48

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

www.7dni.com.pl

1 zł (w tym 8% VAT) w kioskach

48 (602)
ISSN 1898-0112

TYGODNIK REGIONALNY

KOLPORTAŻ BEZPOŚREDNI - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

indeks 385913

48 (602) 26.11.2015

POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

Matyjaszczyk i radni podwyższyli
mieszkańcom podatki
Niespełna 2 lata temu w wywiadzie dla jednej z lokalnych
gazet prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk (SLD)
zapowiedział: „Budzimy energię w częstochowskich przedsiębiorcach”. W zasadzie mu
się udało. Prezydent na tyle
skutecznie podniósł przedsiębiorcom ciśnienie, że mało który
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teraz zaśnie. Na ostatniej sesji
rady miasta Matyjaszczyk zaprezentował projekt uchwały,
który zakłada wzrost podatków od nieruchomości w roku
2016. Więcej zapłacą wszyscy
mieszkańcy, w tym także przedsiębiorcy, o których dobru prezydent nieustannie w mediach
wspomina.
Limity podatków ustala Ministerstwo Finansów i każdy prezydent, burmistrz, wójt może zmienić
wysokość opodatkowania nakładanego na mieszkańców, nie przekraczając jednak ministerialnego
progu. Majsterkowanie przy po-

datkach ma dla władzy samorządowej jednak zalety i wady. Plusem
są większe wpływy do budżetu
miasta, minusem niezadowolenie
mieszkańców (w przyszłości elektoratu), gdyż wyższe podatki opłacają z własnej kieszeni.
Prezydent Matyjaszczyk niejednokrotnie podkreślał: „Trzeba
zmienić wizerunek Częstochowy z
miasta wyłącznie pielgrzymkowego na miasto otwarte dla biznesu”.
Podczas burzliwej sesji jeszcze
przed głosowaniem wypowiadali
się przedstawiciele środowisk politycznych, a także biznesowych.

dokończenie na stronie 3

OŚWIADCZENIE
W dniu 23.11.15 na Sesji Rady Miasta, podczas wielu głosowań nad podatkami, w jednym z nich przez pomyłkę zagłosowałam błędnie. Proszę tej sytuacji nie wiązać z Klubem Prawo
i Sprawiedliwość. Oświadczam, że przy tym głosowaniu nie
było żadnej koalicji SLD, PO, PiS, gdyż pomyłka była wyłącznie moją winą i ja osobiście biorę całą odpowiedzialność na
siebie.
Wszystkich, których moja pomyłka dotyczy, serdecznie
przepraszam. Osobiście całym sercem jestem za obniżaniem
podatków, gdyż od 25 lat jestem przedsiębiorcą. Ja ze swojej
strony pragnę obiecać, że w przyszłości będę robiła wszystko,
aby ten błąd naprawić. Jeszcze raz wszystkich przepraszam.
Radna Miasta Krystyna Stefańska.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Polityka narodowego wstydu
Jak już opadł kurz świątecznego obchodzenia, jak przestało
dymić z narodowych łbów i nikt
już nie powtarza, że „listopad to
dla Polaków niebezpieczna pora”,
to może czas pomyśleć czy odrobinę wstydu za przeszłość nie jest
dobrym bodźcem na przyszłość.
Tradycyjny nasz patriotyzm,
ten prowadzący do wybuchu Niepodległej w 1918 roku, budowany
był na wstydzie. Tak się bowiem
złożyło, że „polski naród polityczny” przepił swoją Ojczyznę
I Rzeczpospolitą. Bywało, w niejednej rodzinie, że jakiś przodek
przepił młyn, fabryczkę, gospodarstwo czy chałupę. W XVIII w.
takim zbiorowym wysiłkiem przepito całe państwo. Drażniące były
uwagi, że Polska, kraj obszarowo
potężny, nawet się specjalnie nie
broniła przed zaborcami. Irytujące
stawały się odniesienia do „Polnische Wirtschaft” (polskiej gospodarki), jako symbolu bylejakości.
Trudno było odrzucać takowe
złośliwości. Nasza wielka Rzeczpospolita, która jeszcze w XVII w.
była silniejsza militarnie, niż połączony potencjał wszystkich trzech
zaborców, w 1792 r mogła zmobilizować jedynie mikrą 40 tysięczną
armię, nie uzbrojoną i niewyszkoloną. Dla porównania, malutkie
Księstwo Warszawskie, pod fran-

cuskim przymusem, wystawiło
w 1812 r. dobrze przygotowaną do
walki 100 tysięczną armię. Przed
rozbiorami 90% produktów przetworzonych importowaliśmy; pod
zaborami, w ciągu 15 lat (18151830) dorobiliśmy się własnych
hut i tkalni, wybudowaliśmy 2 tys.
km dróg i kanał Augustowski.
Ten wstyd za przepicie własnego państwa uwidaczniał się w
pismach Dmowskiego i Piłsudskiego, w bibule socjałów, przypowieściach ludowców i w gazetach
konserwatystów. Z tego wstydu
płynęło przekonanie: nigdy więcej. Z tego płynęła nauka, że kraj,
którego obywatele nie chcą płacić
podatków, potem za swoje istnienie musi zapłacić krwią. Zaniedbanie własnego państwa rodzi
zobowiązania pokrywane krwią
kolejnych pokoleń.
Pod Samosierrą młodzież z
arystokratycznych domów chciała
udowodnić, że nie należy do plemienia takich fajfusów jak ich ojcowie. W latach II Rzeczpospolitej
honorem było udowodnić, że produkt z polskiej fabryki był lepszy
od niemieckiego. Szczycono się
tak lokomotywami z Chrzanowa,
samolotami RWD, na których laury mistrzowskie zdobywał Żwirko,
tempem budowy portu w Gdyni
czy nowatorskim projektem dra-

pacza chmur w Katowicach. Tak
właśnie wstyd stał się podstawą
męstwa na polach bitew i kreatywności w rozwoju gospodarczym.
Także to brzemię wstydu noszone przez elity, nakazało szukać
nowego fundamentu państwa
wśród ludu; tworzyć fundamenty
powszechnej edukacji, budzić w
każdym chłopie świadomego obywatela.
Rząd Polski międzywojennej
nie dąsał się na gorzkie słowa
premiera Wielkiej Brytanii „dać
Polsce Górny Śląsk, to jakby małpie dać zegarek”. Zamiast redagować gniewne noty protestacyjne,
zaprojektował i zrealizował kolej
Śląsk-Porty, otwierając polski
węgiel na świat. Polski rząd, w
poszukiwaniu bezpieczeństwa,
nie ograniczał się do antyszambrowania po szczytach sojuszniczych. Budował COP i przeznaczał 30% budżetu państwa
na wojsko. Wiedział, że samotna
Polska przegra starcie z dwoma
potęgami, lecz nie chciał, by była
to tak wstydliwa porażka, jak rozpad państwa w końcu XVIII w.
Odrobina wstydu przyda się i
nam. Byśmy nie żyli w mrzonce,
że nam się należy dobrobyt, bośmy klaskaniem Gierkowi obalili
socjalizm. Byśmy wiedzieli, że dobrobyt i bezpieczeństwo to owoce
pracy i wyrzeczeń, a nie nagroda
za wydumane historyczne zasługi.
Jarosław Kapsa

Świąteczna Zbiórka Żywności
W dniach 4-6 grudnia odbędzie się Świąteczna Zbiórka
Żywności. Bank Żywności w Częstochowie zachęca, aby w tych
dniach do listy swoich zakupów
wpisać kilka podstawowych produktów dla osób najuboższych.
Produkty spożywcze będzie
można przekazać robiąc zakupy
w ponad 50 sklepach na terenie
Częstochowy, Lublińca, Blachowni, Kłobucka, Krzepic, Mstowa,
Janowa, Herbów i Boronowa. W
placówkach tych będzie dyżurować ok. 700 wolontariuszy. Lista
sklepów, w których można wziąć

udział w zbiórce znajdzie się na
stronie www.bankizywnosci.pl.
Artykuły zebrane podczas
Świątecznej Zbiórki Żywności
trafią do magazynu Banku Żywności w Częstochowie, gdzie
będą sortowane, ważone i liczone. Bezpośrednio przed Świętami żywność trafi do organizacji
pozarządowych i instytucji pomocy społecznej, które systematycznie wspierają najuboższych.
Pomoc trafi m. in. do rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych,
chorych, samotnych i bezrobotnych żyjących w ubóstwie.

Planuj zakupy,
nie marnuj żywności
i dziel się z innymi!
35% Polaków przyznaje się do
regularnego wyrzucania jedzenia.
Zrobienie listy przed pójściem na
zakupy jest skutecznym sposobem
na zapobieganie marnowaniu jedzenia, a także oszczędności. Liczne badania pokazują, że zrobienie
listy zakupów eliminuje proces
podejmowania decyzji w sklepie.
Dzięki temu możemy zrobić zakupy szybciej, oszczędniej i według
potrzeb.
red.
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Klub Literacki Złota Jesień
W OBRONIE ZABYTKÓW
Wiele lat u nas stoją,
zapomnienia się boją,
Polskę reprezentują,
jej dzieje opisują,
jak przy nich wielcy ludzie
bronili się w trudzie.
Niestety, lata płyną
i bez pomocy zabytki zginą.
Powinniśmy je chronić
i przed zniszczeniem bronić,
gdy o nich zapomnimy,
część historii stracimy.
Artur Gielezy
Artur Gielezy – urodzony w Częstochowie, posiada wykształcenie wyższe.
Trzykrotnie został laureatem konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego
w Wieluniu. Jego wiersze są drukowane w lokalnej prasie. Jest członkiem Klubu
„Złota Jesień”, dla którego prowadzi blog internetowy. Uczestniczy w przygotowaniu tekstów członków Klubu do druku. Jego teksty znalazły się w III. części
tomiku wierszy Antologia wierszy poetów częstochowskich Klubu „Złota Jesień”.
Jest także członkiem Koła Literackiego „Anafora”, jego tekst znalazł się w publikacji Szkice i recenzje wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickiej.
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Kto więcej ugra na województwie częstochowskim?

Prawicowy Giżyński czy
lewicowy Matyjaszczyk?

Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Trudno dziś przewidzieć, jak potoczą się losy podobno
powstającego województwa częstochowskiego.
Inicjatorem przedsięwzięcia był najpierw Jarosław
Kaczyński, a potem w jego imieniu sprawę przejął
lider lokalnego PiS poseł Szymon Giżyński. Temat
szybko podchwycili inni politycy, zwłaszcza sldowski prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Jarosław Kaczyński podczas
wizyt w naszym mieście tuż przed
wyborami mówił: „Częstochowa
została pozbawiona w sposób nieuzasadniony pozycji stolicy województwa i powinna ją odzyskać”.
Słowa te są różnie rozumiane.
Zdaniem posła Szymona Giżyńskiego była to obietnica.
Pytań i niejasności w tej sprawie jest znacznie więcej.
Dlaczego ucichły zapowiedzi krajowego PiS o stworzeniu
województwa częstochowskiego,
a mówi się jedynie o powołaniu
województw: warszawskiego i
środkowopomorskiego?
Jaka powinna być kolejność
działań związanych z tworzeniem
naszego województwa, jaki powinien być jego kształt i struktury?
W jaki sposób lokalny PiS zamierza uaktywnić częstochowian,
a przede wszystkim mieszkańców
terenów, które mają być przyłączone do województwa częstochowskiego, tak by chcieli oni do
niego należeć?
„Przyszywany
ojciec”
Krzysztof Matyjaszczyk tak
bardzo chce mieć udziały w
inicjatywie PiS-u, że zwołał specjalną konferencję prasową. Za
pośrednictwem mediów nawoływał mieszkańców do wysyła-

nia listów z prośbą o utworzenie
województwa adresowanych do
premier Beaty Szydło i sam taki
list wystosował w świetle kamer.
O komentarz poprosiliśmy
autora i pomysłodawcę przedsięwzięcia, posła Szymona Giżyńskiego:
„Swym listem do pani premier Beaty Szydło i apelem do
mieszkańców Częstochowy w
sprawie przywrócenia województwa częstochowskiego, prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk wszedł
w nieswoje buty i to o kilka numerów za duże. Zainscenizował
czysto piarowsko – wizerunkowe
przedstawienie, zaczynając od
zupełnej oczywistości – której
od każdego mieszkańca Częstochowy należy w zupełności
oczekiwać, czyli od poparcia dla
powrotu naszego miasta na wojewódzką mapę Polski a skończył
na połajankach i groźbach rozliczeń, wysuwanych pod adresem
rządu pani premier Beaty Szydło
i – jak to określił – „polityków,
którzy przejęli władzę w Polsce”.
Słowem, nie zająknął się Krzysztof Matyjaszczyk, nawet jednym
słowem, o Prawie i Sprawiedliwości i przede wszystkim o panu
prezesie Jarosławie Kaczyńskim,

który dokonał rzeczy podstawowej i najważniejszej: jednoznacznie, dobitnie i wielokrotnie wyrażał i dekretował wolę polityczną
w sprawie przywrócenia województwa częstochowskiego, gdy
tylko Prawo i Sprawiedliwość
obejmie w Polsce rządy. I to strona rządowa, wsparta parlamentarnymi głosami Prawa i Sprawiedliwości, będzie miała w powrocie
województwa moc i inicjatywę
sprawczą, czyli – ustawodawczą.
I to my – Prawo i Sprawiedliwość
– mówimy dzisiaj: sprawdzam. I
gdy dzisiaj proces przywracania
województwa częstochowskiego
został praktycznie wszczęty, nie
stoimy z pustymi rękami. Cały
czas, od 1998 roku wierzyłem i
wiedziałem, że powrót Częstochowy na wojewódzką mapę
Polski musi nastąpić. Pamiętałem,
ale i przypominałem, argumentowałem, kołatałem, przekonywałem… Uczestniczyłem w dziele
budowania – wokół powrotu naszego województwa – politycznej
woli. I to się spełniło i dokonało.
I drugi element w walce o
województwo częstochowskie:
instytucje. O tym, że regionalny
oddział Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie
miał siedzibę w Częstochowie

?
Częstochowianom – na okoliczność przywrócenia województwa
częstochowskiego – ich obecny
prezydent? Czy jest to, po pięciu
latach urzędowania prezydenta
Matyjaszczyka, pierwsza pozycja
Częstochowy – wśród wszystkich
33 polskich miast, które w 1998
roku utraciły wojewódzki status
– na liście najszybciej wyludniających się ośrodków miejskich w
kraju?
Czy może jest to ta sama pierwsza pozycja, spośród tych samych
33 miast, lecz tym razem na liście
ośrodków miejskich o najniższej
stopie inwestycji, zwłaszcza tych
przekładających się na nowe miejsca pracy?
Czym wytłumaczy prezydent
Matyjaszczyk fakt, iż tylko Prawo
i Sprawiedliwość upominało się
regularnie, corocznie, o budżetowe
pieniądze na prouniwersyteckie inwestycje Akademii Jana Długosza
i, że, zdarzało, iż te środki były, w

środku roku – przez pana prezydenta – zdejmowane?
Przywracanie województwa
częstochowskiego to proces, który dla mnie i wielu moich politycznych przyjaciół zaczął się
już w 1998 roku. Akces do tego
dzieła 24 listopada 2015 roku,
nie daje nikomu, nawet i zwłaszcza: prezydentowi Krzysztofowi
Matyjaszczykowi prawa do pohukiwania, do osądzania innych,
do uprawniania piarowskich
sztuczek, a wszystko po to, by,
w procesie przywracania województwa, wizerunkowo przykryć
– swoją wcześniejszą, aż do dzisiaj – nieobecność.
Niemniej, mimo całej – prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
– dezynwoltury, jego dzisiejszy
akces do grona sprzymierzeńców
województwa częstochowskiego
zapisuję na stronach rejestru korzyści.
Szymon Giżyński””

Matyjaszczyk i radni podwyższyli mieszkańcom podatki

„Oświadczenie
W związku z poparciem
maksymalnych stawek
podatku od nieruchomości
dla mieszkańców i
przedsiębiorców w 2016 roku i
głosowaniu wbrew dyscyplinie
klubowej, Pełnomocnik Prawa i
Sprawiedliwości
w Okręgu Częstochowskim,
poseł Szymon Giżyński
zwrócił się do Prezesa Prawa
i Sprawiedliwości, pana posła
Jarosława Kaczyńskiego
z wnioskiem o zawieszenie
w prawach członka PiS radnej
Krystyny Stefańskiej, celem
przeprowadzenia pełnej
procedury statutowej na
okoliczność zaistniałej sytuacji.
Przewodniczący Klubu Radnych
PiS w Częstochowskiej Radzie
Miasta
Artur Gawroński”

doko}cyenie ye stronz 1
Radny Artur Sokołowski
(PiS)
Przytoczył
kilka
przykładów
porównywalnych
do
Częstochowy
miast.
Stawka podatku od gruntów
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej:
Gliwice – 0,80 zł
Opole – 0,84 zł
Toruń – 0,78 zł
Kielce - 0,76 zł, od czterech lat
bez zmian
Propozycja prezydenta Częstochowy – to 89 groszy, daleko wyższa od najwyższej z tych
miast.
Stawka podatku od gruntów
pozostałych:
Gliwice – 0,37 zł
Opole – 0,27 zł
Toruń – 0,33 zł
Kielce – 0,35 zł

Propozycja Matyjaszczyka 47
groszy, znacznie więcej niż w innych miastach.
Stawka podatku od budynków
mieszkalnych lub ich części w
od metra kw. powierzchni użytkowej:
Gliwice – 0,66 zł
Opole – 0,61 zł
Toruń – 0,60 zł
Kielce – 0,59 zł
Propozycja Matyjaszczyka 75
groszy, różnica nad wyraz wymowna.
Stawka podatku od budynków
przeznaczonych na działalność
gospodarczą:
Gliwice – 22,30 zł
Opole – 22,66 zł
Toruń – 22,16 zł
Kielce – 20,36 zł
22,86 zł – propozycja Matyjaszczyka.
Stawki – zdaniem radnego

– ustalane są na poziomie maksymalnym. Sokołowski zwrócił
również uwagę na to, że miasto
powinno minimalizować swoje
wydatki bieżące, a nie dla zwiększania budżetu miasta sięgać do
kieszeni mieszkańców poprzez
podnoszenie im podatków.
Włodzimierz Skalik (przedsiębiorca, były radny sejmiku
śląskiego)
– Nie jest to rok wyborczy,
więc prezydent Matyjaszczyk nie
musi zabiegać o elektorat, stąd
może pozwolić sobie na podniesienie podatków. Jest to działanie
krótkowzroczne.
Zdaniem Skalika być może
dziś przedsiębiorcy nie zdają
sobie jeszcze sprawy co czeka
ich od stycznia 2016 roku. Podkreślał, że tak wysokie stawki są
szkodliwe dla rozwoju miasta, a
dla przedsiębiorcy ważne są sta-

zadbałem i praktycznie przesądziłem – rezerwując na ten cel określone środki budżetowe – jeszcze,
jako likwidowany wojewoda likwidowanego województwa częstochowskiego. Listę okołorolniczych kolosów – usytuowanych
dzięki moim staraniom w Częstochowie – uzupełniają jeszcze:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Znaczące, idące w dziesiątki
milionów złotych środki pozyskałem na Akademickie Centrum
Sportu i Wydział Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza;
Szpital na Parkitce. Nie byłem
sam. Pomagali przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości – różnych
szczebli i partnerzy z innych środowisk. To nasze – polityków Prawa i Sprawiedliwości – konkretnie
wiano na rzecz przywrócenia województwa częstochowskiego.
A jakie wiano podarował

bilne i przejrzyste warunki funkcjonowania.
Włodzimierz Skalik zaapelował do radnych o to, aby – jeśli
podatki nie mogą być niższe, to
aby pozostały na dotychczasowym poziomie w dobrze pojętym
interesie lokalnego środowiska
przedsiębiorców.
Poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz`15)
– „Miasto sukcesu” próbuje
obywateli za wszelką cenę ograbić. Jedyną grupa, o którą miasto powinno zabiegać w sposób
szczególny są przedsiębiorcy.
Śniadanie z paluszkami i serkiem
nie pomaga.
Zdaniem Jaskóły nie do przyjęcia jest wzrost podatku od
gruntów związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej o 14 procent, a od budynków
mieszkalnych o 7 procent. Poseł

Tomasz Jaskóła zwrócił się także
bezpośrednio do władz miasta i
radnych:
– Do czego Państwo doprowadzicie, jeśli zagłosujecie za
tą podwyżką? Czy myślicie, że
wzrost podatków zachęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym
mieście?
Projekt podwyższenia podatków
od
nieruchomości
w roku 2016 autorstwa prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
został przyjęty przez 15 radnych.
Częstochowianie będą płacić
większe podatki.
Jedyne czego możemy być
pewni, to śmierci i podatków.
W przypadku pierwszej tragedii
mamy do czynienia z nieuniknionym, druga zależy jednak
od ludzi, na których głosujemy
w wyborach. Renata R. Kluczna
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Historia częstochowskiego przedsiębiorcy, który został
zmuszony do przeniesienia swojego biznesu na Śląsk

„Przeżyłem kilku prezydentów, ale dla
mnie Matyjaszczyk z SLD jest najgorszy”

- Już sam nie wiem czy się
śmiać czy płakać. Do dziś nie
potrafię pojąć, dlaczego w innym mieście da się uzyskać
wszystkie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w trzy tygodnie, a w Częstochowie nie udało się przez
12 lat. Prezydent Matyjaszczyk
zamiast pomagać przedsiębiorcom, to cały czas rzucał mi
kłody pod nogi. I to jest nawet
mało powiedziane. Cały ten czas
szarpania się z urzędnikami był
dla mnie jak wieczna udręka i
doprowadzał mnie do czarnej
rozpaczy. Tak w skrócie mogę
powiedzieć, do czego prowadzą
rządy prezydenta naszego miasta Krzysztofa Matyjaszczyka
(SLD) – mówi przedsiębiorca,
który przeniósł swoją firmę do
innego miasta.
- Proszę o kilka zdań wprowadzenia... Skąd ta gorycz?
- Zacznę od początku.
Działalność gospodarczą w
Częstochowie prowadziłem
od 1997 roku, tzn. od momentu, gdy kupiłem nieruchomość na Zawodziu. Przez
prawie 20 lat urządzałem
swój zakład, zatrudniałem
ludzi, płaciłem podatki, starałem się rozwijać firmę, do
momentu kiedy urząd prezydenta przejął pan Matyjaszczyk. „To idealny prezydent”
- tak przynajmniej o sobie
mówi, taki „idealny”, że aż
chce mi się wyć.
- W czym tkwi problem?
- Przyznaje, że na samym
początku, gdy otwierałem
działalność
gospodarczą
problemem było zdobycie
wszystkich
dokumentów
i nie dlatego, że to zanie-

dbałem, ale nie było odpowiednich ustaw i przepisów.
Przypominam, że mówimy
o połowie lat 90-tych, gdzie
wiele firm działało wówczas
trochę na dziko. Gdy jednak
zacząłem prostować swoje
sprawy, to urząd miasta Częstochowy tak kombinował,
żeby mi nie pomóc. Wydział
Ochrony Środowiska UM
wciąż dokładał mi nowych
zadań, nowych wyzwań. I tak
w koło Macieju. Dam przykład. Najpierw przeszkadzała urzędnikom moja waga z
fundamentem, to zrobiłem
wagę najazdową jako urządzenie, a na koniec okazało
się, że wagi mieć nie mogę.
Jak dogoniłem już króliczka
myśląc, że już wszystko dopełniłem, to urząd wynalazł
coś nowego. Najlepsze było
to, że nierzadko urząd zawieszał postępowanie, a jak
zawiesił to nie dał nowego
terminu rozpatrzenia mojej
sprawy, więc żyłem w zawieszeniu, zresztą cała firma
przez lata funkcjonowała w
niebycie. Kolejny przykład?
Proszę bardzo. Mam ze
trzydzieści postępowań zawieszonych, a brak decyzji
urzędników uniemożliwiał
mi prowadzenie działalności
gospodarczej.
Najciekawsze w mojej
sprawie było to, że urząd
miasta Częstochowy z jednej strony nie chciał wydać
mi wszystkich niezbędnych
zezwoleń, ale z drugiej strony zawsze pobierał ode mnie
podatki od działalności gospodarczej za każdy metr
kwadratowy mojego gruntu.
- Nie wszyscy właściciele

firm mają takie kłopoty...
- Znam wielu przedsiębiorców, praktycznie nie znam
takich, którzy nie mieliby
pretensji do lokalnych polityków i urzędników.
- Jak rozwiązał pan swój
problem?
- Wyniosłem się z Częstochowy. Podjąłem decyzję, że
nie ma co bić się z koniem.
Pan prezydent jest obstawiony prawnikami, politykami,
kolesiami z partii. Daleki
jestem od snucia teorii spisowych, ale przyznam się, że
miałem wrażenie, iż ja, jeden
przedsiębiorca mam przeciwko sobie cały urząd i toczę potyczki z rzeszą urzędników. Po wielu latach tej
walki uświadomiłem sobie,
że jako jednostka nie wygram. Dobiła mnie sprawa
drogi, którą dojeżdżałem do
swojej posesji. Magistrat pisemnie poinformował mnie,
że mam zapłacić 111 tys. zł
za korzystanie z niej. Prezydent tłumaczył się, że „to
jest jego święte prawo własności”. Tylko, że tą drogą
nie jeździłem wyłącznie ja,
bo wzdłuż drogi stoją domy
i mieszkają w nich ludzie, ale
opłatę naliczono tylko mnie.
To jest tak zwane zielone
światło prezydenta Matyjaszczyka dla działalności gospodarczej.
- Przeniósł pan firmę do innego miasta? Gdzie?
- Nie powiem pani do jakiego miasta, bo pan prezydent może tam jeszcze za
mną pojechać... [ha, ha].
W Częstochowie walczyłem z urzędem miasta przez

12 lat, od momentu kiedy w
2004 roku weszła nowa ustawa o ochronie środowiska.
W tym mieście na Śląsku,
do którego się teraz wyniosłem, załatwienie wszystkich
formalności, wszystkich zezwoleń zajęło mi równe 3
tygodnie. Mam 489 kodów
określających moją działalność i nareszcie mogę startować w przetargach. Tamten
prezydent zawołał naczelnika ochrony środowiska i powiedział mu, że ma szybko
załatwić dla mnie wszystkie
potrzebne dokumenty, bo –
i wskazał na mnie – ten pan
będzie zatrudniał ludzi, naszych mieszkańców.
Niech mi pani uwierzy
są takie miasta w Polsce, w
których szanuje się przedsiębiorcę. Przyznaję, też byłem
zdziwiony, zwłaszcza po tej
gorzkiej nauczce w Częstochowie. Teraz mogę robić
to, czego nie mogłem robić
w rodzinnym mieście. U nas
prezydent Matyjaszczyk tylko mówi o tym, że wspiera
lokalny biznes, ale praktyka
jest zupełnie inna.
- A co z zakładem, tu w
Częstochowie?
- Wszystko stoi odłogiem,
nic się tam nie dzieje. Nie
było innego wyjścia i trzeba
było te nieruchomości zostawić. Jest mi szczególnie
przykro, bo jestem częstochowianinem od urodzenia, z
dziada pradziada. Pochodzę z
Ostatniego Grosza.
- Gdzie pana zdaniem tkwi
błąd?
- Nie wiem, może dlatego tak jest, że dla obecnych

władz miasta liczy się wyłącznie biznes zagraniczny,
a przede wszystkim markety, bo to przecież za rządów
Matyjaszczyka powstało ich
w Częstochowie najwięcej,
chociaż nie płacą miastu podatków.
Poza tym politycy i urzędnicy zajmują się tylko sobą,
czyli obstawianiem stanowisk dla swoich kolesiów
partyjnych, a dla przedsiębiorców lokalnych nie dzieje
się nic pozytywnego.
Wiele osób z ekipy Matyjaszczyka miało mi pomóc.
Marek Balt, który w wielu
dokumentach (bo są z jego
podpisem) twierdził, że urząd
miasta robi źle, ale wówczas
chodziło mu tylko o to, by
utrącić prezydenta Wronę.
Byłem u Matyjaszczyka, gdy
był jeszcze posłem, wtedy mi
powiedział, że załatwi moją
sprawę w dwa tygodnie, i że
zrobi to, jak zostanie prezydentem. Potem, gdy prezydentem został powiedział mi,
że sam jestem sobie winien.
No to ja wtedy zgłupiałem.
Mam 54 lata (jutro kończę)
i przeżyłem kilku prezydentów, ale ten Matyjaszczyk z
SLD jest najgorszy.
Może
częstochowianie
kiedyś się obudzą i powiedzą
„sprawdzam”. Ludzie patrzą na to, co im się podoba:
wiadukt przy DK, remont ul.
Warszawskiej i wiele innych
inwestycji. Tylko, że pieniądze na te inwestycje pozyskiwali inni, albo prezydent
Wrona, albo prezydent Rozpondek, więc nie wiem czym
się pan Matyjaszczyk chwali.
Liczę na to, że mieszkańcy

Wyborcze porachunki

zaczną sprawdzać, co tak
naprawdę zrobił sam Matyjaszczyk. I jeśli wyjdzie, że
zrobił niewiele to będzie referendum.
- Co poradziłby pan innym
przedsiębiorcom?
- Uciekajcie stąd. Nawet
do moich dzieci mówię;
wyjeżdżajcie, jeśli nie za
granicę, to przynajmniej z
tego miasta. Niech się pani
nie krzywi, taka jest prawda. Wielu znajomych, którzy
prowadzą nierzadko duże
interesy ostrzegam: jeśli nie
macie nic do załatwienia w
Częstochowie, tym lepiej dla
was, omijajcie to miasto szerokim łukiem... obwodnicą której jeszcze nie ma.
Dopiero teraz, gdy otworzyłem firmę w innym mieście mam spokój. Występuję
w przetargach, mam dużo
propozycji
biznesowych,
będę zwiększał zatrudnienie.
Nareszcie nie myślę o tym,
że gdy przyjdę do domu już
czeka na mnie jakieś pismo z
urzędu miasta, z którego wyczytam, że jeszcze coś mam
zrobić, że jeszcze tym mnie
urzędnicy dobiją, albo najchętniej zabiją.
Z biznesu, który prowadziłem w Częstochowie żyła
moja kilkuosobowa rodzina,
żyli moi pracownicy i ich rodziny, obracaliśmy pieniędzmi w mieście dając innym
zarobić, płaciłem lokalne
podatki, wspierałem rodzimy sport, byłem szczerym
patriotą lokalnym. Matyjaszczyk i jego ekipa skutecznie
wyleczyli mnie ze wszelkich
pozytywnych uczuć.
Renata R. Kluczna

– jak działają sądy w trybie wyborczym?
Kampania wyborcza to
niezwykle „gorący” czas. Jej
nieodłączną częścią są spory
polityczne między kandydatami, które niejednokrotnie
znajdują swój finał w sądzie.
Przepisy prawa wyborczego
przewidują w związku z tym
szczególny tryb sądowego
dochodzenia – sprawy mają
być rozstrzygane i ostatecznie zamykane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jak to wygląda w praktyce? Do naszej
redakcji zgłosił się Henryk
Jeziorowski, który startował
w tegorocznych wyborach
parlamentarnych. Kandydat
na posła w okręgu często-

chowskim, poddał w wątpliwość prawidłowe działanie
sądów w trybie wyborczym.
Prawo w teorii
Nowe przepisy kodeksu
wyborczego funkcjonują od
2011 roku. Zgodnie z nimi,
spory związane z prowadzeniem agitacji wyborczej,
mają być rozpatrywane przez
sądy w specjalnym, przyśpieszonym trybie wyborczym.
Co to oznacza? Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek
i wydać orzeczenie w 24
godziny. W ciągu następnych 24 godzin strony mają
czas na złożenie zażalenia

do sądu apelacyjnego, który
ma je rozpoznać w okresie
kolejnych 24 godzin. Maksymalny czas oczekiwania na
ostateczną decyzję wynosi
zatem 72 godziny, czyli trzy
dni. Ewentualna publikacja
sprostowania, odpowiedzi
lub przeprosin, musi nastąpić
najpóźniej w ciągu 48 godzin
od wydania orzeczenia.
Prawo w praktyce
Henryk Jeziorowski, który
startował w październikowych
wyborach parlamentarnych,
przekonuje że częstochowski sąd w trybie wyborczym
wcale nie działał tak szybko i

sprawnie, jak to powinno mieć
miejsce w teorii.
– Na jednym z zebrań,
trzech członków stowarzyszenia, opowiadało kłamstwa
na mój temat. A na zebraniu
było około 50 osób, moich
potencjalnych
wyborców.
Miałem na to świadków i
sprawę skierowałem do sądu
okręgowego w Częstochowie w trybie wyborczym.
Wniosek złożyłem w piątek
16 października. Dopiero w
następnym tygodniu, w środę 21 października, otrzymałem wezwanie o uzupełnienie braków formalnych,
chodziło o podanie numeru

telefonu. Jeszcze w tym samym dniu, w niespełna trzy
godziny, uzupełniłem je i
przekazałem sądowi. Dwa
dni później, 23 października, poinformowano mnie
telefonicznie, że sprawa zostanie rozpatrzona tego samego dnia o 13:00. Na gwałt
popędziłem więc do sądu,
sprawa się odbyła bez obecności pozwanych i mimo
że świadkowie potwierdzili
moją wersję wydarzeń, to
sąd wydał niekorzystne dla
mnie orzeczenie. Następnego
dnia rano złożyłem zażalenie
do Katowic. Do sądu dotarło
ono dopiero pięć dni później.

To była zatem „musztarda po
obiedzie”, ponieważ było już
cztery dni po wyborach! –
opowiada kandydat na posła.
Nic więc dziwnego, że katowicki sąd uchylił zaskarżone
postanowienie i postępowanie umorzył.
Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości odwołań,
sprawy w trybie wyborczym
mają być zamykane w ciągu maksymalnie trzech dni.
Przykład Henryka Jeziorowskiego pokazuje, że jest inaczej. Od momentu złożenia
wniosku do ostatecznej decyzji minęło 13 dni.
Mateusz Strączyński

6  CZWARTEK 26.11.2015

a
c
ż
r
ę
z
p
d
o

@ Nowy poseł w akcji
Nic: Art. 19. 1. W wykonywaniu mandatu poseł lub
senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych
innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom
informacji niejawnych określają przepisy o ochronie
informacji niejawnych. Art. 20. 1. Poseł lub senator ma
prawo podjąć - w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich - interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie
lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym
imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. 2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł
lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej
w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o
stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym
z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić. 3. Kierownicy organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,
są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora,
który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu, oraz udzielić informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. 4. Legitymacja poselska lub
senatorska upoważnia parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek, o których mowa w ust. 1. Uczelnia wyższa
to żaden z powyższych podmiotów. A więc p. Jaskóła
nawet jako poseł nie jest na podstawie przedmiotowych
przepisów żądać udzielenia informacji.
ha@o2.pl: A to: brak odpowiedzi ze strony Politechniki Częstochowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma lub udostępnienie niepełnych bądź
nieprecyzyjnych informacji, o które wnioskuję będzie
skutkowało skargą do organu nadzorującego Politechnikę Częstochowską tj. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego bez ponownych wniosków z mojej strony.
do: konkretnie i na temat. w skrócie, pierwszy krok do
obalenia czerwonej spółdzielni na PCz.
safafadfad@gmail.com: Politechnika rządzi się swoimi prawami, konflikty, które można zaobserwować to
nie tylko te przedstawione w artykule. Często zdarzają
się nieporozumienia (czyt. niezgoda ) między pracownikami katedr. Wątpię, że to poglądy polityczne. Po prostu
zwykłe „klepanie po ramieniu”, a za plecami nóż. Tak
właśnie wygląda współpraca na politechnice. Nagonka
na samorząd to tylko wierzchołek góry lodowej.
sas: Sitwa Politechniki Cz. prosperuje już kawał
czasu, epoka „skowronowa” trwa. Sitwy wydziałowe zwłaszcza „budownictwo” i „zarządzanie” - trzymają się
mocno. Wszystko uwikłane we wzajemne interesy. Bezwstyd i bezkarność. Vide ostatnia afera byłego dziekana
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
Jarosława Rajczyka (ciągle we władzach wydziału),
który „przez kilka lat zatajał notoryczną nieobecność na
uczelni swojego podwładnego, konkretnie brata, i tym
samym pomógł mu wyłudzić ponad 300 tys. zł nienależnego wynagrodzenia”. Proces Jarosława Rajczyka toczy
się przed sądem okręgowym. Tylko granat wrzucony
w środek mógłby ujawnić zgniliznę tego środowiska nędzę moralną i umysłową wielu „pracowników nauki”.
Przerażająca prowincja. Nie dziwi, że na takiej glebie
kwitną parszywe interesy studenckich „organizacji młodzieżowych” - zaplecza częstochowskiego SLD.

@ Być albo nie być Balta... wśród
marszałków
sirmichal20@gazeta.pl: Ciekawi mnie czy studenci
PCz z SLD-owskiej młodzieżówki(ZSP) nadal z taką
łatwością znajdą prace w U.M.Częstochowy?Tak jak
to było w przypadku „wybitnego”studenta Politechniki
Bartosza Cz.(były pracownik M.Balta)lub Karoliny Ś.
sas: Gonić nierobów i psudopolitycznych graczy.
Czyścić przestrzeń samorządów miejskich i wojewódzkich z partyjnych ćwierćinteligentów. Gonić gdzie pieprz
rośnie.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Kalendarium
26 listopada – Święto
Niepodległości Mongolii
27 listopada – Święto mniejszości etnicznej Indii,
Wspomnienie Świętych
Prymitywa i Fakunda
28 listopada – Dzień Pocałunku, Dzień Podłości
29 listopada – Dzień Podchorążego, Międzynarodowy
Dzień Solidarności
z Narodem Palestyńskim
30 listopada – Dzień Białych
Skarpetek, Uroczystość
Przeciwko Karze Śmierci
1 grudnia – Światowy Dzień
Walki z AIDS
2 grudnia – Światowy Dzień
Walki z Uciskiem

HUMOR
Andrzej, Jąkała i Szymon
jadą na motorze. Andrzej prowadzi, Jąkała siedzi za Andrzejem,
a Szymon za Jąkałą. W pewnym
momencie Jąkała mówi:
– Szy...szy...
Andrzej myśli, że Jąkała chce
jechać szybciej więc przyśpiesza
do 120. Jąkała:
– Szy-szy-szy...
Andrzej przyśpiesza do 130.
Aż wreszcie dojechali do celu
i Jąkała mówi:
– Szy, Szy... Szymon spadł.
Do wróżki przyszedł śpiewak
operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi :
– Mam dla pana dobrą i złą
wiadomość. Którą chce pan
pierwszą?
– Tę dobrą.
– Po śmierci będzie pan śpiewał w chórach anielskich.
– To wspaniale! A ta zła?
– Pierwsza próba jutro o
10:00.
Wróżka mówi do klientki:
– Mąż panią zdradza.
– Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty.
Przychodzi zdołowana wróżka do psychologa i mówi:
– Panie doktorze, nie widzę
dla siebie przyszłości.
– Co ci ta stara cyganka przepowiedziała?
– Że wkrótce poniosę wielką
stratę.
– No i sprawdziło się?
– Tak, zaraz po jej wyjściu
spostrzegłam się, że mi brak zegarka z łańcuszkiem.

Tygodnik „7 dni” życzy
wszystkim świętującym
wiele pomyślności,
szczęścia i pozytywnych
emocji.

10.
Pogląd ten całkowicie wytłumiał wątpliwości związane ze
zwolnieniem jednej trzeciej załogi BykRolu. Zapewne większość
lokalnych pseudobiznesmenów
uznałaby to posunięcie za błąd
w sztuce, lecz on – nieomylny
Zenon Orłowski – podświadomie czuł, że jest to kolejny krok
w drodze do sukcesu firmy. Co
prawda jeszcze nie wiedział, w
jaki sposób szybko uzupełnić
braki kadrowe, tak aby nie doszło do przerwy w produkcji,
wierzył jednak w swoją nieprzeciętną pomysłowość i obrotność.
Wszak, gdyby nie posiadał tych
cech, jeździłby dziś co najwyżej
zdezelowanym citroenem, a nie
porsche! Liczył na to, że w stosownym czasie przyjdzie mu do
głowy odpowiednie rozwiązanie.
Obawiając się zemsty ze strony zwolnionych pracowników
popadł w lekką paranoję. Wynajął firmę ochroniarską, która
obstawiła dom, kupił i nosił przy
sobie pistolet gazowy a ponadto
zastanawiał się nad sprawieniem
sobie ochrony osobistej – wysportowanego dobrze władającego bronią palną goryla. Po
głębszym przemyśleniu odrzucił
jednak ten pomysł, ponieważ
obecność osobistej ochrony była-

by jawną oznaką strachu, a tego
nie chciał po sobie okazywać.
Wręcz odwrotnie, w tej sytuacji
zamierzał promieniować odwagą
i pewnością siebie. Na szczęcie
tę aktorską grę, z racji zajmowanego stanowiska, od dawna miał
opanowaną aż do perfekcji.
Ominąwszy stojący na ulicy
różnobarwny tłum, skręcił w
lewo na drogę prowadzącą do
wylotu z miasteczka i po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się na czerwonym świetle.
Przed nim rozpościerał się długi
liczący co najmniej pięć kilometrów odcinek prostej dwupasmowej szosy. Przygotowując
się do szybkiej jazdy na wprost,
czekał na zmianę świateł. Trzymając mocno zaciśnięte ręce
na kierownicy, usłyszał dźwięk
nadjeżdżającego z prawej strony
samochodu. Granatowe subaru
impreza zrównało się z jego porsche na białej linii zatrzymania
przed światłami. Dwóch ogolonych na łyso z grubymi tłustymi
karkami dresiarzy, śmiało się
do niego przez opuszczoną szybę. Prowadzący sportowe auto
dwudziestokilkuletni mężczyzna
dodawał i ujmował gazu powodując, że subaru rozbrzmiewało
głębokim basowym głosem silni-

ka. Jednocześnie dawał rękoma
znaki, że chce się ścigać. Zenon
Orłowski spokojnie czekał na
zmianę świateł.
Jeszcze tylko kilka sekund
i zapali się zielone. Jest już żółte.
Nogą wcisnął gaz i z przyjemnością wsłuchał się w muzykę,
wkręcającego się na wysokie
obroty silnika Boxstera. Stojące
obok subaru huczało wibrującym
dźwiękiem załączonej turbiny.
Obydwaj kierowcy wbili wyczekujące spojrzenia w stojący przy
drodze semafor. Jest zielone!
Dwa stalowe rumaki z przeraźliwym piskiem opon wyrwały
przed siebie! Młodszy kierowca
miał szybszy refleks i wcześniej
wcisnął pedał gazu. Na pierwszych metrach subaru wysunęło
się o pół długości do przodu. Nie
trwało to długo, bo wkrótce kopnięty mocą czterystu dwudziestu
koni mechanicznych porsche,
zerwał się jak przyczajony w zaroślach na ofiarę jaguar i rzucił
się naprzód zachłannie i coraz
szybciej połykając kolejne metry asfaltu. Z dziecinną łatwością wyprzedził idące na pełnej
mocy turbiny subaru i cały czas,
jakby nie istniał dla niego opór
powietrza, przyśpieszał i gnał
przed siebie.

Silnik wkręcił się na nieosiągalne dla przeciętnych samochodów obroty i dopiero teraz
przy prędkości sto osiemdziesiąt
kilometrów na godzinę, poczuł
się jak człowiek, który rozprostowuje kości po długotrwałym
siedzeniu w fotelu. A strzałka
licznika cały czas przechyla się
w prawo: sto dziewięćdziesiąt,
dwieście, dwieście dziesięć,
dwieście dwadzieścia. Zewsząd
dochodzi świst ciętego z dużą
prędkością powietrza. Droga
staję się wąska jak wstążka, a
rosnące obok niej drzewa migoczą jak kadry w filmie, tworząc
wysoki zielony szpaler zakończony błękitem nieba. Dwieście
pięćdziesiąt, dwieście sześćdziesiąt!
Za oknem huragan, a widziane w bocznym lusterku subaru
wlecze się gdzieś daleko w tyle
jakby ciągnęło olbrzymią cysternę z paliwem. Głód wrażeń,
głód prędkości, poziom adrenaliny wzrasta wraz z agresywnymi obrotami silnika, a umysł
domaga się jeszcze szybciej,
jeszcze więcej, noga bezwiednie
wciska gaz, a prędkościomierz
jakby nie istniała żadna ograniczająca go bariera przechyla się
w prawo.
cdn
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Siła małej
drzemki

Muzyczny hattrick
Niespotykanego do tej pory muzycznego wyczynu dokonał uczeń
III klasy Gimnazjum w Zawadzie
– Piotr Woldan, zdobywając w
ciągu 3 dni jednego listopadowego tygodnia trzykrotnie I miejsce
na gminnym, powiatowym oraz
wojewódzkim festiwalu piosenki
patriotycznej.
Ten niezwykły sukces osiągnął
podczas XX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Myszków
2015 w dniu 4 listopada, VII Gminnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej w Gidlach w dniu 5
listopada oraz II Powiatowym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej

w Lubojnie w dniu 6 listopada. Piotr
Woldan wystąpił śpiewając utwór
Jacka Kaczmarskiego pt.: „A my nie
chcemy uciekać stąd” akompaniując
na gitarze akustycznej. Do występów przygotowywał się pod opieką
swojej nauczyciel muzyki Sylwii
Baszyńskiej oraz pobierając naukę
gry na gitarze u muzyka Karola Pospieszalskiego. Podczas występów
Piotr oprócz dyplomów oraz licznych
nagród rzeczowych uzyskał szereg
bardzo pochlebnych ocen zarówno
od członków kolejnych jury, jak i
od licznie zebranej publiczności. Tygodnik „7 dni” serdecznie gratuluje
Piotrowi sukcesu.
red.

Mniej słońca, szare i coraz krótsze dni, wszechobecna plucha – jesienny
i zimowy czas zdecydowanie nie sprzyja efektywnemu działaniu. Jak
uzupełnić braki energii
w ciągu dnia? Wykorzystajmy siłę małej drzemki, zapomnianej metody,
która będzie zastrzykiem pozytywnej energii
każdego dnia!
Panuje przekonanie, że
optymalny czas snu każdego człowieka powinien
wynosić około 8 godzin.
Jednak wiemy, że w praktyce nie zawsze udaje nam
się zapewnić organizmowi
odpowiednią jego dawkę.
Codzienne obowiązki, takie jak praca, pochłaniają
nas bez reszty i zdarza się,
że w ciągu tygodnia na
sen poświęcamy zdecydowanie zbyt mało czasu.
Rozwiązanie dla zapracowanych to popołudniowa
drzemka. Ta zapomniana
metoda, choć kojarzy się z
czasami przedszkola, daje
niesamowite efekty.
Czas naszej popołudniowej drzemki ma znaczenie. Pamiętajmy, że

nie powinna być krótsza
niż 15 minut, ani dłuższa
niż 30 minut. Krótszy czas
snu spowoduje, że nie zregenerujemy się wystarczająco i ze zdwojoną siłą
odczujemy nasze zmęczenie. Jednak odpoczynek
dłuższy niż pół godziny
grozi wejściem w fazę
głębszego snu. Wyrwani
z niej, poczujemy się rozdrażnieni i niechętni do
pracy, a tego z pewnością
należy unikać.
Jakie zalety ma mini
drzemka? Oprócz szybkiej regeneracji, poprawia
też odporność na stres.
Krótka drzemka ma zbawienne działanie na nasz
umysł, ponieważ obniża
poziom stresu, oczyszcza
umysł, poprawia koncentrację i zdolność zapamiętywania. Dodatkowo
reguluje cykl snu, pomaga w problemach z bezsennością lub porannym
wstawaniem. Jej pozytywne skutki zauważymy
także w pracy. W efekcie
będziemy bardziej produktywni, a nasza pamięć
i koncentracja większe.
red.

Co zrobić, aby ogród
zimą również był
pełen barw?

Ogród zimą kojarzy się z
oszronionymi drzewami i przyprószoną śniegiem trawą – to
sprawia, że nie przyciąga nas
do siebie tak bardzo, jak latem.
Na kilka miesięcy rezygnujemy
z przebywania na łonie natury
na rzecz ciepłego koca i herbaty przy kominku. Jak sprawić,
aby zachęcał nas do zimowych
spacerów i cieszył nasze oko?
Oto kilka wskazówek!
Projektując ogród możemy
wpłynąć na to jak będzie się prezentował podczas zimowych dni.
Mimo, iż sporo drzew i krzewów
traci liście jesienią, jest mnóstwo
roślin, które właśnie teraz mogą
zachwycać swoją urodą. Najpopularniejsze są tak zwane rośliny
zimozielone, czyli drzewa i krzewy, które nie gubią liści na zimę.
Świetnym przykładem będzie dekoracyjny ostrokrzew, wiecznie
zielony bukszpan, czy przepiękny
wrzos, który wprowadzi do naszego ogrodu ciepłe barwy. Do
roślin zielonych zimą zaliczają
się także popularne iglaki, których odmian i gatunków jest cała
masa. Możemy wybierać kształty
stożkowe, kuliste, proste, o igłach
zielonych, żółtych, niebieskich, a
nawet srebrzystych. Te ostatnie
będą pięknie komponować się z
białym kolorem śniegu.
Królestwo flory to nie tylko
kolorowe kwiaty, które wyglądają
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u Porozmawiaj z notariuszem o… dziedziczeniu
W ostatnią sobotę listopada w Muzeum Częstochowskim/
Ratusz, al. NMP 45 od godz. 10.00 do 16.00 samorząd notarialny organizuje kolejną edycję Dnia Otwartego Notariatu.
Tegoroczna akcja informacyjno-edukacyjna będzie poświęcona istotnym zmianom w prawie spadkowym, które weszły
w życie w tym roku. Ideą Dni Otwartych Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowania
z nimi swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą bezpłatnie udzielać informacji wszystkim zainteresowanym. W tym roku tematem przewodnim będzie dziedziczenie. W ciągu ostatniego roku w prawie spadkowym
zaszły duże zmiany, które mają kluczowe znaczenie zarówno
dla spadkodawców, jak i ich najbliższych. Warto zapoznać
się z obowiązującymi przepisami, aby w przyszłości uniknąć
ewentualnych problemów. Więcej informacji można uzyskać
na stronie internetowej www.dzienotwarty.pl oraz na portalu
Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl.

u Koncert andrzejkowy w Filharmonii
Już jutro 27 listopada o godz. 19.00 w sali koncertowej częstochowskiej filharmonii odbędzie się Koncert andrzejkowy
pod tytułem „OBECNY - TRIBUTE to ANDRZEJ ZAUCHA” z udziałem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej
oraz Kuby Badacha. Usłyszymy niezapomniane piosenki Andrzeja Zauchy: „Byłaś serca biciem”, „Bądź moim natchnieniem”, „C’est la vie” czy „Siódmy rok”, zaaranżowanych
na nowo przez Kubę Badacha i Jacka Piskorza. – To moje
podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być może machnąłby
ręką zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt
śpiewać jego utwory - opowiada o albumie Badach, który we
wczesnej młodości miał okazję poznać Andrzeja Zauchę i do
dzisiaj pozostaje pod wrażeniem jego talentu. Cena biletów:
80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy), 50 zł (UTW).

u Pracownicy socjalni na medal
W Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów
i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym
w różnych dziedzinach życia społecznego i w pracy zawodowej. Trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zostało odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę, w tym Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę - Beata Burda, główny księgowy oraz
Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę: Marta Jabłońska, kierownik sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Agnieszka
Sędziwa-Kogut, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Medale przyznawane są przez Prezydenta RP za wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej. Wyróżnienie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zbiegło się ze świętem pracowników
pomocy społecznej, który obchodzony był 21 listopada.

u Blachownia na portalu mapowym
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pięknie wiosną i latem. W naszym
ogrodzie możemy posadzić gatunki roślin zachwycające swoim
wyglądem właśnie zimą. Dzięki
ciekawej strukturze, kształtowi,
czy barwie pędów, niektóre drzewa i krzewy są najpiękniejsze tylko o tej porze roku. Dereń świdwa
o pomarańczowych gałązkach,
żółty dereń rozłogowy, czy biały o
purpurowej barwie pędów - każdy z nich łagodnie ociepla otoczenie. Do roślin, które efektownie
zdobią ogród zimą możemy na
pewno zaliczyć klony m.in. klon
hondoański czy strzępiastokory,
zwany inaczej cynamonowym ze
względu na strzępiącą się korę w
kolorze cynamonu. Nie można
pominąć także znanej wszystkim
brzozy, której biała, dekoracyjna
kora zachwyca cały rok.
Mimo, iż zimą większość roślin
śpi spokojnie pod warstwą śniegu, są też takie, które tylko wtedy
budzą się do życia. Ich kwiaty są
często niewielkie i delikatne, lecz
mimo to, dobrze widoczne na tle
ubogiego w kolory ogrodu. Jeśli
chcemy w okresie zimowym podziwiać kwitnące kwiaty, możemy posadzić w nim ciemierniki

występujące w różnych kolorach:
od białego poprzez różowy, ciemnoczerwony, aż do prawie czarnego. Świetnie sprawdzą się także
wrzośce. Możemy sięgnąć także
po dekoracyjny jaśmin nagokwiatowy o intensywnej żółtej barwie.
Przy niewielkich mrozach może
on kwitnąć przez całą zimę, aż do
kwietnia. Warto pamiętać także o
trawach ozdobnych pozostawiających liście na zimę, czy też takich,
których przekwitłe kłosy tworzą
urokliwy klimat w ogrodzie.
Warto pamiętać o tym, że
ogród zimą to nie tylko miejsce
dla nas, ale także dla niektórych
zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Głodne zimą jemiołuszki,
drozdy, czy kosy będą na pewno
bardzo wdzięczne za posadzenie
w ogrodzie takich roślin jak jarzębina, cis, irga czy berberys. Ich
owoce są nie tylko pożywieniem
dla ptaków, ale sprawiają także,
że nasz ogród zachwyca zimą
czerwonymi barwami. Kolory
żółte i pomarańczowe możemy
przemycić do naszego ogrodu
sadząc w nim krzewy jarzębów,
rokitnika pospolitego i nieszpułki
zwyczajnej. Granatowe i niebie-

skie barwy znajdziemy na takich
roślinach jak mahoń, winobluszcz
oraz winnik.
Klimatyczny i nastrojowy
ogród zimą tworzą nie tylko
same rośliny. Istnieje cała gama
elementów tzw. małej architektury ogrodowej, które dekorują
przestrzeń, dodając jej charakteru. Pożyteczną a przy tym
ciekawą ozdobą, przyciągającą
zwierzęta do ogrodu zimą, będą
karmniki i budki lęgowe dla ptaków. Ważne, aby budkę zawiesić
na odpowiedniej wysokości, niedostępnej dla drapieżników – ok.
3 metry nad ziemią. Wyśmienicie
zaprezentują się także mrozoodporne donice betonowe dostępne
na rynku w przeróżnych wzorach
i wielkościach, które możemy
dopasować do stylistyki naszego
ogrodu. Innym, wyróżniającym
się szczególnie zimą, elementem mogą być rzeźby ogrodowe
– kamienne, metalowe, drewniane lub z tworzywa sztucznego.
Warto wiedzieć, że wysoka i
smukła figura nada dynamizmu
spokojnej aranżacji, natomiast
niska o obłym kształcie, wywoła
odwrotny efekt.
red.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Studium w jednym miejscu? Wszyscy mieszkańcy gminy Blachownia oraz turyści odwiedzający piękne tereny tej
gminy mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy
Blachownia. Portal dostępny jest pod adresem http://portal.
gison.pl/blachownia/ oraz na stronie Urzędu Gminy. W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numerację
adresową. Wyszukiwarka pomoże znaleźć numer działki
oraz wskaże numer adresowy budynku. Gminny Portal Mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Można w prosty sposób gromadzić wszystkie
dane przestrzenne w jednym miejscu. Dzięki udostępnionym
w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego – mieszkańcy w
prosty sposób mają możliwość sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki. Portal posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw
tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości
między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni
(np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru. W przyszłości dzięki systemowi mieszkańcy dowiedzą
się o przeprowadzanych w gminie inwestycjach – remoncie
dróg i chodników, budowie kanalizacji i objazdach. Będą
mogli też szybko sprawdzić rozkład jazdy autobusów oraz
godziny urzędowania placówek gminnych lub pocztowych.

u Obchody upamiętniające rocznicę obrony Lwowa
Na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie odbyły się uroczystości upamiętniające 97-ą rocznicę bohaterskiej obrony
Lwowa. W zorganizowanych przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Urząd
Miasta Częstochowy obchodach, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, uczniowie
częstochowskich szkół, służby mundurowe, mieszkańcy
miasta oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Narodowego
oraz Apelu Poległych. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty
przed pomnikiem Orląt Lwowskich, a uczniowie Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Częstochowie zaprezentowali widowisko patriotyczno-artystyczne.
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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

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

REKLAMUJ

się

w 7dniach

tel. 536 530 905
Sprzedam dom wraz
z garażem i budynkiem
gospodarczym
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Czy 15 tysięcy niepełnosprawnych

?

straci pracę

Prezydent podpisał kilka tygodni
temu nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Według danych
wraz wejściem w życie proponowanych zmian, pracę może stracić aż 15 tys. osób.
Niezależnie od tego, już dziś
sytuacja na rynku pracy niepełnosprawnych nie wygląda najlepiej.
W pierwszych miesiącach tego roku
spadł współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w wieku 18-64 lat – w 2014
roku wyniósł on 27,1%, natomiast
w I kwartale 2015 r. już 26,2%2.
Zmniejszył się też wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy – z 22,8%
w 2014 roku do 22%. Jest to stała
tendencja, która utrzymuje się od
października 2013 roku.
– Wrześniowa nowelizacja w
sprawie ulg na PFRON spotkała się
z wieloma krytycznymi uwagami
ze strony osób niepełnosprawnych
jeszcze przed jej uchwaleniem. Serwis WatchDog PFRON szacuje, że
wdrożenie tych zmian spowoduje
upadek ok. 490 małych i średnich
firm w ciągu kilkunastu miesięcy,
a to wszystko dlatego, że ulgi we
wpłatach do PFRON zmniejszą się
z 80% do 50%. W efekcie z 39 tys.
osób pracujących w ramach tzw.
„grup specjalnych”, które miały
pracę dzięki ulgom, około 15 tysięcy osób straci swoje posady. Oczywiste jest, że w obliczu nadużyć ze
strony nieuczciwych podmiotów
system wpłat na PFRON powinien
zostać zmodernizowany i stać się

bardziej transparentny. Zmiany,
które wejdą w życie w lipcu 2016
roku nie są jednak korzystne dla
osób niepełnosprawnych i nie
przełożą się na ich aktywizację
zawodową. Nowelizacja ustawy
osłabia podmioty uprawnione do
udzielania ulg. Wśród sporej części
firm sposobem na optymalizację
kosztów PFRON stanie się bezpośrednie zatrudnianie niepełnosprawnych. Dla wielu przedsiębiorców jest to jednak nowy i trudny
proces. Pojawia się potrzeba przełamywania barier i strachu przez
zatrudnianiem niepełnosprawnych.
Rozwiązaniem może być model
zatrudnienia wspomaganego, który
zakłada w tym obszarze wsparcie
specjalistów – mówi ekspert.
Dane statystyczne z ostatnich lat
pokazują, że wskaźnik zatrudnienia
niepełnosprawnych jest wciąż za
niski. To powinno skłonić pracodawców do działania i spojrzenia
na te osoby w sposób obiektywny,
jako na swoich przyszłych pełnosprawnych pracowników. – Pracodawcy często nie wiedzą, jak
przeprowadzić rekrutację, w której
biorą udział osoby niepełnosprawne
oraz w jaki sposób przebrnąć przez
rozliczne procedury biurokratyczne
związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Dodatkowo firmy
często obawiają się alienacji osób
z niepełnosprawnościami w zespołach pracowników. W tym kontekście kluczowe stają się szkolenia
i wszelkie programy edukacyjne,
skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników. Dobrze
sprawdzi się także model zatrudnie-

nia wspomaganego, który zakłada
wsparcie agencji w czasie całego
procesu wdrażania niepełnosprawnego pracownika do danego przedsiębiorstwa. Agencja zatrudnienia
wspomaganego zatrudnia pracowników niepełnosprawnych i oddelegowuje ich do pracodawców na zasadach outsourcingu personalnego.
Przy wsparciu agencji obie strony
poznają się i uczą, jak wspólnie
funkcjonować i kooperować w środowisku danej firmy. W ten sposób
pracodawca zyskuje efektywnych
i zaangażowanych pracowników,
a także oszczędza środki poprzez
optymalizację kosztów PFRON–
tłumaczy specjalista ds. rekrutacji i
doradztweaw zakresie zatrudniania
osób niepełnosprawnych.
Warto zauważyć, że osoby niepełnosprawne pozostające długotrwale bez pracy są szczególnie
narażone na wykluczenia, co w
konsekwencji uniemożliwia im realizowanie podstawowych ról społecznych. Prowadzi to do poczucia
niespełnienia i znacznego obniżenia
ich jakości życia. Niepełnosprawność dotyczy nie tylko jednostek,
to także ważny problem globalny,
który przekłada się na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną
w całym regionie czy kraju. Dlatego tak ważne jest aktywne wsparcie
osób niepełnosprawnych, umożliwienie im normalnego życia w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie
ich wykluczeniu, a także bezrobociu i ubóstwu. Do tego potrzebne są
odpowiednie regulacje prawne, ale
także systematyczna edukacja rynku pracy.
red.
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Jerzy Kulej bez cenzury
Był dwukrotnym mistrzem
olimpijskim, na ringu stoczył ponad 300 walk, z których niemal
wszystkie wygrał, nigdy nie został
znokautowany. Był jednym z najwybitniejszych polskich bokserów, a już na pewno najbardziej
walecznym. Na świat wydała go
Częstochowa. Jerzy Kulej, bo o
nim mowa, zmarł trzy lata temu.
O tym jak wspominał swoje rodzinne miasto, o planach wydania książki o ojcu, a także o tym
jak niewiele brakowało, by Jerzy
Kulej w ogóle się nie urodził, opowiada Waldemar Kulej – syn wybitnego częstochowianina.
– Jak pana tata wspominał Częstochowę?
– Częstochowa jako miasto dzieciństwa w dzielnicy Ostatni Grosz
miała dla ojca wyjątkowe, sentymentalne znaczenie. Wielokrotnie
wspominał swoją najbliższą rodzinę, ojca i „mamusię” jak zawsze ją
nazywał. Rozbrajanie niewypałów,
pierwsze przygody ze sportem, pływanie w bardzo niebezpiecznych
gliniankach. To, mimo ówczesnej
szarej rzeczywistości, powracało
w jasnych barwach wspomnień.
Z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że w swoisty sposób odwdzięczał się swojemu miastu wynosząc
na wyżyny sportowe jej imię. Ja,
z satysfakcją muszę dodać, że Częstochowa daje świadectwo pamięci
wybitnego jej wychowanka. Niedawno dowiedziałem się o projek-

cie powstania „Ławeczki Kuleja”
oraz popularyzację pamięci o nim
poprzez organizację cyklicznego
„Biegu Pamięci Jerzego Kuleja”.
Pierwszy bieg planowany jest na
październik 2016 r.
– Planuje pan też wydanie biografii o Jerzym Kuleju. Ale przecież na rynku książek taka pozycja już jest. Skąd więc pomysł na
kolejną?
– Pierwsza książka ukazała się
w 1996 roku. Zawiera ona jednak
tekst znacznie okrojony i pozbawiony jednego ważnego rozdziału.
Można powiedzieć, że wydawnictwo dokonało swoistej „cenzury”
i zrobiło to wbrew woli autora Piotra Szaramy. Co więcej, wydawnictwo przedstawiło go nie jako
autora, tylko jako „sekretarza”,
który spisywał opowiadanie Jerzego Kuleja. Druga, pełna biografia
„W cieniu podium” została napisana już po śmierci bohatera i zawiera pełną historię mojego ojca aż do
końca życia. Znalazł się w niej pominięty rozdział oraz fakty usunięte
z tekstu pierwszej książki.
– O jakie pominięte fakty chodzi?
– Cóż, sława i sportowe sukcesy mojego taty miały swoją cenę.
Taki wielki sukces sportowy wymaga nie tylko talentu. Konieczna jest determinacja, pracowitość
i niezachwiana wiara w ostateczne zwycięstwo. W życiu dokonujemy wciąż wyborów. Mój ojciec
wybrał swoją drogę i doszedł do

celu wbrew przeciwnościom. Był
człowiekiem bardzo wrażliwym
i dostrzegał to z czego musiał rezygnować albo co zaniedbać. Rodzina
i dom pozostawały w cieniu sportowej pasji. Wiele pokus i okazji
towarzyszących sławnym ludziom
powodowały częste wycieczki na
manowce życia. Siłą Jerzego Kuleja
była umiejętność pokonywania nie
tylko rywali w ringu, ale i słabości
tkwiących w nim samym.
Projekt wydania biografii Jerzego Kuleja „W cieniu podium”
promowany jest poprzez portal PolakPotrafi.pl Każdy może
wesprzeć finansowo inicjatywę, choćby symboliczną kwotą.
W zamian za wsparcie można
oprócz książki otrzymać dodatkowo m.in. zdjęcie Jerzego
Kuleja z dedykacją, miniaturkę
rękawic bokserskich z autografem czy kopię medalu olimpijskiego zdobytego przez Kuleja
w Tokio. Projekt wspierają już
m.in. Tomasz Adamek i Dariusz
Michalczewski.
https://polakpotrafi.pl/projekt/
biografia-jerzego-kuleja
– Proszę przytoczyć jakąś historię
z życia Jerzego Kuleja, która nie
ujrzała dotąd światła dziennego,
a która znajdzie się w książce...
– Epizod bardzo znaczący miał
miejsce już na samym wstępie drogi mojego taty na ten świat. Oto
fragment opisujący tę historię:

Jerzy Kulej z synem Waldemarem, 2005 r.
„(...) Podjęliśmy decyzję o usunięciu ciąży. W tamtych warunkach
był to zabieg niezwykle niebezpieczny, niejednokrotnie kończący
się śmiercią matki. Nic nie wskazywało na szybkie zakończenie wojny. Decyzja, którą wówczas podjęliśmy, wydawała nam się rozsądną,
choć smutną koniecznością; pamiętam, ojciec długo się wahał. Zabiegów dokonywała jedyna w okolicy
akuszerka, a dotarcie do niej nie
było bynajmniej łatwe. W końcu
ustaliliśmy termin i wyznaczonego
dnia z ciężkim sercem oczekiwałam
jej nadejścia (…) Akuszerkę miał
przyprowadzić ojciec (…). Po wielu godzinach zjawił się. Był sam!
Okazało się, że Niemcy urządzali w
tym czasie łapanki, wszystkie drogi
były obstawione i wyjście z domu
groziło śmiertelnym niebezpieczeństwem. Czekaliśmy jeszcze kilka
godzin. Akuszerka nie przyszła! W
pewnej chwili ojciec wypowiedział
słowa, które słyszę do dziś. Radosnym głosem oświadczył: „Jeśli do
tej pory jej nie ma, to widocznie
Bóg tak chciał. Zabiegu nie będzie,
a dziecko niech się szczęśliwie uro-

dzi, jakoś sobie poradzimy, wojna na pewno szybko się skończy,
a dzieciątko się wychowa”.
Właśnie w takich okolicznościach urodził się najwybitniejszy
polski bokser.
– Projekt wydania biografii jest
promowany za pośrednictwem
portalu PolakPotrafi.pl. A co jeśli
się nie powiedzie? Biografia przepadnie?
– Książka w takiej formie jak
zaplanowałem pojawi się na rynku.
To wynik czerpania z najlepszych
wzorców. Od ojca nauczyłem się
wytrwałości, konsekwencji i determinacji. Ja i Piotr Szarama, wbrew
przeciwnościom, dojdziemy do
celu. Z pomocą mojej córki Karoliny Kulej, syna Piotra Kuleja, żony
Marii Kulej oraz wielu życzliwych
ludzi, osiągniemy cel.
Rodzinie Jerzego Kuleja życzymy wytrwałości i powodzenia, a
Częstochowie, by nigdy nie zapomniała o swoim wybitnym wychowanku i przedstawicielu.
Mateusz Strączyński

Charytatywne zawody muchowe
W połowie listopada Jurajski Salmoklub Częstochowa
wraz portalem www.flytiers.pl
zorganizował na łowisku - Żywiec Moszczenica towarzyskie
zawody muchowe „I Flytiers
Fly Fishing Chlange”. Imprezie tej przyświecał szczytny
cel, pomoc w walce z chorobą
dla kolegi wędkarza Michała
Owoca. A dokładnie zbiórka
funduszy i dochód z aukcji nagród i upominków, jakie ufundowali sponsorzy dla uczestników zawodów, a które ci jak
„jeden mąż” przekazali na
aukcję. Pieniądze te wspomogą kolegę Michała w zakupie
bardzo drogiego leku immunologicznego, którego NFZ nie
refunduję, a jest on konieczny
do dalszego leczenia.
W zawodach wystartowało 43 miłośników łowienia na
sztuczną muchę, choć chętnych
było zdecydowanie więcej,
jednak pojemność łowiska nie
pozwolił na rozszerzenie listy
startujących. Wśród zdobyczy
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przeważały pstrągi tęczowe i
szczupaki, prawie każdy coś
złowił, a przynajmniej miał kontakt z rybą. Zawodom przyświecała zdecydowanie ważniejsza
idea i choć wyniki stanowiły
sprawę drugorzędną to należy
wymienić najlepszą trójkę. Najlepszy okazał się Paweł Lindert
łowiąc 9 ryb, tuż za nim z 6 rybami uplasował się Sławomir
Szemiczek, a na najniższym
stopniu podium stanął Bartek
Lachera, zaliczając 5 ryb.
Zwycięscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i sze-

reg nagród oraz upominków,
które zostały przekazane przez
nich na aukcję, która odbywa się
na portalu www.flytiers.pl.
Jurajski Saloklub Częstochowa wraz z portalem www.
flytiers.pl bardzo dziękują firmom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak
szczytnej imprezy. A były to
firmy: Ego, Arkom, Flyhouse,
Art-foto www.danielkasprzak.
pl, www.czechnymph.pl, sklep
wędkarsko zoologiczny Roberta Machały, Drukarnia Pozytyw, Górskie Rzeki - Przemeka

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

Półtoraka oraz osoby: Szymon
Madejczyk, Piotro i Marta Kliś,
Rafał Holisz, Andrzej Smagoń,
Krzysztof Kupczak, Basia Dudys. Specjalne podziękowania
dla wszystkich uczestników
zawodów, bo to również dzięki
nim, to spotkanie udało się doskonale. Jeśli ktoś chciałby się
dowiedzieć, jak wesprzeć kolegę Michała Owoca zapraszamy
na fanpage na Facebook zatytułowanego „!!!MICHAŁ OWOC
- pomóż kupić lek!!!”
Tekst i zdjęcia:
Daniel Kasprzak

Redakcja w Częstochowie
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