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"Niepodległa Polska , nie została wynegocjowana w Magdalence, lecz 
zrodziła się w wyniku czerwcowych wyborów. Jednym z największych 
paradoksów historii upadku komunizmu w Polsce jest fakt, że udział 
w wyborach, na co obóz antykomunistyczny zgodził się niechętnie, 
widząc w tym dość wygórowaną cenę za zgodę władz na powrót „So-
lidarności”, okazał się najważniejszą zdobyczą Okrągłego Stołu (…) 
Dopuszczony wówczas do głosu naród – po raz pierwszy od lat z górą 
czterdziestu – wypowiedział się jasno i zdecydowanie przeciw komu-
nizmowi (…)" – taką tezę przedstawił historyk Jan Skórzyński. Trudno 
się z tym nie zgodzić.                                     czytaj str. 6 –10

D o d a t e k 
s p e c j a l n y
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Przyjdźcie 
na plac
Rocznica 4 czerwca, ogło-

szona przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 
Świętem Wolności, jest w na-
szym mieście takim świętem 
nie chcianym. Wolność jest 
wartością, ale nie aż taka by 
nasz lud miał się szczególnie 
cieszyć. Jeżeli zaś chodzi o 
wydarzenie 4 czerwca 1989 r 
dominują  dwa poglądy.

Pierwszy – prawicowy. Wła-

ściwie to nic się nie stało. PRL 
nie różni się od III RP, jedne 
elity podzieliły się władzą z 
drugimi, a za tym wszystkim 
stoi SB, WSIO, KGD i GRU. 
W dodatku pokojowy przebieg 
rewolucji jest z samej zasady 
podejrzany. Uniemożliwił on 
prawdziwy rewolucyjny zryw 
i zajęcie budynku KC przez 
gniewny lud prowadzony 
przez charyzmatycznych  Bra-
ci. Dyskutować z tym trudno; 
nikt nigdy nie sprawdzi, co by 
było, gdyby... Ponieważ mam 
tyle lat, ile mam, pamiętam, że 
chętnych do robienia rewolucji 
zawsze brakowało, a ci dziś 
odważni byli wówczas nad-
miernie rozważnymi. 

Drugi – lewicowy. W naj-
bardziej ekstremalnej formie 
uznaje 4 czerwca 1989r. za 
katastrofę geopolityczną. PRL 
jawi się jako raj, zwłaszcza 
okres rządów pana Gierka. 
Wszyscy mieli pracę, a nie-
którzy nawet deputaty i talo-
ny. Po 4 czerwca nastał czas 
wielkiej smuty, padły PGR i 
zakłady włókiennicze; odebra-
no nam Województwo Często-
chowskie. I też z tym trudno 
dyskutować. Mogę mieć we-
wnętrzne przekonanie (oparte 
na własnej pamięci), że PRL 
nie był dobrym miejscem dla 
ludzi. Mogę przypuszczać, że 
bez zmian byli byśmy na po-
ziomie obwodu mohylewskie-
go w Republice Białorusi; ale 
zderzenie moich poglądów z 
mitem jest równie bezcelowe 
jak zderzenie głowy z murem.  

W każdym razie mit lewi-
cowy łączy się z prawicowym 
w wspólnej niechęci do III 

Rzeczpospolitej, a tym samym 
do świętowania Dnia Wolno-
ści. Przyjmijmy to z pokorą. 

Wolność jest stanem nieopi-
sanym, czymś takim jak  tlen 
w powietrzu. Gdy jest: nie od-
czuwamy jego obecności; gdy 
go braknie – dusimy się. Wol-
ność oznacza możliwość czy-
nienia dobra lub zła, jest sama 
w sobie moralnie obojętna. Po-
żytek z wolności istnieje tylko 
wówczas, gdy wypełnimy ją 
odpowiedzialnością: za siebie 
za bliskich, za całą wspólnotę.

To nie „oni” kształtują na-
sze życie i naszą wolność; 
to prawo w ostatecznym ra-
chunku należy do nas. Polska 
jest wartością nie dlatego, że 
dodajemy do niej dużą ilość 
„zer rządzących”, lecz tylko 
dlatego, że czujemy za nią od-
powiedzialność.

„Proszę Państwa, 4 czerwca 
1989 r skończył się w Polsce 
komunizm” - przypominając 
słowa Joanny Szczepkowskiej 
uświadamiamy sobie wagę tej 
rocznicy. I choćby fakt upad-
ku komunizmu i jego PRL - 
owskiego tworu cieszył dziś 
ledwie mniejszościową gro-
madkę; choćby ta mniejszość 
ginęła dziś w masie miłośni-
ków Gierka lub marzycieli o 
„lepszej Polsce”; to i tak warto 
publicznie pokazać naszą ra-
dość.

Jeżeli ktoś chce na ten temat 
podyskutować, okazja będzie, 
otwarta debata 7 czerwca o 
godz.10.00 w OKF Iluzja po-
łączona z emisja fi lmów do-
kumentalnych o wydarzenia 
1989 r. 

Jarosław Kapsa

R E K L A M A

Najlepszy wynik w Częstochowie osią-
gnęła Platforma Obywatelska – 34,72 proc. 
Tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawie-
dliwość – 32,28 proc. Trzecie miejsce – z 
poważną stratą do liderów - uzyskał Sojusz 
Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – 11,68 
proc. I na koniec największe zaskoczenie 
tych wyborów, Nowa Prawica Janusza Kor-
win-Mikke – 9,23 proc.

Przyjrzyjmy się, jak czę-
stochowianie głosowali 

na konkretnych kandydatów:
Jerzy Buzek (PO) – 11.761 głosów
Jadwiga Wiśniewska  (PiS) – 10.661
Janusz Korwin-Mikke (NP) – 3.879
Bolesław Piecha (PiS) – 3.492
Jarosław Marszałek (SLD) – 2.669
Grzegorz Sztolcman (PO) – 2.369
Adam Gierek (SLD) – 2.185

Tak głosował region 
częstochowski

W powiecie częstochowskim komisje obwo-
dowe powinno odwiedzić ponad 111.000 miesz-

kańców. Przyszło natomiast niewiele ponad 
19.000. Frekwencja więc wyniosła 17,52 proc. 

W powiecie 
częstochowskim

zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość – 32,05 
proc. Drugie miejsce zajęła Platforma Oby-
watelska – 25,76 proc. Trzeci był Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – 10,53 proc., po 
piętach deptała mu Nowa Prawica Janusza 
Korwin-Mikke – 10,44 proc. 

Najwięcej głosów zdobyła Jadwiga 
Wiśniewska PiS – 3.911.

Powiat kłobucki liczy ponad 
70.000 mieszkańców uprawnionych 

do głosowania. Do urn poszło niewiele ponad 
11.000. Tym samym „kłobucki” miał najniższą 
frekwencję ze wszystkich powiatów regionu 
częstochowskiego – 16,15 proc. 

Najwięcej głosów zebrało Prawo i Sprawie-
dliwość – 32,94 proc., ponad 7 proc. mniej 
uzyskała Platforma Obywatelska – 25,24 proc. 
Trzecią siłą w powiecie kłobuckim okazało się 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 11,31 proc., a 
zaraz za nim Nowa Prawica Janusza Korwin-
-Mikke – 11,08 proc. 

Najwięcej głosów zdobył Jerzy Bu-
zek (PO) – 3.900.

W powiecie 
myszkowskim liczba 

uprawnionych mieszkańców do głosowania 
wynosi ponad 58.000. Krzyżyki na kartach 
postawiło ponad 11.000. Frekwencja wyborcza 
była słabsza niż w kraju – 18,89 proc. 

W powiecie myszkowskim zwyciężyło 
Prawo i Sprawiedliwość – 36,42 proc. Na 
drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z 
wynikiem – 29,59 proc. Trzecią siłą polityczną 
okazała się Nowa Prawica Janusza Korwin-
-Mikke – 10,51 proc. W powiecie myszkow-
skim zaskakuje bardzo slaby wynik Polskiego 
Stronnictwa Ludowego – 3,98 proc.

Najwięcej głosów zdobyła Jadwiga 
Wiśniewska – 3.303. 

Wpowiecie 
lublinieckim głosować 

powinno ponad 62.000 mieszkańców, a zagło-
sowało jedynie ponad 12.000. To i tak jednak 
najlepsza frekwencja wyborcza ze wszystkich 
powiatów regionu częstochowskiego – 19,46 
proc. Najwięcej głosów zebrała Platforma Oby-
watelska – 37,18 proc. Drugi wynik przypadło 
Prawu i  Sprawiedliwość – 31,99 proc. Trzeci 
osiągnęła Nowa Prawica Janusza Korwin-Mik-
ke – 8,43 proc. Bardzo słaby wynik osiągnął 
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,27 proc.

Najwięcej głosów zdobył Jerzy Buzek 
– 3.900.

Nowymi eurodeputowanymi w Parlamencie 
Europejskim, których wybrali mieszkańcy 
województwa śląskiego będą: Jerzy Buzek, Jan

Olbrycht, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniew-
ska, Adam Gierek, Janusz Korwin-Mikke. 
Wszystkich posłów reprezentujących Polskę 
mamy 51 osób.

Ina koniec ciekawostki...
Tak w eurowyborach głosowali 

Polacy poza granicami kraju: 
PO – 32,95 proc.
PiS – 29,02 proc.
NP – 15,01 proc.
Europa Plus TR – 7,51 proc.
SLD-UP – 4,21 proc.
RN – 3,47 proc.
PR – 3,08 proc.
Zieloni – 2,33 proc.
SP – 1,55 proc.
PSL – 0,87 proc.

Tak w eurowyborach głosowali więź-
niowie:

PO – 34,90 proc.
Europa Plus TR – 18,60 proc.
NP – 6,50 proc.
PiS – 6,40 proc.
SLD-UP – 5,50 proc.
SP – 3,80 proc.
RN – 3,40 proc.
PSL – 3,30 proc.
PR – 2,40 proc.
Zieloni – 0,70 proc.
DB – 0,40 proc.

Pierwszy sprawdzian z aktywności wy-
borczej już za nami. Drugi wkrótce, gdyż w 
listopadzie czekają nas wybory do samorządów 
lokalnych.

red.

Podsumowanie wyborów do PE w regionie

się
R E K L A M A

Niestety mieszkańcy Częstochowy nie popisali się. 
Frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 25,42 
proc., chociaż i tak więcej niż frekwencja krajowa 

- 23,83 proc. Wszystkich uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Częstochowy było 188.799, do urn poszło za-
ledwie 47.961 osób. Ponad 1.200 wydanych kart okazało się 
jednak nieważnych.
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Z pewnością na swój los (rzecz dotyczy fi nansów) nie mogą narzekać po-
słowie i senatorowie. Nic więc dziwnego, że każde wybory do Parlamen-
tu to walka „na śmierć i życie”, bo jest o co się bić. Na kilkanaście tysięcy 
miesięcznie pensji posła składają się uposażenie, dieta i dodatki za udział w 
komisji. Są też tacy, którzy nie gardzą jeszcze innym zajęciem.

Jak wynika z oświadczeń majątkowych, częstochowskim parlamentarzy-
stom niestraszny kryzys światowy, a już zupełnie odległe zdają się być pro-
blemy z zatrudnieniem w podupadającej gospodarczo Częstochowie. Nasi 
reprezentanci w Sejmie i Senacie dali nawet radę odłożyć niezłe sumki w 
ramach oszczędności, co przy 13-tysięcznych i większych apanażach w skali 
miesiąca wydaje się wręcz normalne.

To jednak nierealne marzenie dla większości częstochowian, zwłaszcza 
tych, którym z trudem starcza do pierwszego przy zarobkach w granicach 
najniższej krajowej -  1.242,20 zł miesięcznie na rękę. 

Posłowie
Izabela Leszczyna (PO)
oszczędności: 15.000 zł
dochody i zatrudnienie (według rocznych oświadczeń): uposażenie posel-

skie: 39.618,82 zł; dieta: 29.512,08; wykłady (umowa zlecenie): 595,20; Mi-
nisterstwo Finansów (umowa o pracę): 91.412; dochód z lokaty bankowej: 
3.290

łączny dochód: 164.428,10 zł (miesięcznie: 13.702,34 zł)
kredyty: 175.000 CHF; 280.000 zł
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Halina Rozpondek (PO)
oszczędności: ok. 85.000 zł
dochody i zatrudnienie: uposażenie poselskie: 134.520 zł; dieta: 2.473; 

AJD Częstochowa (umowa o dzieło): 1.254; prawa autorskie: 560; ZUS: 
52.795

łączny dochód: 191.602 zł (miesięcznie: 15.966,83 zł)
kredyty: ok. 36.500 zł
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Grzegorz Sztolcman (PO)
oszczędności: 140.000 zł
dochody i zatrudnienie: sprzedaż drewna: 2.640 zł; praktyka lekarska: 

4.766,40; Miejski Szpital Zespolony (umowa o pracę): 3.518,68; uposażenie 
poselskie: 116.081,10; dieta opodatkowana: 2.169,50; dieta nieopodatkowa-
na: 29.392,01

łączny dochód: 158.567,69 zł (miesięcznie: 13.213,97 zł)
kredyty: 143.942,44 CHF; 47.076,43 zł
rejestr korzyści (2013 r.): karnet wstępu na mecze ligi żużlowej od klubu 

Włókniarz Częstochowa

Szymon Giżyński (PiS)
oszczędności: 107.000 zł (współwłasność)

dochody i zatrudnienie: uposażenie poselskie: 116.713,12 zł; dieta: 
29.594,52

łączny dochód: 146.307,64 zł (miesięcznie: 12.192,30 zł)
kredyty: brak
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Jadwiga Wiśniewska (PiS)
oszczędności: 90.000 zł
dochody i zatrudnienie: uposażenie poselskie: 128.913,62 zł; dieta: 

31.346,01
łączny dochód: 160.259,63 zł (miesięcznie: 13.354,97 zł)
kredyty: brak
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Artur Bramora (PSL)
oszczędności: 121.500 zł
dochody i zatrudnienie: Inter-Optica (własna działalność): strata -377 zł; 

dieta: 29.429,64; uposażenie poselskie: 134.878,27
łączny dochód: 164.307,91 zł (miesięcznie: 13.692,32 zł); strata -377 zł
kredyty: 58.350 zł
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Marek Balt (SLD) 
oszczędności: 515.000 zł
dochody i zatrudnienie: Huta Częstochowa: 299.722,15 zł; dieta: 

29.944,40; uposażenie poselskie: 83.194,55
łączny dochód: 412.861,10 zł (miesięcznie: 34.405,09 zł)
kredyty: 126.847,71 CHF
rejestr korzyści (2013 r.): wyjazd do CHRL na zaproszenie władz chiń-

skich w 2012 r.

Senatorowie
Jarosław Lasecki (PO)
oszczędności: 2.500.000 zł
dochody i zatrudnienie: z nieruchomości: 573,69 zł; Las Jarosław Lasecki 

(działalność własna): strata -242,25; umowa o pracę: 138.000; dieta opodat-
kowana: 2.316,96; dieta nieopodatkowana: 27.360

łączny dochód: 168.250,65 zł (miesięcznie: 14.020,89 zł); strata -242,25
kredyty: 7.193,80 zł
rejestr korzyści: w ostatnich dwóch latach brak

Andrzej Szewiński (PO)
oszczędności: ok. 34.000 zł
dochody i zatrudnienie: uposażenie i dodatki: 142.630,93 zł; dieta opodat-

kowana: 5.661,14; dieta nieopodatkowana: 27.360
łączny dochód: 175.652,07 zł (miesięcznie: 14.637,67 zł)
kredyty: 10.640 zł

rejestr korzyści (2013 r.): nagroda za działalność w Śląskim Związku Piłki 
Siatkowej o wartości przekraczającej 50 proc. najniższego wynagrodzenia 

I na koniec, nieco zaskakujące zjawisko, z którym mamy do czynienia 
przeglądając oświadczenia majątkowe. Reprezentanci ziemi częstochow-
skiej, w niższej i wyższej izbie Parlamentu, w rubryce „składniki mienia 
ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł” deklarują, że - ewentualnie poza 
samochodami i motocyklami - nie mają nic.

Co to jest mienie ruchome? Prócz pojazdów mechanicznych pozwalają-
cych poruszać się po drogach, to także maszyny rolnicze i produkcyjne. To 
również książki, obrazy, meble, biżuteria, sprzęt elektroniczny, numizmaty 
itp. Boleśnie znaczenie „mienia ruchomego” poznał minister Sławomir No-
wak, którego zdymisjonował... „zegarek”, a raczej jego brak w oświadczeniu 
majątkowym.

Ustawodawca wprowadził ten zapis po to, żeby wyborcy wiedzieli, czy 
majątek posła lub senatora nie rośnie szybciej, niżby wynikało z tego, ile za-
rabia. W przypadku naszych reprezentantów okazuje się, że nikt nie posiada 
w domu cennych przedmiotów – drogiego sprzętu elektronicznego, okazałe-
go księgozbioru czy wartościowej biżuterii, w tym zegarków.

Jedynym wyjątkiem spośród dziewięciu parlamentarzystów regionu czę-
stochowskiego jest senator Jarosław Lasecki, który przyznaje w oświadcze-
niu majątkowym, iż jest właścicielem dzieł sztuki, antyków, mebli, mienia 
ruchomego, nabytego wyposażenia domu. Majątku wprawdzie szczegóło-
wo nie wymienia i go nie oszacował, ale należy przypuszczać – i słusznie, że 
wartość mienia ruchomego przekracza 10 tys. zł.  

Renata R. Kluczna

Z pewnością na swój los (rzecz dotyczy fi nansów) nie mogą narzekać po- dochody i zatrudnienie: uposażenie poselskie: 116.713,12 zł; dieta: 

Ach, posłem być i dyrdymały śnić!

R E K L A M A
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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

Wypadek miał miejsce w nocy z poniedziałku 
na wtorek. Siedmioosobowa grupa gimnazjali-
stów ze Świekatowa w Kujawsko-Pomorskiem 
zjechała do najgłębszej jaskini na Jurze pod 
okiem trzech instruktorów. Na głębokości około 
55 metrów oberwał się ponad półtonowy blok 
skalny, który zabił szesnastoletnią uczestniczkę 
wyprawy. Jurajska Grupa GOPR ewakuowała z 
jaskini dwie dziewczynki i czterech chłopców. 
Uczniowie byli wyziębieni, poobijani i w szoku, 
jedna z dziewcząt miała objawy wstrząsu mózgu.

Z sześciorga gimnazjalistów przewiezionych 
w stanie stabilnym do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Częstochowie troje trafi ło na 
oddział chirurgiczny, a troje na jednodniową ob-
serwację na oddziale pediatrycznym.

W sześciogodzinnej akcji ratowania grotołazów 
brało udział trzynastu goprowców w asyście czte-
rech zastępów straży pożarnej. Wejście do zawali-
skowych rejonów Studniska jest w obecnej sytu-
acji bardzo ryzykowne.

Hubert Bar

Mammografi a to najważniejsze badanie diagno-
styczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ 
jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy 
wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że 
mammografi a to najistotniejsze badanie, któremu 
świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać. 

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak istotna jest regularna kontrola i profi laktyka, 
która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowo-
tworowych, pozwala na ich niemal 100 proc. wyle-
czenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w 
propagowanie wspomnianego Programu w swoim 
najbliższym otoczeniu!

Mammografi ę można będzie wykonać 5 czerwca 
(ostatni dzień badania) w Częstochowie na pl. Bie-
gańskiego.

Aby chętne panie nie musiały czekać w kolejce 
przy mammobusie, można wcześniej zamówić re-
jestrację telefonicznie (58) 666 24 44. Informacje o 
badaniach dostępne również na stronie internetowej 
www.mammo.pl 

UWAGA: Populacyjny Program Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet 
zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka 
piersi. Ma na celu  objęcie swoim zasięgiem jak 
największej liczby kobiet w populacji 50 – 69 lat, 

czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na raka 
piersi. Otrzymywany wynik badania skryningowego 
(przesiewowego) to ocenione przez dwóch lekarzy 
specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką 
adnotacją – czy wynik jest zmianowy bądź bezzmia-
nowy. 

Nie jest on w formie pełnego opisu diagnostycz-
nego tak, jak przy tradycyjnym badaniu. W razie 
konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wy-
tyczne względem sposobu postępowania. 

red.
Ośrodek Kultury Filmowej tradycyjnie już 

ogłasza konkurs na fi lm o naszym mieście. 
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla ama-
torów (nie mogą w nim brać udziału zawodowi 
twórcy oraz absolwenci i studenci szkół fi lmo-
wych). Tematyka fi lmów konkursowych musi 
nawiązywać do hasła „Częstochowa w kadrze”. 
Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginal-
nych, autorskich wypowiedzi na temat naszego 
miasta i życia mieszkańców Częstochowy. Do-
puszczalne są różne formy wypowiedzi : fabu-
ła, dokument, reportaż, reklama, wywiad, im-
presja, teledysk, pastisz, itp. Czas projekcji nie 
może przekraczać 10 minut, a dostarczane pra-
ce muszą być zapisane na płycie DVD. Jeden 

autor może zgłosić maksymalnie dwa fi lmy.
Filmy zakwalifi kowane oceniane będą przez 

profesjonalne Jury, powołane przez organizato-
rów. 

Twórcy fi lmów konkursowych rywalizować 
będą o I, II i III miejsce - nagrody pieniężne 
w wysokości 2 500 zł, 1500 zł, 700 zł. Nagro-
dzone fi lmy będą prezentowane na publicznych 
pokazach w OKF.

Karty uczestnictwa można otrzymać w biu-
rze OKF  w godz. 8.00 – 15.00 (we wtorki do 
16.30) lub pobrać ze strony internetowej www.
okf.czest.pl 

red.

Nastolatka zginęła w Studnisku

Konkurs na fi lm amatorski   
CZĘSTOCHOWA W KADRZE – XV edycja 2014

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammografi cznego w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyska-
nia spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem 
profi laktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś 
– przyjdźcie na badanie razem!

Ostatni dzień bezpłatnego badania
Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę! 
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Pod koniec maja w Poczesnej odbyło się już 
drugie Lokalne Forum Biznesu. Organizato-
rami spotkania była Regionalna Organizacja 
Pracodawców w Częstochowie i Stowarzyszenie 
w Gminie Poczesna. Na spotkanie zaproszono 
przedsiębiorców, parlamentarzystów, samorzą-
dowców i organizację pozarządowe.

W tym roku tematem przewodnim był: „Sub-
region północny województwa śląskiego, jako 
miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej 
– szanse i wyzwania dla gmin”. Piotr Krawczyk, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedsta-
wił sytuację na lokalnym rynku pracy w powie-
cie częstochowskim. Jak powiedział - w ostatnim 
czasie widzimy ożywienie na rynku pracy, mimo 
dużych zwolnień grupowych z częstochowskiej 
huty, przedsiębiorcy chętnie zatrudniają nowych 
pracowników. Głos w dyskusji zabrał również wi-
cestarosta częstochowski Janusz Krakowian, który 
przypomniał, że stanowienie prawa jest domeną 
polityków w stolicy, a na poziomie lokalnym moż-
liwości są znacznie ograniczone. Kolejną osobą, 
która zabrała głos w dyskusji był zastępca wójta 

gminy Poczesna – Andrzej Lech, który przedstawił 
ofertę gminy dla biznesu. Prezes Stowarzyszenia w 
Gminie Poczesna Robert Chądzyński dokonał pod-
sumowania i przed rozpoczęciem dyskusji zapre-
zentował wypowiedzi przedsiębiorców, którzy ze-
chcieli opowiedzieć mu o swoich doświadczeniach 
w prowadzeniu działalności na terenie gminy. Pre-
zes Regionalnej Organizacji Pracodawców Dariusz 
Jadczyk otworzył dyskusje i zaprosił do rozmowy 
wszystkich przybyłych. 

W dyskusji pojawiały się różne opinie, które wska-
zywały na konkretne sytuacje i problemy. Przedsię-
biorcy w przeciwieństwie do urzędników nie widzą 
zbyt wielu powodów do inwestowania w Poczesnej. 
Zdaniem niektórych uczestników w innych miejsco-
wościach przedsiębiorców/pracodawców traktuje się 
lepiej, a oferta dla biznesu nie jest tylko na papierze. 

- Takie spotkania są potrzebne po to, aby każda 
ze stron mogła wysłuchać uwag pod swoim adresem 
bez zbędnych emocji i wyciągnąć wnioski, co jeszcze 
należy poprawić, aby w przyszłości nie popełniać 
tych samych błędów – takimi słowa zakończył spo-
tkanie Robert Chądzyński.

red.

Owocna 
sesja powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, radni za-
akceptowali wszystkie przewidziane w porządku 
obrad projekty uchwał. Jednogłośnie zgodzili się 
m.in. na przeznaczenie kwoty 513 tys. zł pochodzą-
cej z tzw. „opłat środowiskowych” na odwodnienie 
dróg powiatowych. Także jednogłośnie wyrazili 
zgodę na przeznaczenie 60 tys. zł na wykonanie 
dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bo-
gumiłku oraz na zwiększenie o 35 tys. zł (do 135 
tys. zł) kwoty dofinansowania Programu profilak-
tycznego - szczepienia przeciw wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego (HPV). Dzięki temu zaszczepić 
będzie można nie 277 dziewcząt, lecz 368 - a więc 

wszystkie, których rodzice złożyli deklaracje zgo-
dy na zaszczepienie.

Jak zwykle interpelacje składane przez radnych 
dotyczyły głównie dróg. Wnioskowano o przebu-
dowę skrzyżowań w Blachowni, Grabowej, Koci-
nie Starym, o oznakowanie dróg na skrzyżowaniu 
w Mykanowie oraz o wykonanie przejścia dla pie-
szych na ul. Gościnnej w Aleksandrii.

Radni wysłuchali także informacji o stanie bez-
pieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na tere-
nie powiatu częstochowskiego, którą przedstawił 
powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Smogorzew-
ski. Mówiąc m.in. o bezpieczeństwie żywności 
stwierdził on, iż nastąpił wyraźny spadek pro-
dukcji zwierzęcej w małych zakładach. W ocenie 
Smogorzewskiego kłopoty ze sprzedażą mają 
także zakłady duże. Wzrosło natomiast zaintere-
sowanie wytwarzaniem wędlin tzw. „produkcji 
własnej”.

red.

Nowe ugrupowanie samorządowe „Mieszkańcy 
Częstochowy” pod wodzą radnego Marcina Marandy, 
powiększyło się o kolejnego członka – radnego Jerzego 
Zająca (wcześniej w PO, ostatnio niezależny).

- Dla nas to jest duża rzecz, że możemy podjąć współ-
pracę z osobą, która odbudowywała częstochowski sa-
morząd po 1989 roku. Potrzebujemy wsparcia właśnie 
takich ludzi, którzy mają doświadczenia i chcą zaanga-
żować się odbudowę Częstochowy teraz – mówi lider 
„Mieszkańców Częstochowy”, radny Marcin Maranda. 

„Mieszkańcy Częstochowy” zapowiadają, że działa-
nia zmierzające do ratowania Częstochowy zakrojone 
są na długie lata. 

- Postawiłem na ugrupowanie, które nie jest partyj-
niackie, a mam takie doświadczenia w partyjności i... 
- odrzucam to. Partyjniactwo prowadzi zawsze do walki 

o stołki za wszelką cenę. Myślę, że będziemy w stanie 
wygrać w zbliżających się wyborach do samorządu. 
Chciałbym po współrządzić z ludźmi mądrymi, a takich 
w naszym mieście jest dużo – twierdzi radny Jerzy Za-
jąc.

Czarny koń wyborów Marcin Maranda podkreśla, 
że „Mieszkańcy Częstochowy” to ugrupowanie, które 
nie jest ani prawicowe, ani lewicowe, a po prostu sa-
morządowe.

- Tworzymy mieszankę doświadczenia i młodości. 
Niedawno deklarację współpracy podpisał były wice-
prezydent Częstochowy [w latach 1994-98] Jerzy Zio-
ra. Potencjał osobowy „Mieszkańców Częstochowy” 
oceniamy dziś na prawie sto osób i na tym nie koniec 
– zapowiada Maranda. 

red.

Stanisław Gmitruk, dyrektor Śląskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstocho-
wie wraz ze współpracownikami, Czesławem 
Firkiem, zastępcą kierownika BDzSiŚoPB 
oraz pracownikami tego biura Leszkiem Zna-
mierowskim i Przemysławem Posmykiem - 
uczestniczył w Konferencji, pn.: „Produkty 
lokalne i ich promocja” jaka została zorgani-
zowana przez Lokalną Grupę Działania „Spi-
chlerz Górnego Śląska”, przy współudziale 
Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpra-
cy Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Konferencja odbyła się w siedzibie Zespołu 
Pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.

Głos zabrał dyrektor Gmitruk który wspo-
mniał o trwającej kampanii przyjmowania 
wniosków obszarowych, zachęcił młodych rol-
ników do składania wniosków z zakresu działa-
nia „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz 
przedstawił założenia do nowego PROW-u na 
lata 2014-2020. Sławomira Klijanowicz, dzien-

nikarka, kulturoznawca i przewodnik wycieczek 
po Górnym Śląsku, przedstawiła produkty jakie 
w gminach należących do Spichlerza wytwarza-
ją lokalni twórcy. Leszek Znamierowski i Prze-
mysław Posmyk - pracownicy Biura Działań 
Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 
Bezpośrednich Śląskiego OR ARiMR, mówili o 
promocji i marketingu produktów lokalnych w 
odniesieniu do programów pomocowych reali-
zowanych w ramach starego i nowego PROW-u. 
Na zakończenie Agnieszka Kotwa oraz Aleksan-
der Kotulecki z Wydział Gospodarki, Promocji 
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Mar-
szałkowskiego przybliżyły zebranym podstawo-
we pojęcia dotyczące definiowania produktów 
regionalnych i tradycyjnych oraz przedstawiły 
proces ich rejestracji i certyfikowania.

Podczas ostatniego punktu spotkania – dysku-
sji, zebrani zastanawiali się nad strategią doty-
czącą promocji lokalnych produktów w kontek-
ście PROW-u 2014-2020.

red.

Co przedsiębiorców 
„boli” w Poczesnej?

Radny Maranda 
przejmuje radnego Zająca

Produkty lokalne i ich promocja
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Rozwiązanie konkursu „7 dni” 
i portalu homebook.pl

W numerze 9 (521) naszego tygodnika zapytaliśmy czytelników w jakiej dzie-
dzinie budownictwa specjalizuje się portal internetowy homebok.pl? 

Spośród osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi wyłoniliśmy pięciu zwy-
cięzców. Nagrody w postaci katalogów ufundowanych przez portal otrzymują: 
Elwira Rachwalik, Magdalena Zaborska, Kinga Piasecka, Jagoda Dąbrowska, 

Martyna Świerczyńska. Zwycięzcom gratulujemy.

„Korona Smakosza” to ogólnopolski plebi-
scyt, który po raz pierwszy zawita do Często-
chowy. Już w weekend 6 - 8 czerwca miesz-
kańcy i turyści będą mogli wybrać najlepsze 
restauracje, kawiarnie i bary oraz przyznać im 
statuetki „Korony Smakosza”. Plebiscyt ten 
cieszy się prestiżem zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i właścicieli punktów gastronomicz-
nych. Jego atutem jest oddanie głosu w ręce 
klientów oraz promocja lokalnych restauracji, 
kawiarni i pubów. Mieszkańcy i turyści będą 
mogli ocenić restauracje w 10 kategoriach: 

1. Smak potrawy
2. Wystrój lokalu
3. Jakość obsługi
4. Atmosfera
5. Lokal na spotkanie z przyjaciółmi
6. Lokal na rodzinny obiad
7. Lokal na romantyczny wieczór
8. Lokal na lunch
9. Lokal z najlepszą relacją ceny do jakości
10. Lokal z najlepszym daniem regionalnym
O zwycięstwie zadecydują wyłącznie głosy 

klientów. Lokal, który otrzyma w danej kate-

gorii najwyższą średnią ocen zdobędzie „Ko-
ronę Smakosza” oraz bon na zakupy w jednym 
z częstochowskich hipermarketów. Atrakcyjne 
nagrody rzeczowe czekają również na osoby, 
które zagłosują w plebiscycie. Głosowanie 
jest proste – w każdym lokalu biorącym udział 
w konkursie znajdują się ankiety, na których 
można przyznać od jednej do pięciu koron we 
wspomnianych dziesięciu kategoriach. Ponad-
to osoby, które na ankiecie najciekawiej do-
kończą zdanie „Polecę ten lokal znajomym, 
ponieważ…” mają szansę otrzymać atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

W ramach plebiscytu odbędzie się również 
akcja „Weekend za pół ceny”. Każdy lokal 
biorący udział w „Koronie Smakosza” przy-
gotuje specjalną ofertę cenową (50% zniżki) 
na minimum 3 dania ze swojego stałego menu. 
To idealna okazja, by poznać nowe miejsca i 
smaki.

Restauracje walczące o prestiżowy tytuł 
oznaczone będą specjalnymi plakatami. Wię-
cej informacji na www.koronasmakosza.pl

red.

Plebiscyt 
„Korona Smakosza”

Pomoc dla 
młodych 
rolników

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały 
Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o 
przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie star-
tu młodym rolnikom”. Wsparcie to jest finanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013. W tym naborze ARiMR ma 
do rozdzielenia ok. 800 mln zł. Termin i warunki 
przyjmowania wniosków o taką pomoc, zapo-
wiedział Andrzej Gross Prezes ARiMR podczas 
konferencji prasowej w siedzibie centrali ARiMR 
w Warszawie. Prezes zaznaczył wówczas, że to 
wsparcie jest bardzo oczekiwane na polskiej wsi 
i dlatego jest uruchamiane niezwłocznie po pod-
pisaniu rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które regulu-
je zasady tegorocznego naboru. 

Zasady i warunki udzielania wsparcia mło-
dym rolnikom w tegorocznym naborze różnią 
się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. 
Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty po-
mocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz 
premia wyniesie 100 tys. zł a poprzednim nabo-
rze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość 
skorzystania ze wsparcia na „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” osobom, które prowadziły 
działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres 
został wydłużony w stosunku do minionego na-
boru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o 
pomoc także wtedy, gdy prowadził samodzielnie 
gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone 
do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tego-
rocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy 
też będzie termin na uzupełnienia wykształcenia 
przez młodych rolników, w przypadku wystąpie-
nia tzw. sił wyższych. Dotychczas było tak, że 
rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 
lata od momentu otrzymania decyzji o przyzna-

niu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużo-
ny do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku 
wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia 
szkoły, do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana 
dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych, ale 
muszą oni udokumentować zaistnienie szczegól-
nych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wy-
kształcenie zdobyli z opóźnieniem. 

ARiMR będzie musiała pracować szyb-
ciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni 
zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja 
na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę 
złożonych wniosków. Krótszy także będzie ter-
min pozwalający na dokonanie przez młodych 
rolników uzupełnień i poprawek w złożonych 
wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR 
wezwania do usunięcie braków formalnych, będą 
mieli na to tylko 7 dni. Dlatego ważne jest, aby 
młodzi rolnicy starali się przygotować bardzo 
starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, 
by uniknąć stresów związanych z krótkim ter-
minem na wprowadzenie zmian i poprawek. W 
tegorocznym naborze nie będzie limitów finan-
sowych przyznanych poszczególnym wojewódz-
twom, będzie natomiast jedna koperta finansowa 
dla całego kraju. O kolejności przysługiwania 
wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów 
przez wnioskujących o uzyskanie premii dla 
młodych rolników. Będą one poznawane na pod-
stawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków 
rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. 
(im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik 
rozpoczynając swoją samodzielną działalność, 
tym dostanie więcej punktów); wykształce-
nia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe 
wykształcenie, tym więcej punktów) oraz stopy 
bezrobocia w powiecie, w którym położone jest 
gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priory-
tet dla rolników gospodarujących na terenach, na 
których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem 
przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rol-
nika starającego się o uzyskanie premii, co naj-
mniej 7 punktów. 

Pozostałe zasady przyznawania wsparcia z 
działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"  
nie zostały zmienione w stosunku do tych, które 
obowiązywały w poprzednich naborach wnio-
sków. 

red.

Dom Dziecka w Chorzenicach znalazł się w 
gronie 24 laureatów ogólnopolskiego konkursu 
zorganizowanego przez Fundację BGŻ na naj-
lepszy projekt społeczny. Dzięki temu sukcesowi 
placówka otrzymała pieniądze, za które mogła 
przeprowadzić kapitalny remont pomieszczeń 
użytkowanych przez jedną z „rodzinek”. Prace 
remontowe objęły więc kuchnię z jadalnią, 4 sy-
pialnie, łazienkę i korytarz. - Dzięki pomocy wo-
lontariuszy, czyli pracowników częstochowskiego 
oddziału BGŻ: Martyny Grzyb, Katarzyny Ku-
łach, Dariusza Chodorowskiego i pracowników  
„Cemexu” oraz innym sponsorom, mogliśmy zro-
bić naprawdę dużo – ocenia dyrektor DD w Cho-
rzenicach Wojciech Główczyński. – Od początku 
kwietnia do 20 maja wspólnie pomalowaliśmy i 

wytapetowaliśmy ściany, wykonaliśmy podwie-
szane sufity, zamontowaliśmy nowe oświetlenie, 
powiesiliśmy firanki w pokojach oraz duże lustro 
w łazience. Kupiliśmy także drzwi do wszystkich 
pomieszczeń i bardzo porządne płytki na podłogi 
w korytarzach, ale z tymi pracami musimy pocze-
kać, aż dzieci wyjadą na wakacje.

Pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka 
podziękowali wolontariuszom z BGŻ za pomoc 
podczas spotkania kończącego realizację projektu, 
które odbyło się w Chorzenicach. Planowano dal-
sze wspólne przedsięwzięcia. – Cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc i jeśli tylko znowu będzie taka 
możliwość, na pewno zrobimy to ponownie – de-
klarowali pracownicy banku.

red.

Sukces Domu Dziecka 
w Chorzenicach
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W procesach historycznych zdarzają się punkty 
kulminacyjne, po przejściu których, nic nie 

może już być tym czym było wczoraj. „4 czerwca 
1989 r. skończył się komunizm” - słowa wypowie-
dziane w telewizji przez Joannę Szczepkowską traf-
nie oddawały sens tego, co się stało. Porozumienie 
Okrągłego Stołu zostało podważone głosem spo-
łeczeństwa. Ludzie nie chcieli „reglamentowanej 
rewolucji” - chcieli pełnej wolności politycznej. Na-
stępstwem decyzji społecznej musiała być zmiana 
ustroju, odzyskanie przez Polskę suwerenności i wol-
ności jej obywateli.

Analizując przebieg częstochowskiej kampanii 
wyborczej dostrzec można, jak dużym za-

skoczeniem dla obu stron – solidarnościowej  i par-
tyjno-rządowej – było zachowanie społeczeństwa. 
Częstochowski komitet obywatelski przystępował do 
wyborów bez pieniędzy, zaplecza organizacyjnego, 
nie miał nawet publicznie znanych, cieszących się au-
torytetem społecznym kandydatów na posłów. PZPR 
miała wszystko. A jednak w ciągu 1,5–miesięcznej 
kampanii poparcie dla KO „S” rosło jak lawina.  

Zwycięstwa w takiej skali - 4 czerwca 1989 r. 
- nikt nie przewidywał. Tym bardziej, nikt nie 

był w stanie przewidzieć rozwoju wydarzeń rozgry-
wających się na scenie historii. Ludzie, którzy do tej 
pory mieli jedynie doświadczenie działań w nielegal-
nej, konspiracyjnej opozycji, stali się – z dnia na dzień 
– politykami. Pytaniem otwartym było, czy sprawdzą 
się w tych nowych rolach. Istotniejszym jednak sta-
ło się pytanie, jak wykorzystać potencjał społecznej 
aktywności... Jak z pospolitego ruszenia ochotników, 
stworzyć ruch społeczny trwale zmieniający rzeczy-
wistość?

Jeszcze jesienią 1988 r. trudno było przewidywać 
radykalne zmiany. „Doły partyjne”, szeregowi 

działacze PZPR w Częstochowie nie akceptowali 
możliwości oddania monopolu na rządzenie. W in-
formacjach składanych przez Komitet Wojewódzki 
PZPR czytamy: "Członkowie partii m.in. w Hucie im. 
B . Bieruta są rozgoryczeni faktem, iż gen. Kiszczak 
przeprowadził rozmowę z Wałęsą w celu ustalenia 
przesłanek do obrad okrągłego stołu. Stwierdzają, że 
tak nie wolno robić. Decyzja w tej sprawie poważ-
nie obniżyła autorytet partii. Niektórzy towarzysze 
mówią, że jest to powolne rozkładanie partii (…). 
Towarzysze zdecydowanie protestują przeciw reak-
tywowaniu "Solidarności" w jakiejkolwiek postaci. 
Na podstawie rozeznania na szczeblach zakładów 
powszechnie uważa się, że ustępstwo władz w tej 
sprawie będzie niewybaczalnym błędem".

Dalekie od optymizmu były nastroje w kręgach 
lokalnej opozycji. Pewna liberalizacja po za-

kończeniu strajków sierpniowych w 1988 r. spowo-
dowała wzrost liczby jawnie działających komisji 
zakładowych „Solidarności”. Z nieufnością obser-
wowano przygotowania do „Okrągłego Stołu”, pa-
miętając czym skończyło się Porozumienie Gdańskie 
podpisane w 1980 r.

Nastroje społeczne wynikały z trudnej sytu-
acji gospodarczej. "Ludzie są już zmęczeni 

ustawicznymi podwyżkami cen, galopującą inflacją 
i bezradnością naszych władz, przestają wierzyć w 
powodzenie reform i poprawę sytuacji w najbliż-
szym czasie i nie dziwi ich fakt, że niektóre załogi 
uciekają się do strajków jako ostatecznej broni do 
walki z marazmem i niekompetencją." (…) "Ludzie 
zaczęli masowo wykupywać żywność i środki czy-
stości. Wykupiono nawet ocet i pojawiły się braki w 
zaopatrzeniu". 

Kryzys trwał od 1976 r., przyzwyczajono 
się do anomalii: kartek na cukier i mięso, 

bonów na benzynę i atrakcyjniejsze towary, do 
wielogodzinnego oczekiwania w kolejkach przed 
sklepami... Większe szanse indywidualnej poprawy 
widziano w wyjeździe „za chlebem” na Zachód, niż 
w nadziei na zmianę sytuacji w Polsce.

Porozumienie Okrągłego Stołu postawiło przed 
opozycją trudne wyzwanie. Wybory czerwco-

we nie były w pełni demokratyczne. Wolny wybór 
dotyczył tylko Senatu i 1/3 mandatów do Sejmu. Rzą-
dzący z góry zagwarantowali dla siebie większość, 
by kontrolować zmiany polityczne. Zgodę na tego 
typu wybory część opozycji uznawała za „transakcje 
wiązaną”; w zamian uzyskiwano legalizację związ-
ku zawodowego „Solidarność”. Wątpliwości bu-
dziła zdolność mobilizacji społecznej w tak krótkim 
czasie. „Podziemna” opozycja aktywnie działała w 
większych miastach, nie dysponując środkami prze-
kazu trudno było trafić z odpowiednim przesłaniem 
do mniejszych ośrodków prowincjonalnych. Czasu 
było bardzo mało: w ciągu dwóch miesięcy należało 
zorganizować struktury organizacyjne związku i ko-
mitetów obywatelskich „Solidarności”, wyłonić od-
powiednich kandydatów i przeprowadzić kampanię 
wyborczą. Należało to zrobić nie dysponując niczym: 
ani pieniędzmi, ani zapleczem materialnym, ani orga-
nizacyjnym. Problemem logistycznym w gospodarce 
niedoboru było zdobycie papieru na plakaty i ulotki, 
problemem było nawet zdobycie benzyny do samo-
chodu, by ten papier przewieść. Po drugiej stronie 
– stronie rządowej – przewaga materialna była przy-
tłaczająca. Dysponowano wszelkimi środkami pań-
stwa; kandydatów PZPR wspierała nie tylko otwarcie 
administracja, lecz i policja „jawna, tajna i bezpłcio-
wa”. Prominenci partyjni, w tym premier Mieczysław 
Rakowski, wyrażali wręcz obawy by wygrana strony 
partyjnej nie była zbyt przytłaczająca...

Zapomniano o „wielkim milczącym”, o społe-
czeństwie. Ludzie mieli serdecznie dosyć tego, 

co nazywano „realnym socjalizmem”; ludzie marzy-
li, choć skrycie, o wolności, o normalności, o prawie 
wyboru własnej drogi poszukiwania szczęścia. Wy-
bory stały się dla nich możliwością manifestowania 
marzeń, dostrzeżono w nich cień szansy na zmiany...

2czerwca KW PZPR przesłał do KC PZPR infor-
macje o przebiegu kampanii wyborczej.

"W ostatnich dniach przed wyborami do Sejmu i 
Senatu PRL znacznie wzrosło zainteresowanie społe-
czeństwa województwa tym ważnym wydarzeniem 

politycznym. Mocno zróżnicowane są opinie o spo-
sobie prowadzenia kampanii wyborczej przez stronę 
koalicyjną i opozycyjno-solidarnościową. Działacze 
opozycji i jej sympatycy twierdzą, że ich aktywność 
zepchnęła koalicję na plan drugi i w związku z tym 
zwycięstwo wyborcze "mają w kieszeni". Członko-
wie partii i część członków stronnictw sojuszniczych, 
a także wielu realnie patrzących na rzeczywistość 
bezpartyjnych, są natomiast zdania, że metody popu-
laryzowania kandydatów koalicyjnych są właściwe, 
nie odbiegają od ustaleń okrągłego stołu, nie łamią 
kultury politycznej, co obywatele winni należycie 
ocenić (...)  Duże niezadowolenie ludności wywo-
łuje złe zaopatrzenie rynku w podstawowe artykuły 
żywnościowe, zwłaszcza w mięso i jego przetwory. 
Ludzie wystają godzinami w kolejkach krytykują 
władze. Częste są pytania dlaczego ciągle brakuje 
mięsa i wędlin na kartki, podczas gdy na ladach leży 
schab, polędwica, szynka, baleron, ale już bez kartek i 
po cenach, od których mąci się w głowie. Przy okazji 
wypomina się władzy nieudolność gospodarczą, któ-
rej efektem jest systematyczny niedostatek w handlu 
cukru, kasz, serów, ryb i innych artykułów. Wszystko 
to rodzi złość, której efektem są wypowiedzi, że "nie 
warto iść do wyborów, a jeśli już to tylko po to, żeby 
skreślić nazwiska kandydatów komuny i całej koali-
cji." 

O kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskie-
go meldunek SB mówił: "kandydaci strony 

opozycyjno-solidarnościowej prowadzili spotkania 
przedwyborcze koncentrując się na środowiskach 
robotniczych i wiejskich. W sumie odbyto ok. 100 
spotkań, w spotkaniach tych przeważającą część ze-
branych stanowili mężczyźni. Średnio w jednym spo-
tkaniu uczestniczyło  ok. 100 osób. Na uwagę zasłu-
guje fakt, iż z dużą pomocą w organizowaniu spotkań  
przedstawicielom RKO "S" służyli księża parafialni, 
którzy niejednokrotnie udostępniali pomieszczenia 
parafialne a także zajmowali się propagowaniem kan-
dydatów "S" w swoim środowisku."

Przebieg kampanii ukazywał rosnące poparcie 
społecznej dla KO „Solidarność”. Spotkania 

przedwyborcze kandydatów PZPR nie cieszyły się 

frekwencją, otwarcie wyrażano niechęć do rządzą-
cych. Mimo takiej atmosfery wyniki wyborów były 
szokiem. Pierwsza po wyborach informacja KW 
PZPR głosiła: "Z ocen przekazanych przez aktyw 
partyjny można wnioskować, że poparcie uzyskali 
kandydaci opozycji. Według ocen instancji partyj-
nych wpływ na takie wyniki miał kler, który swoim 
autorytetem wspierał opozycje. Ponadto uważa się, że 
pogarszająca się sytuacja w kraju, brak perspektyw i 
utrata zaufania do władz w zderzeniu z mitem "Soli-
darności", to jeden z czynników, które wpłynęły na 
taką, a nie inną decyzję większości wyborców. Wiążą 
oni z "S" nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej 
w kraju. (...) Generalnie, jak stwierdza większość 
towarzyszy, we wczorajszych wyborach nie liczył 
się człowiek-kandydat, jego osobowość, ale przyna-
leżność i "drużyna". Popierano kandydatów "S" nie 
znając często jego nazwiska. Przy takim podejściu do 
wyborców mało skuteczna była kampania wyborcza 
i promowanie kandydatów koalicji, które trafiało na 
mur zwolenników "S"."

Wynik wyborów okazał się  tryumfem soli-
darnościowej opozycji. Do Senatu w I turze 

dostali się obaj kandydaci KO "S". Andrzej Machal-
ski zdobył 208.050 głosów, 67,87 proc. wszystkich 
oddanych; Andrzej Rozmarynowicz – 209.806 gło-
sów, tj. 68, 44 proc. wszystkich. Zdobyto także w I 
turze wszystkie trzy mandaty poselskie przyznane 
bezpartyjnym. W okręgu 19 Ryszard Iwan zdobył 
84.312 głosów - 68,3 proc., Marek Dziubek 102690 
– 73,7 proc. W okręgu nr 18 Jarosław Kapsa otrzymał 
131.882 głosy – 76,2 proc. ogółu. 

Dziękując za poparcie Regionalny Komitet 
Obywatelski „Solidarność” deklarował: "(…) 

Nasza wygrana jest wynikiem zaufania społeczeń-
stwa polskiego do "Solidarności", a także wynikiem 
ogromnej pracy wielu ludzi, którzy nie szczędząc 
wysiłku pracowali dla zwycięstwa "Solidarności" 
(...) Wyniki wyborów są dla nas wszystkich zobowią-
zaniem na najbliższe cztery lata. Miliony Polaków 
nie wzięły w nich udziału, wyrażając w ten sposób 
brak wiary w możliwość zmian. Tym większe zada-
nie dla tych, którzy wierzą i tej wierze gotowi są dać 
praktyczny wyraz w działaniu. Wyrażamy nadzieję, 
że temu zadaniu wspólnie i solidarnie podołamy, że 
wspólnie i solidarnie zbudujemy w Polsce system de-
mokratyczny i lepszą przyszłość kraju (...)."

W informacjach KW PZPR komentarz był 
bardziej powściągliwy: "Mówi się, że świa-

domych wyborców było stosunkowo mało, zadecy-
dowała przede wszystkim niechęć do partii i rządu, 
występująca w związku z brakiem postępów w re-
alizacji programów gospodarczych. Według opinii 
wyniki wyborów powinny uświadomić władzom 
partyjnym i państwowym, że wszelkie prowadzone 
działanie w sferze gospodarczej, politycznej i spo-
łecznej muszą uzyskać szeroką aprobatę społeczną. 
(...) wypowiadane są opinie, że jest możliwe ogłosze-
nie stanu wyjątkowego w celu utrzymania ciągłości 
władzy PZPR. Świadczyć mają o tym "informacje" 
o postawieniu w stan gotowości wojsk pogranicza. 
Zdaniem części kleru partia winna oddać władzę, 
aby uratować kraj od nowego zakrętu historycznego 
i totalnej klęski ekonomicznej. Wybory były zwy-
cięstwem "Solidarności" i opozycji. Obecna ekipa 
rządowo-partyjna winna podać się do dymisji, gdyż 
wybory dowiodły braku jej legitymacji społecznej do 
sprawowania władzy."

W poniedziałek 5 czerwca niewiele osób mogło 
przewidzieć, co stanie się jutro, jakie będzie 

tempo i kierunek przemian w kraju i w Częstocho-
wie...

Wiadomo już było jedno... nic już nie będzie tak, 
jak było. Skończył się komunizm, ludzie odzyskali 
prawo decydowania o swoich losach i swoim pań-
stwie.

red.

"Niepodległa Polska , nie została wynegocjowana w Magdalence, lecz zro-
dziła się w wyniku czerwcowych wyborów. Jednym z największych paradok-
sów historii upadku komunizmu w Polsce jest fakt, że udział w wyborach, 
na co obóz antykomunistyczny zgodził się niechętnie, widząc w tym dość 
wygórowaną cenę za zgodę władz na powrót „Solidarności”, okazał się naj-
ważniejszą zdobyczą Okrągłego Stołu (…) Dopuszczony wówczas do głosu 
naród – po raz pierwszy od lat z górą czterdziestu – wypowiedział się jasno 
i zdecydowanie przeciw komunizmowi (…)" - taką tezę przedstawił historyk 
Jan Skórzyński. Trudno się z tym nie zgodzić. 

Plebiscyt 
„Korona Smakosza”
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Jacek Kasprzyk
- przewodniczył 

zakładowym strukturom 
Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej. Należał 
do Polskiej Partii Socja-
listycznej, w której pełnił 
funkcję wiceprzewodni-
czącego oraz szefa partii 

w województwie śląskim. W latach 1984 -1988 
był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
W 1988 roku został odznaczony Krzyżem 
Zasługi. Był posłem X Kadencji z listy PZPR 
oraz II, III i IV Kadencji z listy Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Czym jest dla mnie 4 czerwca, Dzień Wol-
ności?

Przede wszystkim jest dniem refl eksji, upamiętniają-
cym częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie 
wolne do Senatu, w których Polacy wyrazili swoją wolę 
i nadzieję na lepszą i sprawiedliwszą przyszłość. Ocena, 
czy tak się stało przez ostatnie 25 lat mocno różni opi-
nię publiczną. Niestety, żadna partia polityczna, ani siła 
społeczna nie dokonała rzetelnej oceny skutków zmian, 
które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Szczególnie 
ubolewam, że nie zrobiła tego ani lewica, ani „Solidar-
ność”. Niewątpliwie sukcesem 4 czerwca 1989 r. stało 
się przywrócenie społeczeństwu należnych mu swobód 
obywatelskich i praw politycznych. Wszyscy wygra-
liśmy wolność i demokrację, ale jednocześnie nazbyt 
dużo rodaków straciło poczucie stabilności i podstawy 
egzystencji. Mało kto wówczas przypuszczał, że z taką 
siłą pojawią się problemy związane z bezrobociem, 
zmianami w służbie zdrowia, rosnącymi dyspropor-
cjami społecznymi, że na taką skalę wystąpi ograni-
czanie praw pracowniczych. Kiedy sygnalizowałem 
te problemy w Sejmie i debacie publicznej, nazywano 
mnie populistą. Dzisiaj ci, którzy to mówili, powinni 

zdobyć się na głębszą refl eksję. Porażką wywalczonej 
demokracji stała się cicha zgoda, aby każdy obywatel 
wyłącznie sam ponosił odpowiedzialność za swój los. 
Oczywistym jest, że Polacy nie chcą, aby jakakolwiek 
władza narzucała im sposób życia i decydowała za nich. 
Są jednak takie życiowe sytuacje, w których ludzie nie 
są w stanie sami sobie poradzić i oczekują wtedy od 
władzy minimum przyzwoitości i wsparcia. Dotyczy to 
zwłaszcza ludzi starszych i młodzieży, rozpoczynającej 
dorosłe życie. Te i inne kwestie, związane z zawiłościa-
mi naszej historii, życia politycznego oraz codzienny-
mi problemami milionów Polaków, powodują, że 4 
czerwca jako Dzień Wolności nie jest spontanicznie i 
powszechnie obchodzonym świętem, pomimo że ma 
dla losów Polski bardzo ważne znaczenie.
Jakie wydarzenia w 25-leciu były dla mnie 

najważniejsze?
W skali kraju to wprowadzenie demokratycznych 

wyborów, przywrócenie samorządu i przystąpienie do 
Unii Europejskiej poprzedzone ogólnonarodowym re-
ferendum. Lokalnie za najważniejsze, ale niestety, nega-
tywne uważam likwidację województwa częstochow-
skiego, przeciwko czemu zdecydowanie jako poseł 
występowałem. Za swój sukces uważam przyczynienie 
się do uratowania częstochowskiej Huty, którą w 2002 
roku spisano na straty. Gdy kończyłem w 2005 roku 
swoją działalność parlamentarną, Huta najtrudniejszy 
okres miała już za sobą, znalazła inwestora i, mimo róż-
nych, bolesnych zawirowań w ostatnich latach, nadal 
funkcjonuje.
Jakie są moje marzenia o przyszłości?
Chcę żyć w demokratycznym kraju, który odnajdzie 

swoje miejsce w europejskiej rodzinie, a jego wolni 
obywatele, wybierając władze będą mieli poczucie, że 
ich przedstawiciele będą przywiązani do nich, a nie do 
przywilejów. Osobiście, mam nadzieję, że nadal będę 
się spotykał z sympatią wielu osób, tak jak obecnie, a 
moje i ich wnuki będą mogły żyć w większym poczuciu 
bezpieczeństwa i z uśmiechem na twarzy.

Jacek Lupa
- podczas stanu wojen-

nego był w Szkole Oficer-
skiej Wojsk Inżynieryjnych 
we Wrocławiu. Tam zdobył 
kwalifikacje sapera. 
Pracował w Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej 
w Małusach Wielkich. 

Obecnie wójt gminy Lelów.

Czym jest dla mnie Dzień Wolności?
Dzień wolności jest dla mnie najbardziej przełomo-
wym dniem w powojennej historii Polski, dniem, któ-
ry uwolnił dużo dobrej energii, entuzjazm i poczucie 
wspólnoty w naszym kraju. To było jak zachłyśnięcie 
się świeżym powietrzem. Wyzwolenie ogromnych 
nadziei związanych ze zmianą ustroju i niezwykle 
emocjonalne zaangażowanie się Polaków w transfor-

mację polityczną, gospodarczą i społeczną, którego 
skutkiem było powstanie społeczeństwa obywatel-
skiego. 
Jakie wydarzenie w 25- leciu było dla 

mnie najważniejsze?
Życie bez reglamentacji, ale z paszportem w szufl a-
dzie i moje zaskoczenie zdziwieniem córki, (rocznik 
1980), że w sklepie nie trzeba już „płacić” kartkami. 
Najważniejsze wydarzenie to wejście Polski do UE i 
związania z nim modernizacja kraju. 
Jakie są moje marzenia o przyszłości? 

Marzenia o przyszłości: żebyśmy docenili to, co osią-
gnęliśmy wielkim wysiłkiem  przez te 25 lat. Mniej 
narzekań, mniej zawiści, mniej podziałów, a więcej 
zgody, optymizmu, respektowania dobra wspólnego 
i więcej chęci działania razem na rzecz dobra ogółu 
ponad partykularnymi interesami. 
Bardzo chciałbym też by było więcej pracy dla mło-
dych, by chcieli tu żyć i tu zakładać rodziny.

Krzysztof 
Matyjaszczyk
– działacz organizacji 

studenckich, członek 
Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, od 2010 roku 
prezydent Częstochowy

Czym jest dla mnie Dzień Wolności?
Święto Wolności - jak najprawdopodobniej 

dla większości Polaków i częstochowian - jest 
dla mnie dniem wyjątkowym. 25 lat temu do-
szło do wyborów, dzięki którym rozpoczął się 
proces demokratyzacji życia publicznego, a 
Polska odzyskała pełną państwową i narodową 
suwerenność. Sposób, w jaki udało się to zrobić 
– poprzez polityczny dialog - może być chyba 
wzorem dla wszystkich krajów, które pragną 
wolności i demokracji. 4 czerwca 1989 roku 
zapoczątkował proces, którego efektem były 
wolne wybory, wolny rynek, powstanie samo-
rządu lokalnego, podróżowanie po Europie bez 
paszportu, wolność prasy, słowa. Ta ostatnia 
nie oznacza jednak, że wszystko nam wolno, że 
wolno wypowiadać czy publikować swoje opi-
nie, komentarze nie biorąc odpowiedzialności 
za słowa i nie sprawdzając prawdziwości infor-
macji i stawianych tez. Wolność to także odpo-
wiedzialność. Realizacja wolności np. słowa nie 
może naruszać, ograniczać, czy w ogóle elimi-
nować wolności innej osoby czy osób. Wolność 
człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się 
wolność innych ludzi. I o tym - z okazji Święta 
Wolności – też trzeba pamiętać...
Jakie wydarzenie w 25-leciu było 

dla mnie najważniejsze?
Tych wydarzeń było bardzo wiele. Najważ-

niejsze dla kraju, dla jego bezpieczeństwa  było 
zapewne znalezienie się w strukturach NATO, 
no i - tu już przede wszystkim ze względów 
gospodarczych - nasze członkostwo w Unii 
Europejskiej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to z 
punktu widzenia rozwoju miasta najważniejsze 
były i są większe i mniejsze inwestycje, które 
sukcesywnie to miasto zmieniają. Mieszka-
jąc w Częstochowie nie dostrzegamy tak tych 

zmian, jak ktoś, kto przyjeżdża po kilku latach 
nieobecności. Jest wtedy z reguły naprawdę po-
zytywnie zaskoczony. Na pewno cywilizacyjny 
skok, zwłaszcza dla południowej części miasta 
stanowiła budowa nowej linii tramwajowej na 
Błeszno i Wrzosowiak, wielkie znaczenie ma 
trwająca obecnie budowa bezkolizyjnych wę-
złów DK-1 z DK-46 i DK-91. Ale istotne są 
też np. modernizacje istniejących dróg, budowa 
boisk przy szkołach, placów zabaw i rekreacji 
ruchowej, nowe ścieżki rowerowe. Te ostatnie 
25 lat temu właściwie nie istniały. 

Nie sposób odmówić znaczenia takim wyda-
rzeniom jak np. Światowy Dzień Młodzieży z 
Janem Pawłem II, który oprócz znaczenia reli-
gijnego, integracyjnego, dał Częstochowie im-
puls do rozwoju, bo wiele trzeba było wówczas 
zrobić, by  miasto sprostało organizacji tego 
wydarzenia. Dla wielu częstochowian, także dla 
mnie, ważne były też sukcesy naszych sportow-
ców - siatkarzy AZS (6 tytułów Mistrza Polski) 
czy żużlowców Włókniarza (2 tytuły drużyno-
wych Mistrzów Polski.
Jakie są moje marzenia o przyszło-

ści?
Rozumiem, że chodzi o moje marzenia, do-

tyczące w jakimś sensie wolności. Chcę nadal 
żyć w wolnym kraju i w moim mieście. Chcę, 
by Częstochowa się rozwijała, by sukcesywnie 
- dzięki lepszej koniunkturze gospodarczej, do-
brym decyzjom, nowym środkom europejskim - 
zanikała większość problemów społecznych, by 
szybko powstawały kolejne potrzebne inwesty-
cje. Na przestrzeni wieków Częstochowa rozwi-
jała się najlepiej, gdy była wolna od uprzedzeń. 
Kiedy dobrze czuli się tutaj i prowadzili intere-
sy ludzie różnych kultur, wyznań, światopoglą-
dów i narodowości.

Chciałbym, by ludziom w Częstochowie żyło 
się coraz lepiej i bardziej komfortowo. Mam 
nadzieję, że gdzieś po drodze zgubimy wresz-
cie swoje malkontenctwo, staniemy się bardziej 
otwarci, przyjaźni, uśmiechnięci. Bardziej glo-
balnie chciałbym też, żeby cała Europa stała 
się w niedalekiej przyszłości unią wolnych, 
bezpiecznych, zasobnych, państw, opartą na 
partnerstwie i poszanowaniu kulturowych od-
rębności.

Marek Domagała 
- działalność polityczną 
rozpoczął we wrześniu 
1980 roku, utworzeniem 
Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów przy AGH w 
Krakowie,  potem prze-
wodniczył Krakowskiej 
Radzie NZS . Współor-

ganizator „Białego Marszu”  w Krakowie w 
1981 roku. W tym samym roku uczestniczył 
w strajku o rejestrację NZS, a także w strajku 
„Solidarności” w Radomiu oraz brał aktywny 
udział wraz z grupą studentów w strajku w 
Hucie im. Lenina. Współorganizator Nieza-
leżnych Grup Oporu NZS. Twórca i uczestnik 
kilkudziesięciu akcji protestacyjnych oraz 
manifestacji m.in. w Nowej Hucie zakończo-
nej malowaniem na murach. 

Własne teksty publikował w studenckim 
piśmie „Od Nowa”, autor w „Kurierze Stu-
denckim”, drukarz, do 1985 roku kolporter 
wydawnictw podziemnych: „Barykada”, 
„Krzyk”, „Hutnik”. Wielokrotnie wzywany 
na przesłuchania, dwukrotnie zatrzymany i 
pobity.

W latach 1983 – 1987 rozpracowywany 
przez Wydział Trzeci IKW MO/WUSW w Kra-
kowie w ramach kryptonimu „Młodzi”. 

Od 2008 roku wiceprzewodniczący Stowa-
rzyszenia NZS „1980”.

Czym jest dla mnie Dzień Wolności?
Nie wiem co to jest Dzień Wolności. Jako przewodni-
czący Ruchu Wolności, jako osoba zaangażowana w 
czynny opór przeciwko władzy komunistycznej pew-
nie powinienem. Jak rozumiem chodzi o 4 czerwca? 

Tym przewrotnym początkiem chciałem uzasadnić 
tezę: po 4 czerwca upadł komunizm, na cztery łapy. 
Oczywiście widzę wiele pozytywnych zmian. Widzę 
też nie mniej zwykłego oszustwa, jakiego dopuściły 
się elity przy symbolicznym Okrągłym Stole. Niech 
tego przykładem będą proste fakty: postkomunistycz-
na nomenklatura, ta zwalczająca NATO, Europę, wol-
ność, rynek na końcu mordująca przeciwników  itd. 
dzisiaj jest za UE, NATO, stoi na czele biznesu i uczy 
nas tolerancji. Patrząc w przyszłość optymistycznie 
mam nadzieję, że na naszych oczach kończy się repu-
blika kolesi z Magdalenki. Niech różne wydarzenia z 
25 maja będą tego dosłownym symbolem. 
Jakie wydarzenie w 25-leciu było dla 

mnie najważniejsze?
Ponieważ pytanie jest personalne, co dla mnie to... dla 
mnie były to narodziny moich dzieci, rozwój mojej 
fi rmy, możliwość poznania świata i ciekawych, mą-
drych ludzi. Ale rozumiem, że pytanie jest o wydarze-
nia publiczne. To żadne nie zasługuje na szczególną 
uwagę. Może za takie uznam kiedyś dzień, kiedy w 
PRL-u BIS przejadę gotową autostradą z północy na 
południe i ze wschodu na zachód i do tego nie stracę 
połowy średniej pensji. A może choć, taką jedną szyb-
ką linię kolejowa, takie TGV? Wiem, to niezwykle 
wybujałe. Może choć na 50-lecie wolności? 
Jakie są moje marzenia o przyszłości?

Moje marzenia o przyszłości? Żeby zmienił się stan 
świadomości Polaków. I tak, żeby o patriotach nie pi-
sać bez zagrożenia więzieniem per faszyści, co bez 
przerwy środki masowego rażenia (tzw. media) piszą 
i mówią od 1944 roku. Żeby nie kłamać, iż mamy 
wolny rynek, żeby zrozumieć, iż dobrobyt bierze się 
z pracy... Takie tam drobiazgi, które spowodowałyby, 
że zmienimy się z pół-niewolników na pasku władzy 
w ludzi wolnych, żyjących dostatnio. Czego życzę 
sobie i przyszłym pokoleniom Polaków. 

dr hab. inż. 
Zygmunt Bąk
- rektor Akademii im. 

Jana Długosza w Czę-
stochowie

Czym jest dla mnie 
Dzień Wolności?

4 czerwca to dla mnie jeden z najważniej-
szych dni w roku. Doskonale po latach pamię-
tam pierwszy. Przeżyłem go świadomie, mając 
ogromne przeświadczenie, że jest niezwykle 
ważny dla narodu i mnie samego. Jednak teraz 
po latach docierają do mnie ciągle nowe bodźce, 
które dają powody do myślenia i zarazem wycią-
gnięcia nowych wniosków. Ćwierć wieku, jakie 
upłynęło od tego pierwszego dnia jest doskona-
łym świadectwem rangi i zarazem wagi dnia 4 
czerwca, który stał się granicą końca epoki znie-
wolenia i zarazem początkiem nowych lepszych 
czasów.
Jakie wydarzenie w 25-leciu było dla 

mnie najważniejsze?

Tych wydarzeń było bardzo wiele. Dla narodu 
i mnie samego na pierwszy plan wysuwają się 
dwa sukcesy: 1 kwietnia 1999 roku data wstąpie-
nia Polski do NATO oraz 1 maja 2004 roku dzień 
wejścia do Unii Europejskiej. Te osiągnięcia 
na lata przypieczętowały kierunki zmian, jakie 
zachodzą w Polsce, a także potwierdziły naszą 
przynależność do świata zachodniego, z posza-
nowaniem bizantyjskiego.
Jakie są moje marzenia o przyszło-

ści?
Mam jedno marzenie. Pragnę przekształcenia 

Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet. 
Marzenia się spełniają, a że jestem rektorem 
uczelni nie tylko ambitnej, ale również dy-
namicznie rozwijającej się jestem spokojny 
i przekonany, że to już tylko kwestia czasu i 
dobrej woli ze strony osób odpowiedzialnych 
za ten proces. Z jednej strony środowisko AJD 
musi się postarać i dopełnić kryteriów, do któ-
rych brakuje już tak niewiele. Z drugiej strony 
prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogą 
nam w tym pomóc.  

Tadeusz 
Wrona
– w latach 80-tych 

założył „Solidarności” 
na Politechnice Czę-
stochowskiej, a potem 
jej przewodniczył. Od 
1989 do 1990 zasiadał w 
prezydium miejskiego 

Komitetu Obywatelskiego. Były prezy-
dent Częstochowy.

Czym jest dla mnie Dzień Wolności?
Dzień Wolności to nie 4 czerwca 1989 r., kiedy 

został wybrany Sejm kontraktowy „wolny” w 35 
proc., który wybrał prezydentem osobę odpowia-
dającą za zbrodnie stanu wojennego i za znisz-
czenie entuzjazmu Narodu, Sejm powołujący 
rząd akceptujący uwłaszczenie się nomenklatury 
na wspólnym majątku i patrzący przez palce na 

niszczenie akt i dokumentów służby bezpieczeń-
stwa.
Jakie wydarzenie w 25-leciu było dla 

mnie najważniejsze?
Dzień Wolności to 27 maja 1990 r. dzień 

pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II 
Wojnie Światowej, wyborów do rad miast i 
gmin, w wyniku których nastąpiło odrodzenie 
samorządu terytorialnego, prawdziwa zmiana 
struktury administracyjnej państwa zgodnie z 
zasadą pomocniczości, dająca po raz pierwszy 
realną możliwość zmian społecznych i politycz-
nych na poziomie lokalnym, które spowodowały 
wymierne zmiany i rozwój.
Jakie są moje marzenia o przyszło-

ści?
Chciałbym, aby do działania obecnych samo-

rządowców wrócił entuzjazm i bezinteresowność 
pierwszych kadencji po 1990 r., aby populizm i 
szukanie własnych korzyści ustąpiły służbie dla 
dobra wspólnego.
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KLASYKA po 5 zł
5  VI
godz. 16.15 –  GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY  (Hiszp./Arg./USA 2011)
godz. 18.30 -  GRACE, KSIĘŻNA MONAKO (Belg./Fr./USA 2014)
godz. 20.30 -   YVES SAINT LAURENT (Francja 2014)

6 - 11 VI
godz. 14.30 –  GRACE KSIĘŻNA MONAKO (Belg./Fr./USA 2014)
godz. 16.30 –  GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY (Hiszp./Arg./USA 2011)
godz. 18.45 -   YVES SAINT LAURENT (Francja 2014)
godz. 20.40 -   GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY (Hiszp./Arg./USA 2011)

7  VI 
godz. 11.00 -   25 LAT WOLNYCH WYBORÓW W POLSCE projekt”kino WOLNOŚĆ”
wybór fi lmów dokumentalnych ”Nasze marzenia,nasze zniszczenia, nasze
rozczarowa-
nia”                                                                                                                                                                                                                                                                            

12 VI
godz. 14.15 -  GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY (Hiszp./Arg./USA 2011)
godz. 16.30 -  GRACE KSIĘŻNA MONAKO (Beg./Fr./USA 20140)
godz. 18.30 -  GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY (Hiszp./Arg./USA 2011)
godz. 20.40 -  YVES SAINT LAURENT (Francja 2014)

13 VI
godz. 14.00 -  MICHAEL KOHLHAAS (Francja /Niemcy2013)
godz. 16.15 -  JAK OJCIEC I SYN (Japonia2013)
godz. 18.30 – MICHAEL KOHLHAAS (Francja/Niemcy 2013)
godz. 20.40 – JAK OJCIEC I SYN (Japonia 2013)

I FESTIWAL FILMÓW DOK. IM.BRACI KRZEMIŃSKICH „MOJA MAŁA 
OJCZYZNA” Z udziałem gości: Stanisława Janickiego, Artura Barcisia,
Janusz „Yaniny” Iwańskiego, Piotra Machalicy, Zygmunta „Muńka” Staszczyka,
oraz Stanisława Krzemińskiego

14 VI
godz. 11.00- 18.00 – FILMY O CZĘSTOCHOWIE I PANELE DYSKUSYJNE

15 VI 
godz. 11.00-18.00 -  CZĘSTOCHOWA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

14-15 VI
godz. 18.30  - JAK OJCIEC I SYN (Japonia 2013)
godz. 20.40 -  MICHAEL KOHLHAAS (Francja/Niemcy 2013)

16-19 VI 
godz. 14.00-  MICHAEL KOHLHAAS (Francja/Niemcy 2013)
godz. 16.15 – JAK OJCIEC I SYN  (Japonia2013)
godz. 18.30 - MICHAEL KOHLHAAS (Francja/Niemcy 2013)
godz. 20.40-  JAK OJCIEC I SYN (Japonia 2013)

17 – VI 
godz. 13.00 - ZNIEWOLONY (USA 2013)

20-26 VI (oprócz 21 VI)
godz. 14.00- MICHAEL KOHLHAAS (Francja/Niemcy 2013)
godz. 16.15 – EASTERN BOYS (Francja2013) 
godz.18.30- JAK OJCIEC I SYN (Japonia  2013)
godz 20.40- O KROK OD SŁAWY (USA 2013)

27 VI
godz.14.30- O KROK OD SŁAWY (USA 2013)
godz.16.15- LEKCJE HARMONII (Kazachstan/Fr./Luksemburg 2012)
godz.18.30- BABADOOK (Australia 2013)
godz.20.30- WITAJ W KLUBIE (USA 2013)
 NOC KULTURALNA

28 VI
godz.20.30- TANGO LIBRE (Belg./Fr./Luksemburg 2012)
godz.22.15- SUGAR MAN (Szw./Wlk.Bryt.2012)
godz.00.00- ROLLING STONES W BLASKU ŚWIATEŁ (USA 2008)
godz.21.00-01.00 EUROSHORTS FIESTA- krótki metraż- pokaz na zewnątrz

28 VI 
godz. 14.30 – WITAJ  WKLUBIE (USA 2013)
godz. 16.45 – O KROK OD SŁAWY (USA 2013)
godz. 18.30 -  BABADOOK (Australia 2013)

29 VI - 3 VII
godz. 14.30 – WITAJ  W KLUBIE (USA 2013)
godz. 16.45 – O KROK OD SŁAWY (USA 2013)
godz. 20.40 -  BABADOOK (Australia 2013)
Bilet normalny - 14 zł 
Bilet ulgowy - 12 zł  
Kino Seniora - 8 zł  

Miękkie lądowanie na kanapie
Państwo K., czuli się oszukani, ale nie bardzo wie-

rzyli w powodzenie jakichkolwiek działań. Poprzed-
niego dnia w salonie meblowym kupili kanapę i dwa 
fotele. Decyzję podjęli bardzo szybko, bo meble były 
wyjątkowo ładne, funkcjonalne i właśnie takich szu-
kali. Ponadto cena była niezwykle atrakcyjna. Kosz-
towały 50% ich pierwotnej ceny. Meble wcześniej były 
wystawiane na targach, teraz stały w salonie jako 
ekspozycja, stąd obniżka ceny. Ale w ocenie Państwa 
K. „nic im nie dolegało”. Pracownik sklepu wypełnił 
dokładnie zamówienie sprzedaży, które zawierało opis 
mebli, sposób i termin ich odbioru, dane sprzedające-
go i kupującego, cenę oraz sumę zaliczki, która zosta-
ła przelana na konto sklepu następnego dnia, zgodnie 
z ustaleniami. Jakie było zdziwienie konsumentów, 
gdy odebrali telefon z salonu. Poinformowano ich, 
że meble zostały sprzedane poprzedniego dnia komu 
innemu za gotówkę i już ich nie ma. Mogą odebrać 
zaliczkę lub poczekać na nową dostawę i kupić te 
same meble, ale już za 100% ceny, co nie wchodziło w 
przypadku państwa K. w grę. Na tak drogie meble nie 
było ich po prostu stać. Czy mają jakąkolwiek szansę, 
bo mebli już „fizycznie” nie ma?

Tak, zawarli przecież umowę, która wyraźnie okre-
ślała zobowiązania obu stron, z których powinny się 
wywiązać, a sklep jednostronnie próbował ją zerwać. 
Opierając się na zapisach zawartych w zamówieniu 
sprzedaży do przedsiębiorcy wystosowane zostało We-

zwanie do wykonania umowy. W piśmie przywołano 
wszystkie dane stron, przedmiot i numer zamówienia, 
cenę, terminy, jak i fakt, że konsumenci, zgodnie z po-
stanowieniami zawartej umowy sprzedaży, dokonali 
w terminie  określonym przez sprzedawcę wpłaty na 
jego  rachunek zaliczki za zakupiony towar. Biorąc 
pod uwagę fakt, że nie zaszły żadne okoliczności, które 
mogłyby usprawiedliwiać niewykonanie umowy przez 
sprzedawcę, został on wezwany do wykonania umo-
wy w sposób, w terminie i na warunkach określonych 
pomiędzy stronami. Sprzedawca tłumaczył się, że 
inny pracownik nie wiedział o tym, że meble zostały 
sprzedane i sprzedał je drugi raz komu innemu. Było 
to o tyle dziwne, że wszystko zostało odnotowane w 
systemie komputerowym…Ale jedyne, co można za-
sugerować przedsiębiorcy, to poprawienie organizacji 
pracy. Dodatkowo, gdyby sprzedawca nie wykonał 
jednak umowy, został on poinformowany, że konsu-
menci zażądają zwrotu zaliczki, a także  odszkodowa-
nia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną 
towaru bez 50% upustu, a ceną towaru ustaloną po-
między stronami w umowie. W odpowiedzi na pismo 
sprzedawca zaoferował zakup takich samych mebli za 
ustaloną w umowie cenę – czyli z 50% bonifikatą. Za-
wsze może zdarzyć się przedsiębiorcy „wpadka”, ale 
ważne, jak z niej wybrnie. W tym przypadku ważny 
okazał się nie tylko zysk, ale również wizerunek firmy i 
ostatecznie pozytywna opinia konsumentów o sklepie, 
co jest bezcenne.      

 ⃰  ⃰  ⃰ 
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25 LAT

„Od Solidarności do wolności” to komputerowa 
gra historyczna, dostępna także w formie aplika-
cja na iPhone’a lub smartfona, która łączy wiedzę 
o najnowszej historii Polski z ulubioną rozrywką 
młodych ludzi. Aplikację przygotowała Akademia 
Leona Koźmińskiego z okazji 25-lecia Wolności.

Minęło 25 lat od pierwszych, częściowo wolnych 
wyborów w Polsce, które były efektem porozumienia 
zawartego przy Okrągłym Stole pomiędzy opozycją 
demokratyczną a komunistyczną władzą. Dziś ciesząc 
się wolnością i patrząc w przyszłość często zapomina-
my o przeszłości, nawet tej najnowszej. – Mylimy daty 
i nazwiska, bohaterowie zlewają się z aparatczykami, 
zacierają się w pamięci ważne wydarzenia historyczne 
– mówi pomysłodawczyni gry, Daria Kowalska z Aka-
demii Leona Koźmińskiego. Twórcy gry edukacyjnej 
„Od Solidarności do wolności” w przystępny sposób 
porządkują i odtwarzają fakty, ale też atmosferę polskiej 
drogi do wolności.

Telewizor rubin z obrazem kontrolnym wyświetla 
w nagrodę Teleranek, kiedy gracz udzieli poprawnej 
odpowiedzi na quizowe pytanie. Jeśli gracz odpowie 
błędnie, w telewizorze pojawia się generał Jaruzelski 
z mundurze z oficjalnym komunikatem o wprowadze-
niu stanu wojennego. Gracz ma trzy życia, traci jedno 
z nich w wyniku błędnej odpowiedzi, ale w nagrodzę 
za „przeżycie” serii pytań otrzymuje minigrę do zaba-
wy. Śpiący na oparciu fotela kot ze stoickim spokojem 
obserwuje zarówno zmagania gracza, jak i to, co nadaje 
telewizja. Grafika interfejsu gry utrzymana w stylistyce 
lat siedemdziesiątych przypomina plakaty Henryka To-

maszewskiego, a stojący na telewizorze wazon z goź-
dzikami z pewnością jest produktem z Ćmielowa.

W tworzenie gry zaangażowali się profesorowie, wy-
kładowcy, informatycy i pracownicy Akademii Leona 
Koźmińskiego. 

Projekt został wpisany na listę ogólnopolskich akcji 
o szczególnym znaczeniu, jakie zrodziły się w związku 
z obchodami 25-lecia Wolności pod patronatem Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zyskał spe-
cjalne wyróżnienie, które - jak pisze minister Sławomir 
Rybicki z Kancelarii Prezydenta RP w liście do Rektora 
Akademii Leona Koźmińskiego - „jest nadawane dla 
uhonorowania przedsięwzięć nawiązujących do wyda-
rzeń z 1989 roku, przypominających wyjątkową atmos-
ferę tamtych miesięcy i zachęcających do wspólnego 
świętowania zwycięstwa wolności i solidarności”.

Gra „Od Solidarności do wolności” jest dostępna 
bezpłatnie na platformach mobilnych - iOS, Andro-
id oraz w wersji przeglądarkowej. Można ją ściągnąć 
przez  AppleStore, Google Play, Facebook lub ze strony 
www.kozminski.edu.pl/25latwolności.

Dla pierwszych użytkowników aplikacji, którzy za-
logują się do gry i osiągną najlepsze wyniki do końca 
czerwca 2014 r. Kancelaria Prezydenta RP oraz Akade-
mia Leona Koźmińskiego ufundowały nagrody: książki 
historyczne, 100 koszulek upamiętniających 25-lecie 
wolności, 20 zestawów gry planszowej „Znaj znak”, 
a dla dziesięciu najlepszych z najlepszych – udział w 
spotkaniu z Prezydentem Bronisławem Komorowskim 
w Pałacu Prezydenckim.

red.

Gra historyczna dla 
uczczenia 25-lecia Wolności



Reklama12 22 (524) 04.06-11.06.2014

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
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Na sezon 2014 mistrzem spławika w kole 
Okoń – Dospel został Ernest Kuziorowicz. O ten 
laur zmagało się w dwóch turach zawodów 32 
zawodników. I turę rozegrano na zbiorniku Dro-
niowiczki w Lublińcu, II natomiast na zbiorniku 
„Zimnym” Częstochowskich wodociągów. 

Suma miejsc zajętych w sektorach w obu tu-
rach wyłoniła zwycięzcę zawodów. Tak się zło-
żyło, że dwóch zawodników miało taką samą 
liczbę punktów i o miejscu zdecydowała waga 
ryb. By liczyć się w czołówce i wskoczyć na 
podium trzeba było złowić na obu zbiornikach 
ponad 5 kilogramów ryb. 

Po zakończeniu zmagań i obliczeniu wyników 
Dariusz Kapinos prezes Koła wręczył zwycięz-
com puchary i dyplomy.

Wyniki
Juniorzy:
Piotr Kokot – 2 pkt
Norbert Handrysiak – 4 pkt

Seniorzy:
Ernest Kuziorowicz – 2 pkt (waga 7.646 g)
Zdzisław Maj – 2 pkt (waga 6.248 g)
Robert Chełmiński – 4 pkt
Paweł Ciastek – 5 pkt
Robert Miniszewski – 7 pkt
Roman Kowalczyk – 8 pkt.

Sławomir Bednarek

Na sezon 2014 mistrzem spławika w kole 
Okoń – Dospel został Ernest Kuziorowicz. O ten 

Wyniki

Mistrzostwa 
Koła Okoń - Dospel

Jak co roku w tym okresie członkowie koła „Wykromet” spo-
tykają się, by wyłonić Mistrza Koła w kategorii spławikowej. W 
ostatnich latach tradycją stało się, że miejscem tych zmagań jest 
zbiornik w Ostrowach. 

Nad wodą stawiło się 29 uczestników, którzy po wylosowaniu 
stanowisk i odprawie przeprowadzonej przez Andrzeja Brędzla 
- sędziego Klasy Krajowej, przystąpili do rywalizacji. Niestety 
chłodny front atmosferyczny, który nadszedł dzień wcześniej spo-
wodował, że ryby prawie wcale nie żerowały. Tylko jeden zawod-
nik złowił kilkanaście płoci i ładnego okonia, robiąc wynik po wy-
żej kilograma. Pozostali, którzy zapunktowali (a było ich niewielu, 
tylko 11 zawodników zaliczyło rybę) wymęczyli po kilka rybek. 

Po zawodach zwycięscy otrzymali: puchary, dyplomy i medale.

Wyniki
Kadeci:
Bartosz Ciastek – 50 pkt

Juniorzy:
Karol Jasnos – 50 pkt

Seniorzy:
1. Piotr Michalak – 1.330 pkt
2. Adrian Michalak – 260 pkt
3. Jerzy Bekus – 230 pkt
4. Paweł Wieczorek – 150 pkt
5. Andrzej Michalak – 120 pkt
6. Marian Zyzik – 100 pkt
7. Piotr Mokrzycki – 80 pkt
8. Sławomir Ucieklak – 70 pkt
9. Marian Berdys – 40 pkt.

Robert Amborski

Medycyna 
niekonwencjonalna:

-bioenergoterapeutyka
- parapsychologia
- leczenie fobi i nerwic

Maria Chłąd
tel. 884 314 708

R E K L A M A

Jak co roku w tym okresie członkowie koła „Wykromet” spo-

Spławikowe Mistrzostwa Koła Wykromet
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Pojedynki pomiędzy Lwami, a zespołem z 
Torunia od dawna wywołują dodatkowe emocje. 
Tegoroczne spotkanie miało być rewanżem za 
zeszłoroczny, dramatyczny półfinał play-off. Nie-
stety, ku rozczarowaniu kibiców, w niedzielnym 
meczu biało-zieloni musieli uznać wyższość Uni-
baxu, który prowadził nieprzerwanie od trzeciej 
gonitwy. Warto zaznaczyć, że pojedynek z Anio-
łami był dla wielu kibiców sprawą ważniejszą 
nawet od końcowego sukcesu zespołu. Torunianie 
natomiast przyjechali do Częstochowy maksy-
malnie zmobilizowani, bowiem ewentualna prze-
grana zmniejszyła by niemal do zera ich szanse na 
wejście do fazy play-off.

Zawody od samego początku nie układały się 
po myśli zawodników KantorOnline Włóknia-
rza. Już w pierwszej gonitwie Grzegorz Walasek 
dotknął taśmy, a jego miejsce zajął Artur Czaja. 
Młodzieżowiec Włókniarza całe zawody może 
zaliczyć do wyjątkowo udanych. W pięciu wyści-
gach zdobył on aż dziesięć punktów i dwa bonusy. 
Dobre występy zanotowali także Peter Kildemand 
i powracający do składu Grigorij Łaguta. Na zu-
pełnie odmiennym końcu skali znaleźli się nato-
miast wspomniany Walasek oraz bohater meczu 
z Wrocławiem – Michael Jepsen Jensen. Zdobyli 
oni w sumie tylko trzy oczka i bez wątpienia to 
właśnie ich punktów zabrakło najbardziej. 

W niedzielnym spotkaniu KantorOnline nie 
tylko przegrał, zdaniem kibiców, najważniejszy 
mecz rundy zasadniczej, ale przede wszystkim 
bardzo utrudnił sobie ewentualny awans do rundy 
play-off. Z sześciu rozegranych dotychczas spo-
tkań biało-zieloni wygrali tylko dwa, a po kolejnej 
kolejce zaczyna się już runda rewanżowa. W naj-
bliższą niedzielę KantorOnline Włókniarz uda się 
do Gorzowa, gdzie w pojedynku z tamtejszą Stalą 
postara się zwiększyć swój dorobek w tabeli Enea 
Ekstraligi.

dk
Unibax Toruń - 47

1. Chris Holder – 3+2 (0,1*,d,2*)
2. Darcy Ward - 14 (3,2,3,3,3)
3. Tomasz Gollob - 3+2 (2*,1*,0,0,-)
4. Adrian Miedziński – 10 (3,2,3,2,0)
5. Emil Sajfutdinow - 8+1 (2,2*,2,1,1)

6. Paweł Przedpełski – 7 (1,3,3,0)
7. Oskar Fajfer – 2 (2,0,0)

KantorOnline Włókniarz Częstochowa - 43
9. Grzegorz Walasek – 1 (t,1,-,d,-)
10. Rune Holta - 5+1 (2,0,1*,2)
11. Michael Jepsen Jensen – 2 (0,0,1,1,-)
12. Grigorij Łaguta – 14 (1,3,2,3,3,2)
13. Peter Kildemand – 11+2 (1,3,2,1*,3,1*)
14. Rafał Malczewski – 0 (w,0,0)
15. Artur Czaja - 10+2 (1*,3,3,1,2*)

Bieg po biegu:
1. (67,03) Ward, Holta, Czaja, Holder 3:3
2. (66,21) Czaja, Fajfer, Przedpełski, Malczewski 
(w/s.u.) 3:3 (6:6)
3. (66,48) Miedziński, Gollob, Łaguta, Jensen 1:5 
(7:11)
4. (66,21) Czaja, Sajfutdinow, Kildemand, Fajfer 
4:2 (11:13)
5. (65,91) Łaguta, Ward, Holder, Jensen 3:3 

(14:16)
6. (65,16) Kildemand, Miedziński, Gollob, Mal-
czewski 3:3 (17:19)
7. (65,37) Przedpełski, Sajfutdinow, Walasek, 
Holta 1:5 (18:24)
8. (65,21) Ward, Kildemand, Czaja, Holder (d4) 
3:3 (21:27)
9. (65,37) Miedziński, Łaguta, Holta, Gollob 3:3 
(24:30)
10. (65,61) Łaguta, Sajfutdinow, Jensen, Fajfer 
4:2 (28:32)
11. (65,00) Ward, Holta, Kildemand, Gollob 3:3 
(31:35)
12. (65,57) Przedpełski, Holder, Jensen, Mal-
czewski 1:5 (32:40)
13. (65,13) Łaguta, Miedziński, Sajfutdinow, 
Walasek (d4) 3:3 (35:43)
14. (65,82) Kildemand, Czaja, Sajfudinow, 
Przedpełski 5:1 (40:44)
15. (65,20) Ward, Łaguta, Kildemand, Miedziń-
ski 3:3 (43:47)

Czas 
ostatecznych 
rozstrzygnięć 

w ALPN
Zbliżamy się pomału do końca sezonu Amator-

skiej Ligi Piłki Nożnej. Najważniejsze rozstrzy-
gnięcia już znamy. Kolejny tytuł mistrzowski do 
swojej kolekcji dopisze drużyna Zakładu Cukier-
niczego „Michaś”. Najlepsza amatorska drużyna 
z Częstochowy i okolic zdominowała w ostatnich 
latach rozgrywki. Za nimi na drugim miejscu roz-
grywki zakończy Inprobud. Emocje czekają nas 
jednak do końca w walce o najniższy stopień po-
dium. Obecnie do trzeciej pozycji aspirują: Drog 
Bud (30 pkt.), Jagiellończycy (29 pkt.), SGP (28 
pkt.) i Klub 54 Exact Systems (25 pkt i jeden zale-
gły mecz). Najcięższe spotkania czekają jednak w 
ostatnich dwóch kolejkach Drog Bud, który zmie-
rzy się kolejno z ZC Michaś i Koralem Kłobuck. 
Jagiellończycy zagrają z Azzarro i Meblodrewem. 
SGP czekają mecze z Dawidem i Klubem 54 Exact 
Systems. Ci ostatni oprócz planowych meczy z 
SGP i TRW mają jeszcze zaległy mecz z Dawidem. 
Wygląda więc na to, że emocje w rozgrywkach 
ALPN czekają nas do ostatniego gwizdka i to do-
słownie bo sezon zakończy się meczem pomiędzy 
ZC Michaś a Inprobud-em. Na to spotkania chyba 
nikogo nie trzeba specjalnie zapraszać.

red

Terminy 20 kolejki spotkań:
2.06
godz. 19.00 Jagiellończycy - Azzarro
godz. 20.30 Dawid - SGP
3.06
godz. 20.30 Meblodrew - Inprobud
4.06 
godz. 19.00 Klub 54 Exact Systems – Dawid 
(zaległy z 17 kolejki)
6.06
godz. 19.00 Klub 54 Exact Systems - TRW Polska
godz. 20.30 ZC Michaś - Drog Bud
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Wminioną niedzielę rozegrano spotkania w ramach szóstej kolejki Enea Ekstraligi. 
KantorOnline Włókniarz Częstochowa przy komplecie publiczności uległ nieznacz-

nie Unibaxowi Toruń, 43:47.

Lwy słabsze od Aniołów

MDrużyna M B Pkt Z R P +/-

1 Unia Tarnów 6 0 10 5 0 1 +114

2 SPAR Falubaz 6 0 10 5 0 1 +46

3 Stal Gorzów 6 0 6 3 0 3 +6

4 Fogo Unia Leszno 6 0 5 2 1 3 0

5
Włókniarz 

Częstochowa
6 0 4 2 0 4 -42

6 Betard Sparta 6 0 3 1 1 4 -26

7 Wybrzeże Gdańsk 6 0 2 1 0 5 -140

8 Unibax Toruń 6 0 0 4 0 2 +42
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 Sprawcy brutalnego napadu zatrzymani
Zaledwie dwie godziny zajęło częstochowskim 
policjantom ustalenie sprawców brutalnego napa-
du na 78-letnią częstochowiankę. Śledczy zatrzy-
mali dwóch braci, którzy podając się za listonosza 
weszli do domu starszej kobiety, gdzie po groź-
bach przypalenia żelazkiem skradli około 130 tysięcy złotych i biżuterię. Przed  ucieczką zagrozili 
śmiercią  częstochowiance, gdy zgłosi to na policję.  Mężczyźni usłyszeli  zarzuty  rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia, za co mogą trafić do więzienia nawet na 12 lat. Wczoraj, decyzją 
częstochowskiego Sądu, sprawcy napadu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

 Wyłudzał kredyty, zatrzymali go policjanci
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą  zatrzymali w jednym z częstochow-
skich  banków, 21-letniego częstochowianina, który  usiłował wyłudzić kredyt w wysokości 5 
tysięcy złotych. Częstochowianin posługiwał się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu i za-
robkach. Jak ustalili śledczy, Artur Ż. już wcześniej, dwukrotnie  wyłudzał kredyty na podstawie 
fikcyjnych dokumentów. W kwietniu 2014roku oszukał częstochowski bank  na kilka tysięcy zło-
tych, a w maju w jednym ze sklepów, wyłudził pożyczkę na zakup kominka w wysokości również 
kilku tysięcy złotych. Zatrzymany przez częstochowskich policjantów, mężczyzna usłyszał już 
zarzuty oszustw, za co grozi mu 8 lat więzienia.

 Policjanci zabezpieczyli 2 tony nielegalnego tytoniu
Policjanci z częstochowskiego wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą zatrzymali 
30-letniego mieszkańca Katowic. Śledczy zatrzymali samochód marki Iveco, w którym odnaleźli 
kartonowe pudła wypełnione tytoniem niewiadomego pochodzenia. Zabezpieczono łącznie 2 tony 
krajanki tytoniowej bez akcyzy. Jak szacują śledczy, straty jakie poniósł Skarb Państwa wynoszą 
blisko 1,4 miliona złotych. Zatrzymany Andrzej J. odpowie za przestępstwo akcyzowe, za które 
grozi mu wysoka grzywna.

 CBOS: Policja wśród instytucji, którym najbardziej ufają Polacy
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, metodą wywiadów bezpośrednich, 
wspomaganych komputerowo, w grupach dorosłych mieszkańców Polski w dniach 6 - 12 lutego 
(1020 osób) i 6 - 12 marca (1098 osób).
Wśród instytucji państwa, które cieszą się największym zaufaniem Polaków jest Policja, którą 
zaufaniem obdarza 71 proc. Lepsze okazało się jedynie wojsko, któremu ufa 74 proc. W rankingu 
zaufania na trzecim miejscu wśród instytucji państwowych znalazły się władze lokalne miasta/
gminy, zaufanie wobec których wyraziło 60 proc. Krajowym władzom sądowniczym ufa prawie 
połowa Polaków - 46 proc., 40 proc. respondentów ma zaufanie do organów administracji publicz-
nej. Jeszcze mniejsze jest zaufanie do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sejmowi i Senatowi 
ufa 34 proc. respondentów, nie ufa parlamentowi 54 proc. Z kolei rząd cieszy się zaufaniem 33 
proc., tej instytucji państwa nie ufa 58 proc. Najmniej badanych deklaruje, że ma zaufanie do partii 
politycznych. Ufa im 17 proc. ankietowanych, nie ufa 66 proc.
Zaufanie do telewizji wyraziło 55 proc. Z kolei gazetom ufa 40 proc. CBOS zauważa, że ogólnie 
taki układ ocen utrzymuje się co najmniej od dekady.

Kronika 
policyjna

                                                    
                          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 spotkam w swoim życiu kobietę i kiedy? Łukasz 29.12.1984 r. 
Początkowo nieudany związek i rozejście, następnie okres bycia sin-
glem, później szczęśliwy i udany związek z kobietą. 
 2.Czy  w moim życiu zajdą zmiany? Patryk 16.12.1983 r. 
Zmiany  spowoduje wyjazd za granicę i nowy związek uczuciowy.
3.Czy w tym roku wyjadę na wymarzone wakacje? Monika 30.05.1975 r. 
Udane wymarzone wakacje, zawarcie ciekawych znajomości. 

Pozdrawiam
Tarocista 

Dariusz

Z gazetą 7dni 

1 wizyta z 10 %
 

rabatem

Poszukuje kierowców międzynarodowych C+E z:
- rocznym doświadczeniem w przewozach międzynarodowych/krajowych
- prawem jazdy kategorii C + E
- ukończonym kursem ADR
- cyfrową Kartą Kierowcy
- znajomością (w stopniu komunikatywnym) co najmniej jednego z następujących 
  języków: niemiecki, angielski lub francuski

Oferujemy:
- pracę w renomowanej firmie
- pracę na nowoczesnych pojazdach
- dobre zarobki, stabilne i terminowo wypłacane wynagrodzenie  
- pracę w systemie 4/1
- bazę z zapleczem gospodarczym i internetem do dyspozycji kierowców
- transport do bazy na koszt firmy

POSZUKUJEMY KIEROWCY C+E
DOŁĄCZ DO NAS!

Spotkanie Rekrutacyjne:
Piotrków Trybunalski

7 czerwca 2014, godz.: 9:00
ul. Rolnicza 74

(plac manewrowy OSK Olimp)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
tel. +48 724 022 444

mail: recruitment.pl@essers.com

R E K L A M A




