
– U posła Krzysztofa Matyjaszczyka byłem 
kilka razy. Moja sprawa jest dość skompliko-
wana, więc nierzadko na spotkaniach towarzy-
szył nam prawnik zatrudniony w biurze posła. 
Matyjaszczyk, jako parlamentarzysta wielo-
krotnie interweniował w mojej sprawie u po-
przednich władz miasta. Uważał, że wyrządzo-
no mi krzywdę i słał pisma do Piotra Kurpiosa 
pełniącego wtedy funkcję prezydenta Często-
chowy. Dziś ten sam człowiek – Krzysztof 
Matyjaszczyk zmienił zdanie tylko dlatego, że 
został prezydentem. Dla mnie to niepojęte – 
opowiada pan Tadeusz.

Sprawa pana Mareckiego rzeczywiście nie 
należy do łatwych. 

– W 2005 roku wystąpiłem do urzędu miasta 
Częstochowy z wnioskiem o przyznanie mi do-
datku mieszkaniowego z powodu trudnej sytu-
acji finansowej. Dodać należy, że wraz z żoną 
mieszkam w zasobach ZGM TBS. Uznałem, że 

dodatek mi się należy, bo spełniam wszystkie 
kryteria i z chwilą złożenia wniosku pomniej-
szyłem opłaty czynszowe o około 200 złotych 
miesięcznie, czyli dokładnie o tyle, ile zniżki 
mi przysługiwało. Dość szybko okazało się, że 
urząd miasta dodatku jednak mi nie przyznał, a 
ponieważ wciąż płaciłem mniej, na mieszkaniu 
urosło zadłużenie – mówi pan Marecki.

Zdesperowany lokator udał się po spra-
wiedliwość do sądu, który przyznał mu rację. 
I tu po raz pierwszy pojawia się postać posła 
Krzysztofa Matyjaszczyka. W jego piśmie z 
2010 roku do ówczesnego prezydenta Często-
chowy Piotra Kurpiosa czytamy: „Proszę o in-
formację z jakiego powodu nie są realizowane 
wyroki sądowe będące przedmiotem interwen-
cji, dotyczące dodatków mieszkaniowych.” 

– Jako poseł pan Matyjaszczyk zawsze był 
dla mnie bardzo uprzejmy... wówczas. Dziś, 
jako prezydenta oceniam, że to nie ten sam 

człowiek. Zamiast mi pomóc to dostałem pismo 
o eksmisję z mieszkania z powodu zadłużenia. 
Do samej śmierci będę stał na stanowisku, iż 
dodatek mieszkaniowy mi się należał, jak psu 
micha. Uważam, że zadłużenie powstało nie z 
mojej winy, ale ponieważ bałem się, iż wyrzu-
cą nas z mieszkania spłaciłem całość, około 8 
tysięcy złotych. Zresztą to był warunek przy-
wrócenia mi prawa do lokalu. Liczyłem, że ten 
człowiek – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
– mi pomoże, tym bardziej że znał sprawę jako 
poseł i wówczas był bardzo zaangażowany. Do 
kogo nam dzisiaj pójść, do którego posła? Jaką 
mam gwarancję, że kolejny polityk nie zmieni 
zdania...? – żali się Tadeusz Marecki.

Krzysztof Matyjaszczyk jako poseł ubole-
wał nad nierespektowaniem przez swoich po-
przedników wyroków sądowych. Jako prezy-
dent przeszedł metamorfozę i dziś ani słowem 
nie wspomina o prawomocnych wyrokach, a 
tym bardziej nie ma mowy, aby te wyroki wy-
konał. 

Niestety pan Marecki powinien był przewi-
dzieć, że politycy często zmieniają zdanie, a 
jeszcze częściej – myślą jedno, mówią drugie, 
a robią zupełnie co innego.

[nazwisko bohatera materiału zostało zmienione]
 Renata R. Kluczna

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. 
Stare powiedzenie idealnie pasuje do prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). Jako poseł ziemi częstochow-
skiej w 2010 roku z zapałem występował do ówczesnych władz 
Częstochowy w obronie jednego z mieszkańców miasta. 
Dziś gdy to on jest u władzy – w tej samej sprawie zdanie zmienił. 
Trudno powiedzieć, czy to schizofrenia, manipulacja 
czy też zwyczajna praktyczność. Tak czy inaczej Tadeusz Marecki 
czuje się przez posła/prezydenta oszukany.

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

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

Różne twarze 
prezydenta



26                                                                                                                       nr 20 (679)                                                                                                 15

Dla niemałej grupy raj-
ców rok 2016 należał do 
udanych i z całą pewnością 
większość z nich nie mia-
ła powodów do narzekań. 
Są i tacy w Radzie Miasta, 
których imponujące zarobki 
przyprawiają wręcz o za-
wrót głowy. Z oświadczeń 
majątkowych częstochow-
skich radnych wynika, że 
nie jest w naszym mieście 
tak źle... przynajmniej nie 
dla wszystkich.

Oświadczenia 
majątkowe 
członków 
Rady Miasta 
Częstochowy 
za rok 2016
Ewelina Balt (SLD)
oszczędności: 245 tys. zł; 

200 L (zapewne funty 
brytyjskie)

nieruchomości: brak
dochody: Interpromex 

44.149 zł – członek Rady 
Nadzorczej; stosunek pra-
cy [brak informacji, gdzie 
radna pracuje] 115.306 
zł; dieta radnej 27.901 zł; 
odsetki od lokat 1.221 zł. 
Razem: 188.577 zł (śr. 
miesięcznie 15.714 zł)

mienie ruchome: Volkswa-
gen Golf 2012

kredyty: brak

Łukasz Banaś 
(niezależny)
oszczędności: 28 tys. zł
nieruchomości: brak
dochody: Ideo Group – 

wynagrodzenie 0 zł; dieta 
radnego 28.616 zł; umo-
wa o pracę [nie wiadomo 
gdzie] 71.794 zł. Razem: 
100.410 zł (śr. miesięcz-
nie 8.367 zł)

mienie ruchome: Kia Spor-
tage 2008; Honda VTX 
2005

kredyty: kredyt gotówko-
wy w ING Bank 25 tys. 
zł (pozostało do spłaty 
14.070 zł)

Artur Gawroński 
(PiS)
oszczędności: 45 tys. zł; 

200 euro; 4.000 GBP
nieruchomości: mieszkanie 

47 m.kw. o wartości 120 
tys. zł

dochody: dieta radnego 
30.206 zł; Agencja Re-
strukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa 15.102 
zł. Razem: 45.308 zł (śr. 
miesięcznie 3.776 zł)

mienie ruchome: Peugeot 
2010

kredyty: brak

Barbara Gieroń (PO)
oszczędności: 47.370 zł
nieruchomości: dom 129 

m.kw. o wartość 280 tys. 
zł (współwłasność)

dochody: umowa o pracę 
[w oświadczeniu brak 
informacji o miejscu za-
trudnienia radnej] 69.667 
zł; dieta radnej 21.237 
zł. Razem: 90.904 zł (śr. 
miesięcznie 7.575 zł)

mienie ruchome: Hyundai 
Tucson 2006

kredyty: brak

Małgorzata Iżyńska 
(SLD) 
[radna dołączyła do Rady 
Miasta 29.12.2014 r.]
oszczędności: 29.359 zł; 
300 euro; 200 dolarów, 
papiery wartościowe: 
1.781 USD i 8.910 zł oraz 
3.265 zł (wszystko we 
współwłasności)
nieruchomości: dom 400 

m.kw. o wartości 1 mln. 
zł (współwłasność); inna 
nieruchomość: 1.797 
m.kw. o wartości 500 tys. 
zł (współwłasność)

dochody: Hala Sportowa 
Częstochowa 73.333 zł; 
ZAIKS 2.506 zł; dieta 
radnej 23.847 zł. Razem: 
99.686 zł (śr. miesięcznie 
8.307 zł)

mienie ruchome: Renault 
Scenic 2009; Renault 
Laguna 2008 (wszystko 
we współwłasności)

kredyty: kredyt hipoteczny 
w Millenium 52.331 CHF 

(pozostało 36.745 CHF)

Krzysztof Janus (PiS) 
[radny zrezygnował 
z mandatu 09.10.2016. 
Oświadczenie złożył 
znacznie wcześniej 
18.04.2016]
oszczędności: 500 zł
nieruchomości: dom 127 

m.kw. i działka 390 
m.kw. razem wartości 
400 tys. zł (współwła-
sność); mieszkanie 54 
m.kw. 100 tys. zł; działki: 
1,44 ha wartość 100 tys 
zł; 0,443 ha – 20 tys. zł; 
1,295 ha – 80 tys. zł; 
0,194 ha – 8 tys. zł; 0,822 
ha – 60 tys. zł; 0,762 ha 
– 15 tys. zł; 0,493 ha – 13 
tys. zł; 0,195 ha – 40 tys. 
zł (wszystkie działki we 
współwłasności)

dochody: dieta radnego 
28.616 zł (za rok 2015). 
Razem: 28.616 zł (śr. 
miesięcznie 2.385 zł)

mienie ruchome: Suzuki 
Grand Vitara 2002; Toyo-
ta Corolla 2003 (współ-
własność)

kredyty: kredyt bankowy 
w Citi Handlowy [brak 
informacji o wysokości 
kredytu] – pozostało 57 
tys. zł

Dariusz Kapinos 
(SLD)
oszczędności: 30 tys zł; 

papiery wartościowe: 
fundusz emerytalny 22 
tys. zł

nieruchomości: mieszkanie 
45 m.kw. o wartości 140 
tys. zł (współwłasność); 
boks garażowy 24 tys. zł 
(współwłasność)

dochody: sklep z artykułami 
wędkarskimi (jednooso-
bowa firma) – dochód 
18.200 zł; stosunek pracy 
[radny w oświadczeniu 
nie podał gdzie pracuje] 
79.791 zł; działalność 
wykonywana osobi-
ście 22.095 zł. Razem: 
120.086 zł (śr. miesięcz-
nie 10.007 zł)

mienie ruchome: Opel Astra 
2015 (współwłasność)

kredyty: kredyt w Ge-
tin Bank w wysokości 
60.978 (do spłaty 42.662)

Justyna Kielesińska 
(PiS) 
[radna dostała się do Rady 
Miasta 17.11.2016 r.]
oszczędności: 17.351 zł
nieruchomości: mieszka-

nie 59 m.kw. o wartości 
149.875 zł; we współ-
własności pozostaje grunt 
495 m.kw., budynek 
mieszkalny 348 m.kw., 
garaż 18 m.kw., składzik 
37 m.kw. – wszystko o 
wartości 13.648 zł

dochody: dieta radnej 2.720 
zł; renta rodzinna 21.111 
zł. Razem: 23.831 zł (śr. 
miesięcznie 1.986 zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: brak

Łukasz Kot (SLD)
oszczędności: 31.607 zł
nieruchomości: mieszkanie 

46 m.kw. o wartości 200 
tys. zł; działka 2.270 
m.kw. – 40 tys. zł; miesz-
kanie 83 m.kw. – 210 tys. 
zł, garaż 20 m.kw. wraz z 
pomieszczeniem gospo-
darczym 4,18 m.kw. – 
wartość razem 20 tys. zł; 
garaż wraz z pomieszcze-
niem gospodarczym 29 
m.kw. – wartość całości 
21 tys. zł 

udziały: 0,27 oraz 0,34 czę-
ści w prawie użytkowania 
wieczystego działki grun-
tu oraz części wspólnych 
budynku

dochody: najem nieru-
chomości 15.600 zł; 
dieta radnego 23.847 zł; 
umowa o pracę [brak 
informacji gdzie rad-
ny pracuje] 68.347 zł. 
Razem: 107.794 zł (śr. 
miesięcznie 8.983 zł)

mienie ruchome: Opel Astra 
2007; zestaw żetonów 
„Historia Orła Białego”

kredyty: kredyt w PKO 
SA na kwotę 152.905 zł 
(pozostało 51.551 zł)

Jacek Krawczyk (PO)
oszczędności: 16.511 zł
nieruchomości: dom 230 

m.kw. i działka 792 
m.kw. o łącznej wartości 
700 tys. zł; mieszkanie 46 
m.kw. warte 170 tys. zł 
(wszystko we współwła-
sności)

dochody: Sosnowiecka Sieć 
Szerokopasmowa Sp. z 
o.o. 21.576 zł – członek 

Rady Nadzorczej; wyna-
grodzenie za pracę [radny 
w oświadczeniu nie ujaw-
nił gdzie pracuje] 43.662 
zł; dieta radnego 28.616 
zł; wynajem mieszkania 
4.200 zł; odszkodowanie 
za niezgodne z prawem 
rozwiązanie stosunku pra-
cy 19.500 zł; zwrot VAT 
za materiały budowlane 
21.971 zł (współwła-
sność); odszkodowanie z 
tytułu wypadku komu-
nikacyjnego 3.530 zł. 
Razem: 139.525 zł (śr. 
miesięcznie 11.627 zł)

mienie ruchome: Volkswa-
gen Golf 2006 (współ-
własność)

kredyty: kredyt hipoteczny 
w PKO BP SA na kwotę 
161.616 zł (do spłaty 
pozostało 138.121 zł)

Albert Kula (PiS)
oszczędności: 4.984 zł; 

lokaty 16.445 zł
nieruchomości: brak
dochody: Sita Południe Sp. 

z o.o. 35.483 zł; zasiłek z 
ZUS 5.963 zł; dieta rad-
nego 22.398 zł. Razem: 
63.844 zł (śr. miesięcznie 
5.320 zł)

mienie ruchome: Ford Fie-
sta 2005

kredyty: brak

Jerzy Łodziński (PiS) 
[pełni funkcję radnego od 
17.11.2016 r.]
oszczędności: 45 tys. zł; 

500 euro; papiery warto-
ściowe: 7.740 zł

nieruchomości: dom 290 
m.kw. o wartości 1,5 
mln zł (współwłasność); 
mieszkanie 73 m.kw. 
warte 350 tys. zł; inne 
nieruchomości: lasy 
0,3735 ha – 40 tys. zł 
(współwłasność), działka 
2.680 m.kw. – 536 tys. zł 
(współwłasność)

udziały: Drukarnia Często-
chowskie Zakłady Gra-
ficzne Sp. z o.o.; akcje 
PZU SA

dochody: Kaizen (jedno-
osobowa działalność 
gospodarcza) 72.344 zł; 
Drukarnia Częstochow-
skie Zakłady Graficzne 
Sp. z o.o. 58.665 zł – 
członek zarządu; dieta 
radnego 2.071 zł. Razem: 
133.080 zł (śr. miesięcz-
nie 11.090 zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt w BGŻ 

NBP PARIBAS na kwotę 

88.806 CHF; kredyt w 
BGŻ NBP PARIBAS na 
kwotę 436.456 zł; kredyt 
budowlany w BGŻ NBP 
PARIBAS na kwotę 
762.298 zł

Anna Majer (PiS)
oszczędności: brak
nieruchomości: mieszkanie 

38 m.kw. o wartości 280 
tys. zł; inna nierucho-
mość: 60 m.kw. – 200 
tys. zł (współwłasność)

dochody: zatrudnienie 
[radna nie podała gdzie 
pracuje, najprawdopodob-
niej w Kancelarii Prezy-
denta RP] 84.327 zł; dieta 
radnej 21.515 zł. Razem: 
105.842 zł (śr. miesięcz-
nie 8.820 zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt hipoteczny 

w Bank Pekao SA na 
kwotę 269.000 zł; kredyt 
gotówkowy w Bank 
Pekao SA w wysokości 
54.176 zł

Marcin Maranda 
(Mieszkańcy 
Częstochowy)
oszczędności: 5.778 zł
nieruchomości: mieszkanie 

52 m.kw. o wartości 190 
tys. zł (współwłasność)

dochody: stosunek pracy 
– Gminna Biblioteka 
Publiczna w Konopiskach 
58.193 zł; dieta radnego 
30.206 zł. Razem: 88.399 
(śr. miesięcznie 7.366 zł)

mienie ruchome: Renault 
Scenic 2011 (współwła-
sność)

kredyty: kredyt hipoteczny 
148.151 zł. Bank Ochro-
ny Środowiska oddział 
Częstochowa. Wysokość 
zaciągniętego kredytu 
190 tys. zł

Zbigniew Mizgalski 
(Mieszkańcy 
Częstochowy)
oszczędności: brak
nieruchomości: dom 150 

m.kw. o wartości 400 tys. 
zł; inna nieruchomość: 
~500 m.kw. wartości 
150 tys. zł (wszystko we 
współwłasności)

dochody: działalność go-
spodarcza 1.689 zł; dieta 
radnego 23.847 zł; zasiłek 
chorobowy 19.252 zł. 
Razem: 44.788 zł (śr. 
miesięcznie 3.732 zł)

mienie ruchome: Peugeot 
407 2007

Częstochowscy radni złożyli już oświadczenia majątkowe

Radni średnio miesięcznie 
mają na głowę 7.231 zł
Na stronie urzędu miasta pojawiły się najnowsze 
oświadczenia majątkowe radnych miejskich. 
Członkowie Rady piszą w nich o swoim stanie mająt-
kowym, oszczędnościach, dochodach i zaciągniętych 
kredytach w roku 2016. Niektórzy z nich zarabiają 
tak bajońskie sumy, że nie dziwota, iż nie są w stanie 
wczuć się w sytuacje życiowe proletariatu.



kredyty: kredyt w Banku 
Zachodnim WBK SA na 
kwotę 60 tys. zł (pozosta-
ło do spłaty 19 tys. zł)

Zbigniew 
Niesmaczny (SLD)
oszczędności: 215 tys. zł; 

400 euro; 200 dolarów
nieruchomości: dom 373 

m.kw. o wartości 600 
tys. zł (współwłasność); 
mieszkanie 78 m.kw. 
warte 240 tys. zł; inna 
nieruchomość: 950 m.kw. 
– 95 tys. zł

dochody: jednoosobowa 
działalność gospodar-
cza 26.159 zł; Związek 
Komunalny ds. Wodocią-
gów i Kanalizacji 4.166 
zł; Agencja Rozwoju 
Lokalnego SA w Sosnow-
cu 39.423 zł; umowa o 
pracę [w oświadczeniu 
brak informacji o miejscu 
zatrudnienia radnego] 
20.484 zł; dieta radne-
go 28.020 zł. Razem: 
118.252 zł (śr. miesięcz-
nie 9.854 zł)

mienie ruchome: Toyota 
Avensis 2010, Volkswa-
gen Passat 2007

kredyty: kredyt hipoteczny 
w ING Bank – do spłaty 
135.246 CHF

Jerzy Nowakowski 
(PiS)
oszczędności: 38 tys. zł 

(współwłasność)
nieruchomości: dom 110 

m.kw. i działka 332 
m.kw. o wartości 320 tys. 
zł (współwłasność)

dochody: firma reklamowa 
– jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza 0 
zł – zawieszona; Operator 
ARP 30.355 zł; dieta rad-
nego 27.360 zł. Razem: 
57.715 zł (śr. miesięcznie 
4.809 zł)

mienie ruchome: Honda 
City 2008 (współwła-

sność)
kredyty: brak

Monika Pohorecka 
(PiS)
oszczędności: 22.325 zł; 

papiery wartościowe: fun-
dusz akcyjny 17.543 zł

nieruchomości: dom 110 
m.kw. o wartości 350 tys. 
zł; mieszkanie 38 m.kw. 
warte 135 tys. zł; miesz-
kanie 52 m.kw. – 125 tys. 
zł (wszystko we współ-
własności) 

dochody: wynagrodzenie za 
pracę [radna w oświad-
czeniu nie ujawniła gdzie 
pracuje] 51.069 zł; dieta 
radnej 28.616 zł. Razem: 
79.685 zł (śr. miesięcznie 
6.640 zł)

mienie ruchome: Nissan 
Juke 2013

kredyty: kredyt hipoteczny 
w Banku Credit Agricole 
w wysokości 135 tys. zł

Artur Sokołowski 
(PiS) 
[oświadczenie złożone 
10.10.2016, po tym gdy 
radny zrezygnował z 
mandatu 09.10.2016.]
oszczędności: 28 tys. zł
nieruchomości: dom 200 

m.kw. na działce 640 
m.kw. wszystko o warto-
ści 400 tys. zł

dochody: Regionalny 
Fundusz Gospodarczy 
SA 79.628 zł; kierownik 
ZGMiK Rędziny 10.522 
zł; dieta radnego 16.593 
zł. Razem: 106.743 zł (śr. 
miesięcznie 8.895 zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt hipotecz-

ny w Deutsche Bank na 
kwotę 131.660 euro (do 
spłaty 111.181 euro); 1/2 
części kredytu na kwotę 
53.948 CHF (do spłaty 
29.794 CHF); kredyt 
gotówkowy w Deut-
sche Bank w wysokości 

61.200 zł (pozostało 
57.010 zł)

Andrzej Sowa (PiS) 
[został radnym 
23.11.2015.]
oszczędności: 6 tys. zł; 

lokaty 86.600 zł (współ-
własność)

nieruchomości: dom 215 
m.kw. o wartości 500 
tys. zł; działki: 1.905 
m.kw. – 115 tys. zł oraz 
1.633 m.kw. – 98 tys. zł 
(wszystko we współwła-
sności)

dochody: ze stosunku pracy 
[radny nie podał gdzie 
pracuje najprawdopodob-
niej jako kierownik działu 
Poczty Polskiej] 71.360 
zł; umowa zlecenie 1.138 
zł; dieta radnego 22.257 
zł. Razem: 94.755 zł (śr. 
miesięcznie 7.896 zł)

mienie ruchome: Renault 
Laguna 2008, Citroen C2 
2007 (współwłasność)

kredyty: brak

Krystyna Stefańska 
(niezależna)
oszczędności: 15 tys. zł
nieruchomości: dom 288 

m.kw. o wartości 750 tys. 
zł; nieruchomość: 750 
m.kw. warta 4,2 mln zł 
(wszystko we współwła-
sności)

dochody: dieta radnej 
23.847 zł; najem 1.200 
zł. Razem: 25.047 zł (śr. 
miesięcznie 2.087 zł)

mienie ruchome: Nissan 
X Trail 2004; Mercedes 
CLK 230K 2000

kredyty: brak

Piotr Strach 
(Mieszkańcy 
Częstochowy)
oszczędności: 4.100 zł; 

1.200 euro
nieruchomości: dom 144 

m.kw. wraz z działką o 
wartości 150 tys. zł; dom 

150 m.kw. wart 400 tys. 
zł

udziały: PPHU Osiny Sp z 
o.o.; Strach i Synowie Sp. 
z o.o.

dochody: PPHU Osiny 0 zł 
– prezes zarządu; umowa 
o pracę [brak informacji 
w oświadczeniu o miej-
scu zatrudnienia] 46.952 
zł; dieta radnego 23.847 
zł. Razem: 70.799 zł (śr. 
miesięcznie 5.900 zł)

mienie ruchome: Honda 
Accord Tourer 2009

kredyty: brak

Ryszard Szczuka 
(SLD)
Na stronie internatowej 

urzędu miasta Częstocho-
wy brak oświadczenia 
majątkowego radnego za 
rok 2016.

Krzysztof 
Świerczyński 
(Mieszkańcy 
Częstochowy)
oszczędności: 9.500 zł
nieruchomości: 1/2 domu 

191 m.kw. oraz działka 
0,402 ha o wartości 85 
tys. zł; mieszkanie 49 
m.kw. warte 135 tys. zł; 
1/4 mieszkania 48 m.kw. 
– 30 tys. zł; 1/4 działki 
0,29 ha – 9 tys. zł; 1/2 
działek: o pow. 0,095 
ha; 0,121 ha, 0,351 ha 
–  razem o wartości 5 tys. 
zł (wszystko we współ-
własności)

dochody: wynagrodzenie ze 
stosunku pracy [nie wia-
domo gdzie] 31.487 zł; 
działalność wykonywana 
osobiście 11.344 zł; zasi-
łek opiekuńczy ZUS 160 
zł; dieta radnego 28.616 
zł. Razem: 71.607 zł (śr. 
miesięcznie 5.967 zł)

mienie ruchome: Skoda 
Octavia 2003

kredyty: brak

Tomasz Tyl (SLD) 
[radny dołączył do Rady 
Miasta 09.12.2014 rok]
oszczędności: brak
nieruchomości: mieszkanie 

31 m.kw. (współwła-
sność) – [radny nie podał 
wartości mieszkania]

dochody: umowa o pra-
cę [radny nie ujawnił 
informacji gdzie pracuje] 

51.728 zł; dieta radnego 
22.257 zł. Razem: 73.985 
zł (śr. miesięcznie 6.165 
zł)

mienie ruchome: Fiat Punto 
2011; Kia Ceed 2014 
(współwłasność)

kredyty: kredyt gotówkowy 
w Raiffeisen Bank (do 
spłaty pozostało 16.300 
zł)

Jolanta Urbańska 
(PO)
oszczędności: 5 tys. zł; 

99,35 euro
nieruchomości: mieszkanie 

59 m.kw. o wartości 170 
tys. zł; mieszkanie 54 
m.kw. warte 140 tys. zł

dochody: umowa o pracę 
[radna nie podała gdzie 
jest zatrudniona najpraw-
dopodobniej na  Politech-
nice Częstochowskiej] 
61.660 zł; dieta radnej 
23.847 zł. Razem: 85.507 
zł (śr. miesięcznie 7.125 
zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt gotówkowy 

w BZ WBK w wysokości 
54 tys. zł (do spłaty 30 
tys. zł); pożyczka z zakła-
du pracy na kwotę 10 tys. 
zł (do spłaty 9.300 zł) 

Łukasz Wabnic (SLD)
oszczędności: 19 tys. zł; 

papiery wartościowe: 
17.250 zł

nieruchomości: brak
dochody: PW Batna 20.865 

zł – członek zarządu; 
ZGM 24.304 zł; MOSiR 
1.750 zł; nagroda 600 
zł; prawa autorskie 640 
zł; dieta radnego 26.734 
zł. Razem: 74.893 zł (śr. 
miesięcznie 6.241 zł)

mienie ruchome: Ford Fie-
sta 2010

kredyty: kredyt hipoteczny 
w PKO BP w wysokości 
120 tys.

Zdzisław Wolski 
(SLD)
Brak oświadczenia ma-

jątkowego radnego na 
stronie internetowej 
urzędu miasta Częstocho-
wy, gdyż z uwagi na fakt, 
iż w Radzie Miasta pełni 
funkcję przewodniczą-
cego, jego oświadczenie 
musiało trafić na biurko 

wojewody śląskiego. 
Obecnie jest w trakcie 
weryfikacji.

Piotr Wrona (PiS)
oszczędności: 28.311 zł; 

papiery wartościowe: 
23.715 zł

nieruchomości: mieszka-
nie 52 m.kw. o wartości 
162.500 zł (współwła-
sność)

dochody: indywidualna 
działalność gospodarcza 
59.277 zł; dieta radne-
go 23.847 zł; zasiłek 
chorobowy z ubezpie-
czenia społecznego 759 
zł. Razem: 83.883 zł (śr. 
miesięcznie 6.990 zł)

mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt hipoteczny 

w PKO BP  SA na kwotę 
136.835 zł (do spłaty 
102.041 zł)

Przemysław Wrona 
(PO)
oszczędności: 93.900 zł
nieruchomości: mieszka-

nie 75 m.kw. o wartości 
269.640 zł (współwła-
sność)

dochody: umowa o pracę 
w Urzędzie Marszał-
kowskim 13.564 zł; 
umowa o pracę w MPK 
Częstochowa 62.395 zł; 
dieta radnego 30.206 zł. 
Razem: 106.165 zł (śr. 
miesięcznie 8.847 zł)

mienie ruchome: Opel Astra 
2012

kredyty: kredyt hipoteczny 
w PKO BP w wysokości 
322.640 zł (do spłaty 
pozostało 322.640 zł); 
kredyt gotówkowy w 
Raiffeisen Bank na kwotę 
146.304 zł (do spłaty 
141.628 zł).

Analizę oświadczeń ma-
jątkowych częstochowskich 
radnych, poprzedzić mu-
sieliśmy odczytaniem ta-
jemniczych hieroglifów, na 
co pozwolił łut szczęścia i 
szczypta geniuszu.

Dwóch radnych nie ujaw-
niło jeszcze swoich docho-
dów za 2016 rok, więc do 
tematu powrócimy, a przy 
okazji poddamy głębszym 
rozważaniom wszystkie 
oświadczenia majątkowe.
 Renata R. Kluczna
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W poprzednim numerze 
7 dni zajęliśmy się tema-
tem kleszczy. Opisaliśmy 
skąd się biorą, gdzie 
najłatwiej je spotkać i jak 
się chronić przed ich ugry-
zieniem. Dziś powracamy 
do tematu. Podpowiemy 
jak zmniejszyć prawdo-
podobieństwo spotkania 
kleszcza na własnej dział-
ce czy w ogrodzie.

Wiemy już, że kleszcze 
to niezbyt niemiłe pajęcza-
ki, pasożytujące na ludziach 
i zwierzętach, roznoszące 
groźne choroby zakaźne. 
Choć żyją głównie na tere-
nach podmokłych, obrzeżach 
lasów, łąk i w dzikich zaro-
ślach, to coraz częściej zasie-
dlają także ogrody i miejskie 
działki rekreacyjne. W po-
szukiwaniu żywicieli klesz-
cze wędrują w górę po gałę-
ziach krzewów czy źdźbłach 
traw. Przeważnie jednak nie 
wspinają się wyżej niż na 
wysokość kilkudziesięciu 
centymetrów. Dlatego coraz 
częściej spotykamy się z uką-
szeniami kleszczy właśnie w 
miastach, a nie poza nim. 

Aby myśli o kleszczach 
nie zakłócały naszego wypo-
czynku na łonie natury, war-
to zapoznać się z podstawo-
wymi zasadami profilaktyki 
chroniącymi nas przed kon-
taktem z kleszczem.

Zamiast stosować che-
miczne opryski, które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia 
naszego lub zwierząt do-
mowych, możemy posadzić 
rośliny odstraszające klesz-
cze. Wybierając określone 
gatunki roślin, skutecznie 
zniechęcimy kleszcze do za-
domowienia się w naszym 
ogrodzie. Gatunki wymienio-
ne poniżej wydzielają okre-
ślone substancje, najczęściej 
olejki eteryczne, których 
kleszcze bardzo nie lubią.

Złocień dalmatyński
Złocień dalmatyński jest 

rośliną odstraszającą kleszcze, 
gdyżw swoim składzie zawiera 
cynerynę i pyretrynę - substan-
cje toksyczne dla insektów. 
Wywierają one „efekt ude-
rzeniowy”, porażając system 
nerwowy i układ mięśniowy 
owadów. Złocień dalmatyński 
kwitnie od czerwca do końca 
sierpnia, tworząc kuliste, bia-
ło-żółte koszyczki. Złocień 
najlepiej czuje się na stano-
wisku słonecznym i przepusz-
czalnym i żyznym podłożu.

Lawenda wąskolistna
Lawenda wąskolistna 

jest zimozieloną rośliną ze 
srebrzystoszarymi liśćmi 
i intensywnie pachnącymi 
kwiatami - w zależności od 
odmiany - fioletowymi, różo-
wymi lub białymi, które od-
straszają kleszcze. Zawierają 
one olejek eteryczny, które-
go głównymi składnikami są 
m. in. octan linalolu, linalol 
czy ocymeny. Kleszcze ich 
nie tolerują. Za sprawą tego 
składnika lawenda to także 
doskonała roślina odstrasza-
jąca muchy oraz komary. To 
roślina nie jest wymagająca i 
dobrze znosząca suszę. 

Wrotycz pospolity
Większość ludzi kojarzy 

wrotycza pospolitego jedynie 
jako przydrożny chwast, ale 
ma on szerokie zastosowa-
nie w ogrodnictwie, przede 
wszystkim w zwalczaniu 
szkodników. Wrotycz działa 
głównie za sprawą zapachu 
przypominającego kamforę. 
Dzięki temu skutecznie od-
strasza kleszcze i inne owady 
z naszych ogrodów. Wrotycz 
najlepiej rośnie na glebach 
gliniastych, zasobnych w 
składniki pokarmowe, na sło-
necznym stanowisku.

Kocimiętka Faassena
Kolejną rośliną odstrasza-

jącą kleszcze jest kocimiętka 
Faassena. Jest to niewysoka, 
dorastająca do 40 cm bylina, 
o lekko pokładających się pę-
dach. Intensywny zapach ko-
cimiętki odstrasza kleszcze. 
Zawarty w kwiatostanach 
olejek eteryczny w swoim 
składnie posiada bowiem 
neptalakton - związek, któ-
rego nie tolerują kleszcze. 
Dodatkowo kocimiętka jest 
niezwykle łatwa w uprawie i 
mało wymagająca.

Rozmaryn lekarski
Rozmaryn lekarski to ko-

lejna mało wymagająca ro-
ślina odstraszająca kleszcze, 

a dodatkowo posiadająca 
cenne właściwości lecznicze. 
Owady nie lubią zapachu 
rozmarynu. Rozmaryn najle-
piej czuje się w słonecznym 
stanowisku, na glebie prze-
puszczalnej. W ogrodzie nie 
może zimować, gdyż już nie-
wielkie spadki temperatury 
uszkadzają roślinę. Rozma-
ryn lekarski można uprawiać 
w doniczkach na patiach czy 
balkonach. 

Poza sadzeniem określo-
nych roślin warto pamiętać 
o kilku dodatkowych zasa-
dach aranżacji ogrodu, które 
ograniczą ilość kleszczy. Po 
pierwsze unikajmy tworzenia 
stanowisk dogodnych do ich 
bytowania. Nie sadźmy krze-
wów zbyt gęsto, nie twórzmy 
miejsc wilgotnych i zacienio-
nych, regularnie usuwajmy 
chwasty oraz często i nisko 
kośmy trawnik. Po drugie 
przed każdą wizytą w ogro-
dzie, a szczególnie przed ta-
kimi pracami jak przycinanie 
krzewów, pielenie czy ko-
szenie trawy, zastosujmy na 
skórę preparaty odstraszające 
kleszcze.

W przypadku licznego 
występowania kleszczy moż-
na zastosować chemiczne 
opryski na kleszcze. Pamię-
tajmy jednak, że opryski-
wanie całej działki może 
nie wyjść nam na zdrowie. 
Szczególnie jeśli uprawiamy 
warzywa lub drzewa i krze-
wy owocowe. Chemii nad-
używać nie należy, bo poza 
kleszczami, możemy zabić 
też owady pożyteczne, za-
pylające kwiaty czy żywią-
ce się szkodnikami roślin. 
Jeżeli już musimy wykonać 
oprysk przeciwko kleszczom 
w ogrodzie, wybierzmy śro-
dek sprawdzony i bezpieczny 
w stosowaniu, np. taki, który 
nadaje się zarówno do opry-
sku ogrodu jak i pomieszczeń 
zamkniętych, np. altanek. 

Najczęściej kleszcze w 
ogrodzie atakują wiosną 
(koniec kwietnia i maj) oraz 
jesienią (koniec sierpnia do 
początku października). Pod-
czas gorącego i suchego lata 
ich aktywność się zmniejsza, 
gdyż schodzą wówczas niżej, 
poszukując tuż przy ziemi 
wilgoci. Jednak zmniejszenie 
aktywności nie oznacza, że 
stają się wówczas niegroźne. 
O zabezpieczaniu się przed 
kleszczami trzeba pamiętać 
przez cały sezon - od wiosny 
do jesieni. red.

Jak zwalczyć 
kleszcze 
w ogrodzie



Przypomnijmy. W 2010 
roku 29 gmin powiatów: 
częstochowskiego, kłobuc-
kiego, myszkowskiego oraz 
miasto Częstochowa, przy-
stąpiło do realizacji projektu 
„E-region częstochowski”. 
Projekt w 85 proc. sfinanso-
wała Unia Europejska, resz-
tę dały gminy ze swoich bu-
dżetów. Całość kosztowała 
blisko 30 milionów złotych. 
Inwestycja zakładała budo-
wę 340 km sieci światłowo-
dowej, która miała ułatwić 
dostęp do internetu miesz-
kańcom wszystkich gmin 
biorących udział w projek-
cie. Liderem odpowiedzial-
nym za prowadzenie roz-
mów i rozliczeń w imieniu 
wszystkich gmin zostało 
miasto Częstochowa. Po-
łożeniem kabli na obszarze 
wszystkich 29 gmin zajęło 
się konsorcjum dwóch firm: 
z Dąbrowy Górniczej oraz z 
Poznania. Ponieważ przeko-
panie tak ogromnego terenu 
nastręczało sporo proble-
mu, skorzystano z pomocy 
podwykonawcy – firmy z 
Wrocławia. Gdy pod koniec 
2016 roku cała inwestycja 
dobiegała finału 16 gmin 
otrzymało pozew sądowy, 
złożony właśnie przez pod-
wykonawcę. Oskarża on 
konsorcjum oraz gminy, że 
nie wypłacono mu pienię-
dzy za jego pracę w wyso-
kości 2 milionów złotych. 

W tej sytuacji aż prosi się 
podpytać pozwane gminy.
* Jakie koszty poniosły 

gminy w związku  
z realizacją projektu 
„E-region”?

* Czy dzięki realizacji 
inwestycji wszystkie 
miejscowości należące 
do danej gminy 

zostały objęte siecią 
światłowodową i mają 
poprzez tę sieć dostęp  
do internetu?

* Jakie kroki poczyniono 
w związku ze złożonym 
pozwem przez firmę  
z Wrocławia?

* Czy gminy są przygo-
towane finansowo  
do spłacenia 2 milionów 
złotych, których domaga 
się firma z Wrocławia?

Odpowiada 
Dąbrowa Zielona

„Koszt inwestycji reali-
zowanej na terenie Gmi-
ny Dąbrowa Zielona wy-
niósł 585.516,68 zł z czego 
494.761,59 zł stanowiło 
dofinansowanie z RPO 
WSL 2007- 2013. Udział 
środków własnych gminy w 
projekcie wyniósł 15,5% tj. 
90.755,09 zł.

Dzięki realizacji inwe-
stycji na terenie gminy 
powstała światłowodowa 
sieć szkieletowa o długości 
11,086 km. Swoim zasię-
giem infrastruktura infor-
matyczna objęła większą 
część terenu Gminy Dąbro-
wa Zielona. Ze względów 
technicznych miejscowości 
leżące w północnej części 
gminy tj. między innymi 
Cielętnik, Soborzyce nie 
zostały objęte. Pozostałe 
miejscowości należące do 
Gminy za pośrednictwem 
węzłów pasywnych oraz 
węzła aktywnego w Dą-
browie Zielonej będą miały 
możliwość dostępu do inter-
netu szerokopasmowego.

Sieć światłowodowa wy-
konana w ramach projektu 
jest aktywna i działa. Obec-
nie sygnał internetowy do-
ciera do aktywnego węzła 

sieci szkieletowej zlokali-
zowanego w Urzędzie Gmi-
ny oraz jest dostępny przez 
PIAP (Hot-spot).

Informujemy, że zgod-
nie z zawartym między 
gminami porozumieniem 
i ustaleniami podmiotem 
reprezentującym gminy w 
pozwie sądowym złożo-
nym przez podwykonawcę 
inwestycji pn. „Budowa in-
frastruktury informatycznej 
dla Subregionu Północnego 
E-region”, (w tym Gminę 
Dąbrowa Zielona) jest Li-
der Projektu - Gmina Miasto 
Częstochowa.

Z przekazanych przez 
Gminę Miasto Częstochowa 
informacji sprawa sądowa 
jest w toku, a najbliższa roz-
prawa planowana jest na 9 
czerwca br. Szczegółowe in-
formacje w tym zakresie do-
stępne są w Gminie Miasto 
Częstochowa, która posiada 
kompletną dokumentację w 
tej sprawie.”

Odpowiada 
Koniecpol

„Łączne koszty inwesty-
cji na terenie Gminy Ko-
niecpol to kwota 808.776,67 
zł, z czego wkład własny 
Gminy to 125.360,38 zł, do-
finansowanie to 683.416,29 
zł.

Sieć jest podłączona i 
działa. W chwili obecnej 
prowadzone są prace nad 
uruchomieniem darmowego 
internetu Wi-Fi w budyn-
kach Urzędów. 

Lider projektu, czyli Mia-
sto Częstochowa, pismem z 
dnia 12.07.2016 r., poinfor-
mował gminy, że pismem z 
dnia 11.07.2016 r. odmówił 
żądaniu firmy z Wrocławia. 
Wezwanie przed sądowe 
dotyczy roszczenia, jakie 

Firma kieruje do wykonaw-
cy projektu. 

Miasto Częstochowa 
jako Lider Projektu jest 
na bieżąco informowane o 
konflikcie między Firmami i 
czyni starania polubownego 
załatwienia sprawy. Ze swej 
strony jako Lider Projektu 
zamawiający wywiązał się 
ze wszystkich zobowiązań 
wobec wykonawcy i doko-
nał odbioru i rozliczenia za-
dania inwestycyjnego.

Gmina Koniecpol nie jest 
przygotowana do spłacania 
roszczeń.”

Odpowiadają 
Konopiska

„Koszt inwestycji na te-
renie Gminy Konopiska 
koszty to kwota 761.174,59 
zł, z czego: 631.186,84 zł fi-
nansowane było ze środków 
unijnych, a 129.987,75 zł. to 
środki własne gminy na re-
alizacje zadania.

Nie wszystkie miejsco-
wości zostały objęte siecią 
światłowodów. Sieć mają 
miejscowości: Rększowi-
ce, Konopiska, Kopalnia i 
Aleksandria. Sieć jest pod-
łączona i działa. Utworzono 
punkt dostępowy dla miesz-
kańców w budynku Urzędu 
Gminy.

Przedstawiciele Gminy 
na bieżąco komunikują się 
z Liderem Projektu oraz wy-
branym zespołem prawni-
ków (3-osobowy zespół rad-
ców prawnych wybrany na 
zebraniu Wójtów), któremu 
gmina udzieliła pełnomoc-
nictwa do reprezentowania 
w sprawie. Aktualnie spra-
wa znajduje się na etapie 
wymiany pism procesowych 
została skierowana przez 
sąd do mediacji.

Zgodnie z „Umową o 
wspólnej realizacji projek-
tu” z dnia 12 listopada 2009 
r. partnerzy (wszyscy) od-
powiadają  max. do wyso-
kości udziału całkowitego w 
projekcie, co w przypadku 
naszej gminy jest to kwota 
761.174,59 zł (przy czym 
realne obciążenie musiałoby 

być szczegółowo wyliczo-
ne na podstawie materiałów 
przesłanych przez Wyko-
nawcę i Inżyniera Kontraktu 
oraz faktycznego obciążenia 
wynikającego z faktury na 
Partnera). 

Na dzień dzisiejszy gmi-
na nie zabezpieczyła środ-
ków na spłacenie roszczeń 
powoda.”

Odpowiadają 
Koziegłowy

„Koszty przypadające na 
realizację Inwestycji na te-
renie Gminy Koziegłowy to 
1.266.314,67 zł

Sieć działa, Korzysta z 
niej na terenie Gminy Ko-
ziegłowy Urząd Gminy i 
Miasta.

Gmina i Miasto Kozie-
głowy wraz z innymi gmi-
nami pozwanymi solidarnie 
złożyła odpowiedź na po-
zew z wnioskiem o oddale-
nie powództwa i wyraziła 
zgodę na udział w media-
cjach. Sprawa sądowa jest 
aktualnie na etapie wymia-
ny pism procesowych, brak 
terminu wyznaczonego na 
dalsze czynności, w tym ter-
minu mediacji.

Prawomocne rozstrzy-
gnięcie sprawy ustali ewen-
tualne zobowiązanie finan-
sowe solidarnie pozwanych 
podmiotów.”

Odpowiada Lelów
„W związku z realizacją 

inwestycji Gmina Lelów 
poniosła wydatki w kwocie 
488.770,67 zł.

Z czego:
- środki własne gminy, 

kwota 75.759,45 zł.,
- środki pochodzące z do-

tacji, kwota 413.011,22 zł.
W wyniku realizacji in-

westycji wybudowano świa-
tłowodową sieć szkieleto-
wą. Na odcinku od granicy 
z gminą Koniecpol do sie-
dziby urzędu gminy Lelów 
oraz dwa węzły dystrybu-
cyjne w m. Lelów (budynek 
urzędu gminy) oraz w m. 
Drochlin. Wybudowana sieć 
światłowodowa nie została 

rozprowadzona na terenie 
gminy. Spośród 17 sołectw 
tylko w dwóch wymienio-
nych miejscowościach po-
wstały węzły dystrybucyjne. 

Sieć światłowodowa jest 
aktywna. Na terenie urzędu 
gminy Lelów działa bez-
płatny punkt dostępu do 
internetu hot-spot. W bie-
żącym roku planowane jest 
podłączenie urzędu gminy 
do nowo wybudowanej sieci 
światłowodowej. Rozpro-
wadzenia sieci po gminie, 
np. do szkół na terenie gmi-
ny wymaga budowy sieci 
na odcinkach od węzłów 
dystrybucyjnych do siedzib 
szkół.

W związku ze złożo-
nym pozwem przez firmę 
z Wrocławia, gmina Lelów 
ustanowiła w porozumieniu 
z pozostałymi pozwanymi 
wspólnego pełnomocnika i 
odpiera zarzuty podniesione 
w pozwie. 

Gmina Lelów nie jest 
przygotowana finansowo 
spłacić roszczenia powoda.”

Odpowiada Olsztyn
„Na realizację przedmio-

towej inwestycji oraz dodat-
kowe opłaty z nią związane 
np. umieszczenie infrastruk-
tury w pasie drogowym, 
gmina Olsztyn z środków 
własnych poniosła koszt 
169.993,11 zł.

Wybudowana sieć na te-
renie gminy Olsztyn prze-
biega przez miejscowości: 
Zrębice, Biskupice, Skraj-
nica, Olsztyn. Sieć szkiele-
towa docelowo ma łączyć 
mniejsze sieci lokalne na 
terenie całej gminy. Na dziś 
wykorzystywana jest do 
udostępnienia bezpłatnego 
Internetu dla mieszkańców 
na terenie budynku Urzędu 
Gminy Olsztyn tzw. hot-
-spot. 

W sprawie pozwu 
wszystkie zainteresowane 
gminy reprezentuje lider 
projektu – miasto Często-
chowa.”

 Do tematu powrócimy.
 Renata R. Kluczna
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Czy gminy zapłacą 
drugi raz za to samo?
Firma z Wrocławia złożyła pozew przeciwko aż 16 gminom 
naszego regionu i domaga się zapłaty około 2 milionów zło-
tych za wybudowanie światłowodu na terenie tych gmin. 
Problem polega na tym, że gminy już raz zapłaciły, wnosząc 
do projektu „E-region częstochowski”, tak zwany finansowy 
wkład własny. Jeśli gminy przegrają w sądzie będą zmuszone 
zapłacić po raz drugi. Zamiast więc wybudować nową drogę 
czy kanalizację, pieniądze z budżetów gmin trzeba będzie 
przeznaczyć na zapłatę podwykonawcy z Wrocławia. Temat 
dotyczy Częstochowy, Myszkowa, Blachowni, Koniecpola, 
Koziegłów, Żarek, Dąbrowy Zielonej, Janowa, Kamienicy Pol-
skiej, Konopisk, Lelowa, Olsztyna, Poczesnej, Poraja, Przyro-
wa, Starczy.
Sprawa – wbrew pozorom – jest nad wyraz poważna.  
Zadaliśmy więc kilku gminom kluczowe pytania.



66                                                                                                                       nr 20 (679)                                                                                                 15

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

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ ZOO w wodociągach
anonim: prawie jak odznaka PTTK w rajdzie nizinnym
Maciek: Odznaka turystyczna jest przede wszystkim pa-

miątką. W artykule mowa o wyróżnieniach kupowanych od 
środowisk i instytucji wzajemnej adoracji.

Obiektywny: Nie ma pieniędzy na remonty ulic w dzielnicy 
Stradom bo Matyjaszczyk kupuje sobie plakietki i „zaszczyty” 
aby podreperować swoje EGO. A w Business Centre Club są 
cwaniaki, którzy rozprzedali naszą gospodarkę za grosze.

Ew: i jest za co przyznawać nagrody po kilkanaście tysięcy? 
Jest !

@ Autobus wart ponad 2 mln zł 
poszedł z dymem

zauroczona piromanka: Ale piękny pożar godny tych 2 mi-
lionów,rudy Krzyś może być z siebie dumny. Nawet w TVN 
pokazali i to jest „sukces” naszego Krzysia - Pysia. 

anonim: wczoraj rozszczelnil sie zbiornik z gazem cng w 
mpk i gaz poszedl w powietrze

@ Nowa myszkowska tradycja
name: Kanar przed autobusem powinien dostać fangę w no-

s,a nie bilet do kontroli.

@ Czy ZMP jest w stanie wojny 
z rządem?

Juljusz: ZMP - to maskarada z wiecznym dyrektorem, za-
sklepiona w sobie struktura o nijakim „dorobku”. Z perspek-
tywy pojedyńczego miasta to zupelnie zbędne body. Składki, 
konferencyjki, popisy, wzajemna adoracja, tysiące nikomu 
niepotrzebnych opinii i stanowisk dyplomy, odznaczenia... 
czyli bicie piany. Idea samorzadności miejskiej już dawno – 
od chwili upartyjnienia samorzadów – legła w gruzach. Mamy 
rzady sekretarzy partyjnych ze swoją nomenklaturą w kole-
siowskich koalicjach - byle było... 

@ List Czytelnika: 
Co dla prezydenta Matyjaszczyka 
znaczy – dzielnica peryferyjna?

Anonim: jest tylko jedno, nadające się do zacytowania 
stwierdzenie : „raz sierpem, raz młotem...

@ Sezon Komunii Św. w pełni 
– co i za ile na prezent

Mamiśka: Imprezy komunijne nie maja nic wspólnego z 
uroczystością dal dzieci,rodzice i ich goście,aby zebrać kasiu-
rę muszą się pokazać zaciągnąć chwilówkę w para banku,lub 
liczyć czy mi się zwróci czy nie proponuję pójść do wróżki 
przed komunią albo zaprosić honorowych gości nie bogaty-
ch,bo bogaty to jeszcze będzie chciał zwinąć kopertę z zawar-
tością,a da sam pustą kopertę,a starzy wraz z kumplami maja 
okazje do pijaństwa pod pretekstem Komunii św. syna lub 
córki PRAWDA i impreza się udała i wszyscy są zadowoleni-
,ale nie dziecko które przystąpiło do komunii św.bo od biedoty 
zebrał kasiurę i tatuś lub mamusia musi zanieść ratę do para-
banku PRAWDA?zastaw się,a postaw się PATOLOGIA,moje 
dziecko za kasiurę z Pierwszej komunij świętej zwiedziło,Eu-
rodislejled, Hanza park,księstwo Luksenburg,Księstwo Mo-
nako,Pragę,prawie pól Europy,dostało groszówki,ale mamu-
nia zrobiła prezent rozłożony w czasie i zwiedził cała Europę 
będąc uczniem klasy trzeciej i czwartej szkoły podstawowej.
dzisiaj jako dorosły mężczyzna cieszy się wspomnieniami z 
prezentów Pierwszej Komunii świętej

@ Sezon na kleszcze
Dobre imię: Kochani kleszcze są wszędzie,w trawach, na 

drzewach ,a najbardziej niebezpieczne „kleszcze „są w Gmi-
nie Miasto Częstochowa w magistracie na kierowniczych 
stanowiskach,a mianowicie ksysiu i jego poplecznicy to do-
piero gorsze zagrożenie jak” kleszcze”ale przecież ONI dbają 
o dobre imię,ale czyje na pewno nie swoje,przypomniał mi 
się artykuł w tym tygodniku jak ZGM i TBS SP z o.o. kazali 
sprostować list z pretensjami,że tygodnik godzi w dobre imię 
ZGM TBS Sp. z o.o Cz-wa no myślałam,że zajadów ze śmie-
chu dostanę i czytałam kilka razy myślałam,że to jest żart pija-
nego KONIA,apel do tych co chca mieć dobre imię to muszą 
pracować uczciwie,rzetelnie,a przede wszystkim mieć wiedzę 
MERYTORYCZNĄ,a dopiero marzyć o dobrym imieniu ,o 
jakim by chciała marzyć ZGM TBS Sp. z o.o.,ale pamietaj-
my o jednym,każdy pracuje latami na to co ich spotka,a ZGM 
TBS Sp. z o.o.” pracowała na swoje dobre imię 16 lat” i dosta-
ną to na co zapracowali niebawem i święty Boże nie pomoże 
chwilę cierpliwości:-)

Koncert będzie miał cha-
rakter multimedialnego wi-
dowiska muzycznego. Mię-
dzy utworami publiczność 
usłyszy anegdoty i wypowie-
dzi osób współpracujących 
lub znających Krzysztofa 
Komedę. 

W specjalnie opracowanej 
graficznie stylistyce zostaną 
przedstawione wypowiedzi 
m.in.: Romana Polańskiego, 

Andrzeja Wojciechowskie-
go, Krzysztofa Pendereckie-
go, Tomasza Lacha, Zofii 
Komedowej, Andrzeja Waj-
dy i wielu innych znakomi-
tości. Koncert będzie szansą 
nie tylko na lepsze poznanie 
Komedy jako kompozytora, 
ale także zwykłego człowie-
ka, ze wszystkimi jego na-
miętnościami, fascynacjami 
czy wątpliwościami.

Widowisku towarzyszyć 
będą wizualizacje w technice 
3D i mapping. Prezentowane 
będą unikatowe zdjęcia oraz 
materiały wideo z koncertów 
artysty. Chcąc przybliżyć 
postać Krzysztofa Komedy 
osobom, które do tej pory 
nie miały styczności z jego 
twórczością, zostaną przy-
pomniane ważne momenty 
z życia kompozytora, w tym 

jego związki z Częstochową, 
w której spędził okres wojny 
i gdzie… został „Komedą”. 
Poznamy kawałek historii 
polskiego jazzu, szczegóły 
dotyczące współpracy kom-
pozytora z Agnieszką Osiec-
ką i Romanem Polańskim, 
jego sukcesu w Stanach 
Zjednoczonych czy podej-
ścia Komedy do tworzenia 
muzyki filmowej.  red.

Koncert „Trzy Dźwięki Komedy”
27 maja na Placu Bie-
gańskiego będzie można 
posłuchać koncertu „Trzy 
dźwięki Komedy”, który 
zostanie poświęcony zna-
nemu kompozytorowi. 
Wystąpią: Leszek Możdżer, 
Maria Sadowska, Artur 
Rojek, Ania Andrzejewska, 
Emose Uhunmwangho, 
James Morton z zespołu 
Herbaliser oraz Kwintet 
Wojtka Mazolewskiego. 
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 Odbiór popiołu – dodatkowe terminy
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
wyznaczyło dodatkowe terminy odbioru popiołu z pale-
nisk - 29 maja oraz 26 czerwca. Potrzebę odbioru popio-
łu należy zgłaszać wcześniej pod numerem 34 370 71 97 
oraz 34 370 71 98: w przypadku odbioru 29 maja - do 
środy, 24.05.2017 r., w przypadku odbioru 26 czerwca 
- do środy, 21.06.2017 r. Pojemniki z popiołem powin-
ny być wystawione przed nieruchomość w dniu odbioru 
przed godziną 6.00 rano.

 Czy w Częstochowie 
stanie pomnik Jerzego Kuleja?

Już wkrótce w Częstochowie może stanąć pomnik Jerze-
go Kuleja. Jego budową i finansowaniem chce się za-
jąć specjalnie powołany w tym celu społeczny komitet, 
który zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. O 
pomyśle budowy nowego pomnika przedstawiciele spo-
łecznego komitetu poinformowali podczas konferencji 
prasowej w częstochowskiej Konduktorowni. Zgodnie z 
założeniem, w Częstochowie ma stanąć ruchoma instala-
cja, przypominająca mieszkańcom (zwłaszcza tym młod-
szym) postać pochodzącego z Częstochowy polskiego 
pięściarza. Wykonanie pomnika pomysłodawcy chcą 
powierzyć Jerzemu Kędziorze, który słynie z tworzenia i 
umieszczania ruchomych rzeźb w przestrzeni publicznej. 
W wyborze miejsca budowy mają pomóc sami miesz-
kańcy, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje. Całość 
ma być sfinansowana ze środków społecznych. Zwią-
zany z Częstochową sportowiec ma od niedawna rondo 
swojego imienia oraz tablicę pamiątkową, umieszczoną 
w alei Najświętszej Maryi Panny.

 Co nowego w OPK Gaude Mater
* 18.05. czwartek 
godz. 17:00 Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka; 
godz. 18:00 Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa 
Burdy
* 19.05. piątek 
godz. 17:00 Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip 
hop, house); 
godz. 18:30 Warsztaty tańca irlandzkiego, wstęp wolny
* 22.05. poniedziałek 
godz. 18:00 „Gawędy humanistyczne” prof. Barbary 
Kubickiej-Czekaj; 
godz. 19:00 Spotkanie Chóru Coralmente
* 23.05. wtorek
godz. 17:00 „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa, sala 
widowiskowa; 
godz. 17:45 Toastmasters- Klub publicznego przema-
wiania i przywództwa
* Z cyklu „Obrazki z podróży” - wernisaż wystawy foto-
grafii Huberta Wąska
* Z cyklu „Poloniści Częstochowy” – Spotkanie poświę-
cone Gustawowi Grackiemu
* Muzyczne i Winylowe Delicje Zbigniewa Burdy

Obchody 
Dnia Strażaka

Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się 
uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. 

Obchody rozpoczął mel-
dunek dowódcy uroczy-
stości mł. bryg. Marka 
Grabałowskiego złożony 
Komendantowi Centralnej 
Szkoły mł. bryg. Piotrowi 
Plackowi. Komendant CS 
PSP mł. bryg. Piotr Placek 
podkreślił, że zadania, które 
na co dzień stoją przed Pań-
stwową Strażą Pożarną wy-
magają osób oddanych służ-
bie, dobrze wyszkolonych i 
przygotowanych do wyko-
nywania zadań w najtrud-
niejszych warunkach. Za-
znaczył także, że sukces jaki 
odnosi Centralna Szkoła jest 
zasługą wszystkich jej pra-
cowników, bo to dzięki ich 
zaangażowaniu, na pożarni-
czej mapie Polski powstała 
nowoczesna Szkoła z per-

spektywami na przyszłość. 
Najbardziej uroczystym mo-

mentem podczas święta było 
wręczenie awansów na wyż-

sze stopnie służbowe oraz 
odznaczeń branżowych.  red.

Zygfryda Coner

TRUDNA MIŁOŚĆ
Co zrobić z tą miłością,
Która ślepa jest i głucha
Niczego nie widzi,
Niczego nie słyszy,
Żadnych rad nie słucha.
Wciąga jak narkotyk.
Dużo w niej cierpienia,
Mały szczęścia dotyk.
Co zrobić z tą miłością,
W której tyle dzieli?
Dwojga ludzi z różnych bajek
Nawet miłość nie chce skleić.

ZYGFRYDA 
CONER  
ur. w Częstochowie, 
tu ukończyła LO im. 
H. Sienkiewicza, a 
następnie Szkołę Po-
łożnych w Bytomiu. 
W zawodzie położnej 
pracowała do emery-
tury. Pisać zaczęła w 
wieku dojrzałym. 

Debiutowała w roku 
2010 tomem „Okru-
chy życia”. 

Jest laureatką kon-
kursu literackiego 
Kolegium Nauczy-
cielskiego w Wielu-
niu (2010, 2012). 

Swoje pasje arty-
styczne realizuje tak-
że w dziedzinie pla-
styki (maluje ikony, 
wykonuje rękodzie-
ło) i aktorstwa. 

Do Klubu Literac-
kiego „Złota Jesień” 
należy od 8 lat. red.

Zygfryda ConerZygfryda Coner
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Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE

TRANSMISJE SPORTOWE

Esperal
- Odtruwanie 
- Specjalista
tel: 698 427 486

Przyjmę pracowników 
ogólnobudowlanych.

Praca przy budowie 
pensjonatu 

w Białce Tatrzańskiej. 
Możliwość noclegu blisko 

miejsca pracy. 
Wysokie wynagrodzenie.
nr tel.  509-670-775
e-mail:  bas.bud@wp.pl

reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905536 530 905
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Start przewidziany był w 
dzielnicy Mirów w Klubie Re-
kreacyjno-Sportowym TKKF 
„Pegaz”, natomiast meta przy 
Hali Sportowej na ul. Żużlo-
wej. 

Na mecie czekały na 
wszystkich upominki oraz wy-
śmienita grochówka z kuchni 
polowej. Po posiłku zostały 
wręczone: medale, dyplomy 
i upominki, które wręczali: 
Marek Twardoch z Wydziału 
Doboru i Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, mł. insp. Dariusz Atła-
sik pełniący obowiązki Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Częstochowie, mł. insp. Da-

riusz Kondas – Dowódca SPPP 
w Częstochowie, Piotr Jusz-
czyk – wójt Gminy Kłomnice, 
a także przedstawiciele Za-
rządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w Katowicach, 
Zarządu Terenowego NSZZ 
Policjantów w Częstochowie, 
Stowarzyszenia IPA Często-
chowa, a także Okręgu Polskie-
go Związku Wędkarskiego w 
Częstochowie. 

Przedstawiciele PZW Da-
riusz Kapinos i Robert Am-
borski wyróżnili „Medalami za 
Zasługi w Rozwoju dla Węd-
karstwa Okręgu Częstochowa” 
za pomoc w ochronie wód 
kolejnych już przedstawicieli 

SPPP w Częstochowie. Medale 
otrzymali: Mirosław Taranek, 
Michał Ciura, Łukasz Mielcza-
rek i Arkadiusz Kasprzak. 

Ponadto specjalną statuetkę 
otrzymał Dariusz Kondas – do-
wódca SPPP w Częstochowie 
za pomoc w działaniach Komi-
sji Młodzieżowej Okręgu PZW 
w Częstochowie.

Wyniki
W kwalifi kacji „Mundurowa 
- mężczyźni” zwyciężyli:
1. Łukasz Hildebrand – KMP 

Katowice
2. Michał Surowiec – Jednost-

ka Wojskowa 3946 Bytom
3. Mikołaj Wilk – CS PSP 

Opoczno

Najlepsze w kwalifi kacji 
„Mundurowa – kobiety” to:
1. Agnieszka Jeż – Straż Miej-

ska w Częstochowie
2. Marta Głowacz-Mocherek – 

KMP Katowice
3. Monika Nawrat – KMP Ka-

towice

Pełne wyniki na stronie 
http://www.czestochowa.
slaska.policja.gov.pl

 RSA

IV Marszobieg Prewencji Policji 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
To już po raz dziewiąty ponad 100 osób spotkało 
się by wystartować w IV Marszobiegu, który orga-
nizuje, co roku Samodzielny Pododdział Prewencji 
Policji w Częstochowie. Do rywalizacji stanęli: 
policjanci, strażnicy miejscy, strażnicy więzienni, 
strażacy, żołnierze i sympatycy służb mundurowych 
oraz młodzież z częstochowskich szkół. 

Taekwon-do

Smoląg i Tomalska z medalami  
na Mistrzostwach Polski Juniorów
W miniony weekend w Dąbrowie Białostoc-
kiej odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w taekwon-do ITF. Jak co roku po dwóch 
turniejach eliminacyjnych zgromadziły one 
ponad setkę zawodników. Na Mistrzostwach 
nie zabrakło zawodników Częstochowskiej 
Akademii Taekwon-do oraz KS Dragon.

Maciej Smoląg bez nie-
spodzianki spokojnie wy-
walczył pierwsze miejsce w 
walkach do 68 kg, pokonując 
kolejno zawodników z Cie-
chanowa, Łodzi, Wrocławia 
i Krakowa. Było widać, że 
zdobyte doświadczenie przez 
Maćka po zakończonych 
sukcesem Mistrzostwach Eu-
ropy dało mu znaczącą swo-
bodę i dystans do rywali. Za-
wodnicy, którzy dotychczas 
stanowili dla niego wyzwa-

nie przestali mu zagrażać. 
Udany występ na Mistrzo-
stwach zaliczyła także Hanna 
Nowakowska, choć medalu 
żadnego nie zdobyła.

Wśród kobiet bardzo do-
brze się spisała Magdalena 
Tomalska. Zawodniczka KS 
Dragon, podopieczna Jac-
ka Wąchały, wywalczyła 
tytuł Wicemistrzyni Polski, 
w kategorii walk do 60 kg. 
Magdalena pokonała rywal-
ki z Białej Podlaskiej oraz 

Trawnik, ale niestety musiała 
uznać wyższość zawodniczki 
z Mińska Mazowieckiego. 
Wynik Tomalskiej jest tym 
bardziej cenny, że były to jej 
pierwsze zawody tak wyso-
kiej rangi. red.

Zaproszenie do udziału

W przyszłą niedzielę: 
Częstochowa Streetball CUP
Do 24 maja (środa) do godz. 23.59 lub do wyczerpania limitu 
miejsc (maksymalnie udział w zawodach mogą wziąć 32 drużyny) 
trwają zapisy do piątej edycji turnieju koszykówki ulicznej Często-
chowa Streetball CUP vol. 5, która odbędzie się 28 maja (niedziela) 
na boisku wielofunkcyjnym przy Promenadzie Czesława Niemena. 

Po zakończeniu zapisów 
ustalony zostanie podział na 
grupy i szczegółowy harmo-
nogram zawodów. 

W ramach Częstochowa 
Streetball CUP vol. 5 dla 
uczestników oraz publiczno-
ści, poza rozgrywkami, orga-

nizatorzy przygotowali do-
datkowe atrakcje w postaci 
miniturnieju koszykówki dla 
dzieci, oprawy muzycznej 
prowadzonej przez DJ Mar-
chew (Mateusz Marchwiń-
ski), graffiti jam, wspólnego 
grillowania oraz wiele in-

nych atrakcji. 
Dla uczestników zawo-

dów przewidziane są atrak-
cyjne nagrody rzeczowe o 
łącznej wartości około 7 tys. 
złotych. 

Udział w zawodach jest 
bezpłatny. red.

Częstochowska strażniczka z pucharem
W Dolomitach Sportowej Doliny w Byto-
miu odbyły się III Wojewódzkie Mistrzo-
stwa Policji w Biegu Przełajowym im. st. 
sierż. Marka Sienickiego. Uczestnicy mie-
li do pokonania dystans 9 kilometrów, a 
trasa biegu wiodła m.in. przez rezerwat 
przyrody Segiet.  

Agnieszka Jeż z Częstochowskiej Straży 
Miejskiej wygrała w Biegu Przełajowym w 
kategorii kobiet. Tym samym obroniła wy-
walczony przed rokiem tytuł. Z czasem 38 
minut i 30 sekund wyprzedziła na podium 
policjantki z KMP Katowice i KPP Lubli-
niec. W kategorii open – w której biegli rów-
nież mężczyźni – przybiegła na 33. miejscu 
na 204 sklasyfikowanych uczestników.  

Pod koniec kwietnia Agnieszka Jeż trium-

fowała w IX Marszobiegu Prewencji Policji 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Katowicach, organizowanym przez 
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji 
w Częstochowie. Był to dla niej czwarty 
triumf z rzędu w tej imprezie.  red.

Puchar św. Floriana zdobyty

– W biegu uczestniczyło 
prawie 150 biegaczy doro-
słych i dzieci – mówi Robert 
Chądzyński – wiceprezes OSP 
Huta Stara A i organizator 
biegu. Z roku na rok uczest-
ników jest więcej. W zeszłym 
roku było nas 50. Myślę, że w 
przyszłym roku będzie jeszcze 
więcej.

Bieganie rozpoczęli naj-
młodsi, którzy mieli do poko-
nania ok. 200m, a o których 
bezpieczeństwo podczas biegu 
zadbali strażacy i policjanci. 

Początkowo zakładano, że 
dzieci będą biegać po boisku. 
Ze względu jednak na opady 
deszczu, zdecydowano o prze-
niesieniu rywalizacji dzieci na 
drogę dojazdową do remizy.

Bieg główny rozpoczął się 
od rozgrzewki poprowadzonej 
przez trenera Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej – Mar-
tynę Dobosz. O 11.00 wystar-
tował bieg główny na 5km 
i 10km. Po kilku minutach 
wyruszyli zawodnicy Nordic 
Walking.

Na mecie na biegaczy cze-
kały medale, które były wrę-
czane przez przedstawicieli 
samorządu i Lidię Burzyńską 
– Poseł na Sejm RP. Poseł 
ufundowała nagrodę specjalną 
dla najmłodszego uczestnika 
biegu, którym została Roksa-
na Pęczek.

– To wyjątkowe wydarze-
nie. Od czasu kiedy pamiętam 
w naszej miejscowości nie 
było imprezy, która cieszyłaby 
się takim zainteresowanie – 
podsumował Andrzej Minkina 
– prezes OSP Huta Stara A.

Wszyscy uczestnicy impre-
zy podkreślali wysoki poziom 
organizacji biegu, a jednocze-
śnie rodzinną i przyjazną at-
mosferę.

– Rzadko zdarzają się im-
prezy wzbudzające tyle emo-
cji. Ta wzbudziła i św. Florian 
pewnie się cieszy – powiedział 
Artur Nowicki – autor logo 
biegu i medalu. red.

W Hucie Starej A, po wielu 
miesiącach przygotowań 
i starań, Ochotnicza Straż 
Pożarna zorganizowała 
Bieg o Puchar Św. Floriana
 – Strażacka 10-ka.

Częstochowski AZS 
spada z PlusLigi

Czwarte spotkanie ba-
rażowe z Aluronem Virtu 
Warta Zawiercie częstocho-
wianie musieli wygrać, by 
przedłużyć rywalizację do 
piątego meczu. To się jed-
nak nie udało. Tylko jeden 
z czterech meczów barażo-
wych wygrali akademicy. 

Aluron ostatecznie wy-
grał całą rywalizację 3:1 i 
dzięki temu to zawiercianie 
zagrają w przyszłym sezo-
nie w Plus Lidze.

Włókniarz triumfował 
na swoim torze

Interesujące i pełne emo-
cji widowisko stworzyli 
żużlowcy Włókniarza Vi-
troszlif CrossFit Często-
chowa i ROW-u Rybnik 
podczas zaległego spotkania 
w ramach I rundy PGE Eks-

traligi. Pojedynek rozegrany 
na SGP Arenie Częstocho-
wa ostatecznie zakończył 
się zwycięstwem „biało-zie-
lonych” 48:42. 

Naszą ekipę do triumfu 
poprowadził Leon Madsen, 
który zdobył 12 punktów i 
bonus. Z kolei dla gości aż 
16 „oczek” wywalczył Kac-
per Woryna.

Słowacja szczęśliwa 
dla Zagara i Madsena

Na torze w słowackiej 
Żarnowicy rozegrano drugą 
rundę eliminacji do cyklu 
Grand Prix 2018. W zawo-
dach bardzo dobrze wypa-
dli żużlowcy Włókniarza 
Vitroszlif CrossFit Często-
chowa. Matej Zagar i Leon 
Madsen uplasowali się w 
czołowej siódemce, premio-
wanej awansem do półfina-
łów.  red.

TYDZIEŃ W PIGUŁCE
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XII Okręgowy 
Zjazd DelegatówNa początku maja, w auli Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu 
Częstochowa. Gościem specjalnym z ramie-
nia władz centralnych był Dionizy Ziemiecki, 
prezes Zarządu Głównego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego. 

Wyróżniający się dzia-
łacze Okręgu Częstochow-
skiego zostali przez prezesa 
uhonorowani najwyższymi 
odznaczeniami związkowy-
mi. Złotą Odznakę PZW z 
Wieńcami otrzymał Wacław 
Buczkowski z Koła Stare 
Miasto, Złotą Odznakę PZW 
z otrzymał Tadeusz Rado-
miak z Koła Poczesna, srebr-
ne Odznaki PZW otrzymali: 
Sebastian Jaśkowski z Koła 
Sabinów i Adam Nogaj z 
Koła Mykanów. 

Prezes Dionizy Ziemiecki 
podziękował za wieloletnia 
działalność ustępującemu 
prezesowi Maciejowi Bru-
dzińskiemu, który nie kandy-
dował na następną kadencję. 
Otrzymał on również podzię-
kowania i upominki od człon-
ków ustępującego Zarządu 
Okręgu, pracowników Okrę-
gu i przedstawicieli Kół Okrę-
gu. Delegaci jednogłośnie 
udzielili absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Okrę-
gu oraz przyjęli większością 
głosów sprawozdania z dzia-
łalności Organów Okręgu. 
Ustalono również, że Zarząd 
Okręgu będzie wnioskował 
o przyznanie tytułu Członka 
Honorowego PZW koledze 
Edwardowi Kłosowskiemu z 
Koła Przyłubsko. 

Prezesem Zarządu Okrę-
gu został Eugeniusz Bugaj z 
Koła Kroczyce. Wybrano 24 
osobowy Zarząd Okręgu i 7 
osobową Komisję Rewizyjną 
oraz 7 osobowy Sąd Koleżeń-

ski. Wybrano również przed-
stawicieli na Krajowy Zjazd 
Delegatów. Zostali nimi: 
Eugeniusz Bugaj z Koła Kro-
czyce i Antoni Barut z Koła 
Budowlani. 

XII Zjazd Delegatów przy-
jął założenia programowe na 
lata 2017 – 2020. Nowo wy-
brane władze Okręgu ukon-
stytuowały się na pierwszych 
posiedzeniach: Zarządu Okrę-
gu, Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej i Okręgowego Sądu 
Koleżeńskiego.

ZARZĄD OKRĘGU
1. Eugeniusz Bugaj, 

Koło Kroczyce – prezes
2. Piotr Maroń, Koło Lu-

bliniec – wiceprezes d/s 
organizacyjnych

3. Tomasz Rakowski, Koło 
Krzepice – wiceprezes d/s 
ochrony i zagospodarowa-
nia wód

4. Andrzej Brędzel, Koło 
Wodnik – wiceprezes d/s 
sportu

5. Rafał Jędrysiak, Koło 
Blachownia – wiceprezes 
d/s młodzieży

6. Edward Kłosowski, 
Koło Pstrąg Przyłubsko – 
skarbnik

7. Bożena Wojsznis, Koło 
Sazan Częstochowa – 
sekretarz

8. Artur Dubik, Koło 
KM Policji – rzecznik 
dyscyplinarny / członek 
prezydium

9. Adam Kawecki, Koło 
Częstochowa Miasto 

– członek prezydium
10.  Michał Chrząstek, 

Koło Jezioro – członek
11.  Piotr Ciba, Koło Jaź 

Woźniki – członek
12.  Dariusz Czyż, Koło 

Szczekociny – członek
13.  Andrzej Gołąb, Koło 

Śródmiejska SM – czło-
nek

14.  Witold Gorzelak, Koło 
Kamienica Polska – 
członek

15.  Bogdan Filak, Koło 
Pajęczno – członek

16.  Edward Klimas, Koło 
Koszęcin – członek

17.  Włodzimierz Mielcza-
rek, Koło Poraj – członek

18.  Jan Mrozik, Koło Pół-

noc – członek
19.  Mieczysław Osiński, 

Koło Hutmar – członek
20.  Tadeusz Radomiak, 

Koło Poczesna – członek
21.  Marcin Skarubowicz, 

Koło Kłobuck – członek
22.  Ryszard Świąć, Koło 

Ostrowy – członek
23.  Adam Wichrowski, 

Koło Koniecpol – członek
24.  Grzegorz Wolski, Koło 

Warta w Zawadzie – 
członek

25.  Paweł Wroński, Koło 
Mykanów – członek

KOMISJA REWIZYJNA
1. Daniel Czerwonka, Koło 

Szczupak Zawiercie 
– przewodniczący

2. Andrzej Konowalski, 
Koło Częstochowa Miasto 
– zastępca

3. Ryszard Jastrząb, Koło 
Gnaszyn – sekretarz

4. Kamil Chęciński, Koło 
Starokrzepice – członek

5. Michał Furman, Koło My-
stal Myszków – członek

6. Jerzy Kostempski, Koło 
Hutmar – członek

7. Sławomir Kowalik, Koło 
Wykromet – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Jacek Smoląg, Koło 

Lakord Sazan – przewod-
niczący

2. Leon Obłączek, Koło 
Lakord – zastępca

3. Sławomir Wróbel, Koło 

Koziegłowy – sekretarz
4. Arkadiusz Barański, Koło 

Budowlani – członek
5. Paweł Kuklis, Koło Mysz-

ków Miasto – członek
6. Krzysztof Perz, Koło 

Mała Panew-Kokotek – 
członek

7. Grzegorz Tomżyński, 
Koło Konopiska – członek

DELEGACI NA KRAJOWY 
ZJAZD DELEGATÓW
1. Antoni Barut, 

Koło Budowlani
2. Eugeniusz Bugaj, 

Koło Kroczyce

 Robert Amborski 
rzecznik prasowy 

Okręg Częstochowa

Bazylia, cząber, kolendra, lubczyk, mięta, orega-
no, rozmaryn, szałwia, tymianek – któż nie chciałby 
mieć takiego właśnie ziołowego zestawu na wycią-
gnięcie ręki? Może więc pora sprawić sobie ziołowy 
ogródek? To wcale nie takie trudne – nie trzeba ani 
wiele miejsca, ani wysiłku. Zioła nie są wymagające, 
a dzięki nim można dać upust wielu swoim pasjom 
ogrodniczym i kulinarnym. Wpisują się w modną 
koncepcję własnych, miejskich upraw. Są niezastą-
pionym źródłem świeżych, mocnych aromatów, z 
których możemy korzystać w każdym momencie. 
Wystarczy wyjść na balkon lub do ogrodu. Od czego 
zacząć ogrodniczą przygodę z ziołami?

Wybierz swoje aromaty
Decydując się na uprawianie ziół w swoim 

ogródku czy balkonie, wybierz te, z których będziesz 
później korzystać – których smak i zapach lubisz i 
których często używasz w kuchni.  

Zacznij od nasion
Wyrośnięte zioła kupisz w sklepach ogrodni-

czych lub na licznych bazarach. Jeśli jednak masz 
trochę doświadczenia, możesz spróbować wyhodo-
wać zioła z nasion. Rośliny, które z nich wyrosną są 
odporniejsze od tych wyhodowanych w szklarni i 
dostarczonych do supermarketu.

Grunt to gleba
Skoro wybrałeś już rośliny, pora na sadzenie. 

Zioła preferują żyzną i przepuszczalną glebę. Mo-
żesz z powodzeniem stosować specjalną ziemię do 
kwiatów lub warzyw, która jest do kupienia w skle-
pach ogrodniczych, a nawet w większych marketach. 
A w czym sadzić? Tutaj ograniczeniem jest tylko na-
sza wyobraźnia – różnego rodzaju doniczki, skrzyn-

ki, wiadra, beczki, dzbany. Pojemniki powinny być 
jednak odpowiednio duże, aby korzenie roślin mogły 
się swobodnie rozrastać.

Dobrze podlewaj
Część ziół lubi stale wilgotną glebę, dla innych 

lepiej jest, by ziemia trochę przeschła. Nigdy jednak 
nie dopuszczaj do sytuacji ekstremalnych – rośliny 
nie mogą stać w wodzie i nie wolno ich przesuszyć. 

Zapewnij światło
Większość ziół to rośliny z krajów południowych, 

więc w cieniu będą gorzej rosnąć i nie będą tak aro-
matyczne. Jeżeli jednak Twój balkon czy ogród nie 
ma światła, jeszcze nic straconego. Możesz posadzić 
miętę, lubczyk czy estragon, które udają się nawet 
tam, gdzie słońce rzadko zagląda.

Rwij i korzystaj
Po posadzeniu zioła nie wymagają specjalnej 

troski. Jednym z nielicznych potrzebnych zabiegów 
jest… zrywanie. W przypadku wielu gatunków ob-
rywanie listków czy gałązek tylko pobudzi rośliny 

do intensywniejszego wzrostu. Zaczynaj zawsze od 
wierzchołków i dopiero, gdy potrzebujesz więcej, 
zrywaj boczne liście. Zostaw jednak trochę, aby ro-
ślina miała szansę odrosnąć. 

Zioła przyjazne pszczołom
Niemal wszystkie zioła są roślinami przyjaznymi 

pszczołom. Co to znaczy? Ich kwiaty zawierają py-
łek i nektar, którymi żywią się pszczoły. Nasz zioło-
wy ogródek może więc stać się pszczelą stołówką. 
Brak pokarmu jest jedną z głównych przyczyn spad-
ku liczebności dzikich pszczół i trzmieli w Polsce. 
Spośród ok. 470 gatunków pszczołowatych żyjących 
w naszym kraju, wyginięciem zagrożone są 222. Pa-
miętajmy jednak, że aby głodne pszczoły i trzmiele 
mogły korzystać z naszej ziołowej plantacji, musimy 
pozwolić roślinom zakwitnąć, bo tylko w kwiatach 
owady znajdą potrzebny im pokarm. Wiele ziół w 
momencie kwitnienia traci swój aromat, ale możemy 
posadzić parę dodatkowych roślin, którym damy za-
kwitnąć, by móc wspólnie z pszczołami korzystać ze 
swojej uprawy.   red.

Zioła dla ludzi i pszczół
Zdobią, smakują, a także pomagają przetrwać pszczołom – sadźmy jak najwięcej ziół w ogrodach i na balkonach.



Człowiek obdarzony wy-
obraźnią się boi i bać się ma. 
Strach ma swoje pozytywy, czło-
wiek bojący się bywa bardziej 
odpowiedzialny: przestrzega 
przepisów kodeksu drogowego, 
ubezpiecza dom przed poża-
rem, od czasu do czasu daje się 
profilaktycznie przebadać przez 
lekarza. 

Strach ma swoje podłoża 
racjonalne i emocjonalne. Jeśli 
przyjdzie nam do głowy spacer 
po Częstochowie, a jakimś zrzą-
dzeniem losu spacerując trafimy 
na ul. Małą, cała sceneria tej uli-
cy, wraz ze spojrzeniami tutej-
szych mieszkańców, budzi w nas 
lęk przed oberwaniem po buzi. 
Jest to typowy lęk emocjonalny. 
Analizując statystyki wypadków, 
przestępstw i wykroczeń uświa-
damiamy sobie, że znacznie 
większe prawdopodobieństwo 
dostania po ryju jest w ścisłym 
centrum na tzw. kwadratach. 
Ujęcie lęku w ramy racjonal-
ne nie wpłynie jednak na nasze 
zachowanie, na „kwadratach” 
(mimo statystyk) nie odczuwamy 
lęku, na ul. Małej tak i owszem. 

Pewna śliczna panienka, wy-
stępująca w roli narodowej ege-

rii, odkryła publicznie straszną 
prawdę, że islamiści przybywa-
ją do Polski przede wszystkim 
po to, by gwałcić takie śliczne, 
słowiańskie panienki. Być może 
jest tak, bo zło kryje się w natu-
rze człowieka, że na cnotę owej 
panny dybie szereg napalonych 
samców, ale czy są oni w więk-
szości muzułmanami... Tego nie 
byłbym pewny. Jeżeli ktoś żył 
w kraju ogarniętym wojną, to 
wie, że tam takich specyficznych 
„męskich” rozrywek jak gwałty, 
tortury czy morderstwa nie brak-
nie. Jeśli kto z narażeniem życie, 
ponosząc ogromne koszty, z ta-
kiego „raju” ucieka to nie po to, 
by gwałcić i mordować gdzieś 
indziej, lecz po to, by nie być 
gwałconym ani mordowanym. 
Zdecydowana większość ludzi, 
gdy uciekła z „piekła”, w no-
wym kraju potulnie przestrzega 
prawa, boi się narazić miejsco-
wym, pracowicie buduje pod-
stawy nowego życia. Dotyczyło 
to zdecydowanej większości Po-
laków, którzy uciekli z PRL do 

USA, Francji czy Niemiec. Do-
tyczyło to także kolejnych grup 
emigranckich napływających do 
Polski: Wietnamczyków, Irakij-
czyków, Ukraińców, Białorusi-
nów czy Czeczenów. 

Racjonalność jednak zawsze 
przegrywa z emocjonalnością. 
Według badań socjologicznych 
bardziej boimy się napływu 
uchodźców i związanego z tym 
terroryzmu, niż efektów zmian 
klimatycznych i biedy na sta-
rość. O ewentualnej biedzie na 
starość przypomina nam dość 
często ZUS, wysyłając informa-
cje o spodziewanej wysokości 
emerytury. O efektach zmian 
klimatycznych informuje nas 
sama natura w postaci powodzi, 
huraganów, śnieżyc, susz itd. O 
uchodźcach informuje nas tyl-
ko telewizja, a najpoważniejsze 
próby ataków terrorystycznych, 
w ostatnich latach, było rodzi-
mym, polskim dziełem. Bada-
nia pokazują więc, jak grając 
emocjami, zrobiono nam wodę 
z mózgu. 

Chciałbym, by Ministrem 
Spraw Wewnętrznych został w 
końcu nie tchórz lecz patriota. 
Chciałbym, by ten Minister po-
jechał do Brześcia, gdzie koczują 
uchodźcy z Czeczeni. Chciał-
bym, by tam powiedział: „Zapra-
szam Was, uciekinierów z piekła 
terroru, stworzonego przez szalo-
nego satrapę Kadyrowa, zapra-
szam do kraju, gdzie będziecie 
bezpieczni. Bo nasz kraj jest 
państwem silnym, ze sprawną i 
skuteczną policją, chroniącą bez-
pieczeństwo wszystkich dobrych 
ludzi, żyjących zgodnie z pra-
wem. Nasze państwo oparte jest 
na wartościach chrześcijańskich, 
z których istotne znaczenie ma 
solidarność z każdym nieszczę-
śnikiem. Nasze państwo jest wy-
starczająco silne cnotami swoich 
obywateli, by nikt, żaden satrapa, 
żaden terrorysta, nie odebrał nam 
prawa życia zgodnego z przyję-
tymi wartościami”. 

I to byłaby odpowiedź na na-
sze oswojone i dzikie lęki.

 Jarosław Kapsa

Lęki oswojone 
i dzikie

W środku nocy mąż budzi żonę i podaje jej tabletkę. 
– Co to jest? 
– Aspiryna, na ból głowy, kochanie. 
– Mnie nie boli głowa. 
– Aaa, mam cię! 

HUMOR 
na dobre 7dni

W środku nocy mąż budzi żonę i podaje jej tabletkę. 
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Anders Zorn (1860-1920):
„Czerwony piasek” – 1903 r.
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Zostań moim Przyjacielem

Bazel
Pies urodzony w 2005 roku. Rasy mix-foksterier. Umaszcze-

nie – tricolor. Bazel to bardzo wesoły i kochany piesek. Bardzo 
cieszy się widząc wolontariuszy i kiedy może wyjść na spacer. 
Trochę obawia się innych psów, dlatego ma boks dla siebie i nie 
jest wypuszczany na wybieg z innymi psami. Wobec ludzi jest 
totalnie przyjacielski, uwielbia być głaskany i chętnie się bawi. 
Ładnie chodzi na smyczy i nie stwarza problemów. Każdy po-
wrót do boksu jest dla niego bardzo przykry i strasznie to prze-
żywa. Zapraszamy do odwiedzin Bazla - może właśnie on okaże 
się Twoim wymarzonym psem i przyjacielem na całe życie.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66 w godz. 7:30-14:30
schronisko.czestochowa@gmail.com

„Interes, który nic poza 
pieniędzmi nie przynosi, 
jest złym interesem.”

 Henry Ford

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Jak zlikwidować szpary w sta-
rym parkiecie? Do ich likwidacji 
najlepiej nadaje się specjalny kit 
do parkietu (ok. 10 zł). Najpierw 
oczyszczamy szczeliny papierem 
ściernym i pozbywamy się pyłu 
oraz kurzu. Kit obficie wciskamy 
między klepki, ponieważ kiedy 
wyschnie, zmniejszy nieco swoją 
objętość. Na koniec wycieramy 
zabrudzenia wilgotną ściereczką.
2. Jak usunąć plamy z żywicy? 
Jest to stosunkowo trudne, ale 
nie niemożliwe. W przypadku 
tkanin bawełnianych najpierw - w 
miejscu plamy - posypujemy lewą 
stronę tkaniny obficie talkiem. 
Mieszamy 3 łyżeczki spirytusu 
denaturowanego i 1 łyżeczkę ter-
pentyny, tą mieszaniną pocierajmy 
plamę po prawej stronie, przez 
kilka minut, po czym tkaninę 
pierzemy. W przypadku tkanin z 
włókna sztucznego przygotowuje-

my roztwór terpentyny i spirytusu 
denaturowanego, ale tym razem 
mieszamy je w równych ilościach. 
Zamoczoną w roztworze szmatką 
pocieramy do momentu aż plama 
zniknie. Na koniec tkaninę pie-
rzemy w mydlanej wodzie. Innym 
sposobem na usunięcie plamy 
z żywicy jest użycie benzyny, 
rozpuszczalnika.
3. Zbieranie deszczówki to dobry 
sposób na oszczędzanie wody. 
Najczęściej wykorzystuje się ją do 
podlewania ogrodu i przy pracach 
porządkowych wokół domu. 
Wodę opadową można też - po 
zainstalowaniu specjalnej instala-
cji - wykorzystywać w domu, np. 
do prania czy spłukiwania wody, 
ale też do mycia samochodu. W 
ten sposób można zmniejszyć 
zużycie wody z wodociągu nawet 
o 40-45%, obniżając tym samym 
wielkość rachunków. 
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Majowe grillowanie
  z 

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Częstochowa, ul. Lipowa 33/39

TWOJE GRILLOWANIE 
Z INTERMARCHE

NAJLEPSZA 
PEŁNA OFERTA

WSZYSTKO NA GRILLA OD A DO Z




