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Lewica nie da rady
Rada Dzielnicy – dla wielu mieszkańców organ ten nic znaczy. Dotychczas wybory członków rad dzielnic nie cieszyły się specjalną popularnością, zarówno wśród mieszkańców, jak i władz miasta. W zasadzie
uczestniczyli w nich najbardziej zagorzali i wytrwali społecznicy z danej dzielnicy. W tym roku było zupełnie inaczej. Sldowski prezydent
Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, i spora grupa lewicujących
z nim sympatyków, przepuścili szturm na tegoroczne wybory członków
do 20 rad dzielnic. Złośliwcy twierdzą nawet, że „swoich” dowożono na
zebrania.
czytaj na stronie 3

Czy Matyjaszczyk chce
zabetonować park?
W dzielnicy Północ zawrzało. A to z powodu nieobywatelskich decyzji
władz Częstochowy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) przymierza się – zdaniem mieszkańców – do zniszczenia części Parku Tysiąclecia i postawienia w tym miejscu kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego. Z tą decyzją nie zgadzają się mieszkańcy Północy, a w ich imieniu
ostro protestuje nowa rada dzielnicy. W sprawę budowy na terenie Parku Tysiąclecia obiektu handlowego zaangażował się radny Piotr Strach.
Wystosował on do władz miasta interpelację.
czytaj na stronie 9

Kto częstochowskim
wicewojewodą?
Wiadomo już kto został wojewodą śląskim, premier Beata Szydło na
to stanowisko powołała Jarosława Wieczorka. Zagadką pozostaje kto
zasiądzie w fotelu wicewojewody. Ziemia częstochowska chciałaby mieć
swojego przedstawiciela w województwie. I tu sprawy się komplikują,
bo mamy aż trzech kandydatów. Po raz kolejny członkowie lokalnego
PiS nie mówią jednym głosem. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska foruje na wicewojewodę Mariusza Trepkę. Lider lokalnego PiS Szymon
Giżyński ma dwóch kandydatów: Mariusza Chudzickiego i Tomasza
Szwejkowskiego. .
czytaj na stronie 5

„Do Krzysztofa Matyjaszczyka o ustąpienie z funkcji
Prezydenta Miasta Częstochowy...” czytaj na stronie 3

Intermarche:
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HITY CENOWE
czytaj na stronie 4
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Klub Literacki Złota Jesień

Kalego stan histerii
Jak się zbliża 13 grudnia,
to mam przykre uczucie bycia Mumią Demokratyczną.
W dodatku, w odróżnieniu
od Tutenhamona, Mumią
mówiącą, a więc niezręczną
dla wszelkiej polityki historycznej.
Problem w tym, że ja pamiętam stan wojenny, bo go
przeżyłem w realu. Nie da się
mi wbić do głowy mitu odbiegającego od tego, co sam
pamiętam. Do tego, jako Mumia Demokratyczna, muszę
być przywiązany łańcuchem
do pewnych wartości. Gdyby
nie ten łańcuch, sam sobie
nie mógłbym wytłumaczyć
sensu swoich zachowań. Mumie jak to mumie, bywają
drażliwe i obrażalskie: nie
każda potrafi – jak wspomniany Tutenhamon – przez
4 tysiące lat ze stoickim spokojem obserwować głupoty
kolejnych pokoleń. Niestety,
nawet drażliwa i obrażona
mumia, jako ciało martwe
i oplątane bandażami, nie
może na nic nic poradzić.
Mogę jedynie nieśmiało wyrazić pokorną prośbę:
odp....lcie się od 13 grudnia...
Dla mnie to kawałek życia,
dla was to symbol jak cep w

rękach drwala. Rok temu, 13
grudnia był okazją dla goniących do władzy, by nadymać
się oburzeniem na fałszowanie
wyborów
samorządowych.
Zarzut pozostał gołosłownym,
zadyma była i się skończyła, a
w demokracji każdy przy każdej okazji może moją Polskę
bezkarnie znieważać. Teraz
takim samym znieważeniem
mojej Polski, bezczelnym
nadużyciem, jest przyrównywanie ekscesów w Sejmie do
wprowadzania stanu wojennego. Sorry, sam za PiS-em nie
przepadam; alarmuję, że idzie
ta partia w złą stronę, do tyłu,
w kierunku PRL... ale są granice, mocium panie, Kaczyński nie jest (choćby bardzo
chciał) Jaruzelskim, a Kamiński Kiszczakiem. Z przykrością też informuję, że eks-senator Szewiński, czy inni
waleczni politycy opozycji,
nie zostaną w przewidywalnej
perspektywie czasu internowani, ani karani grzywnami
za noszenie oporników.
Tak od rządzących, jak i od
opozycji oczekuje się nie histerii, ale mądrości. Zwłaszcza,
że ta histeria odbierana może
być z nieufnością, jak kiepsko
odgrywana farsa. Nie jestem

przekonany, że ten kto popsuł
zegarek najlepiej wie, jak go
naprawiać. Ludzie, którzy
będąc przy władzy arogancko
pokazywali gdzie mają wartości demokracji liberalnej,
nie mają kompetencji, by dziś
udawać Rejtanów. Emerytowane prostytutki raczej nie
nadają się na nauczycielki etyki, choć być może z powodów
biologicznych prowadzą dziś
przykładne życie seksualne.
Nawet podobne mi Mumie powinny zadbać o reputacje, by
nie stać się kukiełkami. Moralność Kalego, twierdzenia,
że jak nasi w słusznej sprawie
naruszają konstytucje, to jest
dobrze, a jak oni – to faszyzm,
taka moralność nie pasuje do
naszej cywilizacji.
Może i zdarzy się z okazji rocznicy, że dwie bandy
kiboli pobiją się 13 grudnia,
w zbożnej intencji dowodzenia, kto jest słusznym dziedzicem idei „Solidarności”.
Może i się takie coś zdarzy.
Pozostaje wtedy zachować
spokój, czekać cierpliwie aż
Bóg rozum Polakom wróci;
i obstawiać kolejność na wyścigach konnych.
Bo konie w biegach do
mety, mają czasem więcej rozumu niż politycy w marszu
po władzę.
Jarosław Kapsa
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Barbara
Drożdż

CZAS

Godziny spieszą się,
jak głodni na posiłek,
słońce utkało dzień,
ruszył zegar życia budzik dzwoni, dzwoni…
Pobudka!
Czas do pracy! - woła.
W mroźny poranek
zakładam spodnie i sweter
i już sekundy uciekły w eter!
Nie mam czasu na nudę
nawet gdy choruję,
wszystko mija cudem.
Od czasu do czasu umaluję usta,
okryję szyję kolorową chustą.
Lubię gotować, piec ciasta, robić pierożki,
oglądam modę słuchając muzyki,
to znów biegnę do kuchni,
czy krupnik nie kipi.
Cieszę się każdym biciem mego serca!
Cenię ludzi,
wypełniam obowiązki małżeńskie
i rodzinne,
za mieszkanie płacę regularnie,
przerabiam bluzki i spódnice.
Gdy wychodzę na ulicę, to nie próżnuję,
w myślach wiersze zapisuję,
a gdy wrócę, chwytam długopis:
posłuchajcie, Panie i Panowie,
co komputer zanotował w mojej głowie!
Nawet w niedzielę, gdy czas jest święty,
graﬁk mam napięty.
Mam czas na odwiedziny,
na odebranie telefonów,
na czytanie bajek wnukom,
na życie każdego dnia.

Barbara Drożdż – rodowita częstochowianka, ukończyła LO im. J. Słowackiego. Wiersze pisze od
dawna: należała do klubu RSTK przy Hucie Częstochowa, do klubu Złota Jesień należy od czasu
jego powstania. Jej wiersze publikowane są w lokalnych i ogólnopolskich mediach, w I., II., i III. części
Antologii wierszy członków Klubu Złota Jesień. Nagradzana w konkursach literackich Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu i w Ludźmierzu. Do pisania inspirują ją aktualne wydarzenia i sport.
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DAM PRACĘ
Producent soków – Korkus w Pajęcznie – zatrudni od zaraz operatorów ze
znajomością obsługi maszyn takich jak: etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator,
tunel foliujący, zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.
Warunki:– zatrudnienie na umowę o pracę
– wymagane doświadczenie o takim bądź podobnym proﬁlu produkcyjnym
– wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia)
dla osób rokujących, możliwość zakwaterowania
tel. 34 311 17 90 , 508 399 530
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Rada Dzielnicy – dla wielu mieszkańców organ ten nic znaczy. Bo w zasadzie co może? Niestety niewiele. Nie ma prawa podejmować
żadnych wiążących decyzji dotyczących dzielnicy, może jedynie dzielić się swoimi pomysłami z władzą uchwałodawczą (z radnymi)
i wykonawczą (z prezydentem miasta). Być członkiem rady dzielnicy to drobny prestiż i nieco złudna siła występowania w imieniu wielu.

Lewica nie da rady

Inwazja mocy
– skok na rady
Dotychczas wybory członków
rad dzielnic nie cieszyły się specjalną popularnością, zarówno wśród
mieszkańców, jak i władz miasta.
W zasadzie uczestniczyli w nich
najbardziej zagorzali i wytrwali
społecznicy z danej dzielnicy. W
tym roku było zupełnie inaczej.
Sldowski prezydent Częstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk, i spora
grupa lewicujących z nim sympatyków, przepuścili szturm na
tegoroczne wybory członków do
20 rad dzielnic. Złośliwcy twierdzą nawet, że „swoich” dowożono na zebrania. Plan Sojuszu był
prosty – lewica chciała obsadzić
w radach wyłącznie zwolenników
SLD. Ktoś zapyta a po co, skoro
rada dzielnicy jest tylko ciałem
opiniotwórczym? A po to, by przygotować sobie grunt pod wybory
samorządowe za trzy lata. „Swój”
prezydent będzie mógł prowadzić
skuteczną kampanię agitacyjną,
poprzez organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, piknikach,
i różnego rodzaju akcjach integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy.
Wszystko za zgodą, ba... aprobatą
członków rady dzielnicy. Poza tym
„swoi” członkowie rady zadbają o
błogą ciszę – nikt nie będzie łajał
prezydenta za brak chodnika czy
dziury w jezdni.
Niemałym zaskoczeniem dla
wielu uczestników zwłaszcza tych,
którzy brali udział w wyborach po
raz pierwszy, był przebieg głosowania na członków rad. Wyjątkowo
w tym roku nawet spore świetlice
szkolne nie były w stanie pomieścić wszystkich mieszkańców. Frekwencji wyborczej pozazdrościć
mogą władze na najwyższych
szczeblach państwowych... - takie
na wybory dzielnicowe waliły tłumy. Przed wejściem na salę, każdy uczestnik zebrania otrzymywał
karteczkę z nazwiskami, na które
„powinien” głosować. Instrukcja
przewidywała, iż należy zagłosować na wszystkich kandydatów z
listy. Prekursorami misternego planu z karteczkami w formie ściągi z
nazwiskami wyłącznie ludzi lewicy
był SLD. Na niektórych listach pojawiły się też nazwiska członków

Platformy Obywatelskiej. Za majstersztyk wyborczy należy uznać
listy mieszane – swoje karteczki z
nazwiskami puszczała PO, a swoje
SLD. Listy zawierały te same nazwiska, lecz w różnej kolejności.
Wieść o praktykach agitacyjnych
Sojuszu dotarła do członków Prawa
i Sprawiedliwości, więc i oni, choć
z opóźnieniem, postanowili ruszyć
do ataku o rady dzielnic. Na część
zebrań przygotowali własne karteczki z nazwiskami zwolenników
PiS. Po jednej stronie sali siedzieli więc ściśnięci sympatycy PiS z
karteczkami w dłoniach, po drugiej
równie stłoczeni zwolennicy lewicy
ze swoimi karteczkami. Niejednego
uczestnika zebrania, niezorientowanego w grze partii politycznych,
sytuacja podczas wyborów przyprawiła o zawrót głowy.
Atmosfera, podczas praktycznie wszystkich zebrań daleko odbiegała od przyjętych standardów,
do tego stopnia, że w czasie wyborów w dzielnicy Zawodzie musiała
interweniować policja. Wybory w
trzech dzielnicach zostały oprotestowane i trafiły na biurko szefa
rady miasta Zdzisława Wolskiego (SLD). Mieszkańcy dzielnicy
Stradom w piśmie protestacyjnym
alarmują o „ogólnym chaosie i
bałaganie, panujący na zebraniu
wyborczym” i domagają się uznania wyborów za nieważne. Z dokumentu wynika, iż argumentów im
nie brakuje:
„Podczas wyborów do Rady
Dzielnicy Stradom doszło do licznych uchybień, nieprawidłowości
oraz złamania prawa w postaci pogwałcenia Statutu Rady Dzielnicy
Stradom, jak również postanowień
określających zasady wyborów.
Zgromadzona,
400-osobowa,
społeczność Dzielnicy pozostaje
zbulwersowana przygotowaniem i
przeprowadzeniem ww. wyborów,
oczekując uznania ich za nieważne. (...)
* Podczas rejestracji uczestników wyborów wielokrotnie nie
sprawdzano dowodów osobistych
lub oświadczeń, potwierdzających
miejsce zamieszkania danej osoby, w efekcie czego do głosowania
zostały dopuszczone osoby spoza
Dzielnicy Stradom.

Zmarł Tadeusz Morawski
5 XII 2015 r. zmarł aktor Tadeusz Morawski, związany z Teatrem im.
A. Mickiewicza w latach1984-2002. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy
piątek 11 grudnia o godzinie 14.00 w Kaplicy na Cmentarzu Kule.

T. Morawski w Ślubach panieńskich

* Wydawanie kart do głosowania odbywało się przez osoby do
tego nieupoważnione: Pana Dariusza Kapinosa i Pana Andrzeja
Sowę. Nikt nie panował nad wydawaniem kart. Widzieliśmy młode
osoby pobierające kilka kart jednocześnie, od różnych wydających, i
następnie wypełniające je.
* Zebranie wyborcze prowadzone było przez osobę do tego nieupoważnioną: Pana Dariusza Kapinosa, który niespodziewanie wyrwał
mikrofon prowadzącemu zebranie,
Panu Zbigniewowi Mizgalskiemu.
W wyniku tej operacji niemożliwa
była kontrola wydawania kart zarejestrowanym osobom (szybkie czytanie i przekręcanie nazwisk oraz
brak potwierdzenia, czy osoba kartę
odebrała osobiście).
* Kandydatem została osoba
nie będąca na stałe zameldowany
na terenie Dzielnicy, a w rezultacie
również i Radnym Dzielnicy (Pani
Beata Micuła). (...)
My, zatroskani i świadomi społecznie mieszkańcy Dzielnicy oczekujemy, że Rada Miasta ww. wybory uzna za nieważne.”
Głosowanie do rady dzielnicy
absolutnie nie przypomina wyborów do samorządu i parlamentu.
Procedura rejestracji wyborców,
prezentacji kandydatów, wydawania kart do głosowania, aż do ostatecznego podania wyników jest
żmudna, długotrwała i dla wielu
zniechęcająca. Jedynie najwytrwalsi zostają do końca. Niektórzy radni
już zapowiadają, iż będą zabiegać o
zmiany zawiłej procedury.
W większości rad dzielnic przewagę w wyborach zyskała lewica.
Wprowadziła najwięcej swoich
członków. Dla mieszkańców dzielnicy nie ma to jednak szczególnego znaczenia. Oczekujemy od rad
dzielnic wytężonej pracy i rzeczywistego zaangażowania w sprawy
mieszkańców. Nie będzie pobłażania dla partyjniackich działań.
Stradom (skład nowej Rady
Dzielnicy):
Drab Paweł
Fułek Frydery
Jędrys Marcin
Matuszyk Agnieszka
Musiał Adam
Palacz Marcin

Pasieka Adrian
Pawłowska-Rak Mariola
Psiuk Mateusz
Skalik Michał
Tkacz Kamila
Włodara Anna
Zacharjasz Tomasz
Zasępa Hubert - Przewodniczący
Gnaszyn – Kawodrza (skład
nowej Rady Dzielnicy):
Białek Beata
Czubak Mariusz
Domańska Daniela
Domański Stanisław
Kałużny Roman
Koba Artur
Kucia Zdzisław
Kwapich Aldona
Lisowski Waldemar - Przewodniczący
Nowak Grzegorz
Puchała Monika
Szponcel Adrzej
Wawrzykowski Łukasz
Dźbów (skład nowej Rady
Dzielnicy):
Borowik Anna
Borowik Przemysław
Daczkowski Arkadiusz
Jagusiak Filomena
Jezierska Elwira - Przewodnicząca
Juszczyk Marcin
Koperkiewicz Artur
Kościelniak Kamil
Kościelniak Marcin
Michałek Loreta
Sitek Stanisław
Skalik Edmund
Styrczewski Leszek
Suchecka Mirosława
Wilk Jan
Wyczerpy – Aniołów (skład
nowej Rady Dzielnicy):
Banasiak Dariusz
Gołda Roman
Kaczmarzyk Iwona
Michalak Barbara
Michalski Jakub - Przewodniczący
Mucha Andrzej
Pasieka Barbara
Pęczek Anna
Sobkiewicz Aneta
Socha Marcin
Susłowicz Tomasz
Ścigalski Mateusz
Świącik Michał
Urbański Bogdan
Wlazło Dariusz

Listy (mieszane) sympatyków SLD i PO, zawierające te same nazwiska kandydatów do rad dzielnic
Wrzosowiak (skład nowej
Rady Dzielnicy):
Chmurzyński Mirosław
Czerwik Andrzej
Dmochowska Aneta
Formicki Daniel
Hubicki Marcin
Jabłoński Jacek
Kopiec Joanna
Kościańska Urszula
Krasoń Przemysław
Mackiewicz Dariusz - Przewodniczący
Michoń Marcin
Mrozik Jan
Pilarski Tomasz
Stryjewski Piotr
Suder Halina
Synowiec Karol
Tkacz Łukasz
Wieczorek- Puch Anna
Wierzbicka Agata
Wolnik Izabela
Zatoń Teresa
W następnym numerze opublikujemy informacje o kolejnych
dzielnicach Częstochowy.
Renata R. Kluczna

Rada dzielnicy – jednostka
pomocnicza gminy w Polsce.
Liczba radnych – 15 jeżeli na
obszarze dzielnicy zamieszkuje
do 20 tysięcy mieszkańców,
21 gdy liczba mieszkańców
jest większa od 20 tysięcy.
Na czele zarządu Rady stoi
przewodniczący. Funkcja
członka jest sprawowana
społecznie. Wybory odbywają
się co cztery lata.
Do zadań Rad Dzielnicy należy
m.in. rozwiązywanie istotnych
problemów dzielnic,
stały kontakt z mieszkańcami,
przyjmowanie wniosków
i skarg mieszkańców
dotyczących dzielnic,
współpraca z komisjami
i radnymi Rady Miasta
oraz opiniowanie spraw
dotyczących dzielnic.

„Do Krzysztofa Matyjaszczyka o ustąpienie z funkcji Prezydenta Miasta Częstochowy:
Apeluję do Pana o złożenie rezygnacji z
funkcji Prezydenta Miasta Częstochowy z dn.
31.12.2015 r. jeśli faktycznym celem pańskiego
politycznego działania jest troska o nasze miasto
oraz o los jego mieszkańców i zahamowanie degradacji miasta poprzez dalsze jego wyludnianie
się w ekspresowym tempie.
Pańska partia SLD (duchowy spadkobierca
PZPR) utraciła w wyniku ostatnich wyborów
parlamentarnych mandat zaufania Polaków, zaś
pańska koalicja w Radzie Miasta SLD-PO utraciła już większość koalicyjną. Pojawiła się obecnie
szansa na zmianę sytuacji naszego miasta, z powodu możliwości odzyskania przez Częstochowę
statusu miasta wojewódzkiego, wynikająca z deklaracji prezesa partii rządzącej Prawa i Sprawie-

dliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego. Jednak
pańskie „żądające” listy w tej sprawie wysłane na
ręce Pani premier Rządu RP Beaty Szydło (dodam tu, że również napisane w obraźliwy sposób)
zdecydowanie utrudniają realizację tego celu,
który w konsekwentny i spójny sposób realizuje od 2001 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Utworzenia Województwa Częstochowskiego oraz ostatni wojewoda częstochowski
i obecny poseł na Sejm PiS Szymon Giżyński.
Pańskie pozorne działania są de facto szkodliwe
sprawie przywrócenia województwa, gdyż do
chwili napisania tego listu ignorował Pan wszelkie działania zmierzające do przywrócenia Częstochowie statusu miasta wojewódzkiego. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wybór nowego

prezydenta Częstochowy, ale aby tak się stało
najpierw ze swojej funkcji powinien ustąpić Pan!
Dlatego, jeśli kieruje się Pan tylko oportunizmem i konformizmem wobec siebie i swoich
kolegów z SLD, apeluję o ustąpienie z urzędu
Prezydenta miasta Częstochowy, w trosce o
dobro mieszkańców, także tych, którzy już wyemigrowali, chcieliby powrócić do swojej małej
Ojczyzny, a nie mają ku temu warunków ekonomicznych i również po to, by zaoszczędzić czasu
i kosztów pańskiego referendum odwoławczego.
Z poważaniem
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju i Utworzenia
Województwa Częstochowskiego
Janusz Sperka”

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wiadomo już kto został wojewodą śląskim, premier Beata Szydło na to stanowisko
powołała Jarosława Wieczorka. Zagadką pozostaje kto zasiądzie w fotelu wicewojewody.
Ziemia częstochowska chciałaby mieć swojego przedstawiciela w województwie.

I tu sprawy się komplikują,
bo mamy aż trzech kandydatów.
Po raz kolejny członkowie
lokalnego PiS nie mówią
jednym głosem. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska foruje na wicewojewodę Mariusza Trepkę.
Lider lokalnego PiS Szymon Giżyński ma dwóch
kandydatów: Mariusza Chudzickiego i Tomasza Szwejkowskiego.
Popierany przez Wiśniewską Trepka jest dobrze znany
mieszkańcom Myszkowa, ale
niekoniecznie częstochowianom.
Natomiast o kandydatach
Giżyńskiego mało kto sły-

szał, nawet wśród szeregowych członków PiS.
Tak czy inaczej, któryś
z wymienionych panów najprawdopodobniej zostanie
nowym wicewojewodą śląskim. Oczywiście częstochowianie nalegają, by był
to człowiek z Częstochowy.
Podobno rekomendacje
częstochowskiego PiS-u nie
będą miały aż takiego znaczenia, gdyż – jak podają
w oficjalnym stanowisku
liderzy PiS – ostateczna decyzja leży w gestii nowego
wojewody.
Renata R. Kluczna

Nowy wojewoda
Jarosław Wieczorek
ma 35 lat i pochodzi
z Gliwic. Jest absolwentem
Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawia się jako przedsiębiorca,
prezes spółki kapitałowej
i działacz samorządowy.
Od 2001 roku jest związany
z PiS, a obecnie jest szefem
gliwickich struktur partii.
Zasiada w radzie miasta Gliwice trzecią kadencję.
W ostatnich wyborach samorządowych był kandydatem
PiS na prezydenta Gliwic.
Przegrał z Zygmuntem
Frankiewiczem.

Tomasz
Szwejkowsk
i
ma 41 lat, a
bsolwent
Politechniki
Częstochow
skiej.
Częstochow
ianin, żonaty
,
zastępca dy
rektora ds. ry
nk u
rolnego w je
dnym z ban
k ów
we Wrocław
iu. Zawodow
o
od zawsze zw
iązany z ban
ko wością. Wnu
k zasłużone
g
o
w Częstoch
owie dyrekto
ra
huty Tomasz
a Szwejkow
skie go. Popieran
y przez NSZ
Z
„Solidarność
”.

Mariusz Trepka
ma 48 lat, wykszta
łcenie wyższe, mag
ister
inżynier, absolwen
t Politechniki Częstochowskie
j i studiów
podyplomowych
Wyższej
Szkoły Bankowej w
Poznaniu.
Członek Prawa i Sp
rawiedliwości. Radny II,
III, IV i V
kadencji Rady Pow
iatu, pełnił
funkcję Członka Za
rządu
i Wicestarosty Pow
iatu.

Mariusz Chudzicki
ma 46 lat. Ekonomista
z Mykanowa, od 21 lat
wykłada na Politechnice Częstochowskiej. Jest prezesem
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Częstochowie i członkiem
zarządu krajowego oraz rady
programowej tej organizacji.
Prywatnie mąż i ojciec dwójki
dzieci. Startował w tegorocznych wyborach parlamentarnych z miejsca 10 na liście
Prawa i Sprawiedliwości
w okręgu częstochowskim.
Uzyskał 1.687 głosów
– to jednak nie wystarczyło, by dostać
się do Sejmu.
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@ Polakom żyje się lepiej, ale nie w Częstochowie

Urzędnik: Ale my mamy Krzysia, Marka, Jarosława, Zdzisława,
Ryszarda, Izabelę, Halinę, Mirosława, Marcina. Skarby lokalne, z
których musimy być dumni. Nieważne, że miasto się zwija i że życie
w nim zaczyna być coraz bardziej przykre.
sas: Proszę wrócić do komentarzy w „7 dniach” od 2011 roku,
byli tacy, którzy celnie punktowali nędzę „zarządców miasta” Matyjaszczyka, Marszałka, Balta, Niesmacznego i reszty tej spóły
ćwierćinteligentnych „wybrańców” oraz mizerotę większości radnych. Musiało minąć parę lat - bezpowrotnie straconych lat - by
mieszkańcy ocenili „sukces” cwanych kolesi, którym kompletnie
obce są reguły profesjonalnego zarządzania miastem, strategiczne
myślenie, planowanie działań, monitorowanie i antycypowanie zagrożeń... Wystarczyło parę lat by sprowadzić Częstochowę do pozycji prowincjonalnego zadupia i cywilizacyjnej dziury. Ale może
Częstochowa i jej mieszkańcy, en masse, tylko na tyle zasługują?
Red: Badanie na próbie nie liczącej nawet 100 respondentów?
I państwo chcą z tego czegoś wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. A
gdzie obiektywizm takiego badania?
ha: „ponad 20 tysięcy osób wzięło udział w badaniu i 12 tysięcy
gospodarstw domowych” - czytaj ze zrozumieniem.
Maniek: Po przeczytaniu wyników można powiedzieć, że Częstochowa już sięgnęła dna.
giganano: Red czytaj cały raport to są ogólnopolskie badania
panelowe, opierające się na próbie obserwowanej w dłuższym okresie, a nie sondaż wyborczy partii politycznych? Wszystkie wskaźniki cząstkowe „jakości życia”, w których skład wchodziły zmienne
mierzone na różnych skalach, stanowiły sumę standaryzowanych
zmiennych składowych. Następnie same były standaryzowane, a
suma ich wielkości standaryzowanych stanowiła ogólny wskaźnik
jakości życia, który na koniec także został wystandaryzowany. W
tej postaci miary te mają charakter względny i pokazują jedynie położenie osób i grup w stosunku do średniej z próby. Zdanie z raportu:”... W okresie minionych 4 lat [relatywnie] wzrosła jakość życia
mieszkańców kilku dużych miast (Zielonej Góry, Olsztyna, Gliwic,
Rzeszowa, Zabrza, Bielska-Białej). Pogorszenie jakości życia w tym
okresie nastąpiło w Warszawie, Gdyni, Jaworznie, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim,
Częstochowie i Opolu. W okresie dwóch ostatnich lat awansowały
w próbie panelowej Zielona Góra, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Wrocław, Olsztyn, Łódź, a spadły w rankingu Jaworzno, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Rzeszów, Opole, Ruda Śląska i Kielce”.
sas: Oto wyniki rankingu „jakość życia miejskiego” z 2014 (tygodnik „Polityka”): pozycja Częstochowy 44 (za Żorami i Kielcami) na 66. miast na prawach powiatu. Wartość ogólnego indeksu
jakości życia dla Częstochowy 46 na 100 możliwych do uzyskania
(46/100). Pozycja pierwsza w tym rankingu Warszawa 70/100,
ostatnia pozycja 66. Wałbrzych 28/100. Brano pod uwagę 11 kategorii: warunki mieszkaniowe, dochody, praca, wspólnota, edukacja,
środowisko, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie, zadowolenie z
życia i bezpieczeństwo, jakość samorządu, a w każdej od 2 do 4
rożnych kryteriów (np. dla edukacji – wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca, średni wynik egzaminu gimnazjalnego z
języka polskiego i matematyki oraz odsetek dzieci w wieku 3-4 lata,
chodzących do przedszkoli). Te wyniki nie pozostawiają żadnych
wątpliwości, Częstochowa to prowincjonalne zadupie z kompleksami niższości płynącymi z fałszywego (nie mającego podstaw
faktycznych) przekonania o potędze i wyjątkowości miasta. Wyniki
„Diagnozy społecznej 2015” - kwestionariuszowych/ankietowych
badań panelowych - w wypadku Częstochowy nieźle korelują, jak
widać, z wynikami innych rankingów miast polskich. Generalnie i
w detalach jest do doopy.

@ Referendum, referendum i po referendum...?

sas: Matołectwo kwitnie w Częstochowie w najlepsze. Wypowiedzi gawędziarzy z częstochowskich partii politycznych są tego
kolejnym dowodem. Taki Giżyński chciałby jakiegoś „Guziała”,
żeby zrobił za niego referendum odwołujące Matyjaszczyka - bo powody jak twierdzi są - i wspomina jakiś kulawych psycholi, którzy
odwołali - przy wsparciu różnych meneli i karierowiczów – Wronę.
Domagała zasuwa o „wartościach”, gdy szerzy się jawne i bezczelne
bezprawie. Ale tyle razy budził się już z ręką w nocniku, że przestaje
być wiarygodny. Leszczyna pitoli dalej swoje, widać ciągle oszołomiona skalą porażki PO i nie chce zrozumieć, że jednym z jej powodów był sitwiarski sojusz z SLD. A nawijanie o specjalnych strefach ekonomicznych i ich „dobroczynności” zakrawa na skandal. Ta
kobiecina dalej nie rozumie co się stało i dzieje, i na co się zanosi.
Matyjaszczyk to najgorszy prezydent miasta - wskazują na to m.in.
wyniki analiz ekonomicznych i porównanie z osiągnięciami innych
miast (Gliwice, Rzeszów...) w latach 2011-2015. Matyjaszczyka
nikt nie odwoła, skończy się sam, pozostawiając miasto na pozycji
prowincjonalnego zadupia. Ale widać matołom to nie przeszkadza.
Anonim: czyli co? referendum nie będzie?
Henryk: Słyszałem, że referendum będzie, ale za kilkanaście
miesięcy, organizuje je PiS.
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Kalendarium
10 grudnia – Dzień Praw
Człowieka, Dzień Odlewnika
11 grudnia – Dzień Chruścika
12 grudnia – Święto Konstytucji Rosji
13 grudnia – Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla
Dzieci, Dzień Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego
14 grudnia – Rocznica
zamachu butowego na
George’a Busha
15 grudnia – Dzień Ludwika
Zamenhofa
16 grudnia – Dzień Niepodległości Kazachstanu, Dzień
Pojednania RPA

HUMOR
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
– Kto tam?
– Strudzony wędrowiec, czy
jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?!
– Bo tradycyjnie musi być
puste!
– Halo, czy to firma „Święta
na telefon”?
– Tak.
– Co można u was zamówić?
– Mikołaja, Śnieżynkę, elfy,
renifery, prezenty...
– To poproszę trzy Śnieżynki
i dwa litry wódki.
– Kupiłeś już coś pod choinkę ?
– Tak, stojak.
– Jaka jest ulubiona kolęda
świeżo upieczonych rodziców?
– Cicha noc.
Świąteczna rozmowa:
– Mamo! Mamo! Choinka się
pali!
– Ile razy Ci mówiłam, nie
mówi się pali tylko świeci.
– Mamo! Mamo! Firanki się
świecą.

Najlepsze życzenia
od Tygodnika „7 dni”
dla Praw Człowieka,
Telewizji dla Dzieci,
księgarzy, odlewników,
chruścików, Kazachstanu,
Ofiar Stanu Wojennego,
Konstytucji Rosji
i wszystkich którzy
obchodzą w tym tygodniu
swoje święto.

Przychodzi mały Piotruś z
przedszkola. Buzia cała podrapana. Aż przykro patrzeć.
– Co się stało, Piotrusiu? pyta mama.
– Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było mało, a jodełka
spora...

12.
Ubezpieczyciel w zeszłym tygodniu próbował się z nim skontaktować w celu przedłużenia ubezpieczenia AC i od kradzieży, ale kiedy
do licha miał się z nim spotkać,
skoro w tym czasie przebywał w
Genewie?! Mając do siebie masę
pretensji, wyjął telefon komórkowy
i zadzwonił na Policję, aby zgłosić
napad i kradzież samochodu.
***
Pół kilometra dalej szedł drogą
Kazimierski ze swoim wielkim
bykiem. Podobnie jak poprzednio
prowadził go na postronku do skupu żywca. Wtedy olbrzymie agresywne bydle, wyrwało mu się z
rąk i przez trzy dni krążyło w okolicznych wioskach siejąc postrach
wśród mieszkańców. Na domiar
złego byk spowodował szkody materialne wpędzając biednego starca
w niebotyczne długi. Sołtysowi
rozwalił w drzazgi szopę, w sąsiedniej wiosce zdemolował przystanek
autobusowy, jakiś człowiek uciekając przed nim na rowerze wpadł
w skarpę przy drodze gdzie pogiął
ramę i scentrował koła, badylarzo-

wi porozwalał grzędy z pomidorami, a wdowie po dróżniku zepchnął
do rzeki bańkę na mleko. Ogółem
szkody oszacowano na dwa tysiące
złotych, co przy wynoszącej czterysta złotych rencie Kazimierskiego było kwotą przyprawiającą o
zawrót głowy. Dlatego starzec nie
miał już żadnych złudzeń, że musi
byka – przyczynę swych problemów finansowych i zdrowotnych
– czym prędzej sprzedać.
Nie wiadomo czym Kazimierski
go karmił, ale fakt faktem, że buhaj na widok czerwonego koloru
dostawał wścieklizny. Wpadał w
szał i żadna siła nie była w stanie
utrzymać go w miejscu. W tym
względzie nie czynił żadnych wyjątków. Olbrzymi buhaj widząc jadący wolno z naprzeciwka lśniący
czerwonym lakierem samochód,
pochylił wieli łeb, wypuścił parę z
nozdrzy i z impetem ruszył do ataku. Kazimierski trzymał powróz co
sił w rękach i w wyobraźni dodawał kolejne zera do swojego długu.
Jednak powróz szarpnął nim tak
mocno, że chudy starzec jak belka

słomy przewrócił się na drogę i poturlał do rowu.
Ogromny, ważący prawie dziewięćset kilo buhaj, dudniąc kopytami po asfalcie sadził do przodu
wprost na jadące z prędkością piechura porsche.
Wziąwszy kilkanaście metrów
rozpędu huknął łbem jak taranem
w przednią maskę z taką siłą, że
ważące półtorej tony auto zostało odrzucone do tyłu. Rozległ się
jęk rozdzieranych rogami blach,
brzęk tłuczonych reflektorów,
eksplodowały poduszki powietrzne, załączył się wyjący wściekle
alarm. Oszołomiony byk, stęknął
żałośnie i padł na asfalt tuż przed
samochodem. Siedzący w środku
przestępcy, po tym jak poduszki powietrze uderzyły ich prosto
w twarz, znajdowali się w stanie
lekkiego zamroczenia. Usiłowali
niezdarnie wygramolić się z auta,
lecz uruchomienie alarmu spowodowało, że wszystkie drzwi zostały
zablokowane, a opuszczenie szyb
okazało się niemożliwe. Pech przyczepił się złodziei jak pijawka i nie

chciał ich opuścić. W kiedy chwili
gdy wybili boczne szyby i próbowali przecisnąć przez okna swe
grube cielska, za stojącym na środku drogi porsche rozległ się dźwięk
syreny policyjnej.
Pędzący drogą radiowóz zatrzymał się przy luksusowym samochodzie, a dwóch odzianych w
kamizelki kuloodporne i uzbrojonych w karabiny policjantów wyskoczyło z pojazdu i stanęło obok
porsche celując do przestępców.
Ci, zakleszczywszy się w otworach
okiennych, nie mogli dosięgnąć
swej broni. Bezradni jak dzieci
krzyczeli, że się poddają.
Wówczas z policyjnego poloneza wysiadł Zenon Orłowski.
Obszedł swój samochód dookoła, ostrożnie ominął leżącego na
drodze zaćmionego od uderzenia
łbem w maskę byka i rozżaleniem
spojrzał na wgniecioną i porysowaną karoserię. W myśli obliczył,
że koszty naprawy wyniosą około
dwudziestu tysięcy złotych, ale to
i tak nieporównywalnie mniej niż
utrata całego samochodu.
cdn
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Finisaż Anny Kowalskiej
Pod patronatem medialnym
Tygodnika „7 dni” w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II
w Częstochowie odbył się recital poezji śpiewanej Aleksandry Anny Kowalskiej z okazji
finisażu malarstwa Światło w
dialogu z chwilą.
Światło, kolor i dźwięk przenikające się nawzajem wypełniły
miejsce spotkania. Tego wieczoru nie zabrakło też przyjaciół artystki, którzy po brzegi wypełnili
salę, co było największą nagrodą
dla autorki finisażu. Podczas wieczoru Aleksandra Anna Kowalska z córką Magdaleną Michalak
zaśpiewały pieśń „Hymn”, do
której słowa napisał Zbigniew
Tlałka, a muzykę skomponowała
autorka recitalu. Niezwykle rodzinną i miłą atmosferę dopełniła
piosenka zaśpiewana na bis, w
duecie przez Aleksandrę Kowalską i Krzysztofa Witkowskiego,
dyrektora muzeum, co było wielkim zaskoczeniem dla publiczności i spotkało się z jej dużym
uznaniem.
Za pośrednictwem naszego
Tygodnika, autorka wieczoru
pragnie podziękować panu Januszowi Jadczykowi, dyrektorowi
Muzeum Częstochowskiego za
gratulacyjny list, dotyczący jej
twórczości. Dziękuje również za
przybycie Tadeuszowi Piersiakowi, dyrektorowi Ośrodka Promo-

Nagroda dla
doktoranta
Instytutu
Historii AJD

Podczas XXIV Targów
Książki Historycznej w Sali
Balowej Zamku Królewskiego odbyło się uroczyste
wręczenie Nagród Klio przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Książki
Historycznej za najlepsze publikacje historyczne wydane
w przemijającym roku.
Tym razem duży sukces
odnieśli przedstawiciele Instytutu Historii AJD. Doktorant Instytutu, mgr Mariusz
Kolmasiak otrzymał jedną z
4 równorzędnych nagród w
kategorii Varsaciana za monografię „Belweder oraz jego
mieszkańcy i użytkownicy
(1818-2014)”, opublikowaną
w 2014 r. w Częstochowie
przez wydawnictwo Taurus.
Laureatowi serdecznie gratulujemy.

cji Kultury Gaude Mater, ks. dr
Mikołajowi Węgrzynowi rektorowi kościoła pw. Najświętszego
Imienia Maryi w Częstochowie,
duszpasterzowi środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej, a także ojcu Witoldowi
Głowaczowi Paulinowi z Jasnej
Góry.
Autorka finisażu i recitalu,
Aleksandra Anna Kowalska wraz
z zespołem, największe słowa
wdzięczności kieruje do Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora
Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II oraz wszystkich przybyłych gości.
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u Sztuczne lodowisko i miejska ślizgawka
Czynne jest już sztuczne lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8. W sezonie zimowym 2015/2016 lodowisko będzie otwarte codziennie w godz.10.00 – 20.00. Na amatorów
łyżew czeka też miejska ślizgawka na Placu Biegańskiego.
Obiekt czynny jest codziennie w godz. 10.00 – 20.00. Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni tradycyjnie jest bezpłatne.
Na miejscu czynna jest wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł
za godzinę od pary łyżew. Wszelkie informacje na temat
Sztucznego Lodowiska pod tel. 34 360 60 65, 603 267 090,
a na temat ślizgawki miejskiej pod tel. 603 267 080.
u Choinka – nie niszcz, nie kradnij, tylko kup
Już za chwilę w naszych domach pojawiają się wigilijne
drzewka, często żywe. Jak twierdzą leśnicy przed świętami
Bożego Narodzenia kradzież choinek to plaga. Sprawców
nie odstraszają mandaty i srogie kary. Co roku po świętach
w lasach straszą kikuty po skradzionych drzewkach. Decydując się na kradzież złodziej musi pamiętać, że naraża się
na odpowiedzialność karną za wykroczenie lub przestępstwo. O wymiarze kary decyduje m.in. wartość drzewka i
miejsce jego kradzieży. Regułą jest, że w przypadku kradzieży rzeczy wartością graniczną jest kwota 250 złotych.
Do tej wartości odpowiada się za wykroczenie, zaś powyżej
tej wartości za przestępstwo. Najczęściej, gdy złodziej zostanie złapany na gorącym uczynku z jedną choinką grozi
mu mandat do 500 złotych. W przypadku przekroczenia
wartości 75 złotych odpowiedzialność wzrasta, bo jest to
przestępstwo, za co grozi już do pięciu lat pozbawienia wolności (najczęściej jednak grzywna lub kara ograniczenia
wolności). W każdym przypadku sąd zobligowany jest do
zasądzenia nawiązki w wysokości podwójnej wartości drzewa i obowiązek zapłaty jego równowartości. Warto pamiętać, że karę może również ponieść osoba, która nielegalnie
kupiła choinkę. By uniknąć mandatu i przy okazji nie najeść
się wstydu, kupujmy drzewka z legalnych źródeł.
u Międzynarodowy sukces gimnazjalisty
Konrad Kręciwilk, gimnazjalista Zespołu Szkół w Kusiętach, zdobył tytuł Laureata Międzynarodowego Konkursu
Informatycznego INFOMATRIX i będzie reprezentował
Polskę w turnieju organizowanym w maju 2016r. w Bukareszcie. Konrad zdobył również nagrodę specjalną i wsparcie mentorskie firmy doradczej PWC. Konkurs, do którego
awansowali dwaj uczniowie, Konrad Kręciwilk i Maciej
Staniec, odbył w Centrum Nowych Technologii UW w
Warszawie. Opiekunem naukowym uczniów była Agnieszka Dziarmaga-Działyńska, nauczyciel informatyki i matematyki. Konrad zafascynował Jury stworzonym przez siebie
projektem konsoli odtwarzającej retro gry.
u Powiat pomaga Ukrainie

Dwa wypełnione po dach samochody dostawcze wyjechały z Częstochowy, by zawieźć na Ukrainę dary od powiatu częstochowskiego dla śniatyńskiego Domu Pomocy
Społecznej. Każdy z 220 zamieszkujących w tej placówce
mężczyzn otrzyma przed zbliżającymi się świętami nową
kołdrę, poduszkę, pościel, bluzę i spodnie dresowe, bieliznę
oraz środki czystości i higieny osobistej. Powiat częstochowski przeznaczył na ten cel kwotę 35 tys. zł. Wysyłając dary dla Śniatynia zrealizowano uchwałę Rady Powiatu
Częstochowskiego, dzięki której mieszkańcy DPS w Śniatyniu będą mieli weselsze święta.
u Akcja SOS Wiosek Dziecięcych
Już 13 grudnia rusza 6. edycja ogólnopolskiej Akcji Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych „Im więcej jesz tym
bardziej pomagasz”, która odbędzie się w ramach kampanii
świątecznej. W tym dniu ponad 300 lokali gastronomicznych w całej Polsce przekaże 10% od obrotu na organizację świąt dla opuszczonych i osieroconych dzieci. W Częstochowie będą to trzy restauracje: Manhattan, ul. Wały
Dwernickiego 11, Restauracja Pod Ratuszem, al. NMP 45
oraz Pizzeria La Bella, ul. Okólna 56. Biorąc udział w Akcji
pomagamy zbierać fundusze, dzięki którym Stowarzyszenie
niesie pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz z
rodzin zagrożonych rozpadem.
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Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.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

REKLAMUJ

się

w 7dniach

tel. 536 530 905
Eurokontakt (nr lic.1109)
poszukuje elektryków
posługujących się
językiem francuskim,
do pracy w Belgii.
Mile widziane własne
auto.
gazeta71@euro-kontakt.eu

tel. 713 384 263

Sobieskiego 13
Częstochowa
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Czy Matyjaszczyk chce zabetonować park?
W dzielnicy Północ zawrzało. A to z powodu nieobywatelskich decyzji władz Częstochowy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD)
przymierza się – zdaniem mieszkańców – do zniszczenia części Parku Tysiąclecia i postawienia w tym miejscu kolejnego sklepu
wielkopowierzchniowego. Z tą decyzją nie zgadzają się mieszkańcy Północy, a w ich imieniu ostro protestuje nowa rada dzielnicy.
W sprawę budowy na
terenie Parku Tysiąclecia
obiektu handlowego zaangażował się radny Piotr
Strach. Wystosował on do
władz miasta interpelację
dotycząca planowanej inwestycji na ulicy Wańkowicza w Częstochowie:
„Dotarły do mnie niepokojące informacje od mieszkańców,
że przy ul. Wańkowicza w dzielnicy Północ w okolicy Parku Tysiąclecia planowana jest budowa
wielokondygnacyjnego budynku
handlowo-usługowego. Budowla
ta ma mierzyć aż 16 metrów wysokości i z przyległościami ma
obejmować również teren miejskiego parku.
1. Czy prawdą jest, że planuje Pan wydzierżawić ponad 400
metrów kwadratowych terenu
Parku Tysiąclecia na Północy z
przeznaczeniem na parking dla
tego inwestora? Czy prawdą jest,
że wiązać się to będzie z nieodwracalną zmianą tej części parku,
m.in. usunięciem drzew i krzewów, utwardzeniem nawierzchni, budową odwodnienia itp.?
Ile drzew zostanie usuniętych?
Czy tak duży budynek wpłynie
na okoliczną roślinność parko-

wą? Czy teren ten nie ma kategorii ZU i powinna go zajmować
zieleń użytkowa wg kierunków
studium zagospodarowania przestrzennego, a nie parkingi sklepowe i infrastruktura drogowa?
2. Czy prawdą jest, że planuje
Pan również przeznaczyć chodnik przy ul. Wańkowicza, znajdujący się w pasie drogowym
– na parking dla tego inwestora?
Którędy chodzić będą mieszkańcy? Ile ma być tam miejsc
parkingowych? Czy to prawda,
że mają tam być miejsca parkingowe prostopadłe do jezdni, czyli stwarzające niebezpieczeństwo
dla kierowców – z uwagi na fakt,
iż odcinek ten jest fragmentem
oczekiwania pojazdów przed
skrzyżowaniem?
3. Czy to prawda, że planuje
Pan zrezygnować z egzekwowania przepisów dotyczących
bilansu powierzchni parkingowych dla tego rodzaju inwestycji
i zamierza zezwolić inwestorowi
na obejście wymogów zabezpieczenia miejsc parkingowych
na własnym gruncie? Czy niewystarczająca ilość miejsc parkingowych nie spowoduje, że
klienci korzystający z usług tego
inwestora zaczną parkować na

terenie blokowiska, utrudniając
tym samym życie mieszkańcom
dzielnicy? Czy w ostatnim czasie miasto stosowało takie ulgi
czy jest to przypadek wyjątkowy, a jeśli tak, to dlaczego?
Piotr Strach
Radny Miasta Częstochowy”

Odpowiedź Urzędu
Miasta:
„Teren, którego dotyczy interpelacja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
terenu pozwalającym na określenie przeznaczenia terenu. W
związku z tym została wydana
decyzja nr 621 prezydenta miasta
z dnia 21.10.2015 r. o warunkach
zabudowy (…). Teren objęty decyzją jest własnością wnioskodawcy, Skarbu Państwa i Gminy
Miasto Częstochowa. Zgodnie z
decyzją możliwa jest realizacja
inwestycji polegającej na zabudowie usługowo-mieszkaniowej.
W decyzji zostały ustalone warunki i szczegółowe zasady wynikające z przepisów odrębnych
ustalające możliwe parametry
inwestycji, w tym w zakresie
kształtowania zabudowy dopuszczającej wysokość całkowitą

budynku do 16,5 m (ustaloną na
podstawie zabudowy sąsiedniej).
Uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy nie rodzi praw do terenu, a skonkretyzowanie parametrów inwestycji następuje w
procesie uzyskania pozwolenia
na budowę.
Ad. 1. Gmina Miasto Częstochowa jest właścicielem działek
nr 134/32, 136/26, 168/2 obręb
25, z których część o powierzchni 450 m2 została wydzierżawiona na podstawie umowy
dzierżawy, poprzedzonej podjęciem zarządzenia nr 347.2015
prezydenta miasta z dnia
26.06.2015 r. z przeznaczeniem
pod zieleń do czasu rozpoczęcia budowy parkingu, następnie
po rozpoczęciu budowy – pod
parking. Zgodnie z umową,
dzierżawca nie może niszczyć
ani usuwać zieleni oraz drzew
wchodzących w skład dzierżawionej nieruchomości bez zgody właściciela a po zakończeniu
lub rozwiązaniu umowy, teren
powinien zostać zwrócony w
stanie niepogorszonym, wolnym
od nakładów. Budowa parkingu
na dzierżawionym terenie może
wiązać się z wycięciem trzech
topoli i akacji oraz dokonaniem

przesadzeń zieleni z terenu,
jeżeli inwestycja będzie realizowana. Ze względu na małą
intensywność nasadzeń oraz ich
rodzaj, ewentualna realizacja
inwestycji nie powinna spowodować nieodwracalnej zamiany
tej części parku. Ponadto, jeżeli
nastąpi realizacja inwestycji, to
w interesie jej właściciela będzie
otoczenie miejsca zielenią, która
zawsze podnosi walory estetyczne obiektu.
Ad. 2 i 3. Wydana decyzja o
warunkach zabudowy obejmuje teren istniejącego chodnika,
jednak zgodnie z jej charakterem nie rodzi praw do terenu.
Informuję, że w decyzji zostały
zawarte wymagania dot. miejsc
do parkowania – stosownie do
przeznaczenia projektowanego
obiektu i sposobu zagospodarowania terenu. W decyzji zapisano obowiązek zapewnienia na
terenie przedmiotowej inwestycji 100% miejsc parkingowych
dla samochodów użytkowników
stałych i przebywających okresowo, z zastosowaniem wskaźników: min. 1 miejsce parkingowe na 3 pracowników, min. 1
miejsce parkingowe na każde 35
m² powierzchni usług związa-

nych z obsługą klientów, 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie
oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla innych użytkowników,
np. dla zaopatrzenia; przy czym
dopuszcza się bilansowanie wymaganych miejsc parkingowych
na terenach w sąsiedztwie terenu inwestycji, pozostających w
dyspozycji inwestora, które należy wykazać na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.
Informuję, że przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest uwzględnienie
w bilansie miejsc parkingowych
parkingów ogólnodostępnych,
jednak w ww. decyzji o warunkach zabudowy nie zastosowano
żadnych ulg w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
Mirosław Soborak”.
Najbliższa sesja Rady Miasta
Częstochowy z pewnością da
odpowiedzi na kilka pytań w tej
sprawie. Najważniejsze pytanie
pozostanie jednak bez odpowiedzi: dlaczego prezydent Częstochowy działa wbrew woli mieszkańców?
Renata R. Kluczna
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Na ziemiach polskich za początek zorganizowanego wędkarstwa uważa się rok 1879, kiedy to
powstało Krajowe Towarzystwo Rybackie. Po pierwszej wojnie światowej w wolnej już Polsce
zaczęły powstawać liczne Towarzystwa Wędkarskie, a w 1933 roku powstał Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich. Wędkarstwo było w przedwojennej Polsce hobby dość elitarnym, jeżeli w 1938 roku w 54 towarzystwach było zaledwie 2037 członków.

OKRĘG PZW CZĘSTOCHOWA 1975 – 2015
W roku 1937 zostało zarejestrowane Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego „Wędzisko” z siedzibą
w Częstochowie, inicjatorem
jego powstania był Feliks Sosnowski. Działalność swoją
prowadziło na 6-ciu dzierżawionych obwodach Warty.
W czasie wojny i okupacji
hitlerowskiej działało Amatorskie Koło Wędkarzy w
Częstochowie, którego działalnością kierował Adam Poros. W roku 1946 powołane
do życia zostaje Robotnicze
Towarzystwo Wędkarskie w
pierwszym roku działalności
liczy 243 a w roku 1948 już
643 członków. W międzyczasie w październiku 1948 reaktywowane zostaje Towarzystwo Miłośników Sportu
Wędkarskiego, które liczy
65 członków.
W roku 1949 oba istniejące w Częstochowie Towarzystwa Wędkarskie łączą
się pod nazwą TMSW „Wędzisko”, które w 1949 roku
liczy 560 członków. Działało
ono na obwodach rybackich:
Warty, Liswarty oraz Pilicy.
W 1949 roku ZSTW liczył
już 30.000 członków.
W roku 1950-tym powstał
Polski Związek Wędkarski,
wśród delegatów na zjazd
założycielski był delegat z
Częstochowy. Po powstaniu
PZW powołano do życia
koło PZW w Częstochowie
liczące już 1.200 członków.
PZW był w latach PRL-u
jedyną organizacją skupiającą miłośników wędkarstwa

zrzeszającą blisko milion
wędkarzy. W roku 1975 w
Polsce nastąpiła zmiana podziału
administracyjnego
kraju, w wyniku której w
tymże roku 11 października
odbył się zjazd założycielski
Okręgu Częstochowskiego
Polskiego Związku Wędkarskiego. Wśród kół założycielskich były: Częstochowa
Miasto, Huta B.Bieruta, Politechnika Częstochowska,
Blachownia, Grodzisk-Kłobuck, Myszków, Lubliniec,
Kalety, Przyłubsko, Praszka,
Pajęczno, Koniecpol, Szczekociny i Olesno – skupiały
one 7.746 członków.
W ciągu minionych 40 lat
przewinęło się przez władze
okręgu i kół setki działaczy
– nie sposób wymienić tutaj
wszystkich. Najważniejsze
stanowiska piastowali: funkcję prezesa Okręgu przez
26 lat pełnił kolega Leopold
Ratoń, od roku 2001 funkcję
tę pełni Maciej Brudziński,
przewodniczącymi
Okręgowej Komisjii Rewizyjnej
byli kolejno Romuald Leszczyński przez 18 lat, Romuald Luto, Roman Rysiński,
Leszek Tazbir przez kolejne
12 lat obecnie funkcję tę pełni Eugeniusz Bugaj. Funkcję
przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
pełnili kolejno: Wacław Borowski, Leonid Samsonow
przez 21 lat, Lechosław Skorek, Artur Dubik , Stefan Pająk i obecnie Jacek Smoląg.
Dyrektorami biura w ciągu
30 lat byli kolejno: Zbigniew

Chwastowski,
Ryszard
Skrzyszowski, Wiesław Borówka następnie przez 26 lat
kol. Antoni Barut i aktualny dyrektor Artur Wachecki. Wśród wielu wybitnych
działaczy należy wymienić
tych, którzy dopracowali się
najwyższego
odznaczenia
Polskiego Związku Wędkarskiego czyli Członka
Honorowego. Byli to: Jerzy
Kuban, Zygmunt Klar, Piotr
Baran, Tadeusz Szulc, Leopold Ratoń, Leonid Samsonow, Mieczysław Dębski,
Romuald Leszczyński, Eligiusz Marel, Stanisław Ziental, Janusz Michor, Jerzy Kotowski, Czesław Raczyński,

Ryszard Jastrząb, Arkadiusz
Komorowski i Antoni Barut.
Okręg Częstochowa od
początku działał na terenie
województwa częstochowskiego i niestety od początku
musiał się borykać z trudnościami wynikającymi ze
swojego położenia geograficznego – leżąc po prostu
na wododziale pomiędzy
zlewnią Wisły i Odry i spory
obszar, na którym przyszło
mu działać to bezwodna Jura
Krakowsko-Częstochowska
– nie na darmo znajduje się
na niej jedyna pustynia w
Polsce. W ciągu minionych
lat dosłownie zniknęło z powierzchni ziemi kilka zbior-

ników – Biskupice, Odrzykoń czy Zaborze ten ostatni
na skutek wyschnięcia źródeł
spowodowanego obniżeniem
się poziomu wód gruntowych. Niestety zła sytuacja
wodna naszego kraju w sposób szczególny uwidacznia
się w rejonie Częstochowy.
Wszystkie rzeki niosą mało
wody – nawet duże jak Warta czy Pilica mają w okręgu
częstochowskim swoje górne
odcinki. Żeby tego było mało
od północy „odsysa” wodę
kopalnia Bełchatów. Ponadto
dużo złego zrobiły nieprzemyślane prostowanie rzek
i wysuszanie podmokłych
terenów. Ratują nas zbiorniki zaporowe jeden duży –
Poraj i kilka mniejszych w
tym zbudowany w ostatnich
latach Ostrowy.
Należy wymienić ważne
daty w historii okręgu. W roku
1995 nadano mu osobowość
prawną. Statut Okręgu został
zarejestrowany 4 września
1995 roku. Następną istotną
datą jest wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju w roku 1999. W
wyniku tego koła leżące na
terenie nowego województwa opolskiego przeniosły się
do tego okręgu, a wraz z kołami przeszło tam około1000
wędkarzy i trochę wód. Jedno, koło, które znalazło się
w województwie łódzkim
przeszło do okręgu piotrkowskiego. W roku 2005 w czasie
obchodów 30-lecia okręgowi
został ufundowany sztandar,

który od tej pory towarzyszy
we wszystkich najważniejszych uroczystościach. Ostatnią ważną datą jest 1 stycznia,
2005 w którym to dniu weszły w życie nowe przepisy
Prawa Wodnego. Od tego
roku PZW Częstochowa gospodaruje na odcinku Warty
od źródeł do mostu kolejowego koło Działoszyna, Pilicy od źródeł do ujścia rzeki
Czarna Włoszczowska, Małej
Panwi – obwód rybacki nr 1,
na całej długości Liswarty
oraz na szeregu akwenów
niebędących w obwodach rybackich. Całość areału wód to
2.300 ha.
Okręg PZW Częstochowa
(dane na koniec 2014 roku)
zrzesza 10.668 członków w
54 kołach i 3 klubach wędkarskich. Co roku wpuszcza
do wód około 47 ton ryb i 795
tys. sztuk. Zarybia takimi gatunkami jak: pstrąg potokowy,
lipień, brzana, jaź, boleń, kleń,
świnka, węgorz, lin, karp, karaś, szczupak, sandacz, okoń,
sum, miętus, leszcz, płoć i
sieja. Na taką szczególna
uwagę zasługuje sieja - ryba
występująca na pojezierzach
w głębokich jeziorach. Okręgowi częstochowskiemu, jako
jedynemu na południu Polski
udało się wprowadzić ją do
częstochowskich glinianek
(Pacyfik, Adriatyk, Zaciszańska i Michalina), gdzie ma
piękne przyrosty i odbywa naturalne tarło.
Zebrał i opracował
Maciej Brudziński
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Siatkarze AZS-u Częstochowa odbili się
od dna, pokonując we własnej hali MKS
Będzin 3:1, ale nie poprawiło to ich pozycji
w tabeli Plus Ligi. Zespół prowadzony przez
Michała Bąkiewicza wciąż jest na szarym
końcu w stawce dwunastu drużyn. „Głowy”
trenera coraz głośniej domagają się kibice.

A miało być
tak pięknie...
Poważni sponsorzy, nowy
skład z kilkoma znanymi, zagranicznymi nazwiskami, efektowna prezentacja drużyny – działacze AZS-u robili co mogli, by
wywrzeć dobre wrażenie przed
sezonem. Poprzedni był dla częstochowian pasmem porażek
– AZS zajął czternaste, ostatnie
miejsce w lidze i utrzymał się
właściwie tylko dzięki temu, że
przed sezonem ustalono, że na
wzór amerykańskich rozgrywek,
Plus Liga zostanie zamknięta i
nie spadnie z niej żadna drużyna.
Działacze, na czele z dyrektorem sportowym Ryszardem
Boskiem i lobbystą Jerzym Buzkiem, zaraz po zakończeniu poprzedniego sezonu zapowiedzieli, że zespół czeka rewolucja,

która ma doprowadzić do odbudowy potęgi AZS-u. Bosek już
w styczniu tego roku na łamach
Przeglądu Sportowego przekonywał – Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, w kolejnym sezonie
możemy dysponować budżetem
zbliżonym do największych potęg i składem na miarę medalu
mistrzostw Polski. Ostatecznie
pod Jasną Górę trafili atakujący
z Brazylii Felipe Bandero, reprezentant Słowacji Matej Patak i
35-letni francuski rozgrywający
Rafael Redwitz. Raczej trudno było oczekiwać, by Ci trzej
zagraniczni siatkarze wespół z
młodymi polskimi zawodnikami
podjęli walkę o medale, ale już
miejsca w środku stawki wydawały się jak najbardziej w zasięgu AZS-u.
Tymczasem rzeczywistość
okazała się bardzo brutalna dla
częstochowskich akademików.
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AZS wygrał,
ale jest ostatni
Już w pierwszym meczu sezonu poważnej kontuzji doznał
Bandero, który miał zapewniać
minimum kilkanaście punktów
w każdym spotkaniu. Przez
długi czas niezdolny do gry był
też Patak. Podopieczni Bąkiewicza przegrywali kolejne mecze,
po siedmiu kolejkach AZS był
jednym z dwóch zespołów bez
zwycięstwa, a w tabeli zajmował
ostatnie, dwunaste miejsce.

Przełamanie
Pierwszy sukces przyniosła dopiero ósma seria spotkań.
Częstochowianie pokonali we
własnej hali MKS Będzin 3:1,
ale to zwycięstwo nie poprawiło
pozycji AZS-u w tabeli. Zespół
Bąkiewicza co prawda zrównał
się punktami z pokonanym Będzinem i Effectorem Kielce, ale
z tej trójki ma najgorszy stosunek setów.
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W pojedynku z MKS-em
pierwsze skrzypce w ekipie „biało-zielonych” grał Rafa Redwitz.
Francuz „nakręcał” swoich kolegów, podrywał do walki cały zespół i został wybrany najbardziej
wartościowym graczem meczu.
Częstochowianie byli lepsi od
rywali niemal w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Popełnili zdecydowanie mniej błędów – goście aż dwanaście razy
atakowali w aut lub w siatkę, a
akademicy popełnili tylko trzy
takie błędy. Rywale byli lepsi w
przyjęciu (63 proc. pozytywnego
przyjęcia, przy 49 proc. AZS-u),
ale nie potrafili tego wykorzystać, bo bardzo często nadziewali
się na szczelny blok częstochowian. Nasi siatkarze zdobyli w
ten sposób 12 punktów, a sześć
razy sztuki tej dokonał środkowy
Michał Szalacha.
Najlepiej punktującym zawodnikiem po stronie AZS-u
był Matej Patak (15 pkt.), który
wreszcie zagrał na miarę oczekiwań. W zespole Tomasza Wasilkowskiego brylował natomiast
były atakujący AZS-u – Michał
Kamiński, który na swoim koncie zapisał aż 29 punktów! W
pojedynkę niewiele mógł jednak
zdziałać. Akademicy z Częstochowy oddali rywalom tylko
drugą – przegraną do 23 – partię,
a w pozostałych setach byli wyraźnie lepsi, wygrywając je do
19, 20 i 19.

Bąkiewicz
do zwolnienia?
Zwycięstwo z MKS-em Będzin powinno pozytywnie wpłynąć na morale drużyny, choć nie
ma też co ukrywać, że było ono

Nad trenerem AZS-u Michałem Bąkiewiczem zawisły czarne chmury
obowiązkiem. Najbardziej zagorzali kibice AZS-u nie mają
wątpliwości kto jest winien słabych wyników drużyny. Podczas
ostatniego meczu rozwiesili w
swoim sektorze transparent z hasłem skierowanym pod adresem
trenera Bąkiewicza „Wychowanka wyrzucacie, a frajera wciąż
trzymacie”. Doszło też do przepychanek między szalikowcami,
a ochroną.
Klubowi działacze póki co
stoją murem za szkoleniowcem.
Co więcej, Bosek jest bardziej
skory do przeprowadzenia kolejnej rewolucji w składzie (mówił
ostatnio o pożegnaniu Pataka,
jeśli ten nie poprawi gry), aniżeli
zwolnieniu Bąkiewicza. A ten na

stanowisku trenera jest już rok
i póki co pod jego wodzą AZS
przegrywa praktycznie wszystko.
Jako siatkarz Bąkiewicz nigdy
nie miał cech przywódcy, godził
się na rolę zmiennika i przylgnęła
do niego łatka „wiecznego rezerwowego”. Bez charyzmy, trudno
być dobrym trenerem. Pytanie,
ile jeszcze przegranych meczów
potrzeba, by klubowi włodarze
zastanowili się nad tym, czy aby
przyczyna w słabych wynikach
leży nie w zawodnikach, a trenerze?
W środę (9 grudnia) AZS
Częstochowa grał w Bydgoszczy
z Łuczniczanką (mecz zakończył
się po zamknięciu składu gazety).
Mateusz Strączyński

Pływacki multimedalista
Częstochowianin Łukasz Chowaniec pnie się w górę pływackiej hierarchii. 18-letni uczeń
liceum Traugutta, na mistrzostwa Śląska w sześciu startach
zdobył sześć złotych medali!
Miejsca na podium wywalczyli
także inni zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Trójka” z Częstochowy.
Na pływalni „Olimpijczyk” w Gliwicach zjawiło
się 379 zawodników z 37
klubów. Dla młodych pływaków z regionu, mistrzostwa
Śląska były prestiżową imprezą, a w kategorii juniorskiej (16-18 lat) równych
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sobie nie miał Łukasz Chowaniec. Podopieczny trenera Jacka Gawdy wywalczył
sześć krążków z najcenniejszego kruszcu, powtarzając
tym samym wynik z czerwca, kiedy to na wojewódzkim
czempionacie zdobył siedem
medali, w tym cztery złote.
Startująca w tej samej kategorii wiekowej, klubowa koleżanka Łukasza – Wiktoria
Musik, stawała na podium w
wyścigach stylem dowolnym.
Na 50 metrów z czasem 26,89
była druga, przegrywając złoto o dwie setne sekundy! Z
kolei na dwukrotnie dłuższym
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dystansie zeszła z czasem poniżej minuty (59,59 sek.), co
dało jej brązowy medal.
Debiutująca w zawodach w kategorii juniorskiej,
14-letnia Julia Marszałek, w
wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym ustanowiła
„życiówkę” – 32,36 sek., plasując się tuż za podium, na
czwartym miejscu.
W kategorii open cztery
krążki dołożył jeszcze Chowaniec i tym samym młodzi częstochowscy pływacy
przywieźli z Gliwic łącznie
12 medali.
Mateusz Strączyński
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