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– Czy to Pani pierwsza
przygoda z polityką?
– Nie, to jest moja trzecia
przygoda z polityką. Najpierw
startowałam do Europarlamentu, później do rady miasta. Teraz jestem kandydatką
Solidarnej Polski z listy Prawa
i Sprawiedliwości do Sejmu
Rzeczypospolitej. Startuję w
zbliżających się wyborach
parlamentarnych na posłankę
ziemi częstochowskiej.
– Który z punktów Pani
programu wyborczego jest
dla Pani priorytetowy i dlaczego?

– Jednym z punktów mojego programu jest pomoc
osobom starszym. Uważam,
że powinna zwiększyć się
opieka i wsparcie dla osób
w wieku poprodukcyjnym.
Musimy pamiętać, że nasze
społeczeństwo starzeje się,
widać to szczególnie w Częstochowie. Młodzi wyjeżdżają w poszukiwani pracy
i lepszego bytu, a w mieście
pozostają głównie emeryci i
renciści. Moim zdaniem osoby w podeszłym wieku powinny liczyć na ochronę ze
strony państwa. Należy wypracować – co jest zadaniem

polskiego parlamentu – szereg ustaw pomocowych, dla

konkretnej grupy społecznej.
ciąg dalszy na stronie 2
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uwagi

niestosowne
Ten jest z Ojczyzny mojej....

Zawsze się człowiek uczy i dowiaduje czegoś nowego. Nowym dla mnie jest
mocne przekonanie brzmiące w ustach arcy-znawców, że wyznawcy islamu nie zasymilują się w Polsce, lepiej ściągać obywateli chrześcijan.
Przyzwyczajony jestem, że jeśli ktoś z
takim przekonaniem mówi, to pewnie ma
ku temu powody. W dyskusji naukowej
takimi dowodami mogą być wyniki badań. Tu jest jednak dysputa ogólna, więc
nie badania się liczą, ale tembr głosu. Inne
moje przyzwyczajenie (przesąd, zabobon)
mówi, że człowieka można oceniać indywidualnie, a nie przez pryzmat przynależności do grupy.
Wśród wyznawców islamu zdarzają się
terroryści, to fakt. Podobnym faktem jest, że
w gronie księży katolickich trafia się pedofil. Oba fakty nie upoważniają do twierdzenia, że wszyscy muzułmanie to terroryści,
a wszyscy księża to pedofile. Takie generalizowanie uważam za rodzaj chamstwa,
bez względu na to jakiej grupy społecznej
dotyczy.

Ale to jest moja opinia. Inni mogą uznać,
że mają prawo do opinii przeciwnej. Ponieważ racji w tej sprawie nie da się pogodzić,
nie ma tu pola do kompromisu. I tu pojawia
się problem. Ludzie podkreślający niebezpieczeństwo wynikające z różnic rasowych, kulturowych, religijnych itp, lekceważą istniejące różnice kulturowe, religijne, takie siakie i
owakie, miedzy mną, a częścią Polaków. A są
one znacznie poważniejsze, niż różnice między chrześcijanami, a muzułmanami.
Nie wnikam w jakiego Boga wierzą owi
Polacy, z którymi zasadniczo się nie zgadzam. Nie wiem do jakiego chodzą kościoła,
ani jakie książki czytają. Nawet mnie to nie
interesuje.
Jeśli ktoś twierdzi, że od solidarności ważniejszy jest interes własnej grupy... Jeżeli
ktoś do wskazania „kochaj bliźniego swego...” dopisuje – ale tylko spokrewnionego...
Jeżeli ten ktoś wyklucza pewnych innych nie
chcąc im pomagać... Z góry ocenia i definiuje, kto ma prawo do życia godnego, a kto
nie ma do niczego żadnych praw.... To ten
ktoś, wybaczcie, nie jest z mojej Ojczyzny;
Ojczyzny rozumianej jako wspólnota oparta
na podobnych wartościach.

Nie uważam się przez to za kogoś lepszego. Po prostu dzieli mnie i tych „ktosiów”
nieprzezwyciężalna bariera różnic w pojmowaniu podstawowych wartości.
I musimy z tym żyć. Mimo tych różnic
jesteśmy obywatelami tego samego kraju,
płacimy podatki i troszczymy się o dobro
własnego państwa. Marzymy o lepszej przyszłości dla Polski, choć może każdy widzi tą
lepszą przyszłość inaczej.
A skoro możliwe jest takie współżycie, nie
obrażajmy logiki, twierdząc, że państwo 38
milionowe zagrożone jest przez wpuszcze-
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Monika Fajer z Solidarnej Polski, startująca z listy Prawa i Sprawiedliwości,
przedstawia wyborcom swoją kandydaturę na posłankę ziemi częstochowskiej

od Was
dla Was

dokończenie ze strony 1.
– Na liście będzie Pani dopiero na miejscu 12. Jak ocenia
Pani swoje szanse?
– Myślę, że jest to najlepsze
miejsce. Dlatego, że jestem na
dole listy, to mogę przeskoczyć wszystkich. A tak całkiem serio – nieważne czy jest

to miejsce 12. czy 1. lub 2. liczy się człowiek.
Wiele osób zna mnie z działalności społecznej, mam nadzieje więc, że moja wcześniejsza praca zaprocentuje w tych
wyborach parlamentarnych.
– Czy są kandydaci do Sejmu, których się Pani obawia?

– Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że na listach różnych
komitetów wyborczych są znane nazwiska, ale gdybym nie
wierzyła w to, że jestem dobrą
kandydatką na posłankę, nie
brałabym udziału w wyborach.
Jestem osobą otwartą, aktywną, nie boję się trudnych
wyzwań i co chyba najważniejsze, jestem skuteczna. Będę
godnie reprezentować mieszkańców Częstochowy i regionu. Potwierdzeniem mojego
zaangażowania w ludzkie sprawy są dotychczasowe osiągnięcia. Stowarzyszenie „Zawsze
z ludźmi”, którego jestem preze-

nie garstki muzułmanów. Moi drodzy, szanowni Czytelnicy! Jeśli ktoś zada sobie trud
poznania historii naszego państwa, z szacunkiem odczytać może o osiągnięciach Polski
w asymilacji różnych ludzi, innej rasy, religii
czy kultury. Polska była silna, gdy potrafiła
przyciągać do siebie niemieckich protestantów, ruskich prawosławnych, tatarskich muzułmanów, Holendrów, Francuzów, Żydów
z Hiszpanii i Turcji, Ormian, Karaimów...
I ta sama Polska traciła i słabła, gdy zaczynała obcych wykluczać... Tak było. A jak ma
Jarosław Kapsa
być...?

sem, udziela pomocy dzieciom,
młodzieży i dorosłym oraz
wspiera w rozwoju osobistym,
społecznym,
edukacyjnym
i zawodowym. Ponadto jestem
aktywną działaczką Fundacji
”Walczę z SM” (stwardnienie
rozsiane – przyp. red.)
Swoje bogate doświadczenie
w działalności społecznej chętnie przeniosłabym do Sejmu.
Tam będę mieć bezpośredni
udział i wpływ na tworzenie
i kształt przepisów ułatwiających życie osobom najbardziej potrzebującym pomocy
i wsparcia.
red.
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Poseł Balt z Częstochowy:
Przygarnijmy uchodźców
Do naszej redakcji
dostarczono nagranie
mp3 z wypowiedzią
obecnego posła i jednocześnie kandydata
SLD na kolejną kadencję Sejmu – Marka
Balta. Częstochowski
parlamentarzysta wypowiedział się publicznie w sprawie uchodźców. Z troską odniósł
się do ich osiadania,
podkreślając; „(...)
mamy miejsca w Polsce, których włodarze
biją na alarm, że zaczyna brakować ludzi,
że wszyscy stamtąd
wyjeżdżają (...)”.
Nagranie jest dostępne również w sieci na
youtube.

„Oczekujemy od rządu informacji w jakiej formule państwo polskie będzie mogło pomóc emigrantom, bo widzimy
te niepokojące zdjęcia, dramatyczne zdjęcia utopionych
dzieci, utopionych ludzi w
Morzu Śródziemnym. Europa
powinna otworzyć serce, powinna otworzyć się na bardzo
wielki dramat tych ludzi.
Oczekujemy od rządu informacji, w jakim stopniu
Polska jest przygotowana na
pomoc tym uchodźcom.
Ja chcę powiedzieć, że na
wschodniej ścianie Polski jest
bardzo wiele miejscowości,
które się wyludniają. Gospodarze tych miast i miasteczek
alarmują, że z tych miejscowości wyjeżdżają ludzie i te
miejscowości po prostu przestają funkcjonować. Może to
jest pomysł na emigrantów,
żeby im pomóc osiedlić się w
Polsce, dać im miejsce gdzie
będzie bezpiecznie. Oni wiele

nie oczekują, oni oczekują po
prostu bezpieczeństwa, miejsca gdzie nie ma wojny.
Jesteśmy również za tym,
żeby aktywnie zacząć walczyć z Państwem Islamskim,
bo przecież Europa nie przyjmie miliarda osób z Europy
i Azji, gdzie to Państwo Islamskie i różnego typu jego
odmiany zaczynają coraz bardziej poszerzać swoje wpływy i mordować ludzi.
Nie wiem, czy jesteśmy przygotowani mentalnie i kulturowo, ale to jest rola rządu, żeby
o tym mówić i tu powinna być
zgoda całej klasy politycznej.
Ja chcę powiedzieć, że 10
tysięcy emigrantów, to nie
jest wcale dużo, to jest koszt
około 3 groszy na obywatela
rocznie. Chcę powiedzieć, że
na banki w Irlandii wydaliśmy tyle pieniędzy, że na tych
emigrantów w Europie byśmy przeznaczyli po milionie
euro, na te setki tysięcy już.
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Skala problemu jest oczywiście duża, ale nie niemożliwa
do przyjęcia dla Europy.
Niemcy zaczynają mówić
o osiedlaniu tych emigrantów w landach wschodnich,
które się wyludniały, my też
mamy miejsca w Polsce, których włodarze biją na alarm,
że zaczyna brakować ludzi,
że wszyscy stamtąd wyjeżdżają, że zostają w miejscowościach sami seniorzy [czy
chodzi o Częstochowę? przyp. red.]. A przecież z tych
relacji, które widzimy, to Ci

emigranci mają bardzo często wyższe wykształcenie, z
doktoratami, profesorami, są
lekarzami, są pielęgniarkami,
dobrze wykształceni. Niemcy nostryfikują im dyplomy
z automatu, może trzeba dokładnie wprowadzić zasadę,
że każde dziecko urodzone
na terenie Polski staje się z
automatu obywatelem polskim, ma możliwość chodzenia do polskiej szkoły i to jest
może również powód, żeby
tych ludzi przyjmować, żeby
zwiększyć liczbę obywateli

w Polsce, która drastycznie
spada”.
Marek Balt o Grzegorzu Napieralskim, byłym szefie SLD,
który w wyborach parlamentarnych będzie startował z listy
PO: „Grzegorz Napieralski od
dłuższego czasu zmieniał poglądy w kierunku liberalnych
gospodarczo poglądów, my
[SLD – przyp. red.] mamy bardzo socjalne poglądy gospodarcze [...] Ja lubię Grzegorza
Napieralskiego, dobrze mu
życzę, ale to jest zła decyzja.”
Renata R. Kluczna

Kontra Jaskóły
W ubiegłym tygodniu kandydat na posła z Ruchu Kukiza Tomasz Jaskóła
zorganizował w Częstochowie Marsz Antyimigracyjny. W ramach dziennikarskiego obiektywizmu prezentujemy odmienną, do posła Balta, opinię.
- Nie jestem przeciwnikiem
uchodźców. Polska jest jednak
zbyt biedna, abyśmy mogli pozwolić sobie na uniesienie ciężaru imigrantów solidarnie z
bogatymi krajami zachodu. Tym
bardziej, że problem emigracji
dotknął wyraźnie także polskie
rodziny. (...)
W przedmiotowej sprawie
głos zabrał także rodzimy poseł,
Marek Balt. W jego wypowiedzi
można dopatrzeć się zdumiewających opinii. Pierwszy poruszony przez Balta aspekt dotyczy
szansy wyrównania tzw. zapaści
demograficznej starzejącego się
społeczeństwa polskiego czy
krajów zachodnich.
Drugi to ewentualna implementacja pomysłu osiedlania imigrantów na terenach uboższych
tj. wschodnich landów Niemiec
– poprzez analogię także na tzw.
ścianie wschodniej Polski. Można również dopatrzeć się tezy o
rzekomo niewielkich kosztach
takiej operacji. Pominę odwołanie
się do wielkiego serca i miłosierdzia. Dość groteskowo to brzmi w
ustach człowieka, który próbował
opodatkować pielgrzymów.
W trakcie swojego wywodu
polityk SLD odwołuje się także do ekonomicznych aspektów
ratowania banków w Irlandii.
Zgadzam się, tylko że to akurat
formacja socjalistów europejskich głosowała za ratowaniem
tych podmiotów i zarządzających
nimi banksterów zamiast dać im
upaść zgodnie z prawidłami gospodarki wolnorynkowej.
Niewypowiedzianym, mnie
osobiście szokującym argumentem jest, iż zamiast szukać sposobów na powstrzymanie emigracji
z kraju i Częstochowy, zamiast

opracować strategię powrotu rodaków do ojczyzny, remedium
na ich brak znajduje poseł w imigrantach. Kolejna kwestia odnosi
się do propozycji stworzenie w
Niemczech oraz na wschodzie
Polski zwartych etnicznie, mających trudności z asymilacją grup.
Tych pięć tez przedstawię
Państwu z pozycji racjonalnej,
pragmatycznej obrony naszych
interesów narodowych, uwzględniajacych przede wszystkim
korzyści naszych obywateli.
Udowodnię, że wypowiadane
deklaracje posła Balta są błędne,
szkodliwe i jednocześnie bardzo
kosztowne dla kieszeni podatnika. (...)
W pierwszej swej tezie za przyjęciem imigrantów polityk SLD
wskazał na szansę wyrównania
tzw. zapaści demograficznej starzejącego się społeczeństwa polskiego czy krajów zachodnich.
Jeszcze 10-15 lat temu nasze społeczeństwo należało do najmłodszych w Europie. Jednak masowa
emigracja Polaków – młodych,
kreatywnych, wykształconych
zniweczyła całą strukturę demograficzną.
Zastanawia mnie to, że nie myślimy jak sprowadzić tych ludzi
i dać im możliwości rozwoju, a
jednocześnie wzrostu PKB? Dołożę do tego repatriantów. Polska
jest ostatnim krajem, który nie
sprowadził wszystkich chętnych
przesiedlonych przez komunistów na teren ZSRR rodaków lub
ich potomków. Koncepcja Marka
Balta wydaje się zatem błędna,
gdyż szansą na wyrównanie zapaści demograficznej jest powrót
kilku milionów naszych obywateli wypchniętych za granicę. I to
nie z powodu chęci zwiedzania,

lecz w konsekwencji nepotyzmu,
biurokracji, nadmiernego opodatkowania pracy i kosztów administracyjnych oraz czasu działania
państwa. Państwa nieprzyjaznego
obywatelom. (...)
Co możemy zrobić? Czy
przyjmować imigrantów? Tak,
ale ostrożnie i w miarę swoich
skromnych możliwości. Należy
niewątpliwie pamiętać, że są to
osoby uciekające przed wojną.
Może niech partie polityczne, których przedstawiciele zawsze mają
szereg egzotycznych propozycji,
sprzedadzą swój majątek oraz zlikwidują finansowanie z budżetu.
Tym samym rocznie zyskamy
środki w wysokości 50-100 milionów złotych.
Na tym polu może wykazać
się także Marek Balt i jego żona.
Odchodząc z upadającej częstochowskiej huty Balt wziął 300
tys. zł odprawy. Z kolei jego żona
w ostatnich kilku latach pracowała w różnych spółkach komunalnych w Częstochowie i Będzinie.
Niech tak troszczący się o bliźniego poseł utworzy fundację, której
celem będzie wspieranie imigrantów (ja takową właśnie tworzę) i
niech przeznaczy połowę dochodów własnych i małżonki na ich
wsparcie. Będzie to szlachetne
i humanitarne, a jednocześnie
będzie sprawdzianem autentycznych intencji lokalnego polityka.
Podatnicy nie są już w stanie tego
unieść. (...) - mówi Tomasz Jaskóła.
Cała wypowiedź kandydata
Ruchu Kukiza dostępna jest na
naszej stronie internetowej.
Czekamy na głosy mieszkańców.
Renata R. Kluczna
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Opinię Prawa i Sprawiedliwości
reprezentuje
radny Artur
Gawroński:

W imieniu Platformy Obywatelskiej
(w ramach
koalicji
PO-SLD)
opinię
przedstawia
radny Jacek
Krawczyk:

„Opinia publiczna dzięki
umożliwieniu publikacji na
łamach Państwa tygodnika,
mogła dowiedzieć się jak
postrzegają problemy mieszkańców naszego miasta różne ugrupowania polityczne.
Cykl artykułów dał szanse
wielu środowiskom wyrażenia własnej opinii, a mieszkańcom pomógł zweryfikować swoich przedstawicieli.
Dzięki temu częstochowianie będą mogli w przyszłości dokonywać świadomego
wyboru, który może skutkować tym, iż mieszkańcy
Częstochowy w poszukiwaniu środków na utrzymanie
własnych rodzin, nie będą
musieli stawać się mieszkańcami Londynu, Edynburga
czy Dortmundu, a młodzi
częstochowianie nie będą
wyjeżdżać, aby robić karierę
czy na dobre studia do Warszawy, Krakowa oraz Poznania. Częstochowa posiada
potencjał i atuty, które dobrze
wykorzystane mogą stworzyć
długotrwały rozwój i poprawę życia mieszkańcom.
W imieniu całego środowiska i czytelników, chciałbym
Państwu bardzo serdecznie
podziękować
za włożoną
pracę i trud w podnoszeniu
problemów mieszkańców naszego miasta na łamach Państwa tygodnika.”

„Chciałbym w imieniu
Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej RP oraz w
imieniu przewodniczącego
struktur Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie
Senatora Andrzeja Szewińskiego podziękować wszystkim czytelnikom oraz redakcji Tygodnika Regionalnego
7 dni za pomysł i realizację
cyklu pytań kierowanych do
ugrupowań, decydujących o
naszym mieście.
Polemika pozwoliła zapoznać się bliżej mieszkańcom
z poglądami swoich reprezentantów oraz przedstawianymi
opiniami w wielu ważnych
aspektach życia publicznego. Platforma Obywatelska
konsekwentnie udzielała odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, nie uciekając od
trudnych tematów.
Uważamy, że zaproponowana forma kontaktu sprawdziła się i zapewniamy o
naszym udziale w kolejnym
cyklu, jeśli taki pojawi się w
przyszłości.
Do oceny czytelników pozostawiamy decyzję, które
ugrupowanie przekonało do
swoich wizji i racji, jednocześnie wierząc, że to właśnie
nam udało się najrzetelniej
zrobić.
Pragniemy zapewnić, że
pozostajemy do dyspozycji

udane przedsięwzięcie w niedalekiej przyszłości.”
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8
Dziękujemy za udział
w naszym cyklu. To już
ostatni odcinek, dlatego też w tym wydaniu
naszego tygodnika
pytamy przedstawicieli
ugrupowań o sens tej
formy wyrażania opinii
przez partie polityczne
na kwestie i problemy
dotyczące Częstochowy
oraz jej mieszkańców.
0 opinię poprosiliśmy
reprezentanta Ruchu
Wolności
– Marka
Domagałę:
„Dziękuję Pani Redaktor
Renacie Klucznej i całej redakcji tygodnika „7 dni” za
umożliwienie brania udziału
w ciekawej, otwartej debacie
na ważne dla miasta sprawy.
Przyglądając się jakości
debaty publicznej w mediach tzw. głównego nurtu
w zasadzie można powiedzieć, że takowa nie istnieje. Tym bardziej cieszy, że
są jeszcze lokalne media,
które stać na niezależność.
To niezależność od jedynie słusznych poglądów,

od dyktatu wielkich partii
i ich nachalnej propagandy.
Dzięki inicjatywie Redakcji,
jako reprezentant środowiska
konserwatywnych liberałów,
miałem okazję do przypomnienia kilku podstawowych
zasad ekonomii, logiki czy
po prostu zdrowego rozsądku. Obserwując dynamicznie
zmieniający się świat widać,
że wartości te niekoniecznie
są obecnie w cenie a dyktat
świata antywartości rośnie.
Proszę choćby zwrócić uwagę
na pełną spójność programową wszystkich czterech partii jakie rządziły czy rządzą
krajem od 26 lat, a wyrażoną na właśnie zakończonych
konwencjach wyborczych.
Wszyscy zapowiedzieli, że
jak tylko wygrają to „dadzą”
nam więcej pieniędzy (emerytur, pensji minimalnych,
średnich, wszystkich, dadzą
na dzieci) na cokolwiek.
Z czego dadzą? Z tego co nam
zabiorą! Tyle, że zabiorą dwa
razy więcej, bo po drodze muszą zabrać połowę dla siebie.
Zakończę retorycznym pytaniem: Czy ci co dają cudze
to „dobro-czyńcy” czy „zło-czyńcy”, to raczej „dobro-dzieje” czy „zło-dzieje”?
Tym bardziej należy docenić każdą okazję do mówienia jak jest. Jeszcze raz dziękuję.”

Stanowisko
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
przedstawia
Stanisław
Gmitruk:
„W imieniu Polskiego
Stronnictwa Ludowego serdecznie dziękuję Redakcji
Tygodnika Regionalnego 7
DNI, w tym Pani Agnieszce Woźniak i Pani Redaktor
Renacie Klucznej - za przeprowadzenie cyklu polemiki, w ramach którego była
możliwość wyrażania opinii
przez lokalne - częstochowskie struktury partii politycznych. Dla mnie był to kolejny
test wyrażania - w trybie publicznym - zdania, na różne
tematy dotyczące miasta Częstochowy, w moim imieniu a
przede wszystkim w imieniu
mojego Stronnictwa. Mamy
dużą satysfakcję, że mogliśmy zabierać „głos”, kreować
swoją opinię, ale również
prezentować całe ugrupowanie, jako partię merytoryczną,
stabilną w zakresie poglądów
na sprawy (dobro) publiczne, wyrażając jednocześnie
chęć wszelkiej aktywności
publicznej w mieście Częstochowie. Dziękując raz jeszcze
za dobry pomysł, pozostaję z
nadzieją na podobne, równie

mieszkańców, którzy mogą
liczyć na naszą pomoc i
wsparcie w wielu trudnych
sprawach na poziomie samorządowym jak i parlamentarnym.”
W imieniu
„Mieszkańców Częstochowy”
stanowisko
przedstawia Marcin
Maranda:
„W imieniu radnych i środowiska stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy dziękujemy redakcji za możliwość
przedstawiania naszych opinii
na łamach gazety.
Ten cykl był potrzebny gratulujemy pomysłu.
Dzięki tej inicjatywie częstochowianie poznali poglądy polityków i pomysły na
rozwiązywanie najważniejszych problemów naszego miasta. To z pewnością
przełoży się na poziom świadomości nas wszystkich,
szczególnie w kontekście
podejmowania decyzji wyborczych. W ramach cyklu
wytworzyło się oryginalne
forum wymiany poglądów,
z którego mogą korzystać
wszyscy, którzy podejmują najważniejsze decyzje
w mieście. Zapewniam, że
stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy dogłębnie
przeanalizuje
wszystkie
propozycje i rozwiązania
dotyczące podniesienia jakości życia w Częstochowie
przedstawione przez wszystkie środowiska polityczne.”
Renata R. Kluczna
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We wtorek o północy minął termin zgłaszania przez komitety wyborcze list z nazwiskami kandydatów
w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu. Kto trafił na „jedynki”, a kto musiał obejść się smakiem?
Prezentujemy listy poszczególnych komitetów wyborczych.
Skończyło się „udawanie”, można zacząć oficjalną kampanię wyborczą!
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo
Ludowe
Kandydaci do Sejmu:
1. Stanisław Gmitruk
2. Henryk Kiepura
3. Krzysztof Smela
4. Anna Socha-Korendo
5. Jacek Kapica
6. Aleksandra Banasiak
7. Bernadetta Niemczyk
8. Małgorzata Gałuszka
9. Zuzanna Geilke
10. Marcin Świerczyński
11. Ola Szczepańska
12. Alicja Grzegorczyk
13. Bożena Motłoch
14. Marcin Adamczyk
Kandydat do Senatu:
Andrzej Kubat (okręg nr 68 – powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski, kłobucki)

Komitet Wyborczy
Wyborców "Kukiz'15"
Kandydaci do Sejmu:
1. Tomasz Jaskóła
2. Tomasz Lechowicz
3. Anna Sitak
4. Bogusław Orłowski
5. Bogusław Nowak
6. Ewa Szymanek
7. Michał Brzózka
8. Paweł Siwczyński
9. Marta Hamala
10. Adam Binkowski
11. Mariusz Kotas
12. Violetta Andrusiewicz
13. Damian Romaniewicz
14. Monika Bartelak

Komitet Wyborczy KORWiN
Kandydaci do Sejmu:
1. Przemysław Ficenes
2. Jerzy Dudek
3. Bartłomiej Dobrzyniewicz
4. Karolina Świącik
5. Sebastian Liwoch
6. Jowita Kostrzewska
7. Wojciech Zalewski
8. Andrzej Lichnowski
9. Jacek Pietrzak
10. Anita Pyka

11. Agata Gorzelak
12. Maciej Hutkiewicz
13. Patrycja Komar
14. Piotr Michalak

Koalicyjny
Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Kandydaci do Sejmu:
1. Marek Balt
2. Wojciech Konieczny
3. Danuta Marzec
4. Stanisław Dzwonnik
5. Adam Zaczkowski
6. Roman Minkina
7. Krzysztof Zieliński
8. Aneta Glanc
9. Zdzisław Wolski
10. Agnieszka Skorek
11. Łukasz Wabnic
12. Magdalena Grądys
13. Monika Gałwa-Widera
14. Jacek Kasprzyk
Kandydaci do Senatu:
Teofil Jankowski (okręg nr 68 – powiaty:
częstochowski, lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Jarosław Marszałek (okręg nr 69 – miasto
Częstochowa)

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
Kandydaci do Sejmu:
1. Szymon Giżyński
2. Lidia Burzyńska
3. Mariusz Trepka
4. Andrzej Gawron
5. Jerzy Sądel
6. Krzysztof Janus
7. Konrad Głębocki
8. Jolanta Koral
9. Jerzy Nowakowski
10. Mariusz Chudzicki
11. Iwona Młodkowska-Przepiórowska
12. Monika Fajer
13. Dorota Korzonek
14. Jakub Michalski
Kandydaci do Senatu:
Ryszard Majer (okręg nr 68 – powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Artur Warzocha (okręg nr 69 – miasto Częstochowa)

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
Kandydaci do Sejmu:
1. Izabela Leszczyna
2. Halina Rozpondek
3. Grzegorz Sztolcman
4. Artur Konieczny
5. Marta Salwierak
6. Jadwiga Skalec
7. Wojciech Mercik
8. Joanna Rekwirewicz
9. Zdzisław Pachura
10. Mariusz Zaczkowski
11. Iwona Sadek
12. Jacek Badora
13. Waldemar Lisowski
14. Marzena Maniszewska
Kandydaci do Senatu:
Lasecki Jarosław (okręg nr 68 – powiaty:
częstochowski, lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Szewiński Andrzej (okręg nr 69 – miasto
Częstochowa)

Komitet Wyborczy
Partia Razem
Kandydaci do Sejmu:
1. Jarosław Soja
2. Magdalena Żołnowska
3. Martin Saczek
4. Adela Gonera
5. Ernest Pidzik
6. Monika Kała
7. Marcin Świercz
8. Anna Borowiec
9. Łukasz Respondek
10. Agnieszka Rzadkiewicz
11. Zbigniew Augustyński

Komitet Wyborczy
Nowoczesna
Ryszarda Petru
Kandydaci do Sejmu:
1. Anetta Ujma
2. Leszek Sykulski
3. Włodzimierz Gidziela
4. Paweł Jędrzejewski
5. Jan Broniszewski
6. Monika Nowakowska
7. Sandra Kamińska
8. Cezary Wosiński
9. Joanna Skrzeszowska
10. Magdalena Rudlicka

11. Dorota Bugajak-Sokół
12. Maciej Bryk
13. Krzysztof Żelazkiewicz
14. Mariusz Białas
Kandydat do Senatu:
Tomasz Brymora (okręg nr 68 – powiaty:
częstochowski, lubliniecki, myszkowski, kłobucki)

Komitet Wyborczy
Wyborców
Zbigniewa Stonogi:
Kandydaci do Sejmu:
1. Rafał Gil
2. Janusz Kryczka
3. Ernedira Baranowska
4. Piotr Borczyk
5. Kamila Miszta
6. Katarzyna Piotrowska
7. Henryk Jeziorowski
8. Marcin Urlik

Komitet Wyborczy
Grzegorza Brauna
"Szczęść Boże!"
Kandydaci do Sejmu:
1. Norbert Zadora
2. Jakub Predko
3. Agnieszka Łuczak
4. Szymon Garbacz
5. Małgorzata Skalik
6. Grzegorz Wydmuch
7. Joanna Pożarlik
8. Bartosz Dąbrowski
9. Agnieszka Synowiec
10. Wojciech Omiotek
11. Katarzyna Przybyła
12. Krzysztof Kołaciński

Komitet Wyborczy
Wyborców JOW Bezpartyjni
Kandydat do Senatu:
Tomasz Andrzej Bebłociński (okręg nr 69
– miasto Częstochowa)

Komitet Wyborczy
Wyborców
Bezpartyjny
Marcin Maranda
Kandydat do Senatu:
Marcin Maranda (okręg nr 69 – miasto
Częstochowa)
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DOŚĆ!
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaprezentował nam
wszystkim postawę antyobywatelską, lekceważąc pierwsze
konsultacje społeczne, o które
zawnioskowali sami mieszkańcy, a które miałem zaszczyt
być formalnym wnioskodawcą, co w istocie stanowi lekceważenie i nie wykonywanie
obowiązków wynikających z
uchwały o konsultacjach społecznych.
Wynik konsultacji społecznych wciąż nie został opublikowany, mimo upływu ponad
dwóch miesięcy od zakończenia konsultacji oraz nie został
przedstawiony na sesji rady
miasta.
Zignorowanie tych obowiązków nie może zostać
przemilczane...
Oto treśc skargi, która została złożona w częstochowskim magistracie w miniony
piątek:
Na podstawie art. 227,
228 i 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz.U.1960 nr 30 poz.168 –
tekst jednolity) składam skargę
na działania Prezydenta Miasta
Częstochowy związane z nie
wykonaniem uchwały Nr 715/
LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia czerwca 2010
roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji

społecznych z mieszkańcami
Częstochowy tj. nie przedstawieniem w przewidzianym
terminie jednego miesiąca od
zakończenia konsultacji ich
wyników mieszkańcom miasta, ani też Radzie Miasta na
pierwszej sesji od zakończenia
konsultacji.
Uzasadnienie
Na wniosek Mieszkańców miasta w dniach 01.06
- 30.06.2015 r. Prezydent
Miasta Częstochowy zarządził konsultacje społeczne w
sprawie przedłużenia 777 ul.
Racławickiej do ul. Staszica –
Zarządzenie 287.2015 z dnia
28.05.2015.
Konsultacje odbyły się w
przewidzianym terminie i
spotkały się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Mimo upływu czasu do dnia
07.09.2015 r. Prezydent Miasta Częstochowy nie przedstawił wyników konsultacji ani
mieszkańcom Częstochowy
ani też, w wymaganym terminie Radzie Miasta Częstochowy.
Stanowi to zlekceważenie
uchwały Nr 715/LXII/2010
Rady Miasta Częstochowy
z dnia czerwca 2010 roku, a
tym samym zlekceważeniem
mieszkańców Częstochowy.
Czytelnik."
red.
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Co za dużo,
to niezdrowo

Zadbałam o to, żebyście w poważnym
i dojrzałym wieku
nie byli – mówiąc
potocznie – grubaskami – mówiła
Ewa Kopacz podczas spotkania z
uczniami rozpoczynającymi nowy rok
szkolny. Co kryje się
pod słowami pani
premier?

Decyzją rządowej koalicji PO-PSL od 1 września
z półek szkolnych sklepików miała zniknąć niezdrowa żywność. I zniknęła.
Uczniowie nie kupią już w
szkołach chipsów, wysoko
słodzonych napojów, wszelkiego rodzaju fast foodów,
słowem „śmieciowego” jedzenia.
Trudno jednak oprzeć
się wrażeniu, że – mówiąc
językiem młodzieżowym –
posłowie pojechali po bandzie. Ze szkolnych sklepików zniknęły bowiem także
zwykłe bułki z białego pieczywa, większość jogurtów,
a w kanapkach nie może być
serka topionego, ketchupu, a
nawet soli.
Sklepikarze i dyrektorzy
wielu szkół biją na alarm,

bo po tych rewolucyjnych
zmianach półki szkolnych
sklepików świecą pustkami, kolejki do nich na przerwach to już historia, co
więcej wkrótce do historii
mogą przejść same sklepiki.
Daleko szukać nie trzeba.
W szkole podstawowej nr
33 na Trzech Wieszczów w
Częstochowie sklepik już
zlikwidowano.
Rządowy pomysł „sklepikowej rewolucji” nie
spodobał się uczniom – To
co teraz jest sprzedawane
u nas w sklepiku jest dużo
droższe, zdrowa żywność
kosztuje. Zresztą nie ma
nawet co kupić - wcześniej
było jedzenie, a teraz? Teraz
tylko jakieś owoce i tylko
ciemne pieczywo. Wszystko
jest takie niedoprawione –
usłyszeliśmy od dziewczyn

z częstochowskiego technikum Kochanowskiego.
Jako że pomysłowość
młodzieży nie zna granic, to
uczniowie skrzykują się za
pośrednictwem portali społecznościowych i planują
zorganizować protest. Planują go na 7 kwietnia 2016
r. Data jest nieprzypadkowa,
bo na 7 kwietnia przypada
Światowy Dzień Zdrowia.
Do specjalnie utworzonego
wydarzenia na Facebooku
dołączyło już ponad 63 tysiące młodych ludzi!
„Sklepikowej rewolucji”
wtórują eksperci z dziedziny
żywienia – Szkoła ma pokazywać co jest właściwie, ma
wyznaczać kulturę zachowania, ubiór, także kulturę
jedzenia, a zdrowe jedzenie jest właściwe. Dziecko może zjeść słodycz czy

słodką bułkę, ale nie powinny być one podstawą żywienia – mówi Lidia Krawczyk,
częstochowska dietetyk.
Faktem jest, że Polacy tyją
na potęgę. Co czwarty Polak
jest otyły, ponad połowa ma
nadwagę. Polskie dzieci tyją
najszybciej na świecie – wynika z badań WOBASZ. W
grupie 11-latków polskie
dzieci są już najtęższe w
Europie – podaje Światowa
Organizacja Zdrowia. Coś
trzeba było zatem zrobić.
Nie jest też tak, że szkoły
nie dbają o zdrowie dzieci.
Realizowany jest choćby
program „Owoce i warzywa
w szkole”, w ramach którego dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2-3 razy w tygodniu
świeże owoce i warzywa. W
poprzednim roku szkolnym
skorzystało z niego ponad
50 tysięcy najmłodszych
uczniów szkół podstawowych.
Pytanie, czy wprowadzając „rewolucję sklepikową”
aby na pewno znaleziono
źródło problemu? – Moje
dziecko codziennie dostaje
do szkoły świeżą, zdrową
kanapkę i nie musi kupować
jedzenia w sklepikach. Tak
jest najzdrowiej – trafnie
komentuje jedna z mam.
Mateusz Strączyński

Sejm „przyjeżdża” do Częstochowy

Radio TOK FM zaprasza
na wyborczą akcję
Dziś, 17 września
od godz. 10 do
17 na placu Biegańskiego stanie
makieta gmachu
Sejmu – łudząco
podobna do tego
prawdziwego
z ulicy Wiejskiej
w Warszawie.

żania swoich opinii np. o
częstochowskich politykach
i ważnych dla siebie i regionie kwestiach.
Jest to doskonała okazja
dla każdego zainteresowanego problemami społecznymi, by zabrać głos, a
przy okazji zagłosować nad
dwiema ustawami.

rze Radia TOK FM, w ramach przedwyborczej akcji,
będą zachęcać mieszkańców
naszego miasta do wyra-

O godz. 18 w auli AJD
przy ul. Zbierskiego 2/4 w
Częstochowie rozpocznie
się debata kandydatów do

Debata
Przy makiecie dziennika- z kandydatami

Sejmu. Udział w dyskusji zapowiedzieli: Szymon
Giżyński z PiS, Jacek Kasprzyk ze Zjednoczonej Lewicy, Izabela Leszczyna z
PO, Jarosław Soja z Partii
Razem oraz Anetta Ujma z
Nowoczesnej.
Radio TOK FM podróżuje po Polsce i wszędzie
tam, gdzie ustawia makietę
Sejmu i organizuje debatę z kandydatami, nagrywa
radiowy program "Usłysz
swojego posła". Tym razem
audycja powstanie w Częstochowie.
red.
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@ Lewy sierpowy kontra prawy prosty –
Dlaczego zdaniem Państwa ugrupowania
Częstochowa nie jest miastem
wojewódzkim?
sas: Wypowiedź niejakiego Krawczyka potwierdza, że to [...] uczeń troglodyty Balta, który pisał
w trakcie kampanii wyborczej w 2002 r. w e-mailu
do wielu osób, w tym także do Krzysztofa Matyjaszczyka: „trzeba wchodzić na czatuy miejscowe
i gadać na Wrone że sprzedał województwo Częstochowskie, bo w sejmie jak było głosowanie dotyczące liczby województw to głosował przeciwko
Częstochowskiemu ch.. złamany a teraz się pcha na
prezydenta trzeba to ludziom mówić bo chyba zapomnieli niech na ch... nie głosują...” A fakty: Wrona w
głosowaniach w 1998 roku głosował za wnioskiem
aby utworzyć woj. staropolskie, w którym siedzibą
wojewody będzie Częstochowa, a siedzibą sejmiku województwa - Kielce; a gdy ten wniosek został
przez większość sejmową odrzucony, w kolejnym
głosowaniu był za wnioskiem aby siedzibą sejmiku
województwa śląskiego była Częstochowa, a nie,
jak proponują komisje, Katowice; gdy i ten wniosek
został odrzucony, w ostatnim głosowaniu trzeciego
czytania projektu ustawy „reformy administracyjnej” był przeciw przyjęciu w całości projektu ustawy
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej oraz Komisję Administracji
i Spraw Wewnętrznych, wraz z przyjętymi poprawkami. Panie Krawczyk - uciekając się do pańskiej
retoryki - jako bubek nie powinien pan nigdy więcej
„zajmować się sprawami samorządowymi naszego
miasta, ani też próbować wracać” do rady miasta.
anonim: sas, jeszcze uzupełnienie że Krawczyk
nie wie, że wojewodą był w tym czasie niejaki Szymon Giżynski, który siedział jak przysłowiowy d...
i nie wykonał żadnego ruchu w obronie województwa. Odwrotnie niż wojewoda opolski, który stracił
stanowisko, ale województwo opolskie obronił. Negatywną rolę odegrał również niejaki Buzek, który
nie wiedzieć czemu tak jest hołubiony w Częstochowie a miasto powinno być dla niego zamknięte.
mieszkaniec Częstochowy: Matyjaszczyk opluwał
razem z Baltem byłego prezydenta Wrone, zarzucając
mu uległość wobec kościoła. A sam swojej uległości
wobec swoich kolesi z SLD nie widzi. Ten szkodnik
już wiele złego zrobił w Częstochowie, teraz jeszcze
nam chcę sprowadzić islamską hołotę. Panie Matyjaszczyk,nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu.
Artur: Nie głosujcie na Marande!!! Mimo
sprzecznych poglądów prędzej bym oddał głos na
Marszałka!!!
rutra: Tylko Maranda... Marszałek na gońca
w magistracie.
@ Nowoczesna Ryszarda Petru stawia na...
nowoczesność

anonim: Nowoczesna gospodarka wg. tej partii
to umowy cywilne dla motłochu i aby się samemu
nażreć.
anetpol@interia.pl: Wreszcie ktoś kto wie jak
walczyć z problemami w państwie trzymamy za
słowo i dotrzymanie obietnic.
K. Rajczyk: Szkoda, że nawet nie wiedzą jakie są
pytania w referendum...
bonzo@wp.pl: Popłuczyny po Balcerowiczu, kto
pamięta, ten wie.
synszyl: Lepsze toto od sitwy SLDPOPIS...
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Kalendarium

17 września – Dzień Nonsensopedii, Dzień Sybiraka,
Dzień Monitoringu Wody, Dzień Szacunku dla Ludzi
Starszych (Japonia)
18 września – Międzynarodowy Dzień Geologa
19 września – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych
Siedlisk, Międzynarodowy Dzień Mówienia jak
Pirat
20 września – Dzień Niepodległości Osetii Południowej
21 września – Dzień Służby Celnej, Dzień Choroby
Alzhaimera, Dzień Morza
22 września – Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby
o Podwyżkę Płacy, Dzień bez Samochodu
23 września – Pierwszy dzień jesieni, Dzień Śliwki
24 września – Dzień ogłoszenia tysiąclatki, Dzień
Grzyba
25 września – Dzień Budowlańca
26 września – Europejski Dzień Ptaków, Dzień
Całowania Dziewczyn, Dzień antykoncepcji, Dzień
Aptekarza, Dzień języków obcych, Dzień Polskiej
Wikipedii
27 września – Światowy Dzień Turystyki, Dzień Niesłyszących, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego,
Dzień Serca
28 września – Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień
Walki ze Wścieklizną
29 września – Dzień Hipochondryka, Dzień Kuriera
i Przewoźnika 30 września – Dzień Chłopaka,
Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Tygodnik„7 dni”życzy pomyślności,
życzliwości wokół oraz samych pozytywnych
emocji i przeżyć wszystkim obchodzącym
swoje święto.

HUMOR
Dwa szczury jedzą taśmę
filmową.
– Dobry film - mówi jeden.
– Tak – odpowiada drugi –
ale książka była lepsza.
Teściowa na łożu śmierci.
Nagle wpada mucha do pokoju i teściowa wodzi za nią
wzrokiem.
Nagle odzywa się zięć:
– Niech mamusia sobie nie
przeszkadza.
Lekarz do lekarza:
– Wiesz, mam na oddziale
dziwny przypadek. Pacjent
już dawno powinien zejść,
a on zdrowieje!
– No cóż, czasami medycyna
jest bezsilna.
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Do Władimira Putina dzwoni prezes Coca-Coli:
– Panie prezydencie, mam
propozycję. Co sądzi pan
o zmianie flagi Rosji z niebiesko-biało-czerwonej na
czerwoną? Jak za dobrych
czasów w ZSRR. My za taką
reklamę oferujemy 5 miliardów dolarów rocznie.
Putin odpowiada:
– Pozwoli pan, że przemyślę
propozycję.
Odkłada słuchawkę, wykręca numer swojego asystenta
i mówi:
– Wania, kiedy dokładnie
kończy się nam umowa z
Aquafresh?

Klub Literacki Złota Jesień
SEN
Świecił rogal
jasnego księżyca
jego blask
odbijał się w mokrych
asfaltowych ulicach
wietrzyk leciutko wieje
przenosi chmury
przynosi nadzieje
na lepszy dzień
wietrzyk przyniósł
poranną mgłę
która jak
najczulsza kobieta
objęła mnie
z nastaniem poranka
znikła mgła
jak kochanka
a ja obudziłem się sam.
Włodzimierz Blukacz
Włodzimierz Blukacz – urodził się w dawnym województwie częstochowskim,
posiada wykształcenie zawodowe, pracował w górnictwie. Do pisania inspirują
go własne przeżycia oraz piękno przyrody. Jest członkiem Klubu „Złota Jesień”
od 2013 r.

CZWARTEK 17.09.2015 

9

W tym numerze naszego Tygodnika rozpoczynamy publikację książki
Wiesława Pasławskiego „Szynkadela produkt polski”.
Opowieść pełna humoru i niespodziewanych zwrotów akcji już zdobyła sobie rzesze fanów. Dzięki
uprzejmości autora, również czytelnicy „7 dni” mają możliwość jej przeczytania.
Mamy nadzieję, że nowy cykl, tym razem literacki, spotka się z entuzjazmem Czytelników.

 Przyjdź na Forum Kobiet
W najbliższą sobotę, 19 września o godz. 11 w Auli Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbędzie się już VI Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej „DYLEMATY KOBIECEJ
DUSZY”. Panie będą mogły wziąć udział w dyskusjach, a także
skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w zakresie poradnictwa medycznego, zawodowego, marketingu i zasad
prowadzenia własnego biznesu, a także psychologii, dietetyki,
kosmetologii. W tegorocznej edycji Forum poruszane będą problemy, jakie współczesny świat stawia kobietom. Będzie mowa
o tym, jak panie radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w życiu
społecznym i w różnych kulturach.

 Stwórz album fotograficzny o Żarkach
Część 1.
Gęsi, gęsi. Niby te Wodziejowice wcale nie takie
małe miasto, a tu w samym
centrum, po ulicy gęsi łażą
i gęgają.
– A sio! – machnął ręką
jadący na rowerze mężczyzna i dodatkowo popędził
je dzwonkiem.
Liczące kilka sztuk stadko ptaków, z głośnym
sykiem zeszło z jezdni
i czmychnęło w boczną
uliczkę. Pan Mieczysław
właśnie wracał z sąsiadującej z Wodziejowicami
wioski, gdzie u jednego
z gospodarzy stawiał piec
kaflowy. Zgodnie z umową
gospodarz nie częstował
go obiadami – miało to na
celu obniżenie kosztów robocizny. Dlatego Pan Mieczysław zwykł po pracy,
zaglądać do sklepu z mięsem i wędlinami, w którym
kupował pęto kaszanki by
załagodzić głód po drodze
do odległego o osiem kilometrów domu, gdzie czekał
na niego gorący posiłek.
Kupowane w sklepie firmowym masarni BykRol
kaszanka zawsze smakowała, że palce lizać.
Nic też dziwnego – wypracowane przez lata funkcjonowania zakładu receptury i częste świeże dostawy,
powodowały, że produkty
tej masarni nie miały sobie
równych na rynku (a już
najlepiej smakowały właśnie tekupowane bezpośrednio w sklepie firmowym na
ulicy Mięsnej).
Blisko sześćdziesięcioletni zdun zjechał z ulicy
na chodnik, oparł rower
o ścianę parterowego
budynku i machinalnie
sprawdziwszy, czy włożony do kieszeni w marynarce portfel znajduje się na
swoim miejscu, wszedł pośpiesznie do sklepu. Poczuł
przyjemny chód, zapach
wędlin i powiewy wiatru

od kręcącego się pod sufitem wiatraka.
Wprawdzie w kolejce
stało kilka osób, lecz znany w tym sklepie jako stały klient, mrugnął powieką
do układającej towary na
półce ekspedientki i powiedział żartobliwym tonem:
– Pani Jadziu, pani poda
to co zwykle!
Ekspedientka uśmiechnęła się w odpowiedzi i
podczas gdy jej koleżanka obsługiwała stojących
w kolejce klientów, sama
zważyła pętko kaszanki,
zwinęła je w papier i położyła na ladzie.
– To z najświeższej dostawy – poinformowała
śmiejąc się krotochwilnie.
– Że też ta kaszanka nigdy się panu nie znudzi…
– A to dlatego, że taką
dobrą robicie! – odparł
mężczyzna. – Żeby nie dieta, co mi ją lekarz po operacji na wyrostek zalecił, kupowałbym jeszcze więcej.
– Te lekarze niby takie
mądre, a sami też papierosy palą, wódkę piją, innym
tylko przez te zakazy życie
uprzykrzają! – zezłościła
się kobieta. – Mojemu Jaśkowi kazali rzucić palenie,
a on nie rzucił! Żyje do tej
pory, a lekarz w zeszłym
tygodniu przeniósł się na
tamten świat. Na raka płuc
umarł – dodała.
– O widzi pani… – mruknął Pan Mieczysław wrzucając pętko kaszanki do
torby. – Nosił wilk razy
kilka, ponieśli i wilka –
podsumował.
Zdun położywszy wyliczone pieniądze na ladzie
pożegnał się z ekspedientką i wyszedł ze sklepu.
Podszedł do roweru, zawiesił na kierownicy skórzaną
torbę, nastawił pedał tak,
aby mógł sprawnie ruszyć
i usadowił się na siodełku.
Odbił się nogą od ściany,
zjechał z chodnika i podą-

żył drogą przez miasto. Nie
ujechał nawet stu metrów,
kiedy czując głód sięgnął
do torby i wyjął z niej dopiero co zakupione pętko
kaszanki. Była jeszcze ciepła. Pewnie przed chwilą
przywieziono ją z masarni. Ugryzł kawałek i to co
poczuł wprawiło go w zakłopotanie. Kwaśna jakaś!
Cierpka! Nigdy taka nie
była! Początkowo myślał,
że ulega złudzeniu. Kiedy
jednak kwaskowaty smak
stał się tak nieznośny, że
musiał wypluć wszystko
co miał w ustach na ziemię
– nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości, że
z tą kaszanką coś jest nie
tak. Nie był z tych co dają
siebie robić w balona! Natychmiast zawrócił i pojechał do sklepu. Nie minęła
nawet minuta kiedy z powrotem stał przy ladzie.
– Pani Jadziu! Co mi pani
sprzedała! – wołał z oburzeniem. – Przecież tego
nie da się wziąć do ust! To
jest co najmniej nieświeże!
– Jak to? – zdziwiła się
sprzedawczyni. – Dopiero
co przywiezione z masarni!
Coś pan zmyśla!
– Tam się musiała dostać
trutka na szczury! – snuł
przypuszczenia Pan Mieczysław – Albo jakieś inne
cholerstwo. Niech pani
sama spróbuje!
Kobieta z wyrazem sceptycyzmu na twarzy odcięła
nożem kawałek kaszanki
i wzięła go do ust. Po chwili jej policzki wydęły się,
a oczy zrobiły okrągłe jak
pięciozłotówki. Przysłaniając usta ręką, pobiegła na
zaplecze sklepu. Wróciła
po minucie z wyrazem niesmaku na ustach.
– Panie Mieczysławie,
ma pan rację! – oznajmiła
ze wzburzeniem w głosie.
– Okropnie kwaśna! Czuć
ją, taką trutką na muchy.
Jak to się nazywało… mu-

cho… mucho – usiłowała
sobie przypomnieć.
– Muchozolem! – podpowiedział zdun.
– Właśnie! Muchozolem!
– przytaknęła sprzedawczyni.
– Co robimy? – zapytał
mężczyzna. – Ja chcę tą
dobrą kaszankę albo zwrot
pieniędzy!
Ekspedientka podeszła
do rogu pomieszczenia,
w którym zawieszono na
wbitym do ściany gwoździku książkę skarg i zażaleń.
Położyła ten mocno zakurzony i dawno już nie używany dokument na ladzie,
a następnie przewróciwszy
kilka kartek wskazała miejsce na wykonanie nowego
wpisu.
– Musimy złożyć reklamację – orzekła patrząc na
Pana Mieczysława.
– To stanowi podstawę
do zwrotu pieniędzy.
– Co mam wpisać? –
zapytał mężczyzna niezgrabnie obracając długopis w ręce.
– Co pan uważa.
Pan Mieczysław nachylił się i tuż pod wpisem
z osiemdziesiątego czwartego roku, w którym ktoś żalił
się na niedosolone śledzie
zamieścił krótką uwagę:
„Kaszankę czuć Muchozolem”.
Ekspedientka wzięła książeczkę i z powrotem powiesiła ją na gwoździku.
– Już dzwonie do BykRolu – powiedziała odchodząc
na zaplecze. – Swoją drogą
to bardzo dziwne, że taka
dobra masarnia wypuściła
taki bubel! Coś musiało się
stać na linii produkcyjnej!
– w progu odwróciła się
i zawołała do Pana Mieczysława – Przepraszamy za
cały kłopot!
– Nic się nie stało. Do
widzenia! – odpowiedział
wychodząc ze sklepu.
cdn

Centrum Rozwoju Lokalnego, wraz z Gminą Żarki rozpoczęło pracę nad tworzeniem albumu fotograficznego zawierającego dawne fotografie z gminy Żarki. Każdy może pomóc
w jego wydaniu. Wystarczy dostarczyć archiwalne zdjęcia.
Album będzie wyjątkowym wydawnictwem, w którym znajdą się setki fotografii, dokumentujących historię miasta Żarki i jego okolic od początku XX wieku, aż do jego schyłku.
Każda fotografia zostanie opatrzona podpisami, w języku
polskim i angielskim, które pozwolą zidentyfikować uwiecznione wydarzenia i zrozumieć ich kontekst historyczny. Pomysłodawcy albumu liczą na wyjątkowe kadry i materiały.
Oryginały fotografii, ich skany oraz wersje cyfrowe można
dostarczać do Katarzyny Kulińskiej-Pluty, pokój nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Żarki, tel 34 3148036 w.26, katarzyna.
pluta@umigzarki.pl lub do siedziby Centrum Rozwoju Lokalnego mieszczącej się w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23.

 Gra „Teraz Błeszno” za nami
W dzielnicy Błeszno odbyła się Gra Miejska, w której
wzięło udział około 150 uczniów ze szkół specjalnych, integracyjnych oraz ośrodków i placówek pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Celem zabawy była integracja
uczniów klas pierwszych oraz integracja społeczności, mieszkańców zapomnianej, ale niesamowicie bogatej historycznie
dzielnicy. Niektóre zadania odbywały się na podwórkach
mieszkańców. W imprezie wzięło udział blisko 50 wolontariuszy. W tym roku zadania dotyczyły historii dzielnicy
Błeszno, ekologii, ekonomii społecznej oraz bezpieczeństwa.
Największą popularnością cieszyły się zadania historyczne,
do których należało m.in. wykonanie herbu dzielnicy na podstawie legendy o Błesznie. Ciekawym okazało się zadanie
dotyczące historii Eugeniusza Żychlińskiego, zasłużonej postaci dla dzielnicy Błeszno. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia
„Cenis a Catus” uczestnicy mogli spędzić czas na dogoterapii
z psami. Gra Miejska organizowana jest cyklicznie. Od 2012
roku wchodzi w skład projektu „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, który ma na celu promocję twórczości uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz integrację osób
o różnej sprawności.

 Gimnazjalistka z zarzutami
Zarzut pobicia, gróźb karalnych oraz wywierania wpływu
na świadka usłyszała 17-letnia gimnazjalistka, która stosowała przemoc wobec 12-letniego ucznia tej szkoły. Jak ustalili
policjanci chłopiec został pobity oraz skopany przez agresywną gimnazjalistkę na przerwie. Zajście zauważyła jedna
z nauczycielek, która powiadomiła Policję. Niestety następnego dnia sytuacja powtórzyła się i 17-letnia dziewczyna
nie tylko użyła siły wobec nieletniego, ale i zagroziła mu
pozbawieniem życia za to, że zgłosił sprawę, powiadomieni
kolejny raz policjanci, zatrzymali gimnazjalistkę. Wobec niej
zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

 35-lecie częstochowskiego Telefonu Zaufania
Częstochowski Telefonu Zaufania powstał 10 maja 1980 roku. Jego
twórcami są psycholog dr Ireneusz Kaflik (kierował telefonem przez
30 lat) i psychiatra dr Marek Sternalski. Wzorem były funkcjonujące
już telefony m.in. w Gdańsku, Wrocławiu, a wcześniej – w Londynie.
CzTZ to jedna z najstarszych instytucji pomocowych działających
w Częstochowie. Każdego dnia konsultanci Częstochowskiego Telefonu Zaufania, od godz. 16 do 6 rano czekają na tych, którzy potrzebują wsparcia, rozmowy, informacji. Jednoosobowy dyżur trwa 14
godzin. Dzwonią osoby zagubione, samotne, uzależnione i współuzależnione, chore psychiczne, takie którym trudno poradzić sobie z własnym cierpieniem, ale także takie, które chcą porozmawiać z drugim
człowiekiem. CzTZ to jedna z nielicznych instytucji, która bezpośrednio, anonimowo, nieodpłatnie, w czasie gdy inne placówki już nie pracują, udziela wskazówek, częstokroć ratując zdesperowanych przed
nieprzemyślanymi krokami. Stale pracuje w nim 12-15 osób. Z roku
na rok rośnie liczba rozmów. W sumie w 2014 roku było ich 4580;
w 2013 - 3609. Tylko przez siedem miesięcy tego roku - od stycznia
do końca lipca - konsultanci przeprowadzili już 3016 rozmów, najwięcej w lipcu - aż 572.
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Zapraszamy na kolejny odcinek z serii artykułów, w których prezentujemy najlepsze
– naszym zdaniem – projekty realizowane
w ramach Konkursów Grantowych organizowanych corocznie przez Fundację CEMEX
„Budujemy Przyszłość”. Dziś przedstawiamy
jeden z projektów zrealizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Warta Mstów.

Na kajaki do Mstowa
W

arta Mstów od kilku lat aktywnie
współpracuje z Fundacją CEMEX „Budujemy
Przyszłość”, a jednym
z najciekawszych projektów zrealizowanych
w ramach Konkursów
Grantowych był ten z
2012 roku – zadanie
pod nazwą „Promocja
walorów turystycznych
rzeki Warty na terenie
Gminy Mstów”.
rzełom rzeki Warty
jest jedną z największych atrakcji gminy
Mstów. Bez dwóch zdań

P

to jedno z najbardziej
malowniczych miejsc
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Spokojna rzeka i piękne
krajobrazy przyciągają
turystów i miłośników
spływów kajakowych.
Mstów już od kilku lat
stara się zapracować na
miano „kajakowej stolicy” regionu, a zrealizowany we współpracy
z Fundacją CEMEX projekt idealnie wpisał się
w te starania.
elem projektu było
zadbanie o rzekę

C

LKS „WARTA” Mstów to klub piłkarski założony tuż po II wojnie
światowej, w 1947 r. W swojej blisko 70-letniej historii Warta zawsze dbała o pozytywny wizerunek
gminy i cieszyła się dużą sympatią
lokalnej społeczności, przyciągając na mecze rzeszę miejscowych
kibiców. Obecnie drużyna z Mstowa rywalizuje na poziomie ligi
okręgowej, może pochwalić się
nowoczesną bazą sportową, a jednym z największych sukcesów było
wytransferowanie wychowanka –
Michała Bajdura do Legii Warszawa. Od kilku lat LKS Warta współpracuje z firmą i fundacją CEMEX.

Wartę i jej ekosystem.
Dodatkowo
poprzez
organizację spływów
kajakowych stworzono
możliwość pokazania
zarówno mieszkańcom
gminy, jak i turystom
malowniczego odcinka
rzeki, a także wskazano alternatywę na kreatywne spędzanie wolnego czasu.
ramach projektu
zakupiono osiem
kajaków wraz z kompletem wioseł i kapokami. Wykorzystano
je do dwukrotnego
oczyszczenia Warty, a
także do dwóch spływów rekreacyjnych. Do
oczyszczenia rzeki służył również zakupiony
sprzęt w postaci: grabi,
nożyc do cięcia gałę-

W

zi, piły do gałęzi, piły
kabłąkowej oraz siekiery, a także rękawic
ochronnych i worków
budowlanych. W ramach promocji projektu uczestnicy otrzymali
etui na telefon, a także
smycz sublimacyjną.
Projekt promuje strona na portalu

społecznościowym Facebook.
akładane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Posiadając niezbędny sprzęt
i bazę turystyczną LKS
Warta Mstów zamierza dalej kontynuować rozpoczęte tym

Z

projektem działania
– Dostrzegając potencjał rzeki chcemy
społecznie przyczynić się do jej ochrony przez regularne
oczyszczanie m. in.
we współpracy z Urzędem Gminy Mstów
oraz jednostkami OSP
z naszej gminy. Natomiast poprzez spływy kajakowe możemy pokazać nie tylko
mieszkańcom gminy,
ale również turystom
wyjątkowo malowniczy odcinek rzeki Warty i możliwość ciekawego,
kreatywnego
spędzania
wolnego
czasu – mówi obecny
wójt gminy Mstów, Tored.
masz Gęsiarz.

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała
z myślą o inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji,
sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach,
w których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX
– cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji jest częścią globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch filarach:
corocznych konkursach grantowych dla organizacji
pozarządowych i szkół oraz konkursach dla wolontariuszy CEMEX.
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Wabnic: stawiam
na przyjemność
i bezpieczeństwo
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Z kandydatem na posła ziemi częstochowskiej z listy Zjednoczonej
Lewicy (SLD), Łukaszem Wabnicem rozmawia Renata Kluczna.
– Nie tak dawno Łukasz
Wabnic startował w wyborach samorządowych na
radnego z listy SLD i radym
został. A teraz co, zmiana
planów?
– Zmiana o tyle, że każdy
człowiek potrzebuje ciągłego
rozwoju. Jeżeli faktycznie jestem już tym radnym, też chcę
się rozwijać. Walczę o mandat
parlamentarny. Uważam, że
jako parlamentarzysta mógłbym więcej spraw załatwić,
choćby z tego względu, że
miałbym biuro i osobę, która
pomagałaby mi wiele rzeczy
załatwić, bo jeżeli ja organizuje załóżmy festyn, czy jakąś
imprezę miejską i jestem sam,
to ciężko jest wiele rzeczy,
mówiąc kolokwialnie „pochytać”, a w momencie gdybym
miał strukturę organizacyjną,
archiwum, mógłbym wydawać polecenia. Teraz znaleźć
wolontariuszy jest naprawdę
bardzo ciężko, więc jeżeli coś
robię, to robię to od plakatu, po
nagłaśnianie aż do wykonania.
– Co chce więcej osiągnąć
poseł Łukasz Wabnic niż
może zrobić radny Wabnic?
– W moim programie wyborczym znajdują się cztery
elementy. Pierwsza rzecz:
zależy mi, żeby w kodeksie
postępowania karnego, to jest
najprawdopodobniej art. 251,
pojawił się paragraf 3, który
jasno określiłby maksymalny okres przetrzymywania
oskarżonego w areszcie tymczasowym. Przykładowo - ja
mam mieszkanie i jest ono na
kredyt, to kiedy zostaję np.
przetrzymywany w areszcie
tymczasowym, to rodzi całe
mnóstwo problemów. Nie
mam jak zarabiać, to analogicznie nie mam za co spłacać
tego kredytu, a przecież są
jeszcze wydatki bieżące. Nie
wiem co teraz zrobię i żyję cały
czas nadzieją, że niebawem
wyjdę. A w sercu czuję, że jestem niesłusznie przetrzymywany, więc jeżeli byłby jasno
określony czas przetrzymywania, to miałbym jakiś plan
strategiczny i nie traciłbym
tego wszystkiego, ponieważ w
pewnym momencie wchodzi
komornik i rodzi się problem.

W tamtym roku prawie 2 mln
zł skarb państwowy wypłacił
osobom, które były niesłusznie
przetrzymywane. Gdyby porozmawiać i z aresztantami, i
innymi grupami społecznymi,
to ja głęboko w to wierzę, że
byłoby wiele zmian korzystnych i dla bezpieczeństwa. Bo
najważniejsze są przyjemność
i bezpieczeństwo. W moim życiu przynajmniej.
– Przyjemność? Co ma pan
na myśli? Co jest przyjemnością...?
– Żebyśmy się cieszyli życiem. Jeżeli ktoś ma na tyle
czasu i tyle swobody w głowie, to może iść na trening,
żeby delektował się tym treningiem. Czytałem ostatnio
taki wykład psychologiczny i
było tam napisane, że 70-80%
ludzi ma problemy psychiczne. Ludzie już nie potrafią
nawet odpoczywać, cały czas
są w pełnym napięciu. Świat
idzie w taką stronę, że faktycznie jest problem. Ja nie wierzę,
że jako parlamentarzysta to
zmienię, ale wierzę, że jestem
w stanie zarazić wiele osób
swobodą, którą sam posiadam.
– Ok, ale wróćmy do Pana
punktów...
– Drugi punkt: właśnie piszę
pracę doktorancką na temat
struktury kongresu władzy
lokalnej i regionalnej w zakresie zwalczania korupcji w
samorządzie terytorialnym. I
głęboko wierzę, że gdybyśmy
jako Polska współpracowali z
Kongresem Władz Lokalnych
i Regionalnych, z których
317 członków zostało wybranych w wyborach lokalnych
albo regionalnych w Europie,
to moglibyśmy wypracować
najlepsze stanowisko, aby
walczyć z korupcją, ponieważ
korupcja niszczy państwo.
– Mamy korupcję?
– Nie. Jakbym widział, że
gdzieś dochodzi do korupcji,
to jak każdy obywatel byłbym
zobowiązany poinformować
służby państwowe.
– Jak mamy walczyć z
czymś czego nie ma?
– Proszę zerknąć na statystyki policji i zobaczyć ile w

samym okręgu śląskim było
przypadków korupcji. Podpowiem - 340. To ile jest w
większych województwach? I
pani myśli, że policja wszystko wykryła? Wierzę, że
Kongres Władz Lokalnych
i Regionalnych mógłby wypracować takie stanowisko,
które byłoby dobre dla całej
Europy. Tam byłyby różne
wersje: z Anglii, Niemiec,
Polski, tak jak są na przykład
róże masońskie. Na różach
masońskich są panele tematyczne i ja chciałbym, żeby
kongres władz lokalnych i
regionalnych podjął panel tematyczny odnośnie korupcji,
bo korupcja to jest corrupto,
to jest zniszczenie. Później
dochodzimy do czegoś takiego, że jest taka zasada do ut
des, zasada wzajemności. I w
momencie kiedy raz dopuścimy się aktu korupcji, to permanentnie później to jest ciągnięte i później dochodzi do
takich sytuacji, że korupcja
przechodzi z ojca na syna itd.

tego żeby pojechać do Łodzi,
spotkać się z Paris Hilton i
dać jej książkę o Częstochowie. Jedni sobie pomyślą – a
to dureń, spotkał się z Paris
Hilton, żeby dać jej książkę, a
dla mnie wymagało to bardzo
dużego nakładu pracy. Może
akurat Paris Hilton pomyśli
„o, jaka zarąbista Częstochowa, fajna Jasna Góra i może
akurat ja tu kiedyś przyjadę.
Może akurat kiedyś tutaj zainwestuję”. A tacy ludzie jak
ona mają pieniądze żeby robić rzeczy nieszablonowe i
może nieszablonowością w
jej przypadku byłoby to, że
zrobi coś niesamowitego w
Częstochowie zaraz u bram
Jasnej Góry. I ja w to wierzę.

–To był punkt drugi, a
punkt numer trzy?
– Zależy mi na tym, aby jak
będę parlamentarzystą, organizować i wspierać akcje, które nie trzymają się sztywnych
form i zasad. Przykładowo,
jak we Francji widzimy osobę, która maluje, inna śpiewa,
jeszcze inna tańczy, to nagle
odrywamy się od problemów,
bo coś nas interesuje. Staramy
się zrobić też coś interesującego. Jest to udowodnione
naukowo, że ludzie, którzy
przebywają w środowisku ludzi kreatywnych, mają większe prawdopodobieństwo, że
otworzą np. swoją firmę, swoją działalność, która będzie w
sposób niekonwencjonalny
prowadzona i jednocześnie
będzie przynosiła im profity.

– Punkt czwarty...
– Punkt czwarty, chciałbym
żeby wszyscy byli rozliczani,
bo ja na przykład mało obiecuję. I teraz ktoś może pomyśleć:
mało obiecuje, mało robi. Nie,
mało obiecuję, bo głupio jest
mi obiecywać coś, na co nie
mogę mieć wpływu. I przykładowo, mam ulotkę wyborczą i
mam na niej napisane, że chcę
się częściej spotykać z ludźmi,
i to robię – jak ktoś do mnie
dzwoni, to ja zawsze jestem.
Nikomu jeszcze nie odmówiłem spotkania, bo ja mam dużo
czasu i traktuję to jako formę
przyjemności i rozrywki. Jak
ktoś mówi: „Łukasz/panie Łukaszu, chciałbym się spotkać”
to po prostu jestem i staram
się pozałatwiać co tam potrzebuje, żeby on czuł, że jestem
dobrym radnym. Dostajesz
tę dietę, no to rób chłopie, co
do ciebie należy. Wracając do
punktu czwartego, chciałbym
żeby politycy deklarowali: „W
swojej czteroletniej kadencji
chcę zrobić, to, to i to”, a jak
tego nie zrobię, to się chłopie
nie nadajesz do tego i spadaj.

– Z tym jest kłopot. Ale
dobrze, jak się ma dla Polaków, Częstochowian ten
punkt trzeci?
– Na chwilę obecną dużo
osób widzi, że jestem osobą, jak na radnego można
powiedzieć niekonwencjonalną. Przykładowo ja jako
radny poczułem jakiś swój
wewnętrzny obowiązek do

– Polityk często mówi
„spróbuję zrobić”, a potem
„nie udało się” i w zasadzie
trudno go rozliczać...
– Ma pani rację. Jeżeli ja
powiem teraz, jako kandydat do parlamentu, że chcę
zmniejszyć korupcję w państwie, to chcę powiedzieć
jasno – chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której na

Łukasz Wabnic prywatnie, z siostrzenicą.

Kongresie Władz Lokalnych
i Regionalnych doprowadzimy do debaty odnośnie korupcji w Europie. Przykładowo CBA - wiemy jak Ziobro
wykorzystywał CBA. Ciężko
mi tutaj dawać jakieś jasne
oskarżenia, nie jestem sędzią,
aby kogoś osądzać, ale wiem
z przekazów medialnych,
jak to wyglądało. Ja właśnie
chcę, żeby ten kongres wypracował takie stanowiska i
takie standardy, które można
by przyjąć w Polsce.
– Mówiliśmy dużo o polityce
krajowej... Dlaczego mieszkańcy regionu częstochowskiego mają zagłosować na
Łukasza Wabnica?
– Po pierwsze jestem komunikatywnym człowiekiem, po
drugie lubię ludzi, po trzecie
mam naprawdę szczere chęci,
po czwarte jeżeli się trzeba za
coś zabrać, to już wielokrotnie udowadniałem w swoim
życiu, że jak już się za coś zabieram, to robię to od A do Z.
Nie wiem, czy ktoś powie mi
w twarz: „Łukasz, prosiłem
cię o to. Zawiodłeś mnie.”
Jak coś, to po prostu mówię:
„Chłopie, nie dam rady tego
zrobić.”, a nie mówię „No dobra, będziesz to miał” i później on przychodzi i okazuje
się, że jest dupa blada. Druga
sprawa – chciałbym wprowadzić trochę powiewu młodości i europejskości. Ja często
wyjeżdżam za granicę, często
spotykam się z ciekawymi
ludźmi, oni mają naprawdę
wspaniałe pomysły. Przez
tą swoją komunikatywność
chciałbym mieć po prostu
kogoś jako parlamentarzysta,
kto pomógłby mi to odpowiednio wprowadzić w życie.
Jeżeli miałbym asystenta, czy
kogoś kto by po prostu był ze
mną w tym biurze parlamentarnym, to mógłbym powiedzieć: „Zobacz, na Zachodzie
jest tak, zróbmy to u nas tak,
bo to jest fajne”. Jako parlamentarzysta miałbym większe możliwości, by spotykać
z ludźmi, którzy są pasjonata-

mi, a ja bardzo szybko umiem
odnaleźć pasjonata, ponieważ
sam jestem pasjonatem różnych dziedzin. Uwielbiam
sport, kick-boxing. Moim
marzeniem jest wytrenowanie
mistrza świata. Lubię mieszkać w mieście, które jest
ładne, estetyczne i przyjemne, dające bezpieczeństwo. I
chciałbym to realizować, ale
nie jestem na tyle inteligentny, aby na chwilę obecną robić to samemu.
– Czyli mamy tak: Łukasz
Wabnic jako przyszły poseł
zobowiązuje się do realizacji swojego czteropunktowego planu. Mieszkańcy
mają zagłosować na Wabnica, bo jest komunikatywny, bo jest Europejczykiem,
bo lubi przyjemności, czy
coś jeszcze? Czym Łukasz
Wabnic różni się od innych
kandydatów? Tak naprawdę wielu kandydatów mógło
by powiedzieć o sobie, że są
równie kreatywni, młodzi,
operatywni i europejscy...
– Już mówię, tak jak Pani
powiedziałem, udowodniłem
to w sporcie, udowodniłem
to jako radny - nie zawodzę
ludzi. Ludzie jakoś głosowali na mnie jako na radnego, a
to się nie bierze przecież znikąd. Nie jest to takie „hopla-siupla” zostać radnym. No
bo przecież nie wygrywam z
jedynki, dwójki, trójki, tylko
wygrywam z bardziej odległych miejsc.
– Które to będzie miejsce
tym razem?
– Nie wiem, bo to dla mnie
nieistotne, czy to będzie
miejsce szóste, ósme, dziewiąte, czy dziesiąte... Jak się
uda, to będę się realizował
w Sejmie, jak nie, to mam w
głowie inne pomysły, które
sobie będę robił, ale uważam, że tam bym się odnalazł
i na pewno bym zrobił coś
dobrego. Dlatego podejmuję
się kandydatury.
- Dziękuję za rozmowę.
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Działka rolna
do sprzedania
2630 m²
Częstochowa – Lisiniec

tel. 511 211 174
513 685 487

Stateczna, sympatyczna
i zadbana 69 letnia Pani
na emeryturze
pozna miłego Pana
bez nałogów, troskliwego,
szukającego bratniej
duszy, z Częstochowy
lub okolic Radomska.
tel. 698 851 395

Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i

rzed gminami
bardzo ważne
zadanie
– musząz darów
opracować
i wdrożyć
plan
Jest to
zagadnień związanych
z rozsądnym
korzystaniem
natury. Artykuły
o tejstrategiczny
tematyce pojawiać
sięgospodarki
będą co drugieniskoemisyjnej.
wydanie naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
konieczne,
by pozyskać fundusze unijne w perspektywie 2014-2020. Sprawdziliśmy na jakim etapie są gminy z naszego
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
regionu, działalności
a ponadtow co
robią
rzecz efektywnej
energią
i poprawy
świadomości
ekologicznej
wśród
swoich
nielegalnej
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kłusownictwu
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drewna. Zastanowimy
się także
czy gminy prowadzą
uregulowaną
gospodarkę
leśną, ostrzeżemy
przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
mieszkańców.
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Niska emisja = duża korzyść

PGN dla gmin

Lelów inwestuje w system LED

Do 2020 roku Polska musi–osiągnąć
cele określone
Wydaje nam się, że wiemy
w unijnym Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym:
jak ważny jest dla nas wszystograniczyć emisję gazówkich
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o 20%,
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mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.
tego planu – mówi Agata Tomalska z referatu
ochrony
środowiska
gminie
– Nasza
ośrednio
lasy są zatemwdużo
więcejOlsztyn.
dla nas warte,
niżby
gmina
aktualnie
jest
w
trakcie
opracowywania
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?
planu.
to dla badania
nas strategiczny
-takiego
Amerykanie
robiliJest
już nawet
wyceniającedokument,
las. Okazuktóry
będzie
miał
wpływ
na
lokalną
gospodarkę
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15
proc. warekologiczną
energetyczną
informuje
tości
całego lasu.i Pomiarów
takich w– różnych
krajach Anna
dokoMazanek
z urzędu
gminy
Lelów.
nują
ekonomiści
różnymi
metodami,
więc ich wyniki się nieco

O

P

różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko.
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bezcenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możliwość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to docenia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.
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pośrednictwem sołtysów), jak i dzieciom oraz młodzieży
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjalnego
w szkole. Wywieszamy plakaty informujące nie tylko o
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
terminie odbioru problematycznych odpadów (sprzęt
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
RTV), ale także wskazujących, jak szkodliwe jest
ich niewłaściwe utylizowanie. Cały czas edukujemy
mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady
– dodaje specjalistka ds. rolnictwa, drogownictwa i
oświaty w gminie Rędziny.
Na zakończenie warto dodać, że wiele inwestycji
i zadań tutaj opisanych zostało dofinansowanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. WFOŚiGW w
Katowicach działa od 1993 roku na rzecz polityki
ekologicznej województwa śląskiego. Realizując
swoją misję, Fundusz koncentruje się na wspieraniu
działań proekologicznych podejmowanych przez
administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje
i organizacje pozarządowe, a także zarządzaniu
środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną.
Mateusz Strączyński

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Zawody o Puchar Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
W niedzielę 30 sierpnia nad zalewem
1 (503) 09.01-15.01.2014
w8
Poraju spotkali
się
przedstawiciele:
Komisji Rewizyjnych
Kół Wędkarskich,
Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i Prezydium Okręgu PZW
Częstochowa.
Jak co roku oprócz zawodów wędkarskich o „Puchar Przewodniczącego
OKR” odbyło się również szkolenie
na temat nadzoru Komisji Rewizyjnych nad kołami wędkarskimi, które
poprowadził Przewodniczący OKR
Eugeniusz Bugaj.
W zmaganiach wędkarskich (zawody rozgrywano metodą gruntową)
wzięło udział 22 zawodników. Stano-

wiska wyznaczono od rzeki Ordonki
w stronę słupa wysokiego napięcia.
Niestety ryby tego dnia zupełnie
nie żerowały i tylko paru zawodników mogło się poszczycić złowieniem kilku ryb. Wśród nich dorodnego leszcza (48 cm) wyciągnął
Piotr Michalak z Koła Wykromet.
Otrzymał za swoją zdobycz statuetkę za złowienie największej ryby

Reklama

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH
OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

zawodów. Złowiono również ponad
kilogramową płoć i parę mniejszych
leszczyków. Po zakończonych zawodach wszyscy zawodnicy udali się do
na obiad, który przygotowała Beata
Łukasik z baru Hexa. Gdy już wszyscy się posilili ogłoszono wyniki zawodów. Najlepsi otrzymali puchary i
dyplomy, które wręczył przewodniczący OKR Eugeniusz Bugaj.

ul. Śląska 22, lok. 12

Wyniki:
tel. 34 340 59 00
1. Andrzej Michalak – członek PrezyODDZIAŁ
W KATOWICACH
dium PZW
Częstochowa
– 1.930 pkt
ul.
Kościuszki
2. Piotr Michalak – Koło49/2
Wykromet –
1.675 pkttel. 32 209 20 16
3. Janusz Kitowski
– Koło Szczupak
www.promedica24.pl
Zawiercie – 580 pkt
Tekst: RSA
Zdjęcia: Tomasz Gejsler

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Okaleczone drzewa – pomóż złapać winnych
W nocy z poniedziałku
na wtorek doszło do bezprecedensowego aktu wandalizmu w Częstochowie
wzdłuż ulicy Legionów.
Zniszczono ponad 30
drzew (brzozy, klony w wieku ok. 10 lat) na odcinku od
ul. Olsztyńskiej do ul. Odlew-

ników. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta oszacował
straty na 16 tysięcy złotych.
Dochodzenie w tej sprawie
prowadzi Policja, która apeluje do wszystkich, którzy mogą
pomóc w ustaleniu sprawców
tego zdarzenia.
red.

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zbiór pieczarek

we Francji

TYLKO osoby
Z DOŚWIADCZENIEM
praca297@gmail.com

515 -655-872

INFORMACJA
Wójt Gminy Lelów
informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy
ul. Szczekocińskiej 18
zostało wywieszone do
publicznej wiadomości
ogłoszenie o drugim
przetargu na sprzedaż
nieruchomości oznaczonej jako działki nr
2328/19 i nr 2328/22
zabudowanej budynkiem starego spichlerza położonej
w Nakle.
tel.
731-952-699
Wykaz dostępny na
ul.
Kościelna 26,
stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl
MOKRZESZ

SKUP ZŁOMU
SKŁAD OPAŁU

REKLAMUJ

się

w 7dniach

tel. 536 530 905
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Pięć minut Rakowa
W Tychach czuć było smak wielkiej piłki.

Na nowoczesnym stadionie, przy 11-tysięcznej publiczności, w meczu 8 kolejki II ligi, Raków Częstochowa
pokonał miejscowy GKS 2:1. Częstochowianie mieli
w tym spotkaniu swoje pięć minut – dosłownie
i w przenośni – między 52, a 57 minutą dwie bramki
strzelił Damian Warchoł, dzięki czemu po końcowym
gwizdku piłkarze Rakowa unieśli ręce w geście triumfu.
Zapachniało
Ekstraklasą
Jeśli ktoś zastanawia
się nad sensem budowania nowych stadionów,
powinien koniecznie odwiedzić mogący pomieścić 15 tysięcy widzów
nowy obiekt w Tychach.
Mimo że tamtejszy GKS
w poprzednim sezonie
spadł z I ligi, to magia
nowego stadionu przyciąga tyskich kibiców
do tego stopnia, że biją
oni kolejne rekordy
frekwencji. W trzech
pierwszych
meczach
średnia liczba widzów
wynosiła blisko 6.500,
a w pojedynku z Rakowem „pękła” bariera 10
tysięcy. Oficjalna liczba kibiców – 11.026, to

rekord w historii nowej
drugiej ligi, który jak na
trzeci poziom rozgrywkowy musi imponować.
O wyjątkową oprawę
zadbali także fani z
Częstochowy,
którzy
w Tychach zjawili się
w liczbie pół tysiąca i
mówiąc kolokwialnie
gardeł nie żałowali. Rywalizacja trwała zatem
nie tylko na boisku, ale
także na trybunach i co
warte podkreślenia była
to rywalizacja fair – bez
chamstwa i bluzgów na
rywala.

Przespana
pierwsza połowa
Na boisku w pierwszej
połowie meczu piłkarze Rakowa byli jakby

speszeni całą otoczką
spotkania. Pierwsze 45.
minut przebiegało pod
dyktando gospodarzy,
którzy atakowali z większym rozmachem i po 26.
minutach gry otworzyli
wynik. W „szesnastkę”
częstochowian
zapędził się boczny obrońca
Tomasz Górkiewicz i...
wywalczył rzut karny.
Faulował Brazylijczyk
Bissi, sędzia wskazał na
„wapno”, a przy strzale z jedenastu metrów
zimną krew zachował
doświadczony Mariusz
Zganiacz i GKS objął
prowadzenie 1:0. Więcej bramek w pierwszej
połowie nie padło, choć
tyszanie mieli ku temu
niezłe okazje.

Walczący o górną piłkę Damian Warchoł (Raków) został bohaterem meczu w Tychach

Pięć minut, które
wstrząsnęło
Tychami
Nie wiadomo co w przerwie powiedział swoim
podopiecznym trener Radosław Mroczkowski, ale
cokolwiek to było, podziałało! Częstochowianie w
ciągu pięciu minut, między
52, a 67 minutą, odwrócili
losy spotkania o 180 stopni.
Niekwestionowanym
bohaterem meczu został
Damian Warchoł. 20-latek sprowadzony do Ra-

kowa latem z łódzkiego Widzewa najpierw
strzałem głową zamienił
na gola dośrodkowanie
Łukasza Góry, a w kolejnej sytuacji skutecznie dobijał uderzenie z
rzutu wolnego.
Tyszanie
próbowali się podnieść po tych
dwóch szybkich ciosach,
ale schowani za podwójną garą częstochowianie
drugi raz trafić się nie
dali, dowożąc zwycięstwo 2:1 do końcowego
gwizdka.

fot. Marta Siewior

Po 8 kolejkach Raków
w tabeli II ligi plasuje
się na trzecim miejscu
premiowanym bezpośrednim awansem na zaplecze Ekstraklasy.
Teraz drużynę Radosława Mroczkowskiego
czeka domowy pojedynek z Polonią Bytom.
Na trybunach zapewne
będzie „gorąco”.
Pierwszy gwizdek na
Limanowskiego zabrzmi
w sobotę 19 września
o 16:00.
Mateusz Strączyński

W niedzielę na Włókniarzu finał Ekstraligi
Niedziela będzie świętem „czarnego sportu” w
naszym mieście. Na Arenie
Częstochowa w finale żużlowej PGE Ekstraligi o złoto
mistrzostw Polski powalczą Sparta Wrocław i Unia
Leszno. Ściganie na stadionie przy ul. Olsztyńskiej
rozpocznie się o 19:30.
Przypomnijmy – decydująca faza żużlowej Ekstraligi zawitała do Częstochowy
dzięki uprzejmości wrocławskiego klubu. Stadion
Olimpijski we Wrocławiu
jest obecnie modernizowany i Sparta część meczów w
roli gospodarza rozgrywa na
wyjazdach. Na najważniejsze
pojedynki play-off działacze
klubu wybrali Częstochowę.
Dla kibiców Włókniarza,
którym w tym sezonie nie
było dane oglądać na żywo
ścigania na najwyższym po-

17-letni wychowanek Włókniarza Maksym Drabik (na pierwszym planie) jest objawieniem tego sezonu Ekstraligi
fot. Patryk Kowalski

ziomie, takie wydarzenie jak
finał Ekstraligi, to nie lada
gratka. Fani „Lwów” przy

wsparciu przyjezdnych kibiców z Wrocławia, szczelnie
wypełnili obiekt przy Olsz-
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tyńskiej już w trakcie półfinału z Unią Tarnów. Ten rozegrano na raty – za pierwszym

podejściem żużlowcom plany
pokrzyżował deszcz (sędzia
przerwał mecz po sześciu biegach), w powtórce pogoda już
dopisała.
Żużlowcy Sparty na częstochowskim torze czuli się jak
ryby w wodzie, wygrywając
z tarnowskimi „jaskółkami”
54:36. W rewanżu wrocławianie obronili tę zaliczkę
– co prawda przegrali 40:50,
ale w końcowym rozrachunku
byli lepsi od rywali o osiem
„oczek”. Spartan do zwycięstwa poprowadził Brytyjczyk Tai Woffinden (w obu
meczach po 13 punktów).
Bardzo dobrze spisał się także Maksym Drabik. 17-letni
wychowanek Włókniarza wywalczył odpowiednio 12 i 10
punktów.
Wrocławska Sparta za rywala w finale będzie miała
Unię Leszno, która w 1/2 fi-
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nału rozprawiła się z KS Toruń. W pierwszym spotkaniu
torunianie wygrali różnicą
ośmiu punktów, ale w rewanżu, przy 20-tysięcznej publiczności, Unia z nawiązką
odrobiła straty, zwyciężając
53:37.
Ten pojedynek miał swoją
„rysę na szkle”. Otóż przed
dziesiątym biegiem na trybunach doszło do burd, a cała
sytuacja miała miejsce tuż
obok sektora rodzinnego...
Pierwszy mecz finału PGE
Ekstraligi pomiędzy Spartą
Wrocław, a Unią Leszno w
niedzielę 20 września o 19:30
na Arenie Częstochowa. Ruszyła już sprzedaż biletów.
Wejściówki można zdobyć
w punktach CKM Włókniarz,
za pośrednictwem serwisu
kupbilet.pl, a w dniu meczu
w kasach na stadionie.
Mateusz Strączyński
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