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Któż by nie chciał mieć zatrzęsienia pieniędzy i pewności zawodowego jutra? Otóż nie wszyscy, bowiem są tacy, którzy już to osiągnęli.
Czteroletnia kadencja rządów prezydenta Matyjaszczyka i jego ekipy dobiega końca – pora na podsumowanie. Przyjrzyjmy się więc
oświadczeniom majątkowym częstochowskich urzędników najwyższego szczebla, składanym na początku i na końcu ich kadencji.
Z oświadczeń majątkowych wywnioskować można czy, a jeśli tak,
to jak bardzo opłaca się zostać urzędnikiem i przez cztery lata otrzymywać niezgorszą pensję. Można w tych dokumentach znaleźć
właściwie wszystko - historię fortun i ﬁnansowych upadków, czyli
oszczędności, inwestycje, obrót nieruchomościami, historie kredytowe poszczególnych osób, a nawet upodobania motoryzacyjne...
Dzięki oświadczeniom majątkowym wiemy, w jakich klitkach „gnieżdżą się” niektórzy z urzędników, a ilu mieszka na setkach metrów
kwadratowych, oraz komu i o ile powiększyła się „przestrzeń życiowa”... dosłownie.
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Porysowany
kryształ
W mieście, będącym wzorem dla innych miast ( niestety nie w Częstochowie),
gdzie rządzi jeden z najlepszych prezydentów polskich
miast, zdarzył się przykry
wypadek. Prezydent wpadł

na tramwaj niszcząc lakier i
obijając obojczyk.
Pech traﬁć może każdego.
Jedzie kierowca prosta drogą,
a tu mu na drogę wskoczy jak
nie drzewo to tramwaj. Potem jeszcze dziwne pytania
się mnożą, bo akurat droga
była zamknięta dla ruchu samochodowego; a opowieści
o pilnej i nadzwyczajnej okoliczności – odwiedzinach o 5
rano emerytowanego arcybiskupa – niezbyt prawdopodobne. Ma więc zasłużony i
dość sympatyczny prezydent
problem - co gorsza nie jeden.
Bo jak wszystko idzie, to
idzie dobrze. Ale jak się raz
traﬁ potknięcie, ludzie zaczynają wnikliwiej patrzeć.
Miasto W jest super, otwarte
i europejskie, wyżyny kultury i technologii, nalot inwestorów i ogromna skala
inwestycji publicznych. Ale jakie jest zadłużenie? W - to
znaczy jakie jest rzeczywiste
zadłużenie, a nie tylko pokazywane we wskaźnikach.
Numer pt. oddamy urząd
miasta prywatnemu podmiotowi, a potem go weźmiemy
w leasing, jest stosunkowo
kosztowną formą poprawiania wskaźników. Podobnie
kosztuje przerzucanie długu
na rozmaite spółki miejskie.
Dlaczego prezes spółki Hala
Stulecia ma zarabiać więcej

od prezydenta? Po co miejskie wodociągi inwestują w
zawodowy klub piłkarski?
To jest W., nie Cz., to są ich
pytania i ich problemy. Tak
jak w K. mają prawo pytać
o erupcję fontanny dziwnych
wydatków z okazji mirażu
organizacji Olimpiady, a w Z
- czemu zaniedbując remonty ulic buduje się Wielki Stadion Wielkiemu Klubowi. a
może jeszcze powiemy o Ł.,
pogrążającej się w wielkiej
dziurze baaardzo prestiżowej
inwestycji komunikacyjnej,
czy o P. w którym tak takową zrobili tak, że podróżny z
walizką nie może dotrzeć do
pociągu.
Coś nie działa. Skoro rozwój regionów ma być oparty
na „lokomotywach rozwojowych” - wielkich metropoliach; a takowe licytują się
wręcz w przykładach wątpliwej gospodarności, to chyba
coś trzeba zmienić. Tylko co?
Lokomotywy, maszynistów
czy procedury sterowania
ruchem kolejowym. Naiwny
podpowie, na bolączki demokracji trzeba więcej demokracji. Może i tak, plebs
zapcha się wizją budżetu
obywatelskiego, wy maluczcy cieszcie się możliwościami decydowania o milionach,
my decydujemy o miliardach
bez waszej wiedzy i zgody.
Pożyteczny idiota ma dziś

często sympatyczne oblicze
miejskiego aktywisty.
Spyta czytelnik, ale o co
chodzi? Dopóki młodzi z
Częstochowy uciekają do W.
( a nie odwrotnie), to co ja się
czepiam prezydenta D. My
możemy jedynie pomarzyć
by mieć taki poziom rozwoju
i takie problemy jak miasto
W. nad O. Sęk w tym, że tu
nie chodzi tylko o W. Gdyby tak było, skwitowałbym
rzecz słowami, każda władza
demoralizuje, nawet pana
D. Bolesna jest świadomość
upowszechnienia tej demoralizacji, zarażania miasta od
miasta, tym, samym zaniku
idei samorządności.
Coś trzeba zmienić zanim
nie wpadniemy w pułapkę
„grecką” fundowaną przez
zdemoralizowanych
gminnych dyktatorków i równie
zdemoralizowane
partyjne
kliki. Prywatnie mnie boli, że
to określenie muszę kierować
pod adresem prezydenta, którego lubię i szanuję; w imię
dobra miasta nad Odrą, w którym się kiedyś zakochałem.
Jarosław Kapsa
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Z ekologią za pan brat
Ziemia, kochana nasza planeta.
W niej miłość, szacunek, walka i bieda.
Różne chodzą pogłoski,
dziwy oraz ploteczki.
Oto ten dokument
wkładam do mojej teczki:
„Ekologia za pan brat”.
Gdyby tak było,
to jak piękny musiałby być ten świat!

W końcu się nawrócił,
ale bałagan zostawił
po dzisiejszy wiek...

A dokument mój taką ma treść:
-Segreguje odpadki,
kto jest piękny i gładki!
-Idzie luty zamknijcie Huty!
-Marcowa pogoda przychodzi,
na świecie życie się rodzi!
-Kwiecień-plecień przeplata,
Kiedyś podobno przyroda królowała, trochę wróbli tutaj lata.
tworzyła, niszczyła i się nie zawahała. -Gdzie saren sześć,
Ale przyszedł człowiek,
tam trzeba dać im jeść,
niby nicpoń mały.
-Kupuj zrywkę EKO i,
Matka Ziemia choć nie chciała,
jeszcze na co czekasz,
klęski swej posmakowała.
-Wyrzucaj po jabłku obierki,
a nie swe papierki,
Człowiek myślał – Sprawa prosta.
a na dodatek,
Królestwo roślin moje,
nie zastawiaj na zwierzęta pułapek.
jam jak starosta.
No to co? Cóżem mam robić?
Utrwalcie to sobie w sercu.
Jeziorko wyczyścić?
Wykujcie zasady na blachę.
Psa uspokoić?
Bo będę musiał porozmawiać
O, nie!
z waszym nauczycielem
Nie będzie niestety tak łatwo.
– panem Stachem.
Niech sami wyczyszczą.
Dzięki za wysłuchanie.
Te nędzne robactwo!
Dzięki za komplementy.
-Taki to grzech główny
Teraz idę, pa, cześć.
zichcił sobie człowiek.
(i to już nie są lamenty).

Autor: Michał Blady

Kto zarobił na mieście?
Aktualności

Przedstawiamy raport, który odpowiada na pytanie, czy
warto być wysokiego szczebla urzędnikiem. I dlaczego tak
bardzo...

Materiał powstał na podstawie oświadczeń majątkowych dostępnych na internetowej stronie Urzędu Miasta Częstochowy od
2010 do 2014.

Mirosław Soborak

– zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Żytnie
oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: brak / brak
* nieruchomości: dom 193 mkw. + działka 750 mkw. = wartość 650.000 zł (współwłasność); gospodarstwo rolne 5,83 ha
= wartość 90.000 zł (współwłasność) / te same w 2014 r.
* udziały: Edrotube Izostal and Partnerzy / te same w
2014 r.
* zatrudnienie: własna firma Navigator (zawieszona);
Buczek HB ZPR (od 2010 r.) = 81.546,58 zł; Ferrum ZKS
= 68.535,35 zł / MPK (członek rady nadzorczej od 2011 r.)
= 42.485,02 zł; Urząd Miasta = 153.471,18 zł
* dochody: początek = 150.081,93 zł / 2013 r. =
195.956,20 zł
* mienie ruchome: Toyota z 2008 r. (współwłasność) / to
samo w 2014 r.
* kredyty: hipoteczny Nordea Bank = 241.000 zł; ugoda z
Węglozbyt = do spłaty 230.000 zł; Lukas Bank – 77.000 zł
/ hipoteczny = ok. 190.000 zł; Lukas Bank = ok. 14.000 zł;
konsumpcyjny WBK = ok. 116.000 zł

Jarosław Marszałek

– zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Blachowni
oświadczenia złoż: 2010 / 2014
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* oszczędności: 22.500 zł / 145.000 zł
* papiery wartościowe: brak / łączna wartość = 72.358 zł
* nieruchomości: dom 226 mkw. + działka 450 mkw. = wartość 450.000 zł (własność); mieszkanie 37,6 mkw. = wartość
110.000 zł (własność); działka (ogrody działkowe) = wartość
5.000 zł / dom, mieszkanie, działka jak w 2010 r. + dwie działki
* akcje: trzech ﬁrm = łączna wartość ok. 14.000 zł / te same
w 2014 r.
* zatrudnienie: umowa o pracę = 88.271,85 zł; umowa zlecenie = 14.228,52 zł; dieta = 1.257,83 zł; wynajem mieszkania
= 4.550 zł / Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji (członek zarządu od 2011 r.); OŚ. „Warta” (członek
rady nadzorczej od 2011 r.) = łącznie 72.977,04 zł; umowa o
pracę = 156.265,60 zł (a także wynajem mieszkania = 5.947
zł; rada programowa TP SA = 2.600 zł)
* dochody: początek = 108.308,20 zł / 2013 r. =
237.789,64 zł
* mienie ruchome: brak / Citroen C4 z 1996 r. (1%); Citroen C5 z 2010 r. (50%)
* kredyty: brak / mieszkaniowy Nordea Bank = 44.458,72 zł

Ryszard Stefaniak

– zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Katowicach
oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 50.000 zł / brak
* nieruchomości: mieszkanie 46,70 mkw. = wartość 120.000
zł (współwłasność) / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: gimnazjum nr 16 (styczeń 2011 r.) = ok.
6.600 zł; Urząd Miasta (od stycznia 2011 r.) = 20.760 zł /
Urząd Miasta = 99.125,02 zł; AJD = 1.700, 22 zł
* dochody: początek = 27.360 zł / 2013 r. = 100.847,02 zł
* mienie ruchome: Honda z 2009 r. (współwłasność) / to
samo w 2014 r.
* kredyty: brak / brak
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Przemysław Koperski

– zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Opolu
oświadczenia złoż: 2011 / 2014
* oszczędności: 20.000 zł; 20 CHF / 110.000 zł; 500 euro
* nieruchomości: dom 110 mkw. + działka 8 a = wartość
330.000 zł (współwłasność); mieszkanie 75 mkw. = wartość
370.000 zł (własność); garaż = wartość 20.000 zł (własność) /
te same w 2014 r.
* zatrudnienie: wynagrodzenie ze stosunku pracy = 72.000
zł; wynagrodzenie z umów (o dzieło) = 16.500 zł) / CzPK (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = 43.902,96 zł; wynagrodzenie
ze stosunku pracy = 149.401,51 zł
* dochody: początek = 88.500 zł / 2013 r. = 193.304,47 zł
* mienie ruchome: Skoda z 2007 r. / Skoda z 2012 r.
* kredyty: hipoteczny PKO BP = 290.000 zł; gotówkowy
PKO BP = 17.000 zł / hipoteczny PKO BP = 65.500 euro

Wanda Kukla

– zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Kłobucku
oświadczenie złoż.: 2014 r. (pierwsze)
* oszczędności: 122.000 zł
* nieruchomości: mieszkanie 47,7 mkw. = wartość 160.000
zł; działka 400 mkw. (ogrody działkowe) = wartość 30.000 zł
* akcje: pięciu ﬁrm = łączna wartość ok. 29.300 zł
* zatrudnienie: Centrum Projektów Rewitalizacji Katowice
(rada nadzorcza w 2013 r.) = 8.820,50 zł; wynagrodzenie z UM
(styczeń 2014 r.) = 8.154,87 zł; emerytura (styczeń 2014 r.) =
3.936,11 zł; wynagrodzenie z rady nadzorczej = 1.635 zł; trzynasta pensja z UM za 2013 r. = 3.154,86 zł)
* dochody: styczeń 2014 r. = 16.880,84 zł
* mienie ruchome: Golf z 2009 r.
* kredyty: brak

dokończenie na str. 4
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Roman Bolczyk,

- prezes miejskiej spółki MPK
ur. w Rybniku
oświadczenia złoż.: 2012 / 2014
* oszczędności: 56.700 zł / 304.242 zł
* nieruchomości: dom 183 mkw. = wartość 350.000 zł (własność); warsztat z magazynem 140 mkw. + działka = wartość 360.000 zł (własność) / mieszkanie 64 mkw. (umowa
najmu); warsztat bez zmian z roku 2012
* zatrudnienie: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie (członek rady nadzorczej w styczniu 2011 r.)
= 1.090,35 zł; MPK (członek rady nadzorczej do września
2011 r.) = 27.805,06 zł / MPK (członek zarządu od 2011 r.);
Hala Sportowa Częstochowa (członek rady nadzorczej do
2013 r.) = łączny dochód 210.799,67; działalność wykonywana osobiście = 18.292,90 zł
* dochody: początek = 28.895,41 zł / 2013 r. = 229.092,57 zł
* mienie ruchome: brak / brak
* kredyty: inwestycyjny ING Bank = 28.566,23 zł / brak

Rafał Lewandowski

- prezes miejskiej spółki OŚ. „Warta”
ur. w Kamieńsku
oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 170.000 zł; 500 euro / 260.000 zł; 1.000
euro
* nieruchomości: dom 108 mkw. + 1011 mkw. działka =
wartość łącznie 160.000 zł (współwłasność); mieszkanie 46
mkw. = wartość 100.000 zł (współwłasność); działki = wartość ok. 10.000 zł (współwłasność) / dom + działki jak w
2011 r. bez mieszkania
* zatrudnienie: OŚ. „Warta” (członek zarządu od 2011 r.)
/ pozostaje w 2014 r.
* dochody: początek = 19.017,35 zł (styczeń i luty 2011 r. =
15.417,35 zł; najem lokalu = 3.600 zł) / 2013 r. = 209.846,02 zł
* mienie ruchome: Audi A4 z 2004 r. / to samo w 2014 r.
* kredyty: brak / brak

Paweł Konieczny

- prezes miejskiej spółki ZGM TBS
ur. w Blachowni
oświadczenia złoż.: 2013 / 2014
* oszczędności: 45.000 zł (współwłasność) / 55.000 zł
(współwłasność)
* nieruchomości: dom 120 mkw. + działka 2350 mkw. =
REKLAMA
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wartość 523.000 zł (współwłasność); udziały w dwóch budynkach; działka rolna 0,52 ha = wartość 5.000 zł / te same
w 2014 r.
* zatrudnienie: ZGM (członek zarządu od 2013 r.) =
10.216,56 zł; umowa o pracę UM = 37.336,82 zł; umowa
o pracę = 2.606,04 zł / ZGM (członek zarządu od 2013 r.)
= 121.612,89 zł; OŚ „Warta” (członek rady nadzorczej od
2013 r.) = 17.934,18 zł; umowa o pracę UM = 57.056,82 zł;
umowa o pracę = 5.389 zł)
* dochody: początek = 50.157,42 zł / 2013 r. = 201.992,89 zł
* mienie ruchome: brak / Mitsubishi z 2011 r. (współwłasność)
* kredyty: hipoteczny Kredyt Bank = 15.000 zł; leasing
samochodu Mitsubishi = 15.000 zł / brak

Marcin Kozak

- prezes miejskiej spółki ARR
ur. w Częstochowie
oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 5.000 zł / ok. 43.400 zł
* nieruchomości: mieszkanie 64 mkw. = wartość 180.000
zł (własność); działka 4.600 mkw. wraz z zabudowaniami =
wartość 300.000 zł (współwłasność) / dom 167 mkw. + działka 4.600 mkw. = wartość ok. 600.000 zł (współwłasność)
* zatrudnienie: Politechnika Częstochowska (umowa o
pracę) = 99.051,49 zł; ARR (umowa zlecenie i o dzieło) =
9.040 zł / ARR (członek zarządu od 2011 r.) = 176.220,08 zł;
MPK (członek rady nadzorczej od 2013 r.) = 23.681,74 zł;
SM Północ (członek rady nadzorczej do 2012 r.) = 638,75 zł;
Politechnika Częstochowska = 112,60 zł; doradca prezydenta (UM 1/4 et.) = 13.242,62 zł
* dochody: początek = 108.091,49 zł / 2013 r. = 213.895,79
zł
* mienie ruchome: Toyota z 2010 r. (ok. 40.000 zł – współwłasność) / Toyota z 2010 r. (ok. 27.000 zł – współwłasność);
Subaru z 2009 r. (ok. 55.000 zł – współwłasność)
* kredyty: hipoteczny ING Bank o wartości 300.000
zł (spłata do 2041 r.) / hipoteczny ING Bank do spłaty
31.984,28 zł; poręczenie wekslowe = pożyczka 51.982 zł

Damian Lewandowski

- prezes miejskiej spółki Hala Sportowa Częstochowa
ur. w Częstochowie
oświadczenia złoż.: 2012 / 2014
* oszczędności: 29.000 zł / 40.000 zł

* akcje: STI GRUP i Rafako = łączna wartość 127,74 zł /
STI GRUP = wartość 580 zł
* nieruchomości: mieszkanie 39,2 mkw. = wartość 120.000
zł (własność) / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: ZGM (członek rady nadzorczej od stycznia
2011 r.) = 27.020,63 zł; MOSiR = 43.310,39 zł / Hala Sportowa Częstochowa (członek zarządu od 2012 r.); ZGM (członek
rady nadzorczej od 2011 r.) = łącznie 91.875,70 zł; MOSiR
(umowa o pracę) = 46.745,54 zł; Zespół Szkół im. Biegańskiego (umowa o pracę) = 38,42 zł; AWF Katowice (umowa
zlecenie) = 192 zł; AJD (umowa o dzieło) = 998,40 zł
* dochody: początek = 70.331,02 zł / 2013 r. = 139.850,06 zł
* mienie ruchome: brak / brak
* kredyty: gotówkowy Paribas Bank = 19.593,40 zł / gotówkowy Paribas Bank = 15.055 zł

Robert Kalinowski

- prezes miejskiej spółki CzPK
ur. w Koniecpolu
oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 4.000 zł / 65.727,85 zł (własność); 1.638,26
CHF (własność)
* nieruchomości: dom 300 mkw. + działka 0,1180 ha =
wartość 380.000 zł (współwłasność); las 1,87 ha = wartość
10.000 zł / te same w 2014 r. zwiększona wartość za las =
35.000 zł (współwłasność)
* zatrudnienie: CzPK (członek zarządu od 2011 r.) = brak
danych; OŚ „Warta” (członek rady nadzorczej styczeń
2011 r.) = 1.972,57 zł; spółka z Kamieńska (członek rady
nadzorczej do stycznia 2011 r.) = 807 zł / CzPK (członek
zarządu od 2011 r.) = 185.038,08 zł; OŚ „Warta” (członek
rady nadzorczej od 2011 r.) = 33.543,18 zł; umowa zlecenie
= 2.160 zł; renta rodzinna = 7.656,30 zł
* dochody: początek = 2.779,57 zł / 2013 r. = 228.397,56 zł
* mienie ruchome: Seat z 2000 r. (współwłasność); Skoda
z 2000 r. (współwłasność) / Seat z 2000 r. (współwłasność)
* kredyty: PKO BP = 126.983,23 CHF / hipoteczny PKO
BP = 113.664,62 CHF
Oświadczenia majątkowe nierzadko nie odzwierciedlają rzeczywisty stan majątkowy wysokiej rangi urzędników. Dlatego
też obowiązek ten obwarowany jest sankcjami – począwszy od
odpowiedzialności służbowej, a na odpowiedzialności karnej
skończywszy.
Renata R. Kluczna
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„Odbijamy Polskę,
zaczęliśmy w Częstochowie
500 osób na wypełnionej do ostatniego
miejsca auli AJD, a Ci co się nie zmieścili
na Sali zapełnili korytarze i oglądali całość
przed ekranem monitorów. Setki czy tysiące osób, oglądały bezpośrednią transmisję
dzięki Premium Media, kolejne tysiące
aktywnych w Internecie! Na naszej Konwencji pokazaliśmy realną alternatywę dla
rządzącego Częstochową układu partyjnego pod przewodnictwem SLD z mniej
lub bardziej cichym udziałem PO i PiS.
Konwencja miała na celu zaprezentowanie naszego pomysłu na Miasto, pomysły
jakże odmiennego od swoistego „budzenia
energii” wśród rodzin i znajomych przez

rządzący miastem układ zamknięty.
Zaszczycili nas swoją obecnością liderzy
wolnościowej prawicy w Polsce: Prezes
Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin- Mikke, europoseł dr Marek Migalski
z Polski Razem Jarosława Gowina, Artur
Zawisza lider Ruchu Narodowego, Paweł
Strumiński zastępujący posła Wiplera (temu
dokładnie w trakcie trwania konwencji urodziło się dziecko), reprezentujący Republikanów i Paweł Kukiz- ruch na rzecz JOW
i zmieleni.pl. Każdy z nich podkreślił niezwykłą wagę wydarzenia i wykazał pełną
aprobatę dla takich inicjatyw lokalnych.
Marek Domagała”

Artur Bramora kandydatem PSL

na prezydenta Częstochowy

Podczas spotkania Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w
Częstochowie omówiono aktualny stan
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25
maja br. oraz stan przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się w
dniu 16 listopada br.

W efekcie tego posiedzenia kontynuowano tworzenie własnej listy kandydatów PSL
do Rady Miasta Częstochowy oraz Sejmiku
Samorządowego Województwa Śląskiego.
Podjęto także decyzję, że kandydatem PSL
na Prezydenta Miasta Częstochowy będzie:
Poseł na Sejm RP ARTUR BRAMORA.
red.

Konkurs „7 DNI”
i portalu homebook.pl

Budujesz, remontujesz, a może dopiero nieśmiało myślisz o zmianie dotychczasowej aranżacji
mieszkania lub domu? Brak kreatywnych koncepcji i znajomości nowości rynkowych może być
poważnym utrudnieniem w zrealizowaniu marzeń
o pięknych, funkcjonalnie urządzonych „czterech
kątach”. Portal homebook.pl stworzono z myślą o
wszystkich tych, którzy w internecie szukają inspiracji, wiedzy, podpowiedzi i sprawdzonych adresów. Entuzjaści nieszablonowych aranżacji wnętrz
znajdą tu liczne porady jak projektować, dekorować
i urządzać mieszkanie, nieustannie aktualizowaną
bazę kontaktów do szerokiego grona profesjonalistów z branży oraz praktyczne wskazówki wraz z
adresami, gdzie szukać designerskich produktów
wnętrzarskich. Na portalu homebook.pl można
znaleźć prawie milion fotografii ilustrujących ciekawe aranżacje oraz wizualizacje nowoczesnych
wnętrz, udostępniane przez profesjonalnych architektów i projektantów. Szukając oryginalnych elementów wyposażenia wnętrz warto zajrzeć także
do zakładki PRODUKTY. Zgromadzone tu przykłady mebli, oświetlenia, armatury łazienkowej,
tekstyliów i licznych dodatków dekoracyjnych,
nawet osobom niedoświadczonym w aranżowaniu,
pozwolą lepiej wyeksponować lub też dopiero odnaleźć, korespondujący z ich gustem i założonym
budżetem, styl. Odszukane projekty, produkty i porady możemy grupować w tzw. „ideabooki”. Zalogowani użytkownicy serwisu budują w ten sposób
własną bazę inspiracji, do której zawsze będą mogli
powrócić, rozbudować lub polecić innym.
Dla naszych czytelników mamy 5 nagród w postaci książek ufundowanych przez portal homebook.pl.
Aby otrzymać nagrodę wystarczy odpowiedzieć
na pytanie: W jakiej dziedzinie budownictwa specjalizuje się portal hombook.pl? Odpowiedzi prosimy wysyłać mailowo na adres: redakcja7dni@
interia.pl lub pocztą na adres: Tygodnik „7 dni”
ul.Nowowiejskiego 6 lok.16, 42-200 Częstochowa.
Na odpowiedzi czekamy do końca maja. Listę zwycięzców opublikujemy w nr 22 „7 dni” 5 czerwca.
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Czy będzie strajk w MPK? Dzień Strażaka
Po MPK „krążą” małe karteczki, adresowane do pracowników:
„Rok od wszczęcia sporu zbiorowego, po wyczerpaniu kroków prawnych wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w spółce
MPK Częstochowa odbyło się referendum strajkowe.
W referendum wzięło udział blisko 550 (!) pracowników, a blisko 94% z nich opowiedziało się
za zaostrzeniem sporu zbiorowego do strajku
włącznie! Zdecydowana większość załogi domaga
się również odwołania zarządu spółki.
Co zrobił Zarząd Spółki po zapoznaniu się z
wynikami referendum? Zebrał radców prawnych i
po kilku godzinach zanegował prawidłowość przeprowadzenia referendum i zażądał... ponownego
przeprowadzenia referendum. „Jest lekarz na
sali” pytają pracownicy miejskiego przewoźnika?
Godna podziwu jest cierpliwość załogi i ich
przedstawicieli związkowych, którzy mimo kilkukrotnych prób podjęcia rozmów z zarządem
spółki, prezydentem Matyjaszczykiem jak i z-cą
prezydenta i przewodniczącymi Rady Nadzorczej
w jednej osobie, czyli Naszym ulubionym urzędnikiem Soborakiem, nie zdecydowali się jeszcze na
zatrzymanie komunikacji, mając na uwadze dobro
mieszkańców Częstochowy. Związkowcy kolejny
raz wystosowali apel do Matyjaszczyka, podkreślając że to ostatnia próba rozwiązania tego konfliktu w pokojowy sposób”.

Zarząd MPK opowiedział:
„W związku z kierowanymi do władz Spółki
skargami na prawidłowość przeprowadzonego w
dniach 6-7 maja 2014 r. referendum strajkowego,
z uwagi na jego nieważność, niniejszym wzywam
Państwa do ponownego przeprowadzenia referendum strajkowego z poszanowaniem zasady równości i tajności głosowania, swobody oddawania
głosu oraz zapewnienia możliwości uczestnictwa
w nim wszystkim pracownikom Spółki.
Obecna forma przeprowadzania referendum
urąga zasadom jego prowadzenia wyrażonym w
judykaturze i doktrynie, albowiem: * referendum
nie powinno być „zorganizowane w sposób uniemożliwiający pracownikom swobodne wyrażenie
woli, np. przez wywierania presji na głosujących
lub fałszowanie wyników”; * „referendum strajkowe powinno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem wszystkich pracowników zakładu pracy”;
* „niezapewnienie sprawdzenia tożsamości osób
głosujących podczas referendum oraz dopuszczenie do pozostawienia sali głosowań bez nadzoru
ze strony któregokolwiek z członków komisji referendalnej, mogą być uznane za przejaw rażącego
niedbalstwa”. (...)
Równocześnie informujemy, że ewentualny
strajk przeprowadzony na podstawie powyższego
referendum będzie nielegalny.
Prezes Zarządu, Roman Bolczyk”.

Tegoroczny bieg był biegiem Memoriałowym
poświęconym pamięci st. post. Tomasza Trejty, który zginął tragicznie podczas wykonywania zadań
służbowych. 123 zawodników (z wielu Komend
i Oddziałów Policji z województwa śląskiego, z
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie oraz OSP Piasek, z Częstochowskiej
Straży Miejskiej, z Gimnazjum w Kłomnicach oraz
zaproszonych gości) wystartowało z „Przeprośnej
Górki”, by potem przebiec 10 km: doliną Warty, ul.
Srebrną i Złotą aż do szczytu Złotej Góry, gdzie była
meta.
Dodam tylko, że zawodnicy z służb mundurowych
musieli pokonać trasę w mundurach ćwiczebnych i w
butach typu „skoczek”. Na mecie czekała na wszystkich wyśmienita grochówka z kuchni polowej.
Po posiłku ogłoszono wyniki w poszczególnych
kategoriach. Puchary, dyplomy i upominki zwycięzcom wręczali zaproszeni goście, między innymi:
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk,
komendant Miejski Policji w Częstochowie insp. Artur Bednarek, dowódca SPPP Częstochowa mł. insp.
Dariusz Kordas, komendant Komisariatu w Kłomni-

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości mł.bryg. Marka Grabałowskiego złożony
Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg.
Piotrowi Kwiatkowskiemu. Następnie gości powitał
Komendant CSPSP st. bryg. Marek Chmiel, który
podkreślił, że zadania, które na co dzień stoją przed
formacją Państwowej Straży Pożarnej wymagają

osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania
mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim
poziomem wiedzy, sprawnością intelektualną i fizyczną. St. bryg. Marek Chmiel zaznaczył, że raz
wypowiedziane słowa roty ślubowania towarzyszą
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej przez
ich całe życie. Najbardziej uroczystym momentem
podczas święta było wręczenie awansów na wyższe
stopnie służbowe oraz odznaczeń.
red.

red.

IV Marszobieg
Prewencji Policji
W pierwszych dniach maja odbył się „IV Marszobieg Prewencji Policji o Puchar Komendanta
Śląskiego Policji w Katowicach”, organizowany
przez w Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie.

Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Strażaka.
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cach insp. Jacek Pluta, prezes Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego
Dariusz Kowalski oraz komendant Straży Rybackiej
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie Robert Amborski. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe koszulki, a młodzież z gimnazjum maskotki misia policjanta.

Wyniki zawodów

Radość dzieciaków
z komputera IBM
Wychowankowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lelowie już użytkują zestaw komputerowy
w kolorowej, bezpiecznej, atrakcyjnej obudowie, wyposażony w oprogramowanie edukacyjne IBM KidSmart, które wspiera program nauczania m.in. w zakresie podstaw matematyki oraz logicznego myślenia!
Dzięki wspólnemu projektowi KidSmart firmy

IBM i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego przekazanych zostało 27 zestawów komputerowych do wybranych w konkursie przedszkoli.
Przedszkole w Lelowie jest jedną z trzech placówek
w powiecie częstochowskim, które otrzymało nowe
komputery w ramach projektu.
red.

Służby mundurowe mężczyźni
- sier. Paweł Cieślik - KMP KATOWICE czas
00:39:42
- mł.asp. Dawid Stwora - KMP BIELSKO BIAŁA
czas 00:43:39
- kadet Bartosz Pacuła - CSPSP CZĘSTOCHOWA czas 00:43:55
Służby mundurowe kobiety
- Agnieszka Jeż - SM CZĘSTOCHOWA czas
00:56:53
Cywile mężczyźni
- Damian Puczyński z MSTOWA czas 00:44:31
Cywile kobiety
- Karolina Bednarczyk z ZŁOTEGO POTOKU
czas 00:49:49
Robert Amborski

Kasztany kontra
wesołe miasteczko
Jedna z mieszkanek Częstochowy o kilku dni
próbuje wymusić na władzach miasta, w tym
także na wydziale ochrony środowiska oraz na
Straży Miejskiej skuteczną interwencję. Sprawa
dotyczy niszczenia drzewostanu na terenie należącym do miasta w dzielnicy Tysiąclecie. Na
skwerze parkuje kilka tirów, które zahaczają o
gałęzie kasztanów. A wszystko po to, by dzieciom sprawić radość wesołym miasteczkiem.
Nasza Czytelniczka zwraca również uwagę, że
część kontenerów przywiązano do drzew. Zdaniem mieszkanki to ewidentny wandalizm i nieposzanowanie środowiska naturalnego.
red.

8

Reklama

19 (521) 15.05-21.05.2014

KARTA POJAZDU
Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę
pojazdu w okresie:
01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.

ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

tel. 609 465 658

Kupię stare drewno
rozbiórkowe: stodoły,
domy do rozbiórki.
Wymienię stare deski na
nowe. tel. 604 919 399
matuszczyk.mirosław@gmail.com

POŻYCZKA
szybko
i uczciwie
tel. 793 202 500

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Opiekun/ka seniora
Niemcy
z doświadczeniem
i komunikatywnym
niemieckim
tel. 32 204 12 55
www.privatecare24.pl
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Śląski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
- jeśli nie skończyłeś 40 roku życia, planujesz
rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej
lub od niedawna prowadzisz swoje gospodarstwo, rozważasz skorzysta z pomocy oferowanej przez ARiMR w ramach działania „Ułatwienie Startu młodym rolnikom”. Wnioski o takie
wsparcie przyjmowane są w Śląskim Oddziale
Regionalnym ARiMR w Częstochowie dniach od
15 maja do 21 czerwca 2014 r.
Beneficjenci działania mogą liczyć na bezzwrotną premie finansową na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez
młodych rolników, która ma zachęcać do podej-

mowania samodzielnej działalności rolniczej.
Tym samym ma przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej
gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego.
Pomoc przyznawana jest w formie jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości
100 tysięcy złotych, będzie udzielana dwóm
grupom osób, czyli kandydatom na młodych rolników, którzy planują przejęcie gospodarstwa i
rozpoczęcie działalności rolniczej oraz posiadaczom gospodarstw, którzy w dniu składania
wniosku o przyznanie pomocy posiadają już go-

spodarstwa, ale rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc przyznawana jest na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu. Przy
ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy
uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie
pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji w
terminie naboru wniosków oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy nadane w tym terminie
listem poleconym lub pocztą kurierską.

Beneficjent ubiegając się o pomoc powinien pamiętać o wymaganych kwalifikacje zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" można uzyskać
w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR, na stronie www.arimr.gov.pl
oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 0 800 38 00 84.
REKLAMA

Coś wyjątkowego
dla kogoś wyjątkowego.
Do każdego MacBooka Pro markowe etui w prezencie*
26.05 – Dzień Matki
1.06 – Dzień Dziecka

Salon iDream - Galeria Jurajska, 42-200 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207
T: 34 399 12 29| E: czestochowa@idream.pl | www.idream.pl
* do wyczerpania zapasów prezentów.
TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
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Wygrana Włókniarza, Jensen bohaterem
W minioną sobotę KantorOnline Włókniarz Częstochowa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Po emocjach do ostatniego
biegu Lwy pokonały na SGP Arenie Częstochowa Betard Spartę
Wrocław 46:44.
Pierwsze emocje w sobotnie popołudnie wywołało oświadczenie
klubu, które na kilka godzin przed meczem pojawiło się w portalach
internetowych. Włodarze biało-zielonych zapowiedzieli brak w zbliżającym się spotkaniu kapitana zespołu, Grigorija Łaguty. Powodem jego
nieobecności były zaległości klubu względem zawodnika. Na dzień
dzisiejszy nie wiadomo jak sprawa się zakończy, ale nie można wykluczyć nawet próby rozwiązania kontraktu przez zawodnika. O rozwoju
sprawy będziemy informować w kolejnym numerze.
Nieobecnego Łagutę zastąpił Mirosław Jabłoński, który ostatecznie
wywalczył sześć punktów w pięciu startach. Zawody przez cały czas
przebiegały niemal remisowo z lekkim wskazaniem na Lwy, które w
początkowej fazie, głównie za sprawą dobrej postawy juniorów, wywalczyły sobie ośmiopunktową przewagę. Ta niezbyt okazała przewaga utrzymywała się przez całe spotkanie i mimo starań miejscowych
zawodników nie mogli oni odskoczyć na bezpieczną odległość. W biegach nominowanych biało-zieloni zafundowali, licznie zgromadzonym
kibicom, prawdziwy dreszczowiec. Dzięki ośmiopunktowej przewadze jedynie dwie podwójne wygrane mogły dać remis drużynie z Wrocławia. Najpierw jadący w czternastym biegu, jako rezerwa taktyczna,
Woffinden wspomagany przez Batchelora zmniejszył przewagę Lwów
do czterech oczek, a w piętnastej gonitwie aktualny Mistrz Świata do
samej mety atakował Jepsena Jensena, na „kresce” okazując się tylko
pół motocykla wolniejszy od młodego zawodnika Lwów. Ostatecznie
ten bieg zakończył się zwycięstwem Sparty 4:2, a cały mecz 46:44 dla
Lwów.
Jepsen Jensen to bez wątpienia największy bohater sobotniego spotkania. Warto zaznaczyć, że zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony, mimo nadal nie do końca zaleczonej kontuzji z przedsezonowego
sparingu. Cieszy też postawa młodzieżowców. Szczególnie duże brawa należą się Malczewskiemu, który dość niespodziewanie wygrał w
biegu szóstym pokonując między innymi Jędrzejaka i Batchelora. Miniony weekend był zresztą udany również dla innego biało-zielonego
młodzieżowca. Maksym Drabik, który jadąc po raz drugi jako gość w
zespole z Łodzi wywalczył osiem punktów w czterech startach, wywarł
duże wrażenie na kibicach i komentatorach meczu Orła.
W najbliższą niedzielę Enea Ekstraliga ma przerwę. Za dwa tygodnie Lwy pojadą do Tarnowa na bardzo trudne spotkanie do aktualnego
lidera tabeli. 1 czerwca natomiast na SGP Arenę Częstochowa zawita
Unibax Toruń, zatem emocje na Dzień Dziecka gwarantowane.
Dk
foto: Marek Dziurkowski
Betard Sparta Wrocław - 44
1. Tai Woffinden - 13+1 (3,1*,3,2,3,1)

2. Jurica Pavlic - 3 (0,2,1,-)
3. Tomasz Jędrzejak - 2 (0,2,0,-,-)
4. Troy Batchelor - 10+1 (3,0,2,3,0,2*)
5. Maciej Janowski - 14+1 (2,3,3,2*,1,3)
6. Patryk Dolny - 2+1 (1,0,0,1*)
7. Mike Trzensiok - 0 (0,0,-)
KantorOnline Włókniarz Częstochowa - 46
9. Grzegorz Walasek - 9+1 (1*,2,3,3,0)
10. Rune Holta - 5+1 (2,1*,1,1)
11. Peter Kildemand - 8 (2,0,2,3,1)
12. Michael Jepsen Jensen - 9+3 (1*,3,1*,2*,2)
13. Mirosław Jabłoński - 6 (3,1,2,d,0)
14. Rafał Malczewski - 5+1 (2*,3,0)
15. Artur Czaja - 4 (3,1,0)
Bieg po biegu:
1. (63,81) Woffinden, Holta, Walasek, Pavlic 3:3
2. (64,50) Czaja, Malczewski, Dolny, Trzensiok 5:1 (8:4)
3. (64,42) Batchelor, Kildemand, Jensen, Jędrzejak 3:3 (11:7)
4. (64,65) Jabłoński, Janowski, Czaja, Trzensiok 4:2 (15:9)
5. (64,44) Jensen, Pavlic, Woffinden, Kildemand 3:3 (18:12)
6. (64,87) Malczewski, Jędrzejak, Jabłoński, Batchelor 4:2 (22:14)
7. (63,73) Janowski, Walasek, Holta, Dolny 3:3 (25:17)
8. (64,37) Woffinden, Jabłoński, Pavlic, Czaja 2:4 (27:21)
9. (64,73) Walasek, Batchelor, Holta, Jędrzejak 4:2 (31:23)
10. (64,85) Janowski, Kildemand, Jensen, Dolny 3:3 (34:26)
11. (65,11) Batchelor, Janowski, Holta, Jabłoński (d4) 1:5 (35:31)
12. (65,30) Kildemand, Woffinden, Dolny, Malczewski 3:3 (38:34)
13. (65,16) Walasek, Jensen, Janowski, Batchelor 5:1 (43:35)
14. (64,58) Woffinden, Batchelor, Kildemand, Jabłoński 1:5 (44:40)
15. (65,47) Janowski, Jensen, Woffinden, Walasek 2:4 (46:44)

M
1
2
3
4
5
6
7
8

Drużyna
Unia Tarnów
SPAR Falubaz
Stal Gorzów
Włókniarz Częstochowa
Fogo Unia Leszno
Wybrzeże Gdańsk
Betard Sparta
Unibax Toruń

M Bon Pkt Z R P +/4 0 6 3 0 1 +62
4 0 6 3 0 1 +24
4 0 6 3 0 1 +36
4 0 4 2 0 20
4 0 3 1 1 2 -12
4 0 2 1 0 3 -86
4 0 1 0 1 3 -42
4 0 -4 2 0 2 +18

Tomasz Góra
po Mistrzostwach Europy
Zakończyły się Mistrzostwa Europy w Taekwon-do we włoskim miejscowości Riccione. W klasyfikacji generalnej Polska zajęła tam pierwsze
miejsce przed Norwegią i Irlandią.
Nasz zawodnik Tomasz Góra reprezentujący na co dzień Częstochowską Akademię Taekwon-do debiutował tam startując w konkurencji walki
sportowej w kategorii do 57 kg.
W pierwszym pojedynku wyraźnie pokonał zawodnika w Węgier.
Niestety w kolejnej walce uległ dobrze przygotowanemu zawodnikowi z
Włoch, który ostatecznie zwyciężył całą rywalizację. Trenerzy kadry docenili jego waleczność.
Łącznie o medale Mistrzostw Europy walczyło 568 zawodników z 30
państw. Startującym pomagało 154 trenerów, a na matach pracowało 58
sędziów. Tak licznie obsadzone zawody były okazją do porównania poziomu technicznego, stylu walki i stosowanych różnych rozwiązań taktycznych przez zawodników zagranicznych w konfrontacji z naszymi reprezentantami.
red.

O sukcesach i zamierzeniach opowiada Tomasz
Góra, Wicemistrzem Polski
w walkach taekwondo w kategorii do 57 kg.
- Od jak dawna Pan ćwiczy, bo
przyznam, że bardzo młodo Pan
wygląda, na 16, 17 lat?
- A mam 25 wiosen. Ten młody
wygląd to stad, że uprawiam sport.
W sztuki walki zaangażowałem się
w 2007 roku, czyli w sumie nie tak
dawno - raptem 7 lat. Można by nawet rzec, że zacząłem uprawiać ten
sport bardzo późno, w liceum.
- Skąd pomysł w 2007...?
- Tak naprawdę od zawsze interesowałem się sztukami walki, bardzo chciałem je trenować. Kiedyś,
jadąc tramwajem zobaczyłem plakat zapraszający młodych ludzi na
treningi taekwondo i tak się stało.
- Porozmawiamy o osiągnięciach... Który ze zdobytych tytułów jest dla Pana najważniejszy?
- Mistrzostwo Polski w taekwondo - jestem teraz aktualnym
Wicemistrzem Polski w walkach
taekwondo w kategorii do 57 kg i
kiedyś w przeszłości zdobyłem puchar Europy.
- Która z walk – niekonieczna
zakończona prestiżowym tytu-
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łem – jest dla Pana najważniejsza?
- Moim przełomem była walka
z Piotrem Łuszczem z Legionowa,
do którego zawsze troszeczkę mi
brakowało – był lepszy. W pewnym momencie „coś się przestawiło” i zacząłem z nim wygrywać. To
był mój przełom, od tego momentu
zacząłem piąć się w górę.
- Co planuje Pan dalej?
- Teraz przygotowują się do
Mistrzostw Polski w Częstochowie, które odbędą się w pierwszy
weekend czerwca w Akademickim
Centrum Sportu. Jest to główna
impreza w tym roku dla wszystkich zawodników i sympatyków
taekwondo.
- Jaki jest Pana cel sportowy?
- Celem na pewno są Mistrzostwo Świata, jak każdy trenujący
chciałbym to osiągnąć. Czy się
uda? Czas pokaże. Na dzień dzisiejszy koncentruję się na treningach. Jestem w klubie 4 razy w
tygodniu, dodatkowo siłownia i
trening kondycyjny. Taekwondo
poświęcam bardzo dużo wolnego
czasu, który mógłbym przeznaczyć
na coś innego. Dziennie od półtorej
godziny do trzech. Poza tym uprawianie sportu to poważny wydatek
- Życzę wytrwałości i sukcesów.

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Wszystkie znaki
Zwycięstwo Austrii w tegorocznym Konkursie Eurowizji rozpaliło wyobraźnię mieszkańców Anglii. I nie chodzi wcale o żadne
kontrowersje związane z Conchitą Wurst ani
z Thomasem Neuwirthem, co oczywiście na
jedno wychodzi, bo to jedna i ta sama osoba.
Nie chodzi zatem o kobietę z brodą czy faceta
przebranego za kobietę z brodą, słowem, nie
chodzi o żadne cudactwo, które tak bardzo
emocjonuje społeczeństwo w kraju nad Wisłą. Chodzi wyłącznie o zwycięstwo Austrii,
niezależnie od faktu, kto tę Austrię reprezentował. Dla wzmożenia napięcia trzeba dodać
od razu, że ta wygrana otwiera niejako cały
ciąg niebywałych znaków, których spełnienie może wywołać na Wyspach prawdziwą
euforię. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu
najbliższych dziesięciu dni.
Społeczeństwo na Wyspach Brytyjskich
jest raczej wstrzemięźliwe w okazywaniu
emocji, porusza się zdecydowanie bliżej
ziemi niż przestworzy, nie jest też specjalnie
skłonne dać się ponosić jakimś tajemnym
znakom czy przesłaniom. Może to nawet
dziwne, bo naprodukowali przecież Brytyjczycy najwięcej na świecie i w historii różnych magicznych opowieści, począwszy od
króla Artura, poprzez Merlina, Hobbitów,
władców pierścieni, krainę Narni, Alicję z

drugiej strony lustra po Harry Pottera i jego
pobratymców, by wymienić tylko najbardziej
spektakularne osiągnięcia. Tym razem jest
inaczej. Tym razem, choć pozornie powściągliwie i bez emocji, Anglicy z wyczuwalnym
jednak napięciem czekają na dwa najbliższe
weekendy. No dobrze. Powiedzmy wreszcie
w czym rzecz. Chodzi oczywiście o sprawę
w życiu najważniejszą, fundamentalną, czyli
futbol.
Austria po raz pierwszy wygrała Konkurs
Eurowizji w roku 1966. Sytuacja w Europie
była wówczas następująca: Puchar Europy
(poprzednik obecnej Ligi Mistrzów) zdobył
Real Madryt, a mistrzostwo Hiszpanii – Atletico Madryt. A parę tygodni później mistrzostwo świata w piłce nożnej zdobyła Anglia.
Dokładnie 48 lat później, w roku 2014,
Konkurs Eurowizji wygrała Austria, na czele
tabeli ligi hiszpańskiej znajduje się Atletico
Madryt, w ﬁnale Ligi Mistrzów grać będzie
Real, a za niespełna miesiąc rozpoczynają się
w Brazylii kolejne mistrzostwa świata w futbolu. Jeśli więc w najbliższy weekend Atletico zapewni sobie tytuł mistrzowski, a 24
maja Real wygra Ligę Mistrzów, to Anglikom
pozostanie w spokoju czekać na mistrzostwa
świata, bo tytuł wydawać się będzie pewny.
Zwłaszcza, że znaków zapowiadających
triumf Anglików jest więcej. Wtedy, w 1966
roku Eurowizję wygrał dla Austrii też facet,

Adam Stanisław Chudziński padku sytemu emerytalno-ren-

ur. 2 maja1973r w Częstochowie

Zaraz po studiach w 1997r zapisał
się do PPS – Polskiej Partii Socjalistycznej, w której aktualnie
jest członkiem Rady Naczelnej
i w zarządzie CKW PPS. Nieprzerwanie wspiera działania
Stowarzyszenia Rodzin Dzieci
Niepełnosprawnych
„SERCE”
w Częstochowie.

Program wyborczy:
– wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez wszystkie jednostki państwowe w terenie
(gmina, dzielnica miasta, powiat,
województwo) radcy prawnego,
który w codziennej pracy będzie
obsługiwał przez 8 godzin obywateli a nie wyłącznie władze tej
jednostki państwowej
– utrzymanie dwu filarowego
systemu emerytalno - rentowego, tyle, że składki z aktualnego II filaru należy przekazać na
indywidualne konta składkowe
w Banku Centralnym NBP, gdzie
środki byłyby do wglądu świadczeniobiorcy a oprocentowanie
lokaty byłoby zgodnie z obligacjami Skarbu Państwa. Środki
tam zgromadzone byłyby dziedziczne i mogłyby być wypłacane już po 15 latach okresu składkowego w formie emerytury lub
w ściśle określonych transzach.
Zasada funkcjonowania I filaru
bez zmian (poza wprowadzeniem
dziedziczenia) a jedynie z utworzeniem jednej struktury ZUS
+ KRUS (zlikwidowanie często
naciąganych emerytur biznesmenów ziemskich fałszywie jakoby
uprawiających ziemię). Prywatne
firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjne w dalszym ciągu miałyby
pole do popisu w dobrowolnym
III filarze.
– W celu poprawienia dostępu pacjenta do usług publicznej Służby Zdrowia należy wprowadzić
podobny podział odprowadzania
składek na lecznictwo jak w przy-

towego, czyli przede wszystkim
pacjent powinien mieć możliwość
do środków gromadzonych na
II filarze leczniczym i na bieżąco decydowanie swobodnie jak
z tych środków korzystać i realizując z tych środków także leczenie na przykład w gabinecie czy
klinice prywatnej.
– ze względu na wszechobecną
korupcję w instytucjach państwowych wprowadzenie bezwzględnego zakazu jednoczesnego sprawowania funkcji państwowych
na jakimkolwiek szczeblu czy
to samorządowym (radny, wójt,
burmistrz, prezydent, wojewoda),
poselskim czy europejskim (europosłowie i komisje europejskie)
z wykonywaniem pracy w zarządzie jakichkolwiek zakładów czy
spółek zarówno samorządowych
jak i Skarbu Państwa.
– W prawie karnym dla osób posiadających podwójne obywatelstwo (w tym polskie) w przypadku przestępstwa popełnionego na
terenie obszaru Polski w pierwszej kolejności zastosować jurysdykcję Państwa Polskiego (a tym
samym wprowadzić w pierwszej
kolejności zmiany w Konkordacie) tak żeby skończyć z preferowanym traktowaniem niektórych
grup społecznych wobec jurysdykcji. Podobnie z przysługującym immunitetem dla wybranych
należy wprowadzić zapiski ograniczające często skandaliczne zachowanie osób nim rozporządzających a czujących się stojącymi
ponad prawem.
– Zmiany w ordynacji wyborczej,
która aktualnie preferuje wyłącznie duże ugrupowania polityczne,
tak żeby miał miejsce szerszy dostęp obywateli do sprawowania
władzy i nie dyskryminowania
mniejszości społecznych (propozycja obniżenia progu wyborczego dla partii w wyborach do
Sejmu do 1 % i oraz 3000 głosów
w wyborach do rad miejskich oddanych na danego obywatela oraz
3% na dengo obywatela w wyborach do sejmiku wojewódzkiego).

sławny wówczas i jakiś czas później też Udo
Jurgens, śpiewając ładną piosenkę „Merci,
Cherri”. Jedna z angielskich gazet napisała,
że podobieństwo jakieś do tegorocznego
konkursu jest, bo po pierwsze – też facet,
po drugie – piosenka śpiewana po niemiecku, ale z francuskimi wstawkami, co trochę
jednak dziwne, choć oczywiście nie aż tak
dziwne jak facet, czyli baba z brodą, ponadto, obowiązkowe było wówczas śpiewanie
w języku ojczystym, a te francuskie wstawki
jednak mąciły trochę. Kolejny znak, to tytuł
tegorocznej zwycięskiej piosenki: „Rise Like
A Phoenix”, czyli po naszemu „Powstań jak
Feniks”, która jak ulał pasuje jako motto dla
reprezentacji Anglii w czasie mistrzostw futbolowych.
I na koniec jeszcze jeden znak, bardzo dla
Anglików pocieszający, po latach mizerii i
braku sukcesów w Konkursie Eurowizji.
Otóż w następnym roku po poprzednim
sukcesie Austrii, czyli w 1967, Eurowizję
wygrała Wielka Brytania. Optymiści mówią, że to naprawdę obiecujący znak. Pesymiści przypominają natomiast, że Wielka Brytania wygrała Eurowizję także rok
wcześniej, czyli w 1965.
Najważniejszy jest jednak futbol. Na
razie losy Anglii są w rękach, a właściwie
nogach Hiszpanów, którzy są przecież aktualnymi mistrzami świata i to jest kolejny
znak. Bo jeśli wszystkie znaki się potwierdzą, to właśnie Anglia odbierze Hiszpanom
mistrzowski tytuł.
Andrzej Kawka

50. Częstochowska
Wiosna Studentów
Od poniedziałku trwają w Częstochowie 50. już Studenckie Juwenalia.
Na tych, którzy zdecydują się wybrać
na święto żaków czeka moc atrakcji.
Poniżej przestawiamy program na pozostałe dni studenckiego święta.

15 maja czwartek

10:00 - Akademicki Turniej Szachowy
AJD (Waszyngtona 4/8) - Targi Zdrowia
i urody (Waszyngtona 4/8)
11:00 - Wybory Miss i Mistera Juwenaliów 2014
12:00 - Wielkie Grillowanie na "Platzu
Gópih Zabaf"
14:00 - Zmagania Akademików - Platz
Gópih Zabaf
16:00 - II Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych - przegląd
zespołów + koncert zespołu Vavamufﬁn
(Platz Gópih Zabaf)
22:00 - I Gigantyczny Bal Juwenaliowy
- stołówka akademicka Gigant

16 maja piątek

9.00 - 17.00 - Studenci AJD dla Częstochowian (pl. Biegańskiego)
12:00 - Korowód Żakowski - start
przy klubie Politechnik
16:00 - Lokalna scena Hip-hop
18:00 - Be good
19:00 - Eternal Spiritis

20:00 - Bob One & Bas Tajpan
21:00 - JAMAL
22:40 - II Gigantyczny Bal Juwenaliowy
- stołówka akademicka Gigant

17 maja sobota

10:00 - III Akademicki Zlot Maluchów
- Dzień I
15:00 - Studenci dzieciom - SKT „naJana" w bajce „Ostatni tatuś" - miejsce
Klub Politechnik
17:30 - Kabareton AJD - Kabaret Skeczów Męczących, (aula 121, Waszyngtona 4/8)
16:00 - Zwycięzcy konkursu karaoke na
II Festiwalu Muzycznym Częstochowskich Uczelni Wyższych
16:20 - Zwycięzcy przeglądu zespołów
na II Festiwalu Muzycznym Częstochowskich Uczelni Wyższych
17:00 - The Beers
18:00 - Koloroton
19:00 - Ampera
20:00 - Kasia Kowalska
21:00 - Kombi
22:30 - III Gigantyczny Bal Juwenaliowy - stołówka akademicka Gigant
18 maja niedziela
10:00 - III Akademicki Zlot Maluchów
- dzień II
red.

