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więcej w środku gazety

Jacek Kasprzyk: Ludzie moją
Lidia Burzyńska – nowa szansa
działalność publiczną znają od lat
dla ziemi częstochowskiej
Zna dobrze kulisy polityki, w Sejmie
w przeszłości reprezentował
mieszkańców ziemi częstochowskiej.
Jacek Kasprzyk, kandydat
numer 14 na liście
Zjednoczonej Lewicy
w rozmowie z „7 dni”.

W rozmowie z „7 dni” swój
program wyborczy oraz plany
na przyszłość prezentuje
kandydatka do Sejmu, startująca
z miejsca 2 na liście Prawa
i Sprawiedliwości,
Lidia Burzyńska.

czytaj na stronie 5

czytaj na stronie 3
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Tomasz Jaskóła: Poseł jest pracownikiem wyborcy!
Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW „Kukiz'15”

Lokalni „kukizowcy” - można by rzec – weszli do gry o mandaty do Sejmu. O tym, jak bardzo kandydaci KWW „Kukiz’15” różnią się od innych partii głównego
nurty w rozmowie z „7 dni” opowiada Tomasz Jaskóła, numer 1 na częstochowskiej liście „kukizowców”.
- Przeciwnicy polityczni twierdzą, że
KWW „Kukiz’15” traci w sondażach
w porównaniu z wiosennymi wyborami na Prezydenta RP...
- Sondaże w Polsce niestety nie odzwierciedlają preferencji wyborczych
obywateli, a raczej preferencje zamawiającego. W dzisiejszym świecie
Karol Popper zauważył, że nie jest rzeczywistością to, co widzimy realnie, ale
raczej to, co widzimy w telewizji. To
taka kreacja rzeczywistości przy pomocy sondaży. Dziwne, że wyniki naszych
konkurentów zawsze są minimalnie
większe od tych, które muszą uzyskać.
Wynik Pawła Kukiza w maju był
zdecydowanie zaskakujący. Zwłaszcza dla twórców sondaży. To pokazuje
skalę niedoszacowania obecnie. Jednak
trudno nie zgodzić się z argumentacją,
że powtórzyć wynik prezydencki będzie ciężko. Jest oczywiście wyjaśnienie tego aspektu. Widzimy to od maja
do dziś. To nasze główne postulaty,
czyli wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i absolutny
zakaz finansowania partii politycznych
z budżetu – czyli podatków obywateli,
przymusowo im zabieranych. Establishment polityczny poczuł się zagrożony – wcale się nie dziwię – od 2001
roku, partie wyciągnęły z subwencji i
dotacji miliard dwieście milionów złotych. W tej sytuacji trudno się dziwić
uderzeniom w Ruch Społeczny „Kukiz’15”. Widzieliście „solidarność”

wszystkich partii przy referendum i
niszczeniu tego święta demokracji.
Sądzę, że politycy namawiający do
nie pójścia do referendum nie powinni kandydować do Sejmu. Podważyli
jeden z najważniejszych instrumentów
demokracji i pokazują, że właściwie
obywatel nie ma znaczenia. Otwarcie.
- Mówi się, że „kukizowcy” to rewolucjoniści, czy tak pan postrzega
swoją osobę oraz pozostałych kandydatów na liście KWW „Kukiz’15”?
- Coś w tym jest. Niewątpliwie można uznać, że jesteśmy rewolucjonistami w takim znaczeniu, że jako jedyni
w Polsce chcemy systemowej i pełnej
przebudowy systemu politycznego budowanego od 1989 roku. Spotykamy
się czasami z zarzutami, że chcemy
„tylko” zmiany konstytucji i przebudowy systemu działania państwa w zakresie sprawiedliwości, polityki gospodarczej i społecznej. I tu określenie „tylko”
należy rozumieć albo jako świadomą
manipulację, albo – jak mawiał Zbigniew Herbert – semantyczną zapaścią.
Tylko czy aż?! Chodzi o pełną przebudowę państwa po układzie w Magdalence. Zmianę systemu wybierania
polityków. Otwarcie zawodów, otwarcie na konkurencyjność oraz zwrócenie
uwagi na to, że spora część młodych
Polaków już „zagłosowała”, nogami,
ponieważ emigrowała. Musimy odbudować państwo i wtedy Polacy wrócą.
W innym wypadku Polska będzie nadal

utrzymywać się jako wirtualne, sztuczne państwo istniejące teoretycznie.
Jesteśmy nowością, która rzuciła wyzywanie skostniałemu systemowi, bo to,
że państwo nie działa chyba nikt nie ma
wątpliwości. Chyba że chcecie to państwo przetrenować np. na przeszczepie
endoprotezy kolana lub uda... kolejka
na dziś to 2034 lub 2035 rok!
Zatem za 20 lat dostaniecie protezę. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości?
Polskie firmy są zbyt obciążone, mamy
wysokie koszty pracy, ale nie przekłada
się to na wzrost płac. Zatem co się dzieje po drodze? Państwo nas okrada, bo
musi wykarmić 800 tysięcy biurokracji. Musimy płacić za korupcję (ukryty
podatek!). Przykładem są budowane w
Polsce autostrady za 4 razy więcej niż
w górzystych terenach Hiszpanii czy
Szwajcarii.
- Ma pan miejsce pierwsze na liście
KWW „Kukiz’15” w regionie częstochowskim można więc przyjąć, że
jest pan liderem „kukizowców” na
naszym terenie - to zobowiązuje. Z
jaką ofertą, być może programową,
występujecie do wyborców?
- Trzeba rozpocząć od pewnego
wyjaśnienia. Po raz kolejny podkreślę,
że podchodzimy do wyborców najbardziej uczciwie spośród wszystkich
komitetów. Zrezygnowaliśmy z tzw.
programu, który z dwóch powodów
jest nieuczciwy, zastępując to strategią.
Dlaczego? Po pierwsze z tego powodu,

że programy są realizowane w trakcie
działań parlamentarnych tylko w 5 – 10
% (tak, tak). 90 % treści programowej
to albo postulaty nie do zrealizowania,
albo też świadomie odrzucane w imię
umów koalicyjnych. Po drugie właściwy program można budować tylko i
wyłącznie w oparciu o wiedzę na temat
stanu faktycznego państwa. Rozumiem
przez to taki stan, w którym dokonujemy „Raportu otwarcia” - zatem
mapujemy ile, czego mamy, jaki jest
stan finansów, ile ma skarb państwa
oraz porównujemy to z raportami NIK i
RPO. Oczywiście partie rządzące mogą
i pewnie znają faktyczny stan państwa.
Mają instrumenty. My ich nie mamy,
zatem uczciwie było ogłosić strategię
rozwiązywania problemów w trzech filarach i 15 punktach. Tutaj mogę tylko
przypomnieć, że PO i PSL nie ujawnia
nam właściwego stanu państwa – katastrofalnego. Dowody? To co oficjalnie
otrzymujemy nie pokrywa się z nagraniami m.in. ministra Sienkiewicza, w
którym pozwala sobie na uwagę, że
Polska to... Pamiętacie państwo? To
pokazuje, że istnieją trzy oceny stanu
państwa: oficjalna – przekazywana w
mediach głównego nurtu, które transmitują to do obywateli, drugą oceną
jest nasza analiza na podstawie swoich
badań oraz badań CAS / Fundacji Republikańskiej czy WEI. Z niej wynika,
że jest źle i mamy na to obiektywne
badania (na podstawie danych, jakie

możemy posiadać jako organizacje pozarządowe). Istnieje także trzecia ocena
stanu państwa. Faktyczna – o której
wiedzą politycy rządzących partii, mają
instrumenty – zatem mają najlepsze
dane, ale ich nie ujawniają. To właśnie
jest niepokojące.
Program to trzy filary Strategii, która przypomina, że do problemu należy
podchodzić jak przedsiębiorca. Problem – opis, stan faktyczny – opis, stan
pożądany – opis strategii – jak to zrobimy? Wreszcie pożądane cele. Oczywiście na ten moment.
- Co pan, ewentualnie przyszły poseł ziemi częstochowskiej, chciałby
zmienić w Polsce, a może w naszym
regionie, na czym osobiście panu najbardziej zależy?
- Chciałbym systemowej zmiany
wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. M.in. trzeba znowelizować
ustawę o zamówieniach publicznych,
która uderza w polskie firmy, które
często nie mogą wygrać przetargu, a
ich rola ogranicza się do bycia podwykonawcą (vide autostrady). Świetnym
przykładem jest częstochowska Przemysłówka SA – firma z ogromnym
doświadczeniem, nie może czasami
budować jakichś inwestycji, bo uprzywilejowane poprzez zapisy są firmy zagraniczne operujące tzw. poleceniem.
Najważniejsza jest gospodarka. Dlatego likwidacja CIT – podatku od osób
prawnych (zagraniczne firmy uciekają

z tym podatkiem z Polski – drenują je
z naszego kraju). W zamian za to podatek obrotowy np. w wysokości 1 %.
I co się stanie? Wielkie sklepy koncernów przestaną mieć przywileje wobec
polskich kupców i sklepikarzy. Małych
polskich biznesów. Kolejnym problemem jest natychmiastowa likwidacja
opodatkowania rent i emerytur. Uważam, że pieniądze te wpływając do systemu były już opodatkowane, w związku z tym nie możemy odbierać 18 %
ponownie emerytom z ich świadczeń.
Co zamierzam zrobić dla Polski i
polskich obywateli?
W parlamencie będę dążyć do:
1. Zmiany Konstytucji i wprowadzenia systemu prezydenckiego – jasnego
podziału władz
2. Wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu i
sejmików, zakazu finansowania partii z
budżetu z Państwa podatków
3. Wprowadzenia obligatoryjnego
i zawsze wiążącego referendum przy
złożeniu 500 tys. podpisów w jeden
dzień w roku tzw. dzień referendalny
4. Zakazu przyjmowania imigrantów
zarobkowych zanim nie sprowadzimy
Polaków z zagranicy i nie stworzymy
im właściwych warunków do rozwoju
5. Przełamania dominacji Warszawy
wobec reszty Polski – rozsianie instytucji centralnych w różnych miejscach
kraju
ciąg dalszy na stronie 3
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6. Zakazu deficytu w budżecie – i
wprowadzenia zasady „wydajemy tyle,
ile mamy”– nie możemy zadłużać kolejnych pokoleń naszych dzieci. Obrony polskiej waluty przed jej unicestwieniem przez euro
7. Prostych, jasnych i niskich podatków. Likwidacji podatku PIT oraz CIT.
Wprowadzenia podatku obrotowego od
wielkich sklepów tak, aby wyrównać
szansę polskich kupców i drobnych
sprzedawców. Likwidacja PIT od emerytów i rencistów
8. Deregulacji zawodów i prostego
prawa zrozumiałego dla przeciętnego
obywatela
9. Stworzenia silnej obrony terytorialnej i liberalizacji dostępu do broni
dla Polaków pod warunkiem zaświadczenia o niekaralności i w celach obrony miru domowego
10. Zwalczania sitw i układów
wspierających nepotyzm, korupcję w
lokalnych społecznościach.
Co zamierzam zrobić dla regionu
częstochowskiego?
Zamierzam działać dla regionu częstochowskiego w zakresie:
1. Przeciwdziałania odpływowi młodych ludzi
2. Zwiększenia zakresu konkurencyjności gospodarki subregionu
częstochowskiego z uwzględnieniem
Internetu i gospodarki cyfrowej (dotyczy to programu E-województwo i E-Częstochowa)
3. Wsparcia rozwiązań wynikających z kontraktu wojewódzkiego: obwodnicy A1 wokół Częstochowy do
Pyrzowic
4. Wsparcia dla tanich kredytów dla
Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i preferencyjnych warunków ich otrzymywania dla
mieszkańców powiatów: Częstochowa,
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
5. Rozwiązania problemów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w skali: gminy-powiaty-województwo
6. Systemowego wsparcia dla władz

gmin, które zdecydują się obniżyć
podatki od nieruchomości oraz od powierzchni użytkowanej na działalność
gospodarczą, jak również podatków od
środków transportu
7. Poprawy jakości badań oraz
wzmocnienia współpracy sektora nauki
i gospodarki, w tym: innowacyjnego
potencjału uczelni oraz podmiotów
sektora B+R, rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na
rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań
innowacyjnych i kreatywnych, w tym
patentów
8. Przeciwdziałania zamykaniu
szkół, szkół wyższych i szpitali
9. Rozwiązania problemów dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
10. Przywrócenia województwa częstochowskiego, jeśli taka będzie wola
w lokalnym referendum.
Poza tym oto cała strategia „Kukiz’15”
I. DEMOKRACJA. Przywróćmy
obywatelom kontrolę nad państwem
1. Nowa Konstytucja z większościową
ordynacją wyborczą i obligatoryjnym
referendum
2. Wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli
3. Pełna przejrzystość i jawność
wydatków publicznych
4. Finansowanie partii z dobrowolnych
wpłat obywateli
5. Przełamanie podziału Warszawa –
reszta Polski.
II. BOGACTWO. Przywróćmy obywatelom kontrolę nad ich
pieniędzmi
1. Ograniczenie zadłużenia Polaków
2. Koniec z neokolonialną polityką
gospodarczą
3. Proste, niskie i sprawiedliwe podatki
4. Radykalne uproszczenie prawa i
administracji – deregulacja systemowa
5. Likwidacja sitw politycznych w
administracji rządowej, samorządowej
i spółkach skarbu państwa
III. BEZPIECZEŃSTWO. Przywrócimy obywatelom bezpieczeństwo
zewnętrzne i wewnętrzne
1. Silna armia i system obrony tery-

torialnej
2. Ambitna i realistyczna polityka
zagraniczna
3. Polska waluta narodowa jako gwarant bezpieczeństwa
4. Niezależna i suwerenna polityka
energetyczna
5. Policja zdecentralizowana i związana z lokalnymi społecznościami.
- Dlaczego mieszkańcy Częstochowy
i regionu mają zagłosować właśnie
na pana?
- Właśnie z powodów powyższych
- poza tym każdy może dowiedzieć
się, kim jestem i od kiedy działam, co
robię, jakie są moje osiągnięcia. Wiem,
że wiele gazet pokazuje mnie jako „doświadczonego” polityka. To śmieszne
– to moje drugie wybory w życiu jako
kandydata. Pierwszy raz jako kandydat
do Sejmiku w wyborach, w których
wyparowało 130 tysięcy głosów w woj.
śląskim. (Tak, tak rozbieżność dotyczy
130 tysięcy głosów, ale podobno nic
się nie stało) i to są drugie. Jestem niezwykle ideowym człowiekiem, ale też
potrafię spotkać się z każdym, komu
zależy na rozwoju Polski i regionu.
Warunek zawsze jest taki sam – legalność i działania zgodne z prawem.
Może dlatego czasami wiele osób a
priori ze mną nie współpracuje. Po prostu to jest warunek.
Czy mogę być dobrym reprezentantem regionu częstochowskiego w
Sejmie? Tak, powiem więcej, ja mogę,
chcę i będę bardzo dobrym pracownikiem wyborców. Traktuję te wybory
jako zatrudnienie pracownika – to jedno
z moich haseł – „Poseł pracownikiem
wyborcy”. Kropka. Dość partyjnych
posłów nie mających czasu dla obywateli. O dziwo większość nieudaczników
będących posłami w życiu tak nie powie o sobie, mimo że – jak napisałem
wcześniej, ich wyborcy potrafią wiele
więcej na wolnym rynku niż oni. Proszę spojrzeć, wśród kandydatów jest
wielu, którzy nie byliby w stanie poprowadzić własnej działalności gospodarczej. Jednak Ci sami ludzie stają się
specjalistami od wszystkiego – mamy
posłankę – polonistkę, będącą 9 czy 10

wiceministrem finansów – ja bym się
nie odważył. Mamy posłów, którzy od
lat wpisują zawód poseł. Mamy kandydatów z robotą załatwioną po drodze u
znajomych w sąsiednich gminach itd.
Przecież Ci ludzie nie zbudują dobrobytu Polski. Dlaczego? A co poza partiami i relacjami lokalnymi osiągnęli?
Wszystkie dotychczas etaty były „po
znajomości”. Jaka jest wartość takiego
parlamentarzysty?
Dlatego głos oddany na mnie jest zerwaniem z sitwami, układami i nepotyzmem. Czy mam dołożyć, że znajomi,
rodziny częstochowskich polityków
są wzajemnie zatrudniane w spółkach
komunalnych? Przecież każdy w mieście o tym wie. Przykład kuzynów pana
Marszałka – pana Zawady z dwóch
spółek w Częstochowie i w Będzinie.
Przykład żony posła Balta – radnej
Eweliny Balt. Ile jeszcze chcecie Państwo przykładów?
Jak długo jeszcze będziecie tylko
narzekać, że Częstochowa umiera?
Odważcie się wreszcie zagłosować na
wojowników, którzy zreformują region
i Polskę. Tą szansą jest ruch KWW
„Kukiz’15” – my nigdy nie weźmiemy dofinansowania – zrobiliśmy to
świadomie. Dlatego właśnie nie przekształciliśmy się w partię, gdyż te biorą
dotacje z kieszeni podatnika.
- Jak ocenia pan swoje szanse i lokalnych kandydatów z listy KWW
„Kukiz’15” w starciu z potężnymi
ugrupowaniami?
- Idziemy po zwycięstwo. Jednak
jestem pragmatykiem. Kiedy patrzę na
rzeczywistość i to, jak mocno jesteśmy
atakowani, liczymy w Częstochowie
na dwa mandaty. Ostatnio jeden z
prof. politologii nazwał kandydatów
KWW „Kukiz’15” piątym, szóstym
garniturem. Szanowni państwo, wśród
naszych kandydatów jest m.in. Marek Jakubiak przedsiębiorca piwowar
(Ciechan), dziekan wydziału prawa
UJ prof. Malec i wielu przedsiębiorców, prawników, lekarzy, nauczycieli
itd. Odpowiedziałbym tak. Jeśli ktoś
lub coś jest 5 garniturem, to polscy
politycy, których kandydaci naszego

komitetu biją na głowę. Świetnym
przykładem jest legenda Solidarności
dr Kornel Morawiecki czy dr Stanisław
Tyszka – prawnik i ekspert Fundacji
Republikańskiej. Mógłbym wymieniać. A w Częstochowie np. Tomasz
Lechowicz – dyrektor szef projektów,
który zbudował właśnie fabrykę za 40
milionów euro. Także inni kandydaci
prezentują wysoki poziom. Pytanie czy
częstochowscy politycy mogą pochwalić się takimi sukcesami? Z litości nie
odpowiadajmy na to pytanie. Nasza
lista jest jedyną demokratyczną listą w
regionie. Samodzielnie się wybraliśmy
razem. Mimo ataków i podsyłania nam
swoich „wtyk” przez partie, lokalnych
polityków bezpartyjnych. Byli także
przedstawiciele radnych z dzisiejszej
Nowoczesnej, politycy Samoobrony,
działacze PO itd. Cel był jeden – przejąć ruch Kukiza i zmarginalizować
lub rozbroić. No i nie udało się. Poradziliśmy sobie i walczymy. To są
metody lojalnej polityki. Oczywiście
po wyborach mogę pokazać nazwiska
i działania, poprzez jakie próbowano uniemożliwić nam - jako ruchowi
w Częstochowie - start w wyborach.
Takim jesteśmy zagrożeniem. Szkoda
tylko, że część osób wierzy w narrację
zawiedzionych kretów i ich posłańców,
którzy nie zrealizowali celu zniszczenia
w regionie Ruchu Kukiza.
- Był pan organizatorem tzw. Marszu
z okazji 332 rocznicy Bitwy Wiedeńskiej i antyimigracyjnego. Czy może
pan przybliżyć swoje stanowisko?
- Oczywiście. Moje stanowisko jest
jasne. Zanim zaczniemy myśleć o tym,
żeby sprowadzać imigrantów zupełnie
obcych nam kulturowo i ideologicznie, Polska najpierw powinna sprowadzić 200 – 300 rodzin ze wschodniej
Ukrainy ogarniętej wojną, a nie może
tego zrobić od roku. Później powinniśmy faktycznie sprowadzić chętnych
repatriantów – czyli Polaków, którzy zostali przymusowo wywiezieni
w czasie wojny - z Kazachstanu czy
Rosji. Później przygotujmy kompletną reformę państwa. Uprośćmy procedury, zminimalizujmy biurokrację.
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Da to początek powrotu młodych
emigrantów z zachodniej Europy. I
to jest kolejność sprowadzania ludzi
z zagranicy. Dlaczego jestem przeciwko imigracji osób z kręgu Islamizmu? Z wielu powodów. To system
nie szanujący kobiet, praw człowieka
i nie tolerujący inności. Stwarza zagrożenie nie tylko pierwotne, ale i
wtórne. Przecież to uderzenie w polską suwerenność, kiedy mamy przyjmować pod dyktando innych państw
obowiązkowe kontyngenty ludzi. To
nie jest problem Polski, która nie kolonizowała i nie wyzyskiwała innych
krajów. Zatem nie możemy ponosić za
to odpowiedzialności. Dlatego z takim
oburzeniem zareagowałem na słowa
posła Balta z SLD, obecnie ZLEW,
który ochoczo chciałby przyjmować
imigrantów. Możemy im pomagać,
ale w ich krajach. Tam rozwiążmy
ich problemy i wojnę. Poza tym wyznawcom Islamizmu (Islam islamowi
nie równy) powinny pomagać państwa
Zatoki Perskiej. I klimat podobny i
Szariat obowiązuje. Więc o co chodzi?
My w Europie wyraźnie zasadzamy
się na trzech, czterech korzeniach:
filozofii i tradycji greckiej, chrześcijańskiej religii oraz prawie rzymskim.
Obowiązuje u nas także rozdział Kościoła i Państwa. I dobrze. Obywatel
może być dobry lub zły niezależnie
od tego czy jest, czy nie jest wierzący.
Jednak Islamizm to nie jest tylko religia. To system polityczno - religijno
– społeczno - prawny. Jeśli Państwo
nie rozumiecie, to wytłumaczę – Islamizm definiuje inaczej słowo „Pokój”
niż my. Dla nas to tolerancja, wolność,
pluralizm, demokracja, wolny rynek.
Dla nich słowem pokój określa się
ziemie, gdzie w 100 % dominuje Islam
i istnieje tylko prawo szariatu. Zatem
pozwolę sobie nie zgodzić się ze stanowiskiem całej lewicy i Marka Balta
i będę jednak stać po stronie praw kobiet i praw człowieka. Tak, przeciwko
Islamizmowi, który nie różni się swoim totalizmem od Nazizmu, Komunizmu, czy innych.
Rozmawiała Renata R. Kluczna

Lidia Burzyńska
– nowa szansa dla ziemi
częstochowskiej
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

W rozmowie z „7 dni” swój program wyborczy oraz plany na przyszłość prezentuje kandydatka
do Sejmu, startująca z miejsca 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości, Lidia Burzyńska.
- W poprzednim numerze zaprezentowała nam pani swoje dotychczasowe dokonania, te związane z pani
aktywnością polityczną, a także zawodową. Dziś pytam o plany, niewykluczone, że przeszłej posłanki ziemi
częstochowskiej...
- Życie w regionie częstochowskim nie jest dla mieszkańców łatwe.
Od momentu utraty przez nas województwa częstochowskiego i kłopotów największego pracodawcy Huty
Częstochowa, region nasz zaczął wymierać. Nie mamy zbyt wielu dużych
zakładów, nie mamy też wystarczająco atrakcyjnych dla inwestorów stref
ekonomicznych. Marzyłby mi się – jak
i zapewne wielu mieszkańcom naszego regionu – powrót do województwa
częstochowskiego.
- Mamy to już przez PiS obiecane...
- Rzeczywiście. Wiem, że podczas
spotkań i rozmów z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, dwukrotnie ta sprawa była poruszana. Prezes Kaczyński
jest osobą wiarygodną i nie rzuca słów
na wiatr. Jasno zostało powiedziane,
że należy powrócić do koncepcji województwa częstochowskiego.
- Co proponuje pani w swoim programie wyborczym?
- Moje hasło brzmi: „praca nie

obietnice”, dlatego uważam, że przede
wszystkim należy postawić na lokalną przedsiębiorczość, średnią i małą.
To daje podstawy wydźwignięcia się
naszego regionu z marazmu, w którym się znalazł. Każdy zakład daje
zatrudnienie choćby kilku osobom, a
pomnóżmy to przez kilkadziesiąt czy
kilkaset – rachunek jest oczywisty...
Proszę zwrócić uwagę, że upadło,
zwłaszcza w Częstochowie drobne,
osiedlowe sklepikarstwo. Częstochowa jest „bogata”, ale w wielkopowierzchniowe markety. Program
Prawa i Sprawiedliwości, który jako
posłanka będę realizować, zakłada
zmniejszenie podatku oraz szereg ulg
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Tego typu działania ożywią gospodarkę regionu.
- Od wielu lat jest pani nauczycielem
i dyrektorem szkoły. Czy tematyka
edukacyjna znajduje się w pani programie wyborczym?
- Zdecydowanie tak. Chciałabym
się zajmować w sejmie takimi tematami, na których się znam i które czuję.
Jako doświadczony pedagog, który
kocha dzieci nie jestem w stanie zaakceptować obecny model nauczania.
Polska szkoła naucza dzieci pod kątem
sprawdzianów, egzaminów, testów.

Zabija się kreatywność i uczniów i
nauczycieli. Każdy nauczyciel jest
oceniany przez pryzmat wyników testów czy to po szkole podstawowej
czy gimnazjum i liceum. W szkole
dziecko ma do czynienia z egzaminami, sprawdzianami, po czym idzie do
pracy i zderza się z zupełnie odmienna
rzeczywistością. Pracodawca wymaga
od młodego człowieka kreatywności,
rzutkości, błyskotliwości, zaangażowania – tego wszystkiego, czego nie
uczy polska szkoła. To nie jest wina
nauczycieli, a tym bardziej uczniów,
lecz właśnie obowiązującego w Polsce
modelu nauczania. Reform w edukacji
tak naprawdę nie przeprowadza ministerstwo, nie przeprowadzają urzędnicy – oni je wymyślają, natomiast to nauczyciele na swoich plecach realizują.
Kolejna sprawa to zmniejszenie biurokratyzacji polskiego nauczyciela i
dyrektora placówki oświatowej. Obecnie dyrektor szkoły jest menadżerem,
poszukującym środków finansowych,
a powinien prowadzić nadzór nad procesem dydaktycznym. Przedstawię tę
sytuację na swoim przykładzie. Ja jako
dyrektor, by szkołę wzbogacić, by moi
uczniowie mogli realizować podstawę
programową, która zakłada korzystanie z dóbr kultury, wielkomiejskich

instytucji, z nowoczesnych technologii, muszę poszukiwać finansowania.
Samorządy, choćby najlepsze, nie
są w stanie udźwignąć tak wielkiego
ciężaru. Musimy także pamiętać, że
jeżeli nawet jakimś cudem sprawny
samorząd czy operatywny dyrektor
unowocześni placówkę i sprowadzi do
szkoły nowinki techniczne, to potem
eksploatacja też kosztuje, a za tym już
pieniądze nie idą. Nie da się oszczędzać na edukacji i na służbie zdrowia,
Takich Polaków, jakich dziś wykształcimy, wychowamy, takich
będziemy mieć potem parlamentarzystów, wojewodów, prezydentów,
wójtów. Następna sprawa to upodmiotowienie nauczyciela. Jakakolwiek
zmiana w oświacie powinna iść od
dołu, bo kto najwięcej wie o szkole, o
potrzebach uczniów - ta osoba, która
to robi na co dzień, czyli nauczyciele.
Na tym nie koniec tematyki edukacyjnej. Z danych statystycznych z
2014 roku wynika, ze ponad 600 tysięcy uczniów, w ogóle nie korzysta
z gabinetów stomatologicznych. Lekarze bija na alarm, że wśród małych
dzieci panuje próchnica. Ale jak ma
być dobrze, skoro tak dużo pociech nie
chodzi do dentysty. Nie wyedukuje
się rodziców, a tym bardziej dziecka,

pokazując na papierze zdjęcia zdrowych zębów, pięknych uśmiechów.
Uważam, że w każdej szkole powinien
być gabinet stomatologiczny. I wtedy
dziecko uczymy praktycznie.
- Jaka jeszcze inna tematyka będzie
w zasięgu pani zainteresowań?
- Sprawa, którą sama „przerobiłam”
przyglądając się fundacji działającej
przy mojej szkole. Kto jak nie stowarzyszenia, fundacje działające lokalnie, mają wiedzę o potrzebach miejscowej ludności? Chciałabym zająć się
– podobnie jak w edukacji – zmniejszeniem nadmiernej papierologii w
organizacjach pozarządowych. Duże
organizacje o zasięgu krajowym posiadają kadry, etaty i łatwy dostęp do
mediów. Małe, lokalne stowarzyszenia składają się z grupy ochotników,
ludzi o wielkich sercach, którzy chcą
się podzielić swoja charyzmą, pasją,
zaangażowaniem z bardziej od siebie
potrzebującymi. Jeśli takim zaangażowanym ludziom nie pomożemy, nie
podamy ręki, nie ułatwimy im zadania,
przestaną wierzyć w to, co robią, bo
nie będą mogli dostrzec skuteczności
swych działań.
Jako posłanka ziemi częstochowskiej chciałabym też zająć się problemami osób starszych. Nie może być

tak, że mimo wypracowanej emerytury osoby w podeszłym wieku nie
stać na korzystanie ze specjalistycznej
służby zdrowia. Dziś trzeba chorobę
zaplanować na co najmniej 2, 3 lata
naprzód, żeby dostać się do specjalisty. Dla mnie jest szokujące to, że chory człowiek – bo przecież nikt zdrowy
do lekarza nie idzie – słyszy, że limit
na ten rok jest wyczerpany. Karygodnym jest limitowanie dostępności
do lekarzy. Odpłatność za lekarstwa
to kolejna bardzo pilna sprawa, która należy się zająć. Starszy człowiek
nie jest lekomanem, po prostu po
nich czuje się lepiej. Program Prawa
i Sprawiedliwości przewiduje, aby po
75 roku życia seniorzy mieli wszystkie
leki za darmo.
Jeżeli dane mi będzie z woli moich
wyborców reprezentować mieszkańców ziemi częstochowskiej w parlamencie, to chciałabym także wpływać
na poprawę życia polskiej rodziny.
Jestem osobą pracowitą, kreatywną, a inspirowana przez moich wyborców będę z determinacją realizować
wyznaczone cele, gdyż moje hasło to:
PRACA NIE OBIETNICE
25 października 2015 r. proszę o
Państwa głos
Rozmawiała Renata R. Kluczna
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Młodzi Polacy pracują aby żyć, a nie żyją aby pracować
Millenialsi, to w ocenie wielu
ludzi najbardziej egoistyczne pokolenie Polaków. Tymczasem w
wielu firmach ta grupa społeczna
stanowi trzon pracowników. Jedno
jest pewne - pokolenie najmłodszych pracowników ceni sobie
czas wolny i możliwość spełniania
swoich marzeń. Jednocześnie jest
bardzo wymagające pod względem wysokości wynagrodzeń i
stanowisk. W zamian natomiast
oferuje energię, pracowitość, kreatywność. Millenialsi to także pracownicy bardzo mobilni, ale też
ceniący sobie stabilność w firmie,
jeżeli spełnia ona ich oczekiwania.
Według badań młodzi ludzie,
tzw. pokolenie millenialsów (urodzeni między 1980 a 1994 r.), to
ludzie, którzy cenią sobie wolność.

- Praca dla nich jest sposobem na
realizację planów, czyli pracują
aby dobrze żyć, a nie żyją, aby
pracować. Wysokość zarobków
jest dla nich mniej ważna jak czas
wolny, który sobie najbardziej
cenią. Chcą też uczestniczyć we
wszystkich decyzjach w firmie.
Przy tym są dobrze wykształceni,
kreatywni, ambitni i aktywni - powiedziała Ewa Zmysłowska, HC
Leader, PwC Polska.
Doświadczenia innej firmy są
nieco odmienne. - Owszem bardzo cenią sobie swoje pasje i ich
realizację, ale przy tym są bardzo
wymagający w kwestiach zarobkowych. Spośród wszystkich
pracowników presja na wysokość
wynagrodzenia w tej grupie jest
najwyższa. Jednoznacznie sygna-

lizują, że nie rozumieją i nie akceptują systemu w którym awans
i wzrost wynagrodzenia jest uzależniony od stażu pracy. Dodatkowo są bardzo mobilni w zmianie
miejsc pracy. Firmy muszą się
przygotować na to, że nawet do
30% ich kadry będzie się zmieniała. To są koszty, które trzeba
uwzględnić – twierdzi szef zespołu
dużej firmy korporacyjnej.
Z innymi problemami borykają
się firmy, w których młode pokolenie Polaków nie stanowi podstawy zatrudnienia. Przykładowo
w TVP zatrudnionych jest 2 900
pracowników, z czego 1 083 osób
to pracownicy w wieku 50+, a 1
300 osób to pracownicy w wieku
30-50 lat. - Millenialsów w TVP
mamy tylko 145. To za mało, aby-

śmy odczuwali ich rolę w korporacji. Naszym problemem jest to,
że wraz z rozwojem technologii,
która w telewizji postępuje bardzo
szybko, starsze pokolenie coraz
bardziej odstaje. Dlatego budujemy naszą organizację od nowa.
Jeszcze 3 lata temu w TVP nie
było prawdziwego HR-u. Politykę
pracowniczą prowadziły Kadry.
Dzisiaj mamy wyspecjalizowane
służby i wprowadzamy programy
kompetencji, w oparciu o które
staramy się wykorzystać potencjał
wszystkich pracowników w różnych grupach wiekowych - wyjaśniała dr Ewa Ger, dyrektor Biura
Zarządzania Kapitałem Ludzkim,
TVP.
Zdaniem ekspertów, wiele firm
ma problem z tym jak sobie radzić

z najmłodszym pokoleniem pracowników. Stąd często korzystają
z profesjonalnych usług doradczych, jak budować kapitał ludzki
w oparciu o tę grupę ludzi. Z badańwynika, że millenialsi oprócz
spełniania pasji oczekują od pracodawców uwzględniania równowagi pomiędzy pracą a rodziną.
Młodzi ludzie wskazują, że nie
chcą się poświęcać kosztem czasu
przeznaczonego na wychowanie
dzieci. Na pewno ci pracodawcy,
którzy uwzględniają te oczekiwania mogą liczyć na lojalność millenialsów.
Ewa Zmysłowska z PwC Polska
podkreśla, że ważnym elementem
w zatrudnianiu millenialsów jest
uwzględnienie faktu, że młodzi ludzie doceniają tych pracodawców,

którzy oferują atrakcyjne benefity.
- Oczywiście im bardziej skrojone
na miarę tym lepiej. W naszej firmie w której prawie dwie trzecie
pracowników to młodzi ludzie
musimy tak regulować benefitami, aby nie dopuścić do sytuacji
w której w firmie nie ma nikogo,
bo wszyscy poszli np. na basen.
Benefity są bardzo ważną częścią
wynagrodzenia, ale nie mogą obciążać pracodawcy - przestrzega.
Dyskusja ekspertów nt. „millenialsów” odbyła się w ramach
debaty pt. "Zmiana pokoleniowa
i nowe systemy motywowania",
podczas kongresu, który odbył się
na początku października br. w
Warszawie.
red.
Źródło informacji:
Centrum Prasowe PAP

OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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Bezpłatne badania
słuchu i konsultacje
lekarskie
dla osób z głębokim niedosłuchem
Masz głęboki ubytek słuchu (powyżej 60 decybeli) lub w ogóle nie słyszysz?
Nosisz aparat słuchowy, ale to już nie pomaga?
Nie słyszysz na jedno ucho lub cierpisz z powodu wysięków z uszu?
A może w takiej sytuacji jest ktoś z Twoich bliskich?
Czy wiesz, że...

aż 77% osób powyżej 60.
roku życia twierdzi, że ma
problem ze słuchem!*
*Raport TNS Polska „Słuch polskich seniorów 2014”

Sobota, 24 października 2015
Uwaga! Prosimy o wcześniejsze
zapisy telefoniczne!
Poradnia PZG
Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu
Al. Niepodległości 20/22
Częstochowa

22 3333 000
rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 20:00.
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
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Jacek Kasprzyk: Ludzie moją działalność
publiczną znają od wielu lat
M a t e r i a ł s f i n a n s o w a n y p r z e z K K W Z j e d n o c z o n a L e w i c a S L D +T R+ P P S + U P +Z i e l o n i

Zna dobrze kulisy polityki, w Sejmie w przeszłości reprezentował mieszkańców ziemi częstochowskiej, teraz ponownie
staje do walki o mandat poselski. Jacek Kasprzyk, kandydat numer 14 na liście Zjednoczonej Lewicy w rozmowie z „7 dni”.
- Zapewne pana zwolennicy
ucieszyli się, że po raz kolejny
pan kandyduje...
- Jak obserwuję to, co dzieje się
w polityce jestem przekonany, że
ważniejszy stał się szyld partyjny,
a niżeli reprezentacja interesów
państwa i obywateli. Od 25 lat
nikt w Polsce nie odważył się na
to, aby podsumować, co nam się
udało, a co nie. To nie jest tak, że
kraj znajduje się w ruinie, ale nie
jest również tak, że ze wszystkiego możemy być zadowoleni. Taki
bilans jest potrzebny. Nie zrobiono tego za starego systemu i nie
zrobiono tego do tej pory. Poza
tym mamy do czynienia z kampanią plakatową.

nia pozostawia ściągalność tych
należnych świadczeń podatkowych, chociażby poprzez uciekanie firm do rajów podatkowych,
nieopodatkowane są spekulacje
finansowe i wiele innych rzeczy.
Jak uszczelnić ten system, ale by
jednocześnie nie był represyjny,
tylko aby był systemem sprawiedliwym i skutecznym? Bo nie na
tym to polega, by ludziom zabierać z kieszeni, tylko to, co się należy racjonalnie uzyskać.
Jesteśmy krajem, w którym
większość własności gospodarczej znajduje się w korporacjach
międzynarodowych, trudno z
nimi konkurować naszym rodzimym podmiotom.

- W Częstochowie. Podobno w
innych miastach plakatów jest
znacznie mniej...
- Pewnie różnie, ale bardzo podobnie. Nie ma dyskusji o tym, co
ważne, tylko o tym, kto się gdzie
wywiesi, ile bilbordów i plakacików będzie na słupach. Nie
spotkałem się z debatą pomiędzy
kandydatami. Sam zapraszałem
różne osoby, być może się jeszcze
zdecydują. Przecież nie jest tak, że
jeśli ktoś startuje z innego ugrupowania nie ma nic do powiedzenia.
W każdej partii są ludzie doświadczeni, mądrzy, niekoniecznie z
pierwszych stron gazet. Warto z
tej wiedzy skorzystać, zastanowić
się czy ich pomysł nie jest dobry.
Mnie przeraża ta kampania, że nie
jest kampanią merytoryczną.
Ja mam już pewne doświadczenie parlamentarne, ja wiem, czym
zajmuje się Sejm. Opowieści niektórych kandydatów o Sejmie po
prostu mnie dziwią. Spora część
tych kandydatów mówi o sprawach, którymi w życiu nie będzie
się zajmowała. Oni próbują zastępować wójtów, burmistrzów,
prezydentów, w ogóle samorząd
i instytucje różnego rodzaju.
Oczywiście mogą interweniować
w działalność tych instytucji, ale
nie mogą ich zastępować. Poseł
jest od tego, aby tworzył prawo
i to prawo ma być prawem spójnym, a nie prawem chaotycznym.
Również nikt nie zauważa tego, w
jakim położeniu znajduje się nasz
kraj. Jesteśmy krajem o bardzo
wysokim zadłużeniu, wystarczy
spojrzeć w rocznik statystyczny.
Jesteśmy również krajem, którego
główne dochody budżetowe, są
dochodami z systemu podatkowego i nie takiego, polegającego na
zysku z własności, ale z obciążeń
podatkowych typu VAT, akcyza, w mniejszym stopniu z Pit-u Cit-u. I tu też są nierówności.
Inny jest rodzaj opodatkowania
z działalności nawet małej, inny
z pracy najemnej – to powoduje
chaos. Również wiele do życze-

- Czym w Sejmie będzie się pan
zajmował – jeśli zostanie pan
posłem?
- Poseł zajmuje się wszystkim,
aczkolwiek nie o wszystkim musi
mieć dogłębną wiedzę. To nie
zwalnia go jednak z obowiązku
zdobywania tej wiedzy, rozmawiania z różnymi środowiskami,
instytucjami, aby przy podejmowaniu decyzji nie kierował się
tym, co mu partia nakaże, ale tym
o czym mówi interes państwa i
obywateli. Natomiast ja chciałbym się zająć głównie sprawami
polityki społecznej, bo na tym
się znam. Kilka lat w tym obszarze pracowałem, wiem co należy
zmienić, wiem gdzie popełniono
błędy. Mnie tego procesu legislacyjnego już nie trzeba od początku uczyć. Ja tę swoją wiedzę
mógłbym w Sejmie wykorzystać.
Ja do parlamentu nie wybieram
się dlatego, żeby tam zarabiać
czy być posłem zawodowym.
Chciałbym normalnie pracować
w swoim zakładzie pracy i godzić
te obowiązki. Natomiast jedno
mogę zagwarantować, że w sposób uczciwy i rzetelny do tej pracy będę podchodził. Jeżeli będą
propozycje rozsądne, akceptowalne społecznie, zgodne z interesem
państwa, ja je poprę bez względu
na to, kto te propozycje zgłasza.
Politycy mówią w kampanii
wyborczej co chcą robić. Ja jestem tym politykiem, który może
powiedzieć, że nie tylko mówię
co chcę robić, ale – jeśli zostanę
wybrany – będę mówił co robię.
Mamy do czynienia z sytuacją, w
której ludzie nie utożsamiają się ze
swoimi przedstawicielami – to jest
bolesne. Z drugiej strony polityka
stała się, takim trochę, niechlubnym zajęciem. Niestety za sam
fakt udziału w polityce jest się z
góry źle ocenianym. Nie chcę takiej polityki i uważam, że powinna
ona zupełnie inaczej wyglądać.
Ja daję pewnego rodzaju gwarancję uczciwości i otwartości w
pracy publicznej. Ja nie jestem
działaczem partyjnym. Ja jestem

politykiem społecznym o lewicowych poglądach.
- Jednym z pana atutów jest doświadczenie. Proszę wymienić
trzy najważniejsze osiągnięcia z
pana działalności poselskiej
- Ja od samego początku bardzo się uczyłem, na czym ta praca
parlamentarna polega. Starałem
się ją w sposób godny wykonywać. Ze spraw, z których jestem
zadowolony, zacznę od tego, że
kiedyś byliśmy województwem
z 52-ma gminami, jak się przez
nie teraz przejedzie, to jest tam
kawałek mojej pracy – w salach
sportowych, w budowie dróg. Ja
każdą gminę odwiedziłem i zapytałem wójta, czy mogę być w
czymś pomocny. Kolejna sprawa, w prawie broniłem zmian w
kodeksie pracy. Dziś mamy do
czynienia z omijaniem kodeksu
na taką skalę, że aż ciarki biorą.
Niektóre rzeczy obroniłem, niektóre wprowadziłem – cztery dni
wolnego na żądanie, Państwowa
Inspekcja Pracy może z urzędu reprezentować pracownika. Wprowadzałem ustawę o organizacjach
pożytku publicznego i wolontariacie oraz o organizacjach pozarządowych. Do tej pory jest ona
oceniana, jako jedna z lepszych
ustaw. Wprowadzałem ustawę o
Radach Pracowników, tak jak się
to odbywa w Europie. Te instrumenty społeczne mają obywatele
do wykorzystania. Koniec swojej
kadencji parlamentarnej uważam
za swój jeden z największych sukcesów, osobistych i jako polityka,
że udało mi się wspólnie z hutnikami i wieloma ludźmi uratować
nasz zakład pracy, jakim była
Huta Częstochowa – wtedy. Proszę pamiętać, że zakład był wówczas w upadłości, to był rok 2002.
Stworzono wspólnie z rządem
realny program ratowania miejsc
pracy i to funkcjonowało do 2015
roku. Żałuję, że nie wykorzystano
jednego z elementów tego programu, a więc nie zadbano o to, by na
tych terenach pohutniczych pojawił się duży inwestor. Kolejna
sprawa, którą chciałbym się zająć
to jest to, że chciałbym przekonać rząd i parlament do zmiany
myślenia. Jak my wspomagamy
polskie firmy? Przecież mamy
potężny system inwestycyjny w

Polsce, było mnóstwo i jest nadal
robionych dróg, mostów. Nikt nie
liczy, że jeżeli nie zainteresujemy
się własnymi podmiotami, to są z
tego tytułu straty. Sięgnijmy po
te firmy, to się naprawdę opłaca.
Nie sprowadzajmy naszych firm
tylko do roli podwykonawcy. Tak
samo jak krzyczy się o pomocy w
mniejszym opodatkowaniu ludzi
słabszych, powinno się w ogóle
nie opodatkowywać do pewnej
granicy, a jeżeli już to przede
wszystkim należy się zastanowić,
czy ci ludzie mają jakikolwiek
dochód. Przecież dzisiaj wiele
rodzin może skorzystać z ulgi na
dzieci, ale nie ma z czego jej nawet odliczyć. Pomoc społeczna
ma nie być pomocą charytatywną, ma być pomocą przemyślaną
i skuteczną i w odpowiednim, co
najważniejsze, momencie.
- Lewica stworzyła silną listę.
Jak ocenia pan swoje szanse?
- Rzeczywiście lista jest bardzo silna, są bardzo zacne nazwiska i bardzo się cieszę, że mogę
w gronie wielu zacnych ludzi na
tej i na innych listach, zabiegać
o akceptację społeczną. Startuję
z trudnej pozycji, bo zamykam
listę. Nie chciałbym, aby wybór
społeczny polegał na przypadkowym wyborze. Ja reprezentuję
trochę inny pogląd na lewicowość
i na to, co dzieje się w kraju. Ja
odwołuję się do ludzi. Jak pani
widzi moja kampania jest bardzo
skromna. Wiem jedno, bez akceptacji społecznej tych wyborów się
nie wygra. Ja wiem, że jest mnóstwo emocji, różnych ocen, wiele
dylematów będą ludzie mieli przy
urnach wyborczych... jeżeli ktoś
chce tylko „odgłosować”, to pójdzie i zagłosuje na przykład na
ugrupowanie, które wydaje mu
się sympatyczne. Ja bym chciał,
by wyborcy wybierali między
programami i konkretnymi kandydatami. O to apeluję.
- Zjednoczona Lewica musi jednak przekroczyć 8-mio procentowy próg...
- Głęboko jestem przekonany,
że ten próg zostanie przekroczony. To będzie wynik między 10 a
15 procent. Ludzie zauważyli, że
lewica inaczej myśli, niż poszczególne inne ugrupowania. Oczy-

wiście lewica musi to zaufanie
społeczne odzyskiwać, to będzie
długi proces.
W Częstochowie powinien być
lepszy wynik, niż średniej krajowej. Kto będzie twarzą tej lewicy,
czy to będzie pierwsza osoba na
liście, czy ja, czy to będzie ktoś
inny z tej listy – o tym zadecydują ci, którzy zechcą pójść do
wyborów. Na pewno nie będzie to
wynik 20-stu paru 30-stu procent,
ale z pewnością będzie to wynik
pozytywny.
- Jak brzmi pana hasło wyborcze?
- Wspólnie znaczy lepiej. Ono
odwołuje się do dotychczasowego mojego hasła: Z ludźmi i
dla ludzi. Wspólnie to znaczy ze
wszystkimi, to znaczy róbmy to
razem.
Ludzie moją działalność publiczną znają od wielu lat. Za mną
nie ciągnie się żadne negatywne
zjawisko. Przez tyle lat funkcjonowania nie byłem bohaterem
negatywnej oceny. Traktuję posłowanie jako służbę publiczną, a
nie przywilej. Mam doświadczenie, więc nie trzeba mnie tej pracy
uczyć. Jestem otwarty na dialog z
innymi osobami, lubię się od nich
uczyć. Nie narzucam ludziom
własnego zdania, nie uszczęśliwiam ich na siłę.
Sejm będzie zajmował się
wiekiem emerytalnym. Moim
zdaniem emerytury muszą być
podniesione i to naprawdę nie zrujnuje budżetu państwa. Dziś wielu
ludziom wysokość emerytury nie
pozwala normalnie żyć. Również
bardzo ważną sprawą jest podniesienie płacy minimalnej, żebyśmy
dochodzili do poziomu europejskiego płacy godnej, więc na tym
pierwszym etapie podniesienie jej
do poziomu 2.500 złotych też nie
wywróci żadnego systemu gospodarczego. Żadna korporacja nie
ucieknie z tego powodu z naszego
kraju, bo gdyby miała uciec, już
by to dawno zrobiła. Natomiast te
pieniądze podniosą konsumpcję
ludzi, bo gdy będą więcej zarabiali
te pieniądze wrócą do obrotu gospodarczego.
Uważam, że dzisiaj są dwa
problemy, którymi należy się
pilnie zająć: po pierwsze praca.
Wolny rynek sam tego problemu
nie załatwi. Potrzebna jest interwencja, ingerencja państwa. To
trochę pachnie – wiem, starym
systemem, ale jeżeli państwo
nie zaangażuje się jako inwestor, to nie stworzymy żadnych
nowych miejsc pracy. To wcale
nie oznacza powrotu do starego
systemu zarządzania, tu chodzi
o to, by państwo podjęło system
inwestycyjny. Ciągle mówi się o
tak zwanych umowach śmieciowych. Oskładkowanie tych umów

nic nie da. Wręcz w niektórych
sytuacjach będzie krzywdzące,
bo ktoś dodatkowo wykonuje
krótkie zlecenie. Trzeba zmienić
w pierwszej kolejności ustawę o
Agencjach Pracy Tymczasowej,
aby nie naruszały zasad kodeksowego zatrudnienia. Z tych umów
korzysta się dlatego, że jest bardzo łatwo pracownika zwolnić.
Poza tym one naruszają prawo,
moim zdaniem, że nie wolno na
pośrednictwie pracy zarabiać.
Istotą tej ustawy było zatrudnianie na zastępstwo. Zwróćmy
uwagę na jeszcze jedną kwestię,
o której w kraju mało kto chce
mówić. Przecież instytucją odpowiedzialną za rynek pracy i
za warunki pracy jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Sejm
co roku przyjmuje sprawozdanie
Głównego Inspektora Pracy. Jeżeli by się ktoś zainteresował tym
sprawozdaniem to widzi, ile tam
jest nieprawidłowości. Państwowa Inspekcja Pracy podlega pod
Sejm, nie pod rząd. Pora, żeby to
posłowie zrozumieli i zaczęli poważnie traktować.
Drugim bardzo poważnym
problemem dla ludzi młodych
jest dostęp do mieszkań. Próbuje
się to załatwić poprzez sprzedaż
mieszkań tym ludziom. Przecież
oni je kupują poprzez kredyty hipoteczne, to jest tylko oferta dla
nielicznych, która zresztą zadłuża
ich, i ich rodziców na wiele, wiele
lat bez gwarancji, że jeszcze bezpiecznie z tego wyjdą. Natomiast
zupełnie mamy nierozwinięte budownictwo na wynajem, z dostępnym, możliwym do udźwignięcia
czynszem.
Praca i mieszkanie to podstawowy warunek do tego, żeby
młody człowiek zaczął perspektywicznie myśleć. Inaczej on ma
taką sytuację, że myśli doraźnie,
nie wie czy za rok będzie pracował, nie wie jakie będzie miał
dochody – jest po prostu niestabilna. Nie można mówić młodym
ludziom: zawierajcie małżeństwa,
rodźcie dzieci, kiedy oni są na tyle
mądrzy, na tyle odpowiedzialni,
że nie chcą by ich dzieci żyły w
biedzie, kiedy sami mają niestabilność swojej sytuacji.
Problem nie jest w tym, że my
źle edukujemy naszą młodzież,
że ona wybiera taki a nie inny
kierunek studiów, bo przecież ma
do tego prawo. A potem z Częstochowy wyjeżdżają, nierzadko zagranice, ale nie dlatego, że
gdzieś tam daleko im się podoba.
Tam są inne warunki pracy, inne
zabezpieczenie społeczne. Skoro
w Polsce są tak źle kształceni, to
dlaczego tam sobie tak świetnie
poradzili? Ich przeraża, że tam
można, a u nas nie.
Rozmawiała Renata R. Kluczna
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Krzysztof Zieliński: Nie głosujcie
na partyjne jedynki, oddajcie głos
na konkretnego człowieka
Krzysztof Zieliński kandydat do Sejmu z Partii Zieloni, startujący z miejsca 7 na liście Zjednoczonej Lewicy,
w rozmowie z „7 dni”, opowiada czym chciałby zajmować się w parlamencie, mówi co go razi w częstochowskiej
kampanii wyborczej i przekonuje, że warto głosować na osoby z niższych miejsc na listach.
– Tydzień temu wspominał pan
o swoich zamierzeniach, w przypadku gdyby został pan posłem.
Z racji zawodu koncentrował się
pan na problemach służby zdrowia. Czym jeszcze chciałby się
pan w Sejmie zajmować?
– Poza medycyną, interesuję się
stosunkami międzynarodowymi.
Uważam, że szansa na nowoczesną
Polskę jest wyłącznie w ramach
jak najbliższej współpracy z Unią
Europejską i zmierzania do federalizacji całej Europy w ramach Zjednoczonej Europy. Dzisiejszy światowy rynek nie daje szans małym
państwom. Jesteśmy więc z góry
przegrani, ponieważ w sytuacji,
w której PKB Polski jest mniejsze
niż budżet niejednej prywatnej korporacji, to Polska sama po prostu
nie ma szans. I kolejna sprawa. Z
natury jestem pacyfistą, ale obecna
sytuacja międzynarodowa skłania
mnie do tego, że całkowicie popieram propozycje zwiększenia
budżetu na obronność Polski do
poziomu 2 procent. Niestety, agresywna polityka naszego wschodniego sąsiada, czyli Rosji, zmusza
do tego, żeby nasza armia była jak
najbardziej nowoczesna i miała jak
największą zdolność odstraszania
potencjalnego przeciwnika. Jedno-

cześnie zdecydowanie opowiadam
się przeciwko zasadniczej służbie
wojskowej. W dzisiejszych czasach, gdy mamy bardzo wyspecjalizowaną broń, nie ma szans, by
przez okres 9 czy 12 miesięcy służby zasadniczej, wykształcić specjalistów w obsłudze tej broni. Szkoda
i ludzi i pieniędzy.
– Startuje pan wprawdzie z listy
Zjednoczonej Lewicy, ale pana
rodzimym ugrupowaniem jest
Partia Zieloni. Jakie są pana zamierzenia, w sytuacji uzyskania
mandatu posła, jako reprezentanta „Zielonych”?
– Ważną sprawą dla „Zielonych”
jest czystość naszych miast, naszego powietrza. „Zieloni” zdecydowanie opowiadają się za dążeniem
do jak największego udziału w
bilansie energetycznym kraju odnawialnych źródeł energii. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że
polska energetyka jest oparta głównie na energetyce węglowodorów i
węgla kopalnego. Nie da się tego
zrobić od razu, ale trzeba od czegoś zacząć: polityka prosumencka
– ułatwianie osobom indywidualnym tworzenia przydomowych
elektrowni. Jest to związane z dotacjami, ponieważ żaden prywatny
człowiek nie wybuduje sobie na

dachu elektrowni, której koszty mu
się zwrócą za 50 lat, bo to mu się
po prostu nie opłaca. I druga bardzo
ważna rzecz. Musi powstać system
elektrowni szczytowo-przepływowych, ponieważ wiadomo, że odnawialne źródła energii ze swojej
natury nie są źródłami, które dają
równą i stałą energię. Kolektory
słoneczne dają energię w dni słoneczne i w dzień, w nocy nie.
Pozytywnym przykładem przebijania się do świadomości społeczeństwa
proekologicznego
spojrzenia „Zielonych” jest ostatnio wprowadzona ustawa antysmogowa. Ja sobie przypominam,
że jeszcze kilka lat temu PiS był
przeciwko takim działaniom. Dziś,
Ci sami politycy, także pisowscy,
mieszkający w aglomeracjach, cenią sobie, że w miastach, w których
nie ma kotłowni, nie ma pieców
na węgiel kamienny, jest czystsze
powietrze i tam się lepiej oddycha.
Nawet prezydent Duda, pochodzący nota bene z Krakowa, tę ustawę
antysmogową podpisał.
Jako przedstawiciel ziemi częstochowskiej, bardzo bym chciał
dalszego rozwoju ochrony środowiska i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mądrej ochrony, nie
zabierania ludziom dostępu do

tejże Jury, stworzenie systemu nagradzającego proekologiczną agroturystykę.
– A jak pan ocenia przebieg kampanii wyborczej w Częstochowie?
– To co mnie razi w kampanii
częstochowskiej, to jest to, że ta
kampania zaśmieca miasto. Brak
zdecydowanego podejścia władz
miejskich w kwestii wyznaczenia
konkretnych miejsc, w których
mogliby kandydaci wieszać swoje
plakaty. Efekt jest taki, ze miasto
przypomina śmietnik. Nie dość, że
plakaty wiszą na każdym słupie, to
część z nich spadła, część z nich
gdzieś leży, po prostu wygląda to
tragicznie. Wiele miast w Polsce
już to opanowało, Częstochowa
niestety nie.
A ponadto, nasza kampania preferuje „jedynki” z list, które dysponują pieniędzmi partyjnymi, więc
znacznie większymi funduszami, a
w związku z tym mogą plakatami
obwiesić całe miasto. W sytuacji,
gdyby było tak, jak jest w Opolu,
w Gdyni, gdzie są wyznaczone
punkty z wywieszaniem swoich
ogłoszeń, koszty byłyby równe dla
wszystkich.
– Co jeszcze chciałby pan przekazać wyborcom jeszcze przed 25
października?

Bocian Kajtek z Garnka
Tego lata młody bociek zahaczył
o linię elektryczną, a
ranne skrzydło uniemożliwiło mu dalsze
latanie. Rannym
bocianem zaopiekował się Adam Ślęzak,
mieszkaniec Garnka.
Kajtek postanowił
zostać w Garnku i
bardzo szybko stał się
pupilem całej wioski.
– Na początku Kajtek nie
chciał jeść, ale z biegiem czasu przełamał strach – opowiada Adam Ślęzak. – Dziś najbardziej gustuje w porcjach
rosołowych zmieszanych z
mięsem. Kiedy jest głodny
staje pod drzwi naszego domu
i prosi o poczęstunek.

Przed Kajtkiem jednak
zima, która dla chorego bociana może być trudna do
przeżycia. Z inicjatywy Wiesławy Jędras, sołtys Garnka, o
Kajtku dowiedziały się dzieci
z Zespołu Szkół w Garnku,
które postanowiły pomóc
bocianowi i zebrać środki na
jego przewóz do działającego
przy Nadleśnictwie Katowice Schroniska dla Dzikich
Zwierząt Leśne Pogotowie w
Mikołowie. Do akcji dołączył
się Urząd Gminy Kłomnice,
deklarując że dołoży do zebranych środków brakującą
kwotę.
Dla Kajtka schronisko w
Mikołowie to idealne miejsce. Tam wyzdrowieje i gdy
będzie gotowy, zostanie wypuszczony na wolność. Może
za rok wróci do nas.
red.
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– Po pierwsze i najważniejsze –
zachęcam wszystkich do wzięcia
udziału w glosowaniu. Każdy z nas
ma prawo wyboru, glosowania i tylko od niego zależy, czy z tego prawa skorzysta. Pamiętajmy, że Ci,
którzy nie oddadzą głosu, nie mają
prawa podważać wyników tego
głosowania czy krytyki wybranych
osób. I druga bardzo ważna sprawa – apeluje do wszystkich, którzy
maja już dość władzy popisowskiej.
Zagłosujcie na alternatywę, na
Zjednoczoną Lewicę. I pamiętajcie,
że do Sejmu nie muszą wchodzić
„jedynki”, to że wchodzą „jedynki”,
jest tylko i wyłącznie swego rodzaju winą głosującego społeczeństwa.
Wybierajcie z listy, na którą chcecie

glosować, ludzi z niższych miejsc,
ludzi konkretnych, do których macie zaufanie i uważacie, że coś w
naszym kraju mogą zmienić. Ja
właśnie taka ofertę społeczeństwu
przedstawiam. Przedstawiam sobą
nową twarz lewicy, nowe spojrzenie lewicy na społeczeństwo, a także na życie publiczne.
Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
którzy we wtorek wzięli udział w
spotkaniu z Barbarą Nowacką w
Częstochowie, a szczególnie panu
prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który oficjalnie poparł
moją Zieloną kandydaturę z ramienia Zjednoczonej Lewicy do Sejmu.
Rozmawiała Renata R. Kluczna

DEBATA JEDYNEK
W czwartek 15 października w IX LO im. C.K
Norwida w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8
o godzinie 14.00 odbędzie się debata kandydatów
na posłów ziemi częstochowskiej z pierwszych
miejsc list wyborczych.
Swoją obecność zapowiedzieli:
1. Izabela Leszczyna KW PO
2. Szymon Giżyński KW PiS
3. Tomasz Jaskóła KW Kukiz'15
4. Przemysław Ficenes KW KORWiN
5. Stanisław Gmitruk KW PSL
6. Jarosław Soja KW PARTIA RAZEM
7. Norbert Zadora KW Grzegorza Brauna
8. Anetta Ujma KW Nowoczesna R. Petru
https://www.facebook.com/events/1621901624759577/
Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów
z siedzibą w Częstochowie
kieruje do emerytów i rencistów
postulat o poparcie w nadchodzących wyborach
parlamentarnych
listy nr 10 – Komitetu Wyborczego Wyborców
Zbigniewa Stonogi.
My ich popieramy, ponieważ postulują oni
likwidację Senatu oraz spółek węglowych.
Oszczędności, które to przyniesie,
chcą przeznaczyć na dofinansowanie służby
zdrowia i opieki społecznej.
Romuald Bryła – przewodniczący
Małgorzata Jaksender – sekretarz
Małgorzata Miszczak – skarbnik
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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

Zawalczmy o Polskę realizując
wspólny cel dla Polaków
Najwyższy czas
zadbać o Polaków:
* dokonać zmiany prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzenia podatku CIT
przez sieci handlowe i korporacje
na terenie Rzeczypospolitej
* zmniejszyć administrację państwową w urzędach miast i powiatów
oraz na szczeblach wyższej władzy
* wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników
i funkcjonariuszy publicznych w
przypadku popełnianych przez
nich błędów w pracy
* likwidacja dofinansowania partii
politycznych z budżetu państwa
* emeryci i renciści powinni być
otoczeni większą opieką socjalną
i zdrowotną.

Szanowny Wyborco!
Prosimy o Twój głos

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

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW „Kukiz'15”
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@ Sondaż wyborczy – wybory parlamentarne
2015
Roman Grodzki: Wyniki mojego sondażu,1-2 października, próba 300. dorosłych mieszkańców Częstochowy (deklarujących udział w wyborach): PiS - 30%,
PO 26%, Nowoczesna Petru - 15%, ZL - 9%, Kukiz 5%, Korwin - 3%, PSL - 2%, jeszcze nie wiem -10%.
Anonim: 26 % na PO? Mało Cię okradli przez 8 lat?
Nawet oskubali nas z kasy jak nam mama czy tata umrze
i maja mieć 26%?
Roman Grodzki: Podpisz się chociaż analfabeto, bo
nie wiem jak się do ciebie zwracać per pan czy per pani?
Referuję wyniki badań, a ty pitolisz o śmierci mamy czy
taty, chory czy zmarznięty?
@ List Czytelnika skierowany
do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Częstochowie
synszyl: To zwyczajni złodzieje. Rachunki za ogrzewanie, za energię elektryczną i wodę to jedno wielkie
oszustwo i szukanie jelenia. To czysty bandytyzm.
Anonim: Wszystkie spoldzielnie mieszkaniowe są do
natychmiastowej likwidacji w tym kraju!
@ Monika Bartelak: Nie dajmy się zwodzić
bandzie politycznych cwaniaków – wybory
2015
Siergiej: Rzadki okaz spranej mózgownicy i pitolenia
trzy po trzy. Wpisałaś się kobieto nie na tę listę. Mówisz:
„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” (słusznie
skądinąd). A Kukiz mówi to albo sio: „Muzyka i ….polityka. Po co polityka? Żeby wyrwać naszą Ojczyznę z łap
partyjnych klanów aby potem móc śpiewać o kwiatkach
i motylkach. Bo o to mi tylko chodzi”. (Kuki) „Z całą
pewnością trzeba będzie poprzeć taki rząd, po to by nie
destabilizować państwa (…) Ja osobiście poprę rząd Prawa i Sprawiedliwości” (Kuki). Kuki to dopiero cwaniak,
a pani takiej „bandzie” dała ciała.
Stefan: Parafrazując słowa Moniki B. - nie dajmy się
zwodzić bandzie pseudopolitycznych pajaców, którzy
też by chcieli pochłeptać z koryta... Kukiz do wora.
Anonim: siergiej jak czytam takich intelektualistów
jak Ty to aż tracę wiarę w ludzką inteligencję.
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Kalendarium

15 października – Światowy Dzień
Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Europejski Dzień Walki
z Rakiem Piersi, Światowy Dzień
Mycia Rąk, Dzień Pamięci Dzieci
Nienarodzonych i Zmarłych, Święto
Wojsk Radiotechnicznych, Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 października – Światowy Dzień
Żywności, Dzień Papieża Jana
Pawła II
17 października – Międzynarodowy
Dzień Walki z Ubóstwem
18 października – Dzień Łącznościowca, Dzień Listonosza, Dzień Poczty
Polskiej
19 października – Dzień Normalizacji
20 października – Międzynarodowy
Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego,
Światowy Dzień Statystyki
21 października – Dzień Bez Skarpetek
Wszystkim obchodzącym swoje
święto, redakcja Tygodnika „7 dni”
życzy pomyślności, spełnienia marzeń i dużo optymizmu.
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HUMOR
Przed meczem:
– Panie sędzio, mam do pana
sprawę. Zaraz grała będzie
ulubiona drużyna mojego
męża. Chciałam mu kupić ten
mecz na urodziny...
Żona żali się mężowi:
– Wcale o mnie nie myślisz.
Ciągle tylko sport i sport. Pewnie nawet nie pamiętasz już
daty naszego ślubu.
- Ależ pamiętam doskonale! To
było tego dnia, kiedy Górnik
wygrał z Legią 2:1.
Po zakończonym meczu piłkarskim wszyscy spokojnie
opuszczają stadion, tylko jeden
z kibiców próbuje przeskoczyć
ogrodzenie.
– Panie! – woła porządkowy
– nie może pan wyjść tą samą
drogą, którą pan przyszedł?
– Właśnie to robię!
Nauczycielka matematyki napisała na tablicy 8:2 i pyta Jasia:
– Co ty na to?
– To zależy. Musiałbym jeszcze
poznać nazwy tych drużyn.

4
2
8

– Kiedy jest najwięcej wody na
stadionie?
– Kiedy Gra Wisła z Odrą.

5.
Akurat tak się złożyło, że staremu
Kazimierskiemu, nie wypłacono jeszcze renty w tym miesiącu. Czekał dwa
tygodnie, co dzień wyglądał listonosza,
a tu renty nie ma i nie ma. A przecież
z czegoś trzeba żyć. Założył więc pięcioletniemu bykowi powróz na rogi i
pociągnął go ze sobą do skupu żywca
przy zakładach BykRolu.
Byk już od dawna był przeznaczony
na sprzedaż. Kazimierski chował go do
rozpłodu, ale zimą ważący dziewięćset
kilogramów zwierz nadepnął mu na
nogę. Minęło pół roku, a rana wciąż nie
chciała się zagoić. Wreszcie Kazimierski po bezskutecznych kuracjach różnymi maściami od znachorki wybrał się
do lekarza. Ten obejrzał nogę i mówi:
„Gangrena! Palce trzeba amputować
albo dwa lata leczyć”. Jak się łatwo
domyśleć Kazimierski wybrał leczenie,
a koszty miał pokryć winowajca, czyli byk. Przy tej wadze, w skupie miał
wziąć za niego około osiem tysięcy, co
w zupełności wystarczało na opłacenie
lekarzy i leków.
W chwili, gdy Kazimierski utykając
na jednej nodze pojawił się na mostku
ze swoim wielkim, bykiem którego prowadził na grubym powrozie, z wystającego pręta na przyczepie ciężarówki odczepił się kawałek czerwonego, płótna
służący do zasygnalizowania wystającego elementu. Płótno porwane wiatrem
przez chwilę leciało w powietrzu i upadło na jeden ze stojących przy bramie

motocykli. Zaczepiło się o kierownicę
i łopotało na wietrze. kiedy gdy byk
to zobaczył, wypuścił parę z nozdrzy i
puścił się biegiem. Drobny Kazimierski
nie był w stanie go utrzymać. Powróz
został mu w rękach. Murzyni słysząc
dudnienie spojrzeli w stronę mostku.
Zobaczyli sadzące na nich wielkie
rogate bydle. Dostrzegłszy czerwone
płótno na harleyu zorientowali się, jaka
jest przyczyna i jednocześnie cel szarży
byka. Właściciel pięknego motocykla
podbiegł i usiłował zerwać czerwone
płótno. Daremnie jednak! Zaczepiło
się o coś i nie chciało puścić! A pędzący byk był już tylko ze dwadzieścia
metrów z tyłu! Murzyn chcąc ratować
drogą maszynę przed staranowaniem,
wskoczył na siedzenie, odpalił silnik i
ruszył na wysokich obrotach z miejsca.
W samą porę, gdyż rozwścieczona bestia niemal już dosięgała go rogami!
Murzynowi na pewno udałoby się
uciec przed bykiem, jednak nie miał
gdzie, bo z naprzeciwka pędziła ciężarówką. Skręcił więc w polną drogę,
a byk mając przed oczami czerwoną
płachtę cały czas pędził za nim. Niestety po pełnej wybojów drodze nie dało
się szybko jechać. W zasadzie harley
i pędzący za nim byk zachowywali tą
samą prędkość, a dystans między nimi
skracał się bądź wydłużał zaledwie o
kilka metrów.
Jakiś stary dziadek, który kosił trawę
na łące aż opuścił kosę ze zdumienia jak

zobaczył jadącego polną drogą murzyna na lśniącym chromem motocyklu i
goniącego go potężnego byka. Kiedy
tak kalifornijski murzyn uciekał na harleyu przed Kazimierowskim buhajem,
mieszkająca na skraju Wodziejowic
znachorka odprawiała uroki próbując
odpędzić gorączkę, na którą skarżył się
jeden z jej stałych pacjentów – Antek
Gruszka – rolnik na czterdziestohektarowym gospodarstwie. Próbowała
ziół, maści przeróżnych, ale nie dawało
to żadnego skutku. W końcu mówi do
obecnej przy tych wszystkich zabiegach
Antkowej:
– No nic. Trzeba by go do pieca na
trzy zdrowaśki wsadzić!
– Jak trza, to trza – zgodziła się Antkowa. – Żeby tylko chłop szybko wydobrzał, bo żniwa idą.
Obydwie baby położyły otumanianego ziołami chłopa na desce, przykryły prześcieradłem i wsunęły do pieca
w miejsce, gdzie wypieka się chleb. W
palenisku płonął już ogień. Odmawiając
zdrowaśki co jakiś czas zagadywały do
Antka, żeby wiedzieć czy nic mu się
nie dzieje. Antek mówił, że wszystko w
porządku, tylko że niemiłosiernie gorąco. Po trzech zdrowaśkach wyjęły go z
pieca i zaniosły do sadu, „żeby wystygł”
– jak mówiła znachorka. Zostawiły
chłopa przykrytego prześcieradłem, na
ławce pod śliwą i wróciły do chaty. A
Antkowi, który dzisiaj wypił już ze trzy
litry wywarów z ziół, mało pęcherz nie

pękł, tak chciało mu się sikać. Zdjął z
siebie prześcieradło, wstał z ławki i pobiegł do wychodka, który stał parę metrów dalej obok gnojowiska. Nie mógł
zobaczyć tego momentu, kiedy pędzący
przez łąki harley, wpadł na drewniany
płot, rozwalił go w drzazgi i wjechał
do sadu. Tuż za nim bieżył mocno już
zdyszany buhaj. Motocykl uderzył w
gruszę i wywrócił się na bok. Kierujący nim murzyn, poleciał na ziemię.
Widząc nadbiegającego byka zerwał
się i zaczął uciekać przez sad. Zwierz
zatrzymawszy się na chwilę nad leżącym motocyklem zdarł rogiem szmatę
i puścił się w pogoń za uciekającym
murzynem. Czarnoskóry mężczyzna
biegł na oślep między drzewami, okrążył oborę i zobaczywszy wychodek
próbował go otworzyć, żeby się w nim
schować. Drzwi jednak były zamknięte.
Aby ukryć się przed goniącym go po
sadzie bykiem położył się na stojącej
obok ławce i nakrył prześcieradłem.
Tymczasem rozwścieczone zwierze nie
mogąc odnaleźć swojej ofiary wybiegło
z sadu przez połamane ogrodzenia i pognało w pola.
Antkowa wyszła z chaty, żeby zobaczyć jak czuje się jej mąż. Czy już
całkiem wystygł, czy jeszcze nie? Podeszła do ławki, zerwała prześcieradło
i ujrzawszy czarnego człowieka ryknęła
w niebogłosy:
– Jezusicku! Maryjo! Antek cały się
spiekł!
cdn
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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

ONI POPIERAJĄ MONIKĘ FAJER
Zbigniew Ziobro,
znany i ceniony
polityk, były
minister
sprawiedliwości,
współzałożyciel i
prezes Solidarnej
Polski
Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję osobę
Moniki Fajer, kandydatki
na posła w najbliższych
wyborach
parlamentarnych. Polska i Polacy potrzebują takich przedstawicieli w parlamencie
– energicznych, zaangażowanych w sprawy społeczne, bezinteresownych,
a jednocześnie twardych,
nieustępliwych w swoich
poglądach, trzeźwo i real-

nie oceniających rzeczywistość. Pani Monika w swej
dotychczasowej działalności wykazała się niebywałą
empatią i wrażliwością, a
zarazem zdecydowaniem i
skutecznością w działaniu.
Jestem przekonany, że pracując w parlamencie i mając realny wpływ na tworzone prawo, wykorzysta
swoje doświadczenie dla
dobra społeczności nie tylko lokalnej, ale wszystkich
Polaków.

ona człowiekiem bardzo
pracowitym, co o niewielu
osobach mogę powiedzieć.
Znam jej działalność na rzecz
organizacji pozarządowych i
wiem, że jest ona niezwykle
wrażliwą osobą na potrzeby
innych. Polska potrzebuje
mądrych polityków. Pani
Monika z całą pewnością
się do nich zalicza. Mam nadzieję, że mieszkańcy Częstochowy obdarzą ją zaufaniem. Jestem przekonany, że
oddając głos na Monikę Fajer, wyborcy się nie zawiodą.

niej polegać, osobiście nigdy się nie zawiodłem na jej
pracy. Jeśli się w coś angażuje, to robi to na sto procent. Wiem, że pani Monika
aktywnie działa na polu społecznym i charytatywnym.
Jest osobą szczerą i wrażliwą na ludzką krzywdę. Jest
prezesem stowarzyszenia,
które zajmuje się pomocą
właśnie biednym, pokrzywdzonym i wszystkim, którzy
tej pomocy potrzebują.

pełnego zapału. Pani Monika Fajer to gwarantuje.
Wiem, że bardzo mocno
angażuje się ona różne w
akcje charytatywne, jest
osobą bardzo wrażliwą
na ludzką krzywdę i nie
potrafi przejść obojętnie
obok potrzebujących. W
Sejmie potrzeba takich
właśnie ludzi, którzy potrafią zrobić coś bezinteresownie, z dobrego serca,
a nie we wszystkim widzą
korzyść dla siebie. Mam
nadzieję, że częstochowianie zagłosują na Monikę
Fajer.

Karolina Królik,
Fundacja Walczę
z SM
Patryk Jaki,
poseł z Opola,
Tadeusz Cymański,
Jan
Ziobro,
rzecznik
ceniony polityk, były
polityk
Zjednoczonej
Zjednoczonej
europoseł
Prawicy, poseł na
Prawicy
Panią Monikę Fajer miaSejm
VII
kadencji
łem okazję poznać kilka lat
temu, przy okazji wyborów
do europarlamentu. Jest

Monika Fajer to osoba
godna zaufania. Można na

Polska potrzebuje nowego pokolenia w polityce,
odważnego, ambitnego i

Monika Fajer – zawsze
szczera, uśmiechnięta, konkretna w działaniach, bezinteresowna, otwarta na ludzi i
ich potrzeby. Z wytrwałością
i uporem dąży do wytyczonych przez siebie celów, z
ogromnym zapałem angażuje
się w różne akcje społeczne.
Kobieta z sercem na dłoni.
Głos oddany na Monikę Fajer
nie będzie głosem straconym.

Michał Wójcik,
dyrektor naczelny
Izby Rzemieślniczej
w Katowicach,
radny sejmiku
województwa
śląskiego
W polityce liczą się osoby wiarygodne i oddane
ludziom. Pani Monika taka
właśnie jest. Jako z pełnomocnikiem Solidarnej
Polski w Częstochowie,
bardzo dobrze się z nią
współpracuje. Jest osobą
komunikatywną, potrafiącą
zjednać sobie ludzi i to nie
tylko z własnego ugrupowania. Z czystym sumieniem polecam jej kandydaturę. Będzie bardzo dobrą
posłanką.
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„Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby”- Susan Sontag
Fundacja „Walczę z SM” działająca na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), powstała 24.07.2012 roku, KRS 0000427527,
z siedzibą przy ul. Focha 8/2; 42-217 Częstochowa, tel. 518 054 965, e-mail: fundacja@walczezsm.pl, www.walczezsm.pl
Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła, do tej pory też
nieuleczalna. To demielinizacyjna
choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do
wieloogniskowego uszkodzenia
tkanki nerwowej. Objawy SM
mogą występować po klika naraz lub też pojedynczo. Nie można dokładnie stwierdzić, w jaki
sposób choroba rozwinie się na
przestrzeni lat. Obecnie stosowane, bardzo kosztowne leki, mogą
tylko i wyłącznie doprowadzić do
spowolnienia rozwoju choroby. Na
ten moment, najlepszym rozwiązaniem jest codzienna rehabilitacja,
która kosztuje i jest mało dostępna
dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Fundacja „Walczę z SM”, której
działaczką jest Monika Fajer, jest
młodą organizacją pozarządową.
23.10.2014 r. Fundacji „Walczę z
SM” został nadany status organizacji pożytku publicznego (OPP),
który umożliwia otrzymywanie
1% podatku dochodowego od osób

fizycznych. Pragniemy podkreślić,
iż jesteśmy jedyną organizacją
tego typu na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
Chcemy udzielać wszechstronnej
pomocy osobom cierpiącym na
stwardnienie rozsiane. Z naszego
doświadczenia wiemy, jak bardzo
trudno i ciężko jest żyć z tą chorobą na co dzień, jak ciężko się z
tym oswoić i zaakceptować fakt, że
już nigdy nie będzie tak samo, jak
kiedyś. Jesteśmy Fundacją, która
działa NON PROFIT.
Do naszej Fundacji przynależy
kilkudziesięciu podopiecznych, u
których choroba rozwija się w różnym stopniu nasilenia objawów.
Stwardnienie rozsiane (SM) jest
chorobą nieuleczalną i nieobliczalną. Brak możliwości podejmowania pracy z powodu postępującej
choroby jest dodatkowym czynnikiem ograniczającym. Miesięczne
wydatki osoby chorej na SM są
ogromne, niejednokrotnie przekraczające możliwości finansowe
rodziny. Kosztowne, nowoczesne

leki, kompleksowa rehabilitacja,
prowadzona przez specjalistów
przy użyciu różnych terapii i technik oraz odpowiednia i skomplikowana dieta – to wszystko wymaga
dużych nakładów finansowych.
Cierpią osoby dotknięte SM, jak
również ich najbliżsi. Fundacja
„Walczę z SM” umożliwia swoim podopiecznym skorzystanie
non profit z usług prawniczych i
doradztwa gospodarczego. Organizujemy spotkania, podczas których
chorzy wspólnie rozmawiają ze
sobą, dzielą się swoimi doświadczeniami i poradami, cieszą się,
kiedy mogą uzyskać tę chwilę inności – normalności, zapomnienia
od codziennych trosk i zmartwień.
Osoby udzielające się w Fundacji,
jako wolontariusze, zawsze służą
pomocą, dobrym słowem i zrozumieniem.
Zawsze, kiedy istnieje możliwość, angażujemy się w akcje społeczne, których celem jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia
ludzi z niepełnosprawnością: „I

Ty możesz usiąść na wózku...”,
„Sprawdź czy możesz wjechać do
sklepu medycznego”, „Chodźmy
na kawę...”. Fundacja angażuje
się również w projekty tematyczne, skierowane do młodzieży, pod
hasłem: „Tolerancja dla niepełnosprawności”, za co otrzymaliśmy
wyrazy podziękowania i dyplom
od Zastępcy Prezydenta Miasta
Częstochowy – Ryszarda Stefaniaka oraz wyrazy podziękowania
od Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka dla
Zbigniewa Miśkiewicza – Fundatora Fundacji „Walczę z SM” za
działalność w obszarze pomocy
społecznej na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Również przy
wsparciu i pomocy ludzi dobrej
woli udało nam się zorganizować
I Charytatywny koncert kolęd i
pastorałek, pt. „Kolęda dobrych
ludzi woli ...”, który odbył się
17.01.2015 r. w Klubie Politechnik
w Częstochowie. Nawiązaliśmy
również współpracę z częstochowskim Bankiem Żywności. Dzięki

temu nas podopieczni otrzymują
dary w postaci żywności. Chcemy
i pragniemy pomagać.
19 listopada 2015 r. (czwartek)
Fundacja „Walczę z SM” organizuje konferencję na temat „Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
(SM)”. Konferencja odbędzie się
w Wyższej Szkole Hotelarstwa i
Turystyki przy ul. Ogrodowej 47.
Będzie podzielona na dwie części:
teoretyczną oraz praktyczną – ćwiczenia z taśmą i na materacu osób
chorych na SM z rehabilitantami

na sali gimnastycznej. Zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału.
Osoby, które chciałyby przynależeć do Fundacji „Walczę z SM”
prosimy o kontakt drogą mailową:
fundacja@walczezsm.pl lub drogą
telefoniczną pod numerem 518 054
965; 515 235 691 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 12 do 15.
Z poważaniem
Zarząd i Podopieczni Fundacji
„Walczę z SM”
Karolina Królik
Zbigniew Miśkiewicz
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... z Beatą Szydło

... z Szymonem Giżyńskim

... ze Zbigniewem Ziobro

Witam Państwa bardzo serdecznie
Nazywam się Monika Fajer.
Jestem kandydatką do Sejmu
RP z okręgu częstochowskiego, z listy numer 1 – Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Startuję z odległej,
ale myślę, że bardzo dobrej i
mam nadzieję szczęśliwej dla
mnie – pozycji numer 12. Jestem jedyną przedstawicielką
Solidarnej Polski na częstochowskich listach Zjednoczonej Prawicy.
Jestem prezesem Stowarzyszenia „Zawsze z Ludźmi” i takie
też jest moje hasło wyborcze.
Jako osoba wrażliwa na ludzką
krzywdę, nie potrafię przejść obojętnie obok potrzebujących. Stowarzyszenie, w którym działam,
zajmuje się pomocą biednym,
chorym, odrzuconym i wszystkim pokrzywdzonym przez los.
Jestem także aktywną działaczką
Fundacji „Walczę z SM” – pomagam chorym na stwardnienie
rozsiane. Ponadto, w miarę moż-

liwości, wspieram częstochowskie organizacje pozarządowe w
organizowaniu
okazjonalnych
imprez dla dzieci i młodzieży,
takich jak Mikołajki, Świąteczna Paczka czy Dzień Dziecka.
Wspomagam również lokalne
domy dziecka i szpitale – zaopatruję je w ubranka, zabawki i inne
niezbędne rzeczy, które wywołują
uśmiech na twarzach maluchów.
W ramach działalności w Klubie
Seniora pomagam osobom starszym – wspieram je mentalnie i
materialnie.
Oprócz szerokiej działalności
charytatywnej, prywatnie, w życiu codziennym, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci – 19-letniej
Pauliny, 5-letniego Doriana i półtorarocznej Niny.
Dlaczego kandyduję do parlamentu? Przede wszystkim
chciałabym mieć realny wpływ
na polepszenie warunków, które
państwo powinno stwarzać najbiedniejszym, osobom starszym,

chorym i wszystkim potrzebującym. O to zamierzam zabiegać
w Sejmie. Bliskie są mi postulaty Prawa i Sprawiedliwości:
obniżenie wieku emerytalnego,
zwiększenie kwoty wolnej od
podatku, 500 złotych na każde
dziecko, uszczelnienie podatku
VAT i opodatkowanie banków,
hipermarketów i dyskontów zachodnich firm...
Znam dobrze problematykę
polskiego kupiectwa i wiem, że
jest ono na dnie! Osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej i
PSL, doprowadziło do tego, że
80% handlu w Polsce jest w rękach zachodnich koncernów...
Proszę Państwa, oprócz przemysłu, którego już prawie nie mamy,
i usług, to właśnie rodzimy handel
jest stabilizatorem gospodarczym,
a zarazem zaworem bezpieczeństwa w odpływie pieniądza za
granicę. Są w Polsce gminy, na
przykład gmina Sierakowice,
które na swój teren nie wpuściły

zachodnich dyskontów i hipermarketów. Gminy te oparły się na
rodzimym handlu i drobnej przedsiębiorczości własnych mieszkańców. Efekt jest taki, że bezrobocie
jest tam na poziomie 4%, a gmina
świetnie prosperuje, będąc w bardzo dobrej kondycji finansowej.
Jak widać, da się bez zagranicznego kapitału.
Wielki patriota Hipolit Cegielski powiedział „Kto ziemię,
przemysł i handel oddaje w
ręce cudzoziemców, ten zdradza swój naród!”. Ja narodu
– mieszkańców regionu częstocjowskiego – nie zdradzę. Będę
zawsze blisko ludzi i zawsze z
ludźmi, tak jak to robię na co
dzień od wielu lat.

Monika Fajer
kandydatka do Sejmu RP
lista nr 1
– Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
pozycja nr 12

... a to ja

Monika Fajer gościnnie
na zakończeniu lata
w Szkole Podstawowej
nr 17 w Częstochowie

...z królikiem

Patriotycznie. Obchody
96 rocznicy Odzyskania
Niepodległości

Stowarzyszenie Zawsze z Ludźmi
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Demokratura
Nie bądź trutniem, bo
cię utniem... Nie mogę truć
Czytelników wbijając im
własne preferencje polityczne, bo mnie Czytelnicy
słusznie utną. Każdy ma
własny rozum, niech kombinuje.
Proszę jednak, by nie żerowano na krótkiej pamięci
i nie zniekształcano rzeczywistości na okoliczności wyborczej propagandy.
Przyjmijmy za uprawnione
tworzenie mitów na swoją
cześć i chwałę. Niech PiS
udaje patriotyzm, SLD – lewicowość, PO – liberalizm.
Wyborca sam oceni czy
w tych deklaracjach partie
nie mają uzasadnionego
powodu do skromności.
Przyjmijmy też za dopuszczalny zabieg mnożenie
sufitowych obietnic: jeden
obieca 500 zł, drugi 1000,
trzeci dorzuci pół litra
i zakąskę. Potem i tak się
okaże, że wredny podatnik
nie chce płacić więcej i pokrywać z własnej kieszeni
rachunku za obiecanki.
Rozumiem to i szanuję.
Proszę jednak o zachowanie elementarnego szacunku dla samych siebie i nie
straszenie zagrożeniem de-

niestosowne
mokracji. Demokracja polska nie jest szczególnie
uroczym i fascynującym
systemem. Raczej bym
powiedział, że toczy się
i zgrzyta, chrzęści i stęka, pluje i dyszy. Ale jest.
Zagrożeniem demokracji
staje się sytuacja, gdy nie
możemy za pomocą kartki wyborczej doprowadzić
do zmiany; gdy urzędująca władza mówi: wy sobie głosujcie jak chceta,
my mamy wojsko i policję
i dzięki nim utrzymamy się
na swych stołkach. Otóż
takiej sytuacji nie było od
czerwca 1989 r. Nie przeczę, że szereg polityków
było mocno przywiązanych
do swego rządzenia, że gotowi byli na wiele, by przedłużyć swoje rządy. Nigdy
jednak nie został przekroczona pewna granica za
którą kończy się demokracja, a zaczyna demokratura.
Nie trzeba nawet tłumaczyć
co to jest. Wyobraźmy sobie po prostu, że pana Putina, pana Łukaszenkę, pana

Castro można odwołać ze
stanowiska, tak jak u nas
pana Wałęsę czy pana Komorowskiego.
Straszenie diabłem nie
jest zabiegiem godnym
nawet OO. Dominikanów.
W dodatku rodzić może
przekorne pytania. Jeśli
ktoś dziś mówi o „okrucieństwie IV Rzeczpospolitej”, przywołując postacie (wyjątkowo też przeze
mnie nie lubiane) pana Ziobry czy Macierewicza,
mam prawo się spytać:
o czasach którego rządu
opowiada film „Układ”...
Za jakiego Premiera wykorzystano służby specjalne,
skarbowe, państwowe, jedno i dwupłciowe, by przejąć na korzyść „swoich”
majątek stworzony przez
przedsiębiorców krakowskich? Kto był ministrem
sprawiedliwości, gdy pod
wydumanymi pretekstami
zamknięto w areszcie prezesów Stoczni Gdańskiej,
Szczecińskiej, „Węglokoksu”, „Orlenu” itd. Kto

odpowiadał za państwo,
w którym za skromny datek
15 mln dolarów zgodzono
się na zamykanie i torturowanie obcokrajowców?
Demokracja nie jest systemem bez skazy. Władza
demoralizuje, dotyczy to
wszystkich rządzących.
Gdyby tak poszukać,
każdy rząd Rzeczpospolitej miał na swoim koncie nie tylko zasługi, ale
i rzeczy niechlubne, które
wstyd dziś przypominać.
Nie wykluczam, że takowe
zdarzą się i kolejnym rządzącym. Powinniśmy być
na to uwrażliwieni, powinniśmy być odważni, by zło
nazwać złem, wtedy gdy
rzeczywiście tak się dzieje.
Ale nie warto z góry prorokować i straszyć, że jak
będą rządzić ci lub tamci,
zło na pewno się pojawi.
Patrzmy na taką kampanię wyborczą jak na bajkę
o panu Twardowskim,
który siadłszy przy stole
„śmieszy, tumani, przestrasza”.
Jarosław Kapsa

PRZEPIS

Klub Literacki Złota Jesień
Z DRUGIEJ STRONY RAMPY
Lubię bardzo, z dozą afektacji,
Przyglądać się teatralnej iluminacji,
Na pierwsze zręby akcji dramatu
- tej scenicznej rozgrywce w „bez atu”
Kiedy tekst dobry i takież dialogi,
Gdy poryw ambicji sięga dalej niż
Pierwszego rzędu teatralnej widowni
- to wiem, że się zbiera na sceniczny wyż.
Zegary sceniczne po swojemu odmierzają czas,
Wyznaczając zaskakujące widzów rytmy,
Pełne pułapek frazy; wersy pełne raf.
- rozgryzane właściwym odcieniem dykcji.
To pasjonujące igranie z obłędem
W ciągłym plątaniu wątków akcji;
Wizji scenicznej - w zwierciadle zaklętym
- udaną kreską charakteryzacji.

Jan Ciesielski

Jan Ciesielski – urodził się w Bydgoszczy, studia rozpoczął na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ukończył na Uniwersytecie
Śląskim z powodu przeprowadzki do Częstochowy. Jest żonaty, ma
troje dorosłych dzieci, obecnie jest na emeryturze. Pisanie traktuje jako
hobby, preferuje twórczość o zabarwieniu satyrycznym. Do Klubu „Złota Jesień” traﬁł w 2014 r.

Jesienne tosty
z dipem jajeczno-grzybowym
Składniki:
 4 kanapki chleba tostowego
pełnoziarnistego
 4 plastry żółtego sera
 8 grzybów (najlepiej sezonowych, można użyć też
pieczarek)
 6 różyczek brokuła
 sól, pieprz
Składniki na dip:
 4 jajka
 4 duże pieczarki (lub sezonowe grzyby)
 łyżka oliwy
 łyżka majonezu
 natka pietruszki
 słodka papryka
 sól, pieprz
Przygotowanie:
Różyczki brokuła gotujemy w osolonej wodzie, gdy
będzie gotowy kroimy go w
plasterki. Grzyby oczyszczamy i kroimy na plasterki.
Na kromkach chleba tostowego układamy żółty ser,
plastry brokuła oraz grzyby.
Doprawiamy solą i piep-
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 Światowy Dzień Żywności w Częstochowie
W piątek 16 października br. Bank Żywności w Częstochowie zaprasza na imprezę happeningową z okazji Światowego Dnia Żywności. Tegoroczna akcja odbędzie się
pod hasłem „Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa”.
Banki Żywności chcą zwrócić uwagę na problem marnowania żywności przez uczniów w placówkach oświatowych.
Głównym elementem imprezy będzie przemarsz uczestników na trasie: Plac Daszyńskiego – Aleje Najświętszej
Maryi Panny – Plac Biegańskiego. Początek happeningu
o godz. 11.00. W imprezie weźmie udział ok. 300 osób,
w tym uczniowie częstochowskich szkół i przedszkoli, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. Na świecie, co roku wyrzucamy 1.3 mld ton jedzenia (FAO, 05.2011 r.). Stanowi to
1/3 ilości produkowanej żywności nadającej się do spożycia. W Europie marnuje się 89 mln ton żywności (Komisja
Europejska, kwiecień 2011 r.). W typowym domu Europejczyka wyrzuca się do kosza 20-30% kupionego jedzenia,
z czego 2/3 nadawałoby się jeszcze do spożycia. W Polsce
marnuje się ok. 9 mln ton żywności rocznie. Do wyrzucania
niespożytej żywności przyznaje się 35% badanych Polaków
(dane z września 2014 r.).

 Jazzowo w Filharmonii
Ruszyła sprzedaż biletów na koncert Festiwalu JAZZtochowa, który odbędzie się 31 października o godz. 19-tej
w sali Filharmonii Częstochowskiej. Wystąpi światowej
sławy wokalistka Neneh Cherry z zespołem Rocketnumbernine oraz GRAAL, prezentujący premierowo swoją płytę „Czarne 13”. Bilety w cenie 65 i 45 zł kupować można
w kasie Filharmonii oraz w sekretariacie Ośrodka Promocji
Kultury „Gaude Mater”. Festiwal Jazzowy JAZZtochowa
cieszył się w ubiegłym sezonie ogromnym powodzeniem.
Organizatorzy liczą, że nowy sezon JAZZtochowy nie zawiedzie oczekiwań fanów tego gatunku muzycznego. Koncert poprowadzi dziennikarz muzyczny, znany z radiowej
Trójki - Piotr Metz.

 Seniorada 2015
Już po raz drugi częstochowscy seniorzy będą mieli swoje
święto. W poniedziałek 19 października w Hali Sportowej
Częstochowa odbędzie się Seniorada „Pogodna jesień”.
Wydarzenie ma na celu zorganizowanie w jednym miejscu
i czasie szeregu zajęć rekreacyjno-sportowych oraz wykładów profilaktycznych, które zachęcą społeczność miasta do
czynnego uprawiania aktywności fizycznej oraz podniosą poziom wiedzy na ten temat. Seniorada rozpocznie się
o godzinie 10.00 na terenie hali przy ul. Żużlowej 4. Udział
w imprezie jest bezpłatny.

 Nagroda Ministra dla pracownika AJD
Wybitni polscy akademicy odebrali Nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród uhonorowanych nagrodę za całokształt dorobku otrzymał Prorektor ds. Nauki
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. dr hab.
Józef Drabowicz. Laureat odebrał statuetkę jako wyróżnienie za osiągnięcia na polu działalności akademickiej i naukowej. Jak podkreśliła minister nauki wyróżnieni są przede
wszystkim nauczycielami akademickimi i mentorami, uczonymi, którzy szukają odpowiedzi na pytania o otaczający
nas świat i objaśniają różne zjawiska, pracują nad wdrażaniem wynalazków, zarządzają uczelniami i są organizatorami życia naukowego. A co najważniejsze - upowszechniają
wiedzę nauce.

 Sportowy sukces policjantki
rzem do smaku. Zapiekamy
ok. 10 minut w temperaturze 180°.
W tym czasie przygotowujemy dip. Z ugotowanych wcześniej jajek wyjmujemy żółtka. Pieczarki
należy zetrzeć na tarce
i podsmażyć na oliwie.
Żółtka mieszamy z majonezem i pieczarkami. Na
koniec dodajemy posiekane białka, natkę pietruszki
oraz pieprz. Miksujemy
wszystko na gładki dip i posypujemy słodką papryką.
Smacznego!

Policjantka z częstochowskiej komendy, starszy sierż.
Agnieszka Czyżewska, pomimo trudnych warunków pogodowych, po przebyciu 21 kilometrów IV Półmaratonu
Górskiego uplasowała się na II miejscu w swojej kategorii
wiekowej. Oprócz pokonania olbrzymiego wysiłku związanego ze specyfiką terenu, biegacze musieli zmagać się
z właściwym dla gór zmiennym klimatem. Było zimno,
padał deszcz oraz wiał bardzo silny wiatr. Dodatkowo na
trasie biegu uczestnikom towarzyszyła mgła, która ograniczała widoczność do kilkunastu metrów. Ostatni odcinek
trasy stanowił podbieg na Babią Górę, z której po trasie biegu spływały potoki błota. W biegu tym st. sierż. Agnieszka Czyżewska zajęła II miejsce w kategorii mundurowej,
II miejsce w kategorii K30 oraz IV miejsce w klasyfikacji
ogólnej kobiet. To nie jedyny sukces policyjnej biegaczki
w ostatnich tygodniach. Od początku tegorocznego sezonu
czyli od kwietnia 2015 roku, policjantka z częstochowskiej
komendy stanęła na podium m.in. w Oleśnie, Bytomiu, Łodzi, Sędziszowie, Rzgowie, Częstochowie, Głuchołazach,
Kłobucku i Limanowej.
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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

Sprzedam dom wraz
z garażem i budynkiem
gospodarczym
oraz działkę 70 arów
w woj. podkarpackim
koło Jarosławia
tel. 503 624 216
po godz. 17.00
Poszukuję osoby
chętnej do pracy
biurowej w Niemczech
z biegłą znajomością języka
niemieckiego w mowie i piśmie.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Tel. 512-585-110,
(94) 340-80-45
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i

ontynuujemy
cykl dotyczący
turystyki ekologicznej.
W pierwszym
odcinku
przedstawiliśmy
komplet
zagadnień nasz
związanych
z rozsądnym korzystaniem
z darów natury. Artykuły
o tej tematyce
pojawiać
się będą co drugie
wydanie podstawowych
naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
informacji
o ekoturystyce – sprawdziliśmy skąd się wzięła, jakie są jej cele i zadania, a omówiliśmy dynamikę rozwoju
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
tego zjawiska.
Tymw razem
koncentrujemy
się na konkretnych
formach
podróżowania
i spędzania
czasu
wolnego
w ramach
nielegalnej
działalności
lasach, czyli
kłusownictwu i kradzieży
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
turystyki ekologicznej.
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Podróże ekologiczne mogą być ciekawe

Niewykorzystywany
potencjał

przede wszystkim niski stan wiedzy Wymarzone wakacje
nie tylko na temat ekoturystyki, ale ekoturysty
posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
– Wydaje
się, że wiemy
takżenamturystyki
odpowiedzialnej
Przypomnijmy – turystyka
Polsce ekoturystyka
dopiero
podstawówki.
Na przedmiocie
„przyroda” za- musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
jak ważny jest dla nas wszyst- funkcje dzieci zW
w ogóle. Laicy często kojarzą
ekologiczna, najprościej mówiąc,
raczkuje.
TakDzieci
jakze wsi
wcześniej
nam daje las.
piały przede wszyst- do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
kich las. Nie zdajemy sobie jed- pytała o to, co
ekoturystykę wyłącznie z nudnymi,
jagodach,nie
chruście,
czyli po prostu o rzeczach do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
nak sprawy z tego, jak wiele on kim o grzybach,
to taki rodzaj wczasowania,
pisaliśmy,
wykorzystujemy
leniwymi
wakacjami,
do które
tegodo lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza- Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wyma funkcji
i jak złożona
jest jego po
spędzania urlopu i wolnego czasu,
jeszcze
potencjału,
którym
spędzonymi
na Grzywsi. Tymczasem
wy pisały, ze dysponujemy.
las redukuje ilośćDzieje
dwutlenku
rola – mówi
prof. Andrzej
który związany jest z poznawaniem
się węgla
tak w atmosfe- miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
turystyka
ekologiczna
ma
wiele
rze,
albo
że
wpływa
na
obniżenie
wahań
temperatury.
Posłuwacz,
Przewodniczący
Zarządu
eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
piękna przyrody, a jednocześnie
między innymi dlatego, że
form.
Są
w
jej
ramach
wspomniane
giwały
się
ekologicznymi
terminami
i
sformułowaniami,
ale
Głównego
Polskiego
Towarzymoże mieć jakieś negatywne skutki?
nie powodujący zanieczyszczenia
oferta turystyczna bywa źle
już wyjazdy
wieś wypełnione
nie podały informacji,
które
mają
dzieciaki
ze
wsi.
Te
z
miast
stwa Leśnego,
któregonapoproJedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
środowiska
naturalnego.
skonstruowana. Biura ograniczają
wiedzą
że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
siliśmy ospacerami
przybliżeniepoCzytelnifanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
lesie, ale
także
Jak wynika z badań, typowy
ekoturystykę
do
zwykłych
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach
kom leśnej
tematyki..
mnóstwo
bardziej
wyszukanych
ekoturysta jest po czterdziestce,
wycieczek
przyrodniczych.
czym
lubpozwalających
o w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystycznyformzapominamy
wypoczynku,
ma wyższe wykształcenie i nie czym
Chwytliwego
hasła
„ekoturystyka”
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miejnie wiemy,
gdy za- wakacyjną
przeżyć
niezapomnianą
brakuje mu pieniędzy. Ze środków
nie
wykorzystują
także
np. szlaki
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury
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stanawiamy
się nad
lasów nurkowanie.
przygodę,
narolą
przykład
transportu
wybiera
pociąg,
turystyczne,
marnując
tym
samym
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić.
w naszej rzeczywistości?
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jako całość mają
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ekologiczna
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co dzień niekoniecznie
pamiętamy; sąjest
one Ekonomika
dofinansowaniu ze strony m.in.
mozaikę
bardzo
zróżnicowanych
ECEAT-International
z
siedzibą
z odnawialnych
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przeciwerozyjne. Decydują o mikro- zewnętrznych.lawinowym
WFOŚiGW w Katowicach.
siedlisk,
co
pozwoliło
na
w
Holandii.
Obecnie
21
krajów
Preferujeo czystości
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kto
chętnie
godzi
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unikatowe.
Przyrodnicza
stowarzyszenia
ekoturystyki. Zielone Płuca Polski Celem
uznaje się m.in. Kostarykę,
środowiska
i odnawialnych
źródeł
na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi
korzyści. która „Treści
zawartena
w publikacji
nie stanowią
oﬁcjalnego
ośrednio
są zatem
dużo więcej
dla nas warte,
niżby sięochrona
powstała
edukacja
ekologiczna,
nie mają
sobielasy
równych
w Europie.
Australię, RPA czy Kenię. Na ścieżka,
energii.
stanowiska
organów
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
wynikało to z prostego rachunku środowiska
za sumę tonnaturalnego,
drewna? tradycji i
kamieniołomu,
ma
To
unikatowe
przyrodniczo
Starym Kontynencie rajem dla terenie
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach”
- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazurozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej
upoprzybliżyć
i oprowadzać
po
tereny znajdujące się w północno- kultury polskiej wsi, a szczególnie ekologicznych
podróżników
Wojewódzki Fundusz Ochrony
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. warwszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie
tym obszarze. Można na nim Środowiska i Gospodarki Wodnej
wschodniej części Polski. Ogółem promocja rolnictwa ekologicznego traktowaniem
Skandynawia.
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko- rekreacyjnymjest
lasów? Wymarzone
podziwiać m.in. szmaragdowe w Katowicach działa od 1993 roku
i
ekoturystyki
w
gospodarstwach
46%
powierzchni
naszego
ekoturystyczne
wczasy
można
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na
wody jezior skupionych u na rzecz polityki ekologicznej
rolnych.
adresowany
jest miast,
kraju ale
matenwalory
spędzić
np. idąc
śladami trasy
różnią,
przykładprzyrodnicze
obrazuje, że drewno
to Pomysł
nie wszystko.
obrzeżach
jest coraz
popularniejsze.
CorazLa
więcej ludzi zapodnóży
ścian województwa śląskiego. Realizując
do gospodarstw
i kulturowe
na przede
Ruta
Maya,
którauprawiając
łączy kraje
i takie
Miłośnicy
przyrodypozwalające
i biologowie zwrócą
pewnie wszystkim
uwagę na bezgląda do lasu w
dni wolne
od pracy
sporty,
jak ko- wapiennych
kamieniołomu,
z
bliska
przyjrzeć
pełnienie
funkcji turystycznych.
małych. Do
Świata
Majów. Deszczowy
swoją misję, Fundusz koncentruje
cenną
różnorodność
gatunków zamieszkujących
lasyorganizacji
i możli- należy
larstwo,ok.
nordicregiony
walking,
czy narciarstwo
przełajowe zimą. Rosnąsię bagnom i topieliskom, się
Ten ich
potencjał
nie jest 100
gospodarstw,
rozmieszczonych
las tropikalny,
indiańskie
wość
rozwoju.póki
Ogół co
społeczeństwa
mniej
chętnie to doceca stale liczbalas
amatorów
takich dyscyplin,
a także spacerujących
na
wspieraniu
działań
poznać gatunki roślin, które proekologicznych podejmowanych
jeszcze
wykorzystywany.
Razi zapewne
nia,
a jeszcze
mniej chętnie chciałby
to płacić...
wymusza
odpowiednią
na tereniezacałej
Polski. rodzin, czy właścicieli
wioski upsów
stóp
wulkanów,
parki infrastruktuod dawna
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom rę. Trzeba ciągle
ustawiać ijakieś
nowe ławeczki,
śmietniki,
stoły, leczą i chronią, czy przez administrację publiczną,
narodowe
obszary
chronione
zaobserwować
licznie śpiewające przedsiębiorców, instytucje oraz
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi wiaty, czy tablice
informacyjne.
Funkcje
turystyczne,
rekreacyjne
pełne dzikich zwierząt... takie
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej zaczynają się wakacje,
ostatnio wysuwać
na
coraz
bardziej
widoczny
plan.
piecuszki
i
trznadle, kilka organizacje pozarządowe, a także
to raj dla ekoturysty!
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą,
słowików rdzawych, odzywające zarządzaniu środkami europejskimi
spacerspołecznej,
po ścieżce
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie mającym drygMoże
do komunikacji
do edukowania
gości,
się bażanty.
ukierunkowanymi na ochronę
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia. których spotyka
co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
wnaRudnikach?
Na terenie ścieżki znajduje się środowiska i gospodarkę wodną.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwoszesnaście
kardiolo- tablic edukacyjnych,
MS
W
Polsce
razi
przede
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechuSzukając miejsc w regionie które oprowadzają po niej.
"Treści zawarte
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
częstochowskim, w których Poza tablicami, wydano również
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zaskow publikacji nie stanowią
bogato ilustrowany przewodnik
można
ekologicznie
odpocząć,
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do czyło to bardzo
organizatorów.
Widać więc,
że ludzie chcą przyjść
po ścieżce, który jest doskonałą oficjalnego stanowiska organów
warto
odwiedzić
nieczynną
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane
Wojewódzkiego Funduszu
dydaktyczną
–
kopalnię
„Lipówka”
jakieś wygodne
miejsca do odpoczynku,
ale kto mawza topomocą
zapłacić?
Ochrony Środowiska
uzupełnia
To miejsce
zmienione
przecież podnieść
ceny drewna,
która już
i tak jest treści przedstawione
o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie- Lasy nie mogąRudnikach.
i
Gospodarki Wodnej
na tablicach
i ułatwia poruszanie
przez
człowieka.
Eksploatując
wysoka. Niektóre
tartaki
mają trudności,
inne zaczynają
nawet
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
się nie
podościeżce. Ukazanie się tej
przez zza
latagranicy,
kamień
wapienny,
w Katowicach"
więc stąd
się pieniędzy
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo importować drewno
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Echa zwolnienia trenera Rakowa Częstochowa

Rozliczamy Mroczkowskiego
„Życie trenera jest jak tramwaj: jeden wsiada, drugi wysiada. Ja właśnie wysiadam” – to słynny
cytat selekcjonera reprezentacji Polski Wojciecha Łazarka po przegranym 0:3 meczu eliminacji
mistrzostw świata z Anglią w 1989 r. Dziś te słowa mógłby powtórzyć zwolniony z funkcji trenera
Rakowa Częstochowa, Radosław Mroczkowski.
Odważny krok
Decyzję włodarzy klubu z Limanowskiego należy uznać za co
najmniej odważną. Po 11 kolejkach II ligi, Raków w tabeli zajmował bowiem piąte miejsce, tak
więc był w czołówce. Prawdą jest
jednak, że gra częstochowian,
którzy przed sezonem przez wielu wskazywani byli jako „pewniak” do awansu, bynajmniej nie
rzucała nikogo na kolana. I tak
też decyzję o zwolnieniu trenera
Mroczkowskiego skwitował właściciel Rakowa Michał Świerczewski – Słabe wyniki i styl w
jakim grała drużyna, a właściwie
brak stylu – czytamy na łamach
oficjalnej strony klubu. Wśród
kibiców pojawiały się nawet głosy, że jedynym pomysłem piłkarzy Rakowa na rozwiązywanie
akcji ofensywnych, są długie zagrania na szybkiego Piotra Malinowskiego, który potrafi zrobić
„coś z niczego”.
W meczu 10 kolejki ze Zniczem Pruszków, nowy-stary
skrzydłowy Rakowa, pod koniec
pierwszej połowy musiał opuścić
boisko z powodu kontuzji. Druga
odsłona była dla częstochowian
drogą przez mękę. Od 65 minuty rywale grali w dziesięciu,

po tym jak za dwie żółte kartki
z boiska „wyleciał” Arkadiusz
Górka. Wydawało się zatem, że
będzie tylko łatwiej, a było wręcz
odwrotnie. Kwadrans przed końcem zawodów, Znicz przeprowadził ładną akcję, którą skutecznie
sfinalizował Marcin Rackiewicz.
W 88 minucie honor częstochowian uratował obrońca Łukasz
Góra, który doprowadził do remisu 1:1 precyzyjnym strzałem
sprzed pola karnego.
Z tego „wyszarpanego” w samej końcówce punktu, nikt przy
Limanowskiego się jednak nie
cieszył, było to bowiem trzecie
kolejne spotkanie, w którym Raków nie zdobył kompletu punktów. W dwóch wcześniejszych
meczach tracił je z zespołami z
dołu stawki: Puszczą Niepołomice (1:1) i Polonią Bytom (0:2).
Na konferencji prasowej po meczu ze Zniczem nie zjawił się
Radosław Mroczkowski i tym samym stało się jasne, że jego dni
w Rakowie zostały policzone.

Szatnia, kibice
– trenerskie trudne życie
Decyzja o zwolnieniu Mroczkowskiego bardzo ucieszyła
kibiców, którzy już od kilku kolejek domagali się jego „głowy”.

Zresztą nawet właściciel klubu
nie zaprzecza, że głos fanów miał
tutaj znaczenie – Na pewno negatywne relacje trenera z kibicami dopełniły czarę goryczy, jednak nie były główną przyczyną
– mówi o powodach zwolnienia
trenera Michał Świerczewski w
wywiadzie dla oficjalnej strony
klubu.
Zarzucając drużynie Mroczkowskiego brak wypracowanego
stylu, pojawiają się też głosy, że
szkoleniowiec nie zdołał zjednać sobie „szatni”, a co złośliwsi donoszą jakoby piłkarze w
ostatnich meczach mieli zagrać
przeciwko trenerowi. Trudno
stwierdzić, czy w tych plotkach
jest ziarnko prawdy, natomiast
faktem jest, że Mroczkowski nie
miał wcale łatwego zadania. Co
prawda przed sezonem dostał
pod opiekę klasowych jak na
poziom II ligi piłkarzy, ale byli
to piłkarze kompletnie ze sobą
niezgrani. W budowaniu zespołu z pewnością nie pomogła
„afera wałbrzyska”, po której w
konsekwencji niesportowego zachowania na obozie, z drużyny
wyrzucony został kapitan i lider
Rakowa – Wojciech Reiman, a
ponadto po pucharowej wpadce
z III-ligowym ŁKS-em Łomża,

wszystkich piłkarzy ukarano finansowo, zawieszono im premie
za wygrane mecze i pieniądze
obiecane za ewentualny awans
do I ligi. W takich warunkach
niezwykle ciężko było zbudować
w krótkim czasie team, który
„wskoczy za sobą w ogień”. Sam
trener nie jest jednak bez winy w
całej tej otoczce. Nie jest tajemnicą poliszynela, że nie był on
uwielbiany na klubowych korytarzach. Polityka transferowa –
sprowadzenie ex-Widzewiaków
Mielcarza, Kowala i Warchoła,
którzy okazali się „niewypałami”, sadzanie na ławce najlepszego strzelca z poprzedniego
sezonu Dariusza Pawlusińskiego
czy także nietrafiony pomysł z
dwoma kapitanami – to wszystko
działało na niekorzyść Mroczkowskiego.

Pamięć krótkotrwała
Krytykując Radosława Mroczkowskiego, kibice jednak jakby zapomnieli, że jeszcze kilka
miesięcy wcześniej piali peany
na jego cześć. Z jego przyjściem
wiązano wielkie nadzieje – to trener z Ekstraklasy, który pracował
także z drużynami młodzieżowymi reprezentacji Polski. I trzeba
oddać mu to, że dla Rakowa zro-

Radosław Mroczkowski

fot. M. Siewior

bił niemało. Na Limanowskiego
trafił zimą i z drużyny ze środka
stawki, zrobił z Rakowa topowy
zespół II ligi. Biorąc pod uwagę
tylko wyniki z wiosny, RKS nie
miał sobie równych w poprzednim sezonie. Częstochowianie
pod wodzą Mroczkowskiego
awansowali do barażów o awans
do I ligi, w których musieli uznać
wyższość Pogoni Siedlce. W nowym sezonie Raków znów ma
walczyć o I ligę, ale tym razem
już skutecznie. I już bez trenera
Mroczkowskiego, którego bilans
w RKS-ie to 14 zwycięstw, 8 remisów i 7 porażek.
Kto go zastąpi na stanowisku
trenera? Na giełdzie nazwisk
numerem jeden jest Jacek Magiera, który był już przymierzany do Rakowa przed przyjściem
Mroczkowskiego, ale wtedy był

szkoleniowcem Legii II Warszawa. Teraz jest wolny. Magiera to
wychowanek Rakowa, z którym
grał w Ekstraklasie. Największe
sukcesy święcił w stołecznej
Legii, dla której pracował przez
18 lat. Za jego kandydaturą przemawia jeszcze jedno – Magierę
popierają kibice. Kiedy oficjalnie poznamy nazwisko nowego
szkoleniowca Rakowa? Może za
tydzień, a może dopiero po zakończeniu rundy jesiennej. Michał Świerczewski nie wyklucza
żadnej opcji. Póki co obowiązki
pierwszego trenera przejął prezes
Krzysztof Kołaczyk, któremu
pomaga Przemysław Cecherz.
Ten trenerski duet poprowadził
już częstochowian w Stalowej
Woli, gdzie RKS zremisował ze
„Stalówką” 1:1.
Mateusz Strączyński

„OPEN JESIEŃ” Koła PZW
OKOŃ-DOSPEL
Paweł Ciastek, właściwie na tym można by
było zakończyć opis rywalizacji sportowej
„Open Jesień” na zbiorniku Wodociągów.
Ale po kolei, spotkaliśmy się na trzeciej już
odsłonie zawodów z cyklu Open zaliczane
do GP 2015 r. w kategorii gruntowej.
Na odprawie obecnych było 30 zuchów gotowych do rywalizacji o miano najlepszego.
Humory dopisywały od samego początku, co
miało olbrzymi wpływ na przyjacielską atmosferę zawodów. Sportowa rywalizacja zapowiadała się niezwykle emocjonująco, a powód
był oczywisty: zwycięstwo w dzisiejszych zawodach, jak i w klasyfikacji generalnej.
Od samego początku na prowadzenie wysunął się pretendent do tytułu najlepszego, kolega Teodor Kusal po przepięknym holu dużego
leszcza. Nikt nie miał zamiaru jednak zrezygnować z walki, choć poprzeczka była od

początku wysoko zawieszona. Mijały kolejne
minuty i godziny, przybywało ryb w siatkach
i było już jasne, że jeden duży leszcz nie ma
szans dać zwycięstwo szczęściarzowi, który
go złowił. Każdy z zawodników miał, o co
walczyć i nikt nie rezygnował do „ostatniego
gwizdka” sędziego głównego. Po raz kolejny
„pracowitość” i walka do końca przyniosła
oczekiwany skutek. Zdecydowana większość
wędkarzy poprawiła swoje rezultaty, co doskonale widać po wynikach. Nie wiem, jaka
jest tajemnica i jak on to robi, ale po raz kolejny był poza zasięgiem kolegów. Paweł Ciastek
łowił 5 ryb na godzinę, co dało mu wspaniały
wynik (5.320 pkt.) i oczywiście zwycięstwo w
zawodach.
Doskonałą utrzymującą się wysoką formę
pokazał kolega Teodor Kusal i z wynikiem
(1.812 pkt.) zajął drugie miejsce. Na trzecim
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stopniu podium uplasował się kolega Grzegorz Przybylski z doskonałym wynikiem
(1.608 pkt.). Kolejne wyniki: Krzysztof Kowalski (1.544 pkt.), Andrzej Smok (1.408
pkt.). Najmłodszy uczestnik zawodów Szymon Chełmiński pokazał klasę i doskonałe
przygotowanie, a wynik (1.330 pkt.) pozwolił
mu uplasować się na wysokim 7 miejscu.
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Oficjalne wyniki odczytał prezes koła
Okoń-Dospel Dariusz Kapinos i wraz z zarządem Koła wręczył najlepszym upominki i
pamiątkowe dyplomy.
Całą imprezę od strony kulinarnej zorganizował i osobiście przygotował gospodarz
koła Okoń-Dospel, doskonały kucharz, laureat
wielu wspaniałych i cenionych nagród kulinarnych na szczeblach międzynarodowych
Rafał Kulik. Uraczył nasze podniebienia po
mistrzowsku przygotowanym i super podanym daniem: gulasz węgierski. Z tego też powodu wszyscy poczuliśmy się jak mistrzowie.
W doskonałych nastrojach i pełnymi żołądkami kończąc niezapomniane niedzielne
przedpołudnie. Dziękuję wszystkim za sportową walkę, przyjacielską atmosferę, a organizatorom za kolejną udaną imprezę.
Tekst i zdjęcia: Sławomir Bednarek
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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Mało plakatów,
dużo kontaktu z ludźmi

– rozmowa z Tomaszem Bebłocińskim, BEZPARTYJNYM kandydatem do Senatu RP
(JOW Bezpartyjni, okręg nr 69 – miasto Częstochowa)
– Zdecydował się pan na prowadzenie nieco nietypowej kampanii
wyborczej...
– Rzeczywiście, wraz z moimi
współpracownikami zdecydowałem, że będziemy prowadzić kampanię inną niż pozostali kandydaci.
Ta decyzja jest efektem rozmów z
wyborcami w trakcie zbierania podpisów pod moją kandydaturą. Te
kontakty z ludźmi jasno pokazały,
że ludzie mają dosyć oderwanych od

rzeczywistości znanych od lat polityków, których w zasadzie jedynym
pomysłem na kampanię jest oplakatowanie miasta. Ludzie oczekują, by
wreszcie ktoś zajął się ich realnymi
problemami. Podzielam zdanie wielu mieszkańców miasta, że ta kampania w częstochowskim wydaniu
jest wyjątkowo nieszczęśliwa. Plakaty w każdym możliwym miejscu,
a kontaktów z wyborcami prawie
żadnych. Już pomijam kwestię, że

wielu częstochowskich polityków
jest tak rozleniwionych i pozbawionych elementarnego szacunku do
wyborców, że od wielu kampanii
nie zmieniają nawet zdjęcia na swoich plakatach wyborczych. Dlatego
ja chcę działać inaczej – mało plakatów, a jak najwięcej rozmów z ludźmi. Rzecz jasna na ostatniej prostej
kampanii stawiamy też na kampanię
wizerunkową, ale przede wszystkim na ulotki, by móc przekazać

ludziom jakąś treść programową,
przedstawić to kim jestem, co chcę
dla ludzi zrobić. Nie zamierzam
traktować wyborców niepoważnie,
oczekiwać, że mają na mnie głosować, bo mam ładny plakat. Mieszkańcy Częstochowy zasługują na to,
by traktować ich serio.
– I jak wyborcy reagują na pana
program wyborczy?
– Cieszy mnie akceptacja dla
mojego programu, zwłaszcza tych
punktów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Ludzie mają
dość opieszałości sądów, swojej
bezradności w starciu z prawniczą
machiną. I dziwią się, że tak naprawdę niewielu częstochowskich
polityków o tych problemach w
kampanii mówi. Cieszę się, że z
dużym zrozumieniem wyborców
spotyka się mój postulat dążenia do
odrodzenia szkolnictwa zawodowego. To ważny postulat także w powiązaniu z tak dużym bezrobociem
wśród osób młodych. Jednak te rozmowy pokazują mi, że jest jeszcze
inny problem...
– Jaki?
– Wyborcy nie do końca zdają
sobie sprawę, że praca parlamentarzystów to przede wszystkim
uczestnictwo w pracach komisji
sejmowych i senackich. Dlatego też
milcząco aprobują chorą sytuację,
w której większość kandydatów nie
deklaruje, w jakich komisjach w
parlamencie chciałoby pracować, a
pewnie nawet wielu z tych kandydatów nie zada sobie trudu zapoznania się z wykazem tych komisji.
Ja stawiam sprawę jasno: interesuje mnie praca w senackiej Komisji
Gospodarki Narodowej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji.
– W jednej z sond internetowych,
portalu parlamentarny.pl, ma
pan najwyższe poparcie wśród
częstochowskich kandydatów do
Senatu, w chwili przeprowadzania tego wywiadu to aż 50% poparcia...
– Cieszy mnie poparcie ludzi w
tym sondażu, szczerze mówiąc jestem pozytywnie zaskoczony, że z
aż tak pozytywnym odzewem internautów spotkała się moja kandydatura. Proszę częstochowian jednak
przede wszystkim o mobilizację w
dniu wyborów, o pójście do urn 25
października.

– Komitet wyborczy JOW Bezpartyjni, który zgłosił pana do
wyborów, jak sama nazwa wskazuje, ma na sztandarach dwa
główne hasła...
– Po pierwsze, jak większość
obywateli mamy dość dyktatu partii
politycznych w Polsce, chcemy też
likwidacji finansowania partii politycznych z pieniędzy podatników.
Obecny patologiczny system kreuje
sytuację tworzenia kasty zawodowych polityków, sytuację w której
ponad stu kandydatów do parlamentu w dokumentach rejestracyjnych
jako swój zawód wpisało słowa
"parlamentarzysta" lub "polityk" –
w tym gronie znalazł się również
częstochowski senator PO Andrzej
Szewiński. Chcemy też Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w
wyborach do Sejmu. Dziś obowiązują one w wyborach do Senatu, ale
i tak niestety nie każdy kandydat
kandyduje w swoim miejscu zamieszkania. Wspomniany już senator Szewiński kandyduje po raz
trzeci w Częstochowie, choć mieszka w Konopiskach, które są już na
terenie innego okręgu wyborczego.
– Jest pan nietypowym kandydatem do Senatu, skoro głosi pan
hasło likwidacji Senatu...
– Tak, mówię o tym otwarcie.
Senat w takim kształcie jak dziś nie
ma większej racji bytu. Jest dziwnym połączeniem ekskluzywnego biura podróży z przechowalnią
dla politycznych działaczy. Wiele
poprawek do ustaw zgłaszanych
przez senatorów dotyczy błędów
interpunkcyjnych, senatorowie też
zbyt rzadko korzystają z inicjatywy
ustawodawczej. A kilka głośnych
w dobiegającej końca kadencji senackich debat pokazało, że to też
już nie te czasy, gdy do Senatu
wybierano szczególnie mądrych i
inteligentnych polityków, wybitnych mówców. Poza tym nie mam
złudzeń – wielu wyborców mówi
mi wprost, że zamiast głosować na
kandydatów do Senatu, woleliby
zagłosować za tym, by Senat przestał istnieć. Kiedyś likwidację Senatu obiecywało im SLD, później
Platforma – słowa nie dotrzymali.
Wierzę, że ludzie chcą wreszcie
móc wybierać ludzi nie tylko nowych w polityce, ale też takich,
którzy dotrzymują słowa. Dlatego
kandyduję.
Rozmawiał: Leszek Bus
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