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Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,

aby Zmartwychwstały Chrystus

dał nam wiarę w zwycięstwo dobra

i napełnił nasze serca pokojem.

Radosnego Alleluja!

Jadwiga Wiśniewska 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wielkanoc 2015

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,

dał nam wiarę w zwycięstwo dobra

Poseł do Parlamentu Europejskiego

TYGODNIK REGIONALNY
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Wielka Noc, mały dzień
Wśród wielu innych, religijnych i świec-

kich, pożytków związanych z obchodami 
Świąt Wielkanocnych, dostrzec w tym roku 
powinniśmy także jeden, dodatkowy. Tridu-
um Paschalne (tak bodajże nazywamy ten 
okres w tradycji katolickiej) jest czasem 
„Bożego pokoju”, w trwającej wojnie wy-
borczej.

Innymi słowy: nie będą nam przynudzać. 
Kampanie wyborcze są równie nudne i po-
wtarzalne, jak seriale „Stawka większa niż 
życie” i „Czterej pancerni” emitowane przez 
równie polskojęzyczne telewizje. Znamy je 

na pamięć, patrzeć na nie już nie możemy, a 
jeszcze każą się nimi zachwycać.

Krytycy powiedzą, że co z tego, święta są 
podobnie powtarzalne. W dodatku Wielka-
noc z niewiadomych powodów ustanowiono 
w niedzielę, wiec nie możemy sobie wy-
dłużyć weekendu. Dla części oświeconego 
Narodu, sam fakt obchodzenia Wielkanocy, 
jest obrazą Boską. Nie po to zebrano 20 tys 
podpisów na fejsie pod apelem o wyrugo-
wanie religii ze szkół, nie po to walczy się 
mężnie o likwidację wolnych dni w szkołach 
pod rekolekcje, by w końcu obchodzić ja-
kieś święta zrodzone w naprutych ziołami 

głowach teologów. Na szczęście ta oświe-
cona część Narodu jest wielkości elektoratu 
pana Palikota, więc demokratycznie krzyw-
dy nam nie zrobi. 

Nie jestem aż tak pazerny, by wchodzić 
bez proszenia w buty teologów, ale tak mi 
się wydaje, że ze swej istoty obchody świę-
ta Wielkiej Nocy, godzą w podstawy demo-
kracji ludowej. Wszak mamy tu w Nowym 
Testamencie, opis władzy liberalnej, uzależ-
niającej swoje decyzje od woli ludu, wyra-
żonej w głosowaniu. Piłat nie był przecież 
złym człowiekiem, tylko miał paskudny za-
wód: był politykiem.  

Zmartwychwstanie też traktować należy, 
tak jak na to zasługuje. Jest to naganne na-
ruszenie obowiązujących procedur admini-
stracyjnych. Wyobraźmy sobie problemy z 
tym związane, trzeba przeprowadzić cały 
proces sądowy, by unieważnić wydany już 
akt zgonu i przywrócić niedoszłego zmarłe-
go w szeregi żywych obywateli. Gdyby tak 
sobie każdy robił, anarchia zniszczyłaby 

państwo. Procedury unijne, dodajmy tu dla 
porządku, przewidują zmartwychwstanie, 
tylko w przypadku projektów rewitalizacji 
społecznej i gospodarczej.

Jest więc jak jest, a może być albo lepiej, 
albo gorzej. Dla pokrzepienia serc przypo-
mnę słowa Juliana Tuwima, z prośbą, by 
odczytać je dopiero po zakończeniu Świąt.

Wiersz, w którym autor grzecznie, ale sta-
nowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby 
go w dupę pocałowali./.../

Socjały nudne i ponure,

Pedeki, neokatoliki,

Podskakiwacze pod kulturę,

Czciciele radia i fizyki,

Uczone małpy, ścisłowiedy,

Co oglądacie świat przez lupę

I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,

Całujcie mnie wszyscy w dupę /.../
    Jarosław Kapsa               

Kalendarium
    2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla 
Dzieci, Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie 
    4 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wiedzy o 
Minach i Działań Zapobiegających Minom 
    5 kwietnia – Dzień Drzew, Dzień Bez Makijażu, 
Dzień Grzeczności za Kierownicą 
    6 kwietnia – Dzień upamiętnienia ludobójstwa 
w Rwandzie 
    7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
    8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów 
    10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa 
Wojskowego 
    11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z 
Chorobą Parkinsona 
    12 kwietnia – Dzień Czystych Okien, Dzień 
Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych 
    13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci O� ar 
Katynia 
    14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 
    15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości 
Wielbicielom książek, drzew, grzecznym kie-
rowcom, pracownikom służby zdrowia, Romom, 
lotnikom wojskowym, radiowcom, ludziom 
bezdomnym, trzeźwym oraz amatorom czekolady 
tygodnik „7 dni” życzy wszystkiego najlepszego.
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Artur Warzucha (Prawo i Sprawiedliwość), 
Sławomir Kokot (Nowa Prawica Janusza Kor-
win-Mikke), Marcin Maranda („Mieszkańcy 
Częstochowy”), Andrzej Szewiński (Platfor-
ma Obywatelska), Grzegorz Boski (Polskie 
Stronnictwo Ludowe) oraz Armand Ryfi ński 
(Wolne Miasto Częstochowa), przegrali z 
Krzysztofem Matyjaszczykiem (Sojusz Le-
wicy Demokratycznej) bój o fotel prezydenta 
miasta Częstochowy. Czy porażka oznacza ko-
niec ich przygody z polityką? Nie dla wszyst-
kich. Artur Warzocha szykuje się do wyborów 
parlamentarnych, podobnie jak Andrzej Sze-
wiński. Nieofi cjalnie mówi 
się, że obaj wolą raczej do 
Sejm, niż do Senatu. Praw-
dopodobnie Grzegorz Boski 
jest na etapie przemyśleń w 
sprawie swojej kandydatury 
w jesiennych wyborach, ale 
na razie publicznie tego nie 
ujawnia. Armand Ryfi ński 
również jeszcze się nie okre-
ślił co do kontynuacji swojej 
kariery politycznej, choć z 
całą pewnością Częstochowa 
nie wchodzi już w grę. Mar-
cin Maranda natomiast zapo-
wiada wprawdzie ewentualne 
uczestnictwo w boju o parla-
ment, ale trudno dziś będzie 
uderzać „Marandowcom” w 
nuty antypolityczne – ulubio-
ne przez elektorat, po tym, 
gdy w radzie miasta nieocze-
kiwanie dla swoich  wyborców 

zaczął wchodzić w alianse stricte polityczne.
Jedynym, spośród ubiegłorocznych kandy-

datów na prezydenta Częstochowy, który jed-
noznacznie się określił jest Sławomir Kokot. 
Dziś zapowiada, że nie będzie więcej startował 
w żadnych wyborach, a swoją działalność poli-
tyczną zamierza ograniczyć do minimum.

Sześciu kandydatów na prezydenta Często-
chowy musiało pogodzić się z porażką. Wielce 
jednak prawdopodobne, że panowie spotkają 
się jeszcze nie raz przy innych okazjach wy-
borczych.

red.

Przegrali z Matyjaszczykiem, 
ale na tym nie koniec...
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Lewy sierpowy kontra... 
Gdzie powinny odbywać się spotka-

nia z kandydatami na prezydenta Pol-
ski? Czy jakieś miejsce w Częstochowie 
byłoby do tego najwłaściwsze, czy pozo-
stawić kandydatom pełną swobodę wy-
boru łącznie z możliwością korzystania 
z budynków użyteczności publicznej?

Z imieniu Platformy Obywa-
telskiej (w ramach koalicji PO-
-SLD)  opinię przedstawia rad-
ny Jacek Krawczyk:

„W naszej ocenie każdy z kandy-
datów na prezydenta Polski powi-
nien prowadzić kampanię zgodnie 
z własnymi założeniami. Trudno 

wskazywać kandydatom miejsca, w których mieliby 
się pojawiać i oczekiwać, że właśnie tak się stanie. 
Jeżeli tylko nie naruszają przepisów prawa, to wybór 
miejsca jest decyzją każdego ze sztabów. 

Odnosząc się do możliwości korzystania z budyn-
ków użyteczności publicznej, to jak wspominałem – 
jeśli spotkanie z kandydatem nie narusza prawa, nie 
destabilizuje działania danej instytucji i sztab wybor-
czy pokryje koszty wykorzystania sali – to nie widzi-
my przeszkód, aby takie spotkanie się odbyło. Warto 
podkreślić, że wielokrotnie z powyższymi zasadami 
wykorzystywane były obiekty użyteczności publicz-
nej przez kandydatów podczas różnych kampanii 
wyborczych i nie budziło to negatywnych emocji.

Być może właściwym byłoby podjęcie 
przez miasto uchwały dla naszych obiektów 
w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej, aby sprecyzować 
tak, jak w innych miastach poruszane kwestie. 

Uważamy, że warto korzystać ze spotkań z kan-
dydatami i jest to jeden z elementów 
demokracji”.

Stanowisko Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w tej sprawie 
przedstawia Stanisław Gmitruk:

„Kandydaci na Prezydenta RP, w uzgodnieniu 
ze swoimi sztabami - powinni sami decydować 
o miejscach spotkań z wyborcami, kierując się 
uzyskaniem z wyniku takiego wyboru miejsca, 
jak najlepszym efektem tych spotkań – dla siebie 
i wyborców. Należy jednak przestrzegać zasad 
porządku prawnego, jednak uważam za właści-
wym byłoby korzystanie z niektórych obiektów 
publicznych, jakimi są aule wyższych uczelni 
państwowych (Politechnika Częstochowska, 
Akademia im. Jana Długosza), z uwagi na peł-
nienie przez te obiekty funkcji reprezentacyj-
nych miasta Częstochowy. Inne, niepaństwowe 
uczelnie powinni także udostępniać swoje aule 
na spotkania kandydatów na Prezydenta RP. 
Rzecz w tym, by Częstochowianie mieli możli-
wość spotkania się z kandydatami, poznania ich 
programów wyborczych i w efekcie, by Czę-
stochowianie brali aktywny udział w wyborach 

Prezydenta RP”.

Opinię Prawa i Sprawiedli-
wości reprezentuje radny Ar-
tur Gawroński:

„Rolą komitetów wyborczych 
jest koordynowanie kampanii 
wyborczej, w tym określenie 

potrzeb do wielkości sali na spotkanie z wy-
borcami. Często same sztaby wynajmując salę 
przewidują frekwencje w sposób taki, by starać 
się ją zapełnić, zawsze lepiej wygląda, gdy kan-
dydat przemawia przy pełnej sali, dla jednych 
wystarczy sala na 50 osób dla innych na 10.000. 
W kampanii wyborczej często pojawiają się 
kandydaci, którzy wiedzą, że nie mają żadnych 
szans i podobno w ramach „budowania środo-
wiska” muszą pokazać ostatnią deskę ratunku 
dla Polski. Korzystając ze spotkań i darmowego 
czasu reklamowego wciskają masę produktów, 
a to książki, fi lmy gazety, wkładki do butów itd. 
Władze miejskie nie powinny się angażować w 
kampanie na urząd Prezydenta PR, jednak je-
śli chodzi o wynajem sal miejskich, jak fi lhar-
monia, teatr itp. są odpowiednie stawki i jeśli 
ktoś chciałby wynająć salę nie powinno się tego 
utrudniać”.

Swoją opinię prezentuje tak-
że reprezentant Ruchu Wolno-
ści – Marek Domagała: 

„Słowo wstępu. Nie widzę po-
wodu, żeby Naród utrzymywał 
dwie równoległe (czytaj bardzo 
drogie) władze wykonawcze: 

dwór Prezydenta i Rząd z setkami ministrów i 
v-ce (rekord Europy pod tym względem). Prze-
cież wystarczyłoby podjąć decyzję: władza pre-
zydencka czy kanclerska i zapisać w konstytucji. 
Byłoby naraz i taniej i lepiej, byłaby jednoznacz-
na odpowiedzialność. 

Jak już się muszą wybierać to nie mam nic 
przeciwko użyciu do tego celu miejsc publicz-
nych, oczywiście pod kilkoma warunkami. 
Władze miejskie powinny jasno określić: jakie 
sale mają do wynajęcia, kiedy, na jakie cele i za 
ile. Taki cennik i informacja powinna być pu-
bliczna, zawieszona on line w internecie. Grupa 
czy osoba rezerwuje, płaci. Wyremontowano tyle 
miejskich obiektów, za tyle milionów, że miejsca 
nie brakuje. Od wielotysięcznych zgromadzeń 
na hali sportowej, po kameralne w kamienicy 
kupieckiej, Gaude Mater, eleganckie w fi lhar-
monii, teatrze, Galerii, a nawet urzędzie. Poza 
tym mamy biblioteki, szkoły, sale gimnastyczne, 
uczelnie, itd... No czego, jak czego, ale zbudo-
wanych ze setki milionów złotych publicznych 
sal (a zarazem pustostanów po godzinach pracy) 
nie brakuje. 

Jak jest teraz? Teraz jest (to prawidłowość 
w pracy władzy w Polsce na każdym szczeblu) 
dokładnie odwrotnie. Teraz, jako mieszkańcy 
nie wiemy, jakie sale są wolne, kiedy, na jakich 
zasadach i za ile można z nich skorzystać. Dla 
władzy to wygodne, bo tą metodą można uznać, 
że zielone czy nawet czerwone Ogórki są ok, a 
brązowe orzechy typu Braun to już nie. Skądi-
nąd wiemy, że jeśli urzędnik może za dużo, może 
sam decydować czy zrobić tak czy odwrotnie, to 
korupcja rośnie a z profi tów i przywilejów korzy-
stają sami swoi.

Idealna władza to taka z zerową uznaniowo-
ścią. Jej działanie winno ograniczać się do mini-
mum uregulowanego prostym prawem. Niestety 

to oznacza, że tak nigdy nie będzie. Bo jakoś tak 
potoczyły się losy PRL-uBIS, że to co dobre dla 
Narodu nie jest dobre dla władzy i na odwrót”.

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Krzysztof Świer-
czyński:

„Jeżeli chodzi o wybory Pre-
zydenta Polski, to kampania 
wyborcza powinna być prowa-

dzona przede wszystkim zgodnie z przepisa-
mi prawa. Spotkania z kandydatami powinny 
być organizowane w miejscach, gdzie wolno 
to robić. Nie może być też sytuacji, gdzie 
nadużywa się posiadanej władzy, by na po-
trzeby kampanii wyborczej uzyskać preferen-
cyjne warunki dostępu do sal w publicznych 
instytucjach. Szczególnie zadziwiające by-
łoby, gdyby czegoś takiego dopuszczały się 
największe partie polityczne, które otrzymu-
ją przecież wielomilionowe dotacje z budżetu 
państwa”.

Renata R. Kluczna
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Liga Narodowa wzywa 
do odwołania Matyjaszczyka
Przewodniczący LN Janusz Sperka rozsze-

rza akcję, której fi nałem ma być referendum 
w sprawie odwołania obecnego prezydentowi 
Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi 
(SLD). Apel o przyłączenie się do działań Ligii 
Narodowej adresowany jest już dziś nie tylko do 
częstochowskiego PiS-u i posła Szymona Giżyń-
skiego, ale także – jak twierdzi Janusz Sperka: 
„do wszystkich ludzi dobrej woli”. Członkowie 
Ligii zamierzają ze swoim przesłaniem dotrzeć 
do każdego mieszkańca Częstochowy indywi-
dualnie. Organizatorzy akcji referendalnej liczą 
na pierwsze wyniki swoich działań pod koniec 
bieżącego roku.

red.
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Świadczymy usługi w zakresie:
 czyszczenia przewodów kominowych
 przeglądów technicznych
 opiniowania i odbioru nowych budynków

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Zaprasza Państwa do swoich punktów:

 Częstochowa, Piłsudskiego 25/27, tel. 34 324 23 37

 Kalety, Powstańców Śląskich 3, tel. 34 357 70 44

      Na szczęście 

jest kominiarz!

www.kominiarze.czest.pl

I stało się... Spółdzielnie mieszkaniowe ślą swoim lokatorom ko-
munikaty o podwyżce za wodę. Więcej zapłacą wszyscy, a to za spra-
wą decyzji Związku Komunalnego GdWiK, właściciela Wodociągów 
Częstochowskich. W uzasadnieniu podwyżek za wodę i ścieki, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Babczyński po-
daje wyższe koszty utrzymania spółki, w tym za energię elektrycz-
ną oraz oczyszczanie ścieków, które nałożyła Oczyszczalnia Warta. 
Prócz tradycyjnych argumentów pojawił się całkiem nowy: „często-
chowianie opuszczają swoje miasto, czyli jest nas coraz mniej, a ci co 
nie wyjechali za pracą, zaczęli oszczędzać”. Rzeczywiście, to przy-
kre, że nikt – także władze miasta - nie rozważa redukcji działalności 
przedsiębiorstw, a nawet  połączenia wodociągów z oczyszczalnią. 
Skoro częstochowian ubywa, to nie ma potrzeby utrzymywania tak 
dużych miejskich spółek.

Interes miejskich podmiotów i ich właściciela Miasta Częstocho-
wy jest niekoniecznie zbieżny z interesem mieszkańców. Pole do 
podpisu miałaby więc opozycja (szczególnie partie polityczne), któ-
ra nie zgadzając się ze sposobem rządzenia miastem w wykonaniu 
koalicji SLD-PO, winna przedstawić alternatywne rozwiązania. Za 
ugrupowanie opozycyjne w Częstochowie uważa  się Prawo i Spra-
wiedliwość, z posłem Szymonem Giżyńskim na czele. Ale, czy aby 
na pewno... Przedstawiciel PiS zasiada w Związku Komunalnym ds. 
Wodociągów i Kanalizacji, a nawet jest zastępcą przewodniczącego 
Zgromadzenia. Redakcja „7 dni” zwróciła się do Jerzego Nowakow-
skiego (także radnego PiS) z pytaniem, dlaczego zagłosował – ręka w 
rękę z SLD - za wprowadzeniem podwyżek za wodę i ścieki. Pytanie 
o twardą opozycyjną postawę otrzymał także szef częstochowskiego 
PiS-u Szymon Giżyński. Poseł temat przemilczał. 

Odpowiedzi udzielił natomiast członek Związku i radny Jerzy No-
wakowski:

„Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Czę-
stochowie (to ofi cjalna nazwa) obejmuje swym zasięgiem aktualnie 
dziewięć gmin ziemi częstochowskiej: Częstochowę, Konopiska, Rę-
dziny, Blachownię, Poczesną, Mykanów, Olsztyn, Kłobuck i Miedź-
no. Głównym celem powołania Związku – było i jest – wspólne, kole-
gialne gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi, zajmowanie 
się problemami ścieków i całą infrastrukturą wodociągowo-kanaliza-
cyjną. Wykonawcą zadań Związku są Wodociągi, czyli PWiK S.A. w 
Częstochowie.

Zgodnej wolą 12-u gmin, założycieli Związku, podstawą do pro-
wadzenia wspólnej gospodarki wodnej było opracowanie pod na-
zwą: „Niepodzielność centralnego wodociągu Częstochowskiego w 
aspekcie racjonalnej gospodarki wodnej”. O nierozerwalności miasta 

i gmin, jako jednego wspólnego terenu do prowadzenia gospodarki 
wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przedstawiciele Częstochowy, zasiadając do obrad z przedstawicie-
lami sąsiednich gmin, reprezentują swoje miasto i czy komuś się po-
doba czy nie, nie ma miejsca w czasie obrad Związku na walkę poli-
tyczną w ramach delegacji naszego miasta - takimi oto słowy powitał 
mnie w Związku w 2006 roku prezydent Sobuś, szef reprezentantów 
samorządu częstochowskiego w tamtym okresie. Uważam to za słusz-
ne, bezdyskusyjnie poprawne. Zgodziłem się z tym w 2006 roku, w 
2010, a w 2014 byłoby wyjątkową hipokryzją z mojej strony, gdybym 
nagle zmienił zdanie i uprawiał polityczny zagon i rwał populistyczne 
kiście w czasie procedowania uchwał w obecności dziewięciu dele-
gacji z sąsiednich gmin. Głos miasta Częstochowy w trudnych spra-
wach regionu na forum tego międzygminnego, pięknego ciała – musi 
być spójny, jednomyślny. Każdy, podkreślam każdy kto chciałby grać 
problemami ziemi częstochowskiej, problemami Związku, który jest 
jedną z nielicznych instytucji międzygminnych ziemi częstochow-
skiej - postępowałby źle, niegodnie i jako twórca piany politycznej 
ośmieszałby sam siebie. Dotyczy to też redakcji, nomen omen, która 
ma w nazwie słowo „Region”.

Model pracy Związku i jego współpracy z Wodociągami – był 
więcej niż poprawny i opierał się na dobrze wspólnym regionu, 
uwzględniał obronę interesów wszystkich gmin, członków Związku, 
dostosowaną do aktualnych realiów gospodarczych w kraju (infl acja, 
aktualne przepisy prawne i ustawy, aspekty społeczne).

Zawsze, tworzenie uchwał Związku - głównie w sprawie zatwier-
dzeniu taryf opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dany 
okres dla PWiK S.A. – poprzedzały głębokie analizy ekonomiczne w 
Wodociągach Częstochowskich (odrębne opracowania jako uzasad-
nienie z licznymi załącznikami), ale i konsultacje z członkami Związ-
ku, tak, aby znaleźć konsensus – wspólne ustalenia taryfowe, które 
kończą się akceptacją podczas głosowań.

Jak w skrócie wyglądało konstruowanie stawek? Zaczyna się od OŚ 
Warta, które podniosły ceny za swoje usługi dla PWiK (o 11.82%!!!). 
PWiK przedstawia własne taryfy Zarządowi Związku Komunalnego, 
po podpisaniu i przegłosowaniu odpowiednich uchwał – całość trafi a 
do Zgromadzenia Związku (członkiem jestem m.in. ja).

PWiK podniosło cenę wody tylko o 3 grosze na 1 metrze sześcien-
nym, a obniżyło niektóre opłaty za abonament. Przy ustalaniu taryf 
podstawę obrachunkową stanowiły m.in.

- wynagrodzenia pracowników wodociągów (wzrost o 4,17 % mini-
malnego wynagrodzenia, a do kalkulacji przyjęto jedynie wzrost o 2%.

- koszt usług komunalnych – wzrost cen za wywóz osadów
- wzrost opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicz-

nej w pasie drogowym

- podwyżka cen za dostarczaną energię elektryczną
- wzrost cen oczyszczania ścieków (dla PWiK) z 2,88 zł/m3 na 

3,22 zł/m3.
Uchwała wyjściowa o taryfach jest autorstwa Zarządu PWiK, 

gdzie obecni: Pan Prezes i Wiceprezes byli już za czasów prezy-
denta Wrony, potem komisarza Kurpiosa i za pierwszej kadencji 
obecnego prezydenta – są zatem apolityczni. Pozostałe mechanizmy 
wyjaśniłem na początku materiału. Kluczowe jest podejście pana 
Bogumiła Sobusia.

Bardzo, bardzo ważna uwaga, którą mało kto rozumie: Instalacji 
wodociągowych ciągle przybywa pomimo, że ubywa ludzi. Wzrasta 
zakres prac remontowych, inwestycyjnych, a zużycie wody spada. 
Konia z rzędem temu, kto zmieni te realia. Należy z szacunkiem i 
zrozumieniem podejść do Zarządu Wodociągów, którzy w tak ekstre-
malnych warunkach funkcjonują.

Jerzy Nowakowski”.

Szacunek, a szczególnie zrozumienie należą się przede wszystkim 
mieszkańcom, gdyż to oni w portfelach odczują nałożoną podwyżkę, 
zwłaszcza najubożsi częstochowianie. 

Renata R. Kluczna
R E K L A M A

Dlaczego PiS głosował za podwyżką wody i ścieków?

Wesołych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

pogody ducha i optymizmu,
zdrowia, radości 

ze spotkań w rodzinnym gronie
oraz smacznego jajka i mokrego Dyngusa

życzy 
Romuald Bryła

Przewodniczący Zrzeszenia 
Emerytów i Rencistów
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Doświadczeni łowcy okazji doskonale wiedzą, w których marketach i kiedy należy spodziewać się obniżek cen. 
Wiedzą też, jakie produkty można zakupić okazyjnie. Nie wszyscy jednak mają czas i możliwość na analizę promocyjnych ga-
zetek. By ułatwić naszym Czytelnikom poszukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę gdzie ich szukać.

Babka

4,49 zł za 400 g

Lody Symfonia

3,99 zł
 
za 1 l

Łosoś norweski

8,89 zł za 150 g

Pistolet na wodę

6,99 zł za 1 szt..

Mazurek

6,99 zł za 400 g

Margaryna

7 zł
 
za 4 szt.

Łopatka bez kości 

8,99 zł za 1 kg

Majonez

5,99 zł za 770 ml

Twaróg

5,55 zł za 1 kg

Kaczka

7,49 zł
 
za 1 kg

Szynka

17,90 zł za 1 kg

Kiełbasa biała

4,99 zł za 500 g

O K A Z J E  C E N O W EO K A Z J E  C E N O W E

Ćwikła
Składniki:
1-1,5 kg buraków,
10-15 dag chrzanu,
2 łyżki octu 3% lub kwasek cytrynowy,
sól, cukier do smaku,

Wykonanie:
Wyszorowane i dobrze opłukane buraki zalewamy gorącą wodą, gotu-
jemy do miękkości i ścieramy na tarce, najlepiej na drobnych otworkach. 
Chrzan czyścimy, myjemy, skrobiemy i też ścieramy na tarce (na takim samych oczkach jak 
buraki). Przyprawiamy do smaku solą, cukrem i kwaskiem. By ćwikła dłużej zachowała ostrość 
i smak wlewamy 1/4 litra wody przegotowanej, wkładamy ciasno do słoików, szczelnie zamy-
kamy i przechowujemy w chłodnym miejscu. 
Ćwikła doskonale komponuje się z jajkami na twardo, z różnymi rodzajami mięs (zimne oraz 
ciepłe), z wędlinami oraz rybami.

Żurek 
wielkanocny
Składniki:    
- 1/2 kg kości wędzonych 
- 1 średnia marchew 
- 1/2 średniego selera
- ok. 2,5 l wody 
- 3 szt. liści laurowych
- 5-6 ziarenek ziela angielskiego 
- 350 ml gotowego zakwasu na żurek 
- 300 ml śmietany kwaśnej
- sól, pieprz do smaku
- 3 ząbki czosnku
- 1/2 kg białej kiełbasy surowej
- jajka ugotowane na twardo

Wykonanie:
1.Do garnka z wodą wkładamy kości oraz 
obrane i pokrojone w kostkę warzywa, 
liście laurowe i ziele angielskie. Całość so-
limy i gotujemy do momentu, gdy mięso 
przy kości będzie miękkie. 
2.Kości wyciągamy i obieramy z nich mię-
so, następnie kroimy i ponownie dodaje-
my do wywaru. Żurek łączymy ze śmieta-
ną, hartujemy i dodajemy do całości.
3.Białą kiełbasę podsmażamy na patel-
ni na złoty kolor, po czym przykrywamy 
pokrywką i podduszamy. Dodajemy do 
zupy. 
4.Pod koniec gotowania zupy dodajemy 
wyciśnięty czosnek.
5.Zupę podajemy z ugotowanym na 
twardo jajkiem.

Jajka faszerowane 
w skorupkach 
Składniki:

6 jajek na twardo
3 łyżki masła
2 łyżki szczypiorku
sól
pieprz
żółtko
szynka
łyżka sklarowanego masła
bułka tarta

Wykonanie:
Ugotowane jajka studzimy. Następnie przecinamy je 
na pół (zostawiamy skorupkę), wyjmujemy ostrożnie 
białka i żółtka. Jajka drobno siekamy, ucieramy z ma-
słem, szczypiorkiem, solą, pieprzem i żółtkiem. Doda-
jemy drobno pokrojoną szynkę. Nadziewamy skorupki, 
każdą z nich od nafaszerowanej strony "moczymy" w 
tartej bułce. Na patelni topimy sklarowane masło, ukła-
damy połówki jajek farszem do dołu, smażymy 5 minut.
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Pod koronkowym rąbkiem tajemnicy
W Częstochowie i regionie północnej Jury spotykają się trady-

cje małopolskie i śląskie, więc chętnie zaglądamy sąsiadom do 
koszyczków i porównujemy ich zawartość. Zestawy święconko-
we różnią się, ale tradycja  nakazuje umieścić w koszyku siedem 
podstawowych pokarmów. Przez kilka wieków ilość pokarmów 
była zwiększana. Zawsze były to jednak symbole uznawa-
ne zarówno przez ludową, jak i chrześcijańską tradycję. 
Chrześcijaństwo początkowo traktowało z dystansem 
stare pogańskie symbole (zarówno słowiańskie, jak 
i germańskie), ale nie dawały się one wykorzenić z 
tradycji ludowej. Symbole te zostały więc „ochrzczo-
ne” i wchłonięte przez obrządki Kościoła. Najpierw 
święcono tylko figurkę baranka wypieczoną z ciasta 
chlebowego. Potem dodawano kolejne pokarmy (pojawiały się 
ryby, masło, olej, oliwa, wino, ocet, miód i piwo – w zależności 
od regionu). Ich zestaw i ilość się zmieniały, aż pozostawiono 
tylko sześć (chleb-baranek, sól, wędlina, ser, chrzan, ciasto), by 
ostatecznie, po dodaniu jajek, ustalić liczbę siedmiu. Taki zestaw, 
przyjęty w okresie wczesnego Romantyzmu, do dziś stanowi ka-
non zawartości koszyka.

Koszyka pilnuje baranek
Baranek, zwany po staropolsku Agnuszkiem, to symbol wzo-

rowany na średniowiecznych watykańskich medalikach (nazwa 
wzięła się od łacińskiego Angus Dei – Baranek Boży), robionych 
z resztek ubiegłorocznego paschału uzupełnionych woskiem 
i poświęconych olejkami do namaszczania. Z jednej strony był 
odciśnięty baranek, a z drugiej Jan Chrzciciel. Zwyczaj stawiania 
baranka na stole zapoczątkował papież Urban V w XVI wieku. 
Zgodnie z jego zamiarem obecny na stole baranek ma przy-
pominać, że Jezus jest Chrystusem, czyli odkupicielem, który 
gwarantuje błogosławionym wezwanie na „Ucztę Baranka”. 
Przypominał także o przejściu przez ziemię egipską anioła 
śmierci zabijającego pierworodnych synów, z wyjątkiem 
mieszkańców domów, których drzwi naznaczono krwią ba-
ranka. Baranek paschalny był więc wyobrażeniem Chrystusa, 
którego krew miała ocalić rodzaj ludzki według słów proroka 
Izajasza. Chorągiew zaś u boku baranka jest nawiązaniem do 
słów Marii Magdaleny, która opowiadając o swoim spotkaniu z 
Chrystusem śpiewała: „Widziałam Go po męce, trzymał chorą-
giew w ręce. Alleluja!”.

Chociaż pierwotnie baranek był lepiony z ciasta chlebowego, 
to w zależności od regionu Polski zaczęto wytwarzać „bogatsze” 
baranki z masła, ciasta, marcepanu, masy cukrowej lub czekola-
dy. Spotyka się także baranki z materiałów niejadalnych – oprócz 
więc przepisowych siedmiu pokarmów baranek w koszyku bywa 
ósmym elementem. Oczywiście baranek z chleba byłby 
najlepszy. Jeśli jest z czegoś innego – chleb do 
koszyka trzeba włożyć osobno.

Chleb paschalny nawiązuje do 
„Chleba Żywego”, który zstąpił z nieba 
i daje życie w komunii świętej. Przy-
pomina też cud rozmnożenia chleba i 
nakarmienia nim rzeszy słuchających 
nauk Jezusa. Dla chrześcijan zawsze 
był najważniejszym symbolem przed-
stawiającym ciało Chrystusa. W niektó-

rych regionach Polski piecze się nawet kilka rodzajów chleba 
i do koszyka wkłada po kromce każdego. Można też wypiekać 
chleb z mieszanki różnych zbóż. Zazwyczaj jest bardzo obficie 
posypany makiem, kminkiem, czarnuszką czy sezamem.

Wędliny symbolizują mięso baranka 
i przypominają wiernym pierwszą noc 
paschalną, gdy lud Izraela wyruszył na 
wędrówkę do ziemi obiecanej. Poświę-

cenie wędliny w koszyku zapewnia do-
statek i dobrobyt, bo dawnymi czasy była 

towarem ekskluzywnym – nie każdy prze-
cież mógł sobie na nią pozwolić. Pogańska 

tradycja Słowian nakazywała natomiast około rów-
nonocy wiosennej zużyć zapasy peklowanych i wędzonych 

na zimę zapasów mięsa. W średniowieczu starano się włożyć 
do koszyka choćby plaster szynki, a od XIX wieku pojawiły się 
polskie kiełbasy mocno aromatyzowane czosnkiem, kminkiem, 
jałowcem, majerankiem, gorczycą i kolendrą. Mięso baranka 
jest symbolizowane przez wieprzowinę najprawdopodobniej 
dlatego, że wśród germańskich pogan była ona mięsem świę-
tym spożywanym podczas rytualnych uczt i chrześcijaństwu nie 
udało się jej zwalczyć. Chociaż ma ono wspólne korzenie z ju-
daizmem i islamem, gdzie wieprzowina jest nieczysta, a Pismo 
Święte mówi: „wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie 
przeżuwa, będzie dla was nieczysty”, zaakceptowało spożywa-
nie wieprzowiny po pobłogosławieniu.

Sól decyduje o 
przedłużeniu trwa-
łości peklowanego 
mięsa poprzez hamo-
wanie wzrostu bak-
terii gnilnych i cho-
robotwórczych. Ma 
zatem moc powstrzy-
mywania zepsucia i 
dlatego jest minera-
łem oczyszczającym 
i chroniącym przed 
złymi mocami. Sól to więc samo sedno istnienia i prawdy. Jest 
więc nawiązaniem do „soli ziemi”, jak to w Kazaniu na Górze po-
wiedział Jezus o swoich uczniach.

Ser nawiązuje do panowania człowieka 
nad światem przyrody i „czynieniem sobie 

ziemi poddaną”, bo pochodzi od zwierząt 
udomowionych. Często ser do święconki 

robi się z mieszanego mleka koziego, 
owczego i krowiego, by zapewnić 

zdrowy rozwój wielu gatunków 
zwierząt, z których korzysta czło-

wiek. Poświęcenie sera ma zapew-
nić dobry rozwój zwierząt zarówno 

hodowlanych i domowych.

Chrzan jest, jak i jajko, również 
starym słowiańskim symbolem po-
gańskim. Oznaczał krzepę, sprawność 
fizyczną, siłę, wytrzymałość, witalność. 
Niektórzy dopatrują się w nim daw-
nego symbolu fallicznego, czy afrody-
zjaku. Ponieważ jednak opary chrzanu 

wyciskają łzy, kultura chrześcijańska 
uznała, że znakomicie nadaje 

się na symbol poddania się 
cierpieniu i goryczy męki 

Jezusa. 

Ciasto pojawiło 
się w „zestawie obowiązkowym” prawdopodob-

nie jako przedostatnie. Symbolizuje nabywanie 
umiejętności i doskonalenie ich. Jest demonstracją 

kunsztu kulinarnego gospodyń i dlatego powinno 
być wypiekane własnoręcznie, jak tradycyjne wielka-

nocne baby. W przeciwień-
stwie do chleba „naszego 
powszedniego”, który 
jest „minimum socjal-
nym”, ciasto jest ni-
szowym towarem 
ekskluzywnym, uko-
ronowaniem umie-
jętności dbania o 
ognisko domowe.

Jajko (które, notabe-
ne, trafiło do koszyka względ- n i e 
niedawno) pierwotnie nie miało odniesienia do posiłków 
paschalnych. W starożytnych wierzeniach pogańskich było 
źródłem życia, symbolem płodności i wiązało się z kultem 
zmarłych. Żółtko symbolizowało słońce, a białko – księżyc. Ich 
wymieszanie to połączenie pierwiastka męskiego i żeńskiego, 
czyli poczęcie nowego życia. Tak rozumiane jajko pasowałoby 
bardziej do Bożego Narodzenia, niż Wielkanocy. Ponieważ jed-
nak jajku od zamierzchłych czasów przypisywano właściwości 
magiczne, wczesne chrześcijaństwo traktowało je jako symbol 
okultyzmu, kojarzony raczej z sabatami czarownic, orgiami i 
szatanem. Niemieccy zakonnicy jednak zinterpretowali jajko 
na nowo. Skorupkę porównali do kamienia zamykającego 
grób Jezusa, dzięki czemu jej rozbicie reprezentowało otwar-
cie grobu. Dodatkowo wprowadzili zakaz spożywania jajek 
podczas postu. Jajko powracało więc po okresie symbolicz-
nego niebytu przywołując, słuszne już, skojarzenie ze zmar-
twychwstaniem.

Zanim pokroimy w ćwiartki
Zwyczaj zdobienia jajek znany jest na całym świecie. W 

tradycji staropolskiej były obecne dwie ich nazwy: kraszanki 
to jajka jednobarwne, a pisanki – wzorzyste. Na północnym 
wschodzie Polski święci się jajka obrane ze skorupek, co unie-
możliwia popularną na Jurze i w Małopolsce zabawę w „wy-
bitkę”. W zasadzie jest to wróżba, czyli coś oficjalnie zakazane-
go przez religię chrześcijańską jako praktyka okultystyczna. 
Wypowiadając słowa „staropolskim obyczajem stukniem się 
jajem” biesiadnicy starają się rozbić skorupki innych gości, a 
ten kto zachowa jak największy obszar swojego jajka w cało-
ści, ma mieć szczęście przez cały rok. Na zachód od Często-
chowy spotyka się wybitkę polegającą na turlaniu jajek po 
stole, podobnie jak w bilardzie. Na Śląsku natomiast z wróżby 
zrobiono sport i rozgrywano zawody w toczeniu jajek z górki 
do wcześniej przygotowanego dołka, na wzór gry w golfa.

W regionie częstochowskim, na obszarach zachodniej Jury 
i północnej Małopolski popu-
larnym składnikiem święcon-
ki jest też pieprz. Pieprz czar-
ny jest pamiątka po gorzkich 
ziołach, które Żydzi dodawali 
do pikantnego sosu w kolo-
rze cegły, zwanego „charo-
set”. W tym sosie maczali ka-
wałki paschalnego baranka, 
by upamiętnić ciężką niewol-
niczą pracę przy wytwarzaniu 
cegieł w Egipcie. W naszym 
zestawieniu nie wymienia-
my pieprzu osobno, bo jego 
symbolika jest czasem utoż-

samiana z symboliką soli, a czasem symboliką chrzanu. Pa-
miętajmy jednak, by wszystkimi trzema doprawić ćwiartki 
jajek przed podzieleniem się nimi i składaniem życzeń.

hubb

Co było pierwsze – jajko czy baran?
Wielka sobota to jedyny dzień w roku bez mszy świętej. W kościołach dokonuje się wtedy obrzędu błogosła-

wienia pokarmów na stół wielkanocny. Po zmówieniu modlitw i pokropieniu święconą wodą pokarm staje się 
tzw. święconką.

Obrzęd stał się popularny w VIII wieku w Kościele wschodnim i zachodnim, a zachowane tradycyjne modli-
twy za ofiarujących baranka paschalnego nawiązują do wczesnych rytuałów greckich i ormiańskich. Najstarsze 
w Polsce zapisane błogosławieństwo pokarmów można znaleźć w Mszale Gnieźnieńskim. Pochodzi z 1300 roku. 
Śniadanie po Rezurekcji kończy Wielki Post. Jest ono wyrazem nadziei na wspólne spotkanie w niebie na uczcie 
Chrystusa. Zgodnie z tradycją gospodarz życzy tego na początku wszystkim, jeszcze zanim zacznie się indywidu-
alne składanie życzeń i dzielenie się wielkanocnym jajkiem.
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Według wierzeń skandynaw-
skich Równonoc to też wiccań-
skie święto Ostary (Ostery, albo 
Eostry). Ta bogini odrodzenia i 
odnowy całej przyrody wyobraża-
na jest jako młoda kobieta odziana 
w biel, z wiankiem z kwiatów na 
głowie, promienna i radosna jak 
pierwsze ciepłe, wiosenne dni. 
Wraz z nią pojawia się światło i 
życie, by zwyciężyć nad ciemno-
ścią i śmiercią. Druidzi wierzyli, 
że Równonoc to moment kiedy 
bóg poślubia i zapładnia powraca-
jącą z zaświatów boginię, a owo-
cem ich miłości jest odradzające 
się na ziemi życie.

Atrybutem bogini jest zając, 
będący, ze względu na ogromną 
zdolność rozrodczą, symbolem 
płodności, odrodzenia i nieśmier-
telności. W czasach wczesnego 
chrześcijaństwa pogański zając 
był więc w oczach Kościoła uoso-
bieniem grzesznego pożądania, 
zwierzęcej chuci i rozwiązłości. W 
średniowieczu wierzono nawet, że 
czarownice praktykujące czarną 
magię zamieniają się nocami w 
zające, by pod ich postacią brać 
udział w orgiach podczas sabatów.

Ostara przez Słowian zwana 
była Pergrubią, Jej święto, przy-
padające w pierwszą niedzielę 
po równonocnej pełni Księżyca, 

nazywali Jarym Świętem, Festi-
walem Drzew lub Dniem Pani. 
Sadzili wtedy drzewa, a między 
ich korzeniami zakopywali w 
ziemi kolorowe malowane jajka, 
symbole początku życia. Zakopy-
wali je też na polach uprawnych. 
To magiczne przekazanie płod-
ności ze świata zwierzęcego do 
roślinnego miało zapewnić ziemi 
płodność i zwiększać urodzaj. 
Najstarsze pisanki znajdowane 
przez archeologów na ziemiach 
polskich pochodzą z X wieku.

Według pradawnego germańskie-
go mitu bogini znalazła podczas 
pierwszego wiosennego spaceru 
na śniegu rannego ptaka. By ptak 
nie zamarzł, Ostara zamieniła go 
w zająca, zwierzę pokryte gru-
bym futrem, potrafiące wygrzebać 
pożywienie spod śniegu i dające 
sobie na mrozie radę lepiej niż 
ptak. Zającowi pozostała jednak 
tęsknota za lataniem w prze-
stworzach i za znoszeniem jajek. 
Ostatnie jajko, które zniósł będąc 
jeszcze ptakiem, przyozdobił pięk-
nie i podarował bogini w podzięce 
za uratowanie życia. Wzruszona 
bogini obdarowała go w zamian 
ogromną szybkością, by pędził po 
ziemi, tak jak kiedyś po niebie, a 
dodatkowo pozwoliła mu raz w 
roku znosić jajka, jak wtedy kie-
dy był ptakiem. Zając czyni to w 

święto wiosny i znosi jajka przy-
ozdobione na pamiątkę tego, które 
otrzymała Ostara.

Wyobrażenie zająca z pisan-
kami i wierzbowymi kotkami 
jest więc alegoryczną ilustracją 
przeniesienia płodności ze świa-
ta zwierzęcego do roślinnego za 
pomocą zakopywanego pod ko-
rzeniami wierzby jajka. Obecnie 
zając nie jest już czczony jak kie-
dyś. Był zwierzęciem mądrym, 
odważnym, wiernym i szlachet-
nym. Kultura masowa zrobiła z 
niego niestety śmieszną zabawkę, 
pluszową maskotkę. Dodatkowo 
infantylna moda importowana z 

Europy zachodniej przyczynia się 
do barwienia zajęczego futerka na 
różowo i seledynowo. Wsadzenie 
takiego tandetnego, groteskowe-
go maszkaronka do świątecznego 
koszyka urąga nie tylko kulturze 
i tradycji, ale dodatkowo w me-
diach jest szeroko krytykowane 
jako kompletny brak gustu i do-
brego smaku.

Czytelnikom pragnącym za-
chować ducha tradycji proponu-
jemy więc potraktować zająca, 
jako ozdobę stołu, czy zgodnie z 
tradycją niemiecką – jako postać 
przynosząca dzieciom łakocie i 
wielkanocne prezenty.

hubb

Równonoc wiosenna to przesilenie, gdy Słońce i Księżyc dzielą się dobą po po-
łowie. To symboliczny moment, gdy światło wygrywa z ciemnością. Według 

pogańskich tradycji Słowian jest to początek okresu płodności i rozmnażania się. 
Tradycyjnym symbolem tego dnia było jajko, w którym żółtko i białko, jak słońce i 
księżyc, dzielą się przestrzenią po połowie. Jajko było też od niepamiętnych czasów 
symbolem płodności i życia, 
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@PiS: nic nam na ten temat nie wiadomo
anonim: tak w ogóle to dlaczego ta spółka jeszcze działa? Mieli 

sprzedać majątek i się rozwiązać a ja widzę, że pasą się już prawie 
10 lat niczego nie robiąc.

stokrotka@onet.pl: Ale przecież ten wybitny manager miał 
swojego aniola stróża na tym stanowisku .... a raczej blond anie-
lice, która pewnie o tej porze pijana komentarze pisze na Facebo-
oku. …

rozyczka@wp.pl: A może by tak jeszcze opisać lisy pewnej ro-
dzinnej partyjnej imprezy w jednym z ośrodków. Zmiana zarzadu 
zaskoczyła za imprezke trzeba było zapłacić według cennika :)

rozczarowana@wp.pl: Fajna paka nie ma co!! Do kompletu 
jeszcze ten od nagrody jubileuszowej ! Też pod szyldem prawico-
wych wartosci pod sztandarem i bokiem wspaniałego chwiejacego 
się na nogach dzentelmena

frantic.freelancer@gmail.com: RFG SA to spółka Skarbu 
Państwa to jeden z wielu folwarków dla politycznych pieczenia-
rzy. Jest jeszcze Operator ARP sp. z o.o. To siedlisko niekompe-
tencji, kolesiostwa, ściek i żłób dla partyjnych nomenklatur wy-
mienianych stosownie do konfi guracji quasi-koalicji rządzących. 
Od 2006 kombinują i trwają głównie dla samych siebie. Krzysztof 
Marciniak (PIS), Przemysław Wrona (PO), Agnieszka Celińska 
(PO)... Kontrole NIKu w tej fi rmie i dostępne (i utajnione) proto-
koły dają wgląd w "zabawy" kolejnych zarządów w obroty mają-
teczkiem byłej huty "Częstochowa" i nie tylko. Sitwa partyjnych 
kacyków POPIS i SLD ma się dobrze i pomnaża swój majątek.

xyz@interia.pl: ciekawe czy w grupie Alchemia wiedza jakie-
go mają managera pani Agnieszka OOOOO obecnie prokurent z 
zarzutami karnymi

anonim: Kiedy wreszcie ci "wielcy" miejscowi politycy od.....
się od obsadzania stanowisk swoimi pupilami,/ którzy potem i tak 
ich skompromitują/. Znowu "wielki-mały" człowiek pomógł Pre-
zesowi w trakcie kampanii wyborczej.Gdzie tkwi fenomen ,że po 
tylu wpadkach , zmarginalizowaniu i ośmieszeniu miejscowych 
struktur PiS nadal ma zaufanie Prezesa.Ludzie czas na zmiany!/ 
w PO też/

synszyl: ... do pierdla ... kamieniołomów na długie lata, z tymi 
cwanymi a niekompetentnymi wałami... do pierdla z ich "szefami" 
ciągnącymi profi ty z nic-nie-robienia z bogoojczyźnianymi czy 
"lewicowymi" frazesami na ustach. Te wszystkie częstochowskie 
łachy... Giżyńskie, Rozpondkowe, Leszczyny, Balty...

anonim: Gdyby ci szeregowi członkowie wiedzieli ,że są tylko 
masą to czym prędzej opuściliby ten PiS ,jego Przewodniczącego 
Szymona, "pisarkę" UG-żonę przewodniczącego, jakąś panią co 
coś bierze/czy może daje/ europosłowi z Radomia ...itd

anonim: Gdyby prokuratura zajęła się tak rzetelnie i ochoczo 
aferami PO i SLD to już nie byłoby tych partyjek.

anonim: Teraz już wiadomo dlaczego gazetka częstochowska 
przy użyciu miejscowej wariatki gnebia i szykanuja obecny za-
rząd. Ktoś ośmielił się wyciągnąć przekręty KM na światło dzien-
ne... to o czym pisze 7 dni to tylko niewielki procent tego co się 
działo. . Wstyd panie pośle zero etyki i klasy... może

@Która z trzech najpopularniejszych w naszym 
mieście dyscyplin sportowych (piłka nożna, żużel, 
siatkówka) powinna być wizytówką Częstochowy i 
dlaczego? Czy, aby promować Częstochowę, Urząd 
Miasta powinien partycypować w kosztach promocji 
tej dyscypliny? 

frantic.freelancer@gmail.com: Nikt z tych radnych nie wspo-
mniał o winnych upadku sportu w Częstochowie. Nikt nie zająk-
nął się nawet o pieniądzach publicznych z budżetu miasta (pienia-
dzach podatnika) wyrzuconych w błoto w ostatnich 4.latach. Nikt 
nie wspomniał o kosztach antypromocji miasta "poprzez sport" 
i udziale Matyjaszczyka i radnych w aferach prywatno-publicz-
nych: mafi a paliwowa KJG Company (Sukiennik), Dospel (My-
śliwiec Sebastian) i in. Nikt nie wspomniał o pralniach pieniędzy 
- spółkach sportowych - współfi nansowanych z budżetu miasta i 
"uwierzytelnianiu" przez Matyjaszczyka i Wolskiego działalności 
oszustów, kombinatorów i przekręciarzy (nagrody i statuetki dla 
"mecenasów " sportu: Sukiennik, Myśliwiec...)------Krawczyk 
(SLDPO) udaje Greka i dalej ma chęci do rozdawania nie swo-
ich pieniędzy, pieprząc przy tym okrągłe dyrdymały-------Gmitruk 
(PSL) w swoim stylu popier.dala "jak umi" o niczym.-----Gawroń-
ski (PIS) przynajmniej widzi potrzebę rozwiązań systemowych, 
strategii rozwoju sportu... pytam tylko co zrobił, qarva, w tej spra-
wie od 2009 roku?-----Maranda (MCz) znowu przeskoczył same-
go siebie. Nic nie rozumie, albo udaje, że nic nie wie i pitoli na 
okrągło nie na temat, opowiadając przy tym co robił od "najmłod-
szych lat", gdzie był, co robił w "częstochowskim kotle" i rozumie 
czego mieszkańcy oczekują, i że to się "zwróci miastu w wymiarze 
marketingowym". Tak jak teraz, po poniesionych wydatkach z bu-
dżetu miasta, zwraca się co najmniej czkawką. Niektórzy z kibi-
ców rzygają ze szczęścia - martwy sezon na żużlu, ostanie miejsce 
AZS, środek tabeli II ligi Rakowa... ---- Jedyny tutaj głos rozsąd-
ku, wiedzy i odpowiedzialności to wypowiedź pana Domagały, ale 
on nie jest radnym... w radzie miasta brylują intelektualni impoten-
ci, kolesie i chłoptasie z zerowymi kompetencjami do wypełniania 
zadań samorządu.---- Wsi spokojna, wsi wesoła.

19 kwietnia br. grupa zawita do Częstochowy, gdzie o godz.19.00 
w Filharmonii Częstochowskiej da „Złoty koncert”. W składzie 
zespołu występują obecnie Jerzy Skrzypczyk, Jerzy Kossela, 
Mieczysław Wądołowski, Marcin Niewęgłowski , Arkadiusz Wi-
śniewski, Dariusz Olszewski. Czerwone Gitary od blisko 50-ciu 
lat wzruszają swoimi piosenkami. Już trzecie pokolenie Polaków 
śpiewa ich przeboje. W ponad 2 godzinnym programie zabrzmią 
m.in. takie hity jak: "Ciągle pada", "Płoną góry, płoną lasy", "Takie 
ładne oczy", "Tak bardzo się starałem". Muzycy przedstawią rów-
nież na scenie Filharmonii piosenki Krzysztofa Klenczona - jedne-
go z najpopularniejszych twórców i wykonawców polskiej muzyki 
pop. Zostaną przypomniane takie przeboje muzyka jak: "Historia 
jednej znajomości", "Kwiaty we włosach", "Powiedz stary, gdzieś 
Ty był", "10 w skali Beauforta", "Matura", czy "Biały krzyż". Nie 
zabraknie również piosenek , z ostatniego okresu działalności gru-
py. Bilety do nabycia: Kasa Filharmonii, Salony EMPiK, Media 
Markt oraz www.biletyna.pl, www.kupbilecik.pl, www.ticketpto.
pl. Więcej informacji na www.czerwonegitary.pl. Dla naszych 

czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na koncert. Aby je 
zdobyć wystarczy zadzwonić do redakcji pod nr tel: 34 374 05 
02 w godz. od 9.00 do 15.00 i odpowiedzieć na pytanie: W jakim 
mieście został powołany do życia zespół „Czerwone Gitary”? De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Złoty Koncert Czerwonych Gitar
Z okazji Jubileuszu 50-lecia, zespół Czerwone Gitary wyruszył w trasę koncertową po Polsce

– Naszym zdaniem zając powinien być przedstawiany z jajkami 
i wierzbowymi kotkami. Jest on elementem tradycji ludowej, a nie 
kościelnej. Nie wkładamy zajęcy do koszyków ze święconką, bo nie 
lubimy tych tradycji mieszać – mówi ekipa kwiaciarni „Prowincjo-
nalnej” z Częstochowy.
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Grupa Romana ponownie wyróżniona
Częstochowska Kapela Biesiadna „Grupa Romana” w jednym z 

najstarszych konkursów promujących firmy, instytucje i ich produkty 
czy usługi - Konsumenckim Konkursie Jakości

Produktów i Usług o godło "NAJLEPSZE W POLSCE" -" THE 
BEST IN POLAND",

organizowanym przez Towarzystwo im.Hipolita Cegielskiego Po-
znań otrzymała certyfikat za kultywowanie folkloru ludowego i bie-
siadnego na scenach Polski i Europy. Celem konkursu jest wyróżnienie 
(zdaniem konsumentów) najlepszych produktów i usług oferowanych 
w Polsce. Uroczyste wręczenie Statuetek „Hipolita” i Certyfikatów z 
udziałem zaproszonych władz i osobistości ze świata gospodarki, nauki 
i kultury oraz mediów odbędzie się 9 kwietnia w Pałacu Działyńskich 
– Stary Rynek w Poznaniu. „Grupa Romana” będzie promowała swoje 
miasto, a nieoficjalny hymn miasta Częstochowy „Hej Częstochowa, 
hej Częstochowa niech Łódź, Warszawa, Kraków się schowa....” za-
brzmi w Pałacowej Sali Czerwonej.

Roman Kryst został także odznaczony przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego honorową odznaką.”Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Z wnioskiem o docenienie działalności na rzecz kultury polskiej 
wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Gaude Mater. Wcześniejsze osiągnię-
cia kapeli to „Mecenas Kultury 2014” oraz „Człowiek Roku 2014”. 

 Tydzień Dobrych Uczynków
Do niedzieli 29 marca trwa Tydzień Dobrych Uczynków, akcja, któ-

ra ma zachęcać wszystkich do produkcji dobra w swoim środowisku 
lokalnym i działań na rzecz innych. Ma być inspiracją do zrobienia 
czegoś dobrego i pożytecznego. Dobry uczynek powinien być dobro-
wolny, bezinteresowny i uczyniony dla drugiej osoby. Wszystkie do-
bre uczynki, duże i małe, z których krótkie relacje zostaną przesłane 
na adres mailowy radosnywolontariat@gmail.com będą rejestrowane 
na Mapie Produkcji Dobra. Każdy dobry uczynek sprawi, że miejsco-
wość, w której został uczyniony otrzyma na mapie serduszko. Serdusz-
ko będzie tym większe im więcej relacji z dobrych uczynków napłynie 
z danego miejsca. Mapa wraz z Miasteczkiem Aktywności Młodych 
odwiedzi całą Polskę, by pokazać tych najaktywniejszych. Każde mia-
sto i każda wieś ma takie same szanse i najmniejsza miejscowość może 
stać się Metropolią w Produkcji Dobra. „Tydzień Dobrych Uczynków” 
jest częścią Projektu „Polska Fabryka Dobra”. Jednym z głównych 
zadań tego przedsięwzięcia jest integracja gmin w całej Polsce oraz 
promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. Więcej informacji 
na : www.fam.org.pl , www.polskafabrykadobra.fam.org.pl oraz FB 
Fabryki. 

                                                                              
 Pamiątkowy medal z Janem Pawłem II
Z okazji zbliżającej się 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II Skarbnica 

Narodowa postanowiła w szczególny sposób upamiętnić Papieża Polaka 
wybijając medal z jego wizerunkiem. W 10. rocznicę Jego śmierci, każdy 
może bezpłatnie otrzymać medal z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.
wybijając medal z jego wizerunkiem. W 10. rocznicę Jego śmierci, każdy 
może bezpłatnie otrzymać medal z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.
wybijając medal z jego wizerunkiem. W 10. rocznicę Jego śmierci, każdy 

– ...stworzyliśmy medal dostępny dla wszystkich Polaków, który może 
być namacalną pamiątką tych ważnych chwil. Chcieliśmy, aby każdy z 
nas mógł go mieć dla siebie, wyrażając tym samym podziw i tęsknotę 
za wielkim Polakiem. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przy tej spe-
cjalnej okazji na bezpłatnie przekazanie numizmatu zainteresowanym 
osobom. Klient pokrywa jedynie koszty pakowania i przesyłki – ko-
mentuje Adam Zieliński, dyrektor zarządzający Skarbnicy Narodo-
wej. Na awersie przedstawiono popiersie Papieża w otoczeniu gołębi 
symbolizujących Ducha Świętego, a na rewersie widoczny jest herb 
wej. Na awersie przedstawiono popiersie Papieża w otoczeniu gołębi 
symbolizujących Ducha Świętego, a na rewersie widoczny jest herb 
wej. Na awersie przedstawiono popiersie Papieża w otoczeniu gołębi 

papieski oraz daty urodzin i śmierci Ojca Świętego. - Dodatkowo prze-
symbolizujących Ducha Świętego, a na rewersie widoczny jest herb 
papieski oraz daty urodzin i śmierci Ojca Świętego. - Dodatkowo prze-
symbolizujących Ducha Świętego, a na rewersie widoczny jest herb 

widzieliśmy możliwość uszlachetniania medalu. Wersję podstawową 
można wzbogacać poprzez platerowanie 24-karatowym złotem lub też 
dodanie indywidualnej numeracji wybitej na rancie. Numizmat można 
zamówić na stronie: www.10rocznica.pl 

 Zwiedź teatr
Z okazji zbliżającego się 54. Międzynarodowego Dnia Teatru dla 

wszystkich miłośników tej instytucji częstochowski Teatr im. Adama 
Mickiewicza oferuje możliwość zajrzenia za jego kulisy i poznania 
niemal wszystkich miejsc i zakamarków, jakie kryje teatralny budynek. 
Zwiedzanie teatru będzie możliwe już w piątek 27 marca 2015 r. w 
grupach o godz. 8.30, 9.15, 10.00, 15.00 oraz 15.30. Zbiórki w holu 
kasowym Teatru. Osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o 
wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Promocji tel. (34) 372 33 
27 (47, 57). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona! Tego samego dnia 
o godz. 19.00 teatr zaprasza na spektakl  p.t. ”Życie: trzy wersje” w 
reżyserii Piotra Machalicy.

 Zagłosuj na wójta z naszego regionu
Maria Włodarczyk – wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat często-

chowski)– znalazła się w gronie 10-ciu kandydatów do tytułu „Wójta 
roku 2014”, organizowanego przez Telewizję Polską. Poparcie kandy-
datury dla pani wójt można wyrazić poprzez wysłanie sms-a na nr 7150 
o treści: 8.

 Jarmark wielkanocny i Święto palmy Wielkanocnej
Od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca w godz. 11.00 – 19.00 

Częstochowska Organizacja Turystyczna zaprasza w III Aleję na Jar-
mark Wielkanocny. W środkowym pasażu staną stoiska targowe, na 
których będzie można kupić m.in. ozdoby i upominki świąteczne, a 
także produkty spożywcze. Będą też degustacje i pokazy przygotowa-
ne przez wystawców. W niedzielę na wszystkich zwiedzających czekać 
będzie Wyspa Wielkanocnych Atrakcji, a wśród nich m.in. pokaz zdo-
bienia pisanek i wyplatania tradycyjnych palm wielkanocnych. Będą 
zabawy plastyczne dla dzieci, quizy, wspólne malowanie jajek i deko-
rowanie świątecznych koszyczków.

„Polemika z samym sobą
Szanowna Redakcjo!
Dziękuję za wydrukowanie mojego listu w 
trzecim numerze tygodnika. W nawiązaniu do  
informacji o napadzie Husytów na Jasną Górę, 
z artykułu „Ciekawostki o naszym mieście”, 
pisałem tam, że według sugestii Jana Długosza, 
Husytów podejrzewano o napad na Jasną Górę 
najprawdopodobniej fałszywie, a podejrzenia 
te zrodziły legendę o napadzie. Spodziewałem 
się, że może autor tamtego artykułu zechce ze 
mną polemizować, ale nie doczekałem się, to-
też polemizuję sam:

Można jednak przeczytać o napadzie Husytów 
na Jasną Górę w książkach z okresu „żydoko-
muny” i „księży patriotów”.
W albumie „Skarby kultury na Jasnej Górze” 
wydanym w nakładzie 20 tys. egzemplarzy 
przez Wydawnictwo Interpress w 1974 r. autor-

ki tekstu Zofia Rozanow  i Ewa Smulikowska  
piszą: „ W r. 1430 następuje ważne, choć smut-
ne dla siedziby paulińskiej wydarzenie, jakim 
jest napad o charakterze obrazoburczym, […] 
Napaści dokonali husyci z pogranicza Czech 
i Moraw, przewodził im zaś kniaź wołyński 
Fedor (Fryderyk) Ostrogski. […] Jak powiada 
Długosz, gdy podejrzenie padło na śląsko-cze-
skich husytów, Jagiełło był bliski rozpoczęcia 
w związku z tym zajściem kroków wojennych. 
Dwóch uczestników napadu ujęto. Byli to no-
tabene szlachcice polscy, którzy po procesie na 
zamku krakowskim zostali ścięci.” (Nazwisk 
ściętych uczestników napadu i nazwisk innych 
uczestników napadu oprócz księcia Fryderyka 
Ostrogskiego autorki nie podają.)
Moja diabelska intuicja podpowiada mi, że to 
co podaje pani Zofia Rozanow i ta druga pani 
jest bardziej zbliżone do „prawdy wiary”, a to 
co pisze bezinteresowny anonim w Wikipedii 
jest bardziej zbliżone do prawdy.

Poufne: 
„Sztuka informacji”  na podstawie źródeł histo-
rycznych pani Rozanow dziwnym trafem przy-
pomina mi to co pisał Jan Tomasz Gross na pod-
stawie źródeł historycznych w książce „Strach” 
o nieistnieniu „żydokomuny”, jako stypendysta 
stypendium imienia senatora Fulbrighta, Insty-
tutu Remarque’a na New York University oraz 
funduszu badawczego w dziedzinie humanisty-
ki i nauk społecznych Uniwersytetu Princeton, 
a także to co pisał na podstawie źródeł histo-
rycznych Andrzej Żbikowski, adjunkt Żydow-

skiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 
w książce „Żydzi”: „Na wyższych uczelniach 
studiowała zaledwie garstka Żydów, acz i tak 
stanowili oni jedną piątą studentów.”

Nudny belfer

P.S. Jeszcze jeden cytat z Wikipedii” 
”[Nie mogąc sobie poradzić z Czechami, Mar-
cin V wezwał Jagiełłę na pomoc w ekstermina-
cji Husytów. W liście do Władysława Jagiełły 
(w r. 1429) napisał:
Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także 
twojej korony czynią obowiązkiem ekstermina-
cję Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie 
ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, 
że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie 
dał ludziom uprzywilejowanym prawa włada-
nia narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł 
na świat aby znieść niewolnictwo; wzywają 
ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia 
królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje 
siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń 
wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bar-
dziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla 
sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.
(Cytat z The Papacy and the Civil Power (Nowy 
York, 1876), str. 253, cyt. wg. David Hunt, Wo-
man Rides the Beast, str. 247)
Król Jagiełło nie usłuchał prośby papieża i nie 
ruszył na Czechy.
Osnowę dwóch listów Marcina V do Jagieł-
ły przedstawia Jan Długosz w Dziejach pol-
skich]”

Część jaskiń w okolicach Częstochowy 
jest względnie łatwo dostępna. Wejście do 
nich nie wymaga specjalistycznego sprzętu 
do taternictwa jaskiniowego. Ponieważ są 
to jaskinie poziome, to liny, uprzęże i kara-
binki stają się zbędne. Bez opuszczania się 
w podziemne przepaście można je zwie-
dzać względnie bezpiecznie – wystarczy 
mieć ubranie, którego nie szkoda wybru-
dzić w błocie i latarkę.

Trwa spór o to, czy jaskinie poziome 
powinny być otwarte. Poddawane są one 
bowiem ustawicznej dewastacji przez 
nieodpowiedzialnych „niedzielnych tury-
stów”, czyli brutalnie mówiąc chuliganów 
i wandali, dla których przyroda nie stano-
wi żadnej wartości. Przed zaśmieceniem 
i zniszczeniem pięknych, tworzących się 
przez miliony lat miejsc może ich po-
wstrzymać tylko potężna krata zamknięta 
na grubą kłódkę.

Dlatego została zamknięta jaskinia 
Maurycego. Można w niej znaleźć wielkie 
nagromadzenie wszelkich form nacieko-
wych na niewielkiej przestrzeni, a wejść 
do niej było stosunkowo łatwo. W kilku 
miejscach trzeba się troszkę poprzeciskać, 
ale jej zwiedzanie nie nastręcza większych 
trudności. Niestety wiele z przepięknych 
stalaktytów i stalagmitów zostało połama-
nych i zabranych „na pamiątkę”.

Bezmyślność plądrujących jurajskie 
jaskinie nieodpowiedzialnych wyciecz-
kowiczów widać najlepiej właśnie zaglą-

dając do jaskiń poziomych. Można tam 
znaleźć resztki karbidu z lamp górniczych, 
potłuczone butelki, opakowania po chrup-
kach i batonach, zużyty papier toaletowy, 
wszelkiego rodzaju śmieci... Wandale nie 
wahają się nawet przed mazaniem farba-
mi w spraju po ścianach jaskiń. Miłośnicy 
przyrody natomiast oburzają się i wołają o 
pomstę do nieba. Niewykluczone więc, że 
kolejne jaskinie na Jurze będą sukcesyw-
nie zamykane. Pisaliśmy już o zamiarach 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
dotyczących wprowadzenia całkowitego 
zakazu wchodzenia do jaskiń w okolicach 
Częstochowy. Oczywiście Dyrekcja bierze 
też pod uwagę zwiększona ostatnio liczbę 
wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na 
Jurze.

Byśmy mogli podziwiać podziemne 
cuda, musimy się wszyscy przyczynić do 
wzrostu turystycznej świadomości i od-
powiedzialności. Dziś apelujemy o pozo-
stawienie w spokoju nietoperzy. Śpiącym 
nietoperzom nie przeszkadza światło ani 
dźwięk. Na nietoperza można z daleka po-
świecić latarką i nie zrobi to na nim wra-
żenia. Również na dźwięk ludzkiego głosy  
nietoperz nie zareaguje. Musimy jednak 
pamiętać, by nietoperza nie podgrzać, bo 
właśnie wzrost temperatury jest dla niego 
czynnikiem wybudzającym. Nie powin-
niśmy więc stawać bezpośrednio pod wi-
szącymi skrzydlatymi ssakami, bo nasze 
ciało to dla nietoperza prawdziwy kalo-
ryfer. Pamiętajmy, że w jaskiniach panuje 
temperatura niewiele wyższa od zera, więc 

naszych 36 stopni celsjusza, to całkiem 
sporo. Dodatkowo grzejemy oddechem i 
rozgrzanymi diodami lub żarówkami la-
tarek. Wszystko to może spowodować, że 
zwierzątko obudzi się, przypuszczając, że 
podwyższona temperatura oznacza wio-
snę i wyleci w poszukiwani owadów. Tych 
jednak jeszcze nie ma. Nietoperz powinien 
zatem spać, dopóki nie będzie miał dosta-
tecznej ilości pożywienia. W tym roku po-
kazały się już biedronki, ale wielu gatun-
ków owadów z nietoperzowego jadłospisu 
jeszcze brakuje. Pamiętajmy więc, by nie-
toperzy jeszcze nie budzić. Na wycieczkę 
natomiast warto zabrać worek na śmieci i 
do własnych wrzucić także kilka pozosta-
wionych przez jaskiniowych brudasów.

hubb
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Dąbrowa 
Zielona i wójt 

Maria Włodarczyk

Janów  i wójt Joanna Ścigaj 

Kamienica Polska i wójt Cezary Stempień 

Kłomnice 
i wójt 

Piotr Juszczyk

Mstów 

i wójt 

Tomasz Gęsiarz

Mykanów i wójt Dariusz Pomada
Poczesna i wójt Krzysztof Ujma
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i wójt 

Robert Nowak 

St
ar

cz
a 

i w
ójt

 
W

ies
ław

 
Sz

ym
cz

yk

Blachownia Koniecpol Konopiska Kruszyna Lelów OlsztynRędziny

Dąbrowa 

Dąbrowa 

Dąbrowa 
Zielona 

Zielona i wójt 
Maria Włodarczyk

Maria Włodarczyk

Maria Włodarczyk

Kłomnice 
i wójt 

Piotr Juszczyk

Piotr Juszczyk

St
ar

cz
a 

St
ar

cz
a 

i w
ójt

 
W

ies
ław

 

W
ies

ław
 

W
ies

ław
 

i w
ójt

 
W

ies
ław

 

i w
ójt

 
Sz

ym
cz

yk

Sz
ym

cz
yk

Sz
ym

cz
yk

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Radosnych Świąt 
Wielkiej Nocy,

smacznego jajka 
i mokrego Dyngusa 

życzą

Wesołego Alleluja!

R E K L A M A
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Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
spędzonych 

w atmosferze spokoju,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz smacznego jajka 
życzą

KOZIEGŁOWY 
burmistrz 

Jacek Ślęczka

NIEGOWA 
Starostwo 

Myszkowskie

ŻARKI 
burmistrz 

Klemens Podlejski 
i przewodnicząca Rady 

 Stanisława Nowak 

PORAJ 
wójt 

Łukasz Stachera

MIEDŹNO 
wójt 

Piotr Derejczyk 

WRĘCZYCA WIELKA 
wójt Henryk Krawczyk 

oraz Radni Gminy

Kłobuck, Krzepice, 

Lipie, Opatów, 

Panki, Popów, Przystajń, 

Starostwo Kłobuckie

Niegowa, 
Starostwo Myszkowskie

 POWIAT KŁOBUCKIPOWIAT MYSZKOWSKI

MYSZKÓW 
burmistrz 

Włodzimierz Żak 
i przewodniczący Rady

Jerzy Woszczyk

„2. Zarzut określenia warunków udziału w IV 
postępowaniu przetargowym w sposób, który nie za-
pewniał uczciwej konkurencji, co stanowiło narusze-
nie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie UM: W SIWZ nie postawiono warun-
ków dotyczących wiarygodności samego wykonawcy, 
a jedynie wymagano, by podmiot taki dysponował oso-
bami spełniającymi te warunki. Tak więc stwierdzenia 
fi rmy Gegenbauer Polska Sp. z o.o, że nie są w stanie 
wskazać fi rmy działającej na rynku polskim, która po-
siada wiedzę i doświadczenie są bezprzedmiotowe. W 
toku wyjaśnień składanych w czasie kontroli przedsta-
wiono m.in. przegląd podobnych postępowań na wybór 
operatorów obiektów sportowych toczących się w tym 
czasie w Polsce. Zamawiający dokonał wnikliwej anali-
zy formułowanych tam warunków udziału w postępowa-
niach. Na tej podstawie określono warunki podmiotowe 
czwartego postępowania, przy czym podkreślić należy, 
że w istotny sposób złagodzono je w stosunku do innych 
zamawiających (Kraków, Wrocław, Gdańsk i Sopot). W 
interesie publicznym leżało zawarcie umowy z takim 
podmiotem, który zapewni prawidłowe, profesjonalne 
zarządzanie halą. Dlatego warunki podmiotowe okre-
ślone w czwartym postępowaniu były również efektem 
wcześniejszych doświadczeń zamawiającego (w szcze-
gólności trzeciego postępowania, które dowiodło, że 
zachowując dotychczasowe warunki, operatorem hali 
może zostać fi rma całkowicie nieprzygotowana do re-
alizacji tego typu zamówień, tj. nieposiadająca żadnych 
możliwości organizacyjnych, technicznych czy osobo-
wych, niezbędnych do prawidłowego zarządzania tak 
dużym majątkiem. Poza tym, wybór takiego wykonaw-
cy wiązałby się z olbrzymim ryzykiem nieosiągnięcia 
zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników, a 
w konsekwencji zwrotem wraz z odsetkami uzyskanego 
dofi nansowania).

Reasumując należy podkreślić, że warunki podmio-
towe określone w czwartym postępowaniu na zarzą-
dzanie halą w Częstochowie są niewspółmiernie niskie 
w stosunku do innych postępowań na tego typu usługi. 
Nie mogły w żaden sposób naruszyć przepisów Prawa 
zamówień publicznych, a w szczególności art. 22 ust. 4. 
Warunki te są bezpośrednio związane z przedmiotem za-
mówienia oraz znacznie niższe niż ten przedmiot. Zatem 
chybiony jest zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Prawa za-
mówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu.

Wskazać tu należy następujące okoliczności faktyczne:
- po pierwsze – żaden z potencjalnych wykonawców 

nie złożył odwołania w tym zakresie w toczącym się po-
stępowaniu; 

- po drugie – nikt z potencjalnych wykonawców nie 
złożył jakiegokolwiek pisma do zamawiającego z suge-

stią zmian warunków podmiotowych w tym zakresie, w 
toczącym się postępowaniu;

- po trzecie – jak wykazano wcześniej, krąg osób 
spełniających wymagania zamawiającego jest bardzo 
szeroki – biorąc pod uwagę tylko doświadczenia zdoby-
te w Polsce, a postępowanie było ogłoszone w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej, co znacznie rozsze-
rzało liczbę potencjalnych wykonawców spełniających 
postawione wymagania podmiotowe;

- po czwarte – większość z analizowanych przez za-
mawiającego postępowań (przy bardziej restrykcyjnych 
warunkach podmiotowych) zakończyła się podpisaniem 
umowy/udzieleniem zamówienia, co dowodzi wprost, 
że zgłosili się wykonawcy spełniający te wysokie wy-
magania.

Niestety, w wystąpieniu pokontrolnym Naj-
wyższej Izby Kontroli nie zauważono podnoszo-
nych w wyjaśnieniach (w toku kontroli) argumen-
tów i analiz, w których precyzyjnie wykazano 
zarówno elementarne prawo zamawiającego do okre-
ślenia warunków udziału w postępowaniu (adekwat-
nych w stosunku do przedmiotu zamówienia), jak 
również motywy takiego postępowania (zapewnienie 
prawidłowego, profesjonalnego zarządzania halą).
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że 
kwestionowane przez kontrolerów warunki udziału w 
postępowaniu nie naruszają w żaden sposób art. 7 ust. 
1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności art. 
22 ust. 4 ustawy. Warunki te są bezpośrednio związane 
z przedmiotem zamówienia oraz znacznie niższe niż za-
kres przedmiotu zamówienia. Natomiast oceny dokona-
ne przez kontrolerów NIK w tym zakresie są dowolne i 
niepoparte jakimkolwiek materiałem dowodowym, a co 
więcej – nie znajdują oparcia w ww. przepisach Prawa 
zamówień publicznych. Mianowicie, materiał dowodo-
wy w tym zakresie został przedstawiony z naruszeniem 
zasad obiektywizmu, bowiem kontrolujący zacytowali 
tylko pierwszą część wypowiedzi Gegenbauer Polska, z 
której wynika, że Spółka ta nie spełniała stawianych wa-
runków, jednak pominięto część wypowiedzi, w brzmie-
niu: „może się zdarzyć, że na rynku są dostępne osoby 
mogące wykazać się takim doświadczeniem. Zatrudnia-
jąc więc takie osoby fi rma mogłaby spełnić wymagania 
zamawiającego”. Z dalszej części wypowiedzi wynika 
więc, że na rynku polskim są osoby z takim doświad-
czeniem i zatrudniając je inny podmiot mógłby spełnić 
stawiane wymagania. Ponadto, przy dokonywaniu oce-
ny całkowicie pominięto okoliczności podniesione przez 
kontrolowaną jednostkę o przeprowadzeniu na terenie 
kraju podobnych przetargów przez inne miasta, które za-
kończyły się sukcesem, pomimo postawienia nieporów-
nanie wyższych wymagań w zakresie doświadczenia, co 

oznacza, że na terenie RP są osoby dysponujące odpo-
wiednim doświadczeniem.

3. Zarzut nieosiągania w 2013 r. przez Miasto oraz 
przez operatorów Hali wyników fi nansowych założo-
nych w umowie o dofi nansowanie budowy Hali (…) 

Wyjaśnienie UM: W samej treści zarzutu kontrolu-
jący popełniają błąd powołując się na operatorów hali, 
podczas, gdy od początku powstania tej hali jedynym jej 
operatorem była i jest spółka Hala Sportowa Częstocho-
wa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie i Urząd Miasta Częstochowy nie byli operato-
rami, a jedynie administratorami obiektu. Odnośnie zaś 
założeń fi nansowych poczynionych w studium wykonal-
ności, stanowiącym załącznik do umowy o dofi nanso-
wanie, należy podnieść, że zgodnie z wytycznymi opra-
cowania studiów wykonalności do projektów z zakresu 
wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013, przygotowane studia wy-
konalności mają za zadanie zaprezentować zasadność 
realizacji projektu oraz wskazać optymalny zakres pro-
jektu realizowanego przy najkorzystniejszym rozwiąza-
niu technicznym/organizacyjnym, jak również pokazać 
jego wykonalność, w szczególności w aspekcie: fi nan-

sowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. 
Dokumenty te mają także wykazać zgodność przyjętych 
rozwiązań z dokumentami programowymi, politykami 
UE i krajowymi oraz wskazać znaczenie projektu dla 
społeczności lokalnej i regionu. Założenia fi nansowe 
studium wykonalności, a właściwie ich realizacja, nie 
stanowiły elementu zobowiązania miasta, który musiał 
być zrealizowany. Służyły one jedynie ocenie meryto-
rycznej wniosku oraz proponowanego przedsięwzięcia. 
Natomiast wskaźnikami, które muszą zostać osiągnięte, 
są: wskaźnik produktu – już osiągnięty oraz wskaźnik re-
zultatu – ilość imprez zorganizowanych w obiekcie oraz 
liczba osób korzystających z obiektu. Tylko te elementy 
są objęte sprawozdawczością do Instytucji Zarządzającej 
RPO WŚ, co potwierdza stanowisko kontrolowanej jed-
nostki i przeczy znaczeniu założeń fi nansowych studium 
wykonalności, jakie bezpodstawnie nadali im kontrolu-
jący. Z tego względu analiza założonych oraz aktualnych 
kosztów utrzymania hali, a także osiąganych przez nią 
przychodów jest niecelowa i zbędna dla oceny realizacji 
projektu.

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy”.

kolejna część w następnym numerze.

Ad vocem urzędu miasta (w nawiązaniu do kontroli NIK) cz. 2

Przesłanie XXXV 
Pielgrzymki Obrońców Życia
Jasna Góra, marzec 2015 r.
My, uczestnicy XXXV Pielgrzymki Obrońców Ży-

cia na Jasną Górę, w najwyższym stopniu zaniepokojeni 
kolejnymi inicjatywami i działaniami wymierzonymi w 
życie ludzkie w najwcześniejszych etapach jego istnie-
nia, a także coraz bardziej radykalnym promowaniem 
ideologii gender, widząc jedyny ratunek dla Polski w 
powrocie do nauczania społecznego Świętego Jana 
Pawła, wzywamy do opamiętania, porzucenia kultury 
śmierci i budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji ży-
cia i miłości. Dlatego apelujemy do:

Prezydenta RP o nieratyfi kowanie przemocowej 
Konwencji CAHVIO, będącej w swej istocie narzę-
dziem wprowadzenia do polskiego prawa i polityki spo-
łecznej, skrajnie niebezpiecznej dla rodziny, Kościoła i 
całego społeczeństwa, ideologii gender;

Rządu RP o pilne wycofanie z aptek śmierciono-
śnych preparatów znanych pod nazwą „pigułka dzień 

po”, które z jednej strony niszczą poczęte życie, z dru-
giej rujnują zdrowie stosujących je kobiet;

Sejmu RP o odrzucenie rządowego projektu ustawy 
„o leczeniu niepłodności”, legalizującego procedurę in 
vitro, i zastąpienie jej ustawą zakazującą stosowania tej 
metody (przypominamy – na 10 poczętych tą metodą 
istot ludzkich, przeżywa tylko jedna!), a promującej 
naprotechnologię, jako sprawdzoną i skuteczną metodę 
leczenia bezpłodności;

Obywateli RP o wybór na urząd Prezydenta RP oso-
by, która stać będzie na straży prawa do życia od poczę-
cia, bronić będzie konstytucyjnych praw rodziny, jedno-
znacznie opowie się przeciw ideologii gender. W tym 
kontekście przypominamy kryterium Świętego Jana 
Pawła, który w tym miejscu, 19 czerwca 1983 roku, 
mówił: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i 
podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku 
człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem 
i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu Pielgrzymów
dr Paweł Wosicki 

– Polska Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba 

– Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

R E K L A M A



12  CZWARTEK 02.04.2015

Pierwszym rodzajem użytków rolnych są 
grunty orne. Z definicji są one poddawa-

ne stałej uprawie mechanicznej mającej na celu 
produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodni-
czych. Zgodnie zatem z tą definicją gruntami or-
nymi są także ziemie, na których urządzone zo-
stały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, 
Gruntami ornymi są także grunty nadające się do 
uprawy, ale zajęte pod plantacje, chmielu, wikliny, 
wierzby, oraz szkółki krzewów i drzew ozdobnych (w 
tym wszelkiego rodzaju „choinek”) i krzewów.

Ostatni rodzaj gruntów ornych są wszelkiego ro-
dzaju ugory i odłogi, na których prowadzono kiedyś 
działalność rolniczą. Ugory to pola czasowo nieob-
siane a poddawane pielęgnacji chemicznej, czy me-
chanicznej, by użyźnić glebę. Odłogi są natomiast 
pozostawiane na dłużej i pozwala im się zarastać róż-
nymi gatunkami roślinności.

Oprócz gruntów ornych mamy też do czynienia 
z sadami. Są to grunty z drzewami i krzewami 

owocowymi o zwartym nasadzeniu, a także szkółki 
drzew i krzewów owocowych oraz winnice. Pojęcie 
„zwartego nasadzenia” jest zdefiniowane ilościowo 
i przyjmuje się, że musi to być minimum 600 drzew 
lub 2.tys. krzewów na 1 hektar. By teren mógł być na-
zwany sadem musi mieć co najmniej 0,1 hektara po-
wierzchni.

Trzecim rodzajem użytków rolnych są łąki trwałe. 
Do takich łąk zalicza się grunty pokryte zwartą 

roślinnością wieloletnią. W jej skład wchodzą liczne 
gatunków traw, roślin motylkowych i ziół. Tworzą one 
ruń łąkową. Jest ona systematycznie koszona. W rejo-
nach górskich hale i połoniny też są zaliczane do łąk 
trwałych i z zasady też są koszone.

Pastwiska trwałe również są użytkami rolnymi. Do 
pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte roślinno-
ścią podobną do tej, którą można spotkać na łąkach. 
Różnica między łąką a pastwiskiem sprowadza się do 
tego, że pastwiska, w przeciwieństwie do łąk, nie są 
koszone, a wypasane. W regionach górskich, na ha-
lach i połoninach koszenie może ewentualnie, w nie-
wielkim stopniu, wspomagać wypasanie.

Dla mieszkańców miast nie do końca oczywiste 
jest, że także grunty pod stawami są traktowa-

ne jako użytki rolne. Z wyjątkiem jezior i zbiorników 

zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu 
wód,  do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod 
zbiornikami wodnymi wyposażonymi w urządzenia 
hydrotechniczne, które powodują, że stawy nadają 
się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb. Po-
jęcie gruntu pod stawami jest umowne i należy pa-
miętać, że obejmuje ono swoim znaczeniem również 
powierzchnie ogroblowane wraz z systemem rowów 
oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a 
należące do obiektu stawowego.

Podobnie jak grunty pod stawami, także i grunty 
pod rowami są użytkami rolnymi. Zalicza się do 

nich grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje 
urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzy-
stywanych do produkcji rolniczej.

Oprócz gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, 
oraz gruntów pod stawami i rowami, użytkami 

rolnymi są także grunty rolne zabudowane. Zalicza 
się do nich grunty zajęte pod budynki i urządzenia 
budowlane służące produkcji rolnej, produkcji rybnej, 

a także służące przetwórstwu rolno-spożywczemu. 
Mogą to więc być wszelkiego rodzaju obory, stodoły, 
wiaty, spichlerze, kotłownie, komórki, garaże, szo-
py, budynki inwentarskie, a także tereny zajęte pod 
ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

Powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosi 
niemal 20 mln hektarów, co stanowi niemal 60 

procent ogólnej powierzchni kraju. Pamiętajmy, że do 
użytków rolnych nie wlicza się żadnych terenów le-
śnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. O nich 
pisaliśmy od stycznia do marca i nie będziemy do nich 
wracać. Wszystkich zainteresowanych problematyką 
leśną zapraszamy do naszego archiwum na stronie 
www.7dni.com.pl.

red.

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

W ostatnim odcinku naszego ekologicznego cyklu pożegnaliśmy się z lasem, a zaczynający się drugi kwartał roku poświęcimy rolnictwu i jego 
wpływowi na ekosystem. Skupimy uwagę na wpływie na środowisko naturalne człowieka parającego się działalnością rolniczą. By Czytelników, 

a zwłaszcza słabiej obeznanych z tematem Czytelników z miast wprowadzić w temat rolnictwa bieżący odcinek poświęcamy zdefiniowaniu tego, co 
może być nazwane użytkiem rolnym. Rolnictwo kojarzy się mieszkańcom miast najczęściej z łanami zbóż i polami ziemniaków. Do tak zwanych użyt-
ków rolnych należą jednak tereny niekoniecznie kojarzone od razu z rolnictwem Przyjrzyjmy się im po kolei, byśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia 
i jakie pojęcia mogą się pojawiać w najbliższych odcinkach naszego cyklu.
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Dziewiętnasta edycja Muchowego Pucharu 
Warty – już za nami. W zawodach, organi-
zowanych przez Jurajski Salmoklub z Czę-
stochowy, wystartowało 59 zawodników 
między innymi z: Bystrzycy Kłodzkiej, 
Kielc, Torunia, Ustronia, Krakowa, Myśle-
nic, Tarnowskich Gór, Dąbrowy Górniczej 
i z wielu innych regionów Polski. W tym 
roku było inaczej niż zazwyczaj dlatego, że 
pierwszy raz zawody odbyły się na nowo 
powstałym, odcinku „NO KILL”. Bazą za-
wodów był „Zajazd u Renaty” w Poraju, 
gdzie pracowała komisja sędziowska pod 
przewodnictwem sędziego Macieja Bru-
dzińskiego. Pstrągi podczas zawodów że-
rowały przeciętnie, a były łowione głównie 
na streamery oraz nimfy. Sklasyfikowano 
19 zawodników, z których prawie 10-u zło-
wiło więcej niż jedną rybę a dwóch najlep-
szych zaliczyło po 7 sztuk. 
Imprezę zakończył wspólny obiad, tort-pu-
char, pamiątkowe zdjęcie oraz rozlosowa-
nie i wręczanie ogromu upominków i pu-
charów. 
Organizatorzy serdecznie dziękują uczest-
nikom za wspaniałą atmosferę oraz wszyst-
kim osobom i firmom za pomoc w orga-
nizacji imprezy. A byli to: PZW OKRĘG 
CZĘSTOCHOWA, SCIERRA, EGO, CAD-
DIS S.C., WĘDKARSKA POLSKA & 
KUSTIGIZA FLIES - DOM WĘDKARZA 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM, 
FROSTED GLASS, PPUH M-ELEKTRO-
STATYK – KRZYSZTOF LEDWOŃ, 
GORSKIERZEKI.PL, JAXON, TAIMEN 
FLY FISHING, POWER, SATELLITE, 

CMYK24.PL, BALSAX, ART-FOTO DA-
NIEL KASPRZAK, AB-FLY ANTONI 
BOGDAN, VISION, GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE "POD HUBAMI" 
ANNA I FRANCISZEK SIKOŃ, SPENT, 
IZI, GRAFF, SALIX ALBA, SIEK-M, 
ABRAMIS, DESIGN FISHING SP. Z O.O., 
SKLEP WĘDKARSKI ANTRA, SKLEP 
WĘDKARSKI IRO, SKLEP WĘDKAR-
SKI ARKA PAWLAKA, FLYTYER.PL, 
SALAR, FLYMEN, SZTUKA ŁOWIENIA 
oraz TYGODNIK „7 DNI”.

Wyniki zawodów:

Najdłuższy pstrąg (47 cm) – Marcin Słom-
ka z Myślenic. 

Najlepsza drużyna – PZW ZWIERZYNIEC 
(Krzysztof Kaleta, Mariusz Słomka i Łu-
kasz Ostafin).

Indywidualnie:
1. Bartosz Magnuszewski – JURAJSKI 
SALMOKLUB CZĘSTOCHOWA
2. Tomasz Pinda - JURAJSKI SALMO-
KLUB CZĘSTOCHOWA
3. Tomasz Rał – SPINNER CZĘSTOCHO-
WA
4. Marcin Słomka – PZW MYŚLENICE
5. Łukasz Ostafin - PZW MYŚLENICE
6. Jan Skrzypczyk – PZW CZĘSTOCHO-
WA

Tekst: Daniel Kasprzak
Zdjęcia: Daniel Kasprzak 

i Michał Maciaszczyk

XIX Muchowy 
Puchar Warty
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W Kłobucku 28 marca zostały rozegrane I 
Eliminacje Juniorów do Mistrzostw Polski i 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych oraz 
otwarte zawody Skrzatów Kadetów i Młodzi-
ków. Zawodnicy brali udział w konkurencjach 
układów, walk oraz technik specjalnych. W kon-
kurencji walk na pałki uczestniczyli najmłod-
si adepci Taekwon-do ITF. Podopieczni Jacka 
Wąchały stanęli na wysokości zadania. Prawie 
wszyscy Dragoni zdobyli medale, niektórzy na-
wet we wszystkich konkurencjach. Na dziewięć 
klubów regionu Śląskiego w klasyfi kacji meda-
lowej KS Dragon zdobył I miejsce w kategorii 
Junior Młodszy i II w kategorii Junior.

Małgorzata Bejm 

Medale wywalczyli: (ze względu na dużą ilość 
osób wymienieni są tylko juniorzy i juniorzy 
młodsi)
Juniorzy:
Paszek Sandra :złoto w walkach do 55 kg. ,brą-
zowe w ukłdach i technikach specjalnych
Oliwia Lenczner:złoto w układach I Dan,brązo-
we w walce do 55 kg. i technikach specjalnych 
:(mieszkanka Olsztyna)
Hajduk Michał:srebro w ukladach I Dan oraz 
brąz w walkach do 68 kg.
Krzemiński Łukasz :złoto w walkach do 56 kg. , 

srebro w technikach i brąz w układach I Dan
Bejm Patryk :dwa złote medale w walce do 
68 kg. oraz w układach II Dan(mieszkaniec 
Skrajnicy)
Turski Szymon:srebro w walce do 75 kg.(miesz-
kaniec Olsztyna)
Radecki Kamil :brąz w układach(mieszkaniec 
Olsztyna)
Pastuszka Dawid :brąz w technikach specjal-
nych
Juniorzy Młodsi:
Biernacka Martyna:złoto układy kup oraz brąz 
w technikach
Gancarczyk Ewa:srebro w walkach do 50 kg. i 
brąz w układach
Bobrowska Kaja złoto w walkach do 42 kg.
Waluś Roksana brąz w walkach do 42 kg.
Starczewska Paulina srebro w walkach do 55kg.
Kawecka Nikola brąz w walkach do 55kg.
Derda Kacper :dwa złote w układach oraz 
technikach
Wąchała Krzysztof dwa złote w walkach do 46 
kg. i układach I Dan
Magnes Maciej brąz w walkach do 52 kg.
Wala Krystian dwa srebrne w walkach do 70 kg. 
i technikach
Miszczyk Tomasz złoto w walce pow. 70 kg.

Dragoni 
z tonami medali

mi...6
Celebrowanie Świąt Wielkanocnych niero-

zerwalnie wiąże się z wiosną i z budzącym się 
życiem. Wiele z zakwitających wtedy roślin 
używamy do dekorowania świątecznych stołów 
i koszyków ze święconką. Najpopularniejsze z 
nich to rzeżucha, bukszpan, barwinek, gałązki 
borówki czerwonej oraz wierzba. Oprócz tego 
kwiaty tj. żonkile, tulipany, stokrotki, pierwiosn-
ki i hiacynty. Niewielu z nas wie, jaka jest sym-
bolika tych roślin. Drobniutka rzeżucha posiada 
wiele zalet. Jest bogata w witaminy, sole mine-
ralne i olejki eteryczne. Można jej używać jako 
dodatek do kanapek i surówek. Poza tym szybko 
kiełkuje i jest niewymagająca w uprawie. Na-
siona rzeżuchy najlepiej posiać w naczyniach 
dekoracyjnych wykładając je uprzednio wilgot-
ną watą i podlewając codziennie. Rzeżucha po-
winna być uprawiana w ciepłym i słonecznym 
miejscu. Zwyczaj jej wysiewania na Wielkanoc, 
datuje się od XV wieku. W Europie poznano ją 
dzięki Rzymianom. Rzeżucha jest symbolem 
odradzającego się życia i sił witalnych. Dużym 
uznaniem na Wielkanoc cieszy się bukszpan. Ten 
niewielki krzew można spotkać niemal w każ-
dym ogrodzie i na wielu tarasach. Drobniutkie 
listki bukszpanu nie opadają na zimę, pewnie 
też dlatego budzą w nas pozytywne nastroje i 
zapowiadają nadejście cieplejszych dni. Gałązki 
bukszpanu chętnie są używane do dekorowania 
koszyczków i pisanek. W starożytności bukszpan 
poświęcony był bóstwom podziemnym. Dawniej 
spotykany był też zwyczaj zawieszania wianków 
z bukszpanu na drzwiach, co miało odstraszać z 
domu złe moce. Dziś symbolizuje trwałość  ży-
cia i nieśmiertelność. Bukszpan jest rośliną nie-
zbyt wymagającą. Może rosnąć praktycznie na 
każdym podłożu  i w każdym miejscu. Dzięki 
rozbudowanemu systemowi korzeniowemu do-
brze znosi susze. Należy jednak pamiętać, że jest 

niejadalny, a wręcz trujący! Ze Świętami Wiel-
kiej Nocy nierozerwalnie kojarzą się gałązki 
wierzbowe, popularnie nazywane baziami. Sza-
re, miękkie „kotki” są najczęściej częścią palm 
święconych w Niedzielę Palmową. Od wieków 
wierzba uznawana była za drzewo symbolizujące 
życie, potrafi ące odradzać się w najtrudniejszych 
nawet warunkach. Znaczenie takie zawdzięcza 
zapewne szybkiemu tempu wzrostu oraz łatwo-
ści ukorzeniania się. Do ozdabiania koszyków ze 
święconką wielu z nas używa delikatnych pędów 
barwinka pospolitego. Występuje on w wielu od-
mianach, z których każda charakteryzuje się nie-
zwykłą barwą liści i kwiatów. Doskonale nadaje 
się do zacienionych zakątków ogrodu. To idealna 
roślina okrywowa do ogrodów, na cmentarze i 
do pojemników. Jest rośliną trującą, ale posiada 
również właściwości lecznicze. Jej wymagania 
glebowe są niewielkie, choć najlepiej czuje się 
na glebach żyznych, próchnicznych. Barwinek 
nazywano niegdyś fi ołkiem czarownika, gdyż 
stosowano go jako składnik miłosnych napojów 
i używano do wypędzania złych duchów. W me-
dycynie ludowej wykorzystywany był także jako 
lek na zaburzenia nerwowe. Inną powszechnie 
wykorzystywaną krzewinką do dekoracji są ga-
łązki borówki brusznicy, popularnie nazywanej 
czerwoną. Prócz walorów ozdobnych, ziele to 
ma duże zastosowanie w kuchni (galaretki, kon-
fi tury, soki) oraz w ziołolecznictwie. Owoce bo-
rówki znane są jako środek dietetyczny. Roślinę 
tę najłatwiej spotkać na wrzosowiskach, torfowi-
skach i w lasach sosnowo-świerkowych. Niewąt-
pliwą ozdobą stołów wielkanocnych są kwitnące 
rośliny cebulowe – np. tulipany, hiacynty, narcy-
zy (żonkile). Można je postawić w doniczkach 
lub ściąć i wstawić do wazonu. Kolorowych i 
Wesołych Świąt. 

AW

A .  W o ź n i a k

Kwiecień  z 

OKF
1 – 2 IV
godz. 15.00 - SĄSIADY
godz. 16.45 – GLORIA
godz. 18.45 – SĄSIADY   
godz. 20.30 – SILS MARIA

3 – 9 IV
godz. 14.15  - DZIKA DROGA   oprócz 6 IV
godz. 16.30 – SĄSIADY   
godz. 18.15 – VIVIANNE CHCE SIĘ ROZ-
WIEŚĆ          
godz. 20.30 – DZIKA DROGA 

6, 10 IV godz. 14.30 
11 IV  godz. 14.00    
12, 13 IV godz. 15.00 – ZA JAKIE GRZECHY 
DOBRY BOŻE?
14 IV  godz. 14.30
16 IV  godz. 15.00

7 IV
godz. 12.00 – DUMNI I WŚCIEKLI   Kino 
Seniora

NOWE HORYZONTY - TOURNEE

10  IV
godz. 16.45 – BIAŁY CIEŃ
godz. 19.00 – ZJAZD ABSOLWENTÓW
godz. 20.30 -  BIAŁY BÓG

11 IV
godz. 15.45 – ŻONA POLICJANTA
godz. 19.00 – MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST
godz. 20.30 – BIAŁY CIEŃ

12 IV
godz. 17.00 – POD OCHRONĄ
godz. 19.00 -  DYSTANS
godz. 20.30 – MAŁY QUINQUIN CZ.1

13  IV
godz. 17.00 – ZJAZD ABSOLWENTÓW
godz. 18.30 – MAŁY QUINQUIN CZ.2
godz. 20.30 -  BIAŁY BÓG

14  IV
godz. 16.30 – BIAŁY BÓG
godz. 18.45 – ZJAZD ABSOLWENTÓW
godz. 20.30 -  MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST

15  IV
godz. 17.30 – MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST
godz. 19.00 – DYSTANS
godz. 20.30 -  POD OCHRONĄ

16  IV
godz. 17.15 – ŻONA POLICJANTA
godz. 20.30 – BIAŁY CIEŃ

17 - 23  IV
godz. 14.30 – SELMA
godz. 17.00 – ONIRICA
godz. 18.45 – HEAVY MENTAL
godz. 20.30 -  SELMA

24 - 30  IV
godz. 14.30 – NAGINAJĄC REGUŁY
godz. 16.15 – HEAVY MENTAL 
godz. 18.45 -  SELMA
godz. 20.30 -  NAGINAJĄC REGUŁY

W dniach 4 – 5 IV (sobota - niedziela) kino 
nieczynne.
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R E K L A M A

TWÓJ DOSTAWCA DROBIU 
UBOJNIA DROBIU JAN-MAR

BOROWE, ul. DŁUGA 185, 42-133 WĘGLOWICE

www.ubojnia-borowe.pl
www.janmar.eu

Zamówienia prosimy składać pod numerem: 34 319 30 96
na automatycznej sekretarce lub pod numerem: 510 179 650

Indywidualne ustalanie cen:
Kamil Bejm 510 179 650

W ofercie posiadamy wszystkie elementy  
kurczaka, indyka,  kaczki oraz gęsi!

Na życzenie klienta każdy potrzebny 
asortyment wg zamówienia.

CODZIENNE DOSTAWY 
ŚWIEŻEGO DROBIU 
PROSTO DO CIEBIE!

Odkryj zalety drobiu!
 Ubój - Rozbiór - Dystrybucja

DETEKTYW 

Al. Wolności 64
42-200 Częstochowa
tel. 601 301 386, 34 323 03 90
e-mail: detektyw.zurawski@op.pl

Zbigniew 
Żurawski

POŚREDNICTWO 
WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

SPRAWDZAMY 
WIARYGODNOŚĆ KLIENTÓW




