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Lidia Burzyńska: Jestem
człowiekiem o wielkim sercu
Kandydatka do Sejmu
startująca z miejsca 2 na liście
Prawa i Sprawiedliwości,
w rozmowie z Tygodnikiem
„7 dni” prezentuje swoje
dotychczasowe
osiągnięcia.
czytaj na stronie: 3
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Sondaż wyborczy:
Na kogo zagłosują
częstochowianie?
czytaj na stronach: 4-5
Poznaj kandydatów
do parlamentu
czytaj na stronach: 2, 3, 7, 15, 16
Częstochowa ma
brylant. Nazywa się
czytaj na stronie: 14
Mirecki
Moje zamierzenia:
*Rozwój gospodarczy Polski jest
priorytetem, ale w oparciu o własną walutę narodową
– nie dla euro!
*Poszanowanie prawa do życia od
poczęcia do naturalnej śmierci
*Polacy muszą godnie żyć i mieć
materialne i moralne warunki wychowania dzieci – zmniejszenie
obciążeń podatkowych dla rodzin
*Szacunek Państwa i ochrona
godności każdej osoby to naczelny obowiązek i niezbywalne prawo każdego człowieka – zmniejszenie podatków, likwidacja
umów śmieciowych i polepszenie
losu osób niepełnosprawnych
niezależnie od wieku czy statusu
społecznego
*Wychowanie szkolne winno
szanować wartości moralne
– nie dla gender!
*Obrona Polski przed narzuceniem nam przez Unię Europejską
masowej imigracji muzułmańskiej
*Państwo musi stworzyć takie
regulacje prawne, żeby bank nie
mógł oszukać obywatela
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uwagi

niestosowne
Trudności obiektywne

wątpliwie nieprzyjemnym dylematem czy
uznać za wartość pracę za 5 zł na godzinę,
czy też trwać w bezrobociu dotąd, aż pracodawca nie zapłaci nam 12 zł. Jest też drugi
dylemat: czy jako konsumenci gotowi jesteśmy płacić więcej za usługi i produkty, tak
by pokryć wyższe koszty płacowe?
Przyjmijmy więc z całym spokojem, że politycy chcą dla nas jak najlepiej, lecz jeśli im
nie wyjdzie, to też będzie dobrze. Polityk w
kampanii wyborczej odwołuje się do emocji.
Po wybraniu musi włączyć rozum i zauważyć to, co ogólnikowo nazywamy trudnościami obiektywnymi. Kto chce może nazwać to hipokryzją, inny może to tłumaczyć
strategią realizmu politycznego (cel uświęca
środki). Nie jest to ani przymiot jednej formacji politycznej, ani cecha naszych czasów.
Od kiedy „wynaleziono” demokrację, każde
wybory polityczne wiązały się z obfitym wysypem nierealistycznych obietnic.
Dobrze dla swego narodu chciał zarówno
pan Hitler, jak i pan święty Franciszek. Jeden i drugi był głęboko przekonany o słuszności swej drogi w krzewieniu dobra. Obaj
na swój sposób zrealizowali swoje obietnice wyborcze. Tyle, że drogą św. Franciszka
wyznawcy poszli dobrowolnie, że wybór
szczęścia przez odrzucenie świata przemocy
i konsumpcji nie był nikomu siłą narzucany.
Wolę więc, by politycy pozostali hipokrytami, wolę by ulegali obiektywnym trudnościom, wolę by z programu realizowali tylko
to, co możliwe i niezbędne. Najważniejsze, by
nikt nikogo nie uszczęśliwiał na siłę. Jak to
mówił stary furman: daj koniowi spokój, on i
tak trafi sam do koryta.
Jarosław Kapsa

Gdyby politycy czynili to, co obiecują...
w Częstochowie byłby realizowany program wyborczy lewicy. Płaca minimalna
w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach
wynosiłaby 2,5 tys zł; w specyfikacjach
wszystkich zleceń zewnętrznych żądano by
zagwarantowania przez wykonawców usług
płacy nie mniejszej niż 12 zł netto za godzinę.
Brzmi to bardzo sympatycznie. Tylko
nie jest możliwe do wykonania z przyczyn
niezależnych od dobrej woli lewicowych
(lub prawicowych) władz. Gdyby przyjęto
takie zasady, koszty bieżącego zarządzania
miastem byłyby wyższe niż dochody z podatków. Częstochowa dziarskim krokiem
poszłaby w kierunku nieuchronnego bankructwa. Równie ryzykowne byłoby upowszechnienie takich zasad płacowych w
częstochowskich przedsiębiorstwach. Szycie poduszek powietrznych w TRW nie jest
czynnością wymagającą nadzwyczajnych
zdolności pracowniczych. Jeśli koszt pracy
częstochowian byłby zbyt wysoki, amerykański koncern przeniósłby produkcję do
Rumunii lub Bułgarii.
Gwarancja wysokich płac minimalnych
nie chroni przed wyzyskiem. Uboczne koszty tej osłony socjalnej widzimy w wielu krajach europejskich w postaci wysokiego bezrobocia młodych ludzi. Wbrew przekonaniu
o cierpieniu Polaków pod batem kapitalizmu,
w naszym kraju poziom bezrobocia młodzieży utrzymuje się na poziomie niższym od
Francji, Hiszpanii czy Włoszech. Jest nie-
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

POSZUKUJEMY
PODWYKONAWCÓW
ODŚNIEŻANIA MECHANICZNEGO
(traktor z pługiem
i rozsiewaczem)

do obiektu handlowego
na terenie Częstochowy

ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl
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OLCHEM Ostrowski Tomasz

płyny

olchem

®

oleje

Tel: 667-936-281
oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

Materiał KWW Zjednoczona Lewica

Krzysztof Zieliński:
Zieloni uczestniczyli
w tworzeniu programu
Zjednoczonej Lewicy
Zdaniem Krzysztofa Zielińskiego
(Partia Zieloni), kandydata do Sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy, w
Polsce zwiększa się dystans między
bogatymi a biednymi, ponad połowa
młodych lekarzy podejmuje pracę
zagranicą, uciekają z Polski pielęgniarki. O tych i innych problemach
oraz sposobach ich rozwiązywania
opowiada sam kandydat.
- Wcześniej należał pan do Ruchu
Palikota, teraz do „Zielonych”, a
startuje pan z listy Zjednoczonej
Lewicy, co w Częstochowie oznacza
listę SLD...
- „Zieloni” są integralnym członkiem
tej Zjednoczonej Lewicy i uczestniczyli
zarówno w tworzeniu programu, jak i w
porozumieniu, które doprowadziło do
powstania tego Komitetu Wyborczego.
- Z pana krótkiego życiorysu politycznego jasno wynika, że ma pan
sprecyzowane, lewicowe poglądy.
Czy tak?
- Zgadza się. Staram się kierować
dobrem, jak najszerszych grup społecznych, a ponieważ Polska jest państwem na dorobku, jest państwem, w
którym największą grupę społeczną
stanowią ludzie biedni, to właśnie do
tych osób należy kierować swoje przesłanie. Stopniowe bogacenie się jak
najszerszej grupy społecznej podniesie
bogactwo całego narodu i całego kraju.
Nie jest sztuką stworzyć system oligarchiczny jak w Rosji czy na Białorusi,
bo będziemy mieli bardzo małą część
społeczeństwa, która jest bogata i cała
reszta, która na nich pracuje - klepie
biedę. Sztuką jest stworzenie nowoczesnego społeczeństwa, gdzie największą
warstwą jest klasa średnia. Działania
obecnego rządu do tworzenia takiej
klasy nie prowadzą, wręcz przeciwnie.
W Polsce zwiększa się dystans między
bogatymi a biednymi.
- Jaki pana zdaniem powinien być
idealny poseł?
- Musi mieć kilka cech. Po pierwsze,
nie może tracić kontakt ze swoim elektoratem, z ludźmi, którzy go wybrali.
Ten kontakt nawiązywać powinien nie
tylko w kampanii wyborczej, ale przez
cały czas trwania kadencji. Po drugie,
wsłuchiwać się w głosy ludzi, którzy
przychodzą do niego ze swoimi problemami. W Polsce mamy wielu mądrych
ludzi, których głosy nie potrafią się
przebić i tych głosów należy słuchać.
Po trzecie, w Sejmie, owszem, powinien być wierny swoim poglądom, ale

powinien być także gotów do kompromisu. Ja myślę, że gdybym chciał być
członkiem partii, która w stu procentach odpowiada moim poglądom, to
byłbym jedynym jej członkiem.
- Co zawiera pana program wyborczy?
- Jestem lekarzem, więc chciałbym
się zająć ochroną zdrowia w Polsce.
Dzisiaj, z jednej strony mamy wydłużające się kolejki pacjentów, a z drugiej strony mamy coraz większe braki
w personelu medycznym. Dlaczego?
Dla przykładu, wśród młodych lekarzy
połowa z nich podejmuje praktyki zagranicą. Uciekają z Polski pielęgniarki,
uciekają ratownicy medyczni. Myślę,
że należy wrócić do tej idei, która leżała u podstaw ochrony zdrowia, czyli,
że pieniądz idzie za pacjentem. Dziś o
przyjęciu pacjenta nie decydują pieniądze, które ten pacjent wpłacił do
Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko
decydują limity tego Narodowego Funduszu Zdrowia. Uważam, że powinny
być realnie wycenione koszty usług
medycznych i to powinna zrobić grupa
niezależnych ekspertów, fachowców w
danej dziedzinie. Należy społeczeństwu
powiedzieć, na co nas stać. Nie można
wszystkim obiecać wszystkiego, bo
to prowadzi donikąd. Przykładem jest
pakiet onkologiczny, który jest tak naprawdę kompletną porażką, mimo wielkiej propagandy. Pakiet uwzględnia
powołanie konsylium onkologicznego,
no i co z tego, skoro w Polsce brakuje
onkologów. Tak naprawdę wydłużyły
się kolejki do specjalistów, zamiast się

skracać. Kolejny temat to sprawy prospołeczne. Chodzi mi o uzdrowienie
w Polsce rynku pracy, zagwarantowanie minimalnej stawki godzinowej, co
automatycznie ograniczy liczbę umów
śmieciowych.
Następną bardzo ważną sprawą jest
kwota wolna od podatku, ona musi być
większa. Kolejny temat to ograniczenie
wypływu kapitału z Polski, a przede
wszystkim nałożenie podatku na transfery między bankowe.
Chciałbym jeszcze pokrótce wspomnieć o polityce energetycznej. Mamy
owszem „fajną” ustawę o odnawialnych źródłach energii, ale nie mamy
zapisów prosumenckich. Ktoś, kto ma
sobie zafundować wiatrak, czy jakieś
panele słoneczne, których koszty będą
musiały się zwracać przez jakieś 50 lat
– to żaden człowiek tego nie zrobi.
Chciałbym jeszcze podnieś jedną
bardzo ważną kwestię dotyczącą wolności sumienia i wolności światopoglądowych. Nie może istnieć lewica
wrażliwa społecznie, a niewrażliwa
światopoglądowo – jedno musi współistnieć z drugim. Lewica powinna być
wrażliwa na wszystkie wykluczenia.
- Co pana wyróżnia spośród innych
kandydatów?
- Moje hasło wyborcze brzmi: „gwarancja dobrego wyboru”. Działałem w
różnych organizacjach, w tym w związkach zawodowych i nigdy nikogo nie
zawiodłem. Chciałbym moje bogate
doświadczenia spożytkować dla społeczeństwa.
Rozmawiała Renata R. Kluczna
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zestawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

Czynne:
wtorek-niedziela
od 10.00
tel. 508 433 179
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Lidia Burzyńska:
Jestem człowiekiem
o wielkim sercu
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Lidia Burzyńska kandydatka do Sejmu startująca z miejsca 2 na liście Prawa
i Sprawiedliwości, w rozmowie z „7 dni” prezentuje swoje dotychczasowe osiągnięcia.
– Proszę przybliżyć czytelnikom
i jednocześnie wyborcom swoją
osobę...
– Urodziłam się w gminie Kłomnice, a konkretnie w Rzekach
Wielkich i od urodzenia jestem
mieszkanką polskiej wsi. Moja
bogata edukacja przebiegała od
Rzek Wielkich, poprzez Kłomnice,
Radomsko, aż po studia na Uniwersytecie Śląskim. Wówczas też
miałam możliwość zamieszkania
na głębokim Śląsku. Niemniej jednak wróciłam do swoich korzeni.
Wyszłam za mąż i zamieszkałam
w Skrzydlowie. Od 1992 r. jestem
dyrektorem tamtejszej Szkoły Podstawowej. Obecnie jest to Zespół
Szkół, w którego skład wchodzą
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Swoje życie zawodowe poświęciłam szkole, chociaż nie tylko.

Jestem zaangażowana w pomoc
ludziom, ludziom mieszkającym na
wsi. Życie z ludźmi i dla ludzi zaowocowało możliwością spełnienia
się na szczeblu samorządu. W 27
roku życia zostałam radną gminną,
a od ośmiu lat angażuje się w sprawy powiatu.
– Jak zaczęła się Pani przygoda
z polityką?
– W 2007 roku nasz region nawiedziła trąba powietrzna. To był
szok dla całego kraju, a dla nas
zwłaszcza, bo był to pierwszy tego
typu kataklizm w Polsce. Wówczas
pojawienie się premiera Jarosława
Kaczyńskiego, jego bezinteresowna
pomoc zdezorientowanym mieszkańcom i jego kolejne kroki niesienia pomocy, uświadomiły mi, że z
Prawem i Sprawiedliwością mam
bardzo wiele wspólnego i że jestem
jego członkinią, tylko niezdekla-

rowaną. To był ten moment, gdy z
pełną świadomością i z przekonaniem, że to jest właśnie ta partia,
wstąpiłam do Prawa i Sprawiedliwości. Należę do osób, które nie
zmieniają ani poglądów, ani przekonań dla korzyści majątkowych,
dla większego splendoru i mody.
– Wspomniała Pani o pomocy potrzebującym...
– Wprawdzie nie należę do Fundacji Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat, ale jako dyrektor szkoły, bardzo jej działania wspieram. Między
innymi dlatego, że fundacja działa
przy Zespole Szkół w Skrzydlowie.
Jestem obok, ale ta fundacja powstała z mojej inicjatywy. Była ona
pierwszą fundacją na moim terenie,
a zajmuje się wspieraniem edukacji dzieci i młodzieży jak również
pomaganiem dzieciom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku dzieci

skupione wokół fundacji uczestniczyły w projekcie PZU „Na skrzydłach kultury”. Młodzi mieszkańcy
regionu odwiedzili łódzką operetkę
i teatr, a filharmonię nawet co miesiąc. W przyszłości, jako posłanka,
chciałabym zmniejszyć papierologię w stosunku do stowarzyszeń i
fundacji działających lokalnie, w
celu łatwiejszego pozyskania przez
nie funduszy. Małe organizacje pozarządowe są blisko swoich mieszkańców, stąd działają z wielkim
sercem i zaangażowaniem.
– Czym jeszcze może się Pani
pochwalić?
– Trudno jest mówić o sobie w
kategoriach chwalenia się. Przez
wiele lat swojego życia zawodowego, społecznikowskiego, potrafiłam „gryźć trawę”, by pomagać
ludziom. Jednocześnie byłam osobą
wycofaną, gdyż uważałam, że w

końcu ktoś mnie dostrzeże i zauważy. Ten świat współczesny jednak
taki nie jest. Jestem jednak uparta,
ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, kreatywna i wrażliwa. Jestem człowiekiem o wielkim sercu,
dostrzegam także dobroć w innych
ludziach.
– A jakie były Pani konkretne
dokonania?
– Z mojej inicjatywy wybudowana została winda dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół
w Skrzydlowie. Trzykrotnie udało
się załatwić wyjazdy dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Przy mojej małej szkole dziś
działa boisko wielofunkcyjne. Mój
sukces to także utrzymanie ośrodka zdrowia w Garnku. Kolejny, to
powołanie w salce katechetycznej
przy parafii w Skrzydlowie punktu
konsultacyjnego, w którym m.in.

można zaczerpnąć informacji o
tym, jak sporządzać urzędowe pisma. Zawodowo natomiast jestem
ekspertem z listy MEN do spraw
awansu zawodowego. Swoim doświadczeniem pomagam także nauczycielom. Za wszystkie swoje
dokonania w 2007 roku otrzymałam
z Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" a w 2008 roku statuetkę Starosty Powiatu Częstochowskiego
w dziedzinie oświaty.
– Na koniec poproszę o kilka słów
na temat Pani życia prywatnego.
– Jestem szczęśliwą mężatką od
27 lat. Mam dwójkę dorosłych dzieci – córka jest mężatką, mieszka
z mężem z nami, syn studiuje dietetykę na Śląsku.
– Dziękuję za rozmowę.
Renata R. Kluczna

Monika Bartelak: Nie dajmy się zwodzić
bandzie politycznych cwaniaków
Materiał na zlecenie

Co prawda w polityce stawia dopiero swoje pierwsze kroki, ale już zaskakuje znajomością jej meandrów, wyrazistością poglądów, a także umiejętnością precyzyjnego ich wyrażania. Monika Bartelak kandydatka KWW Kukiz'15 prezentuje swoje plany.

– Dlaczego młoda, świetnie wykształcona i odnosząca sukcesy w
pracy zawodowej kobieta, postanowiła zająć się polityką?
– Z prozaicznego powodu. Chcę
zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Mam już dość biernego
przyglądania się temu co politycy
wyczyniają z naszym krajem. Mam
dość indolencji, cwaniactwa, kolesiostwa i partyjniactwa. Nie mogę
już patrzeć na to jak marnotrawiony
jest potencjał Polaków, a kolejne
roczniki młodych ludzi wypychane
są na emigrację. Co chwilę słyszę
od przyjaciół i znajomych, że już
mają powyżej uszu wszechwładzy
urzędników, zamordyzmu aparatu
państwa i kłód rzucanych przez to
państwo co chwila obywatelowi pod
nogi. Jesteśmy dumnym narodem,
ludźmi zaradnymi, z pomysłami i z
inicjatywą, a dajemy się od lat doić i
zwodzić bandzie cwaniaków, którzy
z braku innego pomysłu na życie na
nasze nieszczęście trafili do polityki. I tak drenują ten kraj, grabią na
potęgę i jeszcze strojąc mądre miny
w telewizji przekonują wszystkich
wokół, że to dla naszego dobra.
– Mocne słowa, faktycznie nie lubi
pani obecnej klasy politycznej.
– Polska klasa polityczna od
szeregu lat udowadnia, że za grosz
nie ma żadnej klasy. Wystarczy
poczytać stenogramy z tzw. afery

taśmowej. O tym jak politycy Platformy Obywatelskiej zakąszając
w międzyczasie ośmiorniczki na
koszt podatnika, wypowiadają się
o państwie, które według nich „istnieje tylko teoretycznie” i co o nas
samych tak naprawdę myślą. Dla
nich jesteśmy tylko stadem owiec,
które jedynie regularnie chcą ekonomicznie strzyc. Po części sami
każemy politykom tak o nas myśleć, za każdym razem kiedy pokornie przyjmujemy od nich solidnego
kopa. Kradną z naszych oszczędności emerytalnych 150 mld złotych, a
ludzie na to kompletnie nie reagują.
Kiedy bezmyślnie wyprzedają majątek narodowy, demontują armię i
generują gigantyczne długi – udajemy, że nic się nie dzieje. Nie ma
się co później dziwić, że tzw. klasa
próżniacza, jak określił kastę polityków Donald Tusk zanim sam zresztą okazał się próżniakiem dekady,
czuje się całkowicie bezkarna.
– Ma pani wyraziste poglądy,
które niewątpliwie spodobałyby
się na przykład w PiS-ie, który
najprawdopodobniej weźmie władzę po tych wyborach. Prowadzi
pani przemyślaną i dynamiczną
kampanię wyborczą, więc czy nie
lepiej było postarać się o miejsce
na liście tej partii i walczyć o uzyskanie mandatu z listy PiS-u? Tym
bardziej, że jak wskazują sondaże,

to ugrupowanie będzie miało aż
trzech swoich reprezentantów z
naszego okręgu w Sejmie. Pani komitet może liczyć tylko na jednego
posła z Częstochowy i regionu.
– Mój wybór to nie jest kwestia
koniunkturalizmu, ani chłodnej kalkulacji. Wtedy sama nie różniłabym
się od tych działaczy partyjnych,
których postawy krytykuję. A ja
mam zasady, których się w życiu
twardo trzymam. Oddolny i prawdziwie obywatelski ruch tworzony
przez Pawła Kukiza to nie jest protest song przeciwko samej PO, ale
poważny projekt skierowany jako
sensowna alternatywa wobec całej
obecnej partiokracji. I co ważniejsze, to ruch mający jasno sprecyzowaną strategię działania. Potrzebujemy realnej zmiany, która uwolni
możliwości i jeszcze bardziej podkręci zapał Polaków. Kosmetyczne zmiany nie wystarczą. Na tle
krajów wysokorozwiniętych jesteśmy technologicznym skansenem.
Państwo nie wspiera innowacyjności i na każdym kroku tłamsi ludzi
przedsiębiorczych, którzy tę innowacyjność kreują. Zamiast upraszczać prawo, parlamentarzyści dodatkowo je co chwilę komplikują.
Zamiast zmniejszać podatki, ludzie
władzy cały czas dokręcają nam
śrubę. Nie wierzę, że PiS przyniesie jakąkolwiek zmianę jakościową.

W mojej ocenia ta partia to takie
samo zło jak PO. Druga strona tego
samego fatalnego medalu. Objęcie
władzy przez Kaczyńskiego, bo nie
oszukujmy się, przecież to nie Beata Szydło będzie tak naprawdę rządzić, nie zakończy wojny polsko-polskiej. Nie wpłynie na poprawę
pozycji Polski na arenie międzynarodowej i nie popchnie nas na drogę
dynamicznego rozwoju. Obawiam
się, że niestety spowoduje tylko
jeszcze większą ingerencję w życie i wolność obywateli oraz uruchomi lawinę światopoglądowych
tematów zastępczych. Ludzie mają
już dość wysłuchiwania polityków
mówiących społeczeństwu jak te
ma żyć, choć sami wielokrotnie
są wzorem, ale raczej moralności
Kalego. Poza tym jak ma zmieniać
nasz kraj w nowoczesne miejsce w
Europie człowiek, który nie potrafi
nawet wysłać sms'a? A z tego co
można usłyszeć od działaczy PiS-u z Częstochowy, taką przypadłość
ma jeden wpływowy polityk tej
partii w naszym mieście. Kuriozum. Wiadomo, że skoro kandyduję
w wyborach to chcę zdobyć mandat
poselski. Jestem również głęboko
przekonana, że wybrałam najlepszy
komitet wyborczy z możliwych.
Nie obiecuję ludziom w tej kampanii niestworzonych rzeczy i obietnic, których nie będę mogła spełnić.

Mogę za to obiecać, że nikt mnie nigdy nie kupi i zawsze będę mówiła
prawdę. Bo nie chodzi mi o władzę,
ale o dobrą zmianę. Chcę przyczynić się do tworzenia takich perspektyw dla dobrego życia w kraju, by
ludzie z naszych rodzin, przyjaciele
i znajomi nie byli zmuszani wyjeżdżać za chlebem z Polski.
– Dziękuję za rozmowę.
– To ja uprzejmie dziękuję za
możliwość rozmowy z panią, a
wszystkim naszym czytelnikom za

czas jaki poświęcili na zapoznanie
się z tym co proponuję. Warto iść
na wybory 25 października i pokazać czerwoną kartkę rządzącym.
Ci ludzie zawiedli. Stracili serce
do pracy, a rozum wykorzystują
tylko w celu osiągnięcia własnych
korzyści. Polacy zdecydowanie zasługują na więcej. Przede wszystkim zasługują na godne życie
w przyjaznym państwie, z którego
w końcu będą mogli być dumni.
Rozmawiała Marta Gębuś
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Sondaż wyborczy:
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
25 października Polacy wybiorą
460 posłów i 100 senatorów, którzy
przez najbliższe cztery lata będą
rządzili i decydowali o obliczu naszego kraju.
Z okręgu 28, który obejmuje
region częstochowski,
do Sejmu dostanie się siedmiu
kandydatów, a do Senatu dwóch
(jeden z Częstochowy, a drugi
z terenu).
Chrapkę na zagrzanie miejsca
w ławach sejmowych ma
129 kandydatów i kandydatek
z dziesięciu komitetów wyborczych,
którzy rozpoczęli już bój
o 7 wolnych miejsc.
„7 dni” sprawdziło, na kogo
zamierzają oddać swój głos
mieszkańcy Częstochowy
i czy w ogóle zamierzają.
Czy będzie
zmiana warty?
Od ośmiu lat Polską
rządzi Platforma Obywatelska wespół z Polskim Stronnictwem Ludowym.
W październiku może
nastąpić przetasowanie
– tak przynajmniej wynika z praktycznie wszystkich przedwyborczych
sondaży, które jako faworyta wskazują Prawo
i Sprawiedliwość.
PiS już kiedyś wygrało wybory parlamentarne, dokładnie dziesięć
lat temu, ale wplątało
się w koalicję z Andrzejem Lepperem i Romanem Giertychem.
Ten „burzliwy romans” nie trwał długo.
W sierpniu 2007 roku
definitywnie zakończył
go premier Jarosław

Kaczyński, zrywając
koalicję, którą szarpały
kolejne afery: taśmowa (nagrania ujawnione
przez posłankę Beger)
czy gruntowa (oskarżenia wobec wicepremiera Leppera). Od 2007
r. aż do teraz współrządzi PO, ale i to ugrupowanie nie ustrzegło
się afer. Hazardowa,
taśmowa, zegarkowa i
jeszcze kilka innych...
nazbierało się tego
przez osiem lat.
PiS i PO – te dwie
największe w Polsce
partie polityczne, prawdopodobnie także i w
najbliższych wyborach
zdobędą
największy
procent głosów.
Według częstochowian faworytem jest
Prawo i Sprawiedliwość
(28 %). Platforma wciąż
jest mocna, ale już nie

tak, jak przed cztery czy
ośmiu laty. Pokazały to
tegoroczne wybory prezydenckie, które urzędujący prezydent z ramienia PO – Bronisław
Komorowski – miał
wygrać w cuglach i to
już w pierwszej turze,

tymczasem stracił urząd
na rzecz Andrzeja Dudy
(PiS).
W wyborach do Sejmu „krzyżyk” przy kandydacie z PO zamierza
postawić 17 % mieszkańców Częstochowy.

Kandydacie!
Daj się poznać
wyborcom
Częstochowianie,
którzy zamierzają iść
na wybory, są już zatem zdecydowani, na
którą partię oddadzą

głos, ale wciąż nie
wiedzą, przy którym
kandydacie postawią
krzyżyk. Tak wskazuje 78 % ankietowanych.
Wśród tych, którzy
już wiedzą, najczęściej
przewijającym się na-
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Na kogo zagłosują
częstochowianie?
Kto „czarnym
koniem”?

zwiskiem jest Szymon
Giżyński, „jedynka” na
liście PiS-u.
Czym
mieszkańcy
naszego miasta będą się
kierowali przy wyborze
kandydata? Większość
po prostu partią i jej
programem (70%).

W praktyce może to
wyglądać tak, że wyborcy niejako w ciemno postawią krzyżyk
przy kandydacie, który
startuje z wysokiego
miejsca na liście partii,
na którą mają zamiar
zagłosować.

Apelujemy, by takich głosów w ciemno
nie oddawać.
Wcześniej warto poznać kandydatów na posłów. Na niższych miejscach też przecież mogą
być wartościowi ludzie.
Na wysokich miejscach

są przede wszystkim Ci,
którzy w Sejmie są od
lat – przed oddaniem na
nich głosu, zatem warto
zainteresować się tym,
co i czy w ogóle cokolwiek, zrobili dla dobra
Polski czy Częstochowy.

Jak przedstawiają się
notowania pozostałych
partii? Według naszych
ankietowanych miejsce
na podium będzie należeć do Nowoczesnej
Ryszarda Petru albo
partii KORWIN (obie
partie po 13%). Oba
ugrupowania walczą o
głosy przede wszystkim młodych, niezadowolonych Polaków.
Wydaje się, że notowania Nowoczesnej
mogą jeszcze podskoczyć, bo to nowa partia
na polskiej scenie politycznej, która dopiero
daje poznać się wyborcom.
Petru może się więc
okazać „czarnym koniem” jesiennych wyborów
parlamentarnych. Tym w maju był
Paweł Kukiz. W wyborach prezydenckich
zdobył ponad 20%
głosów, z których teraz
według naszego sondażu pozostało już tylko
10%.
Na takie samo poparcie częstochowian
może liczyć Zjednoczona Lewica, która aby
wejść do Sejmu musi
przekroczyć 8-procentowy próg (dlatego, że
powstała z połączenia
kilku partii).
Na granicy bycia w
parlamencie balansuje
koalicjant PO – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Na ugrupowanie spod
znaku czterolistnej koniczynki chce zagłosować 5% mieszkańców
Częstochowy. Trzeba
mieć jednak na uwadze to, że siłą PSL jest
przede wszystkim polska wieś.

Spośród tych, którzy zamierzają iść na
wybory, 4% jeszcze
nie wie, na którą partię odda swój głos.
Poparcie dla Partii
Razem, komitetów Stonogi oraz Brauna, jest
śladowe.
Swój udział w wyborach zadeklarowało
55% ankietowanych,
15% jeszcze się zastanawia, a 30% na pewno nie stawi się przy
urnach. Dlaczego nie?
Najczęściej wymienianym powodem jest
brak zainteresowania
polityką – tak wskazuje 48% z tych, którzy
nie idą bądź są niezdecydowani czy iść na
wybory.

Czy wiesz, co
ile lat odbywają
się wybory
parlamentarne?
Takie pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Większość
z tych osób, które nie
pójdą na wybory, nie
wie. Bardziej zorientowani są Ci, którzy głosować zmierzają – 71%
z tych osób udzieliło
poprawnej odpowiedzi. W gwoli ścisłości – pełna kadencja
polskiego parlamentu
trwa cztery lata. Mieszkańców Częstochowy
poprosiliśmy także o
odpowiedź na pytanie,
czy ich zdaniem udział
w wyborach to obywatelski obowiązek? 41%
mówi „tak”, 59% odpowiada „nie”.
Sondaż wyborczy został przeprowadzony na
grupie 200 pełnoletnich
mieszkańców Częstochowy.
Mateusz Strączyński,
ankiety: NN, KW, KP
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„W przejściu podziemnym
na skrzyżowaniu Al. Armii
Krajowej z ul. Dekabrystów w dzielnicy „Tysiąclecie” w Częstochowie
kratki metalowe osłaniające kanaliki przepływu
wody są mocno skorodowane - bardzo zardzewiałe i połamane. Mamy już
jesień! Kiedy zostaną wymienione opisane elementy
w tym przejściu podziemnym? Będę czekał na odpowiedź!
Czytelnik”

Nie chcesz infekcji - myj ręce, będziesz zdrowszy
Jesień w pełni. Ta pora roku charakteryzuje się wzrostem zachorowań. W myśl zasady, że lepiej
zapobiegać niż leczyć, warto przestrzegać kilku zasad, które zminimalizują ryzyko chorób. Jedną z
nich jest prawidłowa higiena rąk.
Wraz ze zmianą pory roku zmienia się funkcjonowanie układu
odpornościowego. Wiąże się to w
dużej mierze z brakiem dostatecznego nasłonecznienia. Latem chorujemy rzadziej, bo częściej i dłużej
przebywamy na słońcu. Promienie
słoneczne stymulują produkcję witaminy D3, która wspomaga układ
immunologiczny, aktywując w
organizmie substancje działające
przeciwbakteryjnie. Niektóre z nich
mają cechy naturalnych antybiotyków. Jesienią stężenie witaminy

D3 w organizmie spada, co prowadzi do osłabienia odporności i
wzrostu ryzyka infekcji. Nie tylko
zmiany pogodowe odpowiadają za
to, że chorujemy. My sami przyczyniamy się do tego w znacznym
stopniu. Winowajcą są także nasze
niewłaściwe nawyki higieniczne, a
przede wszystkim niedostateczna
higiena rąk. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykazała, że
blisko 70 proc. zakażeń przewodu
pokarmowego było wynikiem działania zarazków znajdujących się na
dłoniach. Ręce są „środkiem lokomocji” dla bakterii i wirusów. Przez
ręce przenoszone są m.in. wywołujące biegunkę rotawirusy, gronkowiec złocisty, pałeczki Salmonelli,
jaja tasiemca i owsika. Na rękach
można również znaleźć mikroorga-

nizmy sprzyjające rozwojowi chorób górnych dróg oddechowych.
Średnio w ciągu dnia myjemy ręce
zaledwie kilka razy. To stanowczo
za mało, bo sytuacje, w których nasze ręce mają kontakt z bakteriami,
można mnożyć w nieskończoność.
Należy bezwzględnie myć ręce:
przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety, po kontakcie ze zwierzętami, po powrocie do domu, po użyciu chusteczki do nosa, kichnięciu,
kaszlu, po kontakcie z osobą chorą,
po podróży autobusem, tramwajem,
przed i po wykonaniu opatrunku na
ranie, skaleczeniu. Okazuje się, że
prawdziwym siedliskiem bakterii
są nasze domy. Badania wykazały, że palmę pierwszeństwa wśród
przedmiotów, na których żyje największa ilość groźnych zarazków,

dzierżą kuchenne blaty, gąbki do
naczyń, piloty, klamki, włączniki
światła, guziki windy, uchwyty
szafek, lodówek, telefony. Liczne
skupiska bakterii wykryto również
w środkach komunikacji, biurach,
centrach handlowych, szpitalach,
bankomatach, na placach zabaw,
na monetach i banknotach. Niebezpieczne dla zdrowia bakterie czyhają na każdym roku. Na szczęście
można się przed nimi skuteczne
bronić. Najprostszym sposobem na
ograniczenie ryzyka zakażeń groźnymi infekcjami jest częste mycie
rąk. Nie tylko wtedy kiedy są zabrudzone, ale w każdej sytuacji, w
której są narażone na kontakt z zarazkami. Pamiętajmy, że nawet jeśli dłonie wyglądają na czyste, to na
ich powierzchni znajdują się szcze-

py bakterii. Wiele osób uważa, że
aby je usunąć wystarczy zamoczenie rąk. Nic bardziej mylnego.
Tak naprawdę jedynie mycie rąk
według schematu chirurgicznego
skutecznie likwiduje zarazki. Taka
czynność, włączając w to dezynfekcję środkiem antyseptycznym, zajmuje około 7-8 minut. Oczywiście
trudno sobie wyobrazić żeby mycie
rąk trwało tak długo. Niemniej, należy poświęcić na to minimum 30
sekund. Na koniec dłonie powinny zostać starannie wytarte ręcznikiem, bo drobnoustroje łatwiej
przylegają do wilgotnej skóry. Właściwa higiena dłoni ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia.
Jeśli chcemy, żeby jesień zaczynała
się mimozami, a nie grypą i przeziębieniem, myjmy ręce.
red.
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Materiał wyborczy pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Stonogi i jest przez niego opłacany.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
okręg Częstochowa nr 28, lista nr 10
Najważniejsze punkty
programu Komitetu
Wyborczego
Wyborców Zbigniewa
Stonogi:
* wprowadzenie osobistej odpowiedzialności
majątkowej
urzędników i funkcjonariuszy
publicznych w przypadku popełnianych przez nich błędów
w pracy;
* zmiany w kodeksie karnym poprzez podwyższenie kary dla
sprawców przestępstw, popełnianych w zorganizowanych
grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo
pedofilii do kary dożywocia;
* likwidacja dofinansowania partii
politycznych z budżetu państwa;
* likwidacja kompanii węglowych
i holdingów (spółek węglowych), dzięki czemu skończy się
import węgla z Rosji i Ukrainy;
* likwidacja Senatu (to 200 mln zł
wydawane z publicznych pieniędzy);
* najwyższy czas na sprawiedliwość społeczną na szczeblu każdej władzy;
* emeryci i renciści powinni być
otoczeni większą opieką socjalną i zdrowotną.

Szanowni Państwo
Wyborcy!
Prosimy o Wasz głos.

Dość obecnych rządów
niszczących Polskę!

nr 1 lista 10

nr 2 lista 10

nr 7 lista 10

Rafał Gil - przedsiębiorca,
Częstochowa

Janusz Kryczka - przedsiębiorca,
Chorzenice

Henryk Jeziorowski - inżynier mechanik,
były przedsiębiorca, Częstochowa

Projekcja filmu dokumentalnego
„ Warszawska pielgrzymka

do Częstochowy 1961 rok”
16 października (piątek)
o godzinie 18-tej w sali widowiskowej mieszczącej
się przy parafii kościoła
św. Zygmunta odbędzie
się premiera projekcji filmu dokumentalnego pt.
„Warszawska pielgrzym-

ka do Czêstochowy 1961
rok”. Film ten pokazuje
jak pielgrzymowano na
Jasną Górę w początkowych latach sześćdziesiątych minionego wieku.
Dla tych osób, które
obecnie biorą udział w piel-

grzymkach porównanie z
obrazem sprzed 50 laty będzie ciekawym przeżyciem.
Można zobaczyć także unikatowe zdjęcia filmowe z
Częstochowy z 1961 roku.
Film został odnaleziony
przez Krzysztofa Kasprza-
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ka we Francji i pokazany po
raz pierwszy na II Festiwalu
Filmów Dokumentalnych
im. Braci Krzemińskich w
czerwcu br, ale był on bez
dźwięku.
Organizatorzy festiwalu
postanowili na żywo komentować i dodać na żywo
muzykę. Tym razem podczas projekcji usłyszymy
już gotową ścieżkę dźwiękową.
Film został obrobiony cyfrowo. Krzysztof Kasprzak
dopisał komentarz, Robert
Nawrot zadbał o dźwięk i
zgranie, konsultacji historycznej udzielił o. Melchior
Królik (uczestnik tej pielgrzymki), współpracowali
przy filmie także Łukasz
Dzwonnik i Krzysztof Wieczorek.
Po projekcji filmu autorzy i zaproszeni goście
porozmawiają na temat
pielgrzymowania. Wstęp
na projekcję wolny. red.
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 Sukces strażniczki miejskiej z Częstochowy
Reprezentantka Straży Miejskiej w Częstochowie
Agnieszka Jeż, zajęła trzecie miejsce w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Policji w XII Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi. Zawody biegowe odbyły się w miejscowości Hutki-Kanki koło Zawiercia. W marszobiegu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych. Strażniczka
miejska z Częstochowy zajęła trzecie miejsce w kategorii
kobiet ze służb mundurowych. To już kolejny sukces reprezentantki Straży Miejskiej w Częstochowie, bowiem w
maju tego roku Agnieszka Jeż wygrała VII Marszobieg Prewencji Policji o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wówczas zajęła pierwsze miejsce w kategorii
kobiet i tym samym obroniła zwycięstwo, które wywalczyła
w 2014 roku podczas VI Marszobiegu.

 Jurajska jesień poetycka
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku w dniach 17 – 18
października 2015 r. organizuje Jurajską Jesień Poetycką,
na którą zaprasza poetów z całej Polski. W programie: 15
urodziny Janowskiego Klubu Literackiego, Turniej Jednego
Wiersza, Wiersze o Złotym Potoku, Spotkania z muzyką,
pieśnią i tańcem, a także poetycki poczęstunek. Uczestnicy
mają możliwość skorzystania z tanich noclegów w internacie Zespołu Szkół w Złotym Potoku (tel. 603 066 280 - P.
Mirosław Pietrzak). Opłata organizacyjna uczestnika Jurajskiej Jesieni Poetyckiej wynosi 20 zł. Kontakt: ulkasokis@
gmail.com, tel. kontaktowe: Ula 509 518 335, Grażyna 669
060 108.

 12. Noc Kulturalna
Już 10 października częstochowska 12. Noc Kulturalna. Nikt
nie powinien narzekać i nikt nie powinien się nudzić, gdyż akcja obejmie aż 36 miejsc i 90 wydarzeń. Wystarczy tylko kupić
karnet i 10 października ruszyć w miasto. Noc Kulturalna tradycyjnie koordynowana jest przez OPK Gaude Mater, ale jest
ona wspólnym przedsięwzięciem wielu instytucji kultury, pubów, kawiarni, klubów, stowarzyszeń, niezależnych animatorów i wolontariuszy. W propozycjach tegorocznej Nocy każdy
znajdzie coś dla siebie. Jest bardzo dużo imprez muzycznych
(m.in. jazz, hip-hop, folk, klasyka) oraz teatralnych spektakli.
Tej Nocy warto udać się do Miejskiej Galerii Sztuki, by podziwiać wystawę „Miłość. Edward Dwurnik w Częstochowie”.
Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza na Międzynarodową
Wystawę Plakatu Jazzowego, Galeria of-art na wernisaż wystawy Stanisława Marka Śledzińskiego, a Galeria Dobrej Sztuki
na wystawę „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte”. Będzie też
coś dla miłośników kina. Na seanse ﬁlmowe zaprasza OKF,
Odwach, Bar 034, Cinema City Wolność oraz Muzeum Częstochowskie. Tanecznym krokiem podążać będzie można do Klubu „Politechnik” na spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca
oraz do Konduktorowni, gdzie wystąpią uczniowie Społecznej
Szkoły Baletowej. Na doping będą liczyć zawodnicy Nocnego
BBoy Jam’u organizowanego przez CNT „Sanke Dance”. Karnety upoważniające do wejścia na wszystkie imprezy kosztują
15 złotych, ich sprzedaż prowadzi OPK Gaude Mater, Muzeum
Częstochowskie, Centrum Promocji Młodych, Miejska Galeria
Sztuki, Cafe Belg, Pub Lucy Saloon, Boulangerie. Szczegóły
dot. Nocy Kulturalnej na www.noc.czestochowa.pl
 Październik w Filharmonii
*08.10.2015, godz. 19.00 - Czar pieśni francuskich, Czwartkowe
Wieczory z Chórem, Sala kameralna. W programie utwory wybitnych francuskich kompozytorów przełomu XIX i XX w.
*09.10.2015, godz. 17.30 - Rakotwórczość zmysłów, Spektakl,
Sala kameralna, Organizator: Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca
*09.10.2015, godz. 19.00 - Koncert przy świecach, Kościół
Ewangelicko-Augsburski, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
*10.10.2015, godz. 16.00 - Jubileusz 50-lecia IX LO im. C. K.
Norwida, Filharmonia
*11.10.2015, godz. 16.00, 19.00 - Intryga, Spektakl Teatru Kamienica, Sala koncertowa *14.10.2015, godz. 19.00 - Koncert kameralny, Sala kameralna
 Optymistyczne filmy
40 ﬁlmów fabularnych, dokumentalnych, profesjonalnych,
studenckich oraz niezależnych powalczy o Złote Ryby dla najbardziej optymistycznych produkcji ﬁlmowych podczas 13.
Multimedia Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych.
Impreza odbędzie się w dniach 21-24 października. Na festiwalu spotkają się wielkie produkcje i małe niezależne obrazy.
Każdy z nich ma szansę wygrać, ponieważ liczy się zawartość
optymizmu, którą niesie ﬁlm, a nie rozmach, z jakim został zrobiony. Jurorami są natomiast widzowie. Impreza po raz pierwszy odbędzie się w Częstochowie, do której przeniosła się z
Rzeszowa. Sobotni poranek tradycyjnie zarezerwowany będzie
dla najmłodszej widowni. W ramach pokazu "Happy End Dzieciom" zostanie pokazany ﬁlm animowany pt. "W głowie się nie
mieści". Filmy startujące w konkursie powalczą o Złote Ryby w
kategoriach: Grand Prix, Profesjonalny Film Fabularny, Niezależny Film Fabularny, Studencki Film Fabularny, Profesjonalny
Film Dokumentalny, Niezależny Film Dokumentalny, Studencki Film Dokumentalny. Organizatorzy przyznają również specjalne honorowe Złote Ryby dla osób, które mają szczególne
zasługi dla promocji kina niezależnego.
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Kalendarium

8 października – Dzień Marynarki
Wojennej Peru
9 października – Światowy Dzień Poczty
i Znaczka Pocztowego
10 października – Dzień Kolejarza, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci,
Światowy Dzień Drzewa, Dzień
Zdrowia Psychicznego
11 października – Dzień Wychodzenia
z Szafy, Dzień Pamięci Generała
Pułaskiego w USA
12 października – Międzynarodowy
Dzień Reumatyzmu, Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października – Dzień Pomyślności
Szarych Myszek, Dzień Ratownika
Medycznego, Dzień Dawcy Szpiku,
Dzień Garnituru, Dzień Bez Bielizny
14 października – Dzień Edukacji
Narodowej, Międzynarodowy Dzień
Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
Wszystkim obchodzącym swoje święto redakcja Tygodnika „7 dni” życzy pomyślności, spełnienia marzeń i dużo optymizmu.
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HUMOR
– Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku?
– Bo można dostać z liścia.
– Dlaczego jesteś tak późno?
– zapytał barman spóźnioną
blond kelnerkę.
– Szłam sobie do pracy, kiedy
wydarzył się straszny wypadek. To było okropne! Człowiek wypadł przez szybę samochodu i leżał na środku ulicy.
Wszędzie było pełno krwi.
Dobrze, że przechodziłam kurs
pierwszej pomocy.
– I co zrobiłaś?
– Usiadłam i włożyłam głowę
między kolana, żeby nie zemdleć.
Teściowa z synową poszły do
lasu zbierać grzyby. Teściowa
znalazła muchomora, a że nie
znała się na grzybach, zadowolona pyta synowej, czy takie grzybki są jadalne?
Synowa odpowiada:
– Mamo tak oczywiście, tylko
takie grzybki zbieraj, pozostałe są trujące...
Rozmawiają dwaj koledzy z
pracy:
– Franek, dlaczego szef jest na
ciebie zły od tygodnia?
– Tydzień temu była impreza
zakładowa i szef wzniósł toast
„Niech żyją pracownicy!”, a ja
zapytałem: „Tak? A z czego?”
Hrabia czyta gazetę.
– Janie, czy tramwaje jeżdżą
po dachach?
– No nie panie hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi.
– No to dlaczego tutaj napisali,
że tramwaj zabił kominiarza?

4.
– Chwileczkę! – przerwał gwałtownie
Orłowski. – Raczy pan najpierw wyjaśnić o co chodzi?
Austriak potrząsnął gazetą, przewrócił kilka pierwszych stron i wskazał
ręką krótki artykuł opatrzony zdjęciem
pacjenta leżącego na szpitalnym łóżku.
– Proszę pana! To skandal! – Roithner wcisnął Orłowskiemu do ręki gazetę.
– Pięć osób trafiło do szpitala, po zatruciu się waszymi polskimi, prowincjonalnymi wędlinami! Ja firmowałem swoim
nazwiskiem te kiełbasy! Czy pan wie
co to dla mnie znaczy? Utrata zaufania
klientów, to ogromne straty finansowe,
nie mówiąc już o czasie i zabiegach, które trzeba włożyć w odbudowę marki! –
Austriak otarł chusteczką zapocone czoło i łysinę. Jego oczy strzelały piorunami.
– Może u was w Polsce to normalne, że
ludzie się zatruwają waszymi produktami, ale u nas w Austrii nie!
– To z całą pewnością jakieś nieporozumienie! – Zenon Orłowski demonstracyjnym ruchem przedarł gazetę na
pół i zgniótłszy ją niedbale, wyrzucił do
stojącego obok kosza na śmieci. – Wyroby BykRolu w niczym nie ustępują
waszym – austriackim. Nasze linie produkcyjne w Wodziejowicach są sterylnie
czyste! Sprawę zatrucia należy dokładnie
zbadać!
– To się skończy w sądzie! – groził
Roithner.
– A idź pan z tym kiełbasami nawet
do Trybunału Konstytucyjnego w Ha-

dze! – zirytował się Orłowski. – I tak
racja będzie po naszej stronie!
– Kiełbasy to ja dla was przyniosłem
– rzekł Austriak z pogardą w głosie. Skinął ręka na asystentkę, która podeszła do
prezesa BykRolu i wręczyła mu wiklinowy koszyczek, przykryty serwetką. Spojrzała wyniośle w oczy wyższemu od niej
o pół głowy Polakowi i odwróciwszy się
na pięcie wróciła za szerokie plecy swojego szefa.
– Co to jest? – zapytał Orłowski nieufnie przyglądając się trzymanemu w
rękach koszyczkowi.
– To trzy kilogramy wędlin z zakładów Wien Fleisch Fabrick. Wieźcie je do
Polski i uczcie się jak się robi porządne
kiełbasy! – wyjaśnił austriacki przedsiębiorca. – Niestety daleko im jeszcze do
naszych…
Na twarzy prezesa BykRolu pojawiły
się czerwone wypieki. Krew zaszumiała
mu w uszach. Powstrzymał jednak wybuch gniewu i odezwał się spokojnym,
sztucznym tonem:
– Podarunek przyjmujemy. Może
nawet czegoś się nauczymy – machnął
wiklinowym koszyczkiem i nie wiedzieć
czemu dodał. – Nie dla psa kiełbasa!
– Co słucham? – spojrzał na niego
Roithner.
– Nic, nic nie ważne – odparł Orłowski. Popatrzył ostentacyjnie na zegarek
i rzucił krótko. – Interesy wzywają. Żegnam!
– Good bye! – odpowiedział Austriak.

Pociągnął za smycz prosiaczka i wolno
podreptał ku wyjściu. Jednak w połowie
drogi odwrócił się i zawołał:
– Mister Orłowski!
Polak zatrzymał się i popatrzył na niego z zainteresowaniem.
– Pan się stanowczo za często spóźnia. To musi się zmienić! – powiedział
Roithner. Podszedł po zdumionego tą
uwagą prezesa polskiej firmy i zdjął ze
swojej ręki zegarek z grubą złotą bransoletą. Otarł chusteczką spoconą twarz
i rzekł: – Oto mój rolex. Skoro mamy
współpracować, to proszę pamiętać o
tym, że czas to pieniądz, a szczególnie w
moich zakładach Wien Fleisch Fabrick.
Czy to jest jasne?
– Tak – odparł Orłowski. – W BykRolu nie marnujemy go na posiedzenia
– dodał hardo i wsunąwszy sprezentowanego rolexa do kieszeni w marynarce
wybiegł po schodach.
Wodziejowice
Zza zasłoniętego drzewami zakrętu
dochodziło charakterystyczne dudnienie
silników motocyklowych. Dwa lśniące
chromem i błyszczące nowiutkim fabrycznym lakierem harleye electra wytoczyły się zza zakrętu i jadąc z wolną,
spacerową prędkością pokonały mostek
nad niewielką rzeczką, a następnie po
dodaniu gazu na krótkim odcinku prostej, zatrzymały się tuż za bramą wjazdową do BykRolu.
Siedzący w portierce mężczyzna z
zainteresowaniem wyjrzał przez okno

i sądząc, że motocykliści zamierzają
wjechać na teren zakładu wcisnął przycisk otwierający szlaban. Pomalowane
biało-czerwoną farbą ramię uniosło się
do góry. Jeden z harleyowców dał ręką
znać, że nie zamierzają wjeżdżać za bramę. Portier opuścił szlaban i zaciekawieniem przyglądał się dwóm wspaniałym
maszynom, które kosztowały więcej niż
suma rocznych pensji wszystkich pracowników BykRolu. Tymczasem obydwaj motocykliści zdjęli kaski. Na tle ich
czarnej jak heban skóry błyskały białka
oczu i białe zęby. Byli murzynami. Postawili harleye na bocznych stopkach
i stanąwszy obok siebie, przyglądając
się zabudowaniom BykRolu rozmawiali ze sobą w jakimś niezrozumiałym,
z pewnością nieeuropejskim języku.
Zaskoczony widokiem egzotycznych
gości portier wychylił się przez okno i
wykrzyknął nazwę jedynego państwa
afrykańskiego jakie znał:
– Kambodża?
– No, no! – zaprotestowali przybysze
– Kalifornia!
– O! Kalifornia – zawołał portier –
Kalifornia blues!
Na chwilę znikł w budce, aby otworzyć szlaban ciężarówce wyjeżdżającej z
zakładu, po czym wyszedł na zewnątrz i
ciekawością przyglądał się dwóm pięknym harleyom. W tym czasie obaj czarnoskórzy obcokrajowcy rozmawiali ze
sobą z ożywieniem pokazując rękoma
budynki na terenie zakładu.
cdn
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Klub Literacki Złota Jesień
JESIEŃ
Dojrzały orzechy,
Zaraz spadną z drzewa,
Przyszła, przyszła jesień
I wszystko dojrzewa.
Oby tylko jesień
Owocami stała To z niej pora roku
Byłaby wspaniała.
Ale wkrótce przyjdą
Szarugi i słoty
I zamienią w brązy
Liści kolor złoty.

FOTOSPRINT
2015

W I Otwartych Mistrzostwach Częstochowy w Fotografowaniu „Fotosprint 2015”
uczestniczyło blisko 120 osób, nie tylko
z Częstochowy.
Zadaniem uczestników było wykonanie jednego zdjęcia, nawiązującego tematycznie do
hasła „Emocje Miasta”. Każdy z fotografujących miał kilka godzin na zrobienie, retusz
i dostarczenie swojej fotografii do organizatorów. Po zebraniu wszystkich, jury ogłosiło wyniki. I tak: 1 miejsce, złoty medal i tytuł "Mistrza Częstochowy w Fotografowaniu. 2015"
zdobył Paweł Wieczorek z Krakowa. Na 2 i 3
miejscu uplasowały się częstochowianki Magda Sztuka i Małgorzata Kozakowska. Gościem
honorowym wydarzenia była Irena Szewińska.
Więcej informacji na stronie www.festiwalsztukifotoreportazu.org

Spadną liście z drzewa,
Zaścielą alejki,
Wiatr je porozwiewa,
Będzie chaos wielki.
Wówczas już nam tylko
Przyjdzie czekać zimy,
Pod śniegową czapą
Liście pogubimy.
Anna Jędryka

Pierwsze miejsce - Paweł Wieczorek

Anna Jędryka wiersze pisze od wczesnych lat młodości. Pierwsze z nich
powstały już w szkole podstawowej. Od roku 2011 należy do Klubu Literackiego „Fraszka” działającego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Częstochowskiej. Od 2014 r. należy również do Klubu Literackiego „ Złota Jesień”. W 2015 r. wydała swój tomik poezji „Moje wiersze”.

Spadające z drzew liście
to oznaka zbliżającej się
zimy i końca sezonu. Zalegające pod drzewami, na trawnikach i rozwiewane przez
wiatr „zaśmiecają” ogrody,
ulice i chodniki. Wielu właścicieli ogrodów i działek
zadaje sobie pytanie: „co
zrobić z opadłymi liśćmi?”.
Spadające liście to element
naturalnego funkcjonowania
roślin i ogrodu i jako takie
posiadają wiele zalet. Można
wykorzystać je do użyźniania
gleby, czy zabezpieczenia roślin przed zimnem. Posiadają
też walory estetyczne, np. na
działkach leśnych, czy położonych w pobliżu lasu, albo
zaprojektowanych w stylu naturalistycznym, nadają ogrodowi leśny charakter. Poza
tym nie zgrabione liście rozkładają się, tworząc próchnicę
i użyźniając glebę. Są także
schronieniem dla fauny, np. w
kopcach z liści chętnie zimują
jeże.
Opadłe liście przyciągają
do ogrodu ptaki, które chętnie odżywiają się zawartością

ściółki i dbają o naturalną
równowagę ogrodu.
W liściach lęgną się także
owady, które są naturalnymi
sprzymierzeńcami w ogrodzie, np. w walce z mszycami.
Grabienie liści najczęściej
bywa uzasadnione. Na przykład pozostawione w większej
warstwie na trawniku sprzyjają zagniwaniu darni, a leżące
na ścieżkach są śliskie (mogą
też powodować przebarwienia nawierzchni), po za tym
zagrabiony ogród wygląda
schludniej.
W przypadku roślin zimozielonych ważny jest fakt,
że niezgrabione liście mogą
powodować odcięcie dostępu światła, a w połączeniu z
wilgotnością, doprowadzić do
ich żółknięcia. Pozostawione w oczku wodnym mogą
doprowadzić do zamulenia i
pogorszenia jakości wody, a
tym samym zaburzyć funkcjonowanie fauny i flory.
Dlatego należy je systematycznie usuwać lub rozpiąć
nad taflą wody specjalną siatkę ochronną.
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@ Szokująca opowieść pacjentki z Ośrodka
w Parzymiechach
Stefan: Czyli Parzymiechy to regularny burdel dla
cwaniaków za pieniądze podatnika...
adela: Czyli pierwszy zalegalizowany burdel w NFZ.
A myślałam, że w tym kraju już nic mnie nie zaskoczy.
jan-ginter@o2.pl: Proszę o komentarz dyrekcji do
tego artykułu.
asdf70@wp.pl: A gdzie nie będzie się działo jeśli pomiesza się patologię płci obu?
ale@profesjonalizm.com: Z cyklu: „jedna baba drugiej babie”...
psychebook: Jak oceniają specjaliści, 80% alkoholików po odstawieniu zdradza objawy seksoholizmu.
elzbieta556611@wp.pl: Zgadzam się z Pani opinią z
całą odpowiedzialnością. Też tam byłam i mam doskonałe rozeznanie na czym to polega. Myślę że nagłośnienie
tej sprawy w szerszym gremium przyniesie chociaż jakiekolwiek rezultaty. Bo niby dlaczego my mamy płacić
za takie ekscesy. Skończyłam terapie w 1997r. już 18 lat
nie piję ale to są jednostki. Terapia powinna być o zaostrzonym rygorze.
@ LIST OD CZYTELNIKA: jestem
zbulwersowany. MPK: niepotrzebnie
synszyl: Komuś z Zarządu MPK "incydentalnie i omyłkowo" dałbym w ryło, sadząc że to "odgrodzony" wybieg
dla krętaczy.
Anonim: Skandal i bezprawie, ale przecież władzę
tam sprawuje prokurator z czasów PRL więc trudno się
dziwić. Dbałość o pracownika przejawia się w tym, że
„zapytanie o stan zdrowia miało związek jedynie z grafikiem”. Gratuluję załodze tego szefostwa. Na skargę możecie ewentualnie iść do Raczka. Może wreszcie czas na
prawdę w sprawie nowych-wybrakowanych tramwajów,
co robią ci „miłośnicy MPK” i „wyborcza” żeby to wyjaśnić z wielkim miłośnikiem Pessy prokuratorem PRL.
@ Kukizowcy: „Nic nie obiecujemy, ale...”
Stefan: Tandeta nędzą podszyta. I Jaskóła, który do każdego się przyklei byle się o nim gadało, choć przez chwilę.
kruk: Smutny koniec Ruchu Kukiza.
obserwator: Do stefan: Jaką dzisiaj stawkę otrzymujesz trollu z PO za hejt.
Artur: Ja nie głosuje na Marcina Marande – dyrektora
gminnej biblioteki w Konopiskach.
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Drugie miejsce - Magda Sztuka

Opadłe liście mają wiele
zalet i można je wykorzystać
na rozmaite sposoby. Najbardziej popularnym i zarazem
ekonomicznym
rozwiązaniem jest przeznaczenie ich
na kompost, który można
przygotować na pryzmie lub
w przeznaczonym do tego
celu pojemniku. Jego spód
trzeba wyłożyć gałęziami,
aby zapewnić przepływ powietrza, a warstwy liści przesypać ziemią.
Ważne, by unikać kompostowania liści porażonych
przez choroby i szkodniki.
Zgrabione liście mogą też
posłużyć do ochrony roślin
przed mrozem. Warstwa suchych liści pełni rolę doskonałego izolatora ciepła, a w
przypadku bezśnieżnej zimy
– zapobiega utracie wilgotności. Są też idealnym okryciem
na zimę dla roślin cebulowych, bratków, jukki ogrodowej, lilii oraz innych bylin.
Możemy też ściółkować
nimi podłoże wokół zimozielonych krzewów liściastych i
iglastych. Zarówno do ściół-
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mi...

kowania jak i na kompost
najdą się liście: lipy, grabu,
jesionu, wiązu, klonu, topoli
czy brzozy.
Nie poleca się natomiast liści orzecha włoskiego, olchy
i dębu. Zawierają bowiem
garbniki, spowalniające rozwój innych roślin i długo się
rozkładają. Należy też uważać
na jesienne liście z sadu, gdyż
często zawierają różnorodne
patogeny.
Do sprzątania liści jesienią
zabieramy się wtedy, gdy są
już podsuszone. Nie robimy
tego zaraz po deszczu ani też
wcześnie rano, kiedy zalega
na nich rosa i są zbyt wilgotne. Suche liście są lżejsze i
łatwiej będzie nam je przetransportować. Liście można
spakować w worki i przeznaczyć na śmieci

W niektórych rejonach jesienią pojawiają się też specjalne kontenery na liście.
A jak i czym sprzątać liście?
Najpopularniejsze są oczywiście grabie do liści, które powinny rozszerzać się do dołu
i mieć płaskie zakończenia
kolców, dzięki czemu będą
zagarniać spore partie liści.
Poza tym na rynku istnieje
duży wybór urządzeń mechanicznych, tj. dmuchawy i odkurzacze ogrodowe do sprzątania liści.
Kiedy już zgrabimy lub
zdmuchniemy zalegające liście, możemy je wywieźć do
kompostowni albo wykorzystać na pożytek ogrodu (o
czym była mowa wcześniej).
Bardzo częstym postępowaniem jest palenie liści. To
sposób łatwy, ale i kontro-

wersyjny, gdyż palone liście
produkują dużo dymu, który
zanieczyszcza okolicę i może
być groźny dla zdrowia oraz
stwarzać niebezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Ponadto,
jeśli nie zachowamy ostrożności, ogień może się rozprzestrzenić i spowodować
pożar.
Ustawa o odpadach warunkowo dopuszcza możliwość
palenia liści, ale inne przepisy, obowiązujące lokalnie
mogą być w tej kwestii nadrzędne. Zatem przed przystąpieniem do spalania sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w
miejscu naszego zamieszkania. Najlepiej byłoby w ogóle
nie palić liści, a do ich zagospodarowania używać opisanych wcześniej proekologicznych metod.
AW
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Eurokontakt (nr lic.1109) poszukuje do pracy za granicą:
monterów: rusztowań, instalacji, wentylacji i klimatyzacji,
spawaczy, murarzy, malarzy, zbrojarzy, brygadzistów,
elektryków, hydraulików, płytkarzy, posadzkarzy, dekarzy,
stolarzy, cieśli, lakierników, regipsiarzy, kominiarzy,
pracowników tartaku, kelnerów z j. francuskim,
pokojówek, asystentów ds. administracji z j. francuskim,
pracowników fizycznych z dobrym francuskim lub niemieckim,
osób do zbiorów pieczarek z j. francuskim

ogloszenia@euro-kontakt.eu, tel. 713 384 263

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

REKLAMUJ

się

w 7dniach

tel. 536 530 905
Działka rolna
do sprzedania
2630 m²
Częstochowa – Lisiniec

tel. 511 211 174
513 685 487
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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
Stowarzyszenie Automobilklub Chełmski.

STOP pijanym kierowcom
A

utomobilklub
Chełmski od kilku
lat aktywnie współpracuje z Fundacją
CEMEX
„Budujemy
Przyszłość”, a jednym
z najciekawszych projektów
zrealizowanych w ramach Konkursów Grantowych
był ten z 2014 roku
– zadanie pod nazwą
„Chełmianie trzeźwi
i bezpieczni na drogach”.
ostatnich latach
stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ulega drastycznemu pogorszeniu. W
roku 2012 na drogach
Chełma i powiatu zgi-

W

nęło 10 osób, a w roku
2013 aż 27! Sprawcą
większości wypadków
byli kierowcy z tzw.
grupy ryzyka w wieku
18-24 lata, znajdujący się pod wpływem
alkoholu. Automobilklub Chełmski, realizując projekt którego
celem była poprawa
stanu bezpieczeństwa
na drogach, powie-

Stowarzyszenie Automobilklub
Chełmski działa na rzecz rozwoju
lokalnego, społecznej i zawodowej
aktywizacji mieszkańców, a głównym celem jaki mu przyświeca jest
poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Aby się do tego przyczynić, Stowarzyszenie prowadzi
akcje edukacyjne i informacyjne,
organizuje szkolenia, a także pomaga osobom poszkodowanym w
wypadkach drogowych. Od kilku
lat współpracuje również z Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

dział STOP pijanym
kierowcom.
dresatami projektu byli wszyscy
uczestnicy ruchu drogowego z terenu miasta
i okolic, głównie młodzi
kierowcy i tzw. niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, czyli piesi
czy rowerzyści. Pozostali odbiorcy działań
projektu prezentowali
pełny przekrój uczestników ruchu drogowego pod względem płci
i wieku. Poszczególne
działania były skierowane do wszystkich
pozostałych kierowców
i pieszych, z naciskiem
na zachowanie trzeźwości podczas uczestniczenia w ruchu drogowym.

A

odnosi obrażenia.
Przyczyną znacznej
ilości tych wypadków jest uczestnictwo w ruchu drogowym pod wpływem
alkoholu.
oprzez reaktywację akcji „Zaimponuj rozwagą –
nie bądź drogowym
idiotą!” zakrzewiono modę na bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z dróg.
Postawiono na działania
sprawdzone,
realizowane już w latach wcześniejszych,
ale też nowatorskie
(m.in. przegląd filmów, nightskating,
konkursy na Facebooku).
red.

P

W

ramach projektu
Automobilklub
Chełmski przeprowadził interdyscyplinarne działania mających
na celu zwrócenie
uwagi na problem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym
głównie na nietrzeźwych uczestników ruchu oraz kierowców
z tzw. grupy

największego ryzyka
w wieku 18-24 lata.
Specjalny nacisk położono na prewencję skierowaną do
młodych kierowców,
gdyż to właśnie grupa powoduje wypadki w których statystycznie każdego
dnia giną trzy osoby,
a dziesięć kolejnych

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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Częstochowa ma brylant. Nazywa się Mirecki
Czy kiedyś doczekamy się następcy Roberta Kubicy w Formule 1? Kciuki należy
trzymać za 19-latka z Częstochowy – Bartłomieja Mireckiego, który zdobywa kolejne szczyty w wyścigach samochodowych.
Rodzinny biznes
Bartek Mirecki ściganie na
torze zaczął już w wieku dziesięciu lat. Miłość do tego sportu zaszczepił w nim tata Paweł, który w przeszłości także
się ścigał, a teraz wspiera syna
jak tylko może. Jeździ z nim
na zawody, na początku sam z
mechanikami przygotowywał
samochód. By syn mógł się
rozwijać, w 2006 roku założył
zespół BM Racing Team, w
którego barwach obecnie jeździ siedmiu kierowców, oczywiście z Mireckim na czele.
Częstochowianin, tak jak
większość młodych kierowców, zaczynał od kartingu.
Niejako z marszu zdobył cztery tytuły mistrza Polski w tej
serii i już wtedy zaczęły się
porównania do Kubicy, który
jest sześciokrotnym mistrzem
kraju w kartingach. Mirecki
szybko przesiadł się do samochodu, w 2011 roku wystartował w Wyścigowym Pucharze
Polski i wygrał cztery eliminacje. Mając 16 lat zadebiutował
w Kia Lotos Race. Już w swoim pierwszym sezonie sięgnął
po tytuł. W kolejnym roku
także został mistrzem.
Te osiągnięcia nie przeszły
bez echa i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W 2013
roku Mirecki został zaproszo-

ny na testy przez słynny team
Ferrari, mimo że na dobrą
sprawę nie miał żadnego doświadczenia za sterami bolidu.
Bartek wywarł bardzo dobre
wrażenie na inżynierach Ferrari, spędził trzy pracowite
testowe dni, których zwieńczeniem było przejechanie
180-konnym bolidem blisko
70 okrążeń na włoskim torze
Maranello. Jest jedynym Polakiem, który uczestniczył w
Ferrari Driver Academy oraz
FIA Young Driver Excellence
Academy.

Pierwszy sezon
w bolidzie
Rok 2015 to dla Bartłomieja
Mireckiego szalony czas. Ma
za sobą debiutancki sezon w
Formule Renault 2.0 NEC
(Northern European Cup), a
jazdę w bolidzie łączył z przygotowaniami do matury. Formula Renault to nie byle jaka
seria. Istnieje od dziesięciu lat,
a dominują w niej tak potężne
i doświadczone teamy jak Fortec Motorsport, AV Formula,
Art Grand Prix czy Manor
MP. Startując w niej na „szerokie tory” wybili się m.in.
Valteri Bottas i Carlos Sainz
junior, którzy obecnie jeżdżą
w najsłynniejszej serii wyścigowej na świecie – Formule 1.

Tegoroczny sezon Formuly
Renault właśnie dobiegł końca. Składał się z siedmiu rund,
w trakcie których rozegrano
16 wyścigów, a Mirecki miał
okazję posmakować takich
słynnych torów jak Monza,
Silverstone czy Spa. Bartek,
jak i cały zespół BM Racing
Team, zbierali doświadczenie
i uczyli się, na to poświęcony
był ten sezon.
Czas na rywalizację o czołowe lokaty dopiero przyjdzie,
choć już w wyścigu kończącym sezon częstochowianin
„wykręcił” świetny wynik. Na
Hockenheimring, torze położonym w pobliżu miasta Hockenheim, na którym rozgrywane jest Grand Prix Niemiec
w Formule 1, Bartek Mirecki
zajął najwyższe sezonie, dziesiąte miejsce.
Częstochowianin startował
z 16 pola. Na podmokłym
torze już na pierwszym okrążeniu doszło do dwóch incydentów. Najpierw poza torem
znaleźli się Baptsta i Droux, a
następnie na ostatnim zakręcie
w poślizg wpadł Gill, którego
nie zdołał ominąć Zaruba i dla
tej dwójki to był koniec wyścigu. Na tor wjechał Safety Car,
co przytomnie wykorzystał
Mirecki i awansował na 10
miejsce, a po zjeździe samochodu bezpieczeństwa zyskał

jeszcze jedną lokatę kosztem
jadącego w czołówce Daluvara, który za falstart otrzymał
karę drive through (przejazd
przez strefę boksów). Na dystansie Bartek stoczył zacięte
boje o utrzymanie pozycji z
Bulatovem i Oskouiem, metę
mijając jako dziesiąty kierowca w stawce.
– To był fantastyczny wyścig! Start z 16 pola, awans na
10 pozycję, potem na 8, długo
utrzymywana 9 pozycja, ostatecznie wyścig zakończony
na rewelacyjnym 10 miejscu!
Dziękuje wszystkim którzy
trzymali kciuki do końca, całemu teamowi oraz partnerom
za wspieranie moich startów
w sezonie 2015 – cieszy się
podsumowując swój występ
Bartłomiej Mirecki.
W klasyfikacji generalnej
Formula Renault 2.0 NEC
2015, Mirecki z 77,5 pkt.
uplasował się na 16 miejscu w
gronie 45 kierowców.
Będziemy śledzić losy
tego utalentowanego kierowcy, bo to chłopak skazany na sukces.
Chłopak, którym Częstochowa powinna się szczycić i
którego powinna promować.
Tak, by w przyszłości wszyscy mówili: „O, to ten znany
kierowca wyścigowy, chłopak
z Częstochowy!”

Wyniki Mireckiego w sezonie 2015 Formuly Renault
2.0 NEC:
Monza, Włochy (11-12
kwietnia) – 20 i 16 miejsce
Silverstone, Wielka Brytania
(23-24 maja) – 22 i 21 miejsce
Red Bull Ring, Austria (6-7
czerwca) – 16, 15 i 14 miejsce
Spa-Francorchamps, Belgia

(24-25 lipca) – 20 i 18 miejsce
Assen,
Holandia
(1-2
sierpnia) – w obu wyścigach
17
miejsce
Nurburgring, Niemcy (19-20
września) – 14 i 11 miejsce
Hockenheim, Niemcy (3-4
października) – 16, 12 i 10
miejsce
Mateusz Strączyński

Puchar prezesa
i zakończenie sezonu
27 września na zbiorniku w Koniecpolu
odbyły się zawody wędkarskie „Puchar
Prezesa” i „Zakończenie sezonu” koła
PZW Wykromet. Na imprezę, nad którą
patronat medialny objął Tygodnik Regionalny 7 dni stawiło się 26 wędkarzy w
tym 3 młodzieżowców.
Przed rozlosowaniem stanowisk zasłużonym wędkarzom wręczono odznaczenia:
Tadeusz Zborowski otrzymał „ZŁOTĄ
ODZNAKĘ PZW”, Janusz Krysiak „MEDAL ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA”, natomiast Adrian Michalak
„MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OKRĘGU
CZĘSTOCHOWA”.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: waga wszystkich złowionych ryb

dawała punkty do „Zakończenia sezonu”,
natomiast długość trzech największych ryb
do „Pucharu Prezesa”. Choć pogoda dopisała to niestety ryby nie specjalnie dostosowały się do warunków atmosferycznych
i brały dość chimerycznie.
Dominowały oczywiście płotki i jazgarze. Złowiono również: kilka leszczyków,
parę okoni i jednego jazia. Po zmierzeniu i
zważeniu ryb ogłoszono wyniki i wręczono
najlepszym w każdej z kategorii dyplomy
i upominki. Robert Berdys zwycięzca „Pucharu Prezesa” otrzymał oczywiście pamiątkowy puchar.
Jako prezes koła chciałbym serdecznie
podziękować za pomoc w organizacji zawodów: Jerzemu Peteckiemu, Jerzemu Be-

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

kusowi, Januszowi Krysiakowi i Ireneuszowi Pawlakowi. Specjalne podziękowania
dla Bożeny Michalak i Elżbiety Zborowskiej za przygotowanie posiłku dla takiej
dużej grupy wygłodniałych wędkarzy oraz
dla Tygodnika Regionalnego 7 dni za objęcie pieczy medialnej nad całą imprezą.
Marketing i reklama
tel. 536 530 905
tel./fax (34) 374 05 02
tygodnik7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Wyniki zawodów:
ZAKOŃCZENIE SEZONU
Jerzy Bekus – 1.160 pkt.
Robert Berdys – 790 pkt.
Piotr Gajecki – 550 pkt.
Andrzej Michalak – 530 pkt.
Adrian Michalak – 450 pkt.
Paweł Kowalski (młodzieżowiec) - 380 pkt.
Piotr Michalak – 380 pkt.
PUCHAR PREZESA
Robert Berdys – 755 pkt.
Jerzy Bekus – 750 pkt.
Tadeusz Zborowski – 650 pkt.
Piotr Gajecki – 545 pkt.
Paweł Kowalski (młodzieżowiec) – 540 pkt.
Piotr Michalak – 489 pkt.
Tekst i zdjęcia: Robert Amborski
Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Materiał Finansowany przez KWW JOW Bezpartyjni

Tomasz Bebłociński, BEZPARTYJNY
częstochowski kandydat do Senatu

– zwycięża w sondażu, przedstawia program!
W prowadzonej przez portal
parlamentarny.pl sondzie internetowej, bezpartyjny kandydat
na częstochowskiego senatora,
Tomasz Bebłociński, zdobywa,
na dzień 6 października, ponad
44 % poparcia głosujących! Na
drugim miejscu plasuje się kandydat PiS, a poparcie dla każdego z trzech kolejnych kandydatów nie przekracza 15 %.
Jednocześnie reprezentujący
w wyborach komitet JOW Bezpartyjni Tomasz Bebłociński
zgodnie z zapowiedziami precyzuje swój program wyborczy w
zakresie wymiaru sprawiedliwości.
Zgodnie z obietnicą złożoną
wyborcom u początków wyborczych zmagań, na niespełna
trzy tygodnie przed wyborami
parlamentarnymi, Tomasz Bebłociński nie tylko prezentuje swój program wyborczy w
zakresie wymiaru sprawiedliwości, lecz pozytywnie odpowiada też na apel kierowanej

przez Macieja Lisowskiego
Fundacji LEX NOSTRA, która
proponuje politykom przyjęcie
„dekalogu zmian” w wymiarze
sprawiedliwości jako swojego
zobowiązania wyborczego.
Jak mówi Tomasz Bebłociński: Program wyborczy w
zakresie wymiaru sprawiedliwości traktuję bardzo poważnie. Nieprzypadkowo przecież
zapowiadam, że w przypadku
wyborczego sukcesu, jedną z
dwóch senackich komisji, w
których chciałbym pracować
jest Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Nic
więc dziwnego, że pozytywnie
odpowiedziałem na apel ogólnopolskiej Fundacji LEX NOSTRA. W pełni podpisuję się
pod jej programem, choć sam
dodatkowo, co w programie
Fundacji nie jest ujęte, chciałbym też działać na rzecz realnego wydłużenia pracy sądów czy
zmiany procedur, by rozprawy
tak jak to jest w USA, mogły

odbywać się dzień po dniu
lub w odstępie kilku dni, a nie
tak jak jest dziś, że obywatele
na ważne dla siebie rozprawy
muszą czekać wiele miesięcy,
a każde odroczenie to kolejna
bardzo długa zwłoka. Ważne
jest też mobilizowanie sędziów
do pracy, to, jak wiele ich wyroków jest unieważnianych w
apelacjach musi być publiczną
informacją, a nie służyć tylko
prowadzeniu statystyk.
Bezpartyjny kandydat do Senatu Tomasz Bebłociński nie
chce swoich działań sprowadzać jedynie do prac w senackiej komisji: Jest dla mnie bardzo ważne, by tymi sprawami
żyło też moje biuro senatorskie.
Już dziś deklaruję, że w moim
biurze będą funkcjonowały bardzo intensywne porady
prawne dla mieszkańców Częstochowy, a pomogą mi w tym
prawnicy z częstochowskiej
kancelarii "Ledecki - Socha" .
Chciałbym też otworzyć filię

biura przy Fundacji LEX NOSTRA, by móc wraz z tą organizacją działać na rzecz skutecznych i pozytywnych zmian
w wymiarze sprawiedliwości,
angażować się we wszelkie
projekty na rzecz propagowania edukacji prawnej wśród
Polaków.
Fundacja LEX NOSTRA
- program odnowy, sanacji i
uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, pod którym w pełni
pospisuje się bezpartyjny kandydat do Senatu Tomasz Bebłociński:
* Zwiększenie nadzoru nad
postępowaniami
prokuratorskimi poprzez przywrócenie
funkcji sędziego śledczego, z
sukcesem funkcjonującej w RP
przed wojną;
* Przywrócenie idei rewizji
nadzwyczajnej;
* Stworzenie ram prawnych
i organizacyjnych do realnego
znaczenia ławników w postępowaniu sądowym – przywró-

cenie społecznej kontroli procesów sądowych;
* Bezpośrednie wybory Prezesów Sądów Apelacyjnych i
Okręgowych oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych;
* Możliwość odwołania sędziów przez Prezydenta RP, np.
na wniosek RPO czy organu, w
skład którego mogliby wejść
reprezentanci radców prawnych i adwokatów (tym samym
konieczna reforma Krajowej
Rady Sądownictwa). Musi istnieć poczucie, że funkcja sędziego nie musi być funkcją
dożywotnią;
* Likwidacja immunitetów
sędziowskich i prokuratorskich
(oczywiście w ramach szerszej
idei likwidacji immunitetów,
także poselskich);
* Rozsądny dobór kadr sędziowskich, tak by aplikować
do tej funkcji mogły jedynie
osoby z rzetelnym prawniczym
doświadczeniem, np. po 15 la-

tach doświadczenia w pracy
prawnika (w tym minimum 5
lat jako adwokat lub prokurator);
* Jawne oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów,
a także oświadczenia o powiązaniach członków ich rodzin z
wymiarem sprawiedliwości;
* Obowiązkowe badania
lekarskie sędziów i prokuratorów, także psychologiczne;
* Wprowadzenie zakazu
dodatkowego
zarobkowania
sędziów, np. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych
w prywatnych przedsiębiorstwach.
Tomasz Bebłociński – 47 lat,
częstochowianin, bezpartyjny.
Żonaty, dwóch synów. Przedsiębiorca w branży tworzyw
sztucznych. Zaangażowany w
prace środowisk rzemieślniczych, czynnie zabiega o przywrócenie świetności szkolnictwu zawodowemu.
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