
- Czym się Pan dziś zajmuje?
- Obecnie po zwolnieniu mnie z II LO w maju przeszedłem w tzw. stan 

nieczynny. Czyli do lutego jestem nauczycielem, później mój stosunek 
pracy wygasa. Wracam do projektów biznesowych, czyli ponownie po 
przerwie staję się przedsiębiorcą. Działam społecznie w dwóch stowa-
rzyszeniach, wychowuję trójkę dzieci itd. Słowem mam co robić. Tworzę 
fundację, która będzie organizowała eksperymentalną szkołę.

- Wiele lat temu działał Pan w Stowarzyszeniu Dziel-
nicy Częstochowy "Nasz Lisiniec", jakimi osiągnięcia-
mi może się Pan pochwalić?

- Stowarzyszenie „Nasz Lisiniec” powstało dla poprawy życia miesz-
kańców naszej dzielnicy. Zaczęło się niewinnie. Przedszkole do którego 
chodziła moja córka i syn, a teraz kolejna córka nie mogło doprosić się 
o przejście przez ulice Wręczycką. Pomysł próbowano zrealizować 10 
lat. Bezskutecznie. Lubię takie wyzwania. Zebrałem w ciągu 10 dni 800 
głosów i złożyłem zapotrzebowanie na „zebrę” wraz z uzasadnieniem. 
Po roku mieliśmy przejście. Największym osiągnięciem stowarzyszenia 
było boisko szkolne przy SP 13. Oczywiście będzie teraz wiele „matek 
sukcesu”, ale jeśli chcieliby wskazać swoje zasługi to wskażę jak nie re-
agowali radni, wysocy urzędnicy. 

- Czytając Pana życiorys można odnieść wrażenie, że 
bardziej koncentruje się Pan na tematach oświatowych 
niż ogólnomiejskich. Proszę o komentarz.

- Oświata to prawie 40 % budżetu naszego miasta. Zatem mówię o 
około 400 milionach złotych. To jedno z najważniejszych zadań wyni-
kających z ustawy. Zdecydowanie nie koncentruję się tylko na oświacie. 
Jeśli zaś chodzi o życiorys wśród kandydatów na prezydenta przeważają 
nauczyciele z wykształcenia np. Pan Warzocha, Pan Maranda, pewnie 
za chwilę Pan Szewiński. No i jeden inżynier budownictwa Pan Maty-
jaszczyk, który wiecznie ma publiczno-partyjną pracę... Różnica między 
nami polega na tym, że ja przyznaję się do tego ciągle i podkreślam to 
przy każdej okazji.

Nie należy okradać tych młodych ludzi nadmiernymi podatkami i 
stworzyć warunki do działania w sieci. Są zdolni, ale nie chcą patrzeć 

jak nepotyzm i układy zabija ich działania. Proszę sobie wyobrazić, że 
w Częstochowie jest 20 700 osób pracujących w sferze publicznej za 
pieniądze podatników, a 24 700 przedsiębiorców. W samym ZUS w Czę-
stochowie pracuje uwaga: prawie 800 osób. W Urzędzie Miasta ponad 
1100 osób – widzi Pani, że Huta to jest Pikuś przy biurokracji za pienią-
dze podatnika! 

Stąd wnioski: bezrobocie i depopulacja może być zatrzymana tylko 
świetną oświatą i zmianą paradygmatu wytwarzania, z przemysłowego 
na usługowy.

- Jakie ugrupowania będą wchodziły w skład komi-
tetu wyborczego, z którego zamierza Pan wystartować 
do wyborów?

- Odpowiedź jest prosta – wiele i żaden. Do komitetu wchodzą lu-
dzie. My jesteśmy Wolnościowcami. Co to oznacza? To, że nie ma u nas 
feudalnego podporządkowania i „chorób” partii – tj. strachu, donoszenia  

i „dostępu do ucha” – w zamian za to oferujemy stanowiska. Nie ma de-
cydującego „barona”, który rozdaje karty. Zatem na razie wspieramy się 
wśród KNP, Republikanach, PRJG, RN, Klubu Frondy, Klubu Najwyż-
szego Czasu w Ruchu Wolności – tak jest od dawna, ale największym 
sukcesem była Konwencja z 9 
maja, która zebrała znamienitych 
gości i 1000 Częstochowian. To 
był stan na połowę sierpnia. 

Ruch Wolności to nade wszyst-
ko wspaniały zespół: Włodzimierz 
Skalik, Marek Domagała, Jacek 
Betnarski, Piotr Stefański i wielu 
innych przedsiębiorców, naukow-
ców, prawników, ekonomistów i 
studentów. 

dokończenie na str. 3
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35 Wbrew temu co sądzą członkowie dużych ugrupowań politycznych, tak zwani „korwinowcy” mogą 
w wyborach samorządowych nieźle namieszać. Ich sukces w eurowyborach pokazał, że potrafią zdobyć 
elektorat, zwłaszcza młody. By szczęście ponownie się uśmiechnęło, tym razem na gruncie lokalnym, 
muszą spełnić podstawowy warunek – integracja wszystkich mniejszych ugrupowań prawicowych.

Jeszcze nie tak dawno jedność Kongresu Nowej Prawicy (Janusza Korwina-Mikke), Republikanów 
(Przemysława Wiplera), Polski Razem (Jarosława Gowina), Ruchu Narodowego (m.in. Krzysztofa 
Bosaka, Tomasza Pałasza), Klubu Frondy, Klubu Najwyższego Czasu w Ruchu Wolności - była pew-
na. Równie pewnym kandydatem na prezydenta Częstochowy z listy zjednoczonych partii zdawał 
się być Tomasz Jaskóła. Wszystko zmieniło się w ostatnich dniach. Obok Jaskóły pojawił się drugi 
kandydat, członek KNP - Sławomir Kokot. Niektóre media ogłosiły nawet, że Jaskóła zrezygnował. 
- To nie prawda, nie zamierzam rezygnować. Najprawdopodobniej dojdzie do prawyborów między 
Panem Kokotem a mną. Informacja, że zrezygnowałem jest wrzutką środowisk, które nie chcą abym 
kandydował, bo czują się zagrożone. To gierki polityczne. Po prostu ktoś umiejętnie nas rozgrywa – 
twierdzi Tomasz Jaskóła.

Niestety ta sytuacja oznacza, że „korwinowcy”, „gowinowcy”, „wiplerowcy” i inni nie potrafią za-
dbać o to, by prezentowana pierwotnie jedność była trwała. 

Jeśli partia dopiero decyduje się na wybór swojego reprezentanta w samorządzie i robi to tuż przed 
wyborami, a elektorat jest wciąż trzymany w niepewności – niczego dobrego to nie wróży. Na zapre-
zentowanie sylwetki kandydata i skuteczne wypromowanie jednego z dwóch panów, może po prostu 
nie starczyć czasu.
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Lwice i  prawice...
„Presz pana” - rzekł mi pod-

ekscytowany znajomy - „Jak 
się złączy Miller z Palikotem, to 
Miller będzie jednocześnie oj-
cem i matką lewicy”. Wzruszyło 
mnie to do łez. Potem się musia-
łem tłumaczyć, co uważam za 
dziwne: czy to, że Miller złączy 
się z Palikotem, czy fakt bycie 
jednocześnie ojcem i matką.

To drugie w obecnych cza-
sach jest oczywiście możliwe. 
Jakże bym śmiał zaprzeczyć 
oczywistościom. Wyszedłby nie 

tylko na durnia, ale i na rasistę i 
seksistę. W końcu u nas nie takie 
rzeczy są i nie dziwią. Przeczyta-
łem niedawno smutną opowieść 
o pewnym naszym radnym, 
któremu sąd zakazał prowadze-
nia działalności gospodarczej, 
zasiadania we władzach spółek, 
a nawet stowarzyszeń. Ot, po 
prostu sąd go uznał za tak nieod-
powiedzialnego, że zdecydował  
trzymać go z daleka od wszel-
kich form odpowiedzialności za 
cudze pieniądze. To „wszelkich” 
muszę jednak włożyć w nawias: 
pan radny może być nadal rad-
nym, a jak się postara to nawet 
posłem.

Jest więc facet tak nieodpo-
wiedzialny, że nie można mu po-
wierzyć funkcji wiceprezesa w 
towarzystwie miłośników piwa 
wiśniowego, ale wystarczająco 
odpowiedzialny by decydować 
o miliardowym budżecie miasta. 
Zrozum tu logikę prawa.

Ponieważ wspomniany radny 
jest z ugrupowania uznawanego 
za centrowe, pewnie rzucą się 
na niego lwy i lwice z prawicy 
i lewicy. Tyle, że owe bulteriery 
powinny profilaktycznie spoj-
rzeć w lustro i spytać sumienia: 
czy my jako gatunek polityczny 
różnimy się w sposób istotny od 
gatunku politycznego reprezen-
towanego przez inkryminowa-
nego radnego. Czy ktoś będący 
prawicą staje się z tej racji pra-
wym, a ktoś z lewicy – lewym? 
A centrum to jest lewa prawica 
czy prawa lewizna? Radnego od 
radnego różni stosunek do kon-
kretnej sprawy wyrażony aktem 
głosowania. Ale jak się ktoś nie 
zna na stosunkach i aktach nie-
zbędnie potrzebuje wyraźnego 
wyróżnika etykietką. 

I tak ostatecznie wpadamy w 
pułapkę: głosuj na PO, by nie 
wygrał PiS lub głosuj na PiS by 
pogonić PO. W pułapce zaś, jak 
odkryli to starożytni uczeni, na-
wet mysz traci apetyt.

Życzę wiec sobie nieśmiało, 
z nikłą nadzieją na efekt, by mi 
pozwolono w moim okręgu wy-
borczym móc głosować, nie na 
kandydata z tego lub owego, lecz 
na człowieka. 

Wiem, że człowiek bywa 
omylny i jest niedoskonały. Ale 
człowiek zazwyczaj ma wko-
dowany wychowaniem me-
chanizm przyzwoitości. Wie, 
przynajmniej, kiedy grzeszy i 
czasem, choć rzadko, potrafi za 
grzechy przeprosić. Kandydat 
lewy/prawy nie ma takiej opcji; 
jest werkiem, fragmentem wiel-
kiego mechanizmu, reagującym 
tak jak go nakręcą. Nie ponosi 
osobistej odpowiedzialności ani 
osobistych wyrzutów sumienia. 
Młotek, w końcu, też nie odpo-
wiada za krzywienia gwoździ. 
W tym wypadku jednak nie ma 
nawet odpowiedzialnej ręki mło-
tek trzymającej. Nie ma nic, jak 
latem w Białymstoku: ani mo-
rza, ani plaży.

Jakiś normalny człowiek 
przydałby się Radzie Gminy, a 
nawet w Sejmiku. Niby nic, spe-
cjalnie strojem i urodą, by się nie 
wyróżniał, gadka też by mu się 
nie rzadko cieńka przytrafiła. Ale 
mógłby robić za kierunkowskaz, 
wskazując innym, jak trzeba po-
stąpić, gdy braknie partyjnych 
dyrektyw.

Nawet jeden człowiek może 
życie zamienić w wiosnę, jak 
rzekł Papież na koncercie Tiny 
Turner. I tego się trzymajmy.

Jarosław Kapsa

Jaka partia mnie przygarnie...?
Na "prawo" mnie nie chcą, na "lewo" nie wypada,  

a z przodu ściana...

Radny Bartłomiej Sabat (zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej)

 

PRZYJACIEL
człowiek spadł poniżej psa
wciąż przegrywa
nie tylko w przyjaźni
wraz z tym przegrywa życie
nie tylko człowieka

pies wyrósł na przyjaciela 
któremu można powierzyć tajemnicę
któremu można powierzyć życie
skryte marzenia

pies jest prawdziwy

TAK SAMO
Obudził mnie Okudżawa,
Smugą cienia tamtych dni
Spłynął do serca,
Pokazał, co to jest dom
I co, gdy go nie ma,
I biedę, która jest
Jak była i gorzej,
Bo żyje w niej lud
Razem ze mną
I we mnie
                                        MARIAN LENARTOWICZ

MARIAN LENARTOWICZ, wieloletni członek Klubu Literackiego „Złota Jesień” przy OPK „Gaude 
Mater” w Częstochowie, jest emerytowanym inżynierem. Wiersze pisze od wczesnej młodości. Debiutował 
w 1960r fraszkami, opublikowanymi na łamach „Gazety Częstochowskiej”, publikował w pismach ogólno-
polskich („Kadra” i „Związkowiec”) oraz w regionalnych („24 Godziny” i „Życie Częstochowy”), miał stałą 
rubrykę poetycką w regionalnym piśmie „Spoiwo”. Jego teksty ukazały się także w zbiorowych wydaniach 
wierszy członków Klubu. Wyróżniany w konkursach literackich Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu  
i innych.

komentarze z sieci
Do art. „Budżet partycypacyjny, czy wyborcza ściema”:
@Wiele wskazuje na to, że w Częstochowie budżet 
obywatelski (BO) stał się przedmiotem przedwybor-
czej rozgrywki politycznej. Nie ma miejsca na jawność, 
nie ma miejsca na spotkania poświęcone wyzwaniom 
i problemom, umożliwiające obywatelom dyskusję, 
przed jakimi stają ich społeczności. To wypaczenie idei 
i instytucji budżetu obywatelskiego, to pornografia BO 
pod rządami Matyjaszczyka, który nie ma absoluto-
rium za (nie)wykonanie budżetu miasta za rok ubiegły. 
To jawna kpina.                                                      denver@op.pl
@ Matyjaszczyk robi wielkie halo z tej sumy a na takie 
miasto jak nasze to i tak niewiele, ale chodzi dumny jak 
paw po osiedlach i wciska kit ze obywatel ma cos do 
powiedzenia. Zblizają sie wybory, dajmy szansę komus 
innemu, bo gorzej juz byc chyba nie moze.           anonim

Do art. „Sprzeciwiamy się... panie prezydencie...” 
(O przyznaniu nagrody dyrektorowi filharmonii):
@ Strasznie prymitywny ten Marszałek i Matyjasz-
czyk - oczywistych argumentów nie rozumieją i lansują 
urzędola, którego psim obowiązkiem jest „promocja i 
ochrona kultury” w ramach służbowych obowiązków. 
Ale czego można się spodziewać po ćwierćinteligencji? 
Szambo folwarku Matyjszczyka-Marszałka... 
                                                     frantic.freelancer@gmail.com

Do art. "Jaki prezydent, taki rzecznik???"
@ I pomyśleć, że obowiązuje przecież chyba jakiś 
kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Często-
chowy? A w nim zasady postępowania, m.in.:  "Pra-
cownik samorządowy traktuje pracę jako służbę pu-
bliczną (...) przedkłada dobro publiczne nad interesy 
własne i swojego środowiska (...) jest neutralny poli-
tycznie (...) dokłada wszelkich starań, aby jego postę-
powanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń 
o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji. 
(...) Nie demonstruje w miejscu pracy zażyłości z 
osobami publicznie znanymi..." Rozumiem, że po-
sada "rzecznika prasowego", jako mistrza propagan-
dy wszelakiej czyli ściemy, wyjęta jest spod rygorów 

kodeksu etycznego. A szkoda, bo prezydenci odcho-
dzą, a rzecznicy jeśli pozostają to z przygniatającym 
ich garbem osobników od "mokrej roboty" i ściemy. 
Niektórzy chcieliby wtedy schować się do mysiej dziu-
ry, a tu często wszystkie piękne dziury zajęte i trzeba 
świecić wytartym czołem. BTW, Urban jest jeden, a 
Tutajów wielu...                                            marcel@op.pl
@ przynajmniej taki rzecznik udaje że pracuje, ma 
robote?ma, nieustannie pisze sprostowania,nikt mu nie 
zarzuci,że siedzi bezczynnie a pensja płynie, a że wypi-
suje farmazony, ot nieprawda jest... :) swoją drogą Tukaj 
mógłby posiąść sztukę czytania ze zrozumieniem i ana-
lizy tekstu, bo w tej kwestii słabiuteńko.                anonim
@ Przypomnijmy sobie rzecznika prez. Wrony p. Le-
śnikowskiego, kuda p. Tutajowi do niego! 

hiho@gmail.com

Do art. Komunikat "Mieszkańców Częstochowy" 
(o usunięciu z porządku obrad Rady Miasta propozycji 
obniżenia czynszów)
@ Populizm przedwyborczy ruszył .......... Trzeba było 
to 3 lata temu zgłosić ! Niewiarygodni jesteście !!!
                                                                                romek@bat@de
@ PO-SLD cicha koalicja...gówno trzyma się kupy.. 

 Tadeusz
@ a prezio chodzi z Ewelinką po ludziach i robią ich w 
balona... ps.czyżby 6 etat Baltowej?               ole.ole@op.pl 
@ Do romuś@bat, ale chłopie wolno myślący, przecież 
trzy lata temu nie było podwyżek! Nie mąć ludziom w 
głowach, Twój szef Matjaszczyk i spółka jako lewicowa 
formacja w ostatnim czasie podnieśli czynsze w miesz-
kaniach komunalnych aż o 56%. To zwykły skandal w 
wykonaniu tej dziwnej władzy.                                   hamer
@ najlepiej bylo zglosic zanim sie jeszcze pojawilo !po-
pulizm to uprawia Matyjaszczyk,tani do tego, razem z 
najbardziej zapracowana kobieta w Polsce - Baltową. A 
gdzie w tym zwykły mieszkaniec Częstochowy? 

alexis_kot@o2.pl
@3 lata temu nie bylo pdwyzek aki zafundowal obec-
ny prezio...jasne?                                                        mezo@wp.pl

zachowano pisownię oryginalną
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dokończenie ze str. 1
- Czy nie obawia się Pan, że szyld Korwina - Mikke, 

pod którym zamierza Pan wystartować adresowany 
jest wyłącznie do ludzi młodych?

- Szyldy nie do końca są ważne. Ważni są ludzie. Kiedy patrzę na 
JKM, czy prof. Gwiazdowskiego, dr Sadowskiego, prof. Rybiński, prof. 
Karpińskiego to widzę osoby od 50 do 80 lat głoszące poglądy wolno-
rynkowe. Bynajmniej nie jest to szyld tylko dla młodych. Na naszych 
oczach upada mit Okrągłego Stołu i Magdalenki jako pozytywnej prze-
miany. Młodzi obywatele buntują się, bo chcą odpowiedzi na pytania 
dlaczego w Polsce jest tak źle, dlaczego muszą emigrować, dlaczego 
państwo okrada z 65 %  ich pieniędzy, a biurokracja po prostu zabija? Po-
wiedziałbym, że każdy zdrowy człowiek ma konserwatywno – liberalne 
podejście do życia. Jeśli z niego wyrasta to niestety dlatego, że musi się 
dostosować do układów, aby przeżyć. Dlatego postawiłbym tezę – jeśli 
chcemy zmian, głosujmy na ludzie spoza układu partii sejmowych. Mam 
przyjemność współpracować z Panem Pawłem Kukizem. Dostrzegł, że 
grzechem głównym jest brak JOW i finansowanie z budżetu partii. 

- Zgodnie z Pana zapowiedzią "Częstochowa będzie 
mieć najlepszą oświatę w województwie"  i najprawdo-
podobniej tego obawiają się Pana przeciwnicy - proszę 
o komentarz.

- Moi konkurenci boją się mnie z innego powodu. Na mnie nie można 
znaleźć haków mimo, że starano się mocno. Ale do konkretów . Powinni-
śmy postawić na dobry transport, drogi, infrastrukturę (np. światłowody, 
które już istnieją, ale sieć jest niewielka). Częstochowa jest największym 
miastem w subregionie. Musi zacząć przyciągać młodych ludzi. Posta-
wiłbym na usługi i nowe technologie. W usługach chciałbym, aby była to 
turystyka powiązana z edukacją i zdrowiem (walory Jury). Proszę zwró-
cić uwagę na turystykę zdrowotną. Np. wielu ludzi chce zobaczyć Jurę, 
ale także chciałoby to połączyć z leczeniem stomatologicznym w Polsce. 

Chciałbym także zmienić paradygmat myślenia i przestawić Często-
chowę na nowe technologie – kształcilibyśmy grafików, programistów, 
teletechników. 

Tymczasem my marzymy, aby produkować przysłowiowe młotki, 
wiadra. 

Nowa era w Częstochowie to jest gospodarka oparta na wiedzy. Jed-
nak aby to osiągnąć trzeba mieć najcenniejszy substrat gospodarczy w 

tym paradygmacie – wykształconego człowieka. Stąd zmiany w eduka-
cji. 

Jeśli chodzi o pielgrzymów oczywiście trudno się nie cieszyć, że 
przychodzą do Częstochowy. Jestem przeciwnikiem ich opodatkowania 
(pomysły SLD). Powinniśmy się raczej zastanowić jak zatrzymać ich na 
dłużej i stworzyć okazję do zostawienie pieniędzy, ale nie dla miasta ale 
dla Częstochowian. 

Konkretnymi pomysłami będzie obniżka podatków od nieruchomości 
zarówno dla przedsiębiorców jak i mieszkańców.

Obniżce stawki będzie podlegał także podatek od środków transpor-
towych. 

- Zapowiedział Pan, że jako prezydent miasta nie bę-
dzie pobierał Pan pełnego wynagrodzenia (brzmi nieco 
populistycznie)...

- Zupełnie nie zgadzam się z Pani tezą wyrażoną w Pani pytaniu. 
Wręcz przeciwnie. Populistyczne nie jest uznanie, że w czasie szalejące-
go bezrobocia i zubożenia mieszkańców deklaracja (będzie to czynione 
notarialnie), że będę pracował za niespełna 5, a nie na 12-13 jak Pan 
Matyjaszczyk czy 14-15 jak jego zastępcy. Populizmem jest to, że Ci 
ludzie chodzą po domach ludzi, którzy mają 2-3 tysiące na rodzinę cięż-
ko pracując i prezentują swoje osoby w wesołych zdjęciach. Tak to jest 
populizm. 

Pierwszy mój wniosek po wyborze na prezydenta miasta to wnio-
sek do Rady Miasta o zmniejszenie mojej pensji wobec tego co za-
rabia obecnie prezydent z pro socjalnego SLD z przeznaczeniem 57 
% na stypendia dla młodych Częstochowian budujących swoje firmy. 
Drugą byłyby konkretne propozycje obniżenia podatków od nieru-
chomości dla przedsiębiorców i obniżenie stawek dla nieruchomości 
lokalowych dla mieszkańców – w niektórych wypadkach całkowite 
zwolnienie z podatków. Obniżka podatków od środków transportu. 
Będziemy natychmiast dokonywali mapowania zatrudnienia i zlikwi-
dujemy przerosty kierownicze i dyrektorskie w administracji samo-
rządowej i spółkach. Przygotujemy się do sprzedania na publicznych 
przetargach jak największej ilości mienia komunalnego (po cenach 
wolnorynkowych) – nic tak nie determinuje jak własność – per saldo 
zarobimy na tym, bo nie będziemy musieli utrzymywać wielu budyn-
ków, a ludzie będą właścicielami. Jednak pierwotną decyzją będzie 
złożenie podpisu w banku – miasto musi funkcjonować – musimy 

płacić zatem to będzie pierwsza decyzja. Miasto to firma. Zatem musi 
być płynność finansowa. 

- Wielu mieszkańców uważa, iż nie ma potrzeby zmia-
ny prezydenta. Proszę o komentarz.

- W jednej z ostatnich gazet „Częstochowiak” – jedynej dostępnej dla 
mieszkańców w Urzędzie Miasta widziałem nawet bardziej spójne prze-
słanie. Jedyni menadżerowie z sukcesami w Częstochowie to Pan Ma-
tyjaszczyk, Marszałek, Balt i może jeszcze parę radnych – tych bardziej 
przedsiębiorczych lub tych ładniejszych. Mam to rozebrać na czynniki 
pierwsze? Proszę bardzo – prezydent Matyjaszczyk flagowy program to 
In Vitro. Kończy inwestycje sprzed lat. Nawet Ci, którzy obalali Wronę 
mówią i piszą, że jest kompletnie nieudolny i zawiódł. Pan Marszałek? 
Oczywiście znajomy Pan Lewandowskiego – prezesa Hala Sportowa 
(tak tam, gdzie mamy do czynienia z przetargiem dot. Księgowości, 
który wygrywa firma szwagierki radnego Niesmacznego z SLD), bra-
cia Zawadowie – członkowie rodziny Pana Marszałka – jeden pilnuje 
poparcia w związku studenckim, drugi jest w spółkach komunalnych w 
Częstochowie i Będzinie. Panowie dwudziestoletni. Pan Balt – no proszę 
spojrzeć na efekty. Pani Ewelina żona posła jest zatrudniona w wielu 
spółkach komunalnych w Częstochowie, posiada około 1,4 miliona zło-
tych w akcjach, około 500 tyś w gotówce. Zadam pytanie: czy Często-
chowianie zdają sobie sprawę ze skali patologii w Częstochowie? Czy 
nadal się nie domyślają, że ich dzieci nie chcą wracać do Częstochowy 
nie z powodu złego powietrza. Oni uciekają i nie wracają, bo wiedzą, że 
nie przebiją się przez układy. Niestety kilku partii, które o dziwo świetnie 
współpracują. Proszę spojrzeć na spółki komunalne. Zatrudnieni są tam 
ludzi z SLD, PSL, PO, PIS itd. Współpraca trwa. My natomiast chcemy 
prywatyzacji i przerwania tej sitwy wzajemnie się zatrudniającej. Miasto 
od lat kompletnie pauperyzuje się. Kto tego nie widzi jest albo ślepy albo 
głupi albo uczestniczy w tym procederze. Nie ma innego wyjścia. Po-
stawmy na nowych i nieskompromitowanych ludzi. 

Na koniec uwaga – Szanowni Państwo – ja niczego nie muszę! Wie-
cie Państwo dlaczego? Bo nie jestem ja większość tzw. „polityków” 
działaczem za wasze pieniądze! Mam co robić, mam z czego żyć. W 
przeciwieństwie do wielu, którzy aż przebierają nogami, aby się załapać 
na stołki. 

Renata R.Kluczna

W obrębie ulic: Brata Alberta, Michałowskiego i Pileckiego 
powstanie, kolejny w dzielnicy Północ w Częstochowie, pawilon 
handlowo-usługowy. Mieszkańcy okolicznych domów jedno-
rodzinnych nie szczędzą papieru i ślą pisma protestacyjne do 
magistratu dla zablokowania inwestycji.

- Pisaliśmy już wszędzie, do naczelników wydziałów zajmujących 
się tą sprawą, do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, a nawet do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszyscy nas lekcewa-
żą. A przecież my jesteśmy stroną... Należało zapytać nas o zdanie, 
czy chcemy mieć za oknami długi na sześćdziesiąt metrów market 
– żalą się kobiety mieszkające przy ul Alberta.

W skardze do SKO właściciele posesji zarzucili wydanej przez 
prezydenta decyzji, naruszenie przepisów przy wydawaniu warun-

ków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji.
- Nasza okolica jest bardzo spokojna i to jej wielka zaleta. Ży-

czymy sobie, aby tak pozostało. Ulica Brata Alberta  ma zaledwie 
5 metrów szerokości i jest „ślepa”. Budowa w tym miejscu marketu 
to hałas i spaliny przyjeżdżających samochodami na zakupy klien-
tów – mówi pani Krystyna.

Mieszkańcy obawiają się również uciążliwości ze strony tirów, 
przywożących towar do marketu. 

Całą listę wad w decyzji prezydenta dotyczącej warunków zabu-
dowy znalazł zaangażowany w sprawę mieszkańców radny Artur 
Gawroński (PiS). Radny wymienia nieprawidłowości, w tym „brak 
możliwości podłączenia sanitarnego i odprowadzania wód opado-
wych”, „brak w dokumentacji dokładnej powierzchni budynku i 
brak załącznika graficznego”, „brak informacji o parkingu, w tym 
wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych” etc.

- Urząd Miasta wciska nam ciemnotę, że jakoby na tym terenie 
prowadzona jest już jakaś „wielka” działalność gospodarcza. To 
prawda jest prowadzona, ale mała. W domu obok, w jednym poko-
ju sąsiadka ma punkt fryzjerski, w innym działa gabinet lekarski. 
Najlepiej niech urzędnicy zburzą nasze domki, a w to miejsce niech 
wybudują galerię lub wielki hipermarket – wyjaśnia druga z pań.

List, w którym właściciele posesji wyrażają sprzeciw dla powsta-
nia marketu podpisało 69 mieszkańców. Wszyscy zapowiadają, że 
będą walczyć do końca. 

- To lewica kilka lat temu protestowała przeciwko budowie mar-
ketu w mieście. Wtedy SLD chodziło o obronę małego lokalnego 
biznesu. Mówili, że markety powinny być budowane poza miastem. 
Teraz, gdy są u władzy zdanie zmienili – mówią mieszkańcy ul. 
Brata Alberta.

red.

Najemcy lokali w tak zwanych zasobach miasta, nadzorowanych 
przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS, a także członkowie 
Wspólnot Mieszkaniowych pod administracją ZGM przysyłają do 
„7 dni” dziesiątki rozżalonych listów, o bezmiarze niekompetencji 
i nieodpowiedzialności pracowników ZGM-u. 

Staramy się na bieżąco weryfikować te informacje, co jest 
o tyle trudne, że na rzeczowe odpowiedzi ze strony jedno-
stek miejskich nie mamy co liczyć, a z kolei większość specja-
listów branży budowlanej, których prosimy o opinie, nie chce 
ujawniać swojej tożsamości i godzą się jedynie na wypowie-
dzi anonimowe. Po sprawdzeniu okazuje się często, że nie 

wszystkie zarzuty znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. 
Nader wymowną jednak wydaje się sprawa mieszkańca bloku przy 
ul Focha, który dostrzegł rażące – jego zdaniem – nieprawidłowo-
ści podczas robót ociepleniowych wykonywanych na tym budynku 
przez jedną z podczęstochowskich firm. Czujny lokator zauważył 
coś, co umknęło uwadze inspektora nadzoru i kierownika budo-
wy. Zdaniem mieszkańca „wykonawca stosuje do przyklejania płyt 
styropianowych klej do płytek łazienkowych, który absolutnie nie 
nadaje się do tego typu robót, a jego zastosowanie grozi katastrofą 
budowlaną w przypadku oderwania się warstwy styropianu wraz z 
tynkiem. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że wykonane docieple-
nie nie utrzyma się na samych kołkach i spadnie ludziom na głowy”. 
 
Na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się wymysłem nad-
gorliwego mieszkańca. Niemożliwym by przecież było, aby wy-
konawca stosował klej do płytek w domu - na zewnątrz budynku 
narażanego na zmienne czynniki atmosferyczne. W razie nieszczę-
ścia, kryminał pewny. By nie wydawać pochopnych sądów o opinię 
zapytaliśmy znawcę tematu – biegłego sądowego i zarazem wykła-
dowcę na wydziale budownictwa, specjalizującego się w dociepla-
niu budynków. - Znam tego typu sprawy i powiem... to po prostu 
nieuczciwość względem mieszkańców i skrajny brak nieodpowie-
dzialności. Nikt nie zadaje pytań, dlaczego brak pełnej informacji o 
przetargach na stronach internetowych ZGM, jak to jest możliwe, że 
notorycznie wygrywają te same firmy, pomimo rażąco wysokich cen 
za świadczone usługi, dlaczego nie ma kontroli ze strony ZGM-u...? 
Pytań jest znacznie więcej – twierdzi wykładowca i tłumaczy, że na 
jednym bloku wykonawca może zarobić dodatkowo od 40 do 80 
tys. zł, a przy kilku blokach rocznie zysk przekracza kilkaset tys. zł. 
 
Do tematu powrócimy, bowiem sprawa lokatora przy Focha oka-
zuje się być wierzchołkiem góry lodowej. Poprosimy specjalistów 
i firmy spoza Częstochowy o kontrole kilku budynków ZGM-u.

Bronisław Zejfryd

Będzie kolejny market, tym razem na Północy

Solidna ściana czy teatralna atrapa?



Aktualności4 35 (537) 04.09-10.09.2014

R E K L A M A

Ubiegłoroczne kontrole Ministerstwa Sprawie-
dliwości wykazały, że częstochowski Ośrodek Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
jest jedną z czołowych tego typu placówek w kra-
ju. Pracownicy niosą pomoc fachowo i skutecznie 
nie marnując przy tym ani złotówki.

Ośrodek jest finansowany z tak zwanych „na-
wiązek”, czyli pieniędzy ściąganych jako rodzaj 
odszkodowań od ludzi, którzy byli sprawcami róż-
nego rodzaju przestępstw. Ministerstwo przekazuje 
Ośrodkowi fundusze bezpośrednio, z pominięciem 
jednostek samorządowych, by uniknąć przejadania 
pieniędzy przez urzędników. Z łatwością może więc 
nadzorować właściwe wydawanie pieniędzy.

W przedostatnim numerze naszego Tygodnika 
podawaliśmy adresy organizacji pomocowych dla 
kobiet. Wprawdzie do Ośrodka Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem przy al. Pokoju 12 
mogą się zgłaszać wszyscy, jednak to właśnie kobie-
ty stanowią ponad 90 procent osób znajdujących tam 
pomoc. Dlatego w pomocy kobietom Ośrodek ma 
największe doświadczenie. Pracownicy są w stanie 
profesjonalnie wspierać ofiary domowej przemocy 
psychicznej, emocjonalnej i fizycznej, ofiary kra-
dzieży, oszustw, wyłudzeń, gróźb, pobić i rozbojów, 
a także mobbingu w pracy oraz wypadków komuni-
kacyjnych.

Początkowo Ośrodek był tylko filią fundacji Błę-
kitny Krzyż z Bielska prowadzoną przez stowarzy-
szenie ETOH w Częstochowie  przy współpracy z 
Centrum Terapii przy ul Barlickiego. Działał bardzo 
sprawnie, toteż fundacja pomogła Ośrodkowi w usa-
modzielnieniu się. Placówka rozwija się i oprócz 
siedziby na Rakowie ma już oddziały w Olsztynie i 
Zawierciu.

Pomoc z każdej strony
– Oferujemy pomoc kompleksową i dobrze zorga-

nizowaną – mówi psychoterapeutka Iwona Michal-
ska-Wierusz, dyrektor Centrum Terapii. – Zależy 

nam na tym, żeby być z naszymi podopiecznymi przez 
cały czas, bo tylko wtedy pomoc ma sens, gdy spra-
wy osób potrzebujących nie są załatwiane w wielu 
rozmaitych, nierzadko rozrzuconych po całym mie-
ście urzędach i instytucjach – tłumaczy i uzasadnia, 
że właśnie dzięki temu, że wszystko jest na miejscu, 
zarówno klientom jest łatwiej, jak i ułatwione zada-
nie mają zajmujący się nimi pracownicy. – Nie trzeba 
przekazywać spraw obcym ludziom, czekać na prze-
syłanie dokumentów, a przede wszystkim nie tracimy 
nikogo z oczu i nasi specjaliści mają z każdym stały 
kontakt.

Tych specjalistów jest sporo i prawie z każdej 
branży przydatnej w działalności pomocowej. Moż-
na się, w zależności od potrzeb, spotkać się z psy-
chologiem , prawnikiem, specjalistą prawa pracy, 
mediatorem oraz specjalistą zajmującym się mobbin-
giem. Wszyscy oni dyżurują w różne dni tygodnia o 
różnych godzinach, by klienci mieli wiele terminów 
do wyboru. Siedziba przy al. Pokoju 12 jest czynna 
od poniedziałku do piątku, a oddziały w Olsztynie i 
Zawierciu po dwa dni w tygodniu.

Bardzo ważna jest ścisła współpraca pomiędzy 
OPOPP i Centrum Terapii, które dysponuje specjali-
stami w zakresie uzależnień i współuzależnień, psy-
chologami oraz specjalistami psychiatrii. Centrum 
Terapii stara się również o zakontraktowanie w NFZ 
Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Lecze-
nia Nerwic, aby móc objąć kompleksową opieką 
osoby kierowane z OPOPP.

Żeby było kompletnie
– Każdy potrzebuje innej pomocy i dlatego mamy 

fachowców z różnych dziedzin – tłumaczy dyr. Mi-
chalska-Wierusz. – Współpracują oni ze sobą i ota-
czają klienta wszechstronną pomocą, brakuje nam 
jeszcze tylko umowy z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na świadczenie usług medycznych w zakresie 
psychiatrii i psychoterapii – pani Iwona martwi się, 
że pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Zdro-
wia nie rozpisało nowych konkursów na świadcze-

nie usług medycznych, a zamiast tego aneksowało i 
przedłużyło stare umowy. – Brak umowy z NFZ kom-
plikuje nam pracę, bo jeśli diagnoza problemu wyka-
że, że interwencja lekarza specjalisty jest konieczna, 
to podopieczny jest skazany na czekanie w długich 
kolejkach do zewnętrznych placówek służby zdrowia, 
a to bardzo spowalnia pracę – wyjaśnia zatroskana.

Na szczęście Centrum Terapii ma już dodatkowe 
pomieszczenia, które tylko czekają na przyjęcie le-
karzy. Wtedy niesiona przez pracowników pomoc 
będzie się od początku do końca odbywała w ramach 
jednej instytucji. Pomoc ta może mieć wiele form.

Pomoc szyta na miarę
–  Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem może czasowo pokrywać koszty za-
kwaterowania, pokrywać koszty remontów dostoso-
wujących lokale do potrzeb osób pokrzywdzonych, 
dopłacać do czynszów, finansować leczenie, a także 
zorganizować pomoc prawną, psychologiczną, czy 
zorganizować alternatywne metody rozwiązywania 
sporów, jak mediacje – dyrektor wylicza działania 
poza standardowym zaopatrywaniem potrzebują-
cych w bony na zakup żywności, czy odzieży.

Ważne jest, by pomoc ofiarom przestępstw nie 
polegała na ich wyręczaniu, a prowadziła do ich usa-
modzielnienia. Dlatego w Centrum Terapii specjali-
ści prowadzą  aż sześć grup psychoterapeutycznych, 
których uczestnicy mają za zadanie stanąć na wła-
snych nogach i uwolnić się od toksycznego wpływu 
dawnego środowiska.

– Ilość kobiet trafiających do tych grup, pokazuje 
jak potrzebne są działania pomagające im samo-
dzielnie o siebie zadbać. Wiele niestety osób cierpi 
z powodu współuzależnienia. Życie z alkoholikiem 
to nierzadko współdzielenie jego problemów, stres 
prowadzący do nerwic i ogólnego podupadania na 
zdrowiu, nadużywania środków uspokajających, czy 
nasennych – pani Iwona opowiada o złożoności pro-
blemów, z jakimi boryka się wiele ofiar przestępstw. 
Ta złożoność właśnie wymaga bardzo kompleksowe-
go podejścia do niesienia pomocy i wszechstronności 
podejmowanych działań. Wieloletnie doświadczenie 
pracowników gwarantuje jednak, że w Częstochowie 
odbywa się to na najwyższym poziomie.

Przed odwiedzeniem Ośrodka można się umówić 
telefonicznie pod numerami 730 876 600 lub 343 
609 069.

hubb

KOMENTARZ
Z opisaną w artykule placówką współpracują 

szeregowi pracownicy. MOPS-u. Z pewnością 
więc nie jest ona tajna. Gdy jednak pytaliśmy 
rzecznika tej instytucji o dane kontaktowe placó-
wek pomocowych, tę z Rakowa skrzętnie przemil-
czał. Również  w archiwach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta znajdują się informacje 
o wspólnych działaniach. Dlaczego więc o sku-
tecznie działającej placówce miejskie jednostki 
milczą?

Renata. R. Kluczna

Na Rakowie wiedzą jak pomagać

Konkurs na film amatorski   
CZĘSTOCHOWA W KADRZE – XV edycja 2014

Częstochowianie 
pod 

Monte Cassino
Wśród laureatów piątej edycji ogólnopolskie-

go konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem 
ze rdzy…” znalazło się aż sześcioro uczniów z 
Częstochowy. Dominika Dziębor, Paulina Rusi-
niak, Kinga Wróblewska, Adam Chałuda i Mate-
usz Wrzosek z Zespołu Szkół Technicznych oraz 
Rafał Tomczak z Zespołu Szkół Plastycznych.

Uczestnicy tworzyli poświęcone konkretnym 
ofiarom zbrodni katyńskiej strony z albumu. Nie 
tylko opracowali koncepcje plastyczne i sięgali 
do żródeł historycznych, ale nawet odnajdowali 
rodziny ofiar, wykonując pionierską pracę w po-
zyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd 
nieznanych. Spośród 414 zgłoszonych prac na-
grodzono autorów 34.

W dotychczasowych edycjach konkursu na-
grodą były wyjazdy edukacyjne do miejsc zwią-
zanych z martyrologią Polaków na Kresach. W 
tym roku z powodu niebezpiecznej sytuacji wy-
jazd na wschód był niemożliwy, więc laureaci 
pojechali do Włoch, by odwiedzić miejsca zwią-
zane z walkami II Korpusu Polskiego, w którym 
służyli żołnierze ocaleni z obozów i łagrów na 
terenie byłego Związku Radzieckiego.

red.
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POWÓD 25: Częstochowa 
marketami i dyskontami stoi 

Na podsumowanie pierwszej ćwiartki 
mojego cyklu, w którym wskazuję dlacze-
go przyszły prezydent trzeciej lub czwartej 
RP (zdaniem niektórych kolegów partyj-
nych i zaprzyjaźnionych dziennikarzy), 
Krzysztof Matyjaszczyk, nie powinien być 
dłużej prezydentem Częstochowy, dzisiaj 
przywołuję temat poważny. Hipermarkety, 
supermarkety, dyskonty, sklepy sieciowe – 
jak zwał, tak zwał…

Nie zamierzam tu nawoływać do żad-
nej krucjaty przeciwko tego typu obiek-
tom, sam też od czasu do czasu do nich 
zaglądam. Rzecz jest jednak w ilości i 
proporcjach. Nie do obalenia jest teza, że 
w starciach z tego typu sklepami pierwszy 
z powierzchni miasta znika tzw. lokalny 
handel. Mali sklepikarze, zrzeszenia kup-
ców, ryneczki i drobne centra handlowe 
przegrywają cenowo w stosunku do sieci. 
Przyczyna jest prosta i banalna – globalne 
obroty, hurtowe zamówienia, oszczędzanie 
na płacach i pracy ludzkiej, w efekcie niż-
sze marże i mniejsze koszty jednostkowe. 
Nie wymyślono jeszcze lekarstwa na te 

„cywilizacyjne skutki uboczne”, jakimi 
jest usieciowienie handlu. Wygląda na to, 
że kupujący muszą się z czasem po pro-
stu nauczyć rozważnie korzystać z tego, 
że w jednym miejscu są zgromadzone 
wszystkie możliwe dobra konsumpcyjne. 
Na szczęście tak się chyba dzieje – wśród 
moich znajomych wszyscy kupują świeże 
pieczywo, mięso i wędliny od lokalnych, 
zaufanych dostawców.

A jak się powinien zachowywać sa-
morząd terytorialny w kontekście takich 
wyzwań XXI wieku? Moim zdaniem roz-
ważnie – chronić lokalny handel, chuchać 
na niego i dmuchać. Przecież to proste 
– chodzi o naszych regionalnych przed-
siębiorców, tu tworzących miejsca pracy, 
w Częstochowie opłacających podatki i w 
przyszłość naszego miasta inwestujących.

Rozumie to mieszkaniec Bielska-Białej 
Przemysław Koperski, który jako SLD-
-owski kontrkandydat w walce o fotel 
prezydenta tego miasta właśnie rozpoczął 
społeczną kampanię skierowaną przeciw 
supermarketom. Przy okazji widać jak na 
dłoni cały populizm Koperskiego – przez 
ponad 3 lata, kiedy był zastępcą Krzyszto-
fa Matyjaszczyka, ani jednym słowem nie 
pisnął w proteście przeciwko dyskontom i 
marketom masowo powstającym w ostat-
nich latach w Częstochowie.

W jednym z poprzednich felietonów 
zwróciłem uwagę na ułomności Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Częstochowy. Wskazałem m.in. że rejestr 
pozwoleń na budowę dostępny w interne-
cie kończy się na roku 2010. W skrytości 
ducha liczyłem, że felieton spowoduje po-
prawę jakości BIP. Efekty przeszły jednak 
moje oczekiwania – kilka dni temu z BIP-u 
usunięto cały rejestr pozwoleń na budowę. 
No tak, dla wizerunku Krzysztofa Maty-
jaszczyka zawsze to korzystniej wygląda, 
jeśli czegoś nie ma w ogóle, niż, gdy było 
za poprzedników i zniknęło z nadejściem 

SLD-owskiej ery w dziejach Częstochowy. 
A w ogóle, to kto wymyślił całą tę jawność 
i po co umieszczać pozwolenia na budowę 
w jakimś BIP-ie? Jeszcze by jakiś Soko-
łowski lub inny dociekliwiec się dopatrzył, 
że pewne firmy dostają zgody częściej i 
szybciej niż inne... Gdy już Krzysztof Ma-
tyjaszczyk zostanie Prezydentem RP (cze-
go mu dla dobra Częstochowy szczerze 
życzę), to niewątpliwie zadba o to, by takie 
buble ustawowe, jak „rejestr pozwoleń na 
budowę” czy „rejestr decyzji o warunkach 
zabudowy” wyeliminować z obrotu praw-
nego.

W najbliższym czasie postaram się 
sprawdzić przy pomocy zapytania w trybie 
ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, jak chętnie Urząd Miasta chwali się 
wydanymi zgodami na budowy obiektów 
handlowych o powierzchni powyżej 100 
m2. Dwa miesiące temu o to samo zapy-
tał w swojej interpelacji radny Artur Gaw-
roński (PiS), ale odpowiedź jaką otrzy-
mał, podpisana przez zastępcę prezydenta 
Mirosława Soboraka, to chyba jakiś żart. 
Wynika z niej bowiem, że w latach 2010-
2014 Urząd Miasta Częstochowy wydał 
w całym mieście 41 pozwoleń na budowę 
obiektów handlowych i usługowych o po-
wierzchni użytkowej większej niż 100 m2. 
W odpowiedzi udzielonej radnemu wska-
zano wyraźnie, że liczba ta dotyczy łącz-
nie wszystkich branży i rodzajów handlu i 
usług. Przypominam, że chodzi tu o okres 
4 lat i ćwierćmilionowe miasto, jakim do 
niedawna Częstochowa jeszcze była. Albo 
komuś się tu pomyliło jedno zero, albo 
wszystkie powstające w naszym mieście 
obiekty to samowole budowlane, albo…

Na koniec kwiatuszek – mapka u góry 
artykułu to załącznik do projektu uchwały 
kierowanego przez Prezydenta do Rady 
Miasta w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla wskazanego 

na niej terenu. Plan miejscowy to rzecz 
chwalebna, jednak w uzasadnieniu pro-
jektu uchwały czytamy: „Obowiązujące 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego (uchwalo-
ne Uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r. z 
późn. zm.) wyznacza dla tego terenu jako 
główny kierunek przeznaczenia tereny 
produkcyjno-usługowo-handlowe, z moż-
liwością realizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m².”

O ile mi wiadomo, to poza już zgroma-
dzonymi tam marketami, ważne pozwo-
lenie na budowę obiektu o powierzchni 
30.000 m2 posiada od dawna dla części 
tego terenu francuski „Carrefour”. A zatem 
tej sieci sklepów plan miejscowy potrzeb-
ny już nie jest. Który z kolejnych wielkich 
koncernów w takim razie uprosił prezy-
denta i będzie oczekiwać teraz poparcia 
Rady Miasta? Na razie zaskakujące jest to, 

że pod prezydenckim projektem uchwały 
podpisał się Ryszard Stefaniak, wiceprezy-
dent miasta zajmujący się sprawami oświa-
ty, z zawodu nauczyciel. Czyżby panowie 
Krzysztof Matyjaszczyk, Jarosław Marsza-
łek i Mirosław Soborak tym razem stracili 
odwagę?

PS. Uważam za obraźliwe dla inteligen-
cji radnych podsuwanie im jako załącznika 
do uchwały mapy topograficznej, poka-
zującej obraz sytuacji terenowej sprzed 
30-40 lat (tak na oko). Wystarczy uważnie 
przyjrzeć się treści mapy – a swoją drogą 
łza się w oku kręci, bo od razu widać ilość 
zakładów przemysłowych działających 
wtedy w tym rejonie Częstochowy (warsz-
taty remontowe w miejscu „Tesco”, bazy 
magazynowe, zakłady metalowe, fabryka 
zabawek, fabryka sprzętu medycznego). 
Dziś pozostały nam tylko markety…

Artur Sokołowski

R E K L A M A

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 25
Tygodnik 7 dni rozpoczął nowy cykl 
publicystyczny, w którym autor - 
zgodnie z tytułem – wskazuje 101 
konkretnych, merytorycznych powo-
dów, dla których mieszkańcy powinni 
w nadchodzących wyborach samo-
rządowych pożegnać bez żalu ekipę 
rządzącą miastem przez ostatnie 4 
lata. 
Wszystkie odcinki (101) zamieszcza-
ne są na naszej stronie internetowej 
www.7dni.com.pl – codziennie jeden 
odcinek. Pierwszych sześć publikacji 
jest już w internecie. Najciekawsze 
odcinki  będziemy prezentować także 
w wersji papierowej Tygodnika 7 dni, 
w każdym numerzenaszej gazety. 
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Dotychczasowy Jurajski Jarmark Kapel 
zmienił miejsce i nazwę. Impreza nie odby-
wa się już w Częstochowie, tylko w Kamyku 
i została przemianowana na Festiwal Kapel 
Folkloru Miejskiego. Przegląd muzykantów 
odbył się z jeszcze większym rozmachem. W 
dziewiątej już edycji pojawiło się więc profe-
sjonalne jury i statuetki Brązowej, Srebrnej i 
Złotej Gęsi.

W tym roku, pomimo dużych starań, wydział 
kultury magistratu odmówił Romanowi Krysto-
wi, kolekcjonerowi instrumentów ludowych, po-
mysłodawcy i organizatorowi przez poprzednie 
lata, możliwości kontynuacji tej imprezy. Roman 
Kryst nie mógł jednak zawieść fanów kapel po-
dwórkowych i melodii, które trafiają wprost do 
serca słuchaczy. W Kamyku była parada kapel i 
dużo muzyki do tańca i nucenia wraz z kapelami.

– Przecież kapele podwórkowe to zjawisko 
kiedyś bardzo popularne w krajobrazie wielu 
polskich miast, prawie każde miasto miało swoją 
kapelę, a nawet były miasta gdzie każda ulica czy 
dzielnica taką kapelą się szczyciła – mówi pan 
Roman. – W tej chwili kapele przeżywają swój 
renesans. Organizuje się coraz więcej festiwali, 
przeglądów czy zlotów kapel, mających na celu 
propagowanie muzykowania. Tylko w Często-
chowie likwiduje się coś już istniejącego – Z 
niedowierzaniem kręci głową Kryst. – Organiza-
torzy dbając o oryginalność folkloru miejskiego, 
różnego w różnych regionach Polski, nie tylko 
wzbogacają narodowy dorobek kulturalny, ale 
ocalają od zapomnienia dawne, piękne melodie i 
kultywują tradycję muzykowania wśród młodych.

Tegoroczna impreza odbyła się więc w folwar-

ku w Kamyku. Brązową Gęś zdobyła kapela „To 
i Owo” z Myszkowa. Srebrna Gęś powędrowa-
ła do kapeli „Beka” z Przeworska, a Złota Gęś 
przypadła w udziale Szczebrzeskiej Kapeli Po-
dwórkowej. Najstarszymi muzykantami byli 83 
letni solista z radomskich „Halniaków” i 81 letni 
wirtuoz mandoliny wiolinowej z kapeli „Szad-
ka”. Wielu grajków wciąż używa przedwojen-
nych instrumentów.

Nasz rozmówca jest kierownikiem Często-
chowskiej Kapeli Biesiadnej „Grupa Romana”. 
Dziwi się Częstochowie, bo „Grupa Romana” 
wiele podróżuje po kraju i regionie i wszędzie, 
jego zdaniem, można zaobserwować rosnące za-
interesowanie miast i gmin muzyką tradycyjną. 
Unikanie tego gatunku sztuki u nas wydaje mu 
się niedorzeczne. Muzykanci niedawno wrócili 
ze zjazdu Świata Akordeonu w Koziegłowach, z 
Ogólnopolskiego Spotkaniu Kapel w Przewor-
sku, w Mazowieckim Spotkaniu Kapel w Sien-
nej. Pan Roman opowiada, że wszędzie tam wi-
dać lawinowo rosnące zainteresowanie miejskim 
folklorem.

– Zarówno mieszkańcy tłumnie bawią się przy 
dźwiękach tradycyjnych instrumentów, jak i sa-
morządy są zainteresowane promowaniem w ten 
sposób swojego podwórka – relacjonuje miło-
śnik podwórkowego grania.

Roman Kryst podróżuje nie tylko grając. 
Prezentuje także swoją okazałą kolekcję instru-
mentów. Kilka dni temu kolejnym wernisażem 
otworzył wystawę w Muzeum Ziemi Chełmiń-
skiej w Chełmnie. Zwiedzający mogą tam podzi-
wiać około 200 instrumentów z jego prywatnych 
zbiorów.

hubb

Z jarmarku na festiwalNiekończąca  
się opowieść...

Przeciągający się remont ulicy Rejtana spę-
dza sen z powiek nie tylko okolicznym miesz-
kańcom, ale i właścicielom firm mającym tam 
siedziby. Klienci  i zaopatrzeniowcy mają utrud-
niony dojazd, a jedna z firm, z powodu niewła-
ściwie wykonywanych prac w ogóle była odcięta 
od świata. Chodzi o hurtownię armatury wodo-
ciągowej „Argot”, której przecięto kabel teleko-
munikacyjny. To spowodowało całkowity brak 
łączności z klientami i dostawcami.

Grzegorz Tkaczyk, właściciel firmy „Argot” 
zwrócił się więc do Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu w Częstochowie z szeregiem konkret-
nych i fachowych pytań. Poprosił o wyjaśnienie 
dlaczego w terminie nie zostało wykonane prze-
niesienie przewodu telekomunikacyjnego, które 
powinno być wykonane przed ułożeniem podbu-
dowy z kruszywa i krawężników. Poinformował 
Zarząd, że w trakcie korytowania drogi przewód 
ten został uszkodzony, a monterzy operatora, 
firmy Orange, ustalili jego przebieg i okazało 

się, że przewód wcale nie został przeniesiony 
zgodnie z dokumentacją projektową i nadal zlo-
kalizowany był około 1 metra od krawężnika w 
koronie drogi. Uszkodzono ponadto ogrodzenie 
posesji i kanalizację deszczową.

W odpowiedzi przyszła do hurtowni armatury 
informacja, że planowany termin zakończenia 
inwestycji to 25 sierpnia. Tego jednak dnia do-
piero asfaltowano jezdnię, a prace porządkowe 
trwają do dzisiaj. Hurtownia „Argot” na szczę-
ście jednak odzyskała łączność ze światem.

– Nie wiem, czy to moje nieustępliwe, pona-
wiane monity, czy kontrole inspektoratu nadzo-
ru budowlanego, który interesował się brakiem 
zabezpieczenia budowy np. przed ciekawskimi 
dziećmi, czy wszystko to razem spowodowało, że 
w końcu wzięto się do pracy – komentuje Tka-
czyk – Sposób jednak wykonania tych prac budzi 
wiele zastrzeżeń, a ich tempo także....

Nadzieją jednak może napawać fakt, że jeśli 
się wykonawcom robót patrzy na ręce, pilnuje 
ich i kontroluje na każdym kroku, to są oni w 
końcu w stanie wziąć się do roboty. Trzeba oczy-
wiście znać się na ich fachu, bo laika są gotowi 
zwodzić odpowiedziami wymijającymi. Szkoda 
tylko, że za nadzorowanie miejskich robót mu-
szą się brać sami mieszkańcy.

hubb.

Kolejne święto Ciulimu-Czulentu za nami
Pod patronatem medialnym naszego Tygodnika odbył się w 

Lelowie Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej - „XII Święto 
Ciulimu - Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur. Organizatora-
mi imprezy byli: Gmina Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Le-
lowie oraz Lelowskie Towarzystwo Historyczno - Kulturalne im. 
Walentego Zwierkowskiego. W czasie festiwalu przedstawiano 
m.in. kulturę żydowską i polską (muzykę, taniec, potrawy), ce-
lem imprezy była też integracja społeczności polskiej i żydow-
skiej oraz kultywowanie tradycji regionalnych. 

W pierwszym dniu Festiwalu został wyświetlony film w re-
żyserii Ilana Durana- Cohena pt. „Żydowski kardynał” „Pofesti-
walowe pokazy 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Żydowskie Motywy”, a po nim odbyła się dyskusja, którą po-
prowadził dr Maciej Stroiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Następnie odbyło się wręczenie nagród V Konkursu Potraw Re-
gionalnych. 

Drugiego dnia imprezy nastąpiło uroczyste zapalenie menory, 
którego dokonali przedstawiciele władz samorządowych oraz or-
ganizatorzy. Po wystąpieniu zaproszonych gości rozpoczęła się 
część artystyczna festiwalu. 

Trzeci dzień festiwalu został poświęcony kulturze żydowskiej. 
Na początku miało miejsce symboliczne zapalenie menory przez 
przedstawicieli społeczności polskiej i żydowskiej.

Podczas koncertu na scenie wystąpiły zespoły wokalno-in-
strumentalne oraz taneczne. Po zakończonym koncercie odby-
ły się warsztaty tańca żydowskiego, w którym brała udział cała 
publiczność. W trzecim dniu święta uczestniczyło około 6 tys. 
osób.

Podczas festiwalu każdy mógł spróbować przysmaków kuchni 
regionalnej i żydowskiej - lelowskiego ciulimu i czulentu.

red.



Człowiek jest ziarnożerny
Kłusownicy i wegetarianie od lat toczą spór, czy 

człowiek jest istotą bardziej mięsożerną, czy raczej 
biologicznie przystosowaną do diety warzywno-owo-
cowej. Policzywszy jednak ludzkie zęby zauważamy, 
że kłów do rozszarpywania mięsiwa mamy niewiele, 
a siekaczy do skrobania jabłek i marchewki niewiele 
więcej. Większość natomiast, bo aż 20 z 32 zębów to 
zęby przedtrzonowe i trzonowe przystosowane raczej 
do mielenia ziaren, pestek i orzechów. W czasach kul-
tur zbieracko-łowieckich łatwiej było pozyskać ziarno, 
niż mięso. Wiadomo poza tym, że więcej antylop niż 
lwów może zamieszkiwać dany teren. Bilans energe-
tyczny decyduje o tym, że łatwiej wyżywić roślinożer-
ców, niż ich zjadaczy. Mięso więc zawsze było trakto-
wane jako rarytas, a dieta mączna od zarania ludzkich 
dziejów stanowiła dla większości kultur podstawę 
wyżywienia.  

Wiedzieli o tym od zawsze mieszkańcy naszego 
regionu, jeszcze przed czasami Mieszka i chrztem 
Polski. Ze względu na zmieniające się w naszej sze-
rokości geograficznej pory roku nasi praprzodkowie 
byli uzależnieni od kaprysów klimatu. Wynalezienie 
rolnictwa stanowiło jednak przełom. Ułatwiło pracę i 
kobietom cierpliwie zbierającym ziarnko do ziarnka, i 
mężczyznom uganiającym się w pocie czoła za łowio-
ną zwierzyną. Nic więc dziwnego, że ludzie dokładali 
wszelkich starań, by plony były jak najobfitsze. W 
dawnych czasach, panowało przekonanie, że jedną z 
metod na zapewnienie urodzaju jest zwrócenie się o 
pomoc i ochronę do sił wyższych.

O wyżywienie  
martwimy się od zawsze

W czasach przedchrześcijańskich słowiańskie świę-
to dziękczynne obchodzone było w okresie równono-
cy jesiennej, czyli  23 września. Formalnie zarejestro-
wane związki wyznaniowe odwołujące się do wierzeń 
pogańskich nadal właśnie wtedy dziękują za obfite 
plony. Większość jednak współczesnych obchodów 
odbywa się nieco później. Przeważnie świętem jest 
jedna z pierwszych niedziel września. Zwyczaj prak-
tykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie nazywał 
się rozmaicie. Etnografom znane są takie nazwy jak 
wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne, czy 
żniwniok. 

Rozwój gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI 
wieku spowodował, że dożynki zaczęły się pojawiać 
na dworach majątków ziemskich, gdzie były urządza-
ne dla żniwiarzy. Pojawiła się więc wtedy ich dodat-
kowa funkcja – były one również nagrodą dla pracow-
ników za wykonaną przy żniwach pracę. Wtedy także 
zaczął się przesuwać ich termin. Obchody odbywały 
się coraz bliżej pierwszego dnia jesieni.

Rozpoczynały się wiciem wieńca, ze specjalnie w 
tym celu pozostawionych na polu zbóż, z kiści czer-
wonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolo-
rowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle 
kształt wielkiej korony lub koła. W dawnych czasach 
umieszczano wewnątrz żywe kogutki, kaczęta lub 
małe gąski, co miało zapewniać zdrowy przychówek 
w kolejnym roku.

Wieniec dożynkowy, zwany „plonem”, niosła na 
głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka. 
Gdy wieniec był okazały i zbyt ciężki – pomagali jej 
parobkowie. Orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, 
niósł za wieńcem przybrane kwiatami kosy i sierpy. 
Wieniec najpierw poświęcano w świątyni, a następnie 
ze śpiewem, udawano się do dworu, gdzie organizo-
wano biesiady z poczęstunkiem i tańcami. Wieniec 
przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do 
nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywa-
no do worków z ziarnem siewnym.

Pod koniec XIX wieku, wzorem dożynek dwor-
skich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie, Najbogatsi 
gospodarze wyprawiali je dla domowników, rodziny, 
parobków i najemników. W okresie międzywojennym 
zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i 
parafialne. Organizowały je lokalne samorządy, partie 
chłopskie, kółka rolnicze, i szkoły. Dożynki w tamtych 
czasach były manifestacją chłopskiej dumy z przyna-
leżności do rolniczego stanu. Wtedy właśnie zaczęły 
im towarzyszyć wystawy rolnicze uświetniane festy-
nami i występami zespołów ludowych.

Bez Maryi nie da rady
Po II wojnie światowej, gospodarzami dożynek byli 

przedstawiciele władz administracyjnych i różnych 
szczebli. Oprócz wątków religijnych zachowywa-
no w obchodach elementy tradycyjne, jak uroczyste 
pochody z wieńcami i śpiewami Towarzyszyły im 
także różne festyny ludowe. Uroczystości miały cha-
rakter polityczny, były ważnym przedsięwzięciem 
propagandowym, mającym na celu podkreślenie siły 
sojuszu robotniczo-chłopskiego, wyrażały poparcie 
dla ówczesnej polityki rolnej i władzy. Z wielkim roz-
machem odbyły się np. dożynki centralne 11 września 
1949 roku na wrocławskim Psim Polu. Uświetniała je 
inscenizacja historyczna nawiązującą do rzekomego 
wielkiego zwycięstwa średniowiecznego polskiego 
oręża nad Niemcami podczas bitwy na Psim Polu. Siłę 
przekazów medialnych wykorzystał Ryszard Siwiec, 
który podczas dożynek centralnych, 8 września 1968 
w Warszawie na stadionie X-lecia, dokonał samospa-
lenia by zaprotestować przeciwko zbrojnej interwencji 
w Czechosłowacji.

Pierwsze ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze 
odbyły się 5 września 1982 roku, z inicjatywy wspól-
noty ogrodników, rolników i działaczy ludowych, któ-

rzy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie dziękczy-
nienia za plony do ówczesnego prymasa Polski kard. 
Józefa Glempa. Do Częstochowy przybyło wówczas 
300 tys. rolników.

Obchody dożynek zmieniały w Polsce zmieniały 
swój charakter przez lata 80-te ubiegłego wieku, ale 
uroczystości na Jasnej Górze zostały ostatecznie świę-
tem rolników o charakterze dziękczynnym, natomiast 
w Spale odbywają się dożynki prezydenckie. Obecnie 
większość uroczystości dożynkowych w kraju ma za-
równo ludowy, jak i religijny charakter.

Nie data jest ważna
Ponieważ różne źródła podają rozmaite daty dawnych 

dożynek, (jak już wspomnieliśmy od równonocy do po-
czątku jesieni) poprosiliśmy o pomoc w rozwikłaniu histo-
rycznych nieścisłości samych zakonników z Jasnej Góry

– Początkowo koncentrowano się na momencie 
poświęcenia pierwocin zbiorów – mówi o. Robert Ja-
siulewicz, rzecznik jasnogórskich Paulinów. – Wianki 
pleciono wtedy z pierwszych ziół. Później jednak przy-
wiązywano większą wagę do zakończenia żniw, by po-
dziękować za to, z czego jest chleb. W tradycji chrze-
ścijańskiej święto miało wówczas charakter czysto 

dziękczynny. Dziękowano za wzrost i dobrą pogodę, za 
brak gradobić i innych klęsk – wyjaśnia zakonnik i do-
daje, że święcenie wieńców odbywało się tradycyjnie 
w oktawę Bożego Ciała. Ponieważ jednak Boże Ciało 
jest świętem ruchomym, to brakuje też konkretnej daty 
jego oktawy. Gdy w czasach późniejszych zaczęto wy-
biegać myślą w przyszłość, rolnicy chcieli się także za-
bezpieczyć na kolejny rok.

– By uniknąć głodu ludzie chcieli mieć gwarancję 
obfitych zbiorów w roku nadchodzącym – kontynuuje 
O. Robert. – Święto Matki Bożej Siewnej, przypadają-
ce na dzień 8 września, było specjalnym świętem wła-
śnie na tę okazję. Współcześnie jednak obie te tradycje 
się przenikają. Ponieważ Jasna Góra jest sanktuarium 
narodowym i tu się odbywają dożynki centralne, obec-
nie uroczystości mają charakter dwojaki, modły kiero-
wane do Matki Bożej są zarówno dziękczynieniem za 
zbiory tegoroczne, jak i prośbą o udane żniwa w roku 
przyszłym – objaśnia Paulin.

Żeby wspomóc modły nowoczesną technologią 
pielgrzymujący do Częstochowy rolnicy z całej Polski 
mogą dodatkowo zwiedzić wystawę rolniczą i wypo-
sażyć się w najnowocześniejszy sprzęt.
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Rolnicze 
Święto Plonów

Rozmowa ze Stanisławem Gmitrukiem, dy-
rektorem Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa w Częstochowie.

- Panie Dyrektorze, minął kolejny rok, rolnicy zebrali plony, 
zjedliśmy już pierwszy chleb z tegorocznych zbóż. Przy tej okazji 
można pokusić o bilans minionego roku.

- Miniony rok przyniósł wiele nowych wyzwań, przyjmowaliśmy 
wnioski z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w ramach 
LGD z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz 
„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, kończyliśmy proces 
weryfikacji wniosków inwestycyjnych z poprzednich naborów, Biura 
Powiatowe przeprowadziły kolejną kampanie obszarową. Rok 2014 
był kolejnym rokiem ciężkiej pracy rolników i Agencji. Trzeba było 
wzmożonych wysiłków, by wszystkie zaplanowane w PROW 2007-
2014 pieniądze trafiły na polską wieś.

- Skoro wspomniał Pan o działaniu „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”, jak przebiegał tegoroczny nabór?

- Wnioski o przyznanie pomocy można było składać w ARiMR od 
15 maja do 21 czerwca 2014 r. i w tym czasie Agencja przyjęła ich 
23.444, a Śląski OR 419 wniosków. Zweryfikowano wnioski i na tej 
podstawie stworzono listę rankingową, która dostępna jest na stronie 
internetowej agencji. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania wspar-
cia brano pod uwagę trzy kryteria: powierzchnię użytków rolnych 
– (maksymalnie można było otrzymać 16 pkt.) im większe gospo-
darstwo tworzył młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną dzia-
łalność tym dostał więcej punktów; wykształcenia młodego rolnika 
– (maks. 5 pkt.) im wyższe wykształcenie posiadał rolnik tym więcej 
punktów otrzymał oraz poziom bezrobocia w powiecie, w którym po-
łożone jest gospodarstwo – (maks. 5 pkt.) na najwięcej punktów mogli 
liczyć rolnicy gospodarujących na terenach na których panuje wysokie 
bezrobocie. Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom 
w tegorocznym naborze różniły się od tych obowiązujących w ubie-
głych latach. Najważniejszą zmianą było zwiększenie kwoty pomocy, 
którą może otrzymać młody rolnik. Teraz wynosi ona 100 tys.

- Kończy się PROW 2007-2013, rolnicy składają ostatnie wnio-
ski, domykają ostatnie etapy procedowania, czy mogą zatem li-
czyć na pomoc w rozliczaniu swoich przedsięwzięć? 

- Tak, naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, z inicjatywy Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca br. wnio-
skodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej 
organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z bez odpłatnej 
pomocy ekspertów działających przy Wojewódzkich Ośrodkach Do-
radztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Funkcjo-
nowanie takich zespołów eksperckich i udzielane przez nich bezpłatne 
doradztwo jest udzielane rolnikom w przypadkach „trudnych” oraz w 
przypadkach będących konsekwencją formalnego wystąpienia ARiMR 
skierowanego bezpośrednio do rolnika lub beneficjenta.

 
- Wiele zmieniło się w płatnościach bezpośrednich, gdzie rolnicy 

poza internetem mogą szukać informacji?
- Dożynkowy czas to najlepszy moment, by mówić o nowych płat-

nościach. Rolnicy zebrali plony, szykują się do prac polowych, planują 
zasiewy, a płatności obszarowe są z tym mocno powiązane. Mając to 
na uwadze, Agencja wraz z Śląskim ODR przygotowała cykl spotkań 
informacyjno-promocyjnych. Spotkania zaplanowaliśmy na wrzesień. 
Chcemy trafić z informacjami do każdego rolnika. O szczegóły doty-
czące spotkań rolnicy mogą pytać w Biurach Powiatowych Agencji i 
Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

- Panie Dyrektorze, płatności w ramach wsparcia bezpośrednie-
go od 2015 roku będą składały się z większej liczby elementów niż 
do tej pory, o jakie dopłaty będą się mogli ubiegać nasi rolnicy?

- Rolnicy składając wnioski w 2015 roku będą mogli ubiegać się mię-
dzy innymi o: jednolitą płatność obszarową, płatności z tytułu zaziele-
niania, płatności dla młodych rolników, płatności związane z produkcją, 
płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjne) oraz przejściowe 
wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązane z produkcją).

- Z tego co widzimy dopłaty bezpośrednie od 2015 roku będą 
miały nowy kształt...

- W 2014 roku po raz ostatni będą obowiązywały stare zasady 
przyznawania płatności bezpośrednich. Unia Europejska w ramach 
reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności 
bezpośrednich przyznawanych rolnikom z państw UE. Niektóre roz-
wiązania są obligatoryjne dla wszystkich krajów Wspólnoty, pozostałe 
są opracowywane we własnym zakresie przez poszczególne państwa 
członkowskie. Autorskim rozwiązaniem opracowanym przez nasz 
kraj jest wprowadzenie dodatkowej płatności tzw. płatności redystry-
bucyjnej. Mający obowiązywać w Polsce projekt systemu płatności 
bezpośrednich na lata 2015 - 2020, przygotowało Ministerstwo Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, po przeprowadzeniu ogólnopolskich konsulta-
cji społecznych. Dokument ten trafił obecnie do Komisji Europejskiej. 
Projekt przygotowany przez resort rolnictwa promuje wsparcie aktyw-
nych rolników i rozwój małych oraz średnich gospodarstw. Dopłaty 
mają im pomóc w tym, żeby stały się gospodarstwami towarowymi, 
produkującymi nie tylko na własne potrzeby. Chodzi o to, żeby dzię-
ki dopłatom większa niż do tej pory liczba gospodarstw włączyła się 
w produkcję żywności dostarczanej do handlu. Aby osiągnąć ten cel 
nasz kraj zabiegał z sukcesem o przesuniecie 25 % środków (2,34 mld 
euro) z II filara Wspólnej Polityki Rolnej (czyli z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) na dopłaty bezpośrednie, 
czyli do I filara Wspólnej Polityki Rolnej. W ten sposób pierwotna 
kwota przeznaczona na te płatności zwiększy się w całej perspektywie 
finansowej 2014 - 2020 do 23,49 mld euro i w większości te środki 
zostaną skierowane na wzmocnienie małych i średnich gospodarstw i 
rozwój w nich produkcji żywności.

- Panie Dyrektorze w tym roku obchodzimy również dwa jubi-
leusze, 20 lat istnienia ARiMR i 10 lat WPR w Polsce, w związku z 
tym mam prośbę, by opisał Pan w dwóch słowach, jaki wpływ na 
rolnictwo miała ARiMR i WPR?

- Wizyta na polskiej wsi dobitnie pokazuje, że 10-letni bilans 
obecności naszego kraju w Unii Europejskiej i 20-letni wkład pracy 
ARiMR w rozwój polskiej wsi jest dla niej korzystny. Dzięki Unii Eu-
ropejskiej na terenach wiejskich odnotowaliśmy znaczące zmiany. Po 
raz pierwszy w historii do polskiego rolnictwa, przemysłu przetwór-
czego i na tereny wiejskie popłynął tak duży strumień pieniędzy na 
modernizację, rozwój i poprawę warunków życia.

 
- Jak wspomina Pan początki ARiMR i pierwsze pieniądze UE 

przekazane na polską wieś?
- Pierwszym współfinansowanym przez UE programem rozwoju 

polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich był  program SAPARD, re-
alizowany w ramach pomocy przedakcesyjnej. A pierwszą instytucją 
w Polsce działającą w oparciu o procedury obowiązujące w Unii była 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której jako akre-
dytowanej agencji płatniczej powierzono wdrażanie tego programu. 
Nie przez przypadek to właśnie ARiMR została wybrana do tej roli, 
bowiem działając od 1994 r. miała już praktykę w zarządzaniu pro-
gramami pomocy krajowej (dopłaty do kredytów preferencyjnych) i 
międzynarodowej (pożyczka Banku Światowego). Nie ma więc prze-
sady w stwierdzeniu, iż to ARiMR jest w naszym kraju pionierem 
przekształceń instytucjonalnych w procesie integracji z UE. Należy tu 
wspomnieć, że w tym okresie ARiMR wypłaciła 4,5 mld zł i nabyła 
niezbędne doświadczenie, by we właściwy sposób obsługiwać progra-
my pomocowe po przystąpieniu Polski do UE. 

- Wspomniany Program SAPARD przetarł drogę. W 2004 wstę-
pujemy do UE. Panie Dyrektorze, jaka była reakcja rolników na 
pierwsze dopłaty bezpośrednie? 

- Wstąpienie do Unii w maju 2004 r. i tym samym objęcie polskiego 
rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) otworzyło 
nowy rozdział w historii polskiej wsi. Mogliśmy wciąż wykorzysty-
wać przyznaną nam pomoc przedakcesyjną, a dodatkowo jako pełno-
prawny członek Unii otrzymaliśmy nowe możliwości wsparcia. 

Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w UE są 

płatności bezpośrednie. W 2004 r. polscy rolnicy otrzymali je po raz 
pierwszy. Od tego czasu o takie dopłaty co roku ubiega się 1,4 mln 
rolników. Z roku na rok rosła łączna kwota płatności - od prawie 7 
mld zł w 2005 r. do ponad 14 mld zł w 2013 r. W sumie do końca 
stycznia 2014 r. ARiMR wypłaciła z tego tytułu prawie 97 mld zł. Na 
tę kwotę składają się zarówno środki unijne, jak i krajowe. Warto w 
tym miejscu zauważyć, że wymiernym efektem członkostwa Polski 
we Wspólnocie Europejskiej stał się również stały wzrost nakładów z 
budżetu krajowego na sektor rolnictwa i przetwórstwa.

Prócz płatności bezpośrednich w pierwszych latach po akcesji pod-
stawowym źródłem finansowania zmian i dostosowań sektora rolno-
-spożywczego do wymagań na wspólnotowym rynku były trzy pro-
gramy mające za zadanie modernizację gospodarstw rolnych, sektora 
rybackiego oraz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 ARiMR wypłaciła 10,88 
mld zł, z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” na polską wieś popłyną strumień pieniędzy w kwocie 
6,56 mld zł, z kolei kwota przekazana w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” 
przekroczyła 1 mld zł.

- Kolejny etap rozwoju Polskiej wsi wyznaczył PROW 2007-
2013...

- Tak, wielkość środków finansowych, które otrzymała polska wieś 
w pierwszych latach po akcji, była jednak tylko preludium do tego co 
miało się wydarzyć od 2007 r. W 2007 r. Polska uzyskała dostęp do 
pełnego, siedmioletniego budżetu unijnego. I stała się wśród krajów 
UE największym beneficjentem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację PROW 
na lata 2007-2013, największego jak do tej pory programu pomoco-
wego dla polskiego rolnictwa, nasz kraj otrzymał ponad 70 mld zł. 
Rozdzielenie tej gigantycznej kwoty powierzono ARiMR, która stała 
się największą agencją płatniczą w Europie. Te wszystkie przytoczone 
tu „naj” świadczą o skali determinacji, wysiłku, kreatywności i spraw-
ności organizacyjnej rolników, przetwórców żywności oraz instytucji 
pracujących na rzecz wsi, by dana Polsce szansa w postaci miliardów 
złotych na rozwój gospodarczy została wykorzystana. I to się udało. 
Większość środków z budżetu PROW 2007-2013 zostało wydanych. 
Pieniądze zostały skierowane na inwestycje, budowę potencjału prze-
mysłu przetwórczego, tworzenie miejsc pracy, organizację grup pro-
ducentów rolnych, przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, 
poprawę infrastruktury w gminach, wspieranie lokalnej aktywności. 

- Programy, o których Pan wspomniał odcisnęły swoje piętno 
na Polskiej wsi...

- Zgadzam się, dzisiejszy obraz polskiej wsi i rolnictwa w niczym 
nie przypomina tej sprzed dwóch dekad. Sentymentalne dowody na-
szego cywilizacyjnego zapóźnienia - furmanki, chlewiki, rozklekota-
ny „Ursus” - przysłoniły inne obrazy. Na polach pracuje nowoczesny 
sprzęt, w gospodarstwach stoją nowe budynki. Za unijne pieniądze 
rolnicy kupili 36 tys. ciągników, przeszło 228 tys. maszyn i urządzeń 
rolniczych, zrealizowani ponad 3,1 tys. inwestycji budowlanych. A nie 
jest to bilans ostateczny, ten poznamy bowiem dopiero w 2015 r., gdy 
ARiMR zakończy rozliczanie PROW 2007-2013. Już teraz można po-
wiedzieć, że to dzięki modernizacji swoich gospodarstw polscy rolni-
cy mogą teraz skuteczniej konkurować na krajowym i unijnym rynku 
z farmerami z innych państw. 

I przy tej okazji należy raz jeszcze wyrazić słowa głębokiego uzna-
nia dla polskich rolników, który poprzez swoją pracowitość, pomysło-
wość sięgali z rozmachem po pieniądze dystrybuowane przez ARiMR, 
zmieniając w pierwszej kolejności siebie i polska wieś.

 
- Jak Pan wspomniał kończy się PROW 2007-2013, i tu nasuwa 

się kolejne pytanie, jak będzie wyglądało polskie rolnictwo w ko-
lejnych latach? 

- Dzięki integracji z UE polska wieś zyskała niespotykany do tej 
pory impuls prorozwojowy. Zmiany wciąż trwają. W nowym, unijnym 
budżecie na lata 2014-2020 zarezerwowano dla naszego rolnictwa 
42,4 mld euro, o 3,2 mld euro więcej niż mieliśmy do dyspozycji w 
poprzedniej perspektywie finansowej. Na dopłaty bezpośrednie przy-
padnie 23,7 mld euro, na PROW 2014-2020 - 13,5 mld euro, na roz-
wój infrastruktury na obszarach wiejskich - 5,2 mld euro z Funduszu 
Spójności. ARiMR, tak jak do tej pory, będzie towarzyszyła rolnikom, 
przedsiębiorcom rolnym i mieszkańcom obszarów wiejskich w proce-
sie zmian, oferując wsparcie merytoryczne i finansowe.

Na zakończenie przy okazji „Święta Rolników”, w imieniu wła-
snym oraz współpracowników składam serdeczne życzenia i podzię-
kowania za trud rolniczej pracy. Łączę najlepsze życzenia spełnienia 
planów, wielu sukcesów, pełnej satysfakcji z realizacji podjętych za-
mierzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Rozmawiała Anna Kasprzyk
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    W strukturze organizacyjnej Instytutu występują za-
kłady i pracownie reprezentujące określone dyscypliny 
naukowe, jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, 
toksykologia, fi zjopatologia rozrodu, higiena żywności 
pochodzenia zwierzęcego i higiena pasz oraz zakłady 
chorób poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, świ-
nie, drób, ryby i pszczoły), a także zakłady prowadzące 
badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. prysz-
czyca). 
Większość zakładów znajduje się w Puławach, a dwa 
w Bydgoszczy i Zduńskiej Woli. 

Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy: 
▪ etiologii, diagnostyki i profi laktyki chorób zakaźnych, 
w tym zoonoz  oraz chorób pasożytniczych 
▪ higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz 
▪ toksykologii i farmakologii weterynaryjnej 
▪ patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego

Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria 
badawcze i wysoko kwalifi kowanych pracowników. Po 
wybudowaniu w latach 2005-2008 nowych laboratoriów 
stał się jedna z najnowocześniejszych placówek tego 
typu w Europie. Swoje osiągnięcia naukowe, a także 
najnowsze zdobycze nauk weterynaryjnych, Instytut 
upowszechnia w formie publikacji, instrukcji i opraco-
wań monografi cznych. 

    Instytut wydaje czasopismo naukowe w języku an-
gielskim Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 
w którym zamieszczane są oryginalne prace nauko-
we. Jest ono wysyłane do wielu ośrodków naukowych 
w kraju i na świecie. Rada Naukowa Instytutu ma prawo 
nadawania stopni: doktora nauk weterynaryjnych oraz 
doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Ważnym 
elementem spinającym realizację projektów badaw-
czych i licznych aktywności naukowych Instytutu  jest 
wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/
IEC 17025:2005. Biblioteka naukowa Instytutu dysponu-
je bogatym zbiorem książek (około 30 000 egzemplarzy) 
i czasopism (ponad 700 tytułów) z zakresu medycyny 
weterynaryjnej i dyscyplin pokrewnych (wypożyczenia 
międzybiblioteczne). 

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY został powołany w 1945 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2003 zyskał status państwowego instytutu badawczego i prawo używa-
nia nazwy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Podstawowym zadaniem 
Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
diagnostyki i profi laktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii żywności po-
chodzenia zwierzęcego. Ponadto Instytut prowadzi dokształcanie podyplomowe oraz specjalizacyjne dla lekarzy 
weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, jest krajowym ośrodkiem referencyjnym 
w zakresie oceny sytuacji epidemiologicznej w kraju i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności po-
chodzenia zwierzęcego, prowadzi urzędową kontrolę weterynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuje opiekę 
merytoryczną nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej. 

Państwowy Instytut Weterynaryjny
-Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Partyzantów 57 
24-100 Puławy

R E K L A M A

Rozmowa z Damianem 
Stępniewskim, prezesem 
Eko-Carbon Logistics Sp. z o.o.

– Ogólnopolska Platforma Han-
dlu Węglem, jest pierwszym 
w  Polsce portalem umożliwia-
jącym zbyt węgla online. Kiedy 
oraz w  jakich okolicznościach 
narodził się pomysł jego zało-
żenia?
– Od kilku lat nasza spółka, jako 
pośrednik w  handlu węglem, 
miała problem ze znalezieniem 
aktualnych ofert dotyczących jego 
sprzedaży. Najczęściej po skon-
taktowaniu się z daną � rmą otrzy-
mywaliśmy informację, iż towaru 
już nie ma lub podane ceny były 
nieaktualne. Przez to traciliśmy 
czas na znalezienie odpowiednie-
go i rzetelnego dostawcy. Mówiąc 
wprost dostęp do aktualnych ofert 
sprzedaży węgla był bardzo ogra-
niczony. Okoliczności te spowodo-

wały, iż w 2012 roku pojawiała się 
idea stworzenia giełdy interneto-
wej zrzeszającej przede wszyst-
kim autoryzowanych dealerów 
węgla kamiennego i  brunatnego, 
pośredników handlowych oraz 
składy opałowe. I  tak oto po kilku 
miesiącach testów i  badań rynku, 
a dokładnie 5 listopada 2012 roku 
portal rozpoczął swoją działalność.
– Jakie daje on możliwości?
– Oczywiście sprzedającym za-
prezentowania swojej oferty, 
natomiast kupującym wybrania 
najkorzystniejszych warunków. 
Ponadto, jak już wspomniałem 
zarówno kupujący jak i sprzedają-
cy ogranicza czas jaki trzeba po-
świecić na znalezienie aktualnego 
ogłoszenia. Dodatkowo kontra-
henci za pośrednictwem portalu 
mogą prowadzić rozmowy online 
(chat) oraz videorozmowy. Jednak 
zdecydowanie najważniejsze jest 
bezpieczeństwo jakie gwarantu-

jemy. Czerpiąc z  doświadczenia 

innych witryn aukcyjnych posta-

nowiliśmy, iż każda rejestrująca 

się � rma, przejdzie odpowiednią 

wery� kację. Dopiero po potwier-

dzeniu jej istnienia oraz działalno-

ści w  branży może ona zamieścić 

swoje ogłoszenie. Dzięki temu 

ograniczamy, właściwie do mini-

mum, możliwość pojawienia się 

nieuczciwych sprzedawców oraz 

wirtualnych ofert. Oczywiście re-

agujemy na każdą informację oraz 

wnikliwie sprawdzamy popraw-

ność przebiegu transakcji. Jeżeli 

tylko pojawia się sporna kwestia 

pomagamy ją rozwiązać a  nie-

uczciwy sprzedawca zostaje trwa-

le usunięty z portalu. Na szczęście 

od samego początku nie mieliśmy 

jeszcze żadnych nieprzyjemności, 

co potwierdza, iż przyjęty stan-

dard oraz strategia wery� kacyjna 

sprawdza się w 100%-ach.

– W  jaki sposób przebiega pro-
cedura kontrolna?
– W  trakcie rejestracji dana � rma 
podaje wszelkie swoje dane. Po-
cząwszy od adresu, przez numery 
telefonu, e-mail, NIP, KSR etc. Na-
stępnie na wskazany adres e-mail 
wysyłana jest wiadomość aktywu-
jąca konto. Po jego potwierdze-
niu rozpoczyna się wery� kacja. 
Sprawdzamy poprawność danych 
� rmy oraz jej obecność na rynku. 
Jeżeli dostęp do takich informacji 
jest utrudniony bądź nie potra� my 
odnaleźć danego przedsiębior-
stwa sięgamy po możliwości jakie 
daje KRS lub Centralna Ewidencja 
i  Informacja o  Działalności Gospo-
darczej. Jeżeli nadal mamy pewne 
wątpliwości kontaktujemy się te-
lefonicznie lub prosimy o  przesła-
nie stosownych dokumentów, np.: 
aktualnego wyciągu z  KRS-u  lub 
wpisu do działalności gospodarczej 
potwierdzającego istnienie danej 
� rmy.

– Pierwotnie Państwa witryna 
była dedykowana transakcjom 
B2B.
– To prawda. W początkowej fazie 
jego tworzenia założyliśmy, iż por-
tal będzie wyłącznie dostępny dla 
wszelkiego rodzaju � rm obecnych 

w  branży. Jednak po pewnym 
czasie, zaczęli się zgłaszać do nas 
klienci indywidualni z zapytaniem 
o  konkretne ogłoszenie. Po prze-
prowadzeniu konsultacji z kontra-
hentami postanowiliśmy posze-
rzyć działalność, dodając zakładkę 
„Klient indywidualny”. Dzięki temu 
również odbiorca końcowy czyli 
tzw. „Kowalski”, może za naszym 
pośrednictwem znaleźć odpo-
wiednią propozycję dla siebie.
– OPHW działa niespełna od 
dwóch lat a  już cieszy się sporą 
popularnością.
– Na chwilę obecną mamy zare-
jestrowanych ponad 550 różnych 
� rm sprzedających węgiel kamien-
ny, brunatny, muł i � otokoncentra-
ty, koks a  nawet biomasę. Przed-
siębiorstwa te mają swoje siedzi-
by w  całej Polsce a  nawet poza 
granicami kraju. O  popularności 
portalu może świadczyć również 
fakt, iż codziennie odwiedza nas 
około 400-500 unikalnych użyt-
kowników, co łącznie daje 12  000 
– 13 000 osób miesięcznie z czego 
około 10-15% to użytkownicy za-

graniczni. Natomiast już przez trzy 
pierwsze tygodnie lipca zanoto-
waliśmy ponad 60 000 odsłon.
– W  jakim kierunku będzie roz-
wijać się platforma?
– W  najbliższym czasie dla klien-
tów chcemy wprowadzić coś na 
wzór programu lojalnościowe-
go. Niemniej nie będzie on miał 
charakteru jaki jest powszechnie 
znany czyli karta, na którą zbiera-
my punkty. Chcemy przygotować 
konkretne gadżety, wspomagają-
ce promocję danego przedsiębior-
stwa. W planie mamy przygotowa-
nie pakietów np.: 500 wizytówek 
oraz 2 banerów, lub zestawu kub-
ków, kalendarzy czy pamięci typu 
PenDrive. Niemniej pomysł ten 
jest w trakcie realizacji, a szczegóły 
będą znane już niebawem. Oczy-
wiście nadal będziemy podnosić 
jakość świadczonych usług oraz 
dbać o bezpieczeństwo transakcji.

– Życzę dalszych sukcesów 
i dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Mansel

Więcej na www.centrumwegla.pl

Rozmowa z  Marcinem Stroncz-
kiem, Burmistrzem Miasta i  Gminy 
Sośnicowice.

- Sośnicowice przed 1939 ro-
kiem były urokliwym, zielonym 
miasteczkiem tętniącym życiem, 
niestety po II Wojnie Światowej 
ich obraz diametralnie się zmie-
nił. W  ponad 80% uległy one 
zniszczeniu. Z  tego powodu na 
kilkadziesiąt lat utraciły prawa 
miejskie. Dziś po tych trudnych 
czasach nie widać już śladu a  li-
sta przeprowadzonych inwesty-

cji właściwie nie ma końca.
-  Zdecydowanie od 1996 roku, czyli 
momentu odzyskania praw miej-
skich wygląd, komfort zamieszkania 
oraz poziom życia uległ znacznej 
poprawie. Pierwszy okres po woj-
nie pozwolił na częściowe odbudo-
wanie infrastruktury. Później przez 
kilkanaście lat w  czasach poprzed-
niego ustroju nie działo się zbyt 
wiele. Głównym źródłem docho-
dów mieszkańców było rolnictwo. 
Na terenie gminy działał ówcześnie 
PGR, GS czy Rolnicza Spółdzielnia 
w  Trachach. Następnie nadszedł 
moment wielkich zmian. Powstały 
m.in. samorządy a  co za tym idzie 
zaczęliśmy dysponować własnym 
budżetem. Dość szybko pojawiła 
się również możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych. W pierwszej 
kadencji wybudowano składowisko 
odpadów komunalnych spełnia-
jące wszelkie normy europejskie. 
Był to zdecydowanie nasz pierw-
szy sukces. Dużo uwagi w  swoich 
działaniach poświeciliśmy na stwo-
rzenie odpowiednich warunków 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
Kolejno powstawały nowe szkoły, 
przedszkola. Oczywiście stale pod-
nosimy jakość dróg oraz chodników 
a także zwodociągowaliśmy gminę. 
Właściwie od wspomnianego 1996 
roku stale coś się w  Sośnicowicach 

dzieje. O rozwoju świadczy również 
fakt, iż z roku na rok zajmujemy co-
raz to wyższe miejsce w  rankingu 
uwzgledniającym dochód w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.
- Spory nacisk kładą Państwo na 
sport i rekreację. 
- W  każdej z  dziewięciu miejsco-
wości wchodzącej w  skład gminy 
mamy boiska piłkarskie trawiaste 
a w pięciu z nich boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. Wybudowaliśmy Cen-
trum Sportu i  Rekreacji czy ścieżki 
rowerowe. Ponadto od trzech lat 
fundujemy stypendia sportowe 
dla osób, które odniosły sukces co 
najmniej na poziomie mistrzostw 
Polski. W chwili obecnej są to dwie 
dziewczyny zajmujące się jeździec-
twem konnym w stylu Western&Ro-
deo oraz motocyklista startujący 
w zawodach Super Enduro. 
- Kolejne duże przedsięwzięcia 
jeszcze przed Państwem.
- Jeżeli wszystko przebiegnie po-
myślnie w  następnym okresie pro-
gramowania otrzymamy dotację na 
budowę obwodnicy. Niewątpliwie 
to jeden z  priorytetów w  naszych 
działaniach. Obecnie kończymy 
kompletownie wszystkich niezbęd-
nych załączników, aby móc ubiegać 
się o pozwolenie na budowę. Waż-
nym projektem, który właśnie re-
alizujemy jest stworzenie budynku 

społeczno-kulturalnego. Docelowo 
ma on pełnić aż cztery funkcje. Na 
jego terenie działać będzie, dzienny 
dom opieki dla osób starszych, opie-
ka społeczna, miejsce wykonywania 
usług opiekuńczych m.in. rehabilita-
cji z możliwością jej przeprowadze-
nia w domu pacjenta oraz nowocze-
sna biblioteka z  salą komputerową 
gdzie mieszkańcy będą mogli nie 
tylko skorzystać z Internetu ale rów-
nież skontaktować się ze swoimi bli-
skimi, którzy przebywają za granicą.  
Jak widać działamy na wielu płasz-
czyznach, bowiem tego oczekuje od 
nas społeczeństwo. Nie ukrywam, iż 
jeszcze w tym roku chcemy opraco-
wać dokumentację mającą na celu 
uzyskanie dotacji europejskiej na 
zrewitalizowanie rynku.
- Jednym z dużych sukcesów było 
również owoce zreorganizowa-
nie komunikacji miejskiej.
- Przez wiele lat wydawało się, że 
jest to zadanie nie do zrealizowania. 
Natomiast w  końcu wdrożyliśmy 
w życie plan dzięki, któremu w So-
śnicowicach mamy klika własnych 
linii autobusowych. Gminę obsługu-
je zarówno nasz przewoźnik działa-
jący w ramach Zakładu Gospodarki 
Komunalnej oraz KZK GOP. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu ilość, często-
tliwość połączeń dostosowana jest 
do wymagań mieszkańców. Wcze-

śniej często na nich czekała niemiła 
niespodzianka, bowiem PKS, który 
świadczył wtedy usługi zmieniał 
rozkład jazdy z dnia na dzień. Warto 
dodać, iż to nie jest ostatnie słowo 
z  naszej strony. Właśnie opracowa-
liśmy materiały pozwalające na sko-
rzystanie z funduszy zewnętrznych, 
które pozwolą zmienić wdrożony 
system na jeszcze lepszy i wydajniej-
szy. Zakłada on zakup dwóch nowo-
czesnych autobusów oraz wybudo-
wanie centrum przesiadkowego. 
- Do końca 2014 roku zakończy 
się również projekt dotyczący 
przygotowania terenów pod in-
westycje.
- Na ten cel przeznaczyliśmy po-
nad siedem milionów złotych 
oczywiście pozyskanych z  Unii 
Europejskiej. Obszar o  łącznej 

powierzchni 14ha zostanie w  peł-
ni uzbrojony w  drogi, chodniki, 
oświetlenie, wodę, kanalizację etc. 
Inwestycja ta ma na celu oczywi-
ście stworzenie nowych miejsc 
pracy, choć nasi mieszkańcy dzięki 
bliskości Gliwic oraz dogodnemu 
połączeniu mogą zarówno uzy-
skać odpowiednie wykształcenie 
jak również atrakcyjną pracę a czas 
wolny spędzić w teatrze czy kinie. 
- Życzę pomyślnej realizacji 
wszystkich planów. Dziękuję za 
rozmowę. 

Katarzyna Mansel

Innowacyjne rozwiązanie w handlu węglem

Wyjątkowe miejsce na mapie Śląska

Sośnicowice z lotu ptaka
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„ HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE ” Sp. z O.O.  Grupa IHAR„ HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE ” Sp. z O.O.  Grupa IHAR

Malaga (N) , Oberon (N) – czerwona skórkaMalaga (N) , Oberon (N) – czerwona skórka

(N) – odmiany odporne na mątwika(N) – odmiany odporne na mątwika

 SERDECZNIE      ZAPRASZAMY  ! SERDECZNIE      ZAPRASZAMY  !

            OFERTA   HANDLOWAOFERTA   HANDLOWA

                                  ODDZIAŁ STARE OLESNOODDZIAŁ STARE OLESNO

              46 – 300 OLESNO, ul.Starowiejska 546 – 300 OLESNO, ul.Starowiejska 5

    tel/fax:         34 /358 22 01,  02 ;       hzsko@interka.pltel/fax:         34 /358 22 01,  02 ;       hzsko@interka.pl

  W sezonie  2014/2015 będziemy  dysponować  sadzeniakami w W sezonie  2014/2015 będziemy  dysponować  sadzeniakami w 

stopniach     kwalifikacji    CA – CB     następujących   odmian  :stopniach     kwalifikacji    CA – CB     następujących   odmian  :

BARDZO WCZESNEBARDZO WCZESNE : Denar (N), Lord (N), Miłek (N), Justa (N)Denar (N), Lord (N), Miłek (N), Justa (N)

WCZESNEWCZESNE : Bila , Oman (N) , Michalina (N)Bila , Oman (N) , Michalina (N)

ŚREDNIO-WCZESNEŚREDNIO-WCZESNE : Stasia (N) , Finezja (N) ,  Bogatka (N) ,Stasia (N) , Finezja (N) ,  Bogatka (N) ,

PÓPÓŹŹNENE : Skawa (N) - skrobiowa  (N) - skrobiowa 

Prowadzimy  również sprzedaż  kwalifikowanych  nasion  zbóż  w  Prowadzimy  również sprzedaż  kwalifikowanych  nasion  zbóż  w  

stopniach  C1 – C2  następujących odmian : stopniach  C1 – C2  następujących odmian : 

JĘCZMIEŃ OZIMYJĘCZMIEŃ OZIMY   :  HolmesHolmes

PSZENICA OZIMAPSZENICA OZIMA :  Sailor,   Bogatka ,   Jantarka,   FiguraBogatka ,   Jantarka,   Figura

PSZENŻYTO OZIMEPSZENŻYTO OZIME  : Twingo , Tomko  Twingo , Tomko  

JĘCZMIEŃ JARYJĘCZMIEŃ JARY :  Bryl ,   Rubinek , SuwerenBryl ,   Rubinek , Suweren

PSZENICA JARAPSZENICA JARA : Arabella , Brawura , WerbenaArabella , Brawura , Werbena

      Stare Olesno
 Stare Olesno
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Była pra-
cownica zała-
twiała sprawy 
w urzędzie 
miasta. Poroz-

mawiała z dawnymi koleżankami z pracy, a 
także poplotkowała z innymi mieszkańcami 
oczekującymi w kolejkach. Swoje spostrzeże-
nia opisała w nadesłanym do redakcji liście.

„(...) Spieraliśmy się z ówczesnym prezyden-
tem Wroną, kłóciliśmy się nieraz, ale zawsze 
tłumaczył swoje zdanie, objaśniał dlaczego 
tak myśli, argumentował, uzasadniał. Poza 
tym, że mnóstwo rzeczy omawiał z pracow-
nikami, Wrona chciał wiedzieć wszystko, co 
się w urzędzie dzieje, domagał się natych-
miastowego informowania go o wszystkich 
sprawach i starał się być zorientowanym we 
wszystkich tematach. (…) Był na bieżąco i 
trzymał rękę na pulsie. Starał się nieoficjal-
nie dowiadywać o każdej sprawie magistra-
tu. (…) Nieraz na korytarzach, kłaniając 
się, zaczepiał pracowników, zatrzymywał na 
chwilę i wypytywał o wszelkie sprawy zwią-
zane z pracą. Rozpoznawał ludzi i starał się 
nadążać za problemami, które aktualnie an-
gażowały pracowników. Zawsze sam chciał 
koniecznie wszystkiego dopilnować.

Styl pracy obecnego prezydenta nie podo-
ba się bardzo wielu pracownikom. Prezydent 
Matyjaszczyk ma zupełnie inne podejście do 
urzędowania. Raczej unika kontaktu z ludź-
mi, zarówno z pracownikami, jak i z miesz-
kańcami miasta, a przede wszystkim unika 
informacji. Robi wszystko, żeby nie odbierać 
telefonów ani nie czytać korespondencji. 
Każe przekazywać wszelką korespondencję 
dyrektorom, czy naczelnikom wydziałów i 
sam stara się trzymać z dala od spraw zała-
twianych przez swoich podwładnych.

W przeciwieństwie do Tadeusza Wrony, 
Krzysztof Matyjaszczyk nie zna swoich sze-
regowych urzędników i nie odróżnia kto jest 
odpowiedzialny za co. (…) Niestety taka po-
stawa budzi obawy i wątpliwości pracowni-
ków co do jego wiedzy i umiejętności. Nawet 
na konferencjach i oficjalnych spotkaniach 
prezydent obstawia się i zasłania urzędni-
kami niższego szczebla i to im każe odpo-
wiadać na pytania i rozmawiać z ludźmi z 
zewnątrz. To sprawia bardzo złe wrażenie 
na odwiedzających urząd mieszkańcach. 
(…) I pracownicy i petenci komentują, że 
prezydent jest niezorientowany i nie wie co 
się dzieje w mieście, bo tylko biega z nożycz-

kami i przecina wstęgi na zakończenie inwe-
stycji przygotowanych przez Wronę, a pracę 
zrzuca na innych. Takie zarządzanie prze-
szkadza urzędnikom, bo wiele osób musi zo-
stawiać swoje codzienne zadania i wyręczać 
prezydenta wykonując prace za niego.

Jak ma więc działać miasto, skoro nie dzia-
ła urząd?”

[Obszerne fragmenty tekstu po redakcyjnej 
korekcie]

red.
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Zapraszamy do nowo otwartej placówki 
Banku Pocztowego przy ul. Stanisława 
Orzechowskiego 7 w Częstochowie. 
Sprawdź naszą przyjazną ofertę!

•  Zapytaj, jak możesz mieć konto i kartę za darmo
•  Dowiedz się, jak opłacać rachunki na Poczcie bez prowizji
•  Odkryj prosty i jasny system bankowości internetowej Pocztowy24

www.pocztowy.pl
801 100 500

opłaty zgodnie z taryfą operatora

infolinia

R E K L A M A

Sprostowanie Urzędu Miasta...
do tekstu poruszającego kwestię transparentności 

i jawności w zarządzaniu miastem.

„(...) Firma, która dostarczyła narzędzie do poprzedniego systemu 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Częstochowy wycofała się z 
technicznego wsparcia. To kłopoty firmy i jej spodziewana upadłość 
wymusiły w trybie pilnym poszukiwanie nowego dostawcy systemu dla 
Urzędu Miasta Częstochowy. Dostawcą obecnego rozwiązania jest firma 
Logonet, która – jako organizator szkoleń i konferencji - jest krajowym 
liderem w dostarczaniu praktycznej wiedzy na temat udostępniania in-
formacji publicznej, a w szczególności prawidłowego prowadzenia stron 
BIP. Ma na koncie ponad 300 wdrożeń stron BIP instytucji publicznych, 
a system zakupiony przez Częstochowę jest jej nowym produktem. 
(...) Strona spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa regulujących 
standardy strony BIP jednostki samorządu terytorialnego. Pewne braki 
występujące w początkowym etapie działania systemu były związane z  
koniecznością pilnego wdrożenia nowego BIP i uzupełnienia bazy po 
transferze z poprzedniego systemu BIP (olbrzymia ilość danych).

Nieprawdą jest, że samorządy nie praktykują umieszczania zdjęcia 
prezydenta w BIP. Takie rozwiązanie – także na stronie głównej – jest 
wdrażane obecnie np. przez Wrocław: www.bip.um.wroc.biplo.pl, który 
zmienia aktualnie system BIP właśnie na publikator firmy Logonet, wy-
korzystywany przez Częstochowę.

Nieprawdą jest, że skład Rady Miasta czy zarządzenia Prezydenta są 
głęboko schowane w BIP. Zakładka „Rada Miasta” jest jedną z zakładek 
znajdujących się pod głównym banerem BIP - na wprost oczu internau-
ty. Po jej kliknięciu pojawia się dodatkowe menu nawigacyjne, z które-
go mamy dostęp do wszystkich wymaganych w BIP informacji na temat 
działalności Rady i miejskich radnych. Podobnie jest z zarządzeniami, 
które są dostępne zarówno poprzez zakładkę „Prezydent Miasta”, menu 
pomocnicze na stronie głównej, jak i poprzez wyszukiwarkę (zaopatrzo-
ną w instrukcję obsługi).  

Nieprawdziwa jest sugestia, że celowo nie publikuje się w BIP obo-
wiązkowych – zdaniem autora - rejestrów pozwoleń na budowę czy decy-
zji o warunkach zabudowy. Po pierwsze obowiązek publikacji w BIP do-
tyczy tylko informacji o prowadzonym rejestrze i miejscu, w którym jest 
on dostępny, a nie publikacji całego rejestru, po drugie – część informacji 

zamieszczanych w rejestrze, dotyczących danych osobowych inwestora 
czy wnioskodawcy jest chroniona prawem i nie wolno ich ujawniać w 
BIP. Dlatego urzędy miast, a także organy wyższej instancji (wojewoda), 
po wprowadzeniu nowych wzorów rejestrów, robią w większości tak, jak 
Częstochowa, czyli umieszczają informację o prowadzonym rejestrze, nie 
publikując wykazu decyzji, który musiałby podlegać przetworzeniu, czyli 
uszczupleniu o dane inwestora/wnioskodawcy.        

Niezgodna z prawdą jest sugestia, że Urząd Miasta utajnił w BIP per-
sonalia pracowników. Nieprawdziwa jest także teza, że we wszystkich 
biuletynach inf. publicznej miast i gmin publikowane są pełne wykazy 
pracowników. 

Poprzednie narzędzie dawało możliwość dodawania do struktury 
organizacyjnej wszystkich pracowników, a w obecnym – jego twórcy 
założyli stworzenie tylko bazy osób funkcyjnych. Takie rozwiązanie 
jest stosowane w BIP większości miast, w tym tych największych, jak 
Warszawa czy Kraków (nie ma tam wykazów wszystkich pracowni-
ków). Jest to zgodne ze standardami BIP, a także racjonalne, biorąc pod 
uwagę np. dużą liczbę zmian w bazie pracowników (chociażby poprzez 
przyjęcia/odejścia praktykantów czy stażystów), a z drugiej strony fakt 
imiennego kierowania do pracowników UM lub konkretnych jednostek 
poprzez karty informacyjne obecne w poradniku interesanta. Poradnik 
- dostępny na stronie www.czestochowa.pl lub poprzez BIP - zawiera 
katalog wszystkich spraw załatwianych w Urzędzie Miasta, jest więc 
najbardziej praktycznym przewodnikiem po urzędzie. 

Należy dodać, że wspomniana baza wszystkich osób funk-
cyjnych w UM zostanie przez dostawcę BIP dołączona we wrze-
śniu, a na razie w BIP UM Częstochowy dostępny jest wykaz 
ścisłego kierownictwa Urzędu, aktualny schemat i struktura organiza-
cyjna UM (po ostatnich zmianach, z wyszczególnieniem osób funk-
cyjnych) oraz lista wszystkich urzędników zobowiązanych do skła-
dania oświadczeń majątkowych (wraz z tymi oświadczeniami).  
Informacja na temat Urzędu Miasta wraz z szefami wydziałów i biur jest 
także dostępna poprzez dużo bardziej popularny, niż strona BIP, miejski 
portal www.czestochowa.pl. (...)

)Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy 

Urzędu Miasta Częstochowy”

red.

 I Bieg Jurajskich Ścieżek za nami!
Dokładnie 124 zawodników z różnych części kraju sta-
wiło się na mecie I Biegu Jurajskich Ścieżek. Najlepszy 
biegacz Piotr Magiera z Myszkowa pokonał trasę 10 
kilometrów w ciągu 33 minut i 57 sekund. Najlepsza 
zawodniczka Tamara Koczur z Myszkowa potrzebowa-
ła 42 minut i 27 sekund, aby biegiem zdobyć jurajskie 
szlaki. Wśród osób duchownych triumfował kapucyn 
z Krakowa Mariusz Leszczak. Start i meta zawodów 
znajdowały się nieopodal sanktuarium w Leśniowie.  
Organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Żarkach przy wsparciu Urzędu 
Miasta i Gminy w Żarkach, LKS Zieloni Żarki, Sank-
tuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie,  
OSP Żarki, OSP Czatachowa. - Przygotowaliśmy dosyć 
trudną trasę dla zawodników. Prowadziła po jurajskich 
ścieżkach wybudowanych w ubiegłym roku oraz frag-
mentem drogi gminnej w Czatachowie. Biegacze mieli 
kilka ostrych podbiegów do pokonania – wyjaśnia prze-
wodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Jakóbczak. 

Maluchy ruszają do akcji!
W najbliższą niedzielę podczas kolejnego spotkania z 
bajkowego cyklu w CH Auchan, 
Najmłodsi goście galerii handlowej będą mogli wziąć 
udział między innymi w warsztatach ściągania odci-
sków palców. Przy pomocy pyłku grafitowego i taśmy 
klejącej mali detektywi namierzą właścicieli pozosta-
wionych na różnych przedmiotach linii papilarnych. 
Uczestnicy zajęć będą mogli także zakręcić kołem 
Newtona, aby poznać zjawisko mieszania się barw, a 
także wezmą udział w warsztatach plastycznych. Pod-
czas zajęć mali artyści dowiedzą się, jak własnoręcznie 
stworzyć bączka z piłeczki do ping-ponga czy talizman 
szczęścia. W ruch pójdą karton, plastelina, koraliki oraz 
barwne piórka. 
Niedzielne spotkanie będzie również okazją do zoba-
czenia bajkowego spektaklu teatralnego. Tym razem 
mali widzowie poznają zabawną opowieść o poszu-
kującym Pacanowa zwierzaku. Spotkanie teatralne z 
cyklu „Bajkowe niedziele” odbędzie się w niedzielę 7 
września w Centrum Handlowym Auchan w Poczesnej. 
Animacje odbędą się w godzinach 14.00 – 17.00. Spek-
takl teatralny pt. „Nowe przygody Koziołka Matołka” 
odegrany zostanie o godzinie 17.00. Wstęp wolny!

Lato z filmem historycznym – Częstocho-
wa, 2 -23 września 2014
Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość", Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zarząd 
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność" zapra-
szają na LATO Z FILMEM HISTORYCZNYM:
16 września 2014 – 17 WRZEŚNIA 1939
Filmy dokumentalne – 17 dni września (real. Józef Gęb-
ski) oraz Defilada zwycięzców (real. Grzegorz Braun, 
Robert Kaczmarek)
23 września 2014 – POWSTANIE POLSKIEGO PAŃ-
STWA PODZIEMNEGO 1939
Filmy dokumentalne – Polskie Państwo Podziemne 
1939-1945 (real. Andrzej Sapija) oraz Ostatnia wojenna 
stolica (real. Jędrzej Lipski)
Projekcje zaczynają się o godz. 17.00 w auli Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”, Częstochowa, ul. Łódzka 
8/12. Wprowadzenia do filmów wygłoszą historycy IPN: 
Sławomir Maślikowski i Wojciech Rotarski. Projekcje za 
zaproszeniami. W sprawie zaproszeń należy kontakto-
wać się ze Zbigniewem Bonarskim, ZR NSZZ „Solidar-
ność” p. 10, tel. 603 893 780.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych !
Częstochowska Policja przypomina: Od 31 sierpnia 
każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób widoczny dla kieru-
jących. Za brak elementu odblaskowego będzie groził 
mandat – od 20 do 500 zł.
Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu dro-
gowym nakładały obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku 
życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszyst-
kich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać 
się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. 
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy bę-
dzie mógł się poruszać po zmierzchu poza ob-
szarem zabudowanym bez elementów odbla-
skowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chod-
niku. Nowy przepis nie będzie miał zastosowania 
w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej 
szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
Elementami odblaskowymi mogą być przedmio-
ty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz 
smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski za-
leca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w 
okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wów-
czas będziemy mieli pewność, że są dobrze wi-
doczne dla innych uczestników ruchu drogowego. 

"Wrona wróć, czyli co to się z tym urzędem porobiło..."
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Udrawianie 
Egzorcyzmy
Maria Chłąd
tel. 884 314 708

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl 50 tys  
rata 545 zł 

również bez bik 
tel. 537 909 808

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW
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Pod koniec sierpnia na łowisku specjalnym 
w Zawadzie odbyły się zawody jubileuszowe 
z okazji 35 lat istnienia koła PZW „Wodnik”. 
Nad zbiornikiem stawili się przedstawiciele 
koła oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnio-
nych kół wędkarskich. 

Rywalizacja trwała cztery godziny na jedną 
wędkę spławikową z kołowrotkiem. Ryby w tym 
dniu nie specjalnie żerowały, ale za to łowiono 
przeróżne gatunki: leszcze, krąpie, płocie, jazie, 
okonie, ukleje, wzdręgi i jazgarze. Po obliczeniu 
wyników odbyła się część oficjalna, podczas 
której przedstawiciele z zaprzyjaźnionego koła 
„Wykromet” przekazali na ręce prezesa Andrzeja 
Chęcińskiego pamiątkowy puchar upamiętniają-

cy jubileusz. Potem wręczono puchary i upomin-
ki najlepszym zawodnikom zawodów. Specjalną 
statuetkę otrzymał Marcin Wójcik za złowienie 
największej ryby, leszcza o długości 42 cm. Upo-
minek pocieszenia otrzymał również Paweł Wie-
czorek, który złowił najmniejszą rybę, a był to 
jazgarz 7 cm. 

Wyniki zawodów: 
Robert Amborski – 1.840 pkt
Marcin Wójcik – 1.820 pkt
Ewald Kowalski – 970 pkt
Ernest Kuziorowicz – 890 pkt
Paweł Świąć – 840 pkt
Radosław Budzynowski – 820 pkt

RSA

Zawody z okazji 
XXXV-lecia KOŁA WODNIK

Jak co roku w sierpniu, na łowisku specjal-
nym koła PZW „Wodnik” w Zawadzie koło 
Mstowa, koło PZW „Wykromet” zorganizo-
wało zawody wędkarskie o „Puchar Wójta 
Gminy Kłomnice”. 33 zawodników (w tym 
3 młodzieżowców) z kilku kół wędkarskich 
rywalizowało łowiąca na dwie wędki metodą 
spławikową lub gruntową. 

W tym roku ryby żerowały doskonale, nie 
były to może jakieś okazy, ale by wejść w dzie-
siątkę trzeba było złowić ponad 2 kg ryb. Na 
szczególną uwagę zasługuje Karol Jasnos (za-
wodnik młodzieżowy), który w tak doborowym 
towarzystwie stanął na drugim stopniu podium, 
łowiąc prawie trzy i pół kilograma ryb. Po zwa-
żeniu i wypuszczeniu ryb do wody ogłoszono 
wyniki i wręczono: puchary, dyplomy i upo-
minki. Niestety Adama Zająca Wójta Gminy 
Kłomnice zatrzymały obowiązki służbowe i nie 
mógł wręczyć pucharów. W jego imieniu zrobił 
to Robert Amborski Prezes Koła PZW „Wykro-
met”. 

Po raz kolejny impreza się udała: dopisała 

frekwencja (do zawodników dołączyły rodzi-
ny), pogoda była idealna i ryby też nie zawiodły. 

Zarząd koła serdecznie dziękuje członkom 
koła „Wodnik” za udostępnienie łowiska i po-
moc w organizacji zawodów. Specjalne podzię-
kowania dla Gospodarstwa Agroturystycznego 
„Niezapominajka” z Garnka za smaczny domo-
wy obiad. 

Wyniki zawodów:
1. Paweł Klec – KOŁO WARTA-ZAWADA 

– 3.410 pkt
2. Karol Jasnos – KOŁO WYKROMET – 

3.230 pkt
3. Paweł Wieczorek – KOŁO WYKROMET 

– 3.140 pkt
4. Piotr Ciężkowski – KOŁO WYKROMET 

– 3.120 pkt
5. Sławomir Ucieklak – KOŁO WYKRO-

MET – 2.430 pkt
6. Dorian Pitera – KOŁO MYKANÓW – 

2.400 pkt

RSA
R E K L A M A

Puchar wójta gminy Kłomnice

Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335
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Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926

e-mail: serwis@kisiel.info

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”

Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa

tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025

e-mail: biuro@kisiel.info

Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel

Górno 88
26-008 Górno k/Kielc

tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556

e-mail: kisiel@kisiel.info

Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26

32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05

kom. 504 107 512
kom. 505 222 768

e-mail: miechow@kisiel.info

Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724

e-mail: sklep@kisiel.info

R E K L A M A
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W najbliższym sezonie do rywalizacji zgłosiło 
się dziesięć drużyn, które rundę jesienną 

zakończą na początku listopada, natomiast mistrza 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Częstochowie 
poznamy w czerwcu. W najbliższym spotkaniu, 5 
września, zmierzą się Koral Kłobuck z Klubem 54 
Exact Systems. Tytułu mistrzowskiego po raz piąty z 
rzędu bronić będzie Zakład Cukierniczy „Michaś ”.  
Piątkową inaugurację można zobaczyć na żywo na 
Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków". Początek 
spotkania o godzinie 19. 

dk 

Terminy I kolejki 
05.09 (awansem) 
godz. 19.00 Koral Kłobuck - Klub 54 Exact 
Systems 
09.09 
godz. 19.00 Dawid - Azzarro 
godz. 20.30 Meblodrew - SGP 
10.09 
godz. 19.00 TRW Polska - Jagiellończycy 
godz. 20.30 ZC Michaś - Drog Bud

W najbliższą niedzielę, 7 września Kanto-
rOnline Viperprint Włókniarz Częstocho-

wa podejmie na Arenie Częstochowa zespół z Lesz-
na. Biało-zieloni aby uniknąć baraży będą musieli 
wygrać różnicą co najmniej 15 punktów.

Pierwszą pozytywną wiadomością dla fanów Włók-
niarza był zapowiadany skład Lwów. Oprócz nieobec-
nych w Zielonej Górze Kildemanda, Jepsena Jensena 
i Holty ma bowiem znów pojechać, nieobecny przez 
niemal cały sezon Grigorij Łaguta. Jak zapowiadają 
władze klubu, udało się osiągnąć porozumienie z za-
wodnikiem i niemal na pewno pojawi się on w składzie 
biało-zielonych. Jedynym nieobecnym będzie zatem 
Grzegorz Walasek, który już wcześniej zapowiedział, 
że z Lwem na plastronie już go więcej nie zobaczymy.

Zawirowania przeżywa również Fogo Unia Leszno. 
Już wcześniej pewnym było, że Byki do Częstochowy 
przyjadą osłabieni brakiem Przemysława Pawlickiego, 
który niedawno złamał obojczyk. Jak się okazuje w 
niedzielnym spotkaniu nie wystąpi najprawdopodob-
niej również Nicki Pedersen. Zmagający się z kontu-
zją barku zawodnik wystartował w minioną sobotę w 
Grand Prix w Gorzowie, ale po zawodach zapowie-
dział dwutygodniową przerwę od startów. Dla Byków 
niedzielne spotkanie nie ma znaczenia, zapewnili oni 
sobie awans do play-off już w ostatniej kolejce. Zarząd 
prawdopodobnie nie będzie naciskać na zawodnika, 
aby mógł on być w pełni sił przed najważniejszą dla 
Fogo Unii częścią sezonu.

Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 15:30
dk

Dolcan 
Częstochowa 
– hotel z ponad 10-letnią tradycją

Hotel Dolcan to nowoczesny obiekt hotelowo-konferencyjny, 
leżący na wzniesieniu parkowym o powierzchni 3 ha. Od ponad 
dekady wybierany jest na miejsce szkoleń czy spotkań bizneso-
wych, a także wesel i innych rodzinnych uroczystości. Dzięki 
malowniczemu położeniu hotelu można znaleźć w nim praw-
dziwy azyl, a jedyne 5 km od centrum Częstochowy umożliwia 
szybki dojazd.

Zlokalizowany przy ul. Św. Rocha 224, zaledwie 5 km od Ja-
snej Góry, Hotel Dolcan oferuje 66 miejsc noclegowych w 33 
pokojach, 2 nowoczesne sale konferencyjne oraz salę bankie-
tową na 140 osób. Hotel przystosowany jest dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na terenie hotelu znajduje się także drink 
bar, sala bilardowa, kawiarnia oraz restauracja. Hotel Dolcan to 
także bogata oferta atrakcji plenerowych. Przyjęcia i imprezy w 
plenerze mogą odbywać się w formie  biesiad przy ognisku lub 
grillparty na otwartym tarasie przylegającym do hotelu, z które-
go rozciąga się piękny widok na okolicę. 

Włókniarz uniknie baraży?

Startuje  
kolejny  
sezon   ALPN 
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REKORDOWY POWRÓT KATE
Czym żyją Wyspy Brytyjskie? Jasne, że referen-

dum w Szkocji, futbolem i muzyką. O Szkocji nie-
dawno pisałem, o futbolu aż mnie korci, ale może nie 
wszystkich to interesuje, więc jedynie zdawkowo, bo 
zamknięte zostało właśnie tak zwane okno transfero-
we, czyli wielkie zakupy i wielkie sprzedaże w więk-
szości zespołów piłkarskich. Mniejsza o szczegóły, 
dość, że ogólna kwota wydana przez kluby Premier 
League na zakup nowych piłkarzy wyniosła ponad 
700 milionów funtów, bijąc rekord z poprzedniego 
roku, kiedy to wydano o ponad 100 mln mniej. Co 
do rekordów, to nie sposób nie odnotować wyda-
rzenia, które od kilkunastu dni szeroko komento-
wane jest w mediach. I w ten właśnie przemyślny 
sposób dotarliśmy do trzeciego z tematów, którymi 
żyją ostatnio Wyspy. Ale po kolei. W styczniu 1978 
roku, nikomu nieznana, dziewiętnastoletnia zaled-
wie angielska wokalistka wydała singiel z napisaną 
przez siebie piosenką. Inspiracją do jej powstania 
stała się powieść „Wuthering Heights”, czyli po 
naszemu „Wichrowe wzgórza”, jedna z najbardziej 
znanych, popularnych i najczęściej ekranizowanych 
angielskich klasycznych powieści. Utwór nosił tytuł 
identyczny jak powieść, a piosenkarka nazywała się 
Kate Bush. Zanim jednak singiel z tym utworem uj-
rzał światło dzienne Kate Bush dowiedziała się, że 
jej data urodzenia (30 lipca) jest identyczna jak data 
urodzenia Emily Brontë, czyli autorki „Wuthering 
Heights”. Trzeba oczywiście przypomnieć, że działo 
się to w czasach, w których o internecie nikt jeszcze 
nie słyszał i sprawdzenie jakiejś informacji wyma-
gało pewnego zachodu. Do piosenki Kate nagrała 
teledysk, co było wówczas raczej jeszcze nowością. 
Zarówno piosenka, jak i teledysk wcisnęły cały świat 
głęboko w fotele. Dość powiedzieć, że prezentujący 
w radiowej „Trójce” piosenkę „Wuthering Heights” 
Piotr Kaczkowski zagrał ją wówczas dwa razy pod 
rząd, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej ani później. 
Można nie zna Kate Bush, można nie zna piosenki 
„Wuthering Heights”, ale TEN teledysk z pewnością 
każdy jakoś kojarzy, bo trudno nie pamiętać ubranej 
w długą białą sukienkę Kate wyczyniającej chore-

ograficzne cuda. Piosenka znalazła się natychmiast 
na pierwszym miejscu brytyjskiej oficjalnej listy 
przebojów (Official Singles Chart) i spędziła tam 
cztery tygodnie, a wokalistka przeszła do historii, bo 
po raz pierwszy zdarzyło się wówczas, że na czele 
zestawienia najlepiej sprzedawanych singli znalazła 
się nie tylko wokalistka, ale jednocześnie autorka 
piosenki. Zaledwie rok później, w roku 1979, Kate 
Bush, sławna już wówczas artystka, postanowiła, że 
rezygnuje z koncertów, bo chce w pełni zająć się mu-
zyką. Nagrała jeszcze kilka płyt (w sumie 11), poja-
wiała się sporadycznie w programach TV, zaśpiewała 
przepiękny duet z Peterem Gabrielem „Don’t Give 
Up” i tyle. Od dziesięciu, może dwudziestu lat Kate 
zajmowała się rodziną i wydawało się, że z muzyką 
nic już wspólnego nie ma. Kiedy więc ogłoszono na 
początku roku, że są plany powrotu Kate na scenę 
nikt w gruncie rzeczy nie wiedział czego oczekiwać. 
Nastrój wyczekiwania zakończył się w momencie 
ujawnienia informacji, że Kate planuje nie jeden, ale 
22 koncerty, w dodatku w najbardziej prestiżowej 
sali w Londynie, czyli Hammersmith Apollo. Sprze-
daż biletów na wszystkie 22 koncerty trwała – uwa-
ga – 15 minut! Pierwszy, po 35 latach, występ Kate 
Bush odbył się we wtorek, 26 sierpnia. Co się działo 
– szkoda gadać. Publika oszalała, recenzenci pieją z 
zachwytu, wytwórnia płytowa artystki w pośpiechu 
wydała wszystkie płyty Kate, a UK Charts, czyli ofi-
cjalne zestawienie (z 31 sierpnia) najlepiej sprzeda-
wanych albumów (podawane zawsze w niedzielny 
wieczór) wywróciło się do góry nogami. W ciągu 
zaledwie jednego tygodnia w pierwszej czterdziestce 
zestawienia znalazło się aż 8 płyt Kate Bush, a pozo-
stałe 3 w następnej dziesiątce (czyli wszystkie jakie 
nagrała znalazły w „pięćdziesiątce”). Tym samym 
Kate dołączyła do największych, czyli Elvisa Pre-
sleya, którego aż 12 płyt znalazło się w tym samym 
czasie w pierwszej czterdziestce i Beatelsów, którzy 
umieścili jednocześnie 11 albumów w UK Charts. 
Swoją drogą, ciekawe, czy na któregoś ze współcze-
snych artystów czy „artystów” chciałoby się komuś 
czekać 35 lat. 

Andrzej Kawka
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Miękkie lądowanie na kanapie

Odwrócona hipoteka – Senior „na dorobku”…
Niedawno zmarł mój teść. Mieszkaliśmy z rodziną 

w jego mieszkaniu i myśleliśmy, że po jego śmierci i 
załatwieniu spraw spadkowych mieszkanie odziedzi-
czy moja żona. Okazało się jednak, że teść podpisał 
jakąś umowę renty hipotecznej i mieszkanie nie jest 
już jego. Czy to możliwe i czy można to jakoś odwró-
cić? Zależy na nam na tym mieszkaniu.

Obecnie na rynku istnieje kilka firm proponujących 
seniorom tzw. umowę o świadczenie dożywotnie, czę-
ściej nam znane jako odwrócona hipoteka czy renta 
dożywotnia. Oferta skierowana jest do seniorów. Na 
mocy takiej umowy senior może przenieść na spółkę 
(najczęściej w nazwie tych spółek pojawia się słowo 
Fundusz) własność swojego mieszkania, domu, spół-
dzielczego prawa do lokalu w zamian za comiesięczne 
świadczenie pieniężne. Czy są to produkty opłacalne? 
To już zawsze będzie zależało od potrzeb seniora i wa-
runków zaoferowanych w umowie. Nim jednak osoba 
starsza podpisze taką umowę, powinna sobie uświado-
mić kilka rzeczy.

Po pierwsze, Fundusz wycenia wartość mieszkania 
według własnych wytycznych. Zazwyczaj na jego zle-
cenie wyceny dokonuje jakiś rzeczoznawca majątkowy. 
Wiele zależy od tego, co przewiduje umowa. W ofercie 
rynkowej dostępne są różne opcje. Przykładowo, Fun-
dusz może przejąć na siebie całość lub tylko cześć opłat 
związanych z mieszkaniem (czynsz, fundusz remonto-
wy, podatek od nieruchomości). W związku z tym se-
nior otrzyma kwotę pomniejszoną o założone wydatki 
na te opłaty. Ponadto Fundusz założy, w jakim stopniu 
przez określony czas nieruchomość, będąca przedmio-
tem umowy, może się zniszczyć, a w związku z tym, jak 
zmniejszy się jej wartość oraz jakie wydatki będzie mu-
siał ponieść na bieżące naprawy i remont nieruchomo-
ści. Te założenia również wpłyną na wysokość kwoty, 
która docelowo będzie podstawą wypłat dla seniora. 
Wpływ na oszacowanie kwoty do wypłaty będzie miał 
także wiek i płeć seniora. Bo choć może zabrzmi to 
niezbyt przyjemnie, to Fundusz oceni, jak długo będzie 
wypłacane świadczenie konsumentowi. Niektóre umo-
wy przewidują wypłatę comiesięcznych świadczeń do 
śmierci seniora - beneficjenta umowy lub wypłatę przez 
określony czas, np.10 lat. Zatem istotne jest dla Fundu-

szu, choć może zabrzmi to brutalnie, ile czasu senior 
będzie żył. Nie można zatem w prosty sposób wyliczyć 
sobie, ile możemy z takiej umowy otrzymać. Z badań 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  wynika, 
że senior otrzyma nie więcej niż 50%, a zazwyczaj oko-
ło 30% oszacowanej wartości nieruchomości. Ustalo-
na w umowie kwota należna seniorowi wypłacana jest 
zazwyczaj w formie comiesięcznego świadczenia, np. 
renty. W umowie ustalane są też  przeważnie warun-
ki ewentualnej waloryzacji tego świadczenia. A co się 
dzieje z mieszkaniem? W większości istniejących na 
rynku ofert umów typu odwrócona hipoteka własność 
nieruchomości, np. mieszkania, z chwilą podpisania 
umowy przenoszona jest na Fundusz. Senior otrzy-
muje zapisane w umowie prawo do zamieszkiwania 
dożywotnio w mieszkaniu. Czasem to prawo zabezpie-
czane jest tzw. służebnością mieszkania wpisywaną do 
hipoteki. Takie zabezpieczenie na pewno daje silniejszą 
ochronę konsumentowi. W umowie często regulowane 
są takie kwestie, jak: zobowiązanie Funduszu do nie-
zbywania mieszkania, niewprowadzania do lokalu żad-
nych innych osób fizycznych czy prawnych, czy prawo 
bliskich do zabrania z mieszkania rzeczy należących do 
seniora itp. Senior często w umowie zobowiązany jest 
do dbania o lokal i dokonywania bieżących napraw. 
Czasem z umowy wynika, że konsument będzie pono-
sił opłaty związane z lokalem. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby z warunkami umowy dokładnie się zapoznać. 
Ponieważ senior przenosi własność mieszkania na 
Fundusz z chwilą podpisania umowy, spadkobiercy 
tracą możliwość odziedziczenia tej nieruchomości, 
dlatego że nie wejdzie ona do masy spadku. Ponie-
waż ustawodawca dopiero pracuje nad uchwaleniem 
ustawy regulującej kwestię odwróconego kredytu hi-
potecznego, w ofercie przedsiębiorcy stosują różne 
konstrukcje istniejące w naszym systemie prawnym. 
Możemy otrzymać zarówno ofertę umowy dożywocia, 
umowę renty, umowę pożyczki, a nawet umowę ubez-
pieczenia. Każda z tych typów umów ma różne wady i 
zalety, ale zazwyczaj więcej korzyści zapisanych jest na 
rzecz Spółki, Funduszu czy Towarzystwa Ubezpieczeń. 
Ustawodawca planuje także prace nad uregulowaniem 
prawnym dotyczącym już istniejących ofert świadczeń 
dożywotnich tak, aby prawa seniorów były lepiej chro-
nione. Póki co pozostaje nam konsumentom przeczytać 
dokładnie umowę i świadomie zdecydować, czy warto, 
czy nie warto ją podpisać.     

 ⃰ ⃰  ⃰  ⃰ 

 
 

3 - 4  IX
godz. 15.00 –  MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA 

(USA 2014)
godz. 16.45 -  RIO, I LOVE YOU (Brazylia 2014)
godz. 19.00 -  MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA 

(USA 2014)
godz. 20.45 - RIO, I LOVE YOU (Brazylia 2014)

5 IX
godz. 15.45 -  MAŁE STŁUCZKI (Polska 2014)
godz. 17.15 -  10.000 KM  (Hiszpania 2014)                                                                                                                                            

                                                                                                                                     
godz. 19.00 -  MAŁE STŁUCZKI (Polska 2014)
godz. 20.30 -  OMAR (Palestyna 2013)

6 IX
godz. 15.15 -  10.000 KM  (Hiszpania 2014)
godz. 17.00 -  TRAMWAJ ZWANY POŻĄDA-

NIEM (USA 1951)
godz. 19.15 – MAŁE STŁUCZKI (Polska 2014)
godz. 20.45 – OMAR (Palestyna 2013)

7 -11 IX
godz. 15.45 -  MAŁE STŁUCZKI (Polska 2014)       

oprócz 10.IX
godz. 17.15 -  10.000 KM  (Hiszpania 2014)                                                                                                                                            

                                                                                                                                     
godz. 19.00 -  MAŁE STŁUCZKI (Polska 2014)
godz. 20.30 -  OMAR (Palestyna 2013)

12 - 18 IX
godz. 14.30 – NA ZAWSZE TWOJA (Francja 

2013)

godz. 16.45 – SZEF (USA 2014)
godz. 19.00 - NA ZAWSZE TWOJA (Francja 2013)
godz. 20.45 - HOTEL (Dania/Szw. 2013)

19 IX 
godz. 14.30 – MIASTO 44 (Polska 2014)
godz. 16.45 - MIASTO 44 (Polska 2014)
godz. 19.00 - BUNTOWNIK BEZ POWODU 

(USA 1955)
godz. 21.00 - MIASTO 44 (Polska 2014)

 20 -28 IX
godz. 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 - MIASTO 44 (Pol-

ska 2014)

W ramach Festiwalu ART.eria Czwarty 
Strzał (pokazy na ekranie zewnętrznym, 

wstęp wolny)

11 - 12 IX
godz. 21.00-22.00 - END CREDITS Piotr Bujak

13 IX 
godz. 20.30-20.45 – LIST Z POZDROWIENIAMI 

Z ŁODZI Paweł Hajncel
godz. 21.00-22.00 – END CREDITS Piotr Bujak

KINO SENIORA
16  IX 
godz. 12.00 -  PRZYCHODZI FACET DO LEKA-

RZA (Fr./Belg. 2013)

WRZSIEŃ zOKF


