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44 DNI KAMPANII 
ANDRZEJA SZEWIŃSKIEGO

Andrzej Szewiński - kandydat Platformy Obywatelskiej na prezy-
denta miasta Częstochowy właśnie kończy kampanię wyborczą i obecnie 
jest liderem rankingów. Wszystko wskazu-
je na to, że to właśnie on wkrótce obejmie 
stanowisko prezydenta naszego miasta.

czytaj str. 3

Nieobecni Nieobecni Nieobecni 
nie mają racji!!!nie mają racji!!!nie mają racji!!!
Dlaczego warto głosować?

czytaj str. 8 -9

Materiał wyborczy KW Platforma Obywatelska RP



Wybierz... się
Mój kolega z łamów, pan 

Artur Sokołowski, wylicza 
ponad 100 powodów, by w 
drodze wyborów odwołać 
Prezydenta Miasta. Nie mogę 
się do tego odnieść, dodam 
tylko jeden argument: jeśli się 
zgadzasz z tezami pana Artu-
ra, a jeszcze bardziej – kiedy 
się z nimi nie zgadzasz: idź do 
wyborów.

Istnieje 100 powodów dla 
których warto brać udział 
w demokratycznych proce-
durach wyłaniania  własnej 
władzy. Istnieje równolegle 

100 innych powodów uzasad-
niających odmowę udziału, 
poczynając od rozpoznania, 
że ani procedury nie są takie 
demokratyczne, ani władza 
nie jest nasza.

Racje są podzielone, ma-
wiał kat do skazańca odrą-
bując mu głowę. Nie mam 
duszy apostoła, nikogo nie 
będę nawracał. Trzymam się 
tylko jednego, wspomnianego 
wyżej argumentu: idź do wy-
borów... Bo nie idąc odbierasz 
sobie prawo do narzekania. 

Nie ustawiajmy siebie w 
pozycji palanta, który narze-
kając na duchotę i gorąc w 
swoim mieszkaniu, nie kwapi 
się przykręcić kaloryferów lub 
uchylić okna. Palant nie pró-
bując poprawić swojej sytu-
acji, z góry zakłada, że nic nie 
może, bo jest palantem bezsil-
nym. I w tym można mu przy-
znać rację, ale jednocześnie 
pozbawić go prawa skargi na 
swój los. Bo jeśli sam nie pró-
bujesz poprawić swego bytu, 
nie masz prawa zanudzać in-
nych biadoleniem. 

Z wyborami może być tak, 
że nasz faworyt przegra, a tym 
samym utwierdzona będzie 
nasza niechęć do demokracji. 
Powtórzyć tu można znaną 
receptę na sukces: przegra-
łeś, nie poddawaj się, próbuj 
dalej, przegraj lepiej i tak do 
skutku. W dodatku warto też 
mieć świadomość, że dobra 
przegrana nie jest bezowocna. 
Punkty programu przegranego 
przejmie zwycięzca, obawa 
przed konkurencją wymusi na 
nim lepsze działanie. Władza 
nie zagrożona konkurencją 
opozycji demoralizuje się 
szybciej. Cnota mięknie przed 

pożądaniem, gdy na straży 
braknie czujnych spojrzeń 
moralistów.

Nie przekonywująco brzmi 
tłumaczenie, że nie ma na kogo 
głosować. Wśród tych kilkuset 
kandydatów zawsze można 
znaleźć jednego, z którym w 
części można się utożsamiać, 
który chce realizować spra-
wy, na których i Tobie zależy. 
A jeśli nie znalazłeś takiego 
w 100% odpowiadającego, 
przypomnij sobie cnotę kom-
promisu: wybierz 75%, 60%, 
50% swoich marzeń. Nie stać 
Ciebie na taki kompromis, to 
dlaczego sam nie kandydujesz, 
tylko wtedy masz 100% pew-
ność dobrego wyboru. 

Instytucje ludzkie zawsze 
będą niedoskonałe, bo czło-
wiek ze swej natury jest nie-
doskonały. Nie zdarzają się 
cuda, problemy nie znikają w 
blasku obietnic. Ale zawsze 
można i należy mieć nadzie-
ję, że dobry wybór dobrych 
ludzi oznaczać będzie, iż na-
sze życie będzie ciut lepsze i 
bezpieczniejsze. Zawsze moż-
na mieć nadzieję, że będzie 
uczciwiej i sprawiedliwiej. 

Rezygnując z udziału w 
wyborach rezygnujesz z na-
dziei. Mówisz: nie moje mał-
py, nie mój cyrk. 

Pakujesz walizki i wyjeż-
dżasz do Ziemi Obiecanej, do 
świata lepszego. I w ten spo-
sób sam siebie oszukujesz. 

Tu jest twój Pacanów, pa-
nie Matołku, tu twoja Ziemia 
Obiecana, nie da się stąd uciec 
bez goryczy dezercji. To nasze 
małpy, nasz cyrk, nasz samo-
rząd, nasza Częstochowa.

I tyle.
         Jarosław Kapsa      

Częstochowski splin

Dzień był jesienny
o zamglonych źrenicach
a nad nim wisiał
perłowoszary deszcz wspomnień
liści uśpionych
szarpaniną chłoszczącego wiatru
ponure skrzydła wieczoru
pochmurne szarością
nadciągnęły
otaczając welonem melancholii
niedoskonałą planetę
przyjazną tylko dekadentom
w czarnych paltocikach
skrojonych na miarę
zbawionych opiumistów
w okamgnieniu
zgasła ziemia
opustoszała
a latarnie uliczne
kłaniały się w skupieniu
przechodniom

Agnieszka Złota

Doktorantka literaturoznawstwa na AJD, poetka i krytyk literacki. Autorka tomików poetyckich: 
„Rachunek skupienia”, „Studium fi lozofi i upadku”, „Raport o zieleni” oraz „Częstochowskich szkiców 
krytycznoliterackich 2011-2013”. Otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstocho-
wy w dziedzinie literatury (2012).  

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Miasta Częstochowy
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Szukam energii 
Częstochowy, może 

wykopię spod ziemi...
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To były czterdzieści cztery bardzo pracowite dni. Od początku, czyli od 2 października, kiedy to 
ofi cjalnie ruszyła wyborcza machina, kiedy Andrzej Szewiński „z aniołkami” jak to nazwały media, 
przedstawił swoje hasło „Nasze miasto - nasza przyszłość” oraz swój pomysł na miasto. 

Potem były setki uściśniętych dłoni, wręczonych kampanijnych baloników, ulotek, ale przede 
wszystkim dziesiątki rozmów z mieszkańcami. Andrzej Szewiński odwiedzał mieszkańców w ich 
domach, zawsze pięknie ugoszczony, nigdy nie odmawiał poczęstunku, wiedząc jak bardzo gospo-
darze przygotowywali się do tych wizyt. Odwiedził żłobek, centrum handlowe „Jagiellończycy” 
zawsze pytając o ludzkie problemy, o to co hamuje ich rozwój, pytał także o oczekiwania wobec 
jego prezydentury.

44 DNI KAMPANII 
ANDRZEJA SZEWIŃSKIEGO

Brał udział w debatach telewizyjnych z kontrkandydatami, podczas których udowodnił, że jest 
merytorycznie przygotowany do sprawowania funkcji prezydenta Częstochowy i jako jedyny 
przedstawił tak konkretne rozwiązania. Ponadto zależało mu na konfrontacji jego programu z pro-
gramami innych kandydatów, a tym samym umożliwienie mieszkańcom podjęcia mądrej decyzji.

Kampania była bardzo spokojna, być może w związku z tym, że Andrzej Szewiński już na star-
cie zaapelował do konkurentów politycznych o przyzwoitą kampanię, stosowanie zasad fair play i 
podpisał specjalną wyborczą deklarację.

Andrzej Szewiński miał jedną zasadę - prowadząc kampanię nigdy nie zaniedbywał powierzo-
nych mu wcześniej zadań i  obowiązków. Jako Senator RP brał udział we wszystkich głosowaniach 
w Senacie, jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO był obserwatorem przebiegu wy-
borów do ukraińskiego parlamentu z jego ramienia.
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41 miliardów zł 
z Kontraktu Teryto-
rialnego dla Woje-
wództwa Ślaskiego 
przeznaczymy na 
rozwój regionu 
i lepszą jakość 
życia ludzi. 

Stworzymy warunki do 
budowy ok. 600 nowych 
mieszkań czynszowych. 

Powstaną one na tere-
nach poprzemysłowych. 
Chcemy, by Śląskie było 

dobrym miejscem 
do mieszkania.

Do� nansujemy remont 
około tysiąca kamienic 

w województwie śląskim. 
Stworzymy mechanizm 

i opracujemy system 
� nansowania, 

do którego zaprosimy samo-
rządy lokalne 

i właścicieli kamienic. 

Wybudujemy 500 kilo-
metrów nowej sieci 

światłowodowej. 
Dzięki temu miesz-

kańcy regionu będą 
mogli korzystać 

z dostępu do szybkiej 
sieci internetowej.

Wybudujemy Śląskie 
Centrum Nauki. Powsta-
nie ono w Parku Śląskim 
i będzie miejscem, 
w którym każdy – od 
dziecka do seniora 
– będzie mógł poznać 
fascynujący świat nauki.

Zakupimy 
30 nowych 
pociągów.
Dzięki temu 
w województwie 
śląskim będzie się 
podróżować 
szybciej i wygodniej. 

Przekażemy ponad miliard złotych 
na wsparcie dla przedsiębiorców. 
Dzięki temu właściciele � rm będą 
mogli rozwijać swoją działalność 

i tworzyć nowe miejsca pracy. 

Co najmniej 500 mln złotych 
przeznaczymy na inwestycje 

w służbę zdrowia.

Wprowadzimy Śląski Budżet Oby-
watelski. Dzięki temu mieszkańcy 

województwa sami zdecydują, na co 
chcą przeznaczyć pieniądze publicz-

ne i jak mają wyglądać ich miasta.

Rozpoczniemy budowę trasy 
rowerowej wzdłuż unikatowego 

Szlaku Zabytków Techniki. 
I jako pierwsi w Polsce 

przyjmiemy Wojewódzką 
Strategię Rowerową. 

Przepis na Śląskie

Postaw na skuteczność

Przepis na ŚląskiePrzepis na Śląskie

1 Marta SALWIERAK
K A N D Y D A T K A  D O  S E J M I K U

SALWIERAK
K A N D Y D A T K A  D O  S E J M I K U

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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Szanow-
ni Państwo, 
zbliża się czas 
wyborów do 
Rady Miasta, 
kiedy społe-
czeństwo ma 
za zadanie 
wybrać Prezy-
denta Miasta 
Częstochowy. 
Nowy Prezy-

dent swym zaangażowaniem winien przedstawić nie 
tylko gwarancje lepszego jutra, ale również pamiętać 
i szanować ludzi w każdym wieku. Niejednokrotnie 
staje przed zadaniem, aby pomagać i uświadamiać 
mieszkańcom, że nie są zostawieni samym sobie. 
Obecna władza i jego partyjne otoczenie wskazuje, 
że mało są znane sprawy zwykłego OBYWATELA,  
o czym świadczy statystyka w załatwieniu spraw 
często życiowych.

Od nowego Prezydenta grupy społeczne będą 
oczekiwały m.in. właściwego załatwienia spraw  
obywateli, a nie udzielania terminowych admini-
stracyjnych odpowiedzi w zbyciu zwykłego petenta 
w jego sprawie. Takie sytuacje dają nam do zrozu-
mienia, że dalej mamy radzić sobie sami, mimo że 
ustawodawca nakazuje rozpoznanie sprawy według  
właściwości tego organu. Kandydaci na Prezydenta 
są oszczędni i ostrożni w swoich deklaracjach, wy-
kazują małe zaangażowanie, co do ich udziału w 
podjętych już działaniach - co mogą zrobić, aby zwy-
kły  OBYWATEL  w sprawach  administracyjnych 
był załatwiony właściwie, potraktowany  z powagą 
bez względu na wiek. Należy zatem postawić sobie 
pytanie, czy nowy Prezydent to zmieni? Przykładem 
jest obecna władza, która miała za zadanie pobu-
dzić energię Częstochowy a obecnie chce budować 
przyszłość Częstochowy ze swoją świtą, ale kto w to 
wszystko uwierzy? Wystarczy tylko odwiedzić cen-
tra handlowe a odpowiedź jest jasna – świadcząca 
o wyludnieniu miasta, sytuacji silnego bezrobocia a 
reklamą są pomieszczenia przeznaczone do wynaję-

cia lub sprzedaży. Gdzie ta energia naszego miasta? 
Jest to bolesna prawda ale czy nie czas aby zakoń-
czyć  tę farsę? Tego pokolenia nie można omamiać w 
nieskończoność. Przykładów niepoprawnych i miało 
odpowiedzialnych działań władz naszego Miasta jest 
naprawdę wiele. Społeczeństwo m.in. będzie doma-
gać się ograniczenia w zatrudnieniu ilości pracowni-
ków chociażby w URZĘDZIE MIASTA CZĘSTO-
CHOWY,  w którym to  rozbudowano niepotrzebnie  
nadmiernie  struktury  urzędnicze  dla ludzi z własne-
go otoczenia,  niejednokrotnie nie zaradnych i mało 
kompetentnych co do zajmowanego stanowiska. Ko-
lesiostwo, mataczenie, to niestety tylko parę prawdzi-
wych określeń, które pokazują nam smutną prawdę 
na temat tej całej ekipy rządzącej w naszym mieście. 

Szanowni  Państwo, głosujmy rozsądnie na ludzi 
sprawdzonych w życiu, doświadczonych  zawodo-
wo, którzy mogą coś dobrego zrobić dla naszego spo-
łeczeństwa a przede wszystkim MIASTA. Nadszedł 
czas na zmiany, o których najlepiej wiedzą wyborcy. 
Mandat kandydata do Rady Miasta i na fotel Prezy-
denta niestety zobowiązuje. 

Głosujmy na ludzi odpowiedzialnych, unikajmy 
tzw. kolesi, a nie będziemy Szanowni Państwo zo-
stawieni samym sobie. Najlepszym egzaminatorem 
jest życie, które samo nas weryfi kuje i tego nikt 
nie jest w stanie oszukać. Weryfi kuje umiejętności 
kandydata, jego postawę i wiarygodność.  Drodzy 
mieszkańcy, bierzmy czynny udział w wyborach z 
nadzieją, że podjęliśmy właściwą decyzję i pamięta-
jąc o tym na kogo głosowaliśmy, aby nie popełnić 
kolejnych błędów, które mszczą się latami. Bądźmy 
szczerzy wobec siebie. Nie czekajmy, aż zmieni się 
nasze pokolenie i nie uciekajmy od problemów które 
mogą ciągnąć się latami - głosujmy na bezpartyjny 
Komitet Wyborczy Wyborców „WOLNE MIASTO 
CZĘSTOCHOWA” przeciwny wszelkim układom, 
sitwom, korupcji, bezrobociu i degradacji społe-
czeństwa. Bądźmy zawsze razem, bądźmy po prostu 
z ludźmi dla ludzi, bo tylko w ten sposób możemy 
zmienić nasze  miasto. 

Henryk Jeziorowski  
Okręg nr 2, miejsce nr 4

List otwarty 
do Mieszkańców Częstochowy

„Grzechy zaniedbania” Matyjaszczyka
Kadencja prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka dobiega końca. 

Bilans jego rządów wypada fatalnie i z pewnością w historii Często-
chowy zapisał się jako jeden z najgorszych prezydentów naszego mia-
sta. O tej porze w 2010 roku, kiedy to Matyjaszczyk po raz pierwszy 
ubiegał się o fotel prezydenta, z rozmachem obiecywał: „zwiększenie 
liczby miejsc pracy i rozwoju gospodarczego, przyciągnięcie inwe-
storów, zwiększenie wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej, 
powstanie Uniwersytetu w Częstochowie, ułatwienie każdemu miesz-
kańcowi dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, konsultowanie 
ważnych decyzji z mieszkańcami etc”.  

Konkurenci polityczni wytykają mu teraz, że zobowiązania prezy-
denta względem częstochowian prawie wcale nie zostały spełnione. 
Mamy natomiast obszerną listę niekompetencji, zaniechań, złej woli 
Matyjaszczyka i powołanej przez niego ekipy rządzącej miastem. 

Przez 4 lata, do głównych „grzechów” Matyjaszczyka sukcesywnie 
dopisywano wciąż nowe pozycje:

1. Brak pracy i wciąż rosnące bezrobocie. W ciągu 4 lat rządów prezy-
denta Matyjaszczyka liczba osób poszukujących pracy wzrosła, w tym o 
byłych pracowników Huty Częstochowa. 

2. Brakuje zakładów pracy, ponieważ nowe fi rmy nie otwierają działal-
ności w naszym mieście  m. in. z uwagi na odstraszającą politykę podat-
kową magistratu.

3. Matyjaszczyk jeździł za granicę, w tym do Chin za publiczne pie-
niądze, ale żadnego inwestora do Częstochowy nie ściągnął. W latach 
2013-2014 prezydent i jego najbliżsi współpracownicy wydali na podróże 
zagraniczne z publicznych pieniędzy ponad 100 tysięcy złotych.

4. Rodowici częstochowianie masowo wyjeżdżają z miasta za chle-
bem, za granicę lub do dużych aglomeracji z powodu braku perspektyw. 
Od początku rządów SLD wyjechało już kilka tysięcy osób. Każdego dnia 
opuszcza Częstochowę 5 osób.

5. Prezydent Matyjaszczyk podniósł prawie maksymalnie podatek od 
nieruchomości dla właścicieli fi rm, a ci, by przetrwać zmuszeni są do 
zwalniania pracowników.

6. Częstochowa stała się miastem marketów - właśnie za kadencji Ma-
tyjaszczyka. W ciągu ostatnich 4 lat przybyło nam kilkadziesiąt marke-
tów. Wyparły one dziesiątki małych sklepików, a setki ludzi straciły źró-
dło utrzymania.

7. Od kilku lat nie buduje się tanich mieszkań dla najbiedniejszych, pre-
zydent jedynie zwiększał podatek mieszkaniowy lokatorom w zasobach 
ZGM. Ostatni blok powstał w 2011.

8. Zarząd ZGM nie dba o interesy mieszkańców. Dopuszcza by budyn-
ki przez niego  administrowane były docieplane po znacznie większych 
kosztach niż najniższe wynikające ze zgłaszanych w przetargach ofert. 
Niektóre prace są wykonywane nawet o ponad 100 tysięcy złotych drożej 
niż proponuje konkurencja.

9. Brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, np. nie ma na paliwo do kare-
tek Pogotowia Ratunkowego, w miejskich szpitalach nie wystarcza leków 
i sprzętu.

10. Nie ma szkół uczących zawodu – brakuje znających swój fach sto-
larzy, piekarzy, ślusarzy, hydraulików itp.

11. W mieście brakuje publicznych toalet, parkingów, ścieżek rowe-
rowych, chodników, koszy na śmieci. Istniejące nierzadko wymagają 
remontów.

12. Wielu mieszkańców dzielnic oddalonych od centrum nie ma kana-
lizacji, oświetlenia, chodników i dobrych dróg.

13. Prezydent Matyjaszczyk, wbrew protestom mieszkańców, zmienił 
zaplanowaną trasę Korytarza Północnego w dzielnicy Kiedrzyn.

14. Prezydent nie pilnuje, by miejskie śmieci były wywożone zgodnie z 
umową, zawartą z fi rmą, która wygrała przetarg. Brakuje pojemników do 
segregacji, elektronicznego oznakowania pojemników, a śmietniki opróż-
niane są za rzadko.

15. Dobrze płatne posady dostają znajomi działaczy 
partyjnych SLD (Mirosław Soborak - zastępca prezy-
denta przyjechał z Dąbrowy Górniczej, Przemysław 
Koperski przyjechał z Bielska-Białej, Ewelina Balt, 
żona posła SLD, dostała pracę w różnych spółkach 
miasta itd.). rozrasta się administracja w magistracie i 
miejskich spółkach.

16. Prezydent Matyjaszczyk zgadzał się na patolo-
gie w przetargach, zlecaniu umów i w miejskich dota-
cjach – kamienice: przy Starym Rynku, przy Al. NMP 
49, przy ul. Przemysłowej 9, rozliczenie Speedway Fan 
Club radnego Danka (SLD), koszty (prawie 15 tys. zł 
miesięcznie) obsługi księgowej Hali Sportowej Często-
chowa. 

17. Za rządów Matyjaszczyka upadł częstochowski 
żużel - Włókniarz Częstochowa. Za przyzwoleniem 
władz miasta, inne kluby sportowe chylą się ku upad-
kowi (np. AZS, Raków Częstochowa), ale są pieniądze 
dla klubów należących do działaczy SLD, np. prezesa-
-radnego Danka.

18. Nie odwiedzają nas turyści. Jedynymi gośćmi są 

pielgrzymi, którzy nie zostawiają żadnych pieniędzy w mieście, przyno-
sząc ze sobą nawet kanapki.

19. W czasach prezydenta Matyjaszczyka „umarły” Aleje. Zabrakło w 
nich lokalnej kultury sztuki i rozrywki, są za to banki, lombardy i apteki.

20. Za kadencji Matyjaszczyka ogólnopolski zlot motocyklistów na 
Jasnej Górze to faktycznie dwa niezależne zloty. Prezydent nie potrafi  
doprowadzić do ich połączenia poprzez co Częstochowa  jest symbolem 
niezgody nawet w tak drobnej sprawie.

21. Prezydent Matyjaszczyk nie ma pomysłu na rozwój miasta. Braku-
je kompleksowej wizji rozwoju (jaka Częstochowa ma być: uniwersytec-
ka, przemysłowa, sportowo-turystyczna?). 

22. Za dużo pieniędzy prezydent Matyjaszczyk i jego partia wydali na 
promocję pozornych działań na rzecz miasta. Przez 4 lata władze zapłaci-
ły 1 milion złotych za pokazywanie się w mediach.

Mętne hasło o budowaniu przyszłości nie wystarcza tym, którzy ocze-
kują zdecydowanego działania. Idźmy tłumnie na wybory i pokażmy na-
sze niezadowolenie z obecnych rządów.

Nieobecni nie mają racji!
Renata R.Kluczna



Dzieciaki ruszyły 
do tańca

W ubiegłym tygodniu w sali widowiskowej Klubu 
„Politechnik” w Częstochowie odbył się Pierwszy 
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ta-
necznych Powiatu Częstochowskiego, którego orga-
nizatorem było Starostwo Powiatowe. Wzięły w nim 
udział 22 zespoły, w tym: 7 zespołów z przedszkoli, 
2 zespoły z młodszych klas szkół podstawowych, 6 
zespołów ze starszych klas szkół podstawowych i 7 
zespołów z gimnazjów.

Oceniająca dorobek artystyczny wykonawców Ko-
misja Konkursowa w składzie: dr hab. Małgorzata Ka-
niowska, adiunkt w Instytucie Muzyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Katarzy-
na Drążek-Pasternak, menedżer kultury, choreograf i 
Ryszard Strojec, muzyk, prezes Stowarzyszenia Cen-
trum Inicjatyw Artystycznych „Talent”, postanowiła 
przyznać trzy wyróżnienia.

Trafiły one do trzech przedszkoli. Jedno otrzymał 
Zespół Wokalno-Taneczny „Wesołe Nutki” z Gmin-
nego Przedszkola w Olsztynie, na kolejne zasłużył 
sobie kolejne Zespół „Konopielki” z Gminnego Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i jeszcze jed-
no przyznane zostało Zespłowi „Słoneczka” z Przed-
szkola Publicznego w Poczesnej.

W kategorii „Szkoły podstawowe kl. I-III” przy-
znano dwa pierwsze miejsca, które zajęły: Zespół 
„Skrzaty” z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach oraz Zespół Taneczny „Kornelki II” ze 
Szkoły Podstawowej w Brzyszowie.

W kategorii „Szkoły podstawowe kl. IV-VI” pierw-
sze miejsce zajęło Koło Regionalne Szkoły Podstawo-
wej w Olsztynie, drugie miejsce zajął Zespół Taneczny 
„Kornelki II” ze Szkoły Podstawowej w Brzyszowie 
gm. Mstów, a trzecie – Zespół Taneczny ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Blachowni.

W kategorii zespołów z ośrodków kultury pierw-
sze miejsce zajął Zespół „Mała Afera” z Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, drugie 
miejsce przypadło Zespołowi „Gimba Junior” z Miej-
skiego Domu Kultury w Blachowni, a miejsce trzecie 
zajął Zespół „Expresja” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rędzinach

W Kategorii gimnazjów przyznano dwa trzecie 
miejsca, jedno dla zespołu „Gimba” z Gimnazjum w 
Blachowni i jedno dla zespołu „Gasparo” z Gimna-
zjum w Olsztynie.

W kategoriach „Zespoły z ośrodków kultury” 
przyznano dwa pierwsze miejsca – zajęły je zespoły 
„Afera” z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach i „Takt” z Gminnego Centrum Kultury 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Drugiego miejsca 
nie było, a na trzecim uplasowała się Grupa Taneczna 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie.

red.

Aktualności6 45 (547) 13.11-19.11.2014

W cyklu „101 powodów..” nadeszła 
pora na „Grande Finale”, czyli podsumo-
wanie przeszło 3-miesięcznej epopei o 
stanie obecnym częstochowskiego samo-
rządu, dowodzonego przez Krzysztofa 
Matyjaszczyka.

Pewien mój znajomy, aktualnie kandy-
dujący do Rady Miasta z listy bezpartyjne-
go komitetu, przez ponad 3 lata aktualnej 
kadencji przekonywał mnie, że obecny 
prezydent miasta to w sumie fajny, dobry 
i miły chłopak, a winę za wszystkie nie-
szczęścia i wpadki Częstochowy ponosi 
jego fatalne otoczenie. Zaraz, zaraz – prze-
cież ja to już gdzieś słyszałem... Pamiętacie 
to rosyjskie powiedzenie „Car jest dobry, 
tylko bojarzy źli”?  Stara, marketingowa 
sztuczka – jak widać ćwiczona od wieków 
nie tylko w naszym mieście i kraju. Tenże 
wspomniany rozmówca kończył z reguły 
swoje wywody podsumowaniem, że już, 
już, za chwileczkę, za momencik Krzysz-
tof Matyjaszczyk tupnie nogą, walnie pię-
ścią w stół, usunie na bok co bardziej szko-
dzące miastu osoby ze swojego otoczenia 
i poprowadzi Częstochowę ku świetlanej 
przyszłości.

Jest we mnie głęboki sprzeciw prze-
ciwko takim właśnie „fajnym i miłym” 
chłopakom, mającym ten oto przykry 
feler, że w ich cieniu czają się różne nie-
wątpliwie „mniej fajne i miłe” kreatury, 
posiadające z niezbadanych przyczyn ol-
brzymią moc sprawczą w najważniejszych 
kwestiach. W tym miejscu muszę wyrazić 
swój szacunek i podziw dla Krzysztofa 
Matyjaszczyka, za posiadany przez niego 

dar przekonującego opowiadania pięknie 
brzmiących historyjek, podanych ze swa-
dą i lekkością tak, jakby były prawdziwe. 
Niestety - często nie są, czego przykładem 
ostatnia debata kandydacka w Ratuszu 
zorganizowana przez Regionalną Izbę 
Przemysłowo-Handlową, podczas której z 
telefonem i Wikipedią w ręku udało mi się 
udowodnić urzędującemu prezydentowi w 
prosty sposób dwa oczywiste przekłama-
nia. Pierwsze, kiedy z niezachwianą pew-
nością siebie stwierdził, iż Częstochowa 
jest jedynym miastem w Polsce z dwiema 
Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi 
(nieprawda – Szczecin, Krosno, War-
szawa, Kobierzyce itp.). Drugie, kiedy z 
lekkością gazeli zbagatelizował problem 
szybkiego wyludniania się naszego mia-
sta, stawiając tezę, że wszyscy tak w Pol-
sce mają oprócz wielkich aglomeracji typu 
Warszawa czy Wrocław (znowu niepraw-
da – Rzeszów, Białystok, Olsztyn, Kielce 
itp.). Takimi historyjkami Krzysztof Maty-
jaszczyk stara się „przykryć” rzeczywisty 
obraz Częstochowy – a ten na przestrzeni 
ostatnich 4 lat mocno się pogorszył, czego 
dowodem niech będzie 100 poprzednich 
odcinków cyklu „101 powodów…”.

Człowiek pokroju Krzysztofa Maty-
jaszczyka, to dla częstochowskiego SLD 
prawdziwy skarb, bo w cieniu prezydenc-
kiego łańcucha i pod przykrywką uspo-
kajających narracji można robić prawie 
wszystko. Ale ten układ ma swoją cenę. 
W zamian bezkrytyczne poparcie swojego 
środowiska (oraz ochronę przed problema-
mi z nieposłusznymi mediami, spacyfiko-
wanie krytyki z wielu innych środowisk i 
ogólnie tzw. święty spokój) obecny pre-
zydent płaci i to bardzo wysoko. Na wielu 
frontach musiał bowiem praktycznie zdać 
władzę w ręce swoich współpracowników, 

których zakres samodzielności jest prak-
tycznie nieograniczony (Jarosław Mar-
szałek jest tu wyjątkowo dobrym przy-
kładem). Został także niemal całkowicie 
uzależniony i podporządkowany intere-
som pewnej wąskiej, elitarnej (w ich mnie-
maniu) grupy działaczy częstochowskiego 
SLD. Gdyby narracja mojego rozmówcy 
na temat Krzysztofa Matyjaszczyka była 
choć w minimalnym stopniu prawdziwa, 
miał on teraz ostatnią okazję by „wierz-
gnąć” i pozbyć się z otoczenia co bardziej 
kompromitujących go osób. Mógł nawet 
wystąpić z partii SLD i pomaszerować 
do wyborów prezydenckich pod hasłem 
„niezależnego” kandydata. Nie zrobił tego 
prawdopodobnie dlatego, że i tak mało kto 
by w taką woltę uwierzył.

Skład list częstochowskiego SLD do 
Rady Miasta jest najlepszym potwierdze-
niem tezy, że Krzysztof Matyjaszczyk ma 
obecnie bardzo ograniczoną samodziel-
ność. Od dłuższego czasu jego rola spro-
wadza się do wykonawcy mniej lub bar-
dziej formalnych partyjnych poleceń. Tak 
przecież było w przypadku zatrudnienia w 
częstochowskim magistracie na stanowi-
skach swoich zastępców Mirosława Sobo-
raka (Dąbrowa Górnicza) i Przemysława 
Koperskiego (Bielsko-Biała), nie mają-
cych z naszym miastem prawie nic wspól-
nego. Podobna sytuacja dotyczy obsady 
części zarządów i rad nadzorczych miej-
skich spółek, z niespodziankami w postaci 
działaczy SLD z Będzina, Rudy Śląskiej, 
Warszawy i kilku innych miejsc w kra-
ju. Nie wiem, jak dokładnie przedstawia 
się rozkład wpływów wszechwładnego 
Marka Balta, szefa śląskiej SLD, ale jest 
on na pewno olbrzymi, o czym świadczą 
chociażby błyskawiczne kariery członków 
pewnego elitarnego stowarzyszenia, koja-

rzonego z rodziną posła.
Przyjrzyjmy się, jak wielu bohaterów 

cyklu „101 powodów” znalazło się na 
szczytach SLD-owskich list kandydatów 
do Rady Miasta. Swoistym rekordem 
świata jest tu osoba radnego-prezesa Janu-
sza Danka, nieodmiennie już kojarzonego 
z nieistniejącą firmą „KAZMET” z ulicy 
Jarzynowej, której śladów istnienia próżno 
szukała przez ostatnie pół roku Prokuratu-
ra Rejonowa Częstochowa-Północ. Może 
prokuratorom z Lublińca pójdzie to zada-
nie lepiej? Nie przeszkodziło to układają-
cym listy kandydatów w częstochowskim 
SLD przydzielić Dankowi znakomitego, 
drugiego miejsca na liście w okręgu nr 
3. Złośliwe wróbelki ćwierkają, że po-
dobno wiedza Janusza Danka o pewnych 
niewygodnych sprawach jest tak duża, 
że nie można mu już ot tak powiedzieć: 
„Janusz, dla dobra sprawy nie kandyduj”. 
Dokładnie to samo można powiedzieć o 
radnej Ewelinie Balt, żonie swojego męża, 
posiadaczce pięciu źródeł dochodów (nie-
bagatelnych!!!) rocznie, zatrudnionej na 
dyrektorskim stołku w miejskiej spółce. 
Można nawet zaryzykować tezę, że w jej 
przypadku pierwsze miejsce na liście w 
okręgu nr 5 to forma nagrody za skandal, 
jaki wybuchł w Częstochowie po tym, 
gdy Ewelina Balt pomówiła publicznie na 
sesji Rady Miasta jednego z częstochow-
skich księży-katechetów o utrzymywanie 
kontaktów seksualnych z nieletnią. Jak się 
potem okazało – bezpodstawnie, ale i też 
bezkarnie...

O osobie urzędującego wiceprezydenta 
Jarosława Marszałka napisano już morze 
atramentu. Z kronikarskiego obowiązku 
dodam tylko, że zarezerwował dla siebie 
„jedynkę” w okręgu nr 3. Trochę słabiej 
wyceniono innego kontrowersyjnego 

prezydenckiego zastępcę, Ryszarda Stefa-
niaka, który zna swoje miejsce w szeregu 
– dostał drugie miejsce na liście za radną 
Balt w okręgu nr 5. Świetnie za to sobie 
radzi grono przyjaciół powiązanych z 
komunalną spółką „Hala Sportowa Czę-
stochowa” sp. z o.o. – radny Zbigniew 
Niesmaczny (pracownik firmy księgowej 
należącej do jego szwagierki, która na 3 
lata zapewniła sobie usługi księgowe dla 
Hali za blisko 15.000 zł miesięcznie) kan-
dyduje z pierwszego miejsca w okręgu nr 
1. Prezes spółki, Damian Lewandowski 
został wyceniony na czwarte miejsce w 
okręgu nr 2, niżej od swojej podwładnej, 
radnej-kierownik Małgorzaty Iżyńskiej, 
która wystartuje do wyborów z trzeciego 
miejsca w okręgu nr 3 (w doborowym gro-
nie - tuż za Marszałkiem i Dankiem). Na 
tym tle nisko wyceniono kolejną kolorową 
postać w gronie kandydatów, szefa Miej-
skiej Rady Seniorów, Ryszarda Raczka, 
który w tym samym okręgu dostał zaled-
wie miejsce nr 10.

Skład list do Rady Miasta częstochow-
skiego SLD stanowi najlepsze potwierdze-
nie celowości pisania przeze mnie cyklu 
„101 powodów…” i najcięższe z możli-
wych oskarżenie pod adresem Krzysztofa 
Matyjaszczyka, legitymizującego swoim 
nazwiskiem powyższy zestaw osobowy. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że to już 
koniec czteroletniej zabawy publicznymi 
pieniędzmi w wykonaniu osób, które nie 
dorosły do powierzonych im funkcji. 

Wybory samorządowe już w niedzielę 
16 listopada – zapraszam do urn. Dobra 
przyszłość Częstochowy zależy tylko od 
nas!

Artur Sokołowski. 

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 101 
POWÓD 101: Krzysztof 

Matyjaszczyk – samodzielny 
prezydent czy marionetka w 
rękach otoczenia?

Zaduszki 
Katyńskie

W ramach spotkania pod 
nazwą „Katyńskie Zaduszki” 
miała miejsce promocja jubile-
uszowej publikacji, zawierają-
cej zbiór wszystkich prac wy-
różnionych w pięciu edycjach 
Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storyczno-Literackiego „Praw-
da i kłamstwo o Katyniu”, któ-
rego organizatorem jest poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
Jadwiga Wiśniewska. Patronat 
naukowy nad Konkursem spra-
wuje Instytut Pamięci Narodo-
wej w Katowicach. 

– Obowiązkiem każdego z 
nas jest kultywowanie pamięci 
o tych, którzy polegli w służ-
bie Ojczyźnie i przywracanie 
jej w świadomości narodo-
wej. – podkreśliła Europoseł 
Wiśniewska. Konkurs 
„Prawda i kłamstwo o 
Katyniu” jest szansą 
na debiut literacki. W 
ciągu pięciu edycji do 
sekretariatu Konkursu 
wpłynęło blisko 1.250 
prac, najlepsze z nich 
zostały opublikowane 
w pokonkursowym to-
miku. - Jestem dumna 
z tych młodych, wspa-
niałych ludzi, którzy 
swoją postawą złożyli 
wyjątkowy hołd za-
mordowanym Polakom 
i którzy dowiedli, że 
tylko prawda jest cie-
kawa i tylko ona nas 
wyzwoli – kontynu-
owała  Europoseł Ja-
dwiga Wiśniewska.

Uroczystość uświetnił znakomity występ mło-
dzieży z IX LO im. C.K. Norwida w Częstocho-
wie, do którego scenariusz powstał w oparciu o 

fragmenty prac laureatów Konkursu „Prawda i 
kłamstwo o Katyniu”. 

red.



Oto moja subiektywna ocena, ale dokonana przy podstawowym 
założeniu, że wskazane jako warte poparcia osoby będą w stanie 
podołać wyzwaniu, jakim jest zarządzanie naszym miastem.

1. Grzegorz BOSKI – PSL,  36 lat, wykształcenie urzędnika, 
partyjny aparatczyk, etat w kontrolowanym przez PSL obszarze admini-
stracji publicznej, brak jakichkolwiek kwalifikacji poza partyjnymi i taka 
jest jego przydatność jako Prezydenta Miasta – BRAK KWALIFI-
KACJI.

2. Sławomir KOKOT – NP-JKM, 49 lat, solidne wykształcenie 
gospodarcze /SGGW/, doświadczenie biznesowe, zależny od własnej 
przedsiębiorczości, niezależny od partyjnych nominacji, jego przydat-
ność jako Prezydenta Miasta – ŚREDNIE  KWALIFIKACJE.

3. Marcin MARANDA – Mieszkańcy Częstochowy,  
37 lat, wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie społecznikowskie, 
samorządowiec, bez doświadczenia w zarządzaniu ale potrafi korzystać 
z rad i wykorzystywać te dobre, jego przydatność jako Prezydenta Mia-
sta – ŚREDNIE  KWALIFIKACJE.

4. Krzysztof Matyjaszczyk – SLD, 40 lat, wykształcenie 
techniczne nie zweryfikowane doświadczeniem zawodowym, partyj-
ny aparatczyk, udokumentowany w poprzednim numerze 7dni nega-
tywny wpływ na gospodarczą pozycję miasta i wśród zarządzających 
Częstochową, w ostatnim 25-leciu nieudaczników, moim zdaniem naj-
większy szkodnik, jego przydatność jako Prezydenta Miasta – BRAK 
KWALIFIKACJI.

5. Armand Ryfiński – Wolne Miasto Częstochowa, 40 
lat, wykształcenie ekonomiczne, zależny od prowadzonej działalności 
gospodarczej, skuteczny i kompetentny a przynajmniej takie sprawia 

wrażenie, brak powiązań z Cz-wą i związki z dość komiczną partią Pa-
likota obniżają jego wartość w moich oczach ale podsumowując, na tle 
reszty uznaję jego przydatność jako Prezydenta Miasta – ŚREDNIE  
KWALIFIKACJE.

6. Andrzej Szewiński – PO, 44 lata, wykształcenie pedago-
giczne bez jego weryfikacji pracą zawodową, partyjny aparatczyk, brak 
doświadczeń w biznesie /opisywany przez niego wątek to prawdopo-
dobnie jedynie baza do rozliczenia kontraktu na prezesa AZS/, kandyda-
tura zgłoszona samozwańczo bez konsultacji w strukturach PO, wysta-
wienie na jedynkę osoby z prawomocnym wyrokiem dyskwalifikuje go 
jako osobę godną pełnienia ważnych publicznych funkcji. Z większości 
umieszczonych na jedynkach kandydatów do Rady Miasta stworzył pod 
przewodnictwem kolejnego skazanego, tym razem skazanego wyro-
kiem Sądu Koleżeńskiego PO Bartłomieja Sabata „Thing-Tank”, który 
również bez konsultacji w strukturach partii wydał program wyborczy 
nazywany bezpodstawnie „programem PO”. Uznaję jako członek czę-
stochowskiej PO jego przydatność jako Prezydenta Miasta – BRAK 
KWALIFIKACJI.

7. Artur Warzocha – PiS, 45 lat, wykształcenie pedagogiczne 
nie zweryfikowane pracą zawodową, kolejny partyjny aparatczyk, bez 
życiorysu w realnym świecie gospodarki, ostatnie wydarzenia z udzia-
łem posłów PiS, pokazują jak wielkie jest w tym ugrupowanie parcie 
na osobiste korzyści, pokazuje to także historia ostatnich czterech lat 
rady miasta, kiedy funkcjonowało milczące wspieranie Matyjaszczyka 
działaniami wielu radnych PiS, prawdopodobnie gdyby wygrał będzie 
animowany jak Matyjaszczyk przez prominentnych członków swojej 
partii, może nawet z lepszym skutkiem niż osiągnął zespół Matyjasz-
czyka, jedynie z tego iluzorycznego względu uznaję jego przydatność 
jako Prezydenta Miasta – ŚREDNIE  KWALIFIKACJE.

W sprawie kandydujących do Rady Miasta radzę ogromną wstrze-
mięźliwość w głosowaniu na JEDYNKI, zwłaszcza na listach SLD, PO i PiS.

Osoby warte polecenia z list Platformy obywatelskiej:
OKRĘG nr 1: Aleksander Kopia – 2 i Patrycja Bystra-Kulej - 4
OKRĘG nr 2: Ewa Ossowska – 2, Marek Niczke – 7,
OKRĘG nr 3: Jolanta Urbańska, wyjątkowa 1, Tomasz Osyra - 10
OKRĘG nr 4: Robert Załęski - 4
OKRĘG nr 5: Jest najbardziej nasycony wartymi poparcia osobami: 

Skuteczną i doświadczoną w oczyszczonym z jedynek zespole będzie 
również Barbara Gieroń - 2. Bezwzględnie najlepszą osobą na tej liście  
jest natomiast 3 - Ewa Pachura, wart polecenia jest również Waldemar 
Lisowski - 4.

Sejmik Wojewódzki: Marcin Biernat - 10.

Nie głosujemy na jedynki SLD, PiS i PO, w większości uwikłane w 
dotychczasową nieformalną koalicję na potrzeby dotychczasowe-
go Prezydenta Miasta, koalicję skutkującą korzyściami dla osób ją 
tworzących i brakiem działań tworzących atrakcyjność gospodarczą 
miasta!!!

Nie głosujmy na osoby małoletnie bez doświadczeń, którymi mo-
gliby się podzielić z władzami miasta i wesprzeć je w procesie podej-
mowania istotnych dla miasta a przez to istotnych również dla nas, 
jego mieszkańców decyzji!!!

Jarosław Dziwiński
członek PO 

członek stowarzyszeń: 
ZMIELENI.PL,

Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska

Wybory już 16-go listopada, zaangażowanych wyborców nurtuje pytanie: 
czyją kandydaturę poprzeć w głosowaniu na prezydenta miast.

Na kogo warto oddać głos w wyborach?
Niezdecydowanym polecam moja analizę. Na wstępie uwaga ogólna, nie mamy do wyboru żadnego 
kandydata posiadającego niezbędne walory do zarządzania miastem! Nasz wybór zostanie zatem 
ograniczony do wyeliminowania tych, którzy walorów są pozbawieni lub nie rokują nadziei, że się u 
nich pojawią albo gotowi są korzystać z walorów doradców w celu osiągnięcia sukcesu gospodarcze-
go naszego miasta.

Jarosław Dziwiński, jeden z Was, żonaty dwoje dzieci, jeden wnuk, żadne z 
dzieci i wnuk nie wybrało Częstochowy na miejsce do życia. Co sprawiło,  że 
podjęli taki wybór, czy tylko oni, co zrobiły Wasze dzieci i co możemy zrobić 
my rodzice, dziadkowie, żeby kiedyś chcieli i mieli do czego wracać?

PROMOCJA
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 @Krzysztof Matyjaszczyk – samodzielny prezydent czy 
marionetka w rękach otoczenia? 

denver@op.pl: Panie Sokołowski - kawał dobrej roboty. Kto ma 
rozum niech myśli i rozważa za i przeciw. Ogrom faktów i danych 
- dobra podstawa do podejmowania racjonalnych decyzji. Jeśli kto-
kolwiek głosuje na SLD to ma defekt postrzegania rzeczywistości 
albo kolesiowski interes.

@rtur: No dokładnie mam nadzieję że to koniec SLD-wskich 
rządów w tym mieście. To miasto straciło 4 ostatnie lata!!!

anonim: a gdzie wykaz pracowników zatrudnionych przez SLD 
po znajomości?

czytelnik@wp.pl: A będzie 2 edycja Cyklu?
janusz: Tak się ostatnio zastanawiam kto odpowiada za kampa-

nię Pana Artur Warzochy. Kandydat być może jest wart głosu ale 
kampania na poziomie wyborów gminnych. Panowie ze sztabu 
albo powinni wziąść się do roboty albo Panie Arturze podziękować 
za wczasu takim pomagierom. Maranda, Matyjaszczyk mają kam-
panię o dwie ligi lepsze, a warto zauważyć że ta pierwsza robiona 
jest bez partyjnego wsparcia... Tak PiS wyborów nie wygra...

@Spółki komunalne czy prywatny folwark ludzi Krzysztofa 
Matyjaszczyka? 

asd@wp.pl: Po wyborach prokuratura w Częstochowie będzie 
miała ręce pełne roboty.

ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Raczek-- Panie CBA (Cią-
gle Błądzący Arturze )Sokołowski , tym razem , w odróżnieniu od 
tekstu będącego przedmiotem sporu wyborczego, użył Pan mojego 
nazwiska. Obłęd nienawiści doprowadził Pana do stanu zaniku pa-
mięci w skrajnej postaci, bo zapomniał Pan własnego adresu za-
mieszkania. To, że Pani redaktor Renata Kluczna, w celu ukrycia 
Pana przed wymiarem sprawiedliwości, nadstawia własnych piersi, 
jest skuteczne do czasu. Raczej wcześniej niż później, Policja ustali 
Pana adres i doprowadzi do sądu karnego.

Stefan Mikuła: Jakaś smętna tumanowata jednostka SLD-
-owska znowu ujada na forum.

@Polityka kulturalna a’la Matyjaszczyk
Misiek: Smutne to. No może gdyby lokal prowadziła ekipa z 

Krytyki Politycznej - lewackiej formacji robiącej "kulturę" za pie-
niądze z naszych podatków, stałby się on przybytkiem muz wszela-
kich. A na pewno miejscem uciech czerwonej władzy. 16 listopada 
możemy zmienić wiele w naszym mieście.

denver@op.pl: Oto istota degrengolady stowarzyszenia Mar-
szałka, Matyjaszczyka, Wiernego i ich bezjajecznych przydupa-
sów, wielu awansowanych pseudoartystów, na miejskich etatach. 
To galeria szemranych ćwierćinteligentów bez krztyny honoru i 
klasy. To emanacja prowincjonalnego zadupia.

asd@wp.pl: Nic dodać nic ująć.
roman.k@2gb.pl: Już nie piszcie o tych czerwonych pająkach, 

to sitwa, kilka i nawet brak określenia na ekipe pana Matyjaszczy-
ka, Mrszałka, Wiernego ,Danka i wielu wielu innych ,,piesków,,po-
prostu wielkie,,S,,

marko.hernaiz@gmail.com: Żeby nie było niedomówień i nie-
porozumień - jestem sobą i takim pozostanę, daleko mi zarówno 
do lemingowych ociemnień jak i do bogoojczyznianych zacietrze-
wień. Wykształcenie, doświadczenie oraz umiłowanie mądrości 
daje mi niezbywalne prawo do zauważania patologii, szczególnie 
w życiu publicznym. Projekt Delikatesy Kulturalne La Hacienda 
zostanie w grudniu zamkniety w swej obecnej formie i lokalizacji, 
nie ze względu na politykę lecz uwarunkowania rynkowe oraz de-
cyzję właścicieli kamienicy. Tekst popełniłem z nadzieją pokazania 
na własnym przykładzie nieprawidłowości, politycznej ignorancji 
oraz swoistego stanu błogiego upojenia władzą. Za swe grzechy 
(rynkowe, wizerunkowe, grupowodocelowe i inne) serdecznie ża-
łuję i biorę na siebie. La Hacienda od początku była bytem odręb-
nym i niepoddającym się schematom. Teraz też się nie poddaje, ale 
tak czy siak lokal w swym miejscu za miesiąc zniknie. Czy będzie 
kontynuacja/reinkarnacja i w jakiej formie - zobaczymy - ya vere-
mos :). Nigdzie też nie kandyduje, siedzę w górach i się rehabilituje. 
Wszelkie uwagi krytyczne wobec mej aktywności pozostawiam w 
dobrodusznej, cichej i spokojnej tolerancji. Miłego weekendu.

anonim: Smutne jest te wylewanie zali,wedlug mnie pan pro-
wadzacy swoja prywatna fi rme w obszarze kultury musi zdawac 
sobie sprawe z ryzyka jakie to niesie.jedno pismo skierowane do 
wladz miasta to malo.artytul jest zbitka ogolnikow i populistycz-
nych westchnien przegranej osoby.sa przeciez mozliwosci ubiega-
nia sie o srodki unijne i prywatnych sponsorow .

@KOMUNO WRÓĆ, czyli inwestycja drogowa jak za cza-
sów Stalina (przedłużenie ulicy Śląskiej)

and@wp.pl: Niech Pan jeszcze sprawdzi nowo wybudowana ul. 
Kontkiewicza. Komu władza wybudowała 400m drogi - tam w tej 
chwili są pola.

ja@o2.pl: I sprawę budowy ronda w Kiedrzynie. Kto dzięki tej 
inwestycji uzyskał parking za miejskie pieniądze!!

@Najnowszy sondaż wyborczy: faworyta brak

lysy@o2.pl: Ale wam pis zaorał psychę. Nikt normalny nie za-
głosuje na Kandydata Pisu czyli Warzochę, W drugiej turze będzie 
Szewiński i Matyjaszczyk. Przyznajcie się sami że ten sondaż był 
robiony podczas wizyty Kaczyńskiego w Częstochowie
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P
rzed wyborami samorządowymi wielu kandydatów namawia 
do brania udziału w wyborach. Tylko bardzo nieliczni kandyda-
ci namawiają na swoich plakatach do bojkotu wyborów. Dziwi 
to częstochowian komentujących głośno takie plakaty. Wiele 
osób nie rozumie, czemu ktoś najpierw staje się kandydatem, 

a potem nie chce by w ogóle (również i na niego) głosowano. Być może ci, 
którzy namawiają z plakatów wyborczych  do bojkotu głosowania chcą w ten 
sposób tylko zwrócić uwagę społeczeństwa, a ich obecność wśród kandyda-
tów jest tylko rodzajem politycznego happeningu.

Bardziej konsekwentne wydają się być środowiska anarchistyczne, które 
namawiając do bojkotu wyborów, nie kandydują i w ogóle nie chcą się mie-
szać w ogólnopolską politykę. W mediach społecznościowych pojawiła się 
nawet odezwa tłumacząca dlaczego przeciwnicy wyborów uważają, że do 
urn iść nie warto.

Powodów bojkotu jest kilka

P
rzeprowadzony przez naszą redakcję przedwyborczy sondaż 
pokazał, że nie zamierza głosować jedna trzecia ankietowa-
nych. Wskazali oni cztery główne przyczyny swej decyzji: 12,5 
proc. uprawnionych do głosowania twierdzi, że nie interesuje 
się polityką, 10 proc. ankietowanych nie widzi sensu wpro-

wadzania zmian, bo ich zdaniem każda ekipa i tak rządzi tak samo, 9,5 proc. 
uważa, że ich pojedynczy głos nie ma znaczenia, 1 proc. zaś argumentuje, że 
brakuje odpowiednich kandydatów.

W swych internetowych odezwach anarchiści podają bardziej konkretne 
powody bojkotowania wyborów.

Pierwszy jest taki, że „najczęściej wybory polegają na głosowaniu przeciw 
tym, których nie lubimy - popieramy dowolną a strawną dla nas opcję mają-
cą realne szanse na sukces, byle tylko nie dopuścić do koryta kogoś jeszcze 
gorszego”. Anarchiści tłumaczą, że „to wynika zarówno z natury władzy, której 
celem jest panowanie nad innymi we własnym interesie, jak i z tego, w jaki 
sposób się władzę wyłania”. Widzimy silną krytykę ordynacji wyborczej wyra-
żaną w dość ostrych słowach. Dotyczą one zwłaszcza wyborów parlamentar-
nych: „(...) niestety, w Polsce można głosować tylko na partie, a nie na ludzi, 
więc z listą partyjną mogą przejść przeróżne kanalie, które w normalnych 
warunkach nie zdobyłyby nawet jednego głosu, a i wśród partii liczą się tylko 
te wielkie, które zdobędą 5 proc. w skali kraju. Choćby więc w danej miej-
scowości niechciani kandydaci nie zdobyli żadnego głosu, a ich przeciwnicy 
wszystkie, to i tak dojdzie do władzy ta partia, która ma silną ogólnopolską 
strukturę, a to kosztuje. Trzeba zapłacić za lokale, za festyny z kiełbasą wybor-
czą czy plakaty, miejsce w gazetach i czas antenowy w RTV.”

Problem fi nansowania wyborów drażni anarchistów nie mniej niż fawory-
zująca bogate partie ordynacja. Nie podoba im się, że pieniądze pochodzą 
„nie ze składek, a głównie z dotacji państwowych i od sponsorów prywat-
nych. Wiadomo, że to nie ogół decyduje, jaką partię chce sfi nansować, jaka 
partia dzięki zaistnieniu w mediach ma większe szanse przebicia, a więc i 
zwycięstwa w wyborach. Decydują o tym ci, co mają wielkie pieniądze. A sko-
ro dzięki nim kandydat może dorwać się do koryta, czyli naszych pieniędzy z 
podatków, na których wydatkowanie będzie miał wpływ, to zrobi wszystko, 
aby przypodobać się sponsorom i będzie działał w ich interesie, a nie w inte-
resie społeczeństwa.”

Środowiska anarchistyczne nie uważają jednak sytuacji za beznadziejną. Uwa-
żają, że wprowadzenie zmian może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Warun-
kiem jednak jest, by  „(...) sponsorem było nie paru bogaczy czy obce koncerny, 
ale całe społeczeństwo, a przynajmniej jego większa część, ta która dziś czuje, 
że nie ma na nic wpływu. [według naszych badań na próbce 400 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców Częstochowy nie jest to większość, a jedna trzecia 
– przyp. red.] Jeśli działacze społeczni będą zależni od poparcia, głosów i dota-
cji mas, czyli każdego z nas, wtedy będą działać w naszym imieniu. Ale do tego 
trzeba wielkiej mobilizacji, zorganizowania się podobnego do zorganizowania 
Solidarności na początku lat 80-tych.”

Oddolna jednomyślność jednak, zdaniem anarchistów, spowoduje, że głoso-
wanie na partie polityczne straci sens. Zapytują oni retorycznie „czy warto, jeśli 
uda nam się zorganizować tak jak wtedy, powierzać swój los komukolwiek, choć-
by i działaczom społecznym? Przecież już raz daliśmy się oszukać, kiedy w 1989 
roku druga Solidarność sprzedała nas za stołki komunie, chroniąc potem kolejne 
rządy przed słusznym gniewem społeczeństwa i robiąc za parasol władzy”

Skoro więc, według takiej argumentacji, głosowanie na działaczy partyj-
nych, czy nawet samorządowych, jest bezzasadne, to „(...) lepiej zamiast 
iść na wybory pilnować wszystkiego z poziomu solidarnego społeczeń-
stwa zorganizowanego w swych zakładach, uczelniach, osiedlach, stowa-
rzyszeniach etc. Gdyby Solidarność zamiast wchodzić w układy z władzą 
ograniczyła się do patrzenia jej na ręce, nie byłoby dziś tylu sprzedanych i 
zrujnowanych zakładów, takiego bezrobocia i biedy, jaką widzimy wokół.”
Anarchiści jednak tłumaczą, że bojkot wyborów nie jest celem samym w so-
bie. Ma być on tylko środkiem, przyczynkiem do wprowadzenia zmian. ”Sam 
bojkot niczego nie załatwia, podobnie jak głosowanie na tą czy inną partię. 
Jeśli nie zajmiesz się polityką - polityka zajmie się tobą! Jeśli nic nie zrobimy, 
albo ograniczymy się do oddania naszego głosu na kogoś, kto potem powie, 
że nie obchodzi go, co o nim sądzimy, bo takie są reguły demokracji i można 
rządzić nawet wówczas, gdy nikt już go nie popiera, politycy i tak zrobią swo-
je. Jedyny sposób, aby do tego nie dopuścić, to zorganizować się z innymi 
ludźmi i patrzeć władzy i biznesowi na ręce, a jeśli jest nas dość wielu - same-
mu zacząć organizować swe życie, począwszy od spraw prostych, jak pomoc 
sąsiedzka czy dbanie o to, aby nikt nam nie narzucał wbrew naszej woli swo-
ich pomysłów, takich jak budowa fabryki pod oknami domu, parkingu za-
miast trawnika czy autostrady biegnącej nam przez ogródek.” Wtedy dopiero, 
zdaniem anarchistów, będzie możliwe „przejęcie kontroli nad naszym życiem 
przez samorządy pracownicze, wspólnoty mieszkańców, aż po powszechne 
uwłaszczenie, by móc pracować i żyć na swoim.”

Ci, którzy namawiają do brania udziału w wyborach używają najczęściej ta-
kiego argumentu, że jeśli ktoś nie zagłosuje, to potem nie ma prawa narzekać 
na wynik wyborów, skoro go one nie obchodzą. Anarchiści jednak twierdzą, 
że prawda jest przeciwna: „Biorąc udział w pewnej grze, głosujący automa-
tycznie, z góry zgadzają się na jej reguły. Natomiast tylko ci, którzy nie grają i 
odmawiają udzielenia swojej zgody, mają prawo narzekać na wynik, zwłasz-
cza jeśli zwycięzca sięga ręką do ich kieszeni.”

Według więc środowiska anarchistycznych „głosowanie nie jest aktem po-
litycznej wolności. Jest aktem politycznego konformizmu. Ci, którzy odma-
wiają głosowania nie wyrażają ciszy. Krzyczą do ucha polityka - Nie reprezen-
tujesz mnie. W tym procesie mój głos się nie liczy. Nie wierzę ci.” Anarchiści 
uważają, że „jeśli ludzie naprawdę wierzą, że głosowanie jest ważne, powin-
ni użyć swoich ust do czegoś więcej niż obrażanie bojkotujących wybory i 
wykrzykiwania haseł wyborczych. Powinni dyskutować z tymi, którzy się nie 
zgadzają.”

Żeby się chociaż interesowali...

Ś
rodowiska namawiające natomiast do udziału w wyborach 
używają jednak zupełnie innej retoryki. Jednym z jej aspek-
tów jest uzasadnianie konieczności namawiania młodzieży 
do głosowania. Dobrym streszczeniem tej argumentacji jest 
tekst zamieszczony m.in. na stronie internetowej www.cen-

zuraobywatelska.pl. Czytamy tam, że „Bardzo dużo młodych osób, w ramach 
tak zwanego buntu nie chce iść głosować, aby pokazać tym, który sprawu-
ją władzę, że obecny jej stan i system nie podoba im się. Ten jednak rodzaj 
buntu niezbyt interesuje tych, którzy sprawują władzę, toteż nie robią oni 
praktycznie nic, aby przyciągnąć młode osoby do głosowania w wyborach. 
(…) Dzisiejsze młode pokolenie niezbyt interesuje się sprawami związanymi 
z ziemią ojczystą i woli emigrować do innych krajów niż zostać tutaj, gdyż nie 
potrafi  się odnaleźć w społeczeństwie i nie ma pomysłu na własne życie, gdyż 
boi się, że podatki pobierane w Polsce zabiorą im większą część ich zarobków 
i nie będą mogli swobodnie utrzymać swojej rodziny. Jest to dosyć smutne, 
ale nie zmieni się nic, dopóki cały naród nie będzie głosować w wyborach. W 
dzisiejszych czasach, bardzo dużo ludzi, także tych młodych, interesuje się 
polityką. Niektórzy traktują ją jako całość, a niektórzy interesują się tylko jej 
poszczególnymi dziedzinami, takimi jak na przykład gospodarka czy fi nanse. 
Z myślą o jednych i o drugich powstaje w Internecie wiele ciekawych stron, 
na których mogą oni nie tylko poszerzać swoje zainteresowania czytając naj-
nowsze doniesienia ze świata, ale także korzystać z forum. Na tego typu fo-
rach, każdy może zamieszczać swoje prywatne opinie i zdanie na dany temat. 
W ten sposób internauci mogą wymieniać między sobą poglądy i tworzyć 
internetowe klany. Na tego typu stronach możemy także dokładnie zapoznać 
się z każdą kampanią wyborczą i co najważniejsze – wypowiedzieć się na jej 
temat. Dla osób, które lubią prezentować swoje poglądy jest to idealny spo-



  Rzecznik Osoby Bezdomnej
Od 1 listopada 2014 roku Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło Częstochowskie realizuje zadanie 
Rzecznictwo na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu 
„Wzmocnienie głosu osób bezdomnych”. W ramach progra-
mu zostało powołanych 10 Rzeczników Osoby Bezdomnej w 
całej Polsce. Na Rzecznika Osoby Bezdomnej w Częstocho-
wie został powołany Adrian Skrzypczak – Prezes Towarzy-
stwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie.

Do podstawowych zadań rzecznika będzie należało: udzie-
lanie porad, doradztwo oraz występowanie w imieniu osób 
bezdomnych. Inne ważne zadania rzecznika to m.in. wspar-
cie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lo-
kalnego z zakresu problematyki osób z kręgu bezdomności, 
zachęcanie do podejmowania debat publicznych, wpływanie 
na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki spo-
łecznej działających w obszarze bezdomności, podejmowa-
nie współpracy z mediami w celu propagowania problema-
tyki bezdomności.

Do rzecznika mogą zgłaszać się osoby bezdomne i zagrożo-
ne bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życio-
wej i poszukują rozwiązania problemu.

WAŻNE !!! Porada, doradztwo i wsparcie rzecznika jest 
bezpłatne, poufne i bezstronne.

Dyżur: Wtorek 13:00 – 16:00 Środa 13:00 – 16:00 Al. Wol-
ności 44, 42-217 Częstochowa (wejście od ul. Sobieskiego), 
tel. 604 298 957.

 Konkurs OKF rozstrzygnięty
Jury XV edycji konkursu na film amatorski CZĘSTOCHO-

WA W  KADRZE organizowany przez Ośrodek Kultury Fil-
mowej przyznało nagrody czterem filmom.

Pierwszą nagrodę otrzymał Mateusz Kluczny, autor filmu 
WYSTARCZY BYĆ, za wysublimowaną formę plastyczną i 
udaną inspirację światowym dziełem, które okazało się aktu-
alne na rodzimym gruncie.

Drugą nagrodę przyznano Adamowi Bednarskiemu, auto-
rowi filmu DOTYK, za społeczną wrażliwość, umiar i takt w 
ukazywaniu tematu.

Trzecią nagrodę ex aequo otrzymali: Przemysław Piekar-
ski, autor filmu CHIMERA, za lapidarność wypowiedzi o 
Częstochowie oraz Jacek Janikowski, autor filmu SMUTNY, 
CZĘSTOCHOWSKI BLUES, za wysmakowaną formę, któ-
ra współgra z treścią utworu.

 Towarzystwo Miłośników Lwowa obchodzi 25 - le-
cie istnienia 

Zarząd Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo - Wschodnich w Częstochowie zaprasza na 
uroczystość jubileuszową z okazji 25-lecia działalności w 
Częstochowie (1989 – 2014), która odbędzie się 13 listopada 
2014 r. o godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Czę-
stochowy. W programie m.in.: wystąpienie okolicznościowe 
Prezesa Oddziału TMLiKPW w Częstochowie, wręczenie 
odznaczeń, wystąpienia gości, wykład promocyjny prof. dr 
hab. Zygmunta Woźniczki oraz część artystyczna.]

 Święto Muzyki
Od 16 lat Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater organi-

zuje Święto Muzyki, prezentując dorobek wybitnych postaci 
związanych z życiem muzycznym Częstochowy i regionu. 
Nazwa i termin wydarzenia wiąże się z przypadającym na 
22 listopada wspomnieniem św. Cecylii - patronki muzyki.

W tym roku XVI Święto Muzyki rozpocznie się 14 listopa-
da o godz. 18.00 koncertem wokalnym w sali widowiskowej 
Parafii św. Zygmunta. Koncert w wykonaniu mezzosopra-
nistki Marty Gabryelczak przypomni sylwetki słynnej śpie-
waczej rodziny Reszków. Do 23 listopada odbędzie się w 
sumie pięć koncertów, w tym dwa w Bazylice Jasnogórskiej 
– Msza Koronacyjna W. A. Mozarta w wykonaniu Często-
chowskiej Filharmonii 21 listopada i dzień później, Koncert 
Muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. 

20 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze od-
prawiona zostanie Msza św. w intencji artystów i twórców z 
udziałem częstochowskich chórów. 

15 listopada organizatorzy zapraszają do Klasztoru Kanoni-
ków Regularnych we Mstowie na koncert Tytusa Wojnowi-
cza i Jana Bokszczanina, jednych z najwybitniejszych wirtu-
ozów swoich instrumentów – oboju i organów. 

Wydarzenie zakończy 23 listopada koncert dedykowany 
Krzysztofowi Pośpiechowi – twórcy Święta Muzyki. Zagra-
ją młodzi muzycy, uczniowie i absolwenci częstochowskiej 
Szkoły Muzycznej.
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Apel do mieszkańcówApel do mieszkańcówApel do mieszkańcówApel do mieszkańcówApel do mieszkańcówApel do mieszkańców
idziemy na wyboryidziemy na wyboryidziemy na wybory

Skoro więc, według takiej argumentacji, głosowanie na działaczy partyj-
nych, czy nawet samorządowych, jest bezzasadne, to „(...) lepiej zamiast 
iść na wybory pilnować wszystkiego z poziomu solidarnego społeczeń-
stwa zorganizowanego w swych zakładach, uczelniach, osiedlach, stowa-
rzyszeniach etc. Gdyby Solidarność zamiast wchodzić w układy z władzą 
ograniczyła się do patrzenia jej na ręce, nie byłoby dziś tylu sprzedanych i 
zrujnowanych zakładów, takiego bezrobocia i biedy, jaką widzimy wokół.”
Anarchiści jednak tłumaczą, że bojkot wyborów nie jest celem samym w so-
bie. Ma być on tylko środkiem, przyczynkiem do wprowadzenia zmian. ”Sam 
bojkot niczego nie załatwia, podobnie jak głosowanie na tą czy inną partię. 
Jeśli nie zajmiesz się polityką - polityka zajmie się tobą! Jeśli nic nie zrobimy, 
albo ograniczymy się do oddania naszego głosu na kogoś, kto potem powie, 
że nie obchodzi go, co o nim sądzimy, bo takie są reguły demokracji i można 
rządzić nawet wówczas, gdy nikt już go nie popiera, politycy i tak zrobią swo-
je. Jedyny sposób, aby do tego nie dopuścić, to zorganizować się z innymi 
ludźmi i patrzeć władzy i biznesowi na ręce, a jeśli jest nas dość wielu - same-
mu zacząć organizować swe życie, począwszy od spraw prostych, jak pomoc 
sąsiedzka czy dbanie o to, aby nikt nam nie narzucał wbrew naszej woli swo-
ich pomysłów, takich jak budowa fabryki pod oknami domu, parkingu za-
miast trawnika czy autostrady biegnącej nam przez ogródek.” Wtedy dopiero, 
zdaniem anarchistów, będzie możliwe „przejęcie kontroli nad naszym życiem 
przez samorządy pracownicze, wspólnoty mieszkańców, aż po powszechne 
uwłaszczenie, by móc pracować i żyć na swoim.”

Ci, którzy namawiają do brania udziału w wyborach używają najczęściej ta-
kiego argumentu, że jeśli ktoś nie zagłosuje, to potem nie ma prawa narzekać 
na wynik wyborów, skoro go one nie obchodzą. Anarchiści jednak twierdzą, 
że prawda jest przeciwna: „Biorąc udział w pewnej grze, głosujący automa-
tycznie, z góry zgadzają się na jej reguły. Natomiast tylko ci, którzy nie grają i 
odmawiają udzielenia swojej zgody, mają prawo narzekać na wynik, zwłasz-
cza jeśli zwycięzca sięga ręką do ich kieszeni.”

Według więc środowiska anarchistycznych „głosowanie nie jest aktem po-
litycznej wolności. Jest aktem politycznego konformizmu. Ci, którzy odma-
wiają głosowania nie wyrażają ciszy. Krzyczą do ucha polityka - Nie reprezen-
tujesz mnie. W tym procesie mój głos się nie liczy. Nie wierzę ci.” Anarchiści 
uważają, że „jeśli ludzie naprawdę wierzą, że głosowanie jest ważne, powin-
ni użyć swoich ust do czegoś więcej niż obrażanie bojkotujących wybory i 
wykrzykiwania haseł wyborczych. Powinni dyskutować z tymi, którzy się nie 
zgadzają.”

Żeby się chociaż interesowali...

Ś
rodowiska namawiające natomiast do udziału w wyborach 
używają jednak zupełnie innej retoryki. Jednym z jej aspek-
tów jest uzasadnianie konieczności namawiania młodzieży 
do głosowania. Dobrym streszczeniem tej argumentacji jest 
tekst zamieszczony m.in. na stronie internetowej www.cen-

zuraobywatelska.pl. Czytamy tam, że „Bardzo dużo młodych osób, w ramach 
tak zwanego buntu nie chce iść głosować, aby pokazać tym, który sprawu-
ją władzę, że obecny jej stan i system nie podoba im się. Ten jednak rodzaj 
buntu niezbyt interesuje tych, którzy sprawują władzę, toteż nie robią oni 
praktycznie nic, aby przyciągnąć młode osoby do głosowania w wyborach. 
(…) Dzisiejsze młode pokolenie niezbyt interesuje się sprawami związanymi 
z ziemią ojczystą i woli emigrować do innych krajów niż zostać tutaj, gdyż nie 
potrafi  się odnaleźć w społeczeństwie i nie ma pomysłu na własne życie, gdyż 
boi się, że podatki pobierane w Polsce zabiorą im większą część ich zarobków 
i nie będą mogli swobodnie utrzymać swojej rodziny. Jest to dosyć smutne, 
ale nie zmieni się nic, dopóki cały naród nie będzie głosować w wyborach. W 
dzisiejszych czasach, bardzo dużo ludzi, także tych młodych, interesuje się 
polityką. Niektórzy traktują ją jako całość, a niektórzy interesują się tylko jej 
poszczególnymi dziedzinami, takimi jak na przykład gospodarka czy fi nanse. 
Z myślą o jednych i o drugich powstaje w Internecie wiele ciekawych stron, 
na których mogą oni nie tylko poszerzać swoje zainteresowania czytając naj-
nowsze doniesienia ze świata, ale także korzystać z forum. Na tego typu fo-
rach, każdy może zamieszczać swoje prywatne opinie i zdanie na dany temat. 
W ten sposób internauci mogą wymieniać między sobą poglądy i tworzyć 
internetowe klany. Na tego typu stronach możemy także dokładnie zapoznać 
się z każdą kampanią wyborczą i co najważniejsze – wypowiedzieć się na jej 
temat. Dla osób, które lubią prezentować swoje poglądy jest to idealny spo-

sób. Aby czytać tego typu komentarze nie musimy być nawet zalogowani. 
Warto więc odwiedzać tego typu strony internetowe, chociażby po to by 
być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami – zarówno tymi z kraju jak i ze 
świata. Jest to niezwykle ważne, gdy na poważnie interesujemy się polityką i 
pokrewnymi dziedzinami.”

Tłumaczenie łopatologicznie

P
opularna wśród młodzieży strona internetowa www.ściąga.
pl pomiędzy gotowymi wypracowaniami nadającymi się do 
przyklejenia i wciśnięcia pani od Wychowania Obywatelskie-
go w charakterze pracy domowej publikuje natomiast tekst, 
w którym czytamy, że „Każdy głos, który zostaje oddany przez 

obywatela danego kraju jest bardzo istotny, gdyż czasami jeden głos de-
cyduje o wyniku wyborów.” Było o tym głośno tuż po wybraniu Wojciecha 
Jaruzelskiego na prezydenta, ale młodzieży trzeba tę wiedzę przypominać. 
Na „ściądze” czytamy więc w prostych słowach, że; „Każdy kandydat biorący 
udział w wyborach prowadzi swoją kampanię wyborczą i próbuje zachęcić 
głosujących do oddania na niego swojego głosu. Kampania wyborcza po-
lega na informowaniu mieszkańców kraju o programie wyborczym i prze-
konaniu o jego słuszności. (...) Organizowane są spotkania z wyborcami, na 
które każdy może przyjść i posłuchać, co kandydat planuje zmienić w gmi-
nie, województwie lub państwie, rozdawane są ulotki z programami itp.
W państwie demokratycznym nie ma przymusu zajmowania się polityką 
i rzeczywiście wiele osób korzysta z tzw. wolności od polityki. Najczęściej 
uważają, że śledzenie politycznych debat, analizowanie programów wybor-
czych i udział w głosowaniu jest czystą stratą czasu, który można przecież 
spędzić w bardziej przyjemny sposób. Wątpią też w to, że naprawdę mogą 
uczestniczyć w rządzeniu swoim krajem.” W dalszej części tekstu czytamy 
jednak, że „(...) nie ma w demokracji rzeczy ważniejszej od głosu obywate-
la. Demokracja to system, w którym władzę sprawują wszyscy obywatele. 
Oczywiście nikt z nas nie rządzi samodzielnie – o tym, jaka decyzja będzie 
realizowana, rozstrzyga wola większości. Na większość składają się jednak 
właśnie pojedyncze głosy. Jeśli nie uczestniczymy w wyborach, zwiększa-
my szanse na to, że nasze zdanie przegra, że sprawy potoczą się inaczej, 
niż byśmy tego chcieli. Czasem zresztą jeden głos ma w sensie dosłow-
nym znaczenie rozstrzygające: w 1989 o wyborze generała Jaruzelskiego 
na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe zdecydował jeden głos. W 
wyborach prezydenckich w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski uzyskał za-
ledwie o trzy procent głosów więcej niż jego kontrkandydat Lech Wałęsa.
Nikt nie może dać nam gwarancji, że biorąc udział w wyborach zwyciężymy, 
ale nawet, jeśli przegramy, zwycięzcy będą musieli się z nami liczyć. Będą sta-
rali się nas przekonać, spróbują znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które 
przynajmniej po części zaspokoi nasze oczekiwania.”

Autorzy tekstu ostrzegają jednak, że „Zwycięzcy nie muszą liczyć się tylko z 
tymi, którzy nie głosują, bo nie stanowią oni realnej siły politycznej. Demo-
kracja to władza ludu, ale nie tego, który zostaje w domu.”

Każdy zdecyduje sam

M
imo różnic w punktach widzenia ankietowanych czę-
stochowian i różnic zdań między tymi, którzy nama-
wiają do bojkotu wyborów a tymi, którzy gorąco do 
zwiększania wyborczej frekwencji  namawiają, jedno 
pozostaje pewne. Trudno będzie zmienić ordynację 

wyborczą bez pójścia do wyborów i głosowania na tych, którzy takiej zmiany 
chcą. Oczywiście mało kto postuluje totalną zmianę ordynacji i natychmia-
stowe wprowadzenia okręgów jednomandatowych, ale ciekawym, chociaż 
mało zachwalanym wyjściem wydaje się też pójście do urn po to, by oddać 
głos nieważny. Szczególnie ta opcja mogłaby być ciekawa dla tych, którzy 
uważają, że żaden z kandydatów nie jest odpowiedni, ale nie chcieliby jed-
nocześnie być w grupie tych oskarżanych o milczące przyzwolenie na byle 
jakie rządy byle kogo. Notabene warto zauważyć, że głosy nieważne fi gurują 
w statystykach, a te są często powyborczym przyczynkiem do medialnych 
i politycznych dyskusji nad koniecznością zmiany kształtu obecnej polskiej 
demokracji.

źródła: strony www, opr. red.
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 Ojciec z synem zatrzymani za udział w 
bójce
W nietypowy sposób próbował "obronić" 
syna, 41-letni Tomasz S. Do zdarzenia doszło 
w maju br. w centrum Częstochowy. 17-letni 
chłopak przyszedł do swojego ojca mówiąc, 
iż został pobity przez dwóch nieznajomych. 
Ta sytuacja zdenerwowała rodzica na tyle, że 
postanowił  poszukać napastników. Razem 
z synem jeździli ulicami miasta, aby znaleźć 
sprawców. Te poszukiwania zakończyły się na 
ulicy Kościuszki, gdzie syn wskazał napastni-
ków. W efekcie zdarzenia doszło do ulicznej 
bójki, w której uczestniczył ojciec z synem 
oraz dwoma młodymi mężczyznami. Powiado-
mieni policjanci  zatrzymali na miejscu dwóch 
sprawców bójki, a kilka dni później kolejnego 
z nich. Kilka dni temu mundurowi zatrzymali  
krewkiego tatę, który usłyszał również zarzut 
udziału w bójce.

 Sprzedawca firanek złodziejem
Do mieszkania 99-letniej częstochowianki 
zapukał nieznany mężczyzna, który oferował 
kupno firanek. Starsza pani wpuściła oszusta 
do domu. W środku mieszkania sprawca zapro-
ponował kobiecie, iż może załatwić pracę dla 
jej syna. Kobieta ucieszyła się i zaproponowała 
kawę. W tym też czasie, złodziej  najprawdo-
podobniej wykorzystał nieuwagę częstocho-
wianki i ukradł jej kilkaset złotych oszczęd-
ności. Gdy wyszedł po dokumenty już więcej 
do mieszkania nie wrócił. Policjanci ostrzegają 
przed tego rodzaju sytuacjami i apelują, aby 
nie wpuszczać osób nieznajomych do domów!

 Internetowi oszuści
Zachowajmy ostrożność w internecie, gdy 
wpłacamy pieniądze na podane w ofercie kon-
to, a także zachowajmy czujność przy załatwia-
niu pracy przez internet. Policjanci przestrze-
gają osoby zainteresowane jakąkolwiek pracą 
za granicą o wzmożoną rozwagę w wyborze 
oferty szczególnie, gdy w grę wchodzi wpła-
canie pieniędzy na podane konta. Na policję 
zgłosiła się 33-letnia  mieszkanka Częstocho-
wy, która za pośrednictwem jednego z portali 
aukcyjnych zakupiła fotelik dziecięcy. Często-
chowianka pomimo przesłania pieniędzy na 
podane konto, zamówionego towaru nie otrzy-
mała. Dwaj inni mieszkańcy Częstochowy za 
pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych 

wylicytowali określone to-
wary i pomimo wpłacenia 
podanej kwoty, przesyłek nie otrzy- mali.
Zachowajmy także ostrożność, gdy załatwiamy 
pracę  wykorzystując ogłoszenia w gazetach. 
Policjanci przestrzegają osoby zainteresowane 
pracą o rozwagę w wyborze oferty szczegól-
nie, gdy w grę wchodzi wpłacanie pieniędzy 
na podane konta. Niedawno 21-letnia często-
chowianka zawiadomiła Policję, iż została 
oszukana przez osobę, która podając fałszywe 
dane  na portalu internetowym oferowała pra-
cę  za granicą. Warunkiem "załatwienia" pracy  
była opłata  za pośrednictwo w tej sprawie. Po 
wpłacie kwoty 440 złotych okazało się, iż ko-
bieta najprawdopodobniej została oszukana.

CZĘSTOCHOWSKA POLICJA RADZI
W internecie nie brakuje ludzi nieuczciwych. 
Oszuści wykorzystują nieuwagę, pośpiech i 
chęć posiadania jak najszybciej i jak najtaniej 
nabytej rzeczy, dlatego:
-  kupując w sieci bądź ostrożny, szczególnie, 
gdy zobaczysz tzw. super okazje
-  sprawdź wiarygodność sprzedającego (prze-
czytaj opinie i oceny jego poprzednich aukcji)
-  jeśli licytujesz w aukcji internetowej, pocze-
kaj do zakończenia aukcji, nim przelejesz pie-
niądze sprzedawcy
-  sprawdź, czy sprzedawca umożliwia opłatę 
przy odbiorze - to również wskazuje na jego 
wiarygodność
-  sprawdź dokładnie, czy wiadomość pocho-
dzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, 
gdy podany w niej jest numer konta, na który 
masz  przelać należność (warto zadzwonić na 
podany telefon w przypadku wątpliwości)
-  zabezpieczaj i chroń swoje dane osobowe, 
nie podawaj haseł np. po "kliknięciu" w lin-
kach zawartych w wiadomościach e-mailo-
wych
-  w razie wątpliwości możesz skontaktować 
się z obsługą portalu aukcyjnego
Gdy niestety już zostałeś ofiarą przestępstwa, 
zbierz wszystkie dokumenty związane z trans-
akcją i zgłoś się do najbliższej jednostki Po-
licji.

Kronika 
policyjna

„Podrzuci pan?”
Pan Krzysztof bardzo często jeździ samo-

chodem. Aby uprzyjemnić sobie czas spędzany 
w podróży wielokrotnie zabierał autostopowi-
czów. Niektóre z przewożonych osób propo-
nowały kierowcy drobne kwoty „na paliwo”. 
Tak było też w dniu, w którym wioząc autosto-
powicza pan Krzysztof miał wypadek. W jego 
samochodzie urwało się koło i pojazd uderzył 
w drzewo. W wyniku tego zdarzenia poszko-
dowany pasażer doznał poważnych uszkodzeń 
kręgosłupa. Uraz ten będzie wymagał długie-
go, bardzo kosztownego leczenia i rehabili-
tacji. Kto będzie odpowiadał finansowo za tę 
sytuację? 

Nie można odpowiedzieć jednym zdaniem, 
bo przedstawiany problem ma złożony charak-
ter. W zdecydowanej większości przypadków 
podwiezienie autostopowicza będzie kwali-
fikowane jako tzw. „przejazd grzecznościo-
wy”. Sytuacja taka ma miejsce, gdy kierow-
ca pomaga pasażerowi bez żadnych korzyści 
majątkowych, kierując się na przykład chęcią 
spędzenia podróży w miłym towarzystwie. W 
przypadku tego rodzaju przewozów, gdyby 
zdarzył się wypadek, aby autostopowicz sku-
tecznie mógł dochodzić swoich roszczeń od 
kierowcy, będzie musiał wykazać jego winę.  

 
Sytuacja pana Krzysztofa  jest jednak bar-

dziej skomplikowana. Ponieważ przyjął pro-
ponowaną przez pasażera kwotę pieniędzy, 

przejazd ten nie będzie mógł być zakwalifi-
kowany jako grzecznościowy. W takim przy-
padku następuje istotne rozszerzenie odpo-
wiedzialności ciążącej na kierowcy. Zgodnie 
z przepisami prawa będzie on bowiem od-
powiadał na tak zwanej „zasadzie ryzyka”. 
Oznacza to, że - by skutecznie dochodzić rosz-
czeń - autostopowicz nie będzie musiał wy-
kazywać, że do kolizji doszło z winy prowa-
dzącego pojazd. Taka sytuacja powoduje tym 
samym, że kierowca będzie odpowiadał także 
za zdarzenia, w których jego zachowanie było 
całkowicie poprawne, a kolizja powstała np. 
w wyniku usterki technicznej.  
Analizując przypadek pana Krzysztofa w świe-
tle przedstawionych zasad, należy stwierdzić, 
że zabrany przez niego autostopowicz będzie 
mógł skutecznie dochodzić swoich roszczeń. 
Oczywiście, jeśli kierowca pojazdu wykupił 
ubezpieczenie OC, co – przypominamy – jest 
absolutnie obowiązkowe, sporną kwotę wypła-
ci ubezpieczyciel. Warto jednak pamiętać, że 
chociaż gwarantowane kwoty ubezpieczenio-
we są wysokie, w skrajnych przypadkach, przy 
długiej rehabilitacji mogą ulec wyczerpaniu. 
W takiej sytuacji osobą zobowiązaną do opła-
cenia dalszych kosztów leczenia będzie sam 
kierowca. W praktyce przypadki takie zdarza-
ją się dość rzadko. Warto jednak pamiętać o 
tym ryzyku, kiedy następnym razem będziemy 
chcieli zabrać w podróż napotkanego na dro-
dze autostopowicza. 
     

⃰  ⃰  ⃰

 
 Łamiące wiadomości

To, że przez kilka ostatnich tygodni żadnych wie-
ści z Wysp Brytyjskich nie podsyłałem nie znaczy 
oczywiście, że nic ciekawego na Wyspach się nie 
działo. Działo się i to sporo, i miałem nawet ambit-
ny zamiar jakoś to wszystko ogarnąć i w syntetycz-
nej formie przedstawić. Na zamiarze się skończyło. 
Uznałem bowiem, że byłoby bez sensu powielanie 
tego, co i tak w lepszej czy gorszej formie do Polski 
znad Tamizy już dotarło. Staram się z reguły wyszu-
kiwać informacje, które z jakiegoś powodu umyka-
ją uwadze krajowych mediów bądź podawane są z 
dużym opóźnieniem. Forma skrótu spodobała mi się 
jednak, więc tym razem właśnie w skróconej wersji 
kilka najnowszych wieści z Wysp Brytyjskich. Tutaj 
określa się takie informacje jako „Breaking news”, 
czyli wiadomość („news” występuje wyłącznie w 
takiej formie, a więc może być to zarówno jedna 
wiadomość, jak i kilka) najnowszą, przełamująca do-
tychczasową wiedzę na jakiś temat, łamiącą – z uwa-
gi na jej wagę - porządek podawanych wiadomości 
w serwisach, itd., itp. Jakiś geniusz wprowadził to 
już jednak do polskiego języka pisanego w serwi-
sach krajowych, więc można w internecie spotkać 
nagłówki: „Łamiąca wiadomość”. Kompletny idio-
tyzm. A może już norma? 

A więc zacznijmy od „łamiącej wiadomości”. 
Prawdziwie łamiącej, ale serca, bo niewieści szloch 
na Wyspach rozlega się od paru dni wielki. Oto bo-
wiem na łamach „The Times”, w dziale ogłoszeń 
małżeńskich ukazała się informacja o zaręczynach 
Benedicta Cumberbatcha z panną Sophie Hunter. On 
jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Wiel-
kiej Brytanii, ona – teatralną reżyserką i okazjonalną 
aktorką. Nie wiem, czy Cumberbatch jest w Polsce 
dobrze znany czy nie, na Wyspach jest wielbiony 
histerycznie, szczególnie przez płeć piękną. Kiedy 
więc ukazało się w „Timesie” rzeczone ogłoszenie, 
za które rodzice aktora zapłacili 324 funty (za parę 
zdań zaledwie), wszystkie serwisy w mediach roz-
poczynały się od tej „łamiącej wiadomości”, internet 

o niczym innym nie pisał, a jedna z najpopularniej-
szych stacji radiowych „Magic” przez cały dzień 
puszczała piosenki na życzenie od zrozpaczonych 
wielbicielek aktora. I w zasadzie mogłaby grać cały 
dzień tylko jedną piosenkę, bo większość słuchaczek 
domagała się starego hitu z początku lat sześćdziesią-
tych, ale w intensywnej emocjonalnie wersji Yvonne 
Fair z roku 1976, zatytułowanego „It Should Have 
Been Me”, czyli „To powinnam być ja”. 

Jeszcze bardziej „łamiąca wiadomość” pojawiła 
się w miniony poniedziałek, kiedy to sir Bob Gel-
doff ujawnił, że powołany po raz pierwszy do życia 
przed 30 laty Band Aid, czyli grupa największych 
gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, nagra nowego 
singla. Oczywiście w innym składzie, choć główny-
mi animatorami przedsięwzięcia będą ponownie Beb 
Geldoff i Midge Ure. Dochód z singla przeznaczony 
zostanie na walkę z wirusem Ebola. Nie ma wątpli-
wości, że będzie to dochód znaczny, tak samo jak nie 
ma wątpliwości, że nieznana jeszcze piosenka osią-
gnie szczyt ofi cjalnego zestawienia najlepiej sprze-
dawanych singli, podobnie jak w roku 1984. Niewy-
kluczone też, że Band Aid ponownie nagra piosenkę 
„Do They Know It’s Christmas”, tę właśnie, która 
rozsławiła całe przedsięwzięcie i której sukces w 
znacznym stopniu przyczynił się do zorganizowania 
rok później (w 1985) wielkiego koncertu Live Aid. 

Na koniec dwie „łamiące wiadomości” dla miło-
śników dobrego kina. Będą kontynuacje „Bourne-
’a” i „Mission Impossible”. Wiadomość o tym, że 
Matt Damon po raz czwarty zagra Jasona Bourne’a 
podał jego kumpel Ben Affl eck, a Damon osobiście 
potwierdził. Zdjęcia zaczną się jesienią przyszłego 
roku. A piąta część „Mission Impossible”, oczywi-
ście z Tomem Cruisem w roli głównej, już się kręci, 
między innymi w pobliżu bazy RAF-u w hrabstwie 
Cambridge. 

Najbardziej „łamiąca” ze wszystkich „łamiących 
wiadomości” ostatnich dni nadeszła jednak z Polski. 
Była to relacja, na całe szczęście krótka, z obcho-
dów Święta Niepodległości w Warszawie w serwi-
sach BBC i SKY. Relacja była „łamiąca”, ale przede 
wszystkim załamująca. Do głębi! 

W dobie nieprawdopodobnego postępu 
technologicznego i nieodwracalnego zanie-
czyszczenia środowiska, obniżenia wartości 
odżywczych naszego pożywiania, natural-
nym staje się poszukiwanie  rozwiązań umoż-
liwiających nam zmianę jakości naszego 
życia. Wyniki badań naukowych jednoznacz-
nie wskazują, że w wyniku przetwarzania i 
konserwowania żywności, uprzemysłowienia 
upraw, skażenia środowiska oraz złych na-
wyków żywieniowych i stresu, nie jesteśmy 
w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu 
na ważne dla zdrowia składniki odżywcze. 
Brak tych składników w naszym codziennym 
pożywieniu doprowadza do niedoborów, a 
co za tym idzie systematycznego osłabienia 
odporności organizmu i powstania wielu 
chorób, w tym szczególnie chorób cywili-
zacyjnych, takich jak nadwaga, otyłość, cu-
krzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroby serca, choroby reumatyczne i nowo-
twory. Tak więc wprowadzanie suplementów 
o określonych wartościach odżywczych jest 
konieczne już teraz, bo potem będzie już za 
późno. Pamiętajmy, że nasz organizm z każ-
dym dniem staje się starszy, a pozbawiany 
właściwych wartości odżywczych  staje się 
podatny na działanie wszystkich szkodli-
wych czynników zewnętrznych. Przykładem 
może być preparat „Freedom Active” na ba-
zie aloesu. Zawiera on glukozaminę ważną 
dla optymalnej pracy stawów. Glukozamina 
jest podstawowym składnikiem budulco-
wym chrząstek stawowych, a jej niedobory 
wpływają na zaburzone funkcjonowanie sta-
wów. Glukozamina występuje również  w 
wiązadłach oraz ścięgnach. Źródło gluko-
zaminy  jest w krabach, rakach, krewetkach 
oraz małżach. Chrząstka stawowa ma dużą 
odporność na tarcie dzięki temu intensywny  
wysiłek nie ma zgubnego wpływu na kości 
Chrząstka stawowa pomaga w absorbowaniu 
wstrząsów, dzięki czemu można biegać, pły-
wać lub jeździć na rowerze bez obaw o to, 
że gwałtowny ruch wykonany przez nas nie-

mal nieświadomie zaciąży na stanie naszych 
łokci lub kolan. Jednak chrząstka ma tenden-
cje do „wycierania się” Nie jest to proces 
gwałtowny  najczęściej dochodzi do niego 
na skutek kolejnych mikrourazów, „Freedom 
Active” zawiera również Chondroitynę, od-
powiedzialną za wytrzymałość stawów. To 
ważny składnik chrząstki stawowej. Siarczan 
chondroityny jest głównym składnikiem ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej, pełni istotną 
rolę w utrzymaniu integralności struktural-
nej tkanki chrzęstnej. Ze względu na swoją 
strukturę zapewnia odpowiednią „amortyza-
cję” stawom, co ma szczególne znaczenie dla 
osób obciążających aparat ruchu intensyw-
nym wysiłkiem fizycznym. W aloesowym 
specyfiku znajdziemy również witaminę E, 
która jest głównym antyoksydantem chro-
niącym komórki przed utleniaczami. Bierze 
też udział w dostarczaniu składników odżyw-
czych do komórek i wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych oraz chroni czerwone krwin-
ki przed przedwczesnym rozpadem. Nie bez 
znaczenia jest też zawarty w „Freedom Acti-
ve” kolagen. Jest to białko tkanki łącznej. Ma 
ono bardzo wysoką odporność na rozciąganie 
i stanowi główny składnik ścięgien i stawów. 
Hydrat kolagenu. Jest postacią żywego kola-
genu, czyli budową jest zbliżony do kolage-
nu ludzkiego. Organizm nie traktuje hydratu 
kolagenu jako obcego ciała. Nie jest przez 
niego odrzucany. Dzięki temu komórki wy-
twarzające kolagen ustrojowy pod wpływem 
hydratu  kolagenu zwiększa swoją produkcję 
i tym samym nasz organizm zwiększa ilość 
kolagenu.

Jeśli interesuje Państwa 
tematyka zdrowych stawów, 
to więcej informacji można 
uzyskać w Instytucie Urody 

i Medycyny Estetycznej „Natura”, 
przy ul. Śląskiej 6 

lub pod numerem telefonu 604 180 075.

Sposób na wzmocnienie stawów
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Uwag kilka o służebności drogi koniecznej
O służebności drogi koniecznej będziemy mówić w sytuacji, gdy nie-

ruchomość gruntowa nie ma odpowiedniego  dostępu do drogi publicznej 
lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych.

Żądać ustanowienia służebności drogi koniecznej może właściciel 
nieruchomości izolowanej (tej, która nie ma dostępu do drogi publicznej), 
a także użytkownik wieczysty oraz samoistny posiadacz nieruchomości. 
Natomiast żądanie to może być skierowane tylko do osoby, będącej wła-
ścicielem lub użytkownikiem nieruchomości gruntowych - sąsiednich w 
stosunku do izolowanej nieruchomości.

Ustanowić służebność drogi koniecznej można w drodze zawarcia 
umowy, w której właściciel nieruchomości sąsiedniej (na której zostanie 
wytyczona droga), składa oświadczenie woli o ustanowienie służebności. 
W przypadku braku możliwości zawarcia umowy, ustanowienie służeb-
ności drogi koniecznej nastąpić może w trybie postępowania sądowego 
na mocy postanowienia.

Umowa o ustanowienie służebności drogi koniecznej zawiera zgod-
ne oświadczenia woli dotyczące przebiegu drogi oraz wynagrodzenia dla 
właściciela nieruchomości obciążonej. Oświadczenie woli właściciela 
nieruchomości obciążonej w przedmiocie wyrażenia zgody ba ustanowie-
nie służebności na jego nieruchomości musi zostać pod rygorem nieważ-
ności złożone w formie aktu notarialnego.

Z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej właści-
cielowi nieruchomości obciążonej    przysługuje wynagrodze-
nie. Ograniczenie w korzystaniu z własnej nieruchomości uzasad-
nia wzajemne – ekwiwalentne świadczenie ze strony właściciela 
nieruchomości władnącej, już z samego tytułu obciążenia służebnością.                                                                                                                                    

W przypadku umownego ustanowienia służebności, strony samo-
dzielnie ustalają wysokość wynagrodzenia, natomiast gdy służebność 
ustalana jest w drodze postępowania sądowego o wysokości wynagro-
dzenia decyduje sąd.

tel. +48 691 692 311      
e-mail: wojciechheluszka@wp.pl

SPÓJRZ W PRAWO !
Adwokat Wojciech Heluszka 

KONKURS  
„Rozruszaj stawy 

z Voltaren Max do 12h™”

Program „Rozruszaj stawy z Voltaren MAX do 12h™” 
powstał dla przywrócenia starszym osobom, cierpiącym na 
bóle stawów - ich codziennej sprawności. Na wszystkich, 
którzy chcą kompleksowo walczyć z bólem stawów, czekają: 
opracowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii zestaw 
„12 Ćwiczeń dla Seniora bez Ograniczeń” i poradnik „O 
Zdrowiu Stawów i Swobodzie Ruchu”, dostępne na stronie 
internetowej www.rozruszajstawy.pl. Program uczy kom-
pleksowej walki z bólem stawów, na którą składają się dwa 
wzajemnie uzupełniające się elementy: aktywność ruchowa 
oraz stosowanie żeli przeciwbólowych. Ból stawów wywo-
łany chorobą zwyrodnieniową stawów jest stanem, który 
wymaga aktywnego leczenia, tak by nie utrudniał funkcjo-
nowania i nie stawał się stopniowo coraz silniejszy. Dopeł-
nieniem elementów programu – stosowania odpowiednich 
leków uśmierzających ból oraz codziennej aktywności fi-
zycznej - jest właściwa dieta, sprzyjająca stawom.

Bądź aktywny ruchowo każdego dnia i zostań Seniorem 
Bez Ograniczeń!

PYTANIE KONKURSOWE:
Jak można walczyć z bólem stawów?

Na uczestników Konkursu „Rozruszaj stawy z Voltaren 
MAX do 12h™” czekają zestawy akcesoriów ułatwiających 
ćwiczenia. 

Odpowiedź na pytanie należy przesłać do 21. listopada na 
adres mailowy Tygodnika 7 dni: redakcja7dni@interia.pl

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w kolejnym nu-
merze Tygodnika 7 dni.

Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do siedziby 
redakcji:

Tygodnik 7 dni, ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 w Często-
chowie między godziną 9 a 14.

Na przykład lokatorzy bloków 
przy ul. Worcella martwią się, że 
kilkoro dzieci miało kłopoty ze 
zdrowiem; dwójka dzieci miała 
wysypkę, a inna dwójka trafi ła na-
wet do szpitala z zatruciem. Nie-
którzy łączą te przypadki z faktem, 
że place zabaw dla dzieci są zafaj-
dane przez ptaki.

Lokatorzy z ul. Czartoryskiego 
narzekają, że prosili wiele razy 
sąsiadów, by nie rozsypywali ki-
logramów rozmoczonego chleba 
pod blokami ani na balkonach, bo 
parapety i podwórka są pokryte 
gołębim łajnem. Sąsiedzi jednak 
udają głuchych lub potakują, a po-
tem znów sypią.

Mieszkańcy „mrówkowca” nie 
mogą przeboleć, że całe opakowa-
nia płatków są wysypywane przy 
ławkach i piaskownicach.

– Darmowe dożywianie jest 
przecież dla najuboższych, a nie 
powinien takiej pomocy otrzymy-
wać ktoś, kto wysypuje to wszystko 
ptakom – mówi jeden z Czytelni-
ków pokazując opróżniony worek 
z napisem „Program Pomocy Żyw-
nościowej UE”.

Skargi trafi ają nie tylko do naszej 
redakcji. Gdy nasilają się skargi do 
spółdzielni mieszkaniowych, admi-
nistratorzy wywieszają w klatkach 
schodowych apele o rozsądek i 
zakazy śmiecenia, czy wręcz wy-
rzucania żywności. Na kilku takich 
wywieszkach była informacja o 
możliwości roznoszenia chorób 
przez ptaki, na innych ostrzeżenie o 
tym, że zaśmiecanie może być kara-
ne mandatami.

W administracji osiedla Ty-
siąclecie dowiadujemy się, że do 
tej pory skargi dotyczyły głównie 
wysypywania pokarmu przy pla-
cach zabaw. Administracja osiedla 

Hutnik natomiast wywieszała takie 
ogłoszenia, gdy mieszkańcy skar-
żyli się, oprócz gołębi,  na obecność 
szczurów.  Administracje próbują 
apelować o rozsądek, powołu-
jąc się na odpowiednie przepisy i 
przypominają, że przepisy te może 
egzekwować straż miejska. Miesz-
kańcy mogą też oczywiście prosić 
o pomoc strażników bezpośrednio. 
Zgłoszeń jednak dotyczących go-
łębi straż miejska dostaje niewiele 
– średnio jedno na kilka tygodni. 
Strażnicy informują, że niewłaści-
we dokarmianie może być rów-
noznaczne z zaśmiecaniem miejsc 
publicznych, a zwłaszcza gdy ktoś 
sypie pokarm przy placach zabaw, 
ławkach i gdy zbyt duża ilość kar-
my zaczyna pleśnieć.

Za łamanie wspomnianego w 
zakazach karmienia przepisu grozi 
mandat w widełkach od 20 do 500 
zł, przy czym pierwsza interwencja 
strażników przeważnie kończy się 
pouczeniem.

Skargi na brudzące gołębie 
trafi ają też do Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. Po każdej in-
formacji o możliwym zagrożeniu 
pojawiają się kontrole z sanepidu, 
który ma prawo zażądać od admi-
nistratora posesji utrzymania nale-
żytego porządku, w tym usunięcia 
zanieczyszczeń. Sekcja Higieny 
Komunalnej i Środowiskowej czę-
stochowskiego sanepidu spraw-
dza zwłaszcza czy w zgłaszanych 
miejscach nie pojawiają się nad-
miernie obrzeżki, czyli pasożyty 
wywołujące alergie. Obrzeżki 
mogą się rozwijać niekoniecznie 
na samych ptakach, ale także w 
okolicach gniazd.

Sanepid dostaje informacje nie 
tylko od mieszkańców. Również 
ordynator oddziału chorób zakaź-

nych szpitala na Tysiącleciu ma 
obowiązek niezwłocznego poin-
formowania sanepidu w przypad-
ku choćby jednego potwierdzone-
go przypadku wystąpienia groźnej 
choroby przenoszonej przez go-
łębie. Lekarze z innych szpitali w 
regionie są wyczuleni zwłaszcza 
na objawy ornitozy i zakażenia 
chlamydią. Ostrzegają, że gołę-
bie mogą przenosić także pchły, 
o czym mało kto wie i czasami 
rodzice widzący u dzieci ślady 
ukąszeń na skórze podejrzewają 
psy sąsiadów, a winne roznoszeniu 
insektów są właśnie gołębie.

– Groźne dla ludzi choroby, które 
mogą być roznoszone przez gołębie, 
można podzielić na trzy grupy. Są to 
choroby bakteryjne, jak salmonello-
za i gruźlica, choroby wirusowe, jak 
ptasia grypa, a także choroby spo-
wodowane grzybami rozwijającymi 
się w gołębim łajnie, do których na-
leży np. zapalenie opon mózgowych 
– tłumaczy dr Jerzy Smogorzew-
ski, powiatowy lekarz weterynarii. 
– Identyfi kacja źródła zależy głów-
nie od wywiadu lekarskiego, często 
jednak choroba rozwija się w utaje-
niu, więc kontakt z gołębiami wcale 
nie musi być rozpoznany jako przy-
czyna zatrucia.

Doktor Smogorzewski tłumaczy, 
że gdy działa normalna w przyro-
dzie selekcja i dobór naturalny, wte-
dy gołębie są lepiej uodpornione, 
bo słabe osobniki nie mają szans na 
rozmnażanie. Jeśli miejskie gołębie 
muszą szukać pokarmu na polach, 
to mają dobrą kondycję, te słabsze 
są wyłapywane przez jastrzębie i 
inne drapieżniki, a przeżywają tylko 
najodporniejsze i najzdrowsze,

– Nadmiernie karmiąc gołębie 
dochodzimy do absurdu, bo utrwa-
lamy genotyp chorych roznosicieli 

chorób i coraz więcej jest w mieście 
osobników słabych, o coraz więk-
szej podatności na wszelkie choroby 
– uzupełnia Smogorzewski.

Podobnego zdania jest dr To-
masz Chodkiewicz, ornitolog z 
Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków.

– Słaby gołąb jest oczywiście 
bardziej podatny na choroby, a jeśli 
zdobywa pokarm bez żadnego wy-
siłku, to naturalna selekcja w ogóle 
nie działa. Nie wolno więc dopusz-
czać do sytuacji, w której dominują 
osobniki osłabione i schorowane, 
bo to przecież szkodzi i zagraża 
całej populacji – ostrzega dr Chod-
kiewicz.

Nasi rozmówcy są jednak zgodni 
co do tego, że dokarmianie ptaków 
w czasie silnych i długotrwałych 
mrozów, gdy ptaki naprawdę po-
trzebują pomocy, bo nie są w stanie 
same w żaden sposób znaleźć poży-
wienia, jest dla ptaków pożyteczne.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wy-
wieszając zakazy karmienia bronią 
więc nie tylko ludzi przed niebez-
piecznymi chorobami, ale i bronią 
samych gołębi przed zdegenero-
waniem nękającym całe populacje. 
Do świadomości mieszkańców nie 
dociera jednak, że rozsypując po 
osiedlach kilogramy ryżu, kaszy, 
czy płatków powodują zarówno 
zagrożenie dla siebie i sąsiadów, jak 
i działają na szkodę samych gołębi.

Sposobów na rozwiązanie gołę-
biego problemu poszukamy w ko-
lejnych odcinkach naszego cyklu. 
Tymczasem prosimy Czytelników 
o dzielenie się opiniami i spostrze-
żeniami. Jeśli macie Państwo po-
mysły na ucywilizowanie dokar-
miania to chętnie przedstawimy je 
na naszych łamach.

hubb

W tym tygodniu przyglądamy się problemom związanym z dokarmianiem gołębi. Zbli-
ża się mroźna pora roku, podczas której dokarmianie przybiera na sile. Ma jednak ono wielu przeciw-
ników. Uważają, że niekontrolowane dokarmianie nie jest przyjazne dla mieszkańców.

Na siedem słodkich marchewek i dodatkowe duże bukiety z zieloniutkiej naci zasłużyli 
sobie tym razem kierowcy MPK, którzy obsługują odcinek pomiędzy dworcem na Rako-
wie a ośrodkiem zdrowia na Kucelinie. Pasażerowie, a zwłaszcza pasażerki dziękują im 
za anielską cierpliwość, za czekanie z już uruchomionym silnikiem ale jeszcze otwartymi 
drzwiami na osoby starsze, nierzadko kuśtykające w pośpiechu, czasem nawet o laskach, 
z pętli tramwajowej na przystanek pod wiaduktem, za pomoc przy wchodzeniu po schod-
kach do autobusów, za tłumaczenie na którym przystanku wysiąść, żeby było najbliżej 
do przychodni, za informowanie jak trafić na przystanek powrotny. Kierowcy rozumieją 
doskonale jakie zamieszanie wprowadził remont odcinka linii tramwajowej za dworcem 
Raków i rozumieją jednocześnie sytuację osób chorych, chcących dostać się do lekarza. 
Za wyrozumiałość i życzliwość dostają więc marchewki. Zadowoleni pasażerowie życzą 
także Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji, by taki sposób traktowania pasażerów 
stał się normą na wszystkich innych liniach.

Na siedem kijów tym razem zasłuży-
li sobie wszyscy ci, którzy zrywają 
przedwyborcze banery i nie sprzątają 

po sobie śmieci. Kawały połamanej dykty, po-
darte plakaty, kawałki drutów, czy plastikowych 
samozaciskowych obejm walają się po chodni-
kach i po jezdniach uprzykrzając życie kierow-
com, pieszym, ale także wielu gospodarzom 
posesji, którzy muszą w ramach zapewnienia 
porządku sprzątać po sfrustrowanych przeciw-
nikach rozmaitych opcji politycznych. Dodat-
kowe zagrożenie natomiast stwarzają wiszące 
kawałki częściowo odłamanych banerów, które 
w wielu miejscach miasta zasłaniają kierow-
com widoczność.

Śliski problem cuchnie



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

50 tys  
rata 545 zł 

również bez bik 
tel. 537 909 808

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
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Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                  głosuj na

Praca dla 
Częstochowy

Artur 
Sokołowski
Kandydat do Rady Miasta

M
at

er
ia

ł K
W

 P
ra

w
o 

i S
pr

aw
ie

dl
iw

oś
ć,

 u
l. 

N
ow

og
ro

dz
ka

 8
4/

86
, 0

2-
01

8 
W

ar
sz

aw
a

Artur Sokołowski

W nadchodzących wyborach samorządowych proszę o oddanie na mnie głosu.
Obiecuję, że nie zawiodę zaufania, jakim mnie obdarzycie!   3-2-1 – START!!!

MÓJ PROGRAM DLA OKRĘGU NR 1 
Śródmieście – Stare Miasto – Trzech Wieszczów
 Śródmieście:
Zmiana „betonowej pustyni” pl. Biegańskiego w miejsce przyjazne dla ludzi
Poprawa jakości otoczenia bloków komunalnych – zieleń, ławki, chodniki
Wstrzymanie decyzji o budowie galerii handlowej w III Alei NMP 49
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicach Śródmieścia
 Stare Miasto:
Rewitalizacja Starego Rynku i otoczenia – powstrzymanie dalszej degradacji
Zmiana wizerunku rejonu ulic Ogrodowej i Małej – dawnego „serca” miasta
Przebudowa skrzyżowania ulic Mirowskiej i Nadrzecznej wraz z otoczeniem
Remonty szkół publicznych zlokalizowanych w dzielnicy Stare Miasto
 Trzech Wieszczów:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów
Stworzenie terenów zieleni – „Promenada Śródmiejska”, zieleńce, skwery
Rewitalizacja otoczenia obszaru zakładów „Wełnopol” i „Stradom”
Wzrost komfortu życia w blokach komunalnych – remonty, chodniki, parkingi
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Okręg PZW w Częstochowie uhonorował Kra-
kowski Klub „Głowatka” Medalem za Zasługi w 
Rozwoju dla Wędkarstwa Okręgu Częstochowa. 
Prezes Okręgu Częstochowa Maciej Brudziński 
wieloletni sympatyk „Głowatki”, przekazał to od-
znaczenie Prezesowi Klubu Zdzisławowi Adam-
czykowi podczas XXI Międzynarodowego Pucha-
ru Głowatki.

Klub „Głowatka powstał w 1993 roku stawiając 
sobie za główny cel ochronę stada zarodowego gło-
wacicy oraz zbieranie środków na zarybienia tą prze-
piękną rybą Dunajca i Popradu. Klub przez wiele lat 
działał przy Okręgu PZW Kraków a potem przy Okrę-
gu PZW Nowy Sącz, aktualnie jest samodzielnym 
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, 
nadal współpracującym z Polskim Związkiem Węd-
karskim. Klub przez lata swojej działalności nawią-
zał współpracę z władzami Gmin: Łapsze, Niżne i 
Czorsztyn oraz z Zespołem Elektrowni Wodnych w 
Niedzicy, które od wielu lat wspomagają go w organi-
zacji wielu zawodów. Najważniejsze z nich to „Puchar 
Głowatki”, podczas którego zawodnicy nie tylko ry-
walizują między sobą, ale również wpuszczają tarlaki 
głowacicy do Dunajca (zaszczytu zarybieniem tą rybą 
w tym roku doznał prezes naszego okręgu Maciej Bru-
dziński) oraz przeprowadzają wielką licytację sprzętu 
wędkarskiego ufundowanego przez sponsorów. Do-
chód z licytacji przeznaczony jest na zakup ryb, które 
potem trafi ą do rzeki. Oprócz zawodów wędkarskich 
członkowie klubu organizują szereg imprez nie tylko 
dla wędkarzy, na które przybywają sympatycy z całe-

go świata. „Głowatka” organizuje również sympozja 
ichtiologiczne, w których biorą udział światowej sła-
wy profesorowie. Najważniejszym takim sympozjum, 
którego współorganizatorem był klub było

„II International Hucho Symposium”, które odby-
ło się w 2012 roku. Było to największe w ostatnich 
latach na świecie spotkanie ichtiologów zajmujących 
się głowacicą i tajmieniem, podczas którego przed-
stawili swoje referaty naukowcy z 17- stu państw. 
Działania klubu nie ograniczają się tylko do rejonu 
„Podkarpackiego” i „Karpackiego” i do jednego ga-
tunku ryby. Spore kwoty pieniędzy są przeznaczane 
na takie gatunki ryb jak: pstrągi potokowe, lipienie, 
brzany, świnki, sandacze i szczupaki. Członkowie klu-
bu pomagają w różnych miejscach na terenie Polski 
w akcjach sprzątania rzek, wykrywają wszelkie nie-
prawidłowości, które często kończą się wnioskami do 
prokuratury (zanieczyszczenia, nielegalne wybieranie 
żwiru czy stawianie w korytach elektrowni wodnych, 
które potem doprowadzają do zagłady rzeki). Biorą 
udział również w zarybieniach wód, między innymi 
na terenie okręgu częstochowskiego. Ci pasjonaci po-
trafi ą przejechać wiele kilometrów by pomóc naszym 
wędkarzom w wpuszczaniu pstrągów potokowych i 
lipieni do Pilicy czy Krztyni. Właśnie za takie wielo-
letnie działania, Zarząd Okręgu PZW w Częstochowie 
postanowił podziękować członkom Klubu Głowatka 
przyznając ich stowarzyszeniu Medal za Zasługi w 
Rozwoju dla Wędkarstwa Okręgu Częstochowa. 

Zainteresowanych szerszymi działaniami klubu 
odsyłam na stronę www.hucho-hucho.org

Tekst: Robert Amborski 

Medal dla 
krakowskiego 

Klubu Głowatka 

R E K L A M A
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Głosuj na listę nr 7 do Sejmiku Śląskiego 
1. KOKOT Sławomir Jan 
2. KRAMARSKI Stefan
3. LIBERDA Violetta Maria
4. WYDMUCH Grzegorz Andrzej
5. DUDEK Jerzy Roland 
6. STĘPIEŃ Aleksandra Magdalena 
7. LIBERDA Cezary Jarosław 
8. DRÓŻDŻ Elżbieta Grażyna 
9. KONIECZKO Izabela Monika 
10. PORCZ Maciej Szymon 

Sławomir Kokot
kandydat Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke na prezydenta Częstochowy

Nowa Prawica, 
                        Nowy Samorząd, 
                                           Nowa Częstochowa

Program Nowej Prawicy 
na wybory samorządowe 2014

1. zniesiemy licencję i koncesję, które ograniczają wolność gospo-
darczą i są w kompetencjach samorządów

2. uprościmy procedury i radykalnie zmniejszymy biurokrację na 
każdym szczeblu lokalnym

3. zlikwidujemy straż miejską przeznaczając zaoszczędzone środki 
na dotacje celowe dla policji

4. wprowadzimy żelazną zasadę według której budżety samorządowe 
wszystkich szczebli będą musiały być uchwalane bez zadłużenia

5. mieszkania komunalne sprzedamy ich aktualnym użytkownikom 
lub sprywatyzujemy

6. społeczne świadczenia gotówkowe zastąpimy bezgotówkowymi 
świadczeniami opartymi o bony i zwrot kosztów 

7. wprowadzimy system pracy urzędników uwzględniający czas i 
jakość obsługi obywatela 

8. będziemy bezwzględnie przestrzegali poszanowania własności 
prywatnej w trakcie tworzenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego i gospodarowania nieruchomościami 

9. drastycznie ograniczymy liczbę urzędników samorządowych 
wprowadzimy model działania małej ale sprawnej administracji samo-
rządowej

10. zmienimy godziny funkcjonowania urzędów tak, aby obywatele 
mogli załatwić swoje sprawy po wyjściu z pracy

11. usługi realizowane obecnie przez spółki i zakłady komunalne 
miast i gmin zlecimy fi rmom prywatnym wyłonionym w przetargach 

12. wprowadzimy zasadę niezwłocznego wydawania decyzji admini-
stracyjnych obywatel uzyska je od ręki lub najpóźniej w ciągu kilku dni

13. wprowadzimy powszechną obsługę elektroniczną obywateli
14. wyniki głosowań radnych wszystkich szczebli udostępnimy do 

informacji publicznej w internecie
15. zmniejszymy lub całkowicie zniesiemy daniny publiczne i podat-

ki lokalne szczególnie te płacone przez prywatnych przedsiębiorców
16. będziemy sukcesywnie uwłaszczali mienie podlegające obecnie 

wieczystej dzierżawie 
17. wesprzemy prywatnych lokalnych przedsiębiorców zachęcając 

ich do inwestowania na danym terenie 
18. zwiększymy środki przekazywane przez samorządy policji
19. usuniemy gminne fotoradary 
20. zajmiemy się uruchamianiem jak największej sieci komunikacyj-

nej obsługiwanej przez prywatnych przedsiębiorców 
21. zlikwidujemy bus pasy wszędzie gdzie to będzie tylko możliwe 

(przebudujemy lub zlikwidujemy torowiska w celu udostępnienia ich 
do pojazdów)

22. będziemy wspierać działalność społecznych inicjatyw prywat-
nych takich jak fundacje, stowarzyszenia i organizacje charytatywne 
poprzez włączanie ich do realizacji ustawowych zadań samorządo-
wych 

23. zaangażujemy się w rozwój prywatnej inicjatywy edukacyjnej 
działającej lokalnie na różnych szczeblach

24. podejmiemy działania zmierzające do przekazania nieefektyw-
nie zarządzanych publicznych żłobków, przedszkoli i szkół organiza-
cjom zrzeszającym rodziców

25. zakończymy fi nansowanie przez samorządy tzw. kultury nowo-
czesnej, często wulgarnej i obrażającej uczucia religijne obywateli.

Głosuj na listę nr 7 do Rady Miasta
Okręg wyborczy nr 1
dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście, 
Trzech Wieszczów
1. Piotr Paweł Stefański
2. Przemysław Stanisław Kowalski
3. Wojciech Grzegorz Malczewski
4. Karolina Maria Rebanne-Kurek
5. Arkadiusz Marcin Otrębski
6. Agata Janina Sarara
7. Bożena Irena Tanerska
8. Magdalena Smułka
9. Marta Agnieszka Kuca
10. Adam Oskar Kulej

Okręg wyborczy nr 2
dzielnice: Częstochówka-Parkitka, 
Kiedrzyn, Tysiąclecie
1. Kamil Piotr Batorek
2. Anna Mariola Madej
3. Andrzej Krzysztof Bieleń
4. Iwona Barbara Czuber
5. Małgorzata Lech
6. Zygmunt Ociepa
7. Andrzej Marek Tanerski
8. Alina Ewa Adamkiewicz 

Okręg wyborczy nr 3
dzielnice: Mirów, Północ, 
Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie
1. Robert Konieczko
2. Zdzisław Betnarski
3. Dariusz Całus
4. Magdalena Tyżlik
5. Bartłomiej Opoka
6. Urszula Wawrzak
7. Zenona Bieleń
8. Grażyna Haręza
9. Magdalena Tanerska
10. Ewa Skoczylas
11. Piotr Korzeniec 

Okręg wyborczy nr 4
dzielnice: Ostatni Grosz, 
Raków, Wrzosowiak
1. Piotr Krzysztof Czuber
2. Jacek Adam Pawlikowski
3. Weronika Luiza Nowakowska
4. Paweł Zbrojkiewicz
5. Michał Piotr Gołda
6. Małgorzata Janina Szczygieł
7. Tomasz Marcin Pawelec
8. Edyta Krystyna Woźniak
9. Marta Małgorzata Rajczyk
10. Beata Daniela Kaliściak
11. Katarzyna Joannna Chrząstek
12. Adam Jan Bieleń
13. Mariusz Jerzy Stempień

Okręg wyborczy nr 5
dzielnice: Błeszno, Dźbów, 
Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, 
Podjasnogórska, Stradom
1. Marek Zdzisław Domagała
2. Jarosław Piotr Tonerski
3. Marcin Dariusz Kowalik
4. Józef Olczyk
5. Daniel Paweł Musiał
6. Renata Lucyna Garus
7. Aleksandra Maria Miejska
8. Donata Anna Woźniakowska
9. Małgorzata Ociepa
10. Beata Magdalena Dudek

Materia wyborczy KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke
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Przez 25 lat względnej wolności w wyborczym fe-
stiwalu w wydaniu towarzyszy z SLD, PO, PiS czy PSL 
zużyto wszystkie możliwe czasowniki niosące za sobą 
jakieś obietnice. W ich wyniku władza obsypie nas do-
brobytem, wszakże pod jednym warunkiem: jak na nią 
zagłosujemy. A z drugiej strony niemal z każdej strony 
widać, że coś nie jest tak, jak miało być. A to centralnie 
w wyniku wydania 34 miliardów złotych na walkę z bez-
robociem bezrobocie wzrosło, a to lokalnie w wyniku 
„budzenia energii” - energii starczyło na zbudowanie 
wirtualnej fi rmy Kazmet z Jarzynowej... Przykładów co-
dziennych afer, przekrętów są tysiące. 

Masz tego dość? Nie tylko Ty. 

Od lokalnej nowej opozycji (nowej, bo jakoś przez 3 
lata uchwalała budżety miasta ręka w rękę z SLD i PO) z 
bilbordów dowiedziałem się, że teraz jak ona będzie rzą-
dzić to już nie obiecuje a gwarantuje, że stworzy tysiące 
nowych miejsc pracy. Na moment w to uwierzyłem. A 
zaraz sobie pomyślałem, że jeśli kandydaci mają takie 
umiejętności to dla próby niech zaczną nieco skromniej, 
np. od stworzenia zamiast tysięcy... 2 miejsc pracy? Dla 
siebie, za swoje. A potem czterech, czy dziesięciu. A jak 
już stworzą tych 10 nowych stanowisk pracy, sami i za 
swoje pieniądze, to dopiero wtedy niech powiedzą, jak 

się je tworzy innym. Chętnie posłucham. Bo inaczej to 
jakoś nie uwierzę. No chyba, że będą to tysiące miejsc 
pracy w urzędowych agencjach, wydziałach czy spół-
kach. 

Wiara w to, że ktoś kto bardzo chce może to zrobić 
bez praktycznych umiejętności jest tyleż szlachetna co 
naiwna. Oddałbyś zoperowanie osoby bliskiej komuś z 
rodziny, bo bardzo chce czy raczej lekarzowi? No to nie 
dziw się, że jak oddajesz zarządzanie miastem, krajem 
urzędnikom, ludziom bez praktycznej wiedzy i doświad-
czenia to efekty są takie jakie widać. 

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Szaleństwem jest 
robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

W wyniku 25 lat wyborów rządzą nami praktycznie 
ci sami, te same „elity”, ludzie o bardzo podobnym spo-
sobie pojmowania np. mechanizmów rządzących go-
spodarką. Są oni przekonani (albo starająca się nam to 
wmówić), że jak się Obywatelom zabierze więcej to bę-
dzie im lepiej. Ale niektóre prawa ekonomii są jak prawa 
fi zyki. Po to, żeby władza wydała na obiecanki 100 zł ta 
sama władza wpierw musi Tobie Mieszkańcu zabrać 200 
zł. Bo władza nie ma własnych pieniędzy, bo władza dro-
go kosztuje, bo drugie 100 zł trafi a do ich kieszeni.  Skut-

ki są widoczne czy to w szpitalach, czy to na kolei, czy 
w poziomie edukacji, bezwładzie sądownictwa czy na 
służbowych wojażach wybrańców narodu. Ale to skutki 
naszych wyborów!

Zachęcamy Państwa do pójścia na wybory samorzą-
dowe i zagłosowania na Listę Kongresu Nowej Prawicy - 
lista numer 7.  U nas na czele list stoją ludzie zarabiający 
na chleb swój i swoich rodzin ciężką pracą u siebie. Je-
steśmy zarazem pracownikami i pracodawcami. Umie-
my mnożyć dobrobyt, umiemy racjonalnie gospodaro-
wać, umiemy tworzyć miejsca pracy, bo robimy to na co 
dzień. Inni umieją tylko o tym mówić. Bo nigdy sami nie 
tworzyli miejsc pracy, nie zarabiali na własne ryzyko i na 
własny rachunek. 

Widzisz różnicę? 
Mieszkańcu Częstochowy, teraz masz realny wybór!
Lista nr 7. KNP i Ruch Wolności w Częstochowie. 

Marek Domagała
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Okręg nr 5
Pozycja nr 1

Dlaczego warto oddać głos na listę wolnościowej prawicy, 

listę nr 7?
„Stworzymy, zbudujemy, rozwiniemy, poprawimy, oddamy, zlikwidujemy, usuniemy...”




