
   ISSN 1898-0112    www.7dni.com.pl    indeks 385913                                 

20/21 (522-523) 22.05-04.06.2014

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański

TYGODNIK REGIONALNYDy
str

yb
uc

ja 
 w

 sie
cia

ch
: R

uc
h, 

Ga
rm

on
d, 

Ko
lpo

rte
r -

 1 
zł 

(w
 ty

m
 8%

 VA
T)

Kolportaż  bezpośredni - Egzem
plarz bezpłatny

20

R E K L A M A

„Rada Społeczna częstochowskiego Pogotowia Ratunkowego wyraziła zgodę na wy-
płatę fi nansowej nagrody rocznej dla dyrektora Janusza Adamkiewcza. Zupełnie inne 
zdanie mieli radni z Komisji Zdrowia, którzy negatywnie ocenili sprawozdanie fi nan-
sowe Pogotowia za ubiegły rok” - takiej treści komunikat opublikował NSZZ „Solidarność” 
Regionu Częstochowskiego. 

Uważny Czytelnik zapyta: o co znowu chodzi z tym miejskim pogotowiem? Nie tak daw-
no (2011 r.) pracownicy protestowali przeciwko umowom „śmieciowym”. Dyrekcja jednostki 
temat wówczas zawiesiła. Nowy szef pogotowia Janusz Adamkiewicz do tematu powrócił 
i – jak twierdzą związkowcy – stopniowo zmienia formę umów, z etatów na umowy zlece-
nie. Ostatecznie około 40 pracowników pogotowia najprawdopodobniej przejdzie na umowy 
„śmieciowe”.  
Kolejny problem, który wypłynął w częstochowskim pogotowiu to sprawa tankowania paliwa 
do karetek pogotowia. W lutym tego roku dostawca paliwa odmówił załogom karetek pogo-
towia sprzedaży paliwa na fakturę z płatnością przelewem (jak było do tej pory). Dostawca 
zażądał zapłaty gotówką.
Powodem takiej decyzji dostawcy paliwa miały być zaległości pogotowia w płatnościach.
- Poprzedni dyrektor pogotowia stracił stanowisko za złą gospodarkę jednostką i za jej fatal-
ną sytuację fi nansową. W 2012 roku za rządów poprzednika zadłużenie pogotowia wyniosło 
ok. 80 tys. Teraz nowemu dyrektorowi przyznaje się nagrody fi nansowe, za to chyba, że 
zwiększył dług placówki do kwoty ponad 500 tys. - twierdzi Tomasz Ziółkowski, wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu.

Kto spłaci długi pogotowia?
czytaj str. 3

KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.
ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT
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Toast wyborczy
Wyobraźmy sobie, że pijemy w 

mieszanym, międzynarodowym 
towarzystwie, a nasza podpita nar-
racja schodzi na tematy polityczne. 
I tu zaczyna się wieża Babel, albo 
inny Babilon.

W sprawach muzyki lub piłki 
nożnej możliwe jest jakieś poro-
zumienie. Słuchamy podobnych 
„głupen radiów” z listami przebo-
jów, a Lady Gaga w każdym kraju 
wygląda podobnie. Oglądamy eu-
roligę, wiec wiemy czym się różni 

Messi od Ronaldo. Z polityką go-
rzej, bo każdy kraj ma własne pro-
blemy i własną historię dla innych 
nieczytelną. Skrytykuj Węgra za 
niefortunną wypowiedź Orbana o 
Użhorodzie, a ten z goryczą powie 
o Trianon. Dla nas Trianon jest jak 
Prince Polo, dla niego to wieczysta 
trauma zasnuwająca mgłą pusztę. 
Nie radziłbym także Słowaków 
pouczać w kwestii tolerancji, bo 
każą jechać na wschód od Koszyc, 
gdzie rzeczywiście bytują współ-
cześni europejscy Beduini. Polak 
też może Włochowi godzinami 
opowiadać o Monte Cassino, a ten 
dalej nie będzie rozumiał, o co tam 
właściwie Polacy się bili. Każda, 
nawet po pijaku toczona, między-
narodowa debata polityczna, wy-
maga kilkumiesięcznych kursów 
przygotowawczych; albo przynaj-
mniej woli przyjęcia do wiadomo-
ści, że nikt nie jest pępkiem świata.

To co jest trudne w gronie przy-
jaciół i przy udziale piwa; toczyć 
się musi w Parlamencie Europej-
skim. Każdy reprezentowany w 
nim kraj jest równie podzielony 
jak Polska. Jak spotkasz Austriaka, 
trzeba wybadać czy to socjaldemo-
krata czy „wolnościowiec”, repre-
zentantem Wlk. Brytanii może być 
nacjonalista szkocki, a podejrzewa-
ny o obywatelstwo Hiszpanii okaże 
się Katalończykiem. Nazwa parla-
ment  pochodzi od „austriackiego 
gadania”, zwyczajowo w takich 
miejscach mówi się (dyskutuje) 
tak długo, aż w końcu większość 
nie ujrzy czegoś co się nazywa 
wspólny interes. Podziały narodo-
we i wewnątrz - narodowe powo-
dują, że Parlamencie Europejskim 
to parlare (gadanie) trwać może w 
nieskończoność. Uprzedzam, nie 
jest wspólnym interesem całej UE 

dawanie pieniędzy Polakom, choć 
nasi politycy wmawiają, że jest 
inaczej.

Unia nie jest budowlą skończo-
ną. Inna była 20 lat temu, inna bę-
dzie za 20 lat. Nie ma docelowego 
modelu, ten kto wie dokąd idzie 
jest zwykłym fantastą. Jest to w 
dodatku rodzaj związku, który roz-
wala się od chwili powstania, tak na 
dobrą sprawę od czasu Schumana i 
Adenauera, kroczy od kryzysu do 
kryzysu, przy stałym proroko-
waniu, że teraz już na pewno się 
rozleci. Nie przejmujmy się tym, 
parlament europejski nie jednego 
Korwina Mikke przetrzymał.  

Jest inna rzecz, która dla mnie 
jest największą wartością. Ponad 
pół wieku temu elity polityczne z 
krajów zachodniej Europy doszły 
do wniosku, że cnotą jest kompro-
mis. Nie opłaca się rozstrzygać spo-
rów z pozycji siły, bo wcześniej czy 
później ktoś silniejszy da nam po 
mordzie. Lepiej, zamiast obnosić 
się z siniakami i planować pomstę, 
dać się zanudzać gadaniem i tak 
długo gadać, by bez groźby i terro-
ru odnaleźć jakieś kompromisowe 
rozwiązanie. Koncept typowo ku-
piecki, daleki od rycerskiego etosu. 
Ale działa - dzięki temu trzecie już 
pokolenie Europejczyków nie po-
znało doświadczeń wojny.

Nie zachęcam i nie namawiam 
do udziału w wyborach do Eu-
roparlamentu. Nie agituję tu za 
żadnym z kandydatów. Proponuję 
tylko uznać rzecz oczywistą, że w 
Europie stan wojny został zastą-
piony stanem pokoju, i że dzięki 
temu żyjemy lepiej i bezpieczniej 
niż przed wiekami. Warto zrobić 
wszystko, by ten stan pokoju utrzy-
mać możliwie najdłużej.

Jarosław Kapsa
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- To był niezwykły konkurs z przynajmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze był to jubileuszowy przegląd, 
po drugie stojący na niezwykle wysokim poziomie 
- podkreśliła przewodnicząca jury Ewa Oleś - kie-
rownik literacki z Teatru im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie.

W 10. Powiatowym Konkursie Recytatorskim i 
Plastycznym "Skrzydlate słowa" wzięło udział 15 
uczniów z 6 gimnazjów.

Każdy uczestnik prezentował dwa wiersze. Najczę-
ściej recytowani byli: Pawlikowska- Jasnorzewska, 
Baczyński, Liebert, Słomiński i Wierzyński.

- Poradziliście sobie znakomicie z niełatwymi wier-
szami, czasami wymagającymi dużej dojrzałości od 
recytatorów. A osoba, która zajęła I miejsce powinna 
być umieszczona w Sèvres pod Paryżem jako wzór do-
skonałości – stwierdziła przewodnicząca Oleś. 

I miejsce – Daria Jagodzińska z Publicznego 
Gimnazjum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie

II miejsce – Joanna Prokopenko z Publicznego 
Gimnazjum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie

II miejsce – Karolina Kalewicz z Gimnazjum w 
Blachowni

III miejsce – Aleksandra Błach Publicznego 
Gimnazjum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie.

Wyróżnieni oraz opiekunowie uczniów otrzymali 
dyplomy, a najlepszych nagrodzono albumami i tomi-
kami poezji.  

„Skrzydlatym słowom” towarzyszył też konkurs 
plastyczny. Wśród nadesłanych 18 prac najwyższe 
uznanie osobnego jury zdobyły trzy prace: Anny Lach 
z Gimnazjum nr 7, Anny Pałki z Gimnazjum nr 11 
oraz Anny Musiał z Gimnazjum w Blachowni.

Konkurs odbył się pod patronatem dyrektora Śla-
skiego Kuratora Oświaty z delegaturą w Częstocho-
wie oraz Teatru im. A. Mickiewicza.

red.

Pesto z makaronem idealnie sprawdzi się na wiosenne obiady i kolacje. 
Danie doskonałe na spotkanie z przyjaciółmi, a do tego wszystkiego łatwe w przygotowaniu! 

Składniki do sosu :
Czosnek – 3 ząbki
Świeża bazylia – 2 pęczki
Orzeszki piniowe – 3 łyżki
Starty parmezan
Oliwa z oliwek
Sól i pieprz
Międzybrodzki Makaron 
penne – 250g

Wykonanie 
sosu pesto:
Czosnek drobno sieka-

my, liście bazylii myjemy, 
odsączamy, a następ-
nie rwiemy na jak naj-
drobniejsze kawałeczki. 
Orzeszki siekamy rów-
nież na drobne kawałki. 
Do moździerza dodajemy 
posiekany czosnek, ba-
zylię i orzeszki. Całość 
należy utrzeć na jednolitą 
masę, dodać parmezan i 
oliwę z oliwek i dalej ucie-
rać. Całość doprawiamy 
solą i pieprzem i ponow-
nie ucieramy.

Całość łączymy z 
makaronem i gotowe, 
smacznego!

Jubileuszowe „Skrzydlate słowa” Makaron 
       z pesto!
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Konkurs Fotografi czny Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Częstochowie rozstrzygnięty

Komisja Młodzieżowa przy Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Częstochowie zorganizowała Konkurs 
Fotografi czny „WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOW-
SKIEGO” Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Prace można było nadsyłać 
od marca do połowy maja. Konkurs spotkał się z dużym 
odzewem. Do organizatorów napłynęło wiele pięknych 
zdjęć przedstawiających przyrodnicze plenery.
Tygodnik Regionalny „7 dni”, patron medialny Konkursu,  
przyznał nagrodę specjalną Julii Uchnast, autorce zdjęcia 
„Poraj”, które prezentujemy obok. Laureatka otrzymuje 
od nas nagrodę. 

R E K L A M A

dokończenie ze str. 3
„20 maja Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 

miała zaopiniować uchwałę „w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego sporządzonego na dzień 31 
grudnia 2013 r. oraz wniosku o pokrycie straty za 2013 
r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Stacji Pogotowia Ratunkowego”.

Radni nie mieli zastrzeżeń do księgowej prawidłowo-
ści sprawozdania, ale chcieli się dowiedzieć, co kon-
kretnie kryje się pod poszczególnymi kwotami. Unie-
możliwiła im to nieobecność dyrektora Adamkiewicza 
(SLD) na posiedzeniu Komisji, a zaproszenie radnych 
przez przewodniczącego Komisji Janusza Danka (SLD) 
na przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Społecznej 
Pogotowia, uznali za „musztardę po obiedzie”. Radny 
Artur Gawroński (PiS) chciał zapytać dyrektora m.in. o 
nagrodę fi nansową, o to, skąd wziął się spadek docho-
dów Pogotowia (czy aby częstochowskie przychodnie 
nie zamawiają usług transportowych w innych fi rmach i 
dlaczego nasze Pogotowie nie jest konkurencyjne), a tak-

że o szczegółowe informacje o wydatkach. Związkowcy 
obecni na posiedzeniu, m.in. wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Tomasz Ziółkowski i przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pogotowiu 
Bartłomiej Fil wyrazili obawy o przyszłość, jeśli pierw-
szy rok dyrektorowania byłego radnego SLD przyniósł 
tak duże zadłużenie - ponad 500 tysięcy zł. Zwrócili tak-
że uwagę na fakt, iż dyrektor narzuca ratownikom me-
dycznym zatrudnienie na tzw. kontraktach, czyli mówiąc 
wprost na umowach śmieciowych, a mimo to Pogotowie 
będzie musiało się zadłużyć, by spłacić półmilionowy 
defi cyt. Rada Miasta ma głosować nad przyjęciem spra-
wozdania fi nansowego Pogotowia na najbliższej sesji.” 
- czytamy dalej w komunikacie „Solidarności”.

Sprawa o tyle powinna zainteresować radnych, bowiem 
ktoś straty pokryć musi. Pojawiły się teorie - albo pie-
niądze wyłożyło miasto (jako właściciel) za zgodą rad-
nych albo pogotowie zostanie sprywatyzowane. Jeden z 
gości obecnych na Komisji Zdrowia wyraził się jasno: 

„a może założylibyśmy sobie spółeczkę?” (w domyśle 
miejską). I w taki oto sposób wszelkie wątpliwości doty-
czące tajemniczego skomputeryzowania pogotowia, na 
które podobno wy-
dano bajońskie pie-
niądze, operatywnej 
fi rmy transportowej 
z Krakowa, która 
przejmuje często-
chowskich chorych, 
problemy z umo-
wami „śmieciowy-
mi” pracowników 
i przede wszystkim 
ogromne zadłużenie 
pogotowia etc. – 
trafi łyby pod dywan 
sekretnej spółki.

Renata R. Kluczna

Kto spłaci długi pogotowia?
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Rozmowa z ANDRZEJEM POTOCKIM, 
kandydatem do Parlamentu Europejskiego 
z listy koalicji Europa Plus Twój Ruch w 
okręgu obejmującym województwo śląskie 

 
- Podczas tej kampanii wyborczej do gło-

su doszli eurosceptycy. Czy Pana zdaniem 
likwidacja Unii Europejskiej rozwiązałaby 
nasze polskie problemy?

- Prawdą jest, że Unia Europejska wyma-
ga reform, jak każdy byt polityczny. Stwier-
dzenie, ze Unia w dzisiejszym kształcie jest 
niezadowalająca - jest czymś oczywistym. 
Politycy są od tego, by zmieniać świat, a nie 
akceptować go takim, jaki jest. Ale oczywi-
ście nikt Unii Europejskiej nie rozwiąże, to 
są bajki dla niegrzecznych dzieci. Nie ma 
takiego projektu i nikt się na to nie zgodzi. 
Po raz pierwszy od 300 lat Polska ma trwa-
łe gwarancje bezpieczeństwa, także gospo-
darcze, właśnie dzięki Unii Europejskiej. 
Trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. W 
dzisiejszym świecie są wielcy gracze na are-
nie światowej: Chiny, Brazylia, Indie, RPA, 
Rosja. Te kraje dyktują warunki gospodarcze. 
Każdy z 28 krajów Unii Europejskiej samo-
dzielnie nie jest w stanie przeciwstawić się 
tej konkurencji. Produkcja uciekła z Europy. 
Niedługo staniemy się wielkim, kilkusetmi-
lionowym narodem konsumentów cudzych 
produktów.

- Jakie są, Pana zdaniem, priorytety 
działania Unii Europejskiej, jak i Polski w 
Unii?

- Mamy kilka pokoleń zapóźnień. Przystą-
piliśmy do Unii stosunkowo późno. Nie było 
realnej rynkowej gospodarki, w związku z 
tym cywilizacyjny rozwój Polski wymaga 
tego, abyśmy dogonili Europę. Do tego oczy-

wiście potrzeba całego szeregu zmian. Pierw-
szym priorytetem powinna być edukacja, 
drugim - komunikacja, trzecim odbudowa 
przemysłu. Dziś Unia Europejska osłabiona 
jest grą egoizmów. Im mniejsza jest integra-
cja, tym te egoizmy są silniejsze. To może 
przynosić doraźny sukces wyborczy dla np. 
Davida Camerona czy Victora Orbana, ale w 
dłuższej perspektywie jest to faktycznie gi-
gantyczna słabość Unii. Jak patrzę na Putina, 
to myślę, że dla niego największym celem 
jest podtrzymanie tego rozbicia. Dlatego in-
tegracja powinna przebiegać w dwóch płasz-
czyznach - ekonomicznej i politycznej.

- A co dla Pana jest najważniejsze?
- W Unii Europejskiej mamy 28 armii, 28 

budżetów obronnych, 28 różnych logistyk, 
setki miliardów wydanych euro, i żadnego 
bezpieczeństwa. Należy zbudować jedną sil-
ną armię europejską. Nie są potrzebne dwie 
siedziby europarlamentu, to logistyczny i fi-
nansowy absurd, koszty tego są olbrzymie. 
Przenoszenie aparatury parlamentu na kilka 
dni w miesiącu do Strasburga to są gigan-
tyczne koszty - ludzie, hotele, papiery, sprzęt. 
Od dawna twardo upieram się przy tym, by 
podjęto decyzję o ustanowieniu jednej siedzi-
by w Brukseli, a budynki europarlamentu w 
Strasburgu przeznaczono na cele edukacyjne: 
stworzyć tam pod patronatem PE uniwersytet 
kształcący kadry dla przyszłej silnej UE, tak 
z państw Unii, jak i krajów aspirujących do 
członkostwa w UE. Jeżeli ludzie ginęli za Eu-
ropę na Majdanie, to Europa powinna odpła-
cić się ich rodakom przynajmniej możliwo-
ścią kształcenia w centrum Europy, którym 
jest Strasburg. Upieram się także przy tym, 
że podział na Komisję Europejską i Radę 
Europejską sprawia, że Unia jest politycznie 

niewydolna. Szef Komisji Europejskiej po-
winien być szefem Rady Europejskiej, tylko 
wtedy rząd europejski będzie miał realne po-
lityczne znaczenie, także w koordynowaniu 
polityki unijnej z krajami członkowskimi.

- Jakie cechy powinny charakteryzować 
dobrego posła Parlamentu Europejskiego?

- Jest cały zespół kompetencji, którymi 
musi się pochwalić europoseł. Proszę pamię-
tać, że Polska będzie mieć w nowej kadencji 
w europarlamencie 51 z 751 deputowanych, 
dlatego warto postawić na rzetelnych kandy-
datów. Nie jest poważne, że w tak ważnych 
wyborach partie sięgają po takich kandyda-
tów jak emerytowana pływaczka czy bokser, 
który szuka innych źródeł dochodu, bo w 
boksie już nic nie osiągnie. Są też byli mi-
nistrowie, którzy się nie sprawdzili, i chcą 
w Brukseli spędzić te kilka lat brakujące do 
emerytury. Jest też wielu kandydatów, któ-
rzy mają dobre chęci, ale nie wiedzą, jakie 
mechanizmy rządzą w polityce europejskiej, 
jak się w niej poruszać i jak wykorzystać gi-
gantyczną siłę, jaką daje mandat posła Par-
lamentu Europejskiego. Sprawowanie tej 
funkcji nie może też być drogą do uzyskania 
wpływu na polską politykę, i do brylowania 
w polskich mediach w czasie, kiedy powinno 
się pracować w Brukseli. Dobrego posła Par-
lamentu Europejskiego powinny cechować 
duże kompetencje, empatia, umiejętność słu-
chania i klarownego wyrażania swojej wizji, 
odwaga w formułowaniu pomysłów i idei, 
umiejętność organizowania pracy innych lu-
dzi, uczciwość osobista i odpowiedzialność 
za słowo. Konieczna jest znajomość języków, 
przynajmniej angielskiego i francuskiego. 
Bez tego nie ma możliwości komunikacji, 
nawiązywania osobistych kontaktów, prowa-

dzenia nieformalnych rozmów, co prowadzi 
do całkowitej marginalizacji. PE nie jest po-
dzielony na grupy narodowe tylko na grupy 
polityczne, zgodnie z unijnym prawem o par-
tiach politycznych. Nie ma w Parlamencie 
Europejskim grup, które byłyby złożone z re-
prezentantów jednego kraju, bo jest to zabro-
nione, frakcja musi mieć przedstawicieli naj-
mniej z 7 państw. Każdego kandydata warto 
spytać, w jakiej grupie będzie i jaką rolę 
będzie w niej odgrywał. Jeśli poseł zajmuje 
odpowiednią pozycję w grupie, ma szansę 
przeforsowania znacznie większej ilości swo-
ich pomysłów niż inni, którzy są maszynką 
do głosowania. Ważne też, jaką siłę będzie 
miała frakcja kandydata. W moim przypadku, 
jeśli zostanę wybrany, będę członkiem libe-
ralnej frakcji ALDE, trzeciej co do wielko-
ści w europarlamencie. Ta frakcja może mieć 
w najbliższej kadencji kluczowe znaczenie, 
gdyż jest pośrodku między frakcjami socja-
listyczną i chadecką, bez nas nie będzie się 
dało niczego zrobić. To wielki atut, z którym 
staję do majowych wyborów, tym bardziej, 
że kandydatem liberałów na szefa Komisji 
Europejskiej jest były premier Belgii Guy 
Verhofstadt, który odwiedził województwo 
śląskie, by wesprzeć moje wyborcze starania 
o mandat posła Parlamentu Europejskiego. 

Andrzej Potocki – 49 lat, polityk, histo-
ryk, publicysta, wiceprzewodniczący Eu-
ropejskiej Partii Demokratycznej (ALDE – 
trzecia co do wielkości partia w Parlamencie 
Europejskim) oraz Stronnictwa Demokra-
tycznego. Poseł na Sejm RP w latach 1991 
– 2001. W tym okresie rzecznik prasowy Unii 
Wolności i Unii Demokratycznej. Wieloletni 
współpracownik OBWE, szef misji obserwa-
cyjnej na Bałkanach. Prezes Piasta Gliwice w 
latach 1999-2001. Włada kilkoma językami, 
w tym biegle: francuskim, niemieckim i an-
gielskim.

Rozmawiała: Renata Kluczna

Polityk ma zmieniać świat

Nawet w 24 godz-

POŻYCZKA

szybko i uczciwie

  801 700 088

do 25 000 zł

Twoje pieniądze

lub 33 496 00 61

*

**

* całkowita opłata za rozmowę to 0,35 zł brutto
  ** koszt połączenia zgodny z taryfą operatora www.proficredit.pl
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Częstochowscy radni nie mają powodów do narzekań 
z powodu braku pieniędzy. Z ujawnionych niedaw-

no oświadczeń majątkowych wynika, że większość z nich 
– mimo fatalnej sytuacji finansowej na przykład bezrobot-
nych mieszkańców – wciąż się bogaci. Wielu, nim zasiadło 
w radzie, z trudem wiązało koniec z końcem. Dziś, imponu-
jące zarobki radnych przyprawiają o zawrót głowy.

W częstochowskiej Radzie Miasta zasiada 28 osób. Są 
wśród nich m.in. urzędnicy, nauczyciele, emeryci, przedsię-
biorcy oraz lekarze. Z oświadczeń majątkowych, które wła-

śnie złożyli wynika, że w minionym roku zarobili w sumie 2 
mln. 900 tys. złotych, z czego 663 tysiące zł stanowią diety 
za pracę na rzecz miasta. Średnie miesięczne wynagrodze-
nie, przypadające na jednego radnego to 8.729 zł (z pewno-
ścią część radnych się obrazi, że wyliczyliśmy im zbyt małe 
miesięczne dochody, a inni – że, za duże).

Niezmiennie najwięcej udaje się zaoszczędzić członkom 
SLD: Ewelina Balt – 515 tys. zł oszczędności, Zbigniew 
Niesmaczny – 235 tys., Ryszard Szczuka ok. 90 tys., Elż-
bieta Kunicka – 86 tys. Powyżej 50 tysięcy złotych „w 

skarpecie” trzymają także: Zbigniew Strzelczak (PiS) – 160 
tys. zł oszczędności, Maciej Wawrzkiewicz (PO) – 65 tys. i 
Konrad Głębocki (Wspólnota S.) - 54 tys.

Tworząc tabelę, chcieliśmy porównać oświadczenia 
majątkowe złożone przez radnych w związku z objęciem 
mandatu, z tymi które złożyli teraz, pod koniec kadencji. 
Nie bez podstaw są pytania: gdzie pracował radny, zanim 
radnym został? O ile wzrosły jego zarobki, na co w wielu 
przypadkach wpływ miał jego sukces polityczny? 

Nic, tylko pozazdrościć! Nasi radni, w przeciwieństwie do wielu mieszkańców Częstochowy, nie muszą mar-
twić się o swoją przyszłość, co zdradzili w oświadczeniach majątkowych.
Sprawdź - porównaj, ile zarabiali, gdy przyszli do Rady Miasta, a ile pod koniec kadencji!

Kokosy częstochowskich radnych

Ewelina Balt (SLD)

początek 
kadencji
radnej

Interpromex
Politechnika Cz.
O.Ś."Warta"
Miejs.Przeds.Wod.i Kan.

10.040,24
6.881,40

19.883,01
11.200,00
48.004,65

oświadczenie 
za 2013 r.

Interpromex
Politechnika Cz.
O.Ś."Warta"
Miejs.Przeds.Wod.i Kan.
dieta radnej

40.095,62
21.378,35

120.466,09
12.000,00
14.529,13

208.469,19

Marcin Biernat (PO)

początek 
kadencji
radnego

UM - zastępca prezydenta
Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

112.137,71
2.480,82

114.618,53

oświadczenie 
za 2013 r.

Woj. Urząd Pracy
dieta radnego

78.032,18
28.616,64

106.648,82

Tomasz Blukacz (SLD)

początek 
kadencji
radnego

własna działalność
stosunek pracy
umowa o dzieło

16.154,36
56.363,02

1.658,20
74.175,58

oświadczenie 
za 2013 r.

własna działalność
Miejs.Przeds.Usł. Kom.
stosunek pracy
umowa zlecenie
dieta radnego

18.387,10
8.302,70

70.020,69
566,58

23.648,51
120.925,58

Janusz Danek (SLD)

początek 
kadencji
radnego

Grada II
rada nadz. - SM "Północ"
PH Grada

77.531,69
5.452,00

16.982,00
99.965,69

oświadczenie 
za 2013 r.

Unimotexpress
rada nadzorcza 
Unimot Gaz
dieta radnego

78.111,00
7.975,00

17.069,04
25.439,05

128.594,09

Artur Gawroński (PiS)

początek 

kadencji

radnego

sprzedaż akcji

dieta radnego

5.659,23

22.164,57

27.823,80

oświadczenie 

za 2013 r.

dieta radnego 23.847,24

23.847,24

Barbara Gieroń (PO)

początek 

kadencji

radnej

praca urzędnika

ławnik

dieta kom. obwodowej

5.462,97

918,33

315,00

6.696,30

oświadczenie 

za 2013 r.

umowa o pracę

dieta radnej

92.251,98

21.700,92

113.952,90

Konrad Głębocki (Wspólnota Samorządowa)

początek 

kadencji

radnego

stosunek pracy- Polit. Cz..

umowa o dzieło

zgromadzenie – Zw. Kom. 

dieta radnego

44.762,25

770,00

3.475,48

24.161,76

73.169,49

oświadczenie 

za 2013 r.

stosunek pracy

dział. wykonywana osob.

inne źródła 

dieta radnego

88.946,34

4.530,31

2.386,00

27.345,48

123.208,13

Małgorzata Iżyńska (SLD)

p. kadencji

radnej

umowa o pracę - UM 30.864,02

30.864,02

oświadczenie 

za 2013 r.

Cz.P.K.

Hala Sportowa Cz.

Stow. ZAiKS

dieta radnej

32.082,67

30.991,17

584,24

22.257,36

85.915,44

Dariusz Kapinos (SLD)

początek 

kadencji

radnego

sklep wędk. (przychód)

dieta - Zarząd PZW

zasiłek rentowy

39.307,00

2.204,00

279,00

41.790,00

oświadczenie 

za 2013 r.

sklep wędk. (przychód)

dieta - Zarząd PZW

zasiłek rentowy

SM „Nasza Praca”

MPK

dieta radnego

58.265,00

1.800,00

383,28

9.020,00

42.060,00

22.071,88

133.600,16

Artur Gawroński (PiS)

początek 

kadencji

radnego

sprzedaż akcji

dieta radnego

5.659,23

22.164,57

27.823,80

oświadczenie 

za 2013 r.

dieta radnego 23.847,24

23.847,24

Barbara Gieroń (PO)

początek 

kadencji

radnej

praca urzędnika

ławnik

dieta kom. obwodowej

5.462,97

918,33

315,00

6.696,30

oświadczenie 

za 2013 r.

umowa o pracę

dieta radnej

92.251,98

21.700,92

113.952,90

Konrad Głębocki (Wspólnota Samorządowa)

początek 

kadencji

radnego

stosunek pracy- Polit. Cz..

umowa o dzieło

zgromadzenie – Zw. Kom. 

dieta radnego

44.762,25

770,00

3.475,48

24.161,76

73.169,49

oświadczenie 

za 2013 r.

stosunek pracy

dział. wykonywana osob.

inne źródła 

dieta radnego

88.946,34

4.530,31

2.386,00

27.345,48

123.208,13

Małgorzata Iżyńska (SLD)

p. kadencji

radnej

umowa o pracę - UM 30.864,02

30.864,02

oświadczenie 

za 2013 r.

Cz.P.K.

Hala Sportowa Cz.

Stow. ZAiKS

dieta radnej

32.082,67

30.991,17

584,24

22.257,36

85.915,44

Dariusz Kapinos (SLD)

początek 

kadencji

radnego

sklep wędk. (przychód)

dieta - Zarząd PZW

zasiłek rentowy

39.307,00

2.204,00

279,00

41.790,00

oświadczenie 

za 2013 r.

sklep wędk. (przychód)

dieta - Zarząd PZW

zasiłek rentowy

SM „Nasza Praca”

MPK

dieta radnego

58.265,00

1.800,00

383,28

9.020,00

42.060,00

22.071,88

133.600,16

Beata Kocik (PiS)

początek 

kadencji

radnej

umowa o pracę

dieta - MKRPA

52.978,16

2.750,48

55.728,64

oświadczenie 

za 2013 r.

O.T.U. Parzymiechy

dieta radnej

80.663,80

22.063,70

102.727,50

Łukasz Kot (SLD)

początek 

kadencji

radnego

wynajem mieszkania

PAT - zatrudnienie

16.800,00

25.944,00

42.744,00

oświadczenie 

za 2013 r.

wynajem mieszkania 

PAT - umowa o pracę

dieta radnego

16.800,00

35.353,21

20.217,08

72.370,29

Jacek Krawczyk (PO)

początek 

kadencji

radnego

wynagrodzenie za pracę

wynajem mieszkania

darowizna rodzinna

dieta radnego

31.089,93

2.750,00

10.000,00

19.271,20

63.111,13

oświadczenie 

za 2013 r.

wynagrodzenie za pracę

wynajem mieszkania

dieta radnego

50.294,97

4.100,00

28.738,61

83.133,58

Elżbieta Kunicka (SLD)

początek 

kadencji

radnej

wynagrodzenie – SP nr 39

świadczenie ZUS

36.307,18

23.543,90

59.851,08

oświadczenie 

za 2013 r.

wynagrodzenie – SP nr 39

świadczenie ZUS

inne źródła

dieta radnej

59.643,06

37.244,66

1.846,64

27.360,00

126.094,36

Ryszard Majer (PiS)

początek 

kadencji

radnego

um. o pracę UM (netto)

Akademia AJD (netto)

umowa o dzieło (netto)

87.765,34

20.657,76

2.927,25

111.350,35

oświadczenie 

za 2013 r.

um.o pracę - AJD i MOPS

Związek Kom.Wod.i Kan

dział. wykonywana osob.

UM Cz. (przychód)

dieta radnego

83.424,86

7.843,75

27.688,00

1.921,92

28.616,64

149.495,17

Beata Kocik (PiS)

początek 

kadencji

radnej

umowa o pracę

dieta - MKRPA

52.978,16

2.750,48

55.728,64

oświadczenie 

za 2013 r.

O.T.U. Parzymiechy

dieta radnej

80.663,80

22.063,70

102.727,50

Łukasz Kot (SLD)

początek 

kadencji

radnego

wynajem mieszkania

PAT - zatrudnienie

16.800,00

25.944,00

42.744,00

oświadczenie 

za 2013 r.

wynajem mieszkania 

PAT - umowa o pracę

dieta radnego

16.800,00

35.353,21

20.217,08

72.370,29

Jacek Krawczyk (PO)

początek 

kadencji

radnego

wynagrodzenie za pracę

wynajem mieszkania

darowizna rodzinna

dieta radnego

31.089,93

2.750,00

10.000,00

19.271,20

63.111,13

oświadczenie 

za 2013 r.

wynagrodzenie za pracę

wynajem mieszkania

dieta radnego

50.294,97

4.100,00

28.738,61

83.133,58

Elżbieta Kunicka (SLD)

początek 

kadencji

radnej

wynagrodzenie – SP nr 39

świadczenie ZUS

36.307,18

23.543,90

59.851,08

oświadczenie 

za 2013 r.

wynagrodzenie – SP nr 39

świadczenie ZUS

inne źródła

dieta radnej

59.643,06

37.244,66

1.846,64

27.360,00

126.094,36

Ryszard Majer (PiS)

początek 

kadencji

radnego

um. o pracę UM (netto)

Akademia AJD (netto)

umowa o dzieło (netto)

87.765,34

20.657,76

2.927,25

111.350,35

oświadczenie 

za 2013 r.

um.o pracę - AJD i MOPS

Związek Kom.Wod.i Kan

dział. wykonywana osob.

UM Cz. (przychód)

dieta radnego

83.424,86

7.843,75

27.688,00

1.921,92

28.616,64

149.495,17

Lech Małagowski (Wspólnota Samorząd.)

p. kadencji

radnego

umowa o pracę 74.400,00

74.400,00

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność

umowa o pracę

nagroda PZMOT

sprzedaż samochodu

świadczenia z FP, GSP

ubezpiecz. społeczne

dieta radnego

4.429,11

11.015,97

500,00

23.300,00

4.188,20

11.435,26

23.847,24

78.715,78

Marcin Maranda (radny niezależny)

początek 

kadencji

radnego

umowa o pracę

dieta radnego

20.647,70

30.778,65

51.426,35

oświadczenie 

za 2013 r.

stosunek pracy

umowa o pracę – MPK

dieta radnego

7.075,63

34.593,77

27.360,00

69.029,40

Zbigniew Niesmaczny (SLD)

początek 

kadencji

radnego

umowa o pracę

własna działalność

dieta radnego

12.565,96

44.367,57

19.560,27

76.493,80

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność (strata)

Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

Agencja Rozw. Lokalnego

umowa o pracę

dieta radnego

strata

dochód

-33.844,82

20.131,04

23.204,29

17.865,00

28.616,64

 -33.844,82 

89.816,97

Jerzy Nowakowski (PiS)

początek 

kadencji

radnego

działalność gospod. (s.c.)

Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

dieta radnego

13.080,50

10.176,32

19.271,20

42.528,02

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność

działalność gospod. (s.c.)

zgromadzenie – Zw. Kom.

dieta radnego

11.452,70

16.024,00

9.350,00

29.954,80

66.781,50
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Bartłomiej Sabat  (PO)

początek 

kadencji

radnego

pensja ARiMR (przychód)

Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

dieta radnego

77.920,27

14.923,70

25.618,39

118.462,36

oświadczenie 

za 2013 r.

wynagrodzenie z  ARiMR

sprzedaż samochodu

dieta radnego

84.947,63

65.500,00

23.859,98

174.307,61

Marta Salwierak (PO)

początek 

kadencji

radnej

wynagrodzenie – sp z o.o.

UM Częstochowy

7.116,75

5.505,80

12.622,55

oświadczenie 

za 2013 r.

um. o pracę do 07.2013.

um. o pracę od 08.2013.

dieta radnej

20.774,19

25.829,16

22.955,14

69.558,49

Zbigniew Strzelczak (PiS)

początek 

kadencji

radnego

własna działalność

Woj. Szpital Specjalist.

28.653,50

119.397,58

148.051,08

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność

Woj. Szpital Specjalist.

odsetki od lokat

dieta radnego

11.227,91

127.485,02

9.030,00

21.959,32

169.702,25

Ryszard Szczuka  (SLD)

początek 

kadencji

radnego

SM „Nasza Praca”

udział w organach stanow.

dieta radnego

270.842,80

2.590,92

22.741,84

296.175,56

oświadczenie 

za 2013 r.

SM „Nasza Praca”

udział w organach stanow.

wynajem lokalu

dieta radnego

290.073,00

5.251,00

16.916,00

23.847,00

336.087,00

Lech Małagowski (Wspólnota Samorząd.)

p. kadencji

radnego

umowa o pracę 74.400,00

74.400,00

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność

umowa o pracę

nagroda PZMOT

sprzedaż samochodu

świadczenia z FP, GSP

ubezpiecz. społeczne

dieta radnego

4.429,11

11.015,97

500,00

23.300,00

4.188,20

11.435,26

23.847,24

78.715,78

Marcin Maranda (radny niezależny)

początek 

kadencji

radnego

umowa o pracę

dieta radnego

20.647,70

30.778,65

51.426,35

oświadczenie 

za 2013 r.

stosunek pracy

umowa o pracę – MPK

dieta radnego

7.075,63

34.593,77

27.360,00

69.029,40

Zbigniew Niesmaczny (SLD)

początek 

kadencji

radnego

umowa o pracę

własna działalność

dieta radnego

12.565,96

44.367,57

19.560,27

76.493,80

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność (strata)

Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

Agencja Rozw. Lokalnego

umowa o pracę

dieta radnego

strata

dochód

-33.844,82

20.131,04

23.204,29

17.865,00

28.616,64

 -33.844,82 

89.816,97

Jerzy Nowakowski (PiS)

początek 

kadencji

radnego

działalność gospod. (s.c.)

Zw. Kom. ds. Wod. i Kan.

dieta radnego

13.080,50

10.176,32

19.271,20

42.528,02

oświadczenie 

za 2013 r.

własna działalność

działalność gospod. (s.c.)

zgromadzenie – Zw. Kom.

dieta radnego

11.452,70

16.024,00

9.350,00

29.954,80

66.781,50

Krzysztof Świerczyński (Wspól. Samorząd.)

początek 

kadencji

radnego

renta rodzinna

dział. wykonywana osob.

stypendia

19.232,62

3.344,00

4.010,00

26.586,62

oświadczenie 

za 2013 r.

ekwiwalent sędziowski

wychowawca – CTPS

umowa o dzieło

dieta radnego

4.568,80

8.358,89

320,00

22.257,36

35.505,05

Łukasz Wabnic (SLD)

początek 

kadencji

radnego

stypendia

umowa o dzieło

zwrot podatku

zajęcia sportowe

2.350,00

8.987,00

218,00

2.056,00

13.611,00

oświadczenie 

za 2013 r.

stosunek pracy – MOSiR

prawa autorskie

dieta radnego

23.416,36

560,00

22.256,36

46.232,72

Maciej Wawrzkiewicz (PO)

początek 

kadencji

radnego

WORD

dieta radnego

114.972,00

20.450,00

135.422,00

oświadczenie 

za 2013 r.

WORD

dieta radnego

145.425,00

27.710,77

173.135,77

Zdzisław Wolski (SLD)

początek 

kadencji

radnego

dywid. PANGAZ  (2008)

dywid. PANGAZ  (2009)

NZOZ przych. lekarska

PAN-GAZ

dieta radnego

40.960,00

41.470,00

41.988,00

4.512,00

26.154,00

155.084,00

oświadczenie 

za 2012 r.

dywid. PANGAZ  (2010)

dywid. PANGAZ  (2011)

MPWiK Będzin

NZOZ przych. lekarska

PAN-GAZ

dieta radnego

68.884,00

29.176,00

34.275,04

52.445,00

4.763,35

27.360,00

216.903,39

Przemysław Wrona (PO)

początek 
kadencji
radnego

Vena sp. z o.o.
B. poselskie H.Rozpondek
B. poselskie M. Handzlik
B. poselskie G. Sztolcman
B.senatorskie ASzewiński
umowa zlecenie - Vena

55.489,23
1.927,42
2.398,82
1.161,50
1.768,62
1.885,68

64.631,27

oświadczenie 
za 2013 r.

GPW Inwestycje sp. z o.o
prokurent – GPW
dieta radnego

96.999,02
13.200,00
23.847,24

134.046,26

Jerzy Zając (radny niezależny)

początek 
kadencji
radnego

O.Ś. "Warta"
dochody

9.862,85
71.164,81
81.027,66

oświadczenie 
za 2013 r.

Tauron – dystryb. (brutto)
emerytura (brutto)
dieta radnego

1.842,76
59.700,28
28.667,99
90.211,03

Tegoroczne wybory do Parla-
mentu Europejskiego odbywają 
się w 10-tą rocznicę wstąpienia 
Polski do UE oraz 25-tą rocznicę 
częściowo wolnych wyborów. 
Przy okazji każdych wyborów 
możemy zaobserwować niepo-
kojące zjawisko – aż 50 proc. 
uprawnionych, nie głosuje. Naj-
niższą frekwencję niestety odno-
towuje się przy okazji wyborów 
do Europarlamentu. Głosuje 
jedynie co czwarty obywatel, a 
najniższa frekwencja jest wśród 
młodych. 

Tegoroczne wybory są szcze-
gólnie ważne. Poprzez bezpo-
średnie wybranie osób, które 
będą zasiadały w ławach posłów 
do Parlamentu Europejskiego, 
pośrednio mianujemy nowego 
przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej, który rozpocznie swoją 
pracę już jesienią 2014 roku. Wy-
brany Parlament musi zatwier-
dzić kandydata, zatem od tego, 
kogo wybierzemy w najbliższych 
wyborach, zależeć stanowisko 
oficjalnej „głowy” Unii Europej-
skiej. 

Wydawać by się mogło, że oso-
by niepełnoletnie nie mają żadne-
go wpływu na wynik czy stopień 
frekwencji wyborów. Otóż mają! 
I właśnie dlatego uczniowie VII 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika w Często-
chowie wzięli udział w akcji 
„Młodzi głosują” organizowanej 
przez Fundację Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej, towarzyszącej 
wyborom i referendom państwo-
wym od 19 lat.

Jak się zaczęła ta przygoda z 
aktywnością obywatelską? Zgło-
szono aż 5 zespołów do rekruta-
cji na XX Sesję Sejmu Dzieci i 
Młodzieży. Uczestnicy naboru 
musieli wykonać zadanie rekru-
tacyjne, polegające na zorgani-
zowaniu debaty na temat niskiej 
frekwencji w wyborach, słabej 
aktywności społecznej młodych 
oraz o korzyściach wstąpienia 
Polski do UE. Debaty odbyły 
się m.in. w VII Liceum Ogólno-
kształcącym im. Mikołaja Koper-
nika, w Centrum Promocji Mło-
dych oraz w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta Częstochowy. Udało się! 
Aż ośmiu uczniów, 1 czerwca, w 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, 
zasiądzie w ławach poselskich i 
będzie uczestniczyć w obradach 
nad tematem wyborów parlamen-
tarnych w gmachu Sejmu RP. 

Ktoś mógłby zapytać: po co 
to wszystko? Głosowanie to na-
wyk. Nawyk, który wyrabia się 
poprzez sam udział w wyborach. 
Dlatego właśnie, uczniowie zde-
cydowali się, zorganizować mło-
dzieżowe wybory. Zmotywowani 
do głosowania uczniowie znacz-
nie wpływają na poczucie wybor-
czego obowiązku dorosłych, np. 
rodziców czy nauczycieli, a wy-
niki takich wyborów, być może 
odzwierciedlają  przyszły podział 
sił politycznych w parlamentach i 

samorządach. 
Akcja „Młodzi głosują” 

zwiększa uczestnictwo młodych 
w życiu politycznym i zachęca 
do świadomego udziału w wy-
borach. Organizując wybory w 
szkole, młodzi poznają zasady 
głosowania i jego znaczenie. 

Przed wyborami, uczniowie 
zwiększyli swoją wiedzę na te-
mat Unii Europejskiej. W ramach 
zajęć wiedzy o społeczeństwie, 
przeprowadzone zostały lekcje na 
temat Parlamentu Europejskiego, 
a w szkole pojawiła się gazetka z 
infografikami o instytucjach UE. 

Zespół składa się z 6 uczniów 
(Miłosz Niemiro – koordynator 
zespołu, Celestyna Miłoś, Kinga 
Buczkowska, Patrycja Sękiewicz, 
Sebastian Krawczyk oraz Jakub 
Surma) oraz nauczyciela wiedzy 
o społeczeństwie, który pomagał 
na różnych etapach projektu – 
Pana Marcina Wieczorka.

Wybory w trzech punktach: 
W wyborach mogli głosować 

wszyscy uczniowie szkoły, za 
okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej. 

Młodzież, na karcie do gło-
sowania, miała do wyboru 12 
komitetów wyborczych, które 
uczestniczą w wyborach w okrę-
gu śląskim. 

Wyniki wyborów zostaną 
opublikowane 26 maja, dzień po 
ogłoszeniu wyników wyborów 
powszechnych

red.

Uczniowie już głosowaliPalikot: 
„Miller  
został sam...”

Lider Twojego Ruchu, Janusz Palikot, od-
wiedził wczoraj Częstochowę. Promował swoją 
książkę „Zdjąć Polskę z krzyża”. Spotkanie z 
mieszkańcami było również okazją do podsumo-
wania kampanii wyborczej do Parlamentu Euro-
pejskiego koalicji Europa Plus Twój Ruch.

Dziennikarze zapytali o to co sądzi o słowach 
Leszka Millera (SLD), który nie wykluczył ko-
alicji z PiS-em.

- Miller jest zdolny do wszystkiego. Przeszedł 
przecież kiedyś do Samoobrony. Leszek Miller 
został już sam, opuścili go wszyscy najważniejsi 
politycy lewicy: Aleksander Kwaśniewski, Ry-
szard Kalisz, Marek Siwiec – oni wszyscy są dziś 
w koalicji Europa Plus Twój Ruch. Miller zrobi 

wszystko, by być u władzy. To człowiek, który ni-
gdy nie pracował, jest na garnuszku państwa – 
stwierdził Palikot.

Na briefingu prasowym nie zabrakło również 
akcentów lokalnych. Marek Drygas, przewod-
niczący zarządu lokalnych struktur Twojego 
Ruchu zapowiedział złożenie zawiadomienia 
do prokuratury na działania częstochowskie-
go magistratu, a konkretnie wiceprezydenta 
Jarosława Marszałka (SLD). Sprawa ma zwią-
zek z opublikowanym w minionym tygodniu 
artykułem - w tygodniku „Poniedziałek”, - „ 
Jarosław Marszałek (SLD) sprzedał kamienicę 
za... 50 tys.”. Zdaniem „Poniedziałku” „cho-
dzi o miejską nieruchomość o powierzchni 
600 m/2, zabudowaną kamienicą z 20 lokala-
mi, przy ulicy Przemysłowej 9, którą miasto 
w trybie bezprzetargowym sprzedało za kwotę 
50 tys. zł Fundacji EUROHELP!, powiązanej 
bezpośrednio z kościołem Zielonoświątkow-
ców. Zarządzenie w sprawie sprzedaży podpi-
sał wiceprezydent Jarosław Marszałek, który 
obecnie ubiega się o mandat eurodeputowa-
nego z listy SLD w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego”.

red.p.

PROŚBA O POMOC NA REHABILITACJĘ
Zwracam się do Państwa o pomoc finansową na moją rehabilitację, która obecnie stoi pod 

wielkim znakiem zapytania. Moja determinacja jest już na wyczerpaniu, ponieważ brak pieniąż-
ków na moim subkoncie pozostawia mi tylko rezygnację z rehabilitacji, a to będzie koniec moich 
marzeń. Dużo od Państwa nie oczekuję, nawet najmniejsza kwota to dla mnie bardzo wiele. 
Dlatego proszę otwórzcie swoje serca na moją prośbę, dzięki której stanę się osobą samodzielną. 
Mam nadzieję, że będzie Państwa stać na tak mały gest. Dziękuję tym osobom, które już mi 
pomogły. Więcej na stronie Fundacji  http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/lista/gole-
biowska_anna.html lub http://fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/lista/golebiowska-anna.html

Tytuł wpłaty: Gołębiowska, 1563. Informacja ta jest bardzo ważna, 
gdyż tylko dzięki niej wpłata jest księgowana na moim koncie.

Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
BNP Paribas Bank Polska S.A.

BARDZO DZIĘKUJĘ.
Pozdrawiam serdecznie Ania.
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Regionalna Organizacja Pracodawców w Czę-
stochowie oraz Stowarzyszenie w Gminie Pocze-
sna zapraszają przedsiębiorców, władze samo-
rządowe oraz wszystkich chętnych na II Lokalne 
Forum Biznesu nt: „Subregion północny woje-
wództwa śląskiego, jako miejsce do prowadzenia 
działalności gospodarczej – szanse i wyzwania dla 
gmin”. 

Spotkanie odbędzie się 26 maja 2014 r. od godz. 

15.00 w Poczesnej ul. Szkolna 2 (sala Avangarda) 
Gościem specjalnym Forum będzie Pani Poseł 

na Sejm RP Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Finansów 

Na Forum zapraszają: Robert Chądzyński - 
prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna oraz  
Dariusz Jarczyk - prezes Regionalnej Organizacji 
Pracodawców w Częstochowie

red.

II  LOKALNE 
FORUM BIZNESU

Galeria Sztuki Arche ogłasza konkurs pla-
styczny dla dzieci i młodzieży p.t. NASZA 
JURA, organizowany pod patronatem wójta 
Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego.

Celem konkursu jest propagowanie piękna kra-
jobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz 
rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży 
historią i kulturą naszego regionu. Organizatorzy 
pragną drogą konkursu zaprezentować uzdolnioną 
plastycznie młodzież i zachęcić ją do dalszego roz-
wijania umiejętności plastycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych klas IV-VI oraz gimnazjów.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: WA-
KACJE NA JURZE. Organizatorzy proponują, 
aby dzieci przedstawiły w pracach plastycznych 
ciekawe miejsca na Jurze, gdzie można uprawiać 
sport, wypoczywać, wyjeżdżać na wycieczki itp.

Przeglądu prac i wyboru prac nagrodzonych 
dokona profesjonalne jury pod przewodnictwem 
artysty plastyka dr hab. Krystyny Szwajkowskiej.

Prace należy przesyłać na adres: ARCHE – Ga-
leria Sztuki, ul. Narcyzowa 11, 42-256 Olsztyn k. 
Częstochowy  do dnia 28 maja 2014 lub dostar-
czyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się 
na telefon 604 992 184.

red.

Konkurs Nasza Jura

24 maja w ramach kampanii Polskiego Czer-
wonego Krzyża – „Zbieramy Krew dla Polski”, 
mieszkańcy Częstochowy będą mogli oddać 
krew. Organizatorzy zachęcają mieszkańców 
miasta do przekazywania tego bezcennego daru 
życia – Podziel się krwią i uratuj życie!

Już po raz kolejny PCK organizuje kampanię 
z zakresu honorowego krwiodawstwa. W jej ra-
mach prowadzone są w całej Polsce zbiórki krwi 
oraz akcje edukacyjne. Krew można oddawać w 
specjalnych ambulansach RCKiK. W 19 miastach 
zorganizowane zostaną kampanie edukacyjne, ma-
jące na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości 
zdrowego stylu życia oraz promocję honorowego 
krwiodawstwa.

Pobór krwi w Częstochowie odbędzie się w 
sobotę 24 maja. Krew będzie można oddawać w 
godz. 9.00 – 14.00 w ambulansie RCKiK, zlokali-
zowanym przy ul. Lipowej 33/39.

Krew będzie mógł oddać każdy, kto ma nie 
mniej niż 18 oraz nie więcej niż 65 lat, waży co 
najmniej 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Na 
dzień przed zabiegiem należy powstrzymać się od 
spożywania alkoholu, a na kilka dni przed także 
od zażywania niektórych leków, w tym aspiryny. 
Z kolei w dniu oddania krwi zaleca się zjedzenie 
obfitego śniadania i wypicie dużej ilości płynów. 
Niezbędne jest posiadanie przy sobie dowodu oso-
bistego.

Ambulans RCKiK, który stacjonować będzie 
w Częstochowie, podobnie jak w innych miejsco-
wościach, które odwiedzi, zaopatrzony będzie w 
specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na 

bezpieczne pobieranie krwi. – Personel medycz-
ny wykonujący zabiegi w ambulansach RCKiK 
będzie korzystał z takiego samego jednorazowe-
go sprzętu, jak przy pobieraniu krwi w szpitalach 
oraz przychodniach. Nie należy obawiać się rów-
nież samego zabiegu: ból ukłucia jest znikomy, a 
niepożądane objawy po poborze krwi praktycznie 
nie występują. Przeciwnie, warto mieć na uwadze, 
że każdy litr krwi jest na wagę złota – zaznacza dr 
Jerzy Zaborowski, dyrektor generalny Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Każdy, kto zdecyduje się na oddanie krwi, uzyska 
bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych.  
Wśród krwiodawców rozlosowane zostaną rów-
nież profesjonalne apteczki samochodowe. Po-
borowi krwi w Częstochowie towarzyszyć będą 
dodatkowe atrakcje, wśród nich pokazy pierwszej 
pomocy. Wszyscy chętni będą mogli otrzymać 
również bliższe informacje oraz materiały na te-
mat honorowego krwiodawstwa w specjalnym 
punkcie „Zostań Krwiodawcą – Ratownikiem”. 

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją ak-
cji „Zbieramy krew dla Polski” objęło Narodowe 
Centrum Krwi. Celem kampanii jest zwiększenie 
świadomości polskiego społeczeństwa na temat 
honorowego krwiodawstwa, propagowanie zdro-
wego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie 
Polaków do dzielenia się bezcennym darem życia. 
Od początku istnienia inicjatywy udało się zebrać 
ponad 9 tys. litrów krwi, co pozwoliło na przepro-
wadzenie ponad 10.000 zabiegów i operacji ratu-
jących życie. Tegoroczna kampania potrwa do 26 
września.

red.

Podziel się krwią

Już 24 maja tego roku w Łazach (woj. ślą-
skie) odbędzie się wielkie święto Seniorów  
 - Olimpiada Sportowa „Trzeci Wiek na Start. 
Rozruszaj Stawy”. Olimpiada Seniorów jest ko-
lejnym wydarzeniem skierowanym do osób po-
wyżej 55. Program opiera się na dwóch filarach 
walki z bólem stawów: stosowaniu żelów prze-
ciwbólowych oraz aktywności ruchowej. Olim-
piada, organizowana wspólnie z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku z Łazach odbędzie się po raz 
szósty. 

Na Olimpiadę Seniorów „Trzeci Wiek na 
Start. Rozruszaj Stawy” zapraszamy wszystkie 
osoby powyżej 55 roku życia. Seniorzy będą 
mogli zarówno wziąć aktywny udział w dyscy-
plinach sportowych jak i zagrzewać rówieśni-
ków do rywalizacji. Podczas Olimpiady będzie 
można skorzystać ze wspólnej rozgrzewki se-
niorów prowadzonej pod okiem fizjoterapeutów. 
Chętni będą mogli również wybrać się do spe-
cjalnych punktów fizjoterapeutycznych, w któ-
rych bezpłatnie, przez cały dzień będzie można 
korzystać z porad i pomocy fizjoterapeutów. 
Podczas rozgrzewki uczestnicy trenować będą 
zestaw „12 Ćwiczeń Dla Seniora Bez Ograni-

czeń” – opracowany przez Polskie Towarzystwo 
Fizjoterapii. Podczas całego olimpijskiego dnia 
dystrybuowany będzie specjalnie przygotowany 
„Poradnik o Zdrowiu Stawów i Swobodzie Ru-
chu”, opisujący ćwiczenia i wskazówki jak wal-
czyć z bólem stawów i cieszyć się aktywnością 
ruchową.

Spodziewana liczba Seniorów biorących 
udział w zmaganiach sportowych Olimpiady 
to około 700 osób. Udział w Olimpiadzie jest 
otwarty dla wszystkich Seniorów! 24 maja or-
ganizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich, 
którzy chcą sprawdzić się w takich dyscyplinach 
jak: lekkoatletyka, kajakarstwo, pływanie, tenis 
ziemny, strzelectwo, przełaje rowerowe czy te-
nis stołowy. 

Wydarzeniom będzie towarzyszyć także pro-
gram artystyczny o tematyce prozdrowotnej 
przygotowany przez poszczególne Uniwersytety. 

Jeżeli chcesz dołączyć do olimpijskiej druży-
ny seniorów wejdź na stronę www.rozruszajsta-
wy.pl lub zadzwoń pod numer: 0800 007 123 i 
dowiedz się więcej. Liczba osób w grupie jest 
ograniczona.

red.

Olimpiada Sportowa Seniorów 

„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry” 
-  to główny temat spotkania, w którym, na za-
proszenie starosty częstochowskiego Andrzeja 
Kwapisza, wzięli udział burmistrzowie i wójto-
wie z terenu powiatu częstochowskiego. 

Zanim 
przyjdzie 
wielka woda

Samorządowcy omówili listę inwestycji pla-
nowanych do realizacji z wykorzystaniem środ-
ków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i środowisko obejmującą zadania z 
terenu całego subregionu północnego wojewódz-
twa śląskiego, wśród których dominują inwe-
stycje z obszaru miasta Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego. Wysokość dofinansowania 
przewidziana na cały subregion północny sięga 
kwoty 119 mln zł, co stanowi 85 proc. wartości 
całkowitej przedsięwzięcia. Pozostałe 15 proc. 
muszą wyłożyć samorządy gmin, jako ostateczni 
beneficjenci i inwestorzy.

O ile część zadań planowanych do realizacji na 

terenie naszego powiatu, jak np. oczyszczenie i 
odmulenie zbiornika wodnego w Blachowni, jest 
zgodna z oczekiwaniami i możliwościami samo-
rządów, o tyle zadania związane np. z regulacją i 
odmuleniem rzek czy odbudową wałów przeciw-
powodziowych, budzą wiele kontrowersji.

Wójtowie podkreślali fakt, że tego typu inwe-
stycje nie mogą być przez gminy realizowane 
zarówno ze względów finansowych, jak i praw-
nych. Gminy bowiem nie są ani właścicielami, 
ani zarządcami rzek i wałów. Zwrócili również 
uwagę na konieczność kompleksowego ujęcia 
problemu, by nie doprowadzić do sytuacji, że np. 
rzeka ujęta w wały na danym odcinku, rozleje 
się sposób niekontrolowany w miejscach, gdzie 
wałów nie ma. Uznano więc, że konieczne jest 
zorganizowanie spotkania z dyrektorami Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu i Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach, na którym omówione 
zostaną wszystkie niejasności i wątpliwości, w 
tym także kwestie finansowe związane z wnie-
sieniem tzw. wkładu własnego. Samorządowcy 
uważają bowiem, że wkład ten nie powinny wno-
sić one, lecz urzędy, które w imieniu skarbu pań-
stwa i marszałka województwa śląskiego admi-
nistrują i zarządzają wodami powierzchniowymi 
oraz wszelkimi urządzeniami melioracyjnymi. 
Organizacji takiego spotkania podjął się starosta 
A. Kwapisz.

red.
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Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, odwiedziliśmy Przedszkole nr 21 w Częstochowie. 
Dzieci w wieku 5 i 6 lat opowiedziały nam w kilku słowach o swoich mamusiach i złożyły im życzenia.

My również dołączamy się do dzieci i składamy wszystkim mamą najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

II  LOKALNE 
FORUM BIZNESU

Konkurs Nasza Jura

Olimpiada Sportowa Seniorów
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SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

Opiekun/ka seniora
Niemcy 

z doświadczeniem 
i komunikatywnym 

niemieckim
tel. 32 204 12 55

www.privatecare24.pl

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

Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335



1320/21 (522-523) 22.05-04.06.2014Reklama



Wędkarz14 20/21 (522-523) 22.05-04.06.2014 Wędkarz20/21 (522-523) 22.05-04.06.2014

Nad zbiorniki Częstochowskich Wodociągów przy-
była prawie setka uczniów z częstochowskich szkół. 
Nauczyciele: Joanna Siorek, Anita Idczak, Dorota 
Pietruszewska i Mariusz Żołędziewski przyprowadzili 
dzieci z Szkoły Podstawowej nr.36 im. Polskich Olim-
pijczyków, natomiast z Joanną Pawłowską Kramer i 
Bożeną Gralińską przybyli uczniowie z Szkoły Podsta-
wowej nr 31 w Częstochowie. 

Młodzież sprzątając brzegi zbiorników odwdzięczy-
ła się za prelekcje, które w ich szkołach przeprowadzili 
przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Częstochowie. Jak zwykle członkowie Koła Okoń-
-Dospel pod kierownictwem prezesa Dariusza Kapi-

nosa przygotowali dla dzieci atrakcje: było ognisko i 
pieczenie kiełbasek, można było zrobić sobie zdjęcie 
lub dosiąść koni Bonzo i Blue Bakera z Częstochow-
skiej Policji (policjanci z Policji Konnej: Agnieszka 
Mordal i Jarosław Wysmołek czuwali nad przebiegiem 
całej akcji). 

W całej akcji pomagali również podopieczni Funda-
cji Chrześcijańskiej „Adullam”. 

Okręg PZW w Częstochowie wraz z Kołem Okoń-
-Dospel bardzo dziękuje szkołom nr 36 i 31 oraz Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Częstochowie za udzielo-
ną pomoc. 

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski 

Nad zbiorniki Częstochowskich Wodociągów przy- nosa przygotowali dla dzieci atrakcje: było ognisko i 

Porządki nad zbiornikami 
Częstochowskich Wodociągów 

Przez kilka dni członkowie Koła Okoń-
-Dospel pod kierownictwem swojego prezesa 
Dariusza Kapinosa przeprowadzali generalne 
porządki nad glinianką Michalina. Wycinano 
zarośla, czyszczono stanowiska oraz usuwano 
połamane konary drzew. Z pomocą przyszedł 
też Okręg Częstochowa, którego pracownik 
Krzysztof Juszczyk profesjonalną kosiarką 
usunął trzcinowiska, które coraz bardziej za-
rastały akwen. 

Uwieńczeniem tych działań było wielkie 
sprzątanie wokół zbiornika. W tym przypad-
ku jak zwykle niezawodne okazały się dzieci 
z częstochowskich szkół podstawowych. Panie 
nauczycielki: Alicja Panek, Katarzyna Grusz-
ka, Agata Dobrzańska i Małgorzata Powąska 
przyprowadziły uczniów z Szkoły Podstawo-
wej nr 26 im. T. Kościuszki, mieszczącej się 
na ulicy Rakowskiej 42, natomiast z paniami: 
Aliną Tatarowicz, Wiesławą Ryś i Iwoną Ryl 
przybyli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 
20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty, mieszczą-
cej się na ul. Łukasińskiego 70/74. 

Prawie sto dzieci, kilkunastu członków koła 

oraz trzech przedstawicieli częstochowskiego 
MOPS (Anna Imielińska, Piotr Kidawa i Mi-
chał Borecki) w godzinę zapełniło cały wielki 
kontener śmieciami. 

Potem w podziękowaniu za ciężką pracę 
czekało na uczniów kilka niespodzianek. Na 
początek uczniowie zobaczyli jak wygląda za-
rybianie zbiornika narybkiem szczupaka (do 
Michaliny trafiło kilka tysięcy sztuk tej ryby). 
Można było zrobić sobie zdjęcie lub dosiąść 
koni Don Kamillo i Blue Bakera z częstochow-
skiej Policji (panowie z Policji Konnej sier-
żanci sztabowi: Grzegorz Wypchlak i Jarosław 
Wysmołek czuwali nad przebiegiem całej ak-
cji). Wszystkie dzieci otrzymały od Okręgowej 
Komisji Młodzieżowej samozaciskowe opaski 
odblaskowe z logiem PZW. A na sam koniec 
wędkarze przygotowali ognisko i pieczenie 
kiełbasek. 

Okręg PZW w Częstochowie bardzo dzięku-
je szkołom nr 26 i 20 oraz Komendzie Miej-
skiej Policji w Częstochowie za udzieloną po-
moc. 

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

Wielkie porządki 
nad glinianką Michalina 
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Czaja najlepszy 
w Rybniku

Zawody miały charakter treningowy. Do rywalizacji zostali 
zaproszeni młodzieżowcy z Rybnika,  Tarnowa, Częstochowy, 
Rzeszowa i Opola. Bardzo dobrze wypadli niemal wszyscy ju-
niorzy Lwów. Czaja zajął pierwsze, Hubert Łęgowik drugie, a 
Oskar Polis piąte miejsce. Słabiej wypadł tylko Przemysław 
Portas, który zdobywając trzy oczka został sklasyfikowany na 
16 miejscu. Mimo treningowego charakteru młodzi zawodnicy 
starali pokazać się z jak najlepszej strony, co niestety zaowo-
cował o sporą liczbą upadków. Do najgroźniejszego doszło 
w ostatniej gonitwie dnia. Marcin Bubel walczący z Łęgowi-
kiem o pierwszą lokatę z impetem uderzył w dmuchaną ban-
dę, otrzymując dodatkowo cios swoim własnym motocyklem. 
Zawodnik wywodzący się z Częstochowy trafił do szpitala i z 
całą pewnością nie wystąpi w najbliższym spotkaniu ROWu.

dk

Wyniki:
1. Artur Czaja - 15 (3,3,3,3,3)
2. Hubert Łęgowik - 12 (1,3,2,3,3)
3. Mateusz Borowicz - 11 (2,3,2,3,1)
4. Kacper Woryna - 10 (3,2,3,2,d)
5. Oskar Polis - 10 (2,3,1,1,3)
6. Marcin Bubel - 10 (2,1,2,3,2)
7. Damian Dróżdż - 9 (3,2,1,3)
8. Edward Mazur - 8 (3,d,3,2)
9. Ernest Koza - 7 (0,3,2,2)
10. Robert Chmiel - 6 (0,2,0,2,2)
11. Grzegorz Bassara - 4 (0,2,0,1,1)
12. Damian Dąbrowski - 3 (0,1,2,u)
13. Krystian Rempała - 3 (2,0,1,0,0)
14. Kamil Wieczorek - 3 (1,1,0,d,1)
15. Artur Cyło - 3 (1,u,1,1)
16. Przemysław Portas - 3 (u,u,2,1,u)
17. Michał Nowiński - 1 (1,0,0)

Młodzi Dragoni 
na mistrzostwach 
Polski

W dniach 16-18 maja rozegrano XXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych w Nowej Rudzie Słupia. Wzięło w nich udział 238 zawodników z 44 
klubów. Zawodnicy Klubu Sportowego Dragon na w\w zawodach wywal-
czyli pięć medali: dwa srebrne oraz trzy brązowe. Jest to duże osiągnięcie 
tych młodych adeptów sztuk walki, gdyż dopiero doskonalą swoje umiejęt-
ności w Taekwon-do. Trener Jacek Wąchała zadowolony jest ze wszystkich 
swoich podopiecznych. Wywalczenie pięciu medali pozwoliło Dragonom 
znaleźć się na trzecim miejscu w klasyfikacji punktowej klubów. Podczas 
Mistrzostw Polski, największych zawodach w Polsce, zawodnicy Dragona 
uczestniczyli w konkurencjach: walk, układów oraz technik specjalnych.

Medale dla KS Dragon zdobyli: Martyna Biernacka - brązowy w ukła-
dach uczniowskich kup, Oliwia Lenczner i Patryk Bejm - srebrne w ukła-
dach mistrzowskich dan oraz Łukasz Krzemiński - dwa brązowe medale w 
układach mistrzowskich dan oraz w technikach specjalnych.

M.Bejm KS Dragon

Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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W najbliższą niedzielę drużyna 
KantorOnline Włókniarz Czę-

stochowa uda się do Tarnowa. Z 
powodu trudnej sytuacji finansowej 
zespół pojedzie w mocno okrojonym 
składzie. Dobrą informacją natomiast 
jest poprawa relacji pomiędzy Grigo-
rijem Łagutą, a klubem.

Trudna sytuacja finansowa zmusiła zarząd Lwów do 
podjęcia drastycznych działań. W trosce o stan klubowej 
kasy na bardzo trudny teren do Tarnowa uda się druży-
na w bardzo okrojonym składzie. Najprawdopodobniej w 
wyjściowym zestawieniu zabraknie Rune Holty, Michaela 
Jepsena Jensena, Grigorija Łaguty oraz kogoś z dwójki 
Walasek – Kildemand. Zarząd podejmując tą niepopular-
ną decyzję liczy na zrozumienie kibiców i podkreśla, że 

wszystkie działania mają prowadzić do poprawy sytuacji 
finansowej i przede wszystkim terminowych spłat zawod-
ników. 

Jednocześnie w oficjalnym komunikacie poinformowa-
no o znacznej poprawie stosunków klubu z Grigorijem Ła-
gutą, którego nieobecność podczas meczu z Betard Spartą 
Wrocław była głównym tematem wśród kibiców biało-
-zielonych. Kapitan Lwów zadeklarował chęć jazdy już w 
najbliższą niedzielę, jednak podobnie jak reszta liderów, 
pojawi się w składzie dopiero na planowany 1 czerwca po-
jedynek z Unibaxem Toruń.

W tym samym czasie większościowy udziałowiec Włók-
niarza, firma KJG Company, zapowiedziała sprzedaż 
akcji klubu. Na razie nie wiadomo jaka firma zdecyduje 
się przejąć spółkę, choć jak przekonuje Artur Sukiennik 
ze znalezieniem zainteresowanych nie powinno być trud-
ności. Firma KJG Company nadal będzie wspierać żużel 
w mieście, jednak tylko poprzez sponsorowanie młodych 
adeptów.

Dk

W miniony wtorek na zmodernizowanym owalu w Rybniku odbył się 
Młodzieżowy Turniej Indywidualny. W zawodach bezkonkurencyjny był 

Artur Czaja, który wygrał wszystkie swoje wyścigi.

Do Tarnowa rezerwowym składem
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 Pijany włamywacz
Policjanci z komisariatu V policji w Częstochowie 
zatrzymali dzisiejszej nocy na ulicy Baczyńskiego,  
40-letniego częstochowianina, który wraz z innymi 
nieustalonymi sprawcami, włamywał się do zapar-
kowanych samochodów citroen i dacia. O prawdo-
podobnych włamywaczach powiadomili dyżurnego mieszkańcy pobliskiego bloku, którzy wracając do 
domu zauważyli kilku mężczyzn. Mundurowi którzy przyjechali na miejsce, zastali  nietypowy widok -  
dwa uszkodzone włamaniem pojazdy, pomiędzy którymi leżał kompletnie pijany włamywacz. Jak ustalili 
śledczy, sprawcy  wyrwali uszczelki, zniszczyli lusterka i próbowali wybić szyby w samochodach, jednak 
przepłoszeni uciekli przed przyjazdem mundurowych... zostawiając  kompletnie pijanego kolegę. Zatrzy-
many  40-letni Janusz K. miał blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu oraz duże problemy 
z poruszaniem się.  Po wytrzeźwieniu odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 
10 lat więzienia.

 Wypadek kolejowy
Policjanci z Komisariatu V Policji w Częstochowie ustalają okoliczności zdarzenia w którym obrażeń ciała 
doznał 41-letni częstochowianin. Do zdarzenia doszło wczoraj, około godziny 19.20 na nasypie torów kole-
jowych przy ulicy Skargi w Częstochowie. Wstępne ustalania wskazują, iż najprawdopodobniej mężczyzna 
spadł z nasypu na skutek uderzenia przez pociąg. Rannego częstochowianina przewieziono do szpitala, jego 
stan jest poważny,

 Trzy promile opieki nad dziećmi
Prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu miała 32-letnia częstochowianka, która wczoraj w 
południe chodziła ulicą Waszyngtona w Częstochowie. O pijanej kobiecie z dziećmi poinformował często-
chowianin, którego poprosiła ona bełkotliwie, aby kupił jej piwo. Zatrzymana częstochowianka po wytrzeź-
wieniu odpowie za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, za co grozi jej 5 lat wię-
zienia. Mądry częstochowianin widząc to, iż kobieta w takim stanie opiekuje się dwójką dzieci, natychmiast 
zainterweniował, dzwoniąc na Policję.  32-latka została zatrzymana. 10-letnia córka i 4-letni synek  zostali 
przekazani pod opiekę babci. Dodatkowo, o tej sytuacji śledczy powiadomią Sąd Rodzinny  w Częstochowie.

 Fałszywy elektryk
Do jednego z mieszkań na ulicy Pułaskiego w Częstochowie zapukał nieznany mężczyzna, który powiedział 
90-letniej częstochowiance, iż jest elektrykiem, a celem jego wizyty jest sprawdzenie licznika. Nieznajomy 
oświadczył kobiecie, iż ma nadpłatę za prąd i należy jej się z tego tytułu zwrot pieniędzy. Warunkiem jednak 
jest to, aby pokazała odcinek emerytury. Starsza pani wyciągając go z portfela pokazała  tym samym, gdzie 
trzyma pieniądze. Oszust wykorzystał jej nieuwagę i ukradł około tysiąca złotych.
Częstochowska Policja apeluje o ostrożność. Oszuści wykorzystują różne metody działania, podając się za  
elektryków czy hydraulików czy też innych urzędników. Celem ich wizyty jest nie pomoc, ale kradzież znaj-
dujących się w domu pieniędzy. Przestrzegamy przed wpuszczaniem osób obcych do domów!

 Pijani opiekunowie
W nocy z soboty na niedzielę policjanci zostali wezwani  do jednego z mieszkań na ulicy  Broniewskiego 
w Częstochowie, gdzie według zgłoszenia doszło do awantury domowej pomiędzy opiekunami małego 
dziecka. Jak ustalili śledczy, w mieszkaniu z  nietrzeźwymi rodzicami  przebywał 6- miesięczny synek. 
Badanie trzeźwości u rodziców wykazało, iż  21-letnia kobieta i jej  51-letni partner maja blisko 2 pro-
mile alkoholu w wydychanym powietrzu.  Teraz policjanci sprawdzają czy opiekunowie dziecka, swoim 
zachowaniem nie narazili chłopczyka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.  Za taką  "opiekę nad 
dzieckiem"  rodzicom grozi kara do 5 lat więzienia. O zaistniałej sytuacji mundurowi dodatkowo powia-
domią sąd rodzinny.

                                                    
                          przyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłości

MASZ PROBLEM? CHCESZ WIEDZIEĆ 
CO CIĘ CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI? 
ZADAJ PYTANIE TAROCIŚCIE DARIUSZOWI. 

Pytanie wraz z imieniem i datą urodzenia prosimy kierować 
na adres mailowy: redakcja7dni@interia.pl

1.Czy nadal mam być w tym związku i czy coś zmieni się w najbliższym 
czasie w moim życiu zawodowym? Ula 12.05.1978 r. 
Związek to zerwanie więzi uczuć i oddalenie się od siebie. Życie zawodo-
we to w perspektywie brak zmiany pracy i stanowiska.
 2.Czy spotkam na swojej drodze miłość swojego życia? Kamil 8.05.1984 r.
Kamil- Na drodze życia nieudane, konfl iktowe związki,oraz przygoda mi-
łosna o zabarwieniu erotycznym. 
3.Czy mam szansę na wygraną? Elwira 17.03.1979 r. 
Najbliższy okres to małe wygrane, później dopisze Ci szczęście

Pozdrawiam
Tarocista 

Dariusz

Kronika 
policyjna

Z gazetą 7dni 

1 wizyta z 10 %
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