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Mam taką nieśmiałą sugestię dla pana Piotra Dudy,
znanego jako lider związkowy. Jeśli pan masz odrobinę
oszczędności, to zainwestuj
pan, panie lider, w akcje
Katowickiego
Holdingu
Węglowego. Podobną propozycję kieruję do ogromnej
rzeszy polityków, związkowców czy innych ludzi
dobrej woli, grzmiących słowami o konieczności ratowania polskiego górnictwa.
KHW SA, jak sama nazwa
wskazuje, jest spółką akcyjną; teoretycznie nabycie akcji jest możliwe, a w obecnej
sytuacji owe akcje będą tanie. Ponieważ politycy przekonują nas, że polski węgiel
ma przed sobą lepszą przyszłość; to lepsze jutro znajdzie swoje odzwierciedlenie
w rosnącej cenie akcji. Pan
więc, panie Duda, zarobisz,
a ja będę miał satysfakcję z
dobrej dorady.
Człowiek może zrobić ze
swoimi oszczędnościami to
co chce. Może je przejeść,
z korzyścią dla kucharzy i
kelnerów, aczkolwiek z ryzykiem dla swego żołądka.
Może okazać się filantropem, wspierając poprzez
Szlachetną Paczkę wybraną
rodzinę. Może także inwestować swoje pieniądze w
zbożnym dążeniu do mnożenia majątku. To ostatnie
wydaje się najbardziej twórcze, bo dobra inwestycja

przez pomnożenie majątku,
dać może korzyść wszystkim. Roztropnym jest więc,
by przez inwestycje uczynić
zyskownymi polskie kopalnie, zamiast przez Szlachetną Paczkę wspierać biedne
rodziny bezrobotnych eks-górników pozostałych po
bankructwie KHW SA.
Inwestycje muszą być roztropne, bo kupując akcje stajemy się współwłaścicielami
ponoszącymi wymierną odpowiedzialność. Inwestycja
może przynieść zysk, ale
może także przynieść straty; jedno i drugie obciąża
kieszeń właściciela. Życząc
panu, panie Duda, jak najlepiej, proszę o zachowanie
rozsądku; bo w złym losu
obrocie nie tylko stracisz
pan oszczędności, ale i pana
pensja zostanie obciążona
koniecznością pokrywania
strat wykreowanych przez
pana majątek. Na tym, niestety, polega ryzyko kapitalizmu. Mnie rada nic nie
kosztuje, ale to pan musisz
ryzykować gotówką, aby
wygrać lub stracić.
Jedno jest istotne. Moja
nieśmiała sugestia jest delikatnym wezwaniem do
uczciwości. Z pewnością
pan chodzi do Kościoła częściej niż ja, być może więcej
też pan czytasz, słuchasz,
oglądasz treści instruujących czym jest uczciwość.
Pan masz pod ręką Encykliki, a ja proste przesądy kupieckie. Dla mnie uczciwym
jest, gdy sam swymi pieniędzmi ryzykuję. Ale gdy

siłą zabiorę pieniądze staruszce i wydam je na jakieś
inwestycje obarczone ryzykiem, to nie jest uczciwość,
ale bandytyzm. Państwo ma
monopol na przemoc, państwo ma wszelkie warunki,
by legalnie okraść z pieniędzy staruszki i wydać je na
ryzykowne inwestycje. Ale
czy to jest uczciwe? Co na
to te pana Encykliki, kodeksy etyczne, zasady moralne?
Pan inwestując musisz zachować ostrożność. Nikogo,
także pana, nie stać na inwestycję, która kończy się
ciągłością pokrywania strat.
Taka inwestycja zmienić
może bogacza w bankruta i
skazać go na starość na zupki z jadłodajni dla ubogich.
W przypadku jak chodzi o
całe państwo i o wszystkich
podatników, to pan tego nie
widzisz. Uważasz, zapewne
słusznie, że państwo zawsze
za pomocą policji ograbiać
może staruszki tak skutecznie, że wystarczy na pokrycie strat.
Mądre, trafione inwestycje kapitałowe są najlepszą pomocą dla biednych.
Uczciwość polega na tym,
by pomagać z własnej kieszeni, a nie przez okradanie
jednych na rzecz drugich.
Janosik, moim prywatnym
zdaniem, był zwykłym łotrem, który słusznie skończył na haku. Nie idźmy tą
drogą...
Jarosław Kapsa
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Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

„Jest wielka szansa na to,
by województwo częstochowskie
powróciło na mapę”

W rozmowie z „7 dni” o planach PiS-u i własnych pomysłach na Częstochowę,
opowiada Artur Warzocha – kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu nr 69,
obejmującym miasto Częstochowa.
– Reprezentuje pan formację
polityczną, która w wielu kręgach wzbudza obawy, co do
sposobów rządzenia Polską.
Są ludzie, którzy twierdzą
nawet, że wyjadą z kraju po
dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Co jest takiego groźnego w tym, że PiS
najprawdopodobniej będzie
tworzyć rząd?
– Nie widzę żadnego powodu, żeby bać się rządów Prawa
i Sprawiedliwości. Przeciwnie,
PiS konsekwentnie od lat kreuje w swoim programie wizję
państwa przyjaznego obywatelom, wspierającego działania
gospodarcze i prorozwojowe,
zwalczającego szarą sferę i korupcję, a przy okazji państwa,
które wyciąga pomocną dłoń
wobec tych wszystkich, starających się uczciwie żyć i pracować obywateli, którym los nie
sprzyja. Podczas ostatnich kongresów PiS te akcenty zostały
dodatkowo wzmocnione. Mam
tutaj na myśli szczególnie,
ostatni kongres programowy w
Katowicach, który był jedną,
wielką debatą o państwie, jego
stanie, wizji i perspektywach
rozwoju. Moja formacja zrobi
zatem wszystko, żeby stworzyć
szansę do powrotu Polaków z
przymusowej emigracji. Zapewniam, że nie ma podstaw
do tego, żeby przez politykę realizowaną przez rządy PiS ktokolwiek poczuł się wykluczony
lub znalazł jakikolwiek powód
do opuszczenia kraju. Powyższe twierdzenia to czysty absurd, wpisany w świadomą
strategię straszenia Polaków.
– Pańskie ugrupowanie w
czasie trwającej właśnie kampanii złożyło już sporo obietnic. Desygnowana na funkcję
premiera w przyszłym rządzie PiS Beata Szydło mówiła podczas debat, m.in. o
wysokości kwoty wolnej od
podatku, dopłacie do każdego dziecka pięciuset złotych,
skróceniu wieku emerytalnego, czy powrotu do obowiązku szkolnego dla siedmiolatków. Skąd na spełnienie tych
obietnic brać środki?
– To wcale nie są działania, które obciążą budżet państwa jakimś niewyobrażalnym
kosztem. Przypomnę, że wiele
z tych rozwiązań obowiązywało w Polsce przez długie,
jak choćby poprzednie zasady
przechodzenia na emeryturę,
czy podejmowanie przez sied-

miolatków obowiązku szkolnego. Były wówczas również
większe wydatki na inne cele,
choćby na utrzymanie służby
zdrowia, która dzisiaj jest coraz słabiej finansowana i przez
to coraz mniej wydolna, czy
utrzymanie armii, rekrutującej
się z powszechnego poboru.
Problem tkwi w słabości rządów Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zafundowały nam
osiem lat życia na kredyt i brak
rozwiązań podstawowych problemów, przy jednoczesnym
zwiększaniu niepotrzebnych
wydatków, choćby na biurokrację. Mamy obecnie w naszym państwie potężny aparat
administracyjny i to zarówno
na szczeblach rządowych, jak
i samorządowych, rozrośnięty
do monstrualnych rozmiarów.
Niejednokrotnie, podczas spotkań z wyborcami padają pytania, jak to się dzieje, że pomimo tylu afer i nieudolności
ostatnich rządów, PO cieszy
się nadal poparciem wśród Polaków rzędu ponad dwudziestu
procent. Odpowiadam, że tego
poparcia należy właśnie szukać
w biurokracji, która poprzez
nieuzasadnione zwiększanie
zatrudnienia w aparacie administracyjnym uzależniła armię
ludzi i ich rodzin od siebie.
– Ale pytam skąd wziąć na realizacje tych celów pokrycie?
– Nasza kandydatka na premiera wskazała również źródła
finansowania zapowiedzianych
wydatków. Jednym z nich jest
zapowiedź opodatkowania sieci
zachodnich, wielkopowierzchniowych sklepów, które zarabiają w Polsce, a zyski, prawie
w całości, transferują do swoich
krajów. Jak wyliczyli nasi eksperci nałożenie na hipermarkety
podatku obrotowego powinno
przynieść do budżetu państwa
zysk ok. 3 miliardów złotych. A
to tylko jeden z przykładowych
pomysłów.
– Wybory do Senatu RP już
po raz drugi przeprowadzone
zostaną w formule jednomandatowych okręgów wyborczych, o których w ostatnich
miesiącach było tak głośno.
Przeprowadzone referendum
w tej sprawie pokazało, że Polacy nie wykazują zbyt wielkiego zainteresowania tym
problemem, o czym świadczy
słaba frekwencja. Jakie jest
Pana zdanie na temat „JOW”

-ów? Czy ten system wyborczy w Polsce się sprawdza?
– Istotnie, mamy w Polsce
sto jednomandatowych okręgów wyborczych, w których
wybieramy po jednym swoim
przedstawicielu do Senatu.
Właśnie kończy się kadencja
w ten sposób wybranych senatorów, którzy przez ostatnie
cztery lata reprezentowali swoich wyborców w izbie wyższej
parlamentu. Większość z tych
senatorów, a przypomnę, że
w Senacie mijającej kadencji
dominowali
przedstawiciele
koalicji PO – PSL, ponownie
ubiega się o wybór. Można
więc zaryzykować tezę, że dopiero po najbliższych wyborach
wystawiona zostanie ocena za
to, jak reprezentowali oni swój
region, czy miasto oraz interesy swoich wyborców. Ale to
jedna strona medalu, bo druga
jest taka, że – bez względu na
to, czy wyborów dokonujemy
w jednomandatowym okręgu
wyborczym, czy na podstawie ordynacji większościowej,
czyli takiej, jak w przypadku
wyborów do Sejmu – kierujemy się swoimi sympatiami politycznymi i to one właśnie, w
głównej mierze rzutować będą
na ostateczny wynik wyborczy.

– Co, w takim razie jest według pana najważniejszym
problemem
Częstochowy,
którą chciałby pan reprezentować w Senacie?
– Chciałbym pomóc naszemu miastu i jego mieszkańcom
rozwiązać największe bolączki
natury gospodarczo-społecznej, które w sposób bardzo
dotkliwy nas trapią. Do najważniejszych wyzwań należy
zaliczyć zatrzymanie regresu
gospodarczego miasta i regionu. Upadek gospodarki pociąga za sobą fatalne w skutkach
tendencje społeczne, do których zaliczyć należy takie problemy jak: depopulację, czyli
wyludnianie się miasta poprzez
emigrację jego mieszkańców w
poszukiwaniu pracy i lepszych
warunków życia, bezrobocie
i biedę, bezpieczeństwo publiczne, coraz niższe standardy
opieki medycznej i świadczeń
społecznych, niezadowalające
nakłady na kulturę i edukację,
niską – stosunkowo - jakość
usług publicznych oraz wiele,
wiele innych.
– Zgadzam się z taką diagnozą, tylko jaka jest rola senatora w rozwiązywaniu tego
typu problemów, skoro gros

tych spraw leży w kompetencji organów władzy samorządowej?
– Skoro mamy zdiagnozowane problemy, to trzeba znaleźć klucz do ich rozwiązania.
To parlament tworzy prawo,
które obowiązuje również na
szczeblu samorządu lokalnego. Wszyscy w Częstochowie
potrafią dokładnie wskazać
moment, w którym sytuacja
miasta zaczęła przybierać niekorzystny obrót. Był to rok
1999 i nieszczęsna reforma
administracyjna kraju, która
zlikwidowała województwo
częstochowskie. Po kilkunastu latach obowiązującego podziału administracyjnego kraju
wyraźnie widać, że prężnie
rozwijają się prawie wyłącznie stolice województw. Częstochowa, która jest miastem
większym przynajmniej od
siedmiu stolic województw,
dzisiaj kurczy się i ubożeje, a
tamte mniejsze miasta kwitną. Dzieje się tak dlatego, że
właśnie tam kierowane są olbrzymie środki centralne, w
tym również środki z pomocy
unijnej w takiej wielkości, o
jakiej powiatowa Częstochowa
nie może nawet marzyć. Taką
strategię rozwoju, opartą na
modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnym, czyli sprowadzającą
się do inwestowania w duże,
wojewódzkie ośrodki miejskie
przyjął rząd PO-PSL. To błędna droga, bo skazuje mniejsze
miasta na wegetację i o wiele
mniejsze dotacje. W Częstochowę bije to podwójnie, bo po
pierwsze nie jesteśmy miastem
wojewódzkim, a po drugie jesteśmy po Gdyni, drugim co
do wielkości miastem powiatowym w Polsce, z olbrzymią,
kosztochłonną infrastrukturą
komunalną do utrzymania.
Jedyną dla nas alternatywą i
szansą zarazem, jest powrót na
mapę administracyjną Polski
województwa częstochowskiego. Wracając do postawionego
pytania; rolą senatora, jak i całego parlamentu jest stworzenie
takich rozwiązań prawnych,
przy pomocy których możliwa
będzie poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i
regionu. Bezsprzecznie jedną
z takich dróg jest przywrócenie
Częstochowie rangi miasta wojewódzkiego.
– A może Częstochowa nie
umie odnaleźć korzyści z
funkcjonowania w woje-

wództwie śląskim? Może
rola miasta wojewódzkiego
wcale nam jest nie potrzebna, jeżeli odpowiednio poukładamy sobie relacje z Katowicami? Może powinniśmy
się pogodzić z naszą obecną
sytuacją?
– Absolutnie nie! Właśnie
teraz rysuje się wielka szansa
na to, by województwo częstochowskie powróciło na mapę
administracyjną kraju. Przypomnę, że rok temu zapowiedział to w Częstochowie prezes
Prawa i Sprawiedliwości pan
Jarosław Kaczyński. Kilka dni
temu powtórzył to w rozmowie z prezesem Okręgu PiS w
Częstochowie, posłem Szymonem Giżyńskim. Zarówno
wówczas, jak i ostatnio oświadczył, że jeżeli taka będzie wola
mieszkańców, to województwo
częstochowskie powstanie, bo
przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości tę wolę mieszkańców
uszanuje. Dużo jednak zależy
od nas samych. Musimy się zatem wziąć do pracy, by przygotować nasze miasto i region do
tej najważniejszej od lat zmiany. Podstawowym warunkiem
będzie jednak wygrana Prawa i
Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Żadne inne ugrupowanie
polityczne w Polsce nie wykazuje chęci realnego działania
w tym zakresie. Propozycja
Leszka Millera, zmierzająca
do przywrócenia podziału Polski na 49 województwa, czyli powrotu do tzw. „reformy
gierkowskiej” z 1975 r., ma
charakter czysto propagandowy, obliczony na obudzenie
sentymentów w tzw. „twardym” elektoracie eseldowskim,
rzewnie wspominającym czasy
PRL-u i jest już dzisiaj na tyle
archaiczna, co niemożliwa do
realizacji. Częstochowa, natomiast zasługuje na poważne
potraktowanie swoich aspiracji
i potrzeb, a nasz potencjał, nasza historia, jak również rola,
jaką wyznaczyła Częstochowie
Opatrzność oraz wiara i szacunek wielokrotnie okazywany
przez naszych Rodaków z całej Polski i świata, wręcz nas
do takiej pracy i mobilizacji
w tym zakresie zobowiązują.
Takie, między innymi zadanie,
wyznaczam sobie na najbliższe
cztery lata, jeżeli wyborcy mi
zaufają.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Marta Gębuś
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NIE BĄDŹ ŁOŚ, WRZUĆ GŁOS
…do urny

Każdy głos
ma znaczenie
„Jeśli ktokolwiek kiedyś
powie, że pojedynczy głos
się nie liczy, przyślijcie go
do mnie. Ja mu wyjaśnię”
– to słowa demokraty Alberta Arnolda „Al” Gore'a
sprzed 15 laty, po przegranej z republikaninem Georgem Walkerem Bushem
w wyborach prezydenckich
w USA w 2000 r. Różnica
pomiędzy konkurentami w
walce o Biały Dom była tak
niewielka, że zadziałało prawo zmuszające komisje wyborcze do ponownego liczenia głosów. Kontrowersji
było co niemiara, a o zwycięstwie Busha przesądził
ostatecznie niejednogłośną
decyzją (5-4) Sąd Najwyższy. Czas oczekiwania na
oficjalną informację, kto
będzie przywódcą największego mocarstwa świata,
wyniósł pięć tygodni. A prezydentem został kandydat,
który... przegrał w głosowaniu powszechnym, a o jego
zwycięstwie
przesądziły
głosy elektorskie.

My – Polacy – oddamy
nasze „pojedyncze” głosy
w niedzielę 25 października
w wyborach parlamentarnych. Zadecydujemy o tym,
która opcja będzie rządziła
przez najbliższe cztery lata,
wybierając jednocześnie 1
senatora i 7 posłów, którzy
będą reprezentowali interesy częstochowian, w Sejmie
i Senacie.
Zachęcamy wszystkich
do udziału w wyborach, do
świadomego głosowania.
Aby dokonać świadomego
wyboru, warto prześwietlić
wszystkie partie i kandydatów. Może posłużyć ku temu
np. portal latarnikwyborczy.
pl, który pozwala porównać
własne poglądy polityczne na konkretne sprawy z
poglądami poszczególnych
partii.
* 25 października w całym
kraju wybierać będziemy
460 posłów i 100 senatorów
na czteroletnią kadencję.
Z okręgu częstochowskiego do Sejmu dostanie się

Nie bądź durny, idź do urny

siedmiu kandydatów, a do
Senatu dwóch (jeden z miasta Częstochowy, a drugi z
„terenu” - powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki),
* Prawo udziału w głosowaniu ma polski obywatel,
który ukończył 18 lat i posiada pełnię praw publicznych i wyborczych,
* Lokale wyborcze będą
otwarte w godzinach 7:00 21:00,
* Głosować można osobiście, ale także poprzez
pełnomocnika lub korespondencyjnie (czas na
zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
lub przez pełnomocnika już
minął),
* Wyborca zamierzają-

cy głosować w obwodzie
głosowania poza miejscem
stałego zamieszkania, może
otrzymać zaświadczenie o
prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,
za granicą lub na polskim
statku morskim. Wniosek
o wydanie zaświadczenia o
prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w
której wyborca jest ujęty w
spisie wyborców, najpóźniej
do 23 października. Może
on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej,
* Pamiętaj o zabraniu ze
sobą do lokalu wyborczego
dowodu tożsamości.
Mateusz S.

Karta z listami kandydatów na posłów do SEJMU będzie miała formę broszury, można powiedzieć książeczki.
Na jej pierwszej kartce znajdziemy instrukcję
obsługi, czyli zbiór informacji o tym, jak głosować.
Druga kartka to spis treści, wyliczone są
wszystkie komitety wyborcze.
Na kolejnych kartkach umieszczone są nazwiska kandydatów poszczególnych partii.
Głosować można TYLKO NA JEDNĄ PARTIĘ
– stawiając znak X (krzyżyk) w kratce obok nazwiska WYŁĄCZNIE JEDNEGO KANDYDATA.
Postawienie znaku X na więcej niż jednej kartce lub więcej niż przy jednym nazwisku spowoduje, że głos będzie nieważny.
Karta do głosowania do SENATU będzie jednostronna, w kolorze żółtym i będą na niej nazwiska kandydatów na senatora oraz nazwy
komitetu wyborczego.
Wybieramy TYLKO JEDNEGO KANDYDATA
stawiając znak X (krzyżyk) w kratce obok jego
nazwiska. Informacja o tym jak oddać ważny głos, będzie umieszczona w dolnej części
kartki.
Więcej o tym jak głosować na stronie parlament2015.pkw.gov.pl.
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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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Żyjmy bezpiecznie
w trudnych czasach
– rozmowa z Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych HENRYKIEM KIEPURĄ – kandydatem do SEJMU
– Ile to już lat w mundurze?
– No, sporo minęło
już 25.
– Jak dziś prezentują
się straże pożarne?
– Dużo się zmieniło przez te wszystkie
lata, i wyposażenie, i
wyszkolenie, tylko ludzie tacy sami, zawsze
gotowi nieść pomoc
potrzebującym.
– Strażacy są bardzo wysoko oceniani
przez opinię publiczną...
– No tak, od lat tak
jest, ale też w chwili
próby katastrofy, wypadku, powodzi czy
pożaru strażacy zawsze są pierwsi z bezinteresowną pomocą.
– Strażacy ochotnicy
są coraz lepiej wyszkolenie i wyposażeni, kto najbardziej
Was wspiera?
– Jest kilka instytucji, na pomoc których
możemy liczyć, przede
wszystkim samorządy,
ale i Zarząd Główny
i Wojewódzki Związku OSP, dużo pracy i
poświęcenia wkładają
także członkowie Zarządów Powiatowych
i Gminnych, a trzeba
podkreślić, że ich praca jest pracą społeczną
tym bardziej zasługu-

ją strażacy na słowa
uznania.
– Bezpieczeństwo mieszkańców to główne
zadanie służb ratowniczych, tylko, że to
kosztuje – sprzęt, samochody, inne urządzenia...
– Tak, ale poczucia
bezpieczeństwa nie da
się wycenić na złotówki, każdy z nas chce
czuć się bezpiecznie,
a takie poczucie mogą
dać tylko właściwie
wyszkolone i przygotowane służby ratownicze. Bardzo liczyliśmy na środki z Unii
Europejskiej, ale pieniędzy będzie mniej
niż
planowaliśmy,
dlatego od wielu miesięcy rozmawialiśmy
o zwiększeniu kwoty
na samochody i udało
się, z pomocą przyszedł Urząd Marszałkowski i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.
– Będzie pomoc dla
strażaków?
– Tak uzgodniliśmy
z Marszałkiem i Prezesem WFOŚiGW Panem Andrzejem Pilotem, że przez najbliższe 4 lata na samochody bojowe OSP trafi
do jednostek ponad 30
milionów złotych. Te
ustalenia potwierdzi-

OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Henryk Kiepura i Ireneusz Skubis współpracują na rzecz OSP naszego regionu (w środku Prezes,Generał Zbigniew Meres)

liśmy na posiedzeniu
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP,
które odbyło się w
Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach.
– W Sejmie chciałby Pan działać na
rzecz...
– Przede wszystkim
na rzecz bezpieczeń-

stwa
mieszkańców,
wsparcia dla strażaków, bo nigdy nie
wiadomo kiedy będą
musieli nam pomagać.
Od wielu lat blisko
współpracuję z Panem
Ireneuszem Skubisem
Członkiem
Zarządu
Głównego
Związku
OSP, myślę że jego

doświadczenie i wiedzę też będę mógł wykorzystać w Parlamencie na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i podniesienia sprawności
służb ratowniczych.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Marta Gębuś

Henryk Kiepura – absolwent
Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, czynny strażak
ratownik, Starosta. Od 2007
roku Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.
Ukończył studia podyplomowe
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku
Fundusze Unii Europejskiej.
005393871
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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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ROZPONDEK W POLITYCE
– wybierz rozsądek
Doświadczona polityk, samorządowiec, od 1995 do 1998 roku prezydent Częstochowy, posłanka na Sejm V, VI
i VII kadencji. Teraz ponownie ubiega się o mandat parlamentarzysty z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Halina Rozpondek, numer 2 na liście PO w okręgu częstochowskim w wyborach do Sejmu, w rozmowie z „7 dni”.
– Proszę opowiedzieć o Pani
dokonaniach. Co takiego się
zadziało przez te wszystkie
lata?
– Mówi się, że w polityce potrzebny jest nowy oddech, nowi
ludzie... Ja się z tym zgadzam,
bo taka wymiana kadr w polityce jest niezbędna. Ale ta wymiana na poziomie państwa demokratycznego odbywa się tak, że
część sprawdzonych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenie
polityczne, czy społeczne, powinna zostać chociażby po to,
żeby zachować rozsądek w polityce. Młodzi ludzie mają świetne pomysły i świetne hasła, ale
czasami mało znają rzeczywistość, bo wkraczają w politykę
prawie, że z ulicy. Natomiast
rozwaga i znajomość rzeczy
jest bardzo potrzebna. Dlatego
zdecydowałam się znów kandydować, bo i dorobek i doświadczenie w ciągu ostatnich 25 lat
mam duże.
Od 1990 roku byłam radną,
czyli od początku przemian w
Polsce. Byłam wtedy osobą
pełną pomysłów na zmiany w
Częstochowie, tak by była ona
miastem znanym, rozpoznawanym i szanowanym. Oczywiście
zderzyłam się z rzeczywistością
i z prawem, które należało stosować. To była przyśpieszona
nauka prawa i nowych realiów.
Byliśmy pełni entuzjazmu i zapału i dlatego udało się Częstochowę doprowadzić do stabilizacji cywilizacyjnej. Wszyscy
pamiętają telefony, gazociągi,
komitety mieszkańców – to
wszystko zostało zrealizowane.
W latach 90-tych byłam Prezydentem Miasta, gdzie dokończyłam najważniejsze dla
mieszkańców problemy, a także
rozszerzyliśmy je na możliwości i turystyczne i gospodarcze
Częstochowy. Współpracowaliśmy ze wszystkimi możliwymi krajami, w których odbywa
się podobny ruch turystyczny
jak w Częstochowie, by turystów zachęcić do odwiedzania,
a przede wszystkim pozostania
w naszym mieście. Nasza działalność na forum międzynarodowym spowodowała, że w roku
1998 otrzymaliśmy jako pierwsi
w Polsce i w Europie Środkowej
- Nagrodę Rady Europy. To prestiżowe wyróżnienie nie miało
być może przełożenia na do-

datkowe finanse, ale zostaliśmy
dostrzeżeni. Sukces mógłby być
większy, gdyby nie to, że w tym
samym roku straciliśmy jako
miasto status województwa. W
tym momencie właściwie nasze plany upadły. Częstochowa stała się jednym z 18 miast
na Śląsku na prawach powiatu.
Zaczęły od nas odpływać instytucje i inwestycje i to, co osiągnęliśmy przez osiem lat ciężką
pracą, zostało w dużym stopniu
zniweczone.
– Wówczas, jako prezydent
miasta, podejmowała Pani w
tej sprawie dużo starań...
– Od momentu ukazania się
doniesień, że Częstochowa
przestanie być miastem wojewódzkim, rozpoczęłam rozmowy z premierem Buzkiem i
innymi ważnymi osobistościami, a później zaczęliśmy akcje
wspólnie z mieszkańcami, parafiami i instytucjami w Częstochowie, m.in. z Politechniką
Częstochowską. Jej ówczesny
rektor Janusz Szopa zorganizował spotkanie z przedstawicielami okolicznych miejscowości,
którym zależało na byciu częścią województwa częstochowskiego. Gdy okazało się, że województwa częstochowskiego
nie będzie, rozpoczęliśmy walkę o to, by nie być w województwie śląskim, a w województwie
staropolskim. Niestety zebrane
40 tysięcy podpisów nie wystarczyło, by złożyć projekt obywatelski w obronie województwa.
I tak straciliśmy województwo,
prestiż i miejsca pracy. Przy-

czynili się również do tego ówcześni posłowie oraz prezydent
Kwaśniewski, który obiecał województwo staropolskie, a skończyło się na świętokrzyskim
– Utrata województwa stała
się faktem , ale jednak miasto
istnieje nadal i jako posłanka
podjęła Pani wiele działań...
– Mając wiedzę o potrzebach
miasta, od 2005 roku kiedy to po
raz pierwszy uzyskałam mandat
poselski, obok spraw samorządowych, zabiegałam o sprawy Częstochowy i regionu. Udało mi się
pozyskać duże pieniądze, mimo
że rządził wtedy PiS. Były to pieniądze m.in. na częstochowskie
uczelnie, czy obwodnicę Krzepic
i Lublińca, udało się pozyskać
fundusze także dla Złotego Potoku i Mstowa, a także na inwestycje przeciwpowodziowe. Będąc
w Sejmie, głosuję oczywiście w
sprawach krajowych, ale nigdy
nie zapominam o Częstochowie
i regionie , zawsze wspieram je
jak tylko mogę. Przez osiem lat
walczyliśmy o usprawnienie połączeń kolejowych między Częstochową, a Warszawą i to się
udało. Każdy wójt czy burmistrz
wie, że może do mnie w każdej
chwili zadzwonić. Jeśli przy jakiejś drodze krajowej potrzebny
jest chodnik, to ja zabiegam o
to, by ten chodnik tam był. To
są takie drobniejsze sprawy, ale
również ważne dla lokalnej społeczności. A ja jestem samorządowcem i uważam, że najpierw
powinno się zadbać o małe gminy, a później przekładać to na
kraj.

Chciałabym również poruszyć
kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Mam na
myśli zbiornik w Poraju. W tej
chwili ten projekt znalazł się w
zadaniach strategicznych do realizacji na całe dorzecze Warty.
Remont zbiornika w Poraju jest
bardzo ważny i to jest inwestycja, którą udało się wprowadzić.
Być może jest to moją wadą,
ale ja nie biegnę od razu do mediów, dlatego że udało mi się coś
zrobić. Dla mnie ważne jest, że
cieszą się lokalne społeczności.
Także dotyczy to Częstochowy.
Współpracowałam z prezydentem Matyjaszczykiem w sprawie ulicy Warszawskiej, bo było
tam wiele problemów. W takich
sprawach nie patrzę na politykę
i na to, że mój partner w rozwiązywaniu w konkretnych problemów jest z innej partii politycznej. Należy współpracować ze
wszystkimi.
Ja ludzi się nie boję, bo po
prostu ich lubię, chętnie z nimi
rozmawiam, nawet jeśli czasami
powiedzą coś niemiłego – na to
trzeba być odpornym. W polityce liczy się rozsądek, pragmatyzm i umiejętność współpracy
z ludźmi. Od momentu kiedy
weszłam do polityki, do dnia
dzisiejszego ja się nie zmieniłam, oprócz tego, że zmieniłam
się fizycznie. W sensie wewnętrznym nie. Rozmawiam i
współpracuję z ludźmi, podobnie jak w latach 90-tych.
– Jaki pani zdaniem powinien
być pomysł na Częstochowę?
– Na razie na tym etapie nie
możemy mówić o powrocie
województwa częstochowskiego, mimo że są tacy, co to obiecują. Jest to niemożliwe z przyczyn proceduralnych, reformy
administracyjne mogą odbywać
raz na 25 lat. Upatruję szansę w
czymś innym. Powstała ustawa
o Związkach Metropolitalnych.
Ona weszła z myślą bardziej o
Śląsku, ale gdyby Częstochowa
przestając być miastem wojewódzkim zadbała o sąsiadów,
to dziś nie byłoby problemów
z utworzeniem takiego Związku. Nie da się zrobić pomysłu na samą Częstochowę bez
okolicznych powiatów i gmin.
Mam na myśli powiaty częstochowski, myszkowski i kłobucki. Gdybyśmy mieli takich
przywódców, którzy potrafiliby

od początku oddziaływać na teren wokół miasta, snuć wspólne
plany rozwoju, dziś bylibyśmy
w zupełnie innym punkcie.
Absolutnie uważam, że należy
zmniejszyć liczbę miast na prawach powiatu.
Obecnie mamy sytuację, że
Częstochowa rozwija się sama
dla siebie, a gminy –– dzięki
środkom europejskim jakoś sobie radzą, ale choć wszędzie jest
ładnie, nie mamy wspólnego pomysłu na subregion częstochowski. Mimo upływu lat, nadal nie
mamy planu na połączenie naszego potencjału turystycznego
w postaci pielgrzymowania na
Jasną Górę i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jasne,
że większość turystów przyjeżdża autokarami, parkuje przy
Jasnej Górze – w tym samym
dniu wraca, ale jest też grupa
turystów, która przyjeżdża do
Częstochowy i chciałaby zobaczyć coś więcej niż tylko klasztor. Brakuje nam kompleksowej
oferty. Coś takiego mi się marzy. Pamiętajmy, że taka oferta
byłaby skierowana nie tylko dla
osób przyjeżdżających, ale również dla mieszkańców.
Nie porywajmy się na rzeczy
wielkie, na rzeczy nierealne,
róbmy to, co możemy i korzystajmy z tego co mamy.
– Jak Pani ocenia współczesnych polityków?
– Mnie w polityce brakuje powagi. Sejm nie cieszy się dobrą
opinią, dlatego że pokazuje się
tylko ludzi, którzy powiedzą coś
negatywnego,
sensacyjnego.
Takie zachowanie niestety obniża prestiż. Proszę mi wierzyć, że
w Sejmie, także w tym ostatnim,
3/4 posłów to naprawdę pracowici ludzie, którzy mieli już
swój dorobek i przyszli do parlamentu z myślą, by zmieniać
Polskę na lepsze. Tylko, że niestety większość mediów nie jest
zainteresowana pozytywnym
przekazem.
Polska jest piękna i kolorowa.
Nie można czynić jej jednobarwną, lecz cieszyć się i czerpać najlepsze z wielu dobrych
pomysłów ludzi kochających
nasz kraj. Tak, aby stabilnie
i spokojnie a co najważniejsze –
ROZSĄDNIE – zmieniać ją na
lepsze. To staram się robić.
Rozmawiała
Renata R. Kluczna
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Lelów ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów
położonej w obrębie Lelów (k.m.2) oznaczona jako działka nr 79/2 o pow. 0,1680 ha,
składająca się z użytku Ba-0,1680 ha zabudowana budynkiem byłej hydroforni,
opisana w KW CZ1M/00093725/8. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem 58WZ-Teren wgłębnych ujęć wody.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56 700 zł.
Wysokość wadium 8 500 zł.
Przetarg odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 900 w sali narad w Urzędzie
Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu
wadium w wysokości 8 500 zł na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia
Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r.
(liczy się data uznania rachunku UG).
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji
przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na
przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie
wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
(postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży,
spowoduje unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli
Gmina nie wskazuje granic działki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl.
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Partia Razem

– alternatywa dla SLD
Inna polityka jest możliwa! Kiedy ostatni raz głosowałeś z nadzieją?
– takimi hasłami reklamuje się Partia Razem, nowe ugrupowanie na
polskiej scenie politycznej. „Razem” to alternatywa dla wyborców o
poglądach lewicowych, którzy są niezadowoleni z polityki prowadzonej
przez Zjednoczoną Lewicę.
Przedstawiciele „Razem”
mówią, że są nie tyle alternatywą wobec Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, co wręcz jedyną partią lewicową w kraju,
a SLD to lewica, ale co najwyżej z nazwy, bo na pewno nie
w działaniu – Jesteśmy jedyną partią lewicową w Polsce.
SLD, które się nią mieni, prowadzi nielewicową politykę.
Przykłady? Proszę sobie przypomnieć czasy ich
rządów. To właśnie Leszek
Miller wprowadził podatek
liniowy dla przedsiębiorców,
zlikwidował fundusz alimentacyjny czy wprowadził eksmisję na bruk. A Włodzimierz
Cimoszewicz „trzymał w
zamrażarce” ustawę o związkach partnerskich. Do tego
należy dołożyć wmieszanie
się w wojnę w Iraku i więzienia CIA – wylicza Jarosław
Soja, numer 1 w wyborach do
Sejmu na liście Partii Razem
w okręgu częstochowskim.
W zbliżających się wyborach

parlamentarnych, SLD startuje wspólnie z m.in. Twoim
Ruchem Janusza Palikota, pod
nazwą Zjednoczona Lewica.
Aby dostać się do Sejmu, jako
koalicja, musi przekroczyć
8-procentowy próg wyborczy – Zjednoczona Lewica to
próba zamaskowania starych
twarzy, nowymi np. Barbarą
Nowacką [liderka koalicji –
przyp. red.]. Chodzi o to, by
wprowadzić do parlamentu
sldowskich baronów. Proszę
spojrzeć na „jedynki” na ich
listach. 3/4 nazwisk to „stare
sldowskie twarze”. Dla nich
najważniejsze jest to, by za
wszelką utrzymać się w Sejmie – mówi Soja.
Co zatem ma do zaproponowania Partia Razem? Jakie są
trzy najważniejsze postulaty
nowej lewicowej formacji?
– Po pierwsze praca: walka
ze „śmieciówkami”, wprowadzenie minimalnej płacy
godzinowej i dotkliwe kary za
łamanie praw pracowniczych.

Po drugie sprawiedliwe podatki: biedni powinni płacić
niższe, a bogatsi wyższe podatki niż obecnie. I po trzecie
mieszkania: tańsze, bardziej
dostępne, stwórzmy państwowy program budowy mieszkań na wynajem – wymienia
Jarosław Soja.
Partia Razem powstała jako
oddolna inicjatywa ludzi niezadowolonych ze sposobu
uprawiania polityki w Polsce.
Swoje pierwsze polityczne
kroki stawiała w maju tego
roku – wtedy została założona. Startowała praktycznie
z niczym, wówczas nikt o niej
nie słyszał i nikt nie wierzył,
że „Razem” wystawi listy we
wszystkich okręgach wyborczych w kraju, powątpiewano czy w ogóle gdziekolwiek
wystawi kandydatów. Tymczasem to się udało. Czy Partia Razem sprawi sensację 25
października? To już zależy
od wyborców.
Mateusz S.

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 Niezwykłe filmy dokumentalne już w sprzedaży
Na rynku wydawniczym ukazała się płyta DVD z II Festiwalu Filmów Dokumentalnych im Braci Krzemińskich
„Moja Mała Ojczyzna” z trzema filmami, które miały swoje
kinowe premiery podczas tego festiwalu. Pierwszym filmem jest dokument „Marek Perepeczko” - opowieść o tym,
jakim człowiekiem był znany aktor. Większość kojarzy go
jako zbójnika z serialu Janosik, młodsze pokolenie raczej
jako komendanta z „13. posterunku”. Drugim filmem na
płycie jest „Warszawska Pielgrzymka do Częstochowy 1961 rok”. Na uwagę zasługują ciekawe ujęcia z drogi, którą przemierzają pątnicy, chaty kryte strzechą, wozy konne,
postoje na posiłki. Trzeci film pt. „Noga” jest poświęcony
drużynie piłki nożnej złożonej z jednonogich graczy.

 Masz niedosłuch – skorzystaj z bezpłatnych
konsultacji

W najbliższą sobotę 24 października w Poradni PZG Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie w ramach akcji „Białej Soboty dla słuchu” osoby mające
niedosłuch powyżej 60 decybeli, którym już nie wystarcza aparat słuchowy, będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji
lekarskich. Do dyspozycji pacjentów będzie lekarz laryngolog
oraz inżynier kliniczny, który pokaże dostępne możliwości powrotu do świata dźwięków. Zapisy na konsultacje pod numerem
ogólnopolskiej infolinii „Razem dla słuchu” 22 333 30 00 (od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00).
Niedosłuch u osób w wieku senioralnym staje się coraz poważniejszym problemem, który ogranicza aktywność znacznej
części polskiego społeczeństwa. Na szczęście słuch jest zmysłem, który dzięki osiągnięciom nauki i techniki w większości
przypadków udaje się przywrócić. W wielu przypadkach rozwiązaniem problemu są aparaty słuchowe, jednak nie pomagają przy głębokich niedosłuchach i głuchocie. W takiej sytuacji
rozwiązaniem są implanty słuchowe, wszczepiane i użytkowane
na całym świecie od ponad 30 lat.

 „Akt – fotografia nieartystyczna”
...taki tytuł dał Jerzy Piątek swojemu nowemu albumowi oraz
wystawie prezentowanej w OPK „Gaude Mater”. Wernisaż z
udziałem tego znanego fotografika odbędzie się 29 października
o godz. 18. Wstęp wolny. Oprócz fotografii pejzażowej Jerzy
Piątek ma spory dorobek jako fotograf aktów i fotograf społeczny. W jego pracach widać silne przywiązanie do czarno-białego
rejestrowania rzeczywistości, obojętne czy jest to pejzaż, akt
czy społeczne dokumenty. Jerzy Piątek jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik plenerów
artystycznych i wystaw zbiorowych. Autorski album „Akt – fotografia nieartystyczna” stanowi rejestr części dorobku fotografa, który fotografował nie tylko pejzaże i polską prowincję. Jest
jednocześnie ukłonem w stronę tych wszystkich, którym chciało się organizować, pozować, fotografować i wystawiać. Autor
prosi by, „album ten traktować jedynie jako skromny support
przy okazji dużego projektu”.

 Największą makietę kolejową w Europie można
zobaczyć w Częstochowie

Dzięki wykorzystaniu kilometrów przewodów, tysięcy modeli drzew, setek metrów torów grupa pasjonatów modelarstwa
kolejowego wykonała najpiękniejszą makietę kolejową w Polsce. Chcąc podzielić się swoją pasją z jak największą liczbą widzów, wykonali ją w formie możliwej do przewozu i prezentacji
w różnych miejscach kraju. Jest to prawdopodobnie największa
w Europie mobilna makieta kolejowa. Aby obejść całą makietę należy przespacerować ponad 130 metrów i zobaczyć ponad
900 metrów torów. Całość dopełnia ponad 40 lokomotyw oraz
setki wagonów i figurek ludzi oraz zwierząt, a także dziesiątki
budynków zbudowanych na makiecie - a wszystko to 87 razy
mniejsze niż w rzeczywistości. Makietę w Częstochowie można
oglądać do 29 listopada br. w Galerii Jurajskiej. Wstęp na wystawę jest płatny.
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Kalendarium

22 października – Światowy Dzień
Osób Jąkających, Dzień Caps Locka
23 października – Dzień Stałej Avogadra, Dzień Mola
24 października – Dzień Poborców
Podatkowych, Międzynarodowe
Święto Roweru
25 października – Dzień Kundelka,
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
26 października – Światowy Dzień
Donacji i Transplantacji, Święto
Narodowe w Austrii
27 października – Światowy Dzień
Dziedzictwa Audiowizualnego,
Święto Niepodległości Turkmenistanu, Dzień Lesbijki
28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
Wszystkim obchodzącym swoje
święto, redakcja Tygodnika „7 dni”
życzy pomyślności, spełnienia marzeń i dużo optymizmu.
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HUMOR
Przychodzi dwóch facetów obok
Sejmu i słyszą jak wszyscy drą
się: "Sto lat! Sto lat!"
Jeden do drugiego:
– Ktoś tam chyba ma urodziny.
– Nie. Wiek emerytalny ustalają.
Zamawia Clinton rozmowę telefoniczną z Piekłem.
Gada, gada, po kilku dniach
przychodzi rachunek na bajońską kwotę.
Zamówił także Jelcyn, bo co,
ma być gorszy?
Gada, gada, gada, gada.
Przyszedł rachunek na kilkanaście rubli.
Zdumiony dzwoni na centralę
z zapytaniem co on tak tanio, a
Clinton drogo?
– Bo ze Stanów do Piekła to
międzynarodowa, a z Moskwy
to miejscowa.
Facet podjeżdża samochodem
pod Sejm i chce zaparkować.
Podchodzi BOR-owik i mówi:
– Panie! Tu nie może pan parkować. Tu jest Sejm tu sami posłowie, senatorowie i ministrowie.
– Nie szkodzi. Mam alarm i
ubezpieczenie.
– Co to jest państwo komunistyczne?
– Wszyscy mają wspólne nic.
– Co to jest państwo socjalistyczne?
– Wszyscy mają po równo niczego.
– Co to jest państwo socjaldemokratyczne?
– Wszyscy mają po równo niczego, ale partia ma więcej.
– Co to jest państwo kapitalistyczne?
– Wszyscy mają coś mimo, że
niektórzy więcej od innych. Ci,
którzy mają mniej, żądają zmiany ustroju na jeden z powyższych, tak żeby nikt nie miał nic.

6.
Dwa kręcące się tuż pod sufitem
wiatraki znakomicie radziły sobie ze
schładzaniem gorącego powietrza w
sali konferencyjnej BykRolu, jednak
w żaden sposób nie mogły rozpędzić
nerwowych fluidów, które krążyły
wśród zgromadzonych tutaj pracowników marketingu i działu kontroli
jakości. Leciutkie powiewy wiatru
poruszały stosem faksów z przysłanymi reklamacjami. Od wczoraj
nadeszło ich już kilkanaście. Zakład
jeszcze nigdy nie wypuścił tak feralnej partii produktów. Do tej pory nie
wykryto co jest przyczyną, częstych
zatruć i niemiłej woni wędlin, kaszanki i parówek, które wyprodukowano kilka dni temu. Sprawą tą od
kilku godzin zajmowało się zakładowe laboratorium, a wyniki analizy
miały być dostępne lada moment.
Na przykrytym białym obrusem
długim stole konferencyjnym znajdowały się dwa stojące obok siebie
talerze z wędlinami. Jeden z nich był
biały, a drugi czarny. Przyniesiono
je tutaj przed chwilą na polecenie
Orłowskiego. Nikt nie potrafił domyśleć się jaki za tym posunięciem
kryje się cel. Wszak, jeśli nawet
wędliny zawierały substancję, która
spowodowała zatrucia, to i tak nie
będzie jej widać gołym okiem.
Około dwudziestu osób oczekiwało w nerwowym napięciu na
przybycie szefa. Jedni ukrywali

swe emocje pod maską sztucznego
spokoju, drudzy jawnie okazywali oznaki podenerwowania. Żaden
z nich, znając porywczość swego
pryncypała, nie mógł być pewien
swego losu. Zresztą wszystko zależało od wyniku analiz laboratoryjnych, które wskażą przyczynę oraz
winnych tej porażki, a prezes zadecyduje, jak ich ukarać.
Zenon Orłowski gwałtownie
wkroczył do sali. Zatrzasnął drzwi,
energicznie podszedł do stołu i rzucił
na blat skórzaną aktówkę z wyglądającym z niej plikiem dokumentów.
Wyprostował się i spojrzał pałającym
gniewem wzrokiem po zgromadzonych w sali podwładnych.
– Klęska! Nieprawdopodobny
brak odpowiedzialności i rażące
zaniedbania! – wyrzucił z siebie po
chwili pełnej napięcia ciszy. – Zawiódł dział kontroli jakości i dział
produkcji.
Nikt nie miał odwagi się odezwać. Wszyscy wiedzieli jakim
nerwowym człowiekiem jest prezes
i wielokrotnie byli już świadkami,
podejmowanych przez niego pod
wypływem impulsu, pochopnych
i radykalnych decyzji. Mimo tego
musiał być jednak dobrym menadżerem skoro potrafił doprowadzić
BykRol do tak znaczącej pozycji na
rynku. Stąd też nawet, jeśli jego decyzje były podejmowane pod wpły-

wem impulsu, to jednak w ogólnym
rozrachunku zawsze racja była po
jego stronie. Rozległo się kilka nerwowych kaszlnięć, szuranie butów
po podłodze.
– Panie Zenonie, może trochę
więcej szczegółów – mocnym głosem odezwał się szef produkcji. –
Ciekawi jesteśmy co konkretnie się
stało?
Orłowski pochylił się nad stołem,
wyjął ze skórzanej aktówki kilka
kartek papieru i zamachał nimi w
powietrzu.
– W laboratorium stwierdzono, że partie produkcji z ostatnich
kilku dni, w tym również ta reprezentacyjna, która poszła do Austrii,
zawierały dziesięć razy większą
niż przewidują normy dawkę kwasku mazatanowego – rzucił na stół
kartki z wynikami analiz i potoczył
wśród zgromadzonych gniewnym,
oskarżycielskim spojrzeniem. – Nie
rozumiem jak można było dopuścić
do takiego niedopatrzenia!
– To niemożliwe! – zaprotestował szef produkcji. – Robiliśmy
wszystko zgodnie z procedurami!
Osobiście nadzorowałem prace!
– Porozmawiamy o tym nadzorowaniu w moim gabinecie! – rzucił
krótko Orłowski.
– Czy oby w wynikach analiz nie
doszło do pomyłki? – odezwał się
kierownik działu kontroli jakości. –

Ze swojej strony mogę panu przedstawić wyniki analizy, w których
czarno na białym stoi, że składniki
w tej partii produkcji były dobrane
zgodnie z recepturą i procedurami –
wątły i chudy mężczyzna odpowiedzialny za kontrolę jakości przemieścił się kilka kroków w stronę drzwi.
– Proszę poczekać, zaraz przyniosę
wyniki.
– Niech pan nigdzie nie odchodzi! – prezes zatrzymał go w miejscu.
Kilkanaście zaskoczonych spojrzeń spoczęło na wysokiej szczupłej
postaci Zenona Orłowskiego. Ten
zaś energicznym ruchem głowy
odrzucił do tyłu spadającą na czoło
kruczoczarną grzywkę i wskazując
na dwa położone na stole talerze
powiedział:
– Zrobimy teraz mały sprawdzian
z wiedzy o firmie – podszedł do
środka długiego stołu – Na jednym
z tych talerzy znajdują się parówki z Austriackich zakładów Wien
Fleisch Fabrick, a na drugim nasze
z BykRolu – zrobił kilka kroków
do tyłu i mówił dalej: – Zasady są
proste. Należy odgadnąć, które są
nasze, a które z Austrii. Kto stwierdzi, że nasze są na białym talerzu,
ustawia się w tym rogu sali – wskazał ręką na lewo – a kto uważa, że
na czarnym, ustawia się tam przy
drzwiach – skinął ręką w prawo. cdn
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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.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM WYBORCZYM
1

l

2
3
4
5

Romuald Bryła – przewodniczący
Małgorzata Jaksender – sekretarz
Małgorzata Miszczak – skarbnik
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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6
7
8
9
10
11
Znaczenie wyrazów:
1. SPRZECIWIA SIĘ RZĄDOWI
2. ZAKŁAD Z ALE
3. SŁAWNY MARSZAŁEK
4. PENSJA POSELSKA
5. LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

6. LOCH... JEZIORO Z POTWOREM
7. MICHAEL... - BYŁY KIEROWCA F1
8. BYŁY SZEF KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEZ 10 LAT
9. DODATKI DO UMOWY
10. URZĄDZENIE OPTYCZNE
11. PLACÓWKA DYPLOMATYCZNA
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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

CZWARTEK 22.10.2015 
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Porządki
na zbiorniku
Zaciszańska
Jak co roku
po wakacjach
częstochowskie
akweny wyglądają
tragicznie.
Brzegi zbiorników
i okoliczne zarośla
przyozdobione
stertami przeróżnych śmieci
świadczą o naszym społeczeństwie, które
latem nad nimi
wypoczywało.
Członkowie koła PZW
Częstochowa – Miasto postanowili uporać się z tym
problemem nad glinianką,
Zaciszańska organizując
wielkie porządki.
Z pomocą przyszła im
młodzież z Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, który
mieści się przy ulicy Warszawskiej 142. Nauczycielki: Lena Czaja i Ewa

II Edycja Konkursu
Fotograficznego
Skuza,
przyprowadziły
uczniów z klasy II e, którzy w kilkadziesiąt minut
zapełnili nieczystościami
kilkadziesiąt worków.
Prace porządkowe połączono z prelekcją ekologiczną, podczas której młodzież mogła się dowiedzieć
o życiu ryb i wędkarstwie.
Swoją wiedzę przekazał
im doskonały znawca tematu Andrzej Konowalski.

Przyglądano się również
kontroli wędkarzy przez
Straż Rybacką.
Po wszystkim wygłodniałe towarzystwo mogło
uraczyć się kiełbaskami z
grilla.
Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe
opaski odblaskowe Okręgu
PZW Częstochowa ufundowane przez Komisję
Młodzieżową.

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

Chciałbym serdecznie podziękować prezesowi koła
– Adamowi Kaweckiemu
i członkom jego koła wędkarskiego za zorganizowanie całej akcji oraz uczniom
i nauczycielkom z Zespołu
Szkół im. Jana Kochanowskiego, że wzięli w niej
udział i zaoferowali swoją
pomoc w przyszłości.
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski

„WODY OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO”
pod patronatem
Tygodnika Regionalnego 7 dni

Komisja Młodzieżowa przy Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Częstochowie informuje, że termin składania prac na II edycję Konkursu Fotograficznego „WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO” został przesunięty do 20
LISTOPADA 2015 ROKU.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz inne
formularze potrzebne do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w załącznikach na stronie www.pzw.
org.pl/19
Prace przysyłać należy na adres:
Polski Związek Wędkarski
Okręg Częstochowa
42-202 Częstochowa
ul. Jagiełły 63
tel. 34 / 360 53 13
Nagrody w konkursie:
1 miejsce – statuetka + dyplom + aparat foto. SONY
CYBER - SHOT DSC-W830
2 miejsce – statuetka + dyplom + SMARTFON MYFONE FUN4
3 miejsce – statuetka + dyplom + TABLET LENOVO 2 A7
Przewidziane są również wyróżnienia, które nagrodzone będą: książkami przyrodniczymi, książkami
o tematyce wędkarskiej oraz gadżetami PZW. red.

Marketing i reklama
tel. 536 530 905
tel./fax (34) 374 05 02
tygodnik7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Materiał Finansowany przez KWW JOW Bezpartyjni

Wybierz zmianę!

– rozmowa z Tomaszem Bebłocińskim, BEZPARTYJNYM kandydatem do Senatu RP
(JOW Bezpartyjni, okręg nr 69 – miasto Częstochowa)
– Zbliżamy się do końca kampanii
parlamentarnej. Nie żałuje pan, że
działania promocyjne pana kandydatury były oparte przede wszystkim na kwestiach programowych, a
w dużo mniejszym stopniu na kampanii wizualnej?
– Nie tylko nie żałuję, ale wręcz
przeciwnie, cieszę się, że ja i mój sztab
taką formę kampanii przyjęliśmy. Cieszę się tym bardziej, gdy widzę, jak
inni kandydaci zabałaganili pejzaż
Częstochowy swoimi wyborczymi
plakatami, które walają się po prostu
wszędzie. Cieszę się więc, że ja w
tym nie uczestniczę. Zastanawiam się
tylko, jak bardzo ci politycy specyficznie wyrażają deklarowaną przez
siebie miłość do Częstochowy, tak
bardzo ją oszpecając. I jak znam ży-

cie, po wyborach będą mieć w sobie
dużo mniej chęci do sprzątania swoich plakatowych podobizn, niż mieli
przy ich rozwieszaniu. Jest więc dla
mnie bardzo ważne, że nie prowadząc
kampanii plakatowej dotarłem ze swoim programem do wielu środowisk
politycznych i społecznych, odbyłem
wiele rozmów z mieszkańcami. Słuchałem tego, co mają do powiedzenia,
zgodnie z naczelną zasadą mojej kampanii, że mieszkańcy Częstochowy zasługują na poważne traktowanie. Mam
nadzieję, że zaowocuje to wysokim
poparciem wyborczym dla mojej kandydatury 25 października.
– Które z pana postulatów programowych budziły najwięcej zainteresowania w trakcie tych rozmów z
wyborcami?

– Powiedziałbym, że jest kilka takich spraw. Jest oczywiste, że obywatele oczekują przede wszystkim poprawy sytuacji gospodarczej, wyższych
płac, realnej walki z bezrobociem. Ale
dobrze przyjmowali także moje postulaty dotyczące usprawnienia wymiaru
sprawiedliwości, mają dosyć opieszałości sądów. Z postulatów dotyczących odnowy polityki widzę, że wiele
entuzjazmu budzą głoszone przeze
mnie postulaty likwidacji finansowania partii politycznych z pieniędzy
podatników czy zniesienia Senatu. Z
kolei środowiska rzemieślnicze i gospodarcze bardzo liczą na dynamiczne działania w zakresie przywrócenia
wysokiej rangi szkolnictwa zawodowego oraz na uproszczenie przepisów
podatkowych, zmniejszenie liczby

różnych bzdurnych przepisów, które
dziś ograniczają energię przedsiębiorczych Polaków.
– Wierzy pan w głoszone przez niektóre środowiska polityczne obietnice przywrócenia województwa częstochowskiego?
– Myślę, że tak wiele mówi się o
potrzebie reformy administracyjnej,
że do jakiś zmian na mapie polskich
województw dojdzie. Mówi o tym
PiS, swego czasu, choć teraz o tym
jakoś ciszej, powrotu do modelu 49
województw chciało SLD. To, czy
będzie też możliwość powołania województwa częstochowskiego zależy
od tego, kto zasiądzie w parlamencie i
jaka będzie większość rządowa. Oczywiście, jeśli zostanę senatorem, każde
działania na rzecz utworzenia takiego
województwa będą mogły liczyć na
moje aktywne wsparcie. Zamierzam
aktywnie włączyć się w takie działania, bo trzeba naszemu miastu i regionowi przywrócić należną mu wysoką
rangę. Zresztą to jest szerszy problem,
nie tylko byłych miast wojewódzkich.
Akurat środowisko komitetu z którego
rekomendacji kandyduję, JOW Bezpartyjni, od dawna głosi potrzebę realnej decentralizacji kraju. Przecież nie
wszystkie ważne instytucje centralne
muszą być w Warszawie. Jaka jest
przeszkoda, by siedziby ministerstw,
dyrekcje urzędów, centrale służb mundurowych, były nie tylko w stolicy, ale
w różnych miastach? To dałoby takim
miastom nowy impuls rozwojowy, nie
tylko prestiż.
– Gdy rozmawia pan z entuzjastami
swojej kandydatury, ma pan wrażenie, że przeważają wśród nich zwolennicy jakiejś opcji politycznej?
– Spotykam zwolenników różnych
ugrupowań. Jest też bardzo dużo ludzi zniechęconych do wszelkich partii politycznych, do polityków jako
takich. Tak samo jak wielu dawnych
wyborców Platformy Obywatelskiej,

chyba definitywnie wyleczonych z
„miłości” do tej partii. Zasadniczo nie
wnikam, na kogo ludzie chcą głosować w wyborach do Sejmu, które to
wybory siłą rzeczy odzwierciedlają
sympatie partyjne. Nie mówię więc
ludziom, jak mają w nich głosować,
wierzę w mądrość wyborców. Natomiast podkreślam też, że w wyborach do Senatu warto wyrazić swoje
poparcie dla kandydatów spoza partii
politycznych, tym bardziej, że z racji
specyficznej ordynacji wyborczej i
określonych granic okręgów wyborczych w przyszłym Senacie może
być tak, że ani PiS, ani PO nie będą
miały jednoznacznej większości i rola
tych senatorów bezpartyjnych może
być bardzo duża, co z kolei przełoży się na ich skuteczność w pracy na
rzecz mieszkańców ich okręgów wyborczych. Moim zdaniem dobrze też,
gdy parlamentarzysta jest związany
ze swoim okręgiem, mieszka na jego
terenie. Dziwna jest taka sytuacja jak
w naszym mieście, że częstochowski
senator Andrzej Szewiński, walczący
pod szyldem PO już o trzecią kadencję w Senacie i w obwieszczeniu wyborczym określający sam siebie jako
zawodowego „polityka”, jest mieszkańcem Konopisk. Zasadniczo wierzę,
i na tym oparłem całą swoją kampanię,
że mieszkańcy Częstochowy oczekują
prawdziwej zmiany i nowych twarzy
w polityce.
Rozmawiał: Paweł Lamik

Tomasz Bebłociński – 47 lat, częstochowianin, bezpartyjny. Żonaty, dwóch
synów. Przedsiębiorca w branży tworzyw
sztucznych. Zaangażowany w prace środowisk rzemieślniczych, czynnie zabiega
o przywrócenie świetności szkolnictwu
zawodowemu. Deklaruje, że w przypadku wybory na funkcję senatora chciałby
pracować w senackich Komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.

WEDŁUG SONDY INTERNETOWEJ OGÓLNOPOLSKIEGO
PORTALU PARLAMENTARNY.PL TOMASZ BEBŁOCIŃSKI MA
NAJWYŻSZE POPARCIE SPOŚRÓD PIĘCIU KANDYDATÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MANDAT SENATORA W OKRĘGU
OBEJMUJĄCYM MIASTO CZĘSTOCHOWA – NA DZIEŃ
21.10.2015 r. POPARCIE DLA TOMASZA BEBŁOCIŃSKIEGO
DEKLARUJE PONAD 45% BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU.

„Upiększanie” ulic naszego miasta w wykonaniu częstochowskich „polityków”
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