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Krakowska 45, 42-200 Częstochowa
(teren parku Handlowego WARTA)
tel. 34 368 11 10, e-mail: biuro@fuldom.pl
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R E K L A M A

O nowych planach na lewicy opowiada poseł Armand Ryfiński.

- Jaka będzie sytuacja Leszka Millera, w przypadku porażki kandy-
datki SLD na prezydenta Polski Magdaleny Ogórek? Jak Pan przewi-
duje, co może się wydarzyć?

- Kampania ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna, a main stream'o-
we media skupiają się na pokazywaniu kampanii tylko dwóch kandydatów, 
którzy są im na rękę. Na dzisiaj myślę, że Magdalena Ogórek ma szansę 
na 10-14% wynik, ale czy część zbuntowanych młodych ludzi w ostatniej 
chwili nie zagłosuje na prawicowego Kukiza czy Korwina nie wiadomo. 
Niestety w dużej mierze TV kreuje nasze decyzje, zamiast informować, 
a ludziom zostawić samodzielne myślenie i podjęcie decyzji. Jeżeli wy-
nik będzie niski na poziomie 4-6%  to w SLD dojdzie do przewrotu, który 
podobnie jak w przypadku zmiany z Ruchu Palikota na Twój Ruch przy-
niesie porażkę SLD w wyborach do Sejmu, a to z kolei będzie oznaczało, 
że będziemy mieli najbardziej konserwatywny, zabetonowany parlament 
od setek lat.

- W kuluarach sejmowych pojawiają się pogłoski o tworzeniu no-
wego ugrupowania na lewicy. Kto Pana zdaniem mógłby tworzyć 
„nową lewicę” i czym różniła się będzie od obecnie funkcjonują-
cych ugrupowań lewicowych?

- Jest szansa na nowe ruchy na lewicy, ale z tego co słyszę w kulu-
arach szykuje się typowa walka o władzę tych samych ludzi od lat lub 
typowych leni, którzy próbowali robić politykę jedynie bywaniem w 
TV lub tam, gdzie jest kamera telewizyjna. Mam tu na myśli takie posta-
ci jak Ryszard Kalisz, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Rozenek, Barbara 
Nowacka, Grzegorz Napieralski czy Robert Kwiatkowski. Lewicy nie da 
się zbudować na fałszu, lewicy nie da się zbudować na mówieniu o 
lewicowej wrażliwości w telewizji, więc temu nowemu projektowi 
nie tylko nie wróżę sukcesów, ale zrobię wszystko, żeby hipokryzję 
tych karierowiczów obnażać i żeby zniknęli z polskiej polityki.

dokończenie na str. 3

7

Szewiński, 
Ryfiński, Boski:

o przegranej 
z Matyjaszczykiem

dokończenie na str. 4 dokończenie na str. 5

„Nowa lewica” - chytry plan 
usunięcia Millera i Palikota”

Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy 
później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków 
i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują 
o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu 
zmian i kształtowaniu częstochowskiej 
rzeczywistości. 

Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych 
i lokalnych polityków w nieco inny sposób. 
Zaprosiliśmy rodzime ugrupowania polityczne do 
prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni 
poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, 

a nie inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele 
władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród 
mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, 
co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens 
podejmowanych przez nich decyzji. 

W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele 
lokalnych ugrupowań politycznych będą 
prezentowali opinie swoich partii.

Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze 

strony Czyteln ków.
R E K L A M A
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W kamasze
Potrzeby nasze wymagają wzięcia was w ka-

masze. Rzekł Prezydent Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej, że Polska – Ojczyzna nasza – jest 
bezpieczna w coraz bardziej niebezpiecznym 
świecie. I ten fakt, a raczej świat, wymaga nasze-
go czynnego zaangażowania.

Perspektywa śmierci za Ojczyznę nie jest 
szczególnie pociągająca. Zresztą słusznie, bo z 
całym szacunkiem, co tej Ojczyźnie przyjdzie z 
nadmiaru trupów. Trupów, zwłaszcza tych pole-
głych w rozmaitych wojnach, to u nas dostatek. 
Jestem oportunistą i dlatego uważam, że jeśli ktoś 

już ma ginąć, lepiej by ginął wróg. Historia też 
mi podpowiada, że skrajną głupotą jest wysyła-
nie do walki osób do tego nieprzygotowanych. 
Sam zapał nie wystarczy, by telewizyjny kibic 
sportowy pokonał jakiegoś Gołotę. Minimalne 
przygotowanie konieczne, by zmienić cywila w 
żołnierza wymaga, moi zdaniem, przynajmniej 
półrocznych ćwiczeń. Potem zaś, by nie stracić 
umiejętności, potrzeba stale trenować. 

Prywatnie zgadzam się z Panem Prezydentem: 
świat się robi coraz bardziej niebezpieczny. Czuł-
bym się bezpieczniejszy, gdyby oprócz naszej 
100 tys. armii, było jeszcze z pół miliona ludzi 
przygotowanych do prowadzenia walk obron-

nych. Pomimo panujących nastrojów pacyfistycz-
nych, nie jest u nas problemem zmobilizowanie 
takiej liczby osób. Potwierdza to popularność 
różnych formacji paramilitarnych (Strzelec itp), 
ochotniczych straży pożarnych, jak i „szkół prze-
trwania”. Jest tylko kwestią odpowiedzialności 
administracji państwa, by ten istniejący potencjał 
nie zmarnować. Po pierwsze – ochotnicy muszą 
mieć pewność, że ich służba dla kraju nie będzie 
kolidowała z możliwościami zrobienia kariery 
zawodowej. Po drugie – przygotowanie ochotni-
ków powinno być podporządkowane idei obrony 
przez nich ich miast, wsi, rodzinnych stron i do-
mów. Taka motywacja działa najmocniej. Taki też 
system sprawdza się w Szwajcarii.

Problemem nie jest brak ochotników, lecz 
nieporadność rządzących. Pan od wojska, czy-
li Minister Siemoniak, ogłosił chęć szkolenia 
ochotników, lecz był to fajerwerk wyrzucający 
myśli ponad poziom przygotowania rozumu ad-
ministracji. Marszałek Sejmu Sikorski, zadrwił 
z ochotniczości, zapraszając posłów na ćwicze-
nia połączone z konsumpcją grochówki. Pani 

Premier podpisał rozporządzenia umożliwiające 
pobór na ćwiczenia każdego, którego sobie upa-
trzy WKU, po czym zamiast wyjaśnić o co jej 
chodziło, promieniała gadkami o in vitro. Pan 
Prezydent uspokoił sam siebie posiadaniem szo-
guna i wymuszeniem zwiększenia wydatków na 
obronność. Dyskretnie pominął historyczne do-
świadczenie, że wzrośnięte wydatki na obronę 
można wydać równie głupio jak zmalałe wydatki. 
A dziełem wielkopomnym Sztabu Generalnego 
jest np: wywalenie miliarda złotych na okręt, któ-
ry nie potrafi pływać. 

Cały ten mętlik wynika nieporozumień warto-
ściowych. Nie wiem, czy brak poczucia bezpie-
czeństwa u rządzących Polską, wynika z obaw 
przed inwazją zewnętrzną, czy też ze strachu 
przed „uzbrojonym ludem”. Z niewiadomych mi 
bliżej powodów państwo utożsamiania się w na-
szym kraju z rządem. A rząd, jak to rząd, woli się 
sam obronić przed własnym ludem, niż ryzyko-
wać, że lud będzie walczył o takie państwo, które 
warto bronić.

Jarosław Kapsa               

uwagi 
niestosowne

Naleśniki:
Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

Placki:
Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki 
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:
Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

Smoothie:
Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe 
(banan, ananas, mango)

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

Soki owocowe:
marchwiowy, 
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy, 
marchwiowo-buraczany, 
pomarańczowy
grapefruitowy

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł
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z przymrózeniem oka

Ulica Sikorskiego w Częstochowie

Zapomniano 
o mnie przed wyborami... 

Przyjdzie mi czekać kolejne trzy lata do 
następnych zanim mnie załatają.

 

Paulina Surma - ur. 23. 12. 1986 r., absolwentka filologii polskiej i wiedzy o społeczeństwie  w 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie 
literaturoznawstwa. 

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją 
do Gaude Mater, przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.

Klub Literacki Złota Jesień
Trawa otoczona wodą 
Chodziliśmy po trawie otoczonej wodą
pocieszałam siebie przy pomocy oczu
zachwycał mnie widok barw nadziei
biel i szarość zmieniły moją twarz.

Patrzyłam na niebo z jednym dodatkiem
podrażniłam stopy zupełnie przypadkiem
czworonożny nie widział nic w cudnym widoku
nie chciał zasmakować zakazanego skoku.

Wróciliśmy z zastrzykiem euforii
przez chwilę dom przypominał oazę
zapomniałam o swoim świecie
opisałam zarejestrowany obraz.
                          Paulina Surma
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D: Tak, byłam na tej sesji. Wczoraj 
wróciłam. Och, przepraszam, po
tem zadzwonię. (Kończy rozmowę, bo 
właśnie otwierają się drzwi gabinetu. 
Wychodzi stary, łysy profesor. Zamyka 
drzwi na klucz, idzie do schodów i nagle 
zauważa siedzącą kobietę.) 
P: Dobry wieczór, a pani doktor co 
tutaj robi?
D: Czekam na pana profesora, by
liśmy na dzisiaj umówieni.
P: O  ile pamiętam, byliśmy umó
wieni na środę o 19:00.
D: No właśnie, czyli na dziś.
P: Dziś jest wtorek.
D: Wtorek? Przepraszam, panie pro
fesorze.
P: Pięknie pani opalona.
D: Byłam na sesji naukowej w Las 
Palmas.
P: Skoro już pani przyszła, nie bę
dziemy rozmawiać na korytarzu. 
Oczywiście, słyszałem o konferen
cji. Była poświęcona delfinom?
D: Wielorybom, morświnom, fokom. 
Dotyczyła ochrony morskich ssa
ków przed zagrożeniami.
P: Wiem, ustalono, że ich masowe 
pojawianie się na plażach, gdzie gi
nęły, następowało zawsze po ma

newrach flot wojennych. Wojskowe 
sonary emitują fale, które uszka
dzają zmysł orientacji ssaków mor
skich.
D: Chciałabym kontynuować bada
nia nad ochroną morświnów. Myśla
łam, żeby złożyć projekt do unijnego 
programu Inteligentny Rozwój.
P: Inteligentny rozwój? Myślałem, że 
inteligencja i rozwój są sprawą indy
widualną.
D:Tu chodzi o nazwę nowego pro
gramu finansowanego z  funduszy 
unijnych. Inteligentny Rozwój  ma 
wspierać projekty badawcze prowa
dzone przez przedsiębiorców i na
ukowców.
P: No tak, rozumiem: naukowcy 
mają pomysły i wiedzę, a przedsię
biorcy znają rynek. 
D: Nacisk jest położony na projekty, 
które można zakwalifikować jako 
„inteligentne specjalizacje”. Chodzi 
o dziedziny gospodarki i nauki ma
jące wpływ na rozwój kraju. Ja je 
nazywam patriotyczne. O, tu mam 
zapisane w urzędowym języku: „In
teligentny rozwój jest rozumiany 
jako wzrost gospodarczy oparty na 
wiedzy i innowacji”.

P: A czym konkretnie chciałaby się 
pani patriotka zająć?
D: Sieciami rybackimi.
(Profesor patrzy zdziwiony.)
D: Inteligentnymi sieciami rybac
kimi. Same będą ostrzegały ssaki 
morskie, żeby w nie nie wpadły. Ma
rzy mi się, aby tylko takie sieci były 
używane, żeby każdy mor świn czy 
wieloryb umiał je ominąć. Mam już 
nawet obiecaną współpracę z po
ważnym przedsiębiorcą i ekologiem. 
On będzie mógł sprzedawać te sie
ci na całym świecie.
P: Ambitne stawia sobie pani cele. 
Prywatni przedsiębiorcy…
D: Tu ma pomóc Program Inteligent
ny Rozwój. Unijne fundusze są rów

nież dla małych i średnich przedsię
biorstw, które chcą podnieść swoją 
konkurencyjność.
P: I co, ma pani nadzieję, że na swój 
projekt dostanie dofinansowanie 
z Unii Europejskiej? 
D: Tak, mam nadzieję. Jest pan au
torytetem w ochronie ssaków mor
skich. Byłabym wdzięczna za pań
ską opinię o moim pomyśle. Tu jest 
konspekt.
P. (Przerzuca kartki.) 25 stron.
D: Z rysunkami. Do czytania mniej. 
Do jutra pan profesor zdąży?
P: Dlaczego do jutra?
D: No do jutra, bo przecież od tygodnia 
jesteśmy umówieni na środę o 19:00.

Stanisław Tym

Program  
Inteligentny Rozwój
Jednym z programów finansowanych 
ze środków unijnych w latach 2014–2020 
jest Program Inteligentny Rozwój. Wspiera 
on badania naukowe, rozwój innowacyjnych 
technologii i podnoszenie konkurencyjności 
małych i średnich firm.
Jego głównym celem jest pobudzanie 
innowacyjności polskiej gospodarki, przez 
zwiększenie nakładów na badania i rozwój 
oraz przez pomoc dla przedsiębiorstw we 
wprowadzaniu  innowacji. O dofinansowanie 
projektów mogą występować przede wszystkim: 
przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i uczelnie.
Program przyczyni się do rozwoju firm, które 
dzięki współpracy z jednostkami badawczo-
-rozwojowymi wdrożą przełomowe produkty 
lub usługi pozwalające zdobyć nowe rynki.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bezpłatne informacje o Funduszach Europejskich 
uzyskasz w Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich. Odwiedź i dowiedz się 
czy Ty, Twoja firma lub organizacja możecie 
skorzystać z dofinansowania.  
Adresy Punktów znajdziesz na stronie: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Publikacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Inteligentne sieci i morświny
Wieczór. Korytarz. Przy schodach kanapa, stolik, lampa. Trochę zieleni, 
wszystko w dobrym guście i zadbane. Na kanapie siedzi młoda kobieta, 
bardzo ładna, rozmawia przez Skype’a.

Film „Porozmawiajmy  
o Funduszach  
Europejskich”  
oglądaj na YouTube

Chodzi o nazwę 
programuMyślałem, że inteligencja 

i rozwój są sprawą 
indywidualną?
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dokończenie ze str. 1
- Na ile Pana zdaniem śląskie struktury sojuszu mogą 

mieć wpływ na tworzenie nowego ugrupowania?
- Niestety SLD ma dzisiaj na pokładzie sporo kretów lub lu-

dzi, dla których zawsze była i będzie najważniejsza ich kariera i 
ich stołek. Tacy bezideowi ludzie powodują, że powstają koterie, 
frakcje i rozwalą najlepiej prowadzony projekt. Bez wątpienia 
śląskie struktury wiodą prym w tym, aby za wszelką cenę roz-
walić SLD i zbudować „nowy” projekt z „nowymi” ludźmi. Z 
tego co słyszałem to Marek Balt jest bardzo zaangażowany w 
pomysł Roberta Kwiatkowskiego realizowany przez Rozenka, 
Napieralskiego, Wandę Nowicką, Biedronia, Katarzynę Piekar-
ską, Czarzastego, Barbarę Nowacką, Kalisza, najprawdopodob-
niej też Siwca czy Olejniczaka, a ostatnio dochodzą mnie słuchy, 
że Krzysztof Gawkowski także chyba zbłądzi i do tej grupy do-
łączy. Trwają cały czas knucia, objazd po Polsce struktur SLD i 
dawnych struktur Ruchu Palikota, żeby przeciągnąć tych ludzi na 
swoją stronę i zaprzęgnąć do pracy na rzecz nienowej idei tylko 
na rzecz zapewnienia tym ludziom wejścia na kolejne lata do po-
lityki. Nieważna dla nich jest idea, ważne jest, żeby były stołki, 
wystarczy im jak znowu wejdzie do Sejmu 10-20 posłów, bo 4 
lata zabawy i brylowania w mediach mają zapewnione.

- Co stanie się z SLD i Twoim Ruchem (Palikota), gdyby 
powstała „nowa lewica”?

- Ta rzekomo nowa lewica, ma być zbudowana na zglisz-
czach SLD i Ruchu Palikota. Ci co od lat niszczyli oba te ugru-
powania chcą się szybko przefarbować z niszczycieli i szkodni-
ków w pożytecznych budowniczych. Dzisiaj SLD ma jednego 
silnego leadera - jest nim doświadczony i postępowy Leszek 
Miller, o czym świadczy chociażby odważna decyzja o wysta-
wieniu w wyborach prezydenckich osoby z poza SLD - Mag-
daleny Ogórek. Co nie podoba się Czarzastemu, Rozenkowi, 
Kwiatkowskiemu, którzy uknuli chytry plan zniszczenia SLD 
i Millera (Twój Ruch już rozmontowali). Jeżeli im się to uda, 
to SLD i TR nie będzie w przyszłym Sejmie, a to będą wtedy 
najczarniejsze lata od 1939 roku dla Polski i dla lewicy.

- Jeśli powstanie „nowa lewica”, jakie ma szanse na dłu-
żej zaistnieć na scenie politycznej?

- Trzeba przyznać, że niebezpieczeństwo jakieś jest, że ten 
chytry plan się powiedzie, gdyż Robertowi Kwiatkowskiemu 
przebiegłości odmówić nie można, a to on jest mózgiem 
tego przedsięwzięcia razem z Włodzimierzem Czarza-
stym. Kwiatkowski wie, że nie jest zbyt popularny, dla-
tego jest teraz schowany z tyłu za Wandą Nowicką, a 
której start w wyborach prezydenckich miał służyć 
tylko i wyłącznie osłabieniu kandydatury Magdale-
ny Ogórek i Palikota. Taki chytry plan jest zwykle 
krótko skuteczny, bo ja na pewno ten fałsz będą 
starał się obnażać. Wanda Nowicka jest przecież 
dzisiaj de facto w cichej koalicji z PO – będąc bez-
ideowym marszałkiem dla stołka (nie ma kogo w 
prezydium reprezentować bo nie ma klubu Twoje-
go Ruchu, a tylko kluby mają prawo mieć w pre-
zydium Sejmu swojego marszałka). Zero klasy, za-
ślepienie stołkami i synekurami, koniunkturalizm i 
ewentualne sprzedanie wszelkich ideałów za stołek 
tak jak było w przypadku Arłukowicza może wróżyć 
osobisty sukces zawodowy i karierę tych osób, ale nie 
służy budowaniu ideowej silnej drużyny, która mogłaby 
reformować Polskę. 

- Co jest przyczyną upadku lewicy w Polsce?
- Do upadku lewicy przyczyniają się sami po-

litycy tych formacji. Tak było z Palikotem, który 
ogromny potencjał zniweczył przekazując stery 
w partii i w klubie poselskim Andrzejowi Rozen-
kowi, który prowadził politykę swojego intere-
su i swojego wizerunku, pogrążając Palikota i 
posłów, którzy nie chcieli realizować jego planu 
rozbicia SLD rękami Palikota i równoległego demontowania 
Ruchu Palikota. Rozenek sprowadził natychmiast do Ruchu 
Palikota - Roberta Kwiatkowskiego, rozmawiał także z Cza-
rzastym stąd projekt Europa Plus i Twój Ruch. Podobne błędy 
popełnia póki co Leszek Miller oddając sporo władzy w SLD 
osobom związanym ze Stowarzyszeniem Ordynacka - czyli 
Czarzastemu. To właśnie polityka Panów Kwiatkowskiego, 
Czarzastego i Rozenka nakierowana wyłącznie na kreowaniu 
siebie kosztem innych oraz na własnej karierze za wszelką 
cenę powoduje, że oba ugrupowania są w defensywie. Palikot 
już jest stracony, a Miller ma szanse, jeżeli wytnie kretów z 
własnych szeregów.

- W Częstochowie (w jedynym tak dużym mieście w Pol-
sce) SLD jednak rządzi... 

- Myślę, że największą szansą dla SLD były właśnie wielo-
letnie rządy prawicy w samorządach od AWS, przez PO i PiS, 
jednak spora bierność i czasem koniunkturalizm powodowały, 
że SLD nie udawało się odnieść sukcesu. Sukces Matyjaszczy-
ka w Częstochowie, to w dużej mierze prezent od losu w po-
staci wcześniejszych rządów pro PiS-owskieo Tadeusza Wrony. 
Siłę partii buduje się zaczynając od każdej gminy i powiatu, za-
niedbując te miejsca trudno jest zbudować później silną partię.

Renata R. Kluczna
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dokończenie ze str. 1
W ubiegłym tygodniu byli kandydaci na prezydenta Często-

chowy: Warzocha, Kokot, Maranda oceniali własne kampanie 
wyborcze. Czas na trzech kolejnych i ich chłodną ocenę. Skoro 
minęło 100 dni od wyborów samorządowych i emocje opadły, 
zapewne spojrzenie kandydatów też jest zupełnie inne. Zadali-
śmy pięć pytań:

1. Co było powodem Pańskiej przegranej w wyborach prezydenc-
kich w Częstochowie?

2. W czasie kampanii padały obietnice ze strony kandydatów - czy 
mimo tego, że nie został Pan prezydentem miasta, te obietnice próbuje 
Pan realizować? Jeśli tak - to jak? Jeśli nie - to dlaczego?

3. Czy po wyborach Pańskie relacje z Częstochową się zacieśniły, 
czy rozluźniły? Czy jest Pan w Częstochowie?

4. Jakie jest obecnie Pana główne zajęcie zawodowe?
5. Czy Pańska kandydatura będzie się pojawiała w kolejnych wy-

borach? Jeśli tak to w których? Z ramienia jakiego ugrupowania?

Andrzej Szewiński - kandydat na prezydenta miasta z 
listy Platformy Obywatelskiej

1. - Podczas rozmów z mieszkańcami naszego miasta w okresie 
powyborczym przeważały opinie, że doceniają moją pracę i rolę jako 
parlamentarzysty i uważają, że więcej mogę pozyskać dla miasta jako 
Senator RP niż jako samorządowiec. Cieszy mnie ta opinia, bo dowodzi 
ona mojej aktywności i skuteczności w działaniu. Mieszkańcy docenili 
wszystkie inwestycje dla Częstochowy, o których niejednokrotnie mó-
wiłem podczas kampanii wyborczej. Dziękuję za te wszystkie opinie i 
uwagi, które są motywacją do dalszego działania.

2. - Dzięki porozumieniu z Prezydentem, poprzez Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej RP możemy realizować wiele zadań oraz in-
westycji wynikających z programu wyborczego. Obniżyliśmy w zna-
czący sposób podatek od środków transportowych oraz inne podatki 
dla mieszkańców. Budujemy boiska przy szkołach, zwiększyliśmy licz-
bę inwestycji w dzielnicach peryferyjnych, przeprowadzone zostaną 
termomodernizacje obiektów oświatowych, a także podczas najbliższej 
sesji rady miasta dzięki staraniom naszego zastępcy prezydenta zostaną 
zakupione trzy nowe karetki dla pogotowia.

3. - Dziwi mnie pytanie dotyczące zacieśniania lub rozluźniania 
relacji z moim miastem. Jak każdy parlamentarzysta pracę wykonuję 
w mieście spotykając się z mieszkańcami, podejmując interwencje, ale 
również pracuję podczas posiedzeń Senatu w Warszawie, co jest moim 
obowiązkiem.

4. - Wypełniam mandat Senatora RP służąc mieszkańcom naszego 
miasta od dwóch kadencji.

5. - Jest za wcześnie, aby o tym rozmawiać. Przyjdzie czas wybo-
rów, wówczas będą podejmowane stosowne decyzje.

Armand Ryfiński - kandydat na prezydenta miasta z li-
sty „Wolne Miasto Częstochowa”

1. - Przegrana była spowodowana brakiem kampanii i moją nie-
wielką aktywnością, na co miały wpływ moje sprawy osobiste. Nie 
wziąłem udziału w żadnej debacie mimo wielu zaproszeń i nie zrobi-
łem po za 1 przypadkiem konferencji prasowej. Mimo tego znalazły 
się osoby, które mimo tego zdecydowały się oddać na mnie głos, za co 
serdecznie dziękuję i przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem 
- niestety życie płata nam różne figle. 

2. - Moje obietnice dotyczyły konkretnie Częstochowy, ale moje 
poglądy są niezmienne i mimo bycia posłem niezrzeszonym będącym 
w opozycji, pracuję na rzecz mieszkańców nie tylko Częstochowy, ale 
wszystkich rodaków, którym bliskie są ideały społecznego, obywatel-
skiego, przyjaznego, nowoczesnego i świeckiego Państwa.

3 i 4. - Moja sympatia i relacje z miastem pozostają niezmienne, 
podobnie jak moje poglądy i przekonania. Pełnię mandat poselski, je-
stem od września 2014 roku posłem bezpartyjnym, niezrzeszonym. Je-
stem aktywny, dużo pracuję i staram się dokończyć prowadzone przeze 
mnie sprawy przed upływem obecnej kadencji, aby nie zawieść tych, 
którzy zwrócili się do mnie o pomoc.

5. - Trudno powiedzieć, co będzie za kilka miesięcy czy lat, sku-
piam się na bieżącej pracy, ale sporo osób z rozmaitych środowisk 
zwracało się do mnie z różnego rodzaju propozycjami dotyczącymi 
współpracy. Wiele osób chce także, abym rozpoczął budowę nowej 

partii politycznej. Jak to wszystko się skończy, dzisiaj nie wiem, ale 
czas pokaże. 

Grzegorz Boski – kandydat na prezydenta miasta z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego

1. - Wynik wyborów na fotel Prezydenta nie okazał się dla więk-
szości częstochowian zaskoczeniem. Nie uprawnia jednak do tego, 
żeby mówić, że jako Kandydat poniosłem klęskę. Polskie Stronnictwo 
Ludowe nie jest bowiem kojarzone z działalnością miast ale polskiej 
wsi. Dlatego też, mieszkańcy nie wsłuchiwali się w stawiane przeze 
mnie propozycje, patrząc na moją kandydaturę przez pryzmat partii. 
Chcę być jednak politykiem, który wyciąga wnioski z każdego do-
świadczenia. Start w wyborach był dla mnie wielką lekcją życia. Co 
więcej, nie porażka jest tym wielkim doświadczeniem politycznym, a 
to, że znalazłem się blisko wyborców i poznałem ich problemy.

2. - Do wyborów samorządowych podchodziliśmy z pełnym zaan-
gażowaniem, przygotowaliśmy profesjonalny program wyborczy, któ-
ry skutecznie i krok po kroku realizowaliśmy. Nie zabrakło różnych ak-
cji, happeningów czy otwartości na udział w debatach. Bardzo mocno 
uaktywnili się młodzi działacze z Forum Młodych Ludowców. Moim 
priorytetem był i nadal jest dynamiczny rozwój gospodarczy Często-
chowy, więcej miejsc pracy, wyższe dochody budżetowe, oraz nowe 
inwestycje. Jestem częstochowianinem i poprzez moją działalność w 
Polskim Stronnictwie Ludowym aktywnie angażuję się w rozwój na-
szego miasta. Ze względu na wynik wyborów niektóre obietnice sta-
wiane w programie wyborczym są niemożliwe do spełnienia. Cieszę 
się natomiast, że z wielu naszych propozycji aktualna władza korzysta 
i je realizuje. 

3. - Jak już wspomniałem wybory były dla mnie wielką lekcja ży-
cia. Dzisiaj, bogatszy o doświadczenie, wiedzę o problemach naszej 
społeczności jestem jeszcze bliżej częstochowian, co siłą rzeczy więzy 
zacieśnia. 

4. - Od 1998 r. jestem pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, w 2008 r. zostałem powołany na stanowisko zastępcy dyrektora, 
natomiast aktualnie pełnię funkcję Dyrektora Śląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Częstochowie. 

5. - Kolejne wybory to kolejna szansa walki o wpływ na przyszłość 
naszych małych ojczyzn. Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny 
osiągnie sukces i będzie trzecią siłą polityczną w Polsce. A czy jako 
kandydat będę widniał na listach? Nie mówię „NIE”. 

Powodów przegranej kontrkandydatów Krzysztofa Matyjaszczyka 
(SLD) jest zapewne znacznie więcej, niż sami przyznają. Niezależnie 
od oceny, decyzję podjęli mieszkańcy.

Renata R. Kluczna

Szewiński, 
Ryfiński, Boski:

o przegranej 
z Matyjaszczykiem
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

WNIOSEK O PŁATNOŚCI OBSZAROWE
ZŁÓŻ PRZEZ INTERNET

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI
E-WNIOSEK

•  OTRZYMASZ INFORMACJE, 
CZY WNIOSEK JEST KOMPLETNY

•  DOWIESZ SIĘ, CZY SPEŁNIASZ
WYMOGI ZAZIELENIENIA

•  MOŻESZ WCZEŚNIEJ OTRZYMAĆ
PŁATNOŚCI OBSZAROWE

ZŁÓŻ WNIOSEK OD 15 MARCA DO 15 MAJA

dokończenie ze str. 1
Czy działania podejmowane przez 

miasto w sprawie opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami są wystarczające?

Z imieniu Platformy 
Obywatelskiej (w ramach 
koalicji PO-SLD)  opinię 
przedstawia radny Jacek 
Krawczyk:

„Częstochowskie schro-
nisko jest pod stałą opieką 
samorządu. Miasto sys-
tematycznie od lat prze-

prowadza modernizacje obiektu na miarę możli-
wości finansowych. Trzeba jednak przyznać, że 
starania miasta w perspektywie kolejnych budże-
tów inwestycyjnych powinny być zwiększone.  
W budżecie na 2015 rok podjęliśmy decyzję o przeka-
zaniu ponad miliona złotych na opiekę nad bezdom-
nymi zwierzętami w mieście. Przez najbliższe trzy lata 
zgodnie z umową schronisko prowadzić będzie TONZ 
Częstochowa.

Kwota zabezpieczona w budżecie będzie przezna-
czona na: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miej-
sca w schronisku, opiekę weterynaryjną dla czworono-
gów biorących udział w wypadkach drogowych, akcje 
służące poszukiwaniu właścicieli dla psów i kotów, 
edukację mieszkańców w temacie odpowiedniego 
traktowania zwierząt oraz ich kastrację i sterylizację.

Warto podkreślić, że pomimo niepokojącej sytu-
acji bezdomnych zwierząt w naszym mieście, dzięki 
wspólnym staraniom i doraźnej pomocy ich los będzie 
się polepszał. Sama pomoc finansowa to nie wszystko. 
Należy apelować o wrażliwość wobec krzywdy oraz 
uczulać ludzi, by reagowali na przejawy brutalnego 
traktowania psów, kotów i zwierząt gospodarskich. 
Dzięki uświadamianiu społeczeństwa, sukcesywnie 
rośnie ilość gmin, gdzie opieka nad zwierzętami jest co-
raz lepsza. Pamiętajmy, że najlepsze schronisko to puste 

schronisko”.
Stanowisko Polskiego 

Stronnictwa Ludowego w tej 
sprawie przedstawia Stani-
sław Gmitruk:

„Uważamy, że w Często-
chowie opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami jest dobrze 
zorganizowana i realizowana. 

Należy pracę w tym zakresie i z takim zaangażowa-
niem kontynuować. Wiemy, że działa w Częstochowie 
Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, pro-
wadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz akcje 
promocyjno-edukacyjne z młodzieżą w szkołach oraz 
na imprezach okolicznościowych, które mają na celu 
uwrażliwienie społeczeństwa, a przede wszystkim 
dzieci na los bezdomnych zwierząt.

Prowadzona jest akcja zbierania funduszy, m in. 
poprzez promocję przekazywania 1% podatku na cele 
statutowe schroniska dla zwierząt oraz w zakresie po-
zyskiwania funduszy od sponsorów. 

W dalszych ciągu należy przede wszystkim dążyć 
do tego, by bezdomnych zwierząt było jak najmniej. 
Należy prowadzić nadal akcję promocyjno-eduka-
cyjne, z główną myślą: „Zwierzę  - pies czy kot, to 
nie zabawka, którą można wyrzucić jak się znudzi, to 
żywe stworzenie, które cierpi tak jak człowiek, gdy 
jest wyrzucone z domu, głodne, chore.”

Hasło: „Nie tam jest dobrze z bezdomnymi zwie-
rzętami, gdzie jest dużo miejsc w dobrych schroni-
skach, ale tam, gdzie ludzie, zawsze i w każdej sytuacji 
- kochają zwierzęta”.”

Opinię Prawa i Sprawie-
dliwości reprezentuje radny 
Artur Gawroński:

„Od wielu lat docierały 
do nas niepokojące sygnały 
w sprawie trudnej sytuacji w 
schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. Jako przewodniczący 
Komisji Infrastruktury i Ochro-

ny Środowiska w poprzednich latach zorganizowałem 
wyjazdową komisje do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt i dzięki naszym wnioskom i interwencji rozpo-
częto rozbudowę schroniska, którego I etap zakończył 
się w 2010 r. Dzięki temu powstało 7 nowych budyn-
ków:

* dom dla szczeniąt
* kwarantanna szczeniąt
* szpital
* dom kota
* obserwacja kotów
* dodatkowe dwa budynki kwarantannowe dla psów.
Dodatkowo wykonano rozbudowę chodników, 

ogrodzeń wewnętrznych, demontaż instalacji sanitar-
nych, przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 
i elektrycznej. 

Kolejny etap rozbudowy miał obejmować budowę 
nowych boksów ogólnych z wybiegami, jednak do dziś 
nie został zrealizowany. Wszystko wskazywało na to, 

że schronisko dla bezdomnych zwierząt zostanie wy-
remontowane z pieniędzy budżetu partycypacyjnego 
wśród zadań ogólnomiejskich mimo, że był na drugim 
miejscu w wybranych przez częstochowian zadań. 
Niestety, nie dostał dofinansowania dlatego w ramach 
wniosków do budżetu, jako Klub Radnych Prawa i 
Sprawiedliwość złożyliśmy poprawkę o wsparcie fi-
nansowe na rozbudowę schroniska.

Wniosek jednak nie został przyjęty w ramach auto-
poprawki przez Prezydenta i został odrzucony w gło-
sowaniu przez Radnych. Niewystarczająco środków 
jest również w budżecie na rok 2015 na sterylizację 
bezdomnych kotów, które wprowadziłem jako zadanie 
budżetowe za poprzedniego Prezydenta. Traktowanie 
zwierząt przedmiotowo jest normą w niektórych śro-
dowiskach, szkoda że władze miasta zawiesiły konty-
nuowanie rozbudowy schroniska. Radni Prawa i Spra-
wiedliwość zdają sobie sprawę z tego, że zwierzęta nie 

potrafią samodzielnie upomnieć 
się o swoje prawa i dlatego bę-
dziemy starać się o zwiększenie 
kwoty na utrzymanie i moderni-
zację schroniska”. 

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Piotr Strach:

„Problem bezdomności zwierząt w Częstochowie 
często zgłaszany jest przez mieszkańców i poruszany 
zwłaszcza na spotkaniach rad dzielnic. O ile bezdom-
ność psów znacząco udało się w ostatnich latach ograni-
czyć, o tyle problem bezdomnych kotów nadal wydaje 
się być nierozwiązany. Nawet na dużych blokowiskach, 
jak moje osiedle Północ, zdarzają się przypadki bez-
domnych, a także zdziczałych kotów wałęsających się 
po piwnicach i klatkach schodowych i zanieczyszcza-
jących okolicę. Często wiąże się to także z nierozsądną 
postawą mieszkańców, którzy w dobrej wierze dokar-
miają zwierzęta, nie zdając sobie sprawy z realnego 
problemu, jakim jest ich bezdomność. Myślę, że naj-
ważniejszą sprawą jest edukacja i to tu właśnie miasto 
powinno położyć największy nacisk. Zarówno eduka-
cja dla dzieci w szkołach, jak i ogółu społeczeństwa np. 
poprzez materiały informacyjne czy imprezy tematycz-
ne, dzięki którym można przekazać niezbędną wiedzę, 
jak postępować i jak realnie pomagać bezdomnym 
zwierzętom w częstochowskich warunkach. Ważne są 
również rozwiązania systemowe. Ostatnio na sesjach 
rady miasta, postulowano między innymi o przeznacze-
nie większych środków na sterylizację zwierząt. Jednak 
bez świadomości i odpowiedzialności mieszkańców 
naszego miasta będą to jedynie doraźne przedsięwzię-
cia, które nie wyeliminują przyczyn tego zjawiska”.  

Renata R. Kluczna
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– Uczenie konia sztuczek to wiel-
ka frajda, ale i niekończąca się 
zabawa w wieczne rozwiązywanie 
problemów – mówi Zuzanna Piotro-
wicz, treserka konia. – Konie uczą 
się chętnie, ale potrzebują ciągłych 
zmian, bo bardzo szybko tracą zain-
teresowanie czymś jednostajnym – 
tłumaczy uczennica pierwszej klasy 
technikum weterynaryjnego w Czę-
stochowie.

– Jego ulubiona sztuczka to 
uśmiech, ale na widzach największe 
wrażenie robi zazwyczaj siadanie – 
mówi Zuza i wyjaśnia, że do nauki 
potrzebna jest spora ilość marche-
wek.

– Boston doskonale wie, która 
sztuczka jest łatwa, a która trudniej-
sza. Za wykonanie każdego tricku 
oczekuje nagrody. Za coś łatwego 

wystarczy go pogłaskać po nosie, ale 
niczego trudniejszego bez marchewki 
nie wykona – śmieje się dziewczyna.

Sportowiec z klasą
Pan Boston startuje w konkurencji 

ujeżdżanie. Koń musi tam wykazać 
się gracją, prezentować chody, jak 
stęp, kłus, galop oraz figury, jak pa-
saż, czy piruet. Koń doskonale odróż-
nia elementy sportowego „programu 
obowiązkowego”. Za ich trenowanie 
muszą być marchewki. Żeby jednak 
Boston ciągle miał rozrywkę, Zuzan-
na uczy go sztuczek cyrkowych, albo 
sama wymyśla najróżniejsze triki.

Coś nowego zawsze musi być na 
początek treningu, żeby wzbudzić za-
interesowanie Bostona. Dopiero, gdy 
się koń się zaciekawi czymś dotąd nie-
spotykanym, można zacząć nudniejszą 

część programu, czyli utrwalania rze-
czy wyuczonych wcześniej.

– Od kilku dni na przykład uczę Bo-
stona grać w piłkę. Trącanie piłki no-
sem cieszy go to niebywale. Po paru 
dniach idzie mu 
całkiem dobrze. 
Teraz już potrafi 
celnie poturlać 
piłkę. Ja staję za 
każdym razem w 
innym miejscu, 
a on do mnie 
trafia – treser-
ka podkreśla, 
że zaskakuje ją 
tempo, w jakim 
jej podopieczny 
się uczy.

Nie zawsze 
był prymusem
Zuzanna Piotrowicz opowiada, że 

gdy zaczynała współpracę z Bosto-
nem, bywał krnąbrny i kapryśny. Był 
to najbardziej nieposłuszny koń jakie-
go spotkała. Do tej pory lubi mieć wła-
sne zdanie. Jeśli nie ma na coś ochoty, 
to nie da się go do tego przekonać.

– Zaprzyjaźnienie się z koniem bywa 
trudne, bo jest on z natury dość pło-
chliwy. Do nauki sztuczek trzeba 
jednak zdobyć pełne zaufanie zwie-
rzęcia – mówi Zuza. – Widać to na 
przykładzie leżenia. Koń kładzie się 
na pastwisku, gdy ludzie są daleko. 
Gdy ktoś się do niego zbliży, to zaraz 
wstaje. Do przełamania tych natural-
nych odruchów potrzeba całkowitego 
zaufania do człowieka.

Treserka opowiada, że obecnie naj-
większą trudnością jest przyzwycza-
jenie Bostona do grup ludzi i nagłych 
hałasów.

– Często się popisujemy rozmaitymi 
sztuczkami przed publicznością. Cza-
sami reaguje ona bardzo gwałtownie. 
Okrzyki zdumienia, czy zaskoczenia 
bywają nagłe i gromkie. To zaraz 
wytrąca Bostona z rytmu. Uczymy 
się więc teraz oswajać z takimi sytu-
acjami.

Na zawodach tego problemu nie ma, 
bo widzowie są w bezpiecznej odle-
głości. Boston chętnie bierze udział w 
konkursach.

– Zdobył III kategorię w ujeżdżaniu 
i to jest jego największy sportowy suk-

ces – nasza rozmówczyni chwali swe-
go pupila.

Zuza mówi, że różne, śmieszne, cyr-
kowe triki to także bardzo dobra nauka 
i dla niej. Ucząc konia nietypowych 
zachowań poznaje go, obserwuje jego 
reakcje, wybiera najskuteczniejsze 
metody treningu.

– Uczę się jak do niego dotrzeć, 
wiem czym i jak go zachęcić, kiedy i 
za co nagradzać. Dzięki tym wszyst-
kim „nieobowiązkowym” sztuczkom 
Boston po prostu uczy się uczyć – wy-
jaśnia Zuza i dodaje, że na zawodach 
problemu z zachowaniem nie ma.

Trafił w dobre ręce
Młoda Częstochowianka zdecydo-

wała się na technikum weterynaryj-

ne i być może studia weterynaryjne 
w przyszłości, ale wcale nie planuje 
leczyć zwierzaków zawodowo.

– Marzę wyłącznie o pracy in-
struktora jeździectwa, chciałabym 
prowadzić kursy, uczyć ludzi rozmi-
łowanych w koniach, pokazywać im 
jak się obchodzić z tymi wspaniałymi 
zwierzętami – wylicza jednym tchem 
miłośniczka koni. – Weterynaria to 
najlepsze przygotowanie do pracy ze 
zwierzętami – wyjaśnia dziewczyna 
i dodaje, że dopiero w technikum 
dostrzegła, jak jej pasja pomaga w 
szkole. – W podstawówce nie było 
wielu szans na skorzystanie z tego 
co wiem, w technikum mogę wyko-
rzystywać swoje doświadczenia na 
wielu przedmiotach i jest mi dzięki 
temu łatwiej.

Trzymamy kciuki za sukcesy spor-
towe Bostona, a Zuzannie Piotro-
wicz życzymy spełnienia zawodo-
wych marzeń.

hubb

Adres bez dojazdu
- Zabrano nam jedyny dojazd do bloku, nie ma dla nas miejsc 

parkingowych, a co najgorsze nie zaproponowano nam żadnego 
innego rozwiązania. Dziś, gdy podwozimy kogoś z rodziny, krą-
żymy wokół bloku, by choćby na chwilę zatrzymać samochód. A 
parkowanie? To już poważniejsza sprawa..., zostawiamy nasze 
auta w często dużej odległości od budynku – twierdzą lokatorzy 
Śląskiej 30.

Budynek nazwany „Śląska 30” stoi przy skrzyżowaniu ulicy Ślą-
skiej z ulicą Focha. Dojazd do niego możliwy jest wyłącznie od 
ulicy Nowowiejskiego. Droga wewnętrzna prowadzi do ostatniego 
bloku „Śląska 30”, ale wcześniej przy ulicy wewnątrz „osiedla” 
stoją bloki Nowowiejskiego 13 i 15. Mieszkańcy blokowiska przez 
lata żyli w symbiozie – dzielili się jedną drogą wjazdową i niewiel-
ką liczbą miejsc parkingowych.

- Tak było przez kilkadziesiąt lat, do czasu, gdy w nasze sprawy 
wmieszał się Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Teraz mieszkańcy, 
sąsiadujących ze sobą bloków skłócili się, bo miasto wydzierżawiło 
drogę wewnętrzną i parkingi tylko jednemu budynkowi: Nowowiej-
skiego 15, administrowanemu przez ZGM. My ze „Śląskiej 30” nie 
możemy dostać się samochodami do naszego bloku, który stoi na 

końcu osiedla - nie mamy prawa przejazdu i nie mamy prawa par-
kowania – mówią lokatorzy tego bloku.

Kontrowersyjna decyzja o dzierżawie gruntu przez miasto, final-
nie doprowadziła do sytuacji, w której mieszkańcy „Śląskiej 30” 
nie mogą podjechać pod swój blok.

 - Sąsiadka ma małe dzieci, inna ma starszą matkę, wszyscy od 
czasu do czasu potrzebujemy podjechać bezpośrednio pod budynek. 
Parkujemy w strefie płatnego parkowania lub na parkingu należą-
cym do MOSiR-u, po 100 złotych miesięcznie od samochodu. Gdy 
przyjeżdża pogotowie pod klatki schodowe, dojeżdża po chodniku, 
bo mieszkańcy Nowowiejskiego 15 wjazd do drogi wewnętrznej za-
mknęli szlabanem na pilota – informuje Zarząd budynku.

Lokatorzy Wspólnoty Mieszkaniowej „Śląska 30” uważają, że 
decyzja miasta jest dla nich wielce krzywdząca. 

- Zanim miasto podpisało umowę dzierżawy z mieszkańcami No-
wowiejskiego 15, a było to w kwietniu 2014 roku, my kilka miesięcy 
wcześniej dopytywaliśmy się w ZGM-ie o ten teren, pisaliśmy pi-
sma. Uważamy, że wszystkie bloki powinny być brane pod uwagę 
przy podejmowaniu tak ważnych dla wszystkich mieszkańców decy-
zji – wyjaśnia jedna z lokatorek.

Zupełnie inaczej sprawę stawia ZGM 
- Mieszkańcy „Śląskiej 30” przespali temat, bo propozycje 

współpracy z naszej strony były. Wtedy nie byli zainteresowani, 

a przecież trzeba płacić na dzierżawę, podatek gruntowy, trze-
ba teren odśnieżać i dbać o porządek, a to wszystko kosztuje. 
Nie może być tak, że mieszkańcy jednego bloku ponoszą całość 
kosztów, a pozostali tylko korzystają – mówi Sebastian Rozpon-
dek, dyrektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych w ZGM.

- Pan dyrektor mija się z prawdą. Interesowaliśmy się już od 
dawna, na długo przed podpisaniem przez miasto umowy dzier-
żawy z mieszkańcami Nowowiejskiego 15. Wówczas odpowia-
dano nam, że mamy się dogadać między Wspólnotami, a za na-
szymi plecami w tym czasie wydzierżawiono już teren – twierdzi 
zarządca.

Niezależnie od tego, która ze stron mówi prawdę, ZGM jako 
przedstawiciel miasta ma obowiązek dbania o wszystkich 
mieszkańców, nie tylko związanych z nim finansowo. Zwłasz-
cza że w bloku „Śląska 30” nadal mieszkają lokatorzy, którzy 
nie wykupili swoich mieszkań na własność, i rozliczają się z 
ZGM-em.

- Problem wymaga rozwiązania. Nie może być tak, że miesz-
kańcy naszego bloku „Śląska 30” są odcięci od świata, bez 
możliwości jakiegokolwiek pojazdu. Miasto ma obowiązek za-
pewnienie nam alternatywnego dojazdu – mówi jeden z loka-
torów.

Renata R. Kluczna



Ważną datą, wciąż jednak budzącą kon-
trowersje, jest uchwalony przez Sejm 

RP w 2011 roku – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. 
Jest on o tyle ważny, że przywraca Żołnierzom 
Drugiej Konspiracji należne Im miejsce w pan-
teonie narodowej pamięci. Często składali Oni 
najwyższą ofiarę z własnego życia, walcząc z 
sowietyzacją Polski i podporządkowaniem jej 
ZSRR. Władza Ludowa zrobiła z Nich ban-
dytów, reakcyjne podziemie, skutecznie przez 
lata fałszując i zakłamując ten epizod w powo-
jennej historii naszego kraju. W historii, w któ-
rej nie było miejsca na takie wydarzenia, jak 
na przykład 17 września 1939 roku, czy okres 
buntu, a może należałoby napisać Powstania 
Antykomunistycznego w latach 1944-1963. 
Tak, to w 1963 roku, 21 października zginął 
ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak 
ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Broń-
skiego „Uskoka”. Większość jednak organi-
zacji zbrojnych, których liczebność w szczy-
towym momencie była szacowana na około 
180.000, upadła na skutek braku reakcji opi-
nii międzynarodowej na sfałszowanie przez 
PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 
styczniu 1947 roku i powyborczej amnestii, po 

której podziemie liczyło już nie więcej niż dwa 
tysiące osób.  

Tego tematu dotyka napisana na zlecenie 
samego Jakuba Bermana powieść Je-

rzego Andrzejewskiego „Popiół i diament”, 
przedstawiająca jedynie słuszną polską rację 
stanu. Chodziło bowiem o to, by Ci, którzy 
wczoraj z bronią w ręku walczyli z Niemcami, 
dzisiaj – wbrew idei niepodległościowej, zdali 
broń, pogodzili się z realiami, zaakceptowa-
li zniewolenie. Pamiętamy jak ginie Maciek 
Chełmicki – zbyt późno nawrócony na Polskę 
Ludową żołnierz wyklęty. Wiemy, że zginął, 
bo uciekał, uciekał od swojego AK-owskiego 
losu. Tego losu, który stał się udziałem m.in. 
„Inki” i wielu innych młodych ludzi, którzy 
pozostali wierni swoim ideałom, konając w 
ubeckich katowniach.

Region częstochowski odegrał dość 
szczególną rolę w tworzącej się po 

upadku Powstania Warszawskiego opozycji 
antykomunistycznej. W październiku 1944 
roku, do Częstochowy zostaje przeniesiona 
tajna siedziba Komendy Głównej Armii Krajo-
wej. Dzisiaj upamiętnia to tablica pamiątkowa 
pod adresem 7 Kamienic 21, gdzie przebywał 
ostatni komendant AK, gen. Leopold Okulicki 
ps. „Niedźwiadek”. To w tym miejscu w 26 
października 1944 roku gen. Okulicki wydaje 
rozkaz zakończenia akcji „Burza”, polegającej 
na współdziałaniu z Armią Czerwoną przy 
oswobadzaniu polskich miast. W praktyce, 
na skutek działań głównie NKWD, dokonano 
około 50.000 aresztowań żołnierzy AK, którzy 
w większości trafili do więzień. Wielu z nich 
stracono, głównie za odmowę wstąpienia do 
podległej ZSRR armii Berlinga. 19 stycznia 
1945 roku w Częstochowie gen. Leopold Oku-
licki wydaje rozkaz o rozwiązaniu AK, zwal-
niający zarazem żołnierzy z przysięgi. Ma przy 
tym nadzieję, że pozbawi NKWD pretekstu 

do represji. Jak miało się okazać, nie spowo-
dowało to jednak osłabienia represji. Wybór 
był prosty, powrót do konspiracji. W miejsce 
rozwiązanych struktur AK, tworzy organizację 
NIE, mającą przejąć majątek, broń, a przede 
wszystkim czynnie przeciwstawić się wpro-
wadzaniu rządów komunistów w powojennej 
Polsce. Gen. Okulicki został skazany w sfingo-
wanym słynnym procesie szesnastu. Władze 
ZSRR ogłosiły, że zmarł w więzieniu na Łu-
biance w Moskwie, 24 grudnia 1946 roku, na 
skutek ataku serca. Z zeznań świadka wynika, 
że w tym samym dniu został wyprowadzony z 
celi i rozstrzelany.  

Innym z żołnierzy związanym również 
mocno z naszym regionem był Stanisław 

Sojczyński ps. „Warszyc”. Po ukończeniu se-
minarium nauczycielskiego w Częstochowie, 
rozpoczyna służbę wojskową w częstochow-
skim 27 Pułku Piechoty. W 1939 roku, jako 
podporucznik rezerwy zostaje zmobilizowa-
ny. Przydział otrzymuje do grupy „Kowel”, 
walczącej w okolicach Hrubieszowa. Grupa 
ta zostaje rozbita i rozzbrojona przez sowie-
tów, Sojczyńskiemu jednak udaje się zbiec i 
uniknąć niewoli. Trafia do Warszawy, gdzie 
aktywnie włącza się w szeregi podziemnej 
Armii Krajowej. Szybko awansuje. W paź-
dzierniku 1942 roku, już jako „Warszyc”, jest 
zastępcą komendanta AK Obwodu Radomsko 
oraz Szefem Dywersji w Obwodzie. Oddział 
„Warszyca” bardzo aktywnie prowadzi walkę 
z Niemcami, wsławiając się m.in. wykona-
niem wyroku na szefach Gestapo w Radom-
sku – Willim Wagnerze i Johanie Bergerze. 
W 1944 roku bierze udział w akcji Burza. Od 
samego jej początku, nie uważa tego za do-
bre posunięcie, i jak się okaże już nie długo, 
miał rację. Nie zgadza się też z demobilizacją 
i rozwiązaniem AK na przełomie 1944 i 1945 
roku.  Nie podporządkowuje się ostatniemu 

rozkazowi gen. Okulickiego i 
rozpoczyna tworzenie Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego, które 
działa na terenach Radomska, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Wie-
lunia i częściowo Śląska, a także 
w Częstochowie. Jego oddziały 
wsławiają się likwidując najgroź-
niejszych funkcjonariuszy UB i 
konfidentów. Zdecydowanie naj-
większym echem odbiła się udana 
akcja odbicia 50 więźniów UB z 
więzienia w Radomsku. Podczas 
odwrotu po uwolnieniu więź-
niów, oddział „Warszyca”, rozbi-
ja o wiele liczniejsze siły Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
„Warszyc” na skutek zdrady jed-
nego z jego podkomendnych, 
zostaje aresztowany przez UB 27 
czerwca 1946 w Częstochowie na 
posesji przy ulicy Wręczyckiej 
11 gdzie pozostawał w ukryciu. 
Po pokazowym procesie 19 lute-
go 1947 roku „Warszyc” zostaje 
skazany na karę śmierci. Wyrok 
ogłoszono i wykonano w więzie-
niu przy ulicy Sterlinga w Łodzi. 
Po śmierci pozbawiono Warszyca 
stopni oficerskich, w aktach zapi-
sano, że nie walczył z Niemcami i 
nie posiadał  Krzyża Virtuti Mili-
tari. Do dzisiaj nie wiadomo gdzie 
znajdują się szczątki Stanisława 
Sojczyńskiego ps. „Warszyc”.

Tyle o Niedżwiadku i Warszy-
cu. To na początek. W następnym 
numerze kilka słów o Ponurym i 
nie tylko.

Leszek Kuliński
Źródła:
Juliusza Sętowskiego „Cmentarz 
Kule w Częstochowie”
Tekst z Gazety Wyborczej z dnia 
10 marca 1999 r.
Materiały zamieszczone na stro-
nach Wikipedi
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Mobilne centrum nauki „Planeta Energii” przyjedzie 
do Częstochowy

Doświadczenia z maszyną elektrostatyczną, zbiórka elektro-
śmieci, eksperymenty związane z przewodzeniem prądu czy 
zajęcia z udzielania pierwsze pomocy, to tylko niektóre z pomy-
słów zrealizowanych przez uczniów z Częstochowy w ramach 
programu „Planeta Energii”. Dzięki swojej kreatywności dzieci 
z klasy II B i pani Joanna Kokot ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. K.K. Baczyńskiego znaleźli się wśród zwycięzców V edycji 
konkursu edukacyjnego, a do Częstochowy na dwa dni zawita 
mobilne centrum nauki „Planeta Energii” otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców. 

Warunkiem uczestnictwa w programie było przeprowadzenie 
co najmniej trzech lekcji dotyczących energii elektrycznej oraz 
realizacja dodatkowych działań autorskich. Następnie należa-
ło złożyć sprawozdania z przeprowadzonych działań. Autorzy 
dziesięciu najciekawszych i najbardziej pomysłowych lekcji 
wygrali dwudniową wizytą mobilnego centrum nauki „Planeta 
Energii” w swoim mieście. Wiosną miasteczko zawita na dwa 
dni do Częstochowy. Na zwiedzających czekają m.in. kosmicz-
ny Energobus – laboratorium na kółkach ze ścieżką dydaktycz-
ną przedstawiającą historię prądu, fascynujące eksperymenty i 
doświadczenia prowadzone przez pracowników akademickich, 
projekcja filmu 3D oraz multimedialne zabawy i quizy. Wizyta 
w miasteczku to doskonała okazja, by zdobyć cenną wiedzę, ale 
także szansa, by się sprawdzić podczas licznych konkursów i 
otrzymać ciekawe nagrody.

 Dzień Otwarty na AJD
26 marca 2015 r. (czwartek) w godzinach 9.30-13.00 w bu-

dynku AJD (Wydział Nauk Społecznych)  przy ul. Zbierskiego 
2/4 odbędzie się cykl wydarzeń mający na celu promocję kształ-
cenia i rozwoju. Dzień Otwarty  na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez organizowanych przez Akademię i cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów. Dla odwie-
dzających  kandydatów jest to doskonała okazja do spotkania z 
pracownikami i studentami Uczelni.

Przygotowano szereg doświadczeń, pokazów, prelekcji, naj-
nowocześniejszą aparaturę oraz gorliwie gromadzone zbiory 
osobliwości ze świata przyrody. Po za tym pokazy plastyczne, 
muzyczne oraz najciekawsze projekty Studenckich Kół Nauko-
wych ze wszystkich Wydziałów. Na stoiskach informacyjnych 
poszczególnych jednostek dydaktycznych będzie można zasię-
gnąć informacji na temat kierunków i trybów kształcenia oraz 
rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach 
studiów (także podyplomowych) i innych kursów.

 Bieg po jurajskich ścieżkach
Trwają zapisy do  II Biegu Jurajskich Ścieżek w Żarkach Le-

śniowie, który odbędzie się w 26 kwietnia (niedziela) 2015 r. Do 
wyboru bieg na 10 km, półmaraton, marsz nordic walking na 10 
km oraz bieg osób zakonnych w ramach II Mistrzostw Polski 
Osób Duchownych na 10 km. Atrakcją dodatkową będzie bieg 
dla dzieci. Zawody zostaną przeprowadzone na malowniczych 
ścieżkach pieszo-rowerowych poprowadzonych w typowo ju-
rajskim krajobrazie w turystycznej gminie Żarki.

Zapisy i regulamin: http://www.biurozawodow.pl/events/
info/bieg-jurajskich-sciezek-2015

 Nagrody dla ludzi teatru czekają
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nominacje do Na-

gród Teatralnych „Złote Maski” w województwie śląskim za 
rok 2014. W obecnej – 47 edycji do Złotej Maski kandydują 
przedstawienia premierowe zrealizowane w teatrach wojewódz-
twa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 
Wśród nominowanych nie zabrakło aktorów częstochowskiego 
Teatru im. Adama Mickiewicza. W kategorii AKTORSTWO – 
ROLA KOBIECA nominację otrzymała Agata Ochota-Hutyra 
za rolę Beli Berlo w spektaklu „Sprzedawcy gumek” Hanocha 
Levina w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego. W kategoria AK-
TORSTWO – ROLA MĘSKA

nominowano Michała Kulę za rolę Szmuela Sprola w spekta-
klu „Sprzedawcy gumek” Hanocha Levina w reżyserii Andrzeja 
Bartnikowskiego oraz za rolę Grabarza w spektaklu „Hamlet” 
Williama Szekspira w reżyserii Andre Hübnera-Ochodlo. W tej 
samej kategorii nominację otrzymał Antoni Rot za rolę Joha-
nana Cingerbaja w spektaklu „Sprzedawcy gumek” Hanocha 
Levina w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego. Nazwiska laure-
atów poznamy na uroczystości organizowanej wspólnie z Wo-
jewództwem Opolskim, które także przyznaje Złote Maski wg 
własnego regulaminu.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz. 
18.00 w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

* * *
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Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

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

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Sprzedam mieszkanie 

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna 
tel. 724 678 407



CZWARTEK 19.03.2015   9  

      
     
     
       
       
     

   
  

   
   

  

     
    
     

  
          
         

          
      

          
        

           
          
         

          
        

        
          

        
         

          
        

      
        

         
         

          
         

          
            
          

           
        

            
          

            
    

        
      

          

          
       

            
          

          
         
        

       
           

           
            

        
           
     
         
         

         
        

        
         

        
          

        
        

           
          

       
     

  
         

        
            

       
         

      
         

       
        

          
        

          
      

        
        

        
          

          
          

            
        

         

         
         

          
        

         
             

         
    

        
       

          
     

         
          

          
       
      

         
          
             

       
          

  
 

        
     

     

1 5 

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

                
                    

                   
                         

                  
                      

               

O lesie muszą więc myśleć rolnicy i ogrodnicy, tak samo jak pro-
jektanci dróg i mostów, organizatorzy bazy turystycznej, a także 
inni specjaliści wielu dziedzin.

Tłumaczyliśmy już na naszych łamach pojęcie „internalizacji 
efektów zewnętrznych”, ale krótko je przypomnimy. Jeśli ktoś ma 
np. gospodarstwo agroturystyczne w pobliżu lasu i oferuje wyna-
jem koni, to jego oferta jest bardziej atrakcyjna, niż gospodarza, 
który do lasu ma daleko. Właściciel gospodarstwa korzysta więc z 
lasu niejako „przy okazji”. Takich korzystających jest całe mnóstwo.

Jednostki samorządu terytorialnego, czyli w praktyce organy 
gospodarujące terenem, są więc zmuszone pamiętać o lasach przy 
planowaniu jakichkolwiek większych inwestycji, rozmowach z in-
westorami z sektora przemysłowego, budowach osiedli itp. Z jed-
nej strony samorządowców obligują do tego odpowiednie ustawy 
regulujące formalnie zakres współpracy z Lasami Państwowymi, z 
drugiej strony natomiast konieczność wynika po prostu z tego, że 
leśnicy mają wiedzę i doświadczenie, których nie można pozyskać 
od kogo innego.

– Przykładem niech będzie Rada Gminy Kłobuck – mówi Jerzy 
Miłkowski, nadleśniczy z Kłobucka. – Radni bardzo często konsul-
tują się z nami z dużym wyprzedzeniem, jeszcze gdy ich pomysły 
są w fazie projektów. Dowiadują się zawczasu jaki ich plany będą 
miały wpływ na środowisko w długim terminie, Pytają o przepisy, o 
współpracę z urzędami i instytucjami.

Zdaniem nadleśniczego taka współpraca jest najlepsza, bo le-
śn cy mają czas na przygotowanie odpowiednich ekspertyz i fa-
chowych porad.

Z lasami współpracują i gminy i powiaty. Jeśli chodzi o sta-
rostwa powiatowe i urzędy gmin, to ich współpraca z Lasami 
Państwowymi układa się dobrze, ze względu na dość elastyczne 
przepisy. Prawo bowiem pozwala „przerzucać” część zadań na 
Lasy Państwowe. W praktyce polega to na wydaniu odpowiednich 
uprawnień, czyli jest w zasadzie formalnością. Dzięki temu współ-
praca z każdym powiatem może wyglądać inaczej. Decydują o 
tym czynniki geograficzne, ekonomiczne, czy inne, ale zawsze ilość 
zadań oddanych do realizacji Lasom Państwowym zależy od de-
cyzji starostwa.

Jeśli chodzi o współpracę z urzędami gmin, to wygląda ona 
dwojako. Czasami to urząd jest bardziej aktywny, a czasami Rada 
Gminy, jak w przypadku Kłobucka.

Podpowiedzą i pomogą
Jednostkom samorządu terytorialnego wygodnie jest zwracać 

się do Lasów Państwowych z prośba o pomoc w rozmaitych kwe-
stiach, bo przedsiębiorstwo dysponuje nie tylko wiedzą na temat 
rozwiązywania ekologicznych problemów, ale zazwyczaj posiada 
także odpowiednie siły i środki, by całą sprawę kompleksowo zała-
twić. Doceniają to coraz częściej także i prywatni właściciele lasów.

Jeśli ktoś na przykład chce usunąć ze swojego terenu pewną 
ilość drzew, to leśnicy są w stanie zidentyfikować drzewa cho-

re i słabe, żeby pomóc w wyborze tych, które się przeznaczy do 
wycinki. To jednak nie wszystko. Współpraca może się posunąć 
o krok dalej, bo przedsiębiorstwo może także przysłać drwali 
specjalistów, którzy drzewa usuną fachowo i bezpiecznie. Rów-
nież kwestia pozbycia się drewna może być rozwiązana z pomo-
cą przedsiębiorstwa. Prywatny właściciel lasu woli zazwyczaj 
móc załatwić wszystko w jednym miejscu i nie musieć szukać 
kolejnych wykonawców do różnych fragmentów tego samego 
przedsięwzięcia, a pomoc leśników może być kompleksowa, od 
początku, do końca.

Doświadczenie prywatnych właścicieli lasu przekonuje więc 
gminy i samych radnych do tego, by jak najwięcej się konsulto-
wać i pytać o podpowiedzi.

Szykują się zmiany w przepisach
Chociaż bez ścisłego współdziałania z leśnikami nie można 

sobie wyobrazić prawidłowego funkcjonowania gmin, to prawo 
wciąż nie jest najlepsze. Trwają zatem prace nad jego modyfika-
cją. Związek Gmin Wiejskich przedstawił uwagi do projektu zało-
żeń ustawy o zmianie ustawy o lasach.

W jednym z rozdziałów przewiduje się „możliwość przekazywa-
nia nieruchomości oraz gruntów nieleśnych Skarbu Państwa nie-
przydatnych dla gospodarki leśnej, znajdujących się w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe", staro-
ście gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu Państwa”.

Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich proponują jednak, 
aby dać możliwość przekazywania nieruchomości i gruntów 
również gminom na ich wniosek celem realizacji zadań wła-
snych, mieszczących się w katalogu zadań publicznych zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem Związku, Państwowe Gospodarstwo „Lasy Państwo-
we” powinno być też upoważnione do uwzględniania takich pla-
nów na wniosek organów gminy. Tak współpraca jest konieczna 
głównie dla uregulowania wielu, spędzającym sen z oczu gmin-
nym urzędnikom, spraw związanych z gospodarowaniem wodą 
i ściekami. To ułatwiłoby leśnictwom uporanie się z wieloma pro-
blemami stacji wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków.

Kolejnymi kwestiami, w których przydatne, zdaniem związku, 
byłyby modyfikacje ustawy, to problemy własności dawnych par-
ków podworskich należących do zespołów pałacowo-parkowych 
problemy uszczuplenia dochodów podatkowych gmin z tytułu 
podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych będących w 
posiadaniu Lasów Państwowych oraz kwestie modernizacji dróg, 
po których jeździ ciężki sprzęt leśników. Zdaniem przedstawicieli 
gmin, Lasy Państwowe powinny partycypować w kosztach re-
montu tych dróg.

W małej skali łatwiej
Cały ten prawny galimatias pokazuje tylko jak niezwykle istot-

na jest gładko przebiegająca współpraca między jednostkami 
samorządowymi a przedsiębiorstwem „Lasy Państwowe”. Cho-

ciaż o środowisko musimy dbać wszyscy wspólnie, to czasami 
narzucone rozwiązania prawne się nie sprawdzają. Wspomnia-
na wcześniej elastyczność pewnych przepisów dająca możliwość 
dzielenia się obowiązkami jest oczywiście ułatwieniem, ale i tak 
przepisy trzeba wciąż dostosowywać do realiów, bo na odwrót 
się nie da.  

Rozwiązania ustawowe, o które się spierają politycy, to ogólne 
ramy współpracy. Nie może ona jednak być inspirowana przepi-
sami. Musi się brać z realnych potrzeb i takiego samego spojrze-
nia na wspólny interes. Te Rady Gmin w naszym regionie, które 
zacieśniły współpracę z Lasami Państwowymi najbliżej mogą 
być dla polityków ze stolicy przykładem, jak powinny wyglądać 
wspólne działania na rzecz środowiska.

red.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Z naszego ekologicznego cyklu Czytelnicy już z pewnością dowiedzieli się, że otaczająca nas przyroda to wielki układ naczyń połączonych. Las to 
nie tylko pewien obszar porośnięty drzewami, ale także i czynnik wpływający na klimat czy bezpieczeństwo. Przykładem opisywanym w naszym 

cyklu była dobroczynna funkcja lasu, jako naturalnej bariery zabezpieczającej grunt przed osuwaniem. Gdyby nie lasy, to po powodziach, czy ulew-
nych deszczach mielibyśmy mnóstwo kłopotów z lawinami błotnymi paraliżującymi codzienne życie.



Dla mnie wiosna w wędkarstwie to najbardziej 
przyjemna pora roku. Szczególnie dla kogoś, kto 
nie przepada za wędkowaniem z lodu jest to okres, 
kiedy można rozpocząć sezon. Wiele dni czeka się 
na pierwsze powiewy ciepła i nawet, gdy za oknem 
gdzie nie gdzie leży śnieg prawdziwy wędkarz wy-
czuje moment, kiedy trzeb wyruszyć pierwszy raz w 
tym roku nad wodę. 

Po kilku miesięcznej przerwie celem wyprawy 
nad rzekę jest jakby poznanie jej od nowa. Rzeka 
tą porą jeszcze nie jest zarośnięta ,a jej brzegi są 
dostępne, nawet gęste krzaki nie stanowią dużego 
problemu. Możemy, więc spokojnie obejrzeć sobie 
i przetestować miejsca, czy w pełni sezonu warto 
będzie się tam przedzierać już przez bardzo gęste 
zarośla. 

Obserwujemy również nurt wody szukając no-
wych zmyłek, czy podwodnych przeszkód (tam 
gromadzą się ryby), pomoże nam to później, gdy 
rzeka już zarośnie roślinnością zanurzoną i nic nie 
będzie widać. Można też zapoznać się ze swoimi 
ścieżkami, czy przypadkiem nie powstały nowe 
zapadliska, czy nory (zwracamy uwagę szczególnie 
tam gdzie występują bobry), bo gdy latem trawy i 
trzciny będą sięgały pasa trudno będzie je wypa-
trzyć. Spokojnie możemy sobie obejrzeć spory od-
cinek rzeki a to, dlatego że nie będziemy wędkować 
w jednym miejscu. 

Ryby jeszcze są bardzo płochliwe i zazwyczaj, 
gdy złowimy jedną lub dwie sztuki trzeba iść dalej. 
To samo robimy, jak nie mamy brania wcale przez 
20 minut. Zanęta też niespecjalnie się sprawdza, by 
przytrzymać rybę w łowisku. Trochę jej musimy 
mieć (jedną czwartą tego, co w sezonie) po to by na 
początek w każdym miejscu wrzucić, choć garstkę. 

Najlepiej łowić na spławik, a na haczyk założyć 
pęczek ochotki lub dendrobenę. Naszym najczęst-
szym łupem padać będą oczywiście płotki. Niektó-
rzy łowią na groch (to jednak wymaga wcześniej-
szego nęcenia tą przynętą) nastawiając się na jazie. 
To jest właśnie najlepszy okres połowu okazów tej 
ryby. 

Często bywa tak, że wcale nie będziemy mieli 
brania, ale przecież te nasze pierwsze wyjazdy od-
bywają się w pięknych okolicznościach, bo właśnie 
przyroda budzi się do życia. Trawa jeszcze sucha, 
ale już widać w niektórych miejscach pierwsze 
przebłyski zieleni, a nawet żółci w postaci kwiatów 
podbiału i kaczeńców. Drzewa wypuszczają pierw-

sze listki, a na niektórych widać kolorowe bazie. Na-
tomiast, gdy wybierzemy brzeg z lasem (najlepiej 
bukowym) to na pewno zobaczymy: przebiśniegi, 
przylaszczki i zawilce, czego doskonałym przy-
kładem są brzegi Pilicy w rejonie figurki świętego 
Piotra. W parku nad Wartą w Skrzydlowie dodatko-
wo można spotkać krokusy. Piękne białe stokrotki 
najpierw pojawiają się nad Liswartą w Władysła-
wowie, a potem nad Wartą w Ważnych Młynach. 
Wszędzie tam usłyszymy skowronka, a jak nam 
się poszczęści to nawet śpiew żurawi. Zobaczymy 
pierwsze żaby i ropuch oraz zaskrońca lub jaszczur-
kę zwinkę, które wygrzewają się w słońcu. Już ja-
dąc nad wodę ujrzymy pierwsze oznaki wiosny w 
postaci bocianów naprawiających swoje gniazda, 
które wróciły z zimowych wczasów do domu. 

To wszystko właśnie powoduje, że ta pora jest 
moją ulubioną, jeśli chodzi o wędkowanie i nie ryby 
są wtedy najważniejsze.

Tekst i zdjęcia: RSA
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Masaże
Kręgarstwo 

Bioenergoterapia 
Zajęcia z rozwoju osobistego

   Gabinet
ul. Wolności 27, Częstochowa

wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

www.aloha-gabinet.com     e-mail: biuro@centrum-aloha.com

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni:  607 856 147

PROMOCJA  50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg

R E K L A M A

już od5% Nowy oddział!

KREDYT
z małą ratą! 

• niezależnie od BIK
• także z komornikiem

• wysoka przyznawalność
• elastyczny okres spłaty
• niezależnie od wieku

konsolidacje
oddłużenia

zł

zł

zł zł

tel. 77 547 47 91
tel. 77 471 00 76

Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. 9-17
Kędzierzyn - Koźle: ul. Karola Miarki 1/7

Pr
omo

cja!
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mi...5
Rośliny ziołowe mogą z powodzeniem zastąpić kwiaty 

w naszych mieszkaniach i na naszych balkonach. Z tych 
smacznych i zdrowych roślin można stworzyć niepowta-
rzalne kompozycje zdobiące nasze otoczenie. Świeże 
zioła są ponadto bardzo modne. Biorąc pod uwagę, że 
chcemy jeść to co zdrowe i ekologiczne warto rozważyć 
możliwość uprawy ziół w zaciszu domowym. Taka upra-
wa sprawia bardzo dużo przyjemności, a poza tym zioła 
są doskonałą dekoracją kuchni. Zatrzymamy też w ten 
sposób zapach wiosny na dłużej w naszym mieszkaniu i 
zaoszczędzimy pieniądze na zakupie ziół suszonych. War-
to więc poświęcić chwilę i zapoznać się z podstawowymi 
zasadami uprawy naszego ogródka ziołowego. Zioła wy-
magają minimalnej pielęgnacji, zazwyczaj nie atakują ich 
choroby i szkodniki, a plon można zbierać przez cały rok. 
W pierwszej kolejności należy zdecydować jakie zioła 
chcemy hodować. Najlepiej wybrać te, które się lubi i któ-
rych się w kuchni często używa. Najbardziej uniwersalne 
i klasyczne to oregano, pietruszka, bazylia, tymianek, ko-
lendra i mięta. Te przydają się do przyprawienia wielu po-
traw. Rośliny zielne nie potrzebują dużych pojemników. 
Większość z nich rośnie dobrze w doniczkach o średnicy 
20 cm i na głębokości 15-20 cm lub w standardowych 
skrzynkach balkonowych. Pojemniki powinny być odpor-
ne na stały kontakt z wodą. Muszą też mieć otwór w dnie 
pozwalający na odpływ nadmiaru wody. Na spodzie ukła-
damy kilkucentymetrowy drenaż z keramzytu, żwiru lub 
drobno potłuczonych doniczek. Zwykła ziemia z ogrodu 
zwykle jest zbyt zwięzła. Najlepiej kupić gotową w cen-
trum ogrodniczym. Musimy też zdecydować czy kupuje-
my gotowe sadzonki czy też nasiona ziół. Zakup sadzonek 
jest prostszy, ale jest to rozwiązanie dość drogie. Wysiew 
nasion jest z kolei rozwiązaniem bardziej pracochłonnym, 
ale jednocześnie sporo tańszym i prostym w wykonaniu. 
W większości przypadków okres wysiewu nasion przy-
pada na wiosnę, rozsadę natomiast przenosimy do doce-
lowych miejsc wczesnym latem. Tworząc samodzielnie 
kompozycje ziołowe starajmy się wykorzystywać kontrast 
kolorów, wielkości listków, a także wysokości u poszcze-

gólnych odmian. Szczególnie ważne w początkowej fazie 
wzrostu, tuż po posadzeniu rozsady lub po wschodach 
siewek, jest podlewanie. Strumień wody powinien być 
delikatny, żeby nie uszkodzić młodych pędów i nie wy-
płukiwać podłoża z pojemnika. Zwykle uprawy ziół w po-
jemnikach należy podlewać raz na dzień. Jeśli uprawiamy 
zioła na balkonie, nawet w czasie opadów należy spraw-
dzać wilgotność podłoża, bo może się zdarzyć, że woda 
spływa po liściach na zewnątrz. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że nadmiar wilgoci w glebie może skutkować gni-
ciem korzeni. Aby uzupełnić substancje odżywcze wy-
mywane z podłoża, stosuje się płynne nawozy organiczne 
kupione w centrum organicznym lub sporządzone samo-
dzielnie (bardzo dobry jest wyciąg z pokrzywy). Warto 
wiedzieć, że zioła takie jak tymianek, lawenda i rozmaryn 
nie wymagają żadnego zasilania – przenawożone tracą 
aromat. Uprawiając zioła starajmy się wybrać miejsce z 
jak największa ilością światła, ale jednocześnie osłonięte 
od silnego wiatru (na balkonie), który może łamać drobne 
gałązki roślin. Bardzo ważnym aspektem w uprawie ziół 
jest ich systematyczne przycinanie, niezbędne do stałego 
i równomiernego wzrostu roślin. Najczęściej zrywamy 
wierzchołki pędów pozostawiając na łodydze kilka list-
ków (minimum 3 listki). Uszczknięte listki dodajemy do 
potraw lub suszymy do wykorzystania w okresie zimo-
wym. Regularne skracanie pędów powoduje krzewienie 
się roślin i sprawia, że mają bardziej ciekawy, zbity for-
mat i kształt. Do zabiegów pielęgnacyjnych należy także 
regularne usuwanie uszkodzonych i żółknących liści. Ma 
to znaczenie nie tylko estetyczne, ale także sanitarne – ta-
kie liście często są porażone przez choroby lub szkodniki. 
Większość ziół to rośliny jednoroczne, ale spotykamy też 
byliny, które możemy przezimować. Najprostszym sposo-
bem jest zadołowanie roślin pod liśćmi lub ściółką. Ro-
śliny wieloletnie przez zimę przechowuje się w widnych 
i chłodnych w pomieszczeniach. W tym czasie trzeba je 
umiarkowanie podlewać – wystarczy raz na tydzień. Wie-
loletnie zioła przesadza się do nowej ziemi co kilka lat, 
a w pozostałe umiarkowanie nawozi na początku sezonu.

A .  W o ź n i a k
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INFORMACJA GMINY LELÓW
„Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy 

Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone 
w dniach od 17.03.2015 do 08.03.15 r. do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży położonych w Białej Wielkiej dz. nr 4751 
o pow. 0,1091 ha oraz w Nakle składająca się z dz. 
nr 2328/19 o pow. 0,6855 ha i dz. nr 2328/22 o pow. 
0,1055 ha zabudowanej budynkiem starego spichlerza.

Wykazy dostępne na stronach 
www.biplelow.pl i www.lelow.pl.”

CEMEX POLSKA 
wyróżniony
CEMEX POLSKA został laureatem konkursu 

ETYCZNA FIRMA 2014. Celem konkursu jest wy-
łonienie firm,  które w swoich działaniach i zarządza-
niu organizacją stosują wysokie standardy etyczne. 

Spośród 200 zgłoszonych firm, wybranych zostało 15, które w 
sposób usystematyzowany prowadzą działania na rzecz budowy i 
wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości. Przy 
zbliżonej cenie i porównywalnej jakości produktów, to właśnie prze-
strzeganie przez firmy wysokich norm etycznych może stanowić o 
przewadze konkurencyjnej. Konkurs pełni także rolę edukacyjną 
wskazując obszary, w których organizacja może podejmować działa-
nia związane z promowaniem i egzekwowaniem etycznych postaw. 

Prezes CEMEX, Marcelo Catala, odbierając dyplom ETYCZNA 
FIRMA powiedział: „Prowadzenie naszej działalności biznesowej 
zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości jest podstawową 

wartością, która odróżnia CEMEX Polska oraz wszystkie osoby 
pracujące i współpracujące z CEMEX. Jestem dumny z tego, że w 
naszej firmie zawsze przestrzegane są najwyższe standardy etyczne. 
Nasza misja, wartości oraz Kodeks Etyki obejmują wszystkie grupy 
interesariuszy – pracowników, partnerów handlowych oraz społecz-
ności, w których działamy - zawsze stawiając nacisk nie tylko na 
to co robimy, ale jak to robimy. Cieszy mnie fakt, że etyczne postę-
powanie stało się drugą naturą wszystkich pracowników CEMEX 
Polska i wierzę, że razem możemy przyczyniać się do tworzenia lep-
szego społeczeństwa."

red.
R E K L A M A


