
O swojej przygodzie z Włókniarzem opowiada 
były adept, młody żużlowiec Sebastian Tronina.
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KOLPORTAŻ  BEZPOŚREDNI - EGZEM
PLARZ BEZPŁATNY

19

 oleje: 
• silnikowe  • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
 smary: 
• plastyczne  • samochodowe
 płyny: 
• hamulcowe • eksploatacyjne

OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa

tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl
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Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej 
czy później trafiają pod dyskusję lokalnych po-
lityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, 
decydują o realizowaniu nowych projektów, 
wprowadzaniu zmian i kształtowaniu często-
chowskiej rzeczywistości. 

Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy rad-
nych 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 przedstawi-
ciele władzy o sprawach budzących kontrower-
sje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie 
polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozu-
mieć sens podejmowanych przez nich decyzji. 

W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lo-
kalnych ugrupowań politycznych będą prezento-
wali opinie swoich partii.

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

strony Czytelników.
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Prawda wyzwoli 
częstochowski żużel

- Skąd zainteresowanie żużlem?
- Na żużel chodziłem od dziecka. Z czasem 

zacząłem się kumplować z Marcinem Bublem, 
zawodnikiem Włókniarza i to było jakieś 3, 4 
lata temu. Miałem wówczas mniej niż 15 lat, 
dziś mam niespełna 18-ście. Po pewnym czasie 
zapisałem się do szkółki, zacząłem tam trenować 
i zostałem adeptem stowarzyszenia. Mam wpisa-
ną datę w książeczce – maj 2013 rok, czyli byłem 
dwa sezony. W tym czasie przez stowarzyszenie 
przewinęło się trzech prezesów i dwóch trene-
rów. Ze mną umowę podpisywał prezes Miro-
sław Ziębaczewski. 

Byłem w stowarzyszeniu dość krótko, gdy 
listownie poinformowano mnie, że będą wybo-
ry na prezesa, na nową kadencję. Trener Kafel 
powiedział, że musimy, my adepci, iść, bo jak 
nie, to nie będziemy mogli trenować. Poszliśmy 
więc. Na tym zebraniu przemawiał ówczesny 
prezes spółki Paweł Mizgalski, potem pan Artur 

Sukiennik – jako właściciel spółki. Później zo-
stał przedstawiony kandydat – Łukasz Banaś. W 
zasadzie wygrał większością głosów. Po kilku 
miesiącach doszło do kolejnej zmiany prezesa, 
nastał Michał Świącik.

- Młodzi ludzie przychodząc do 
Włókniarza, muszą należeć do sto-
warzyszenia? 

- Tak, ponieważ każdy adept, który trenuje 
ten sport przed licencją zawodniczą musi być 
członkiem stowarzyszenia. Gdy ja przyszedłem 
do Włókniarza było nas ponad 10-ciu. Tak samo 
juniorzy do lat 21, którzy są we Włókniarzu też 
muszą być członkami stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie podpisuje umowę z adeptem, 
szkoli go, a gdy adept zda licencję zawodniczą za 
darmo wypożycza go do spółki. 

dokończenie na str. 3
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Czy zdaniem Państwa ugrupowania jest za-
sadne i sensowne organizowanie konsultacji spo-
łecznych wśród mieszkańców Częstochowy, w 
ważnych kwestiach dotyczących naszego miasta?

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

„Konsultacje społeczne są jed-
nym z wprowadzonych przez Radę 
Miasta instrumentów obywatelskich, 

który daje możliwość wyrażenia opinii danej grupie 
mieszkańców i skonfrontowanie jej z opiniami innych 
zainteresowanych środowisk.

Oczywiście, konsultacje są potrzebne i pozwalają 
formalnie poznać władzom miasta stanowisko w danej 
sprawie oraz wypracować satysfakcjonujące rozwiąza-

nie. Należy jednak pamiętać, że jest to opinia i ostatecz-
na decyzja należy do władz miasta, które mogą podjąć 
inną niż oczekiwaną w konsultacjach. Dlaczego? Nie 
zawsze głos płynący z konsultacji może pokrywać się 
z opinią specjalistów/biegłych np. z zakresu inżynierii 
drogowej, środowiska, edukacji czy też służby zdrowia  
etc. i tym samym być niekorzystny dla ogółu miasta. 
Konsultacje społeczne mają za zadanie ułatwić podję-
cie decyzji, a nie ją zastępować.

Jestem przekonany, że konsultacje jeszcze wielo-
krotnie będą prowadzone w naszym mieście z dobrym 
skutkiem dla wszystkim zainteresowanych. Warto 
podkreślić, że w grupie tzw. „pro obywatelskich” in-
strumentów oprócz konsultacji społecznych do dys-
pozycji mieszkańców naszego miasta są:  inicjatywa 
uchwałodawcza, budżet obywatelski, czy też inicjaty-
wy lokalne.”     dokończenie na str. 5

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I KLIMATYZACJI

Nasza oferta:
Techniki grzewcze: kotłownie olejowe, węglowe; pompy ciepła
Techniki wentylacyjne: rekuperacja, wentylacje przemysłowe, biurowe
Klimatyzacja: split, centrale klimatyzacyjne, chłodnictwo przemysłowe
Ekologiczna energia: kolektory słoneczne, pompy ciepła
Klimatyzacja: split, centrale klimatyzacyjne, chłodnictwo przemysłowesplit, centrale klimatyzacyjne, chłodnictwo przemysłowe
Ekologiczna energia: kolektory słoneczne, pompy ciepłakolektory słoneczne, pompy ciepła

ul. Żyzna 15 c, 42-200 Częstochowa       tel. 34 365 00 65, 34 365 00 60       e-mail: domeko@vp.pl

Energia odnawialna - czysta energia
Środowisko korzysta już dziś - Teraz czas na Ciebie
Wykorzystaj darmową energię
* 70 % niższe koszty ciepłej wody użytkowej

Obsługa inwestycji od A do Z
Projektowanie 
Kosztorysowanie

Sprzedaż Montaż Serwis

Środowisko korzysta już dziś - Teraz czas na Ciebie

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I KLIMATYZACJI

ul. Żyzna 15 c, 42-200 Częstochowa  tel. 34 365 00 65, 34 365 00 60  e-mail: biuro@dom-eko.pl  www.dom-eko.pl

Pompy ciepła
                   Klimatyzacja
                                    Wentylacja 

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy RP Adama Jarubasa
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Barbara Drożdż – rodowita częstochowianka, ukończyła Liceum im. J. Słowackiego. Wiersze pisze 
od dawna: należała do klubu RSTK przy Hucie Częstochowa, do klubu Złota Jesień należy od czasu 
jego powstania. Jej wiersze publikowane są w lokalnych i ogólnopolskich mediach, w I., II., i III. czę-
ści Antologii wierszy członków Klubu Złota Jesień. Nagradzana w konkursach literackich Kolegium 
Nauczycielskiego w Wieluniu i w Ludźmierzu. Do pisania inspirują ją aktualne wydarzenia i sport.

Klub Literacki Złota Jesień
PAMIĄTKA ZNAD BAŁTYKU

Niepokalana z muszli błogosławi
Uśmiecha się do mnie
W małych muszelkach kwiat
Broszka z bursztynu
Z zasuszonym motylem
I fotografia rodzinna
Z pełnych miłości pięknych dni
Klucz wiolinowy, wydmy, molo
W złotych obrączkach ja i ty
Błądzę myślami po wodach przeszłości
Tęsknię za wschodem, zachodem słońca
Za jodem zbawiennym dla zdrowia
Chciałabym zbierać bursztyny,
Gdy fale wyrzucą je na brzeg
Stopy grzać w piasku, zagrać w piłkę
Zachwyt przelałam na syna
Bryzę na twarzy przywiózł mi wnuczek
Wnuczka we włosach wiatr
A ja jestem szczęśliwa, że przywieźli mi 
morski świat!
                  BARBARA DROŻDŻ

Dzień gorzkiego Zwycięstwa
Obradująca 8 maja 1945 r. pod przewodnic-

twem Bolesława Bieruta Krajowa Rada Naro-
dowa ustanowiła 9 maj Narodowym Świętem 
Zwycięstwa i Wolności. Miało to na celu upa-
miętnienie „po wsze czasy zwycięstwa Narodu 
Polskiego i Jego Wielkich Sprzymierzeńców 
nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad 
hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawie-
dliwości nad niewolą i gwałtem”. 24 kwietnia 
2015 r. Sejm zmienił datę święta, Narodowy 
Dzień Zwycięstwa obchodzony ma być 8 maja.

Data jest tu problemem najmniejszym. Zwa-
żywszy genezę i sposób powołania Krajowej 
Rady Narodowej z wielkimi wątpliwościami 
można mówić o „zwycięstwie demokracji” 
w Polsce. Zwykła uczciwość wobec faktów 
unieważnia też słowa o zwycięstwie wolności i 
sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem. Obiek-
tywna ocena sytuacji nakazuje pytać: czy może 
się uznać za zwycięzcę państwo, które utraciło 
suwerenność i któremu odebrano blisko 50% 
terytorium (dając jako rekompensatę komplet-
nie zrujnowane i rozkradzione ziemie odebrane 
przegranym Niemcom). 70 lat po zakończeniu 
II wojny światowej, żyjąc już w warunkach 
wolności słowa, z pewną skromnością i dużą 
goryczą powinniśmy mówić o „zwycięstwie 
Narodu Polskiego i Jego Wielkich Sprzymie-
rzeńców nad najeźdźcą germańskim”. 

Oczywiście możemy twierdzić, że byliśmy 
zwycięzcami bo od początku do końca walczy-
liśmy po dobrej, zwycięskiej stronie. Można i 
tak, ale wojna to przedłużenie polityki, liczy się 
skuteczność a nie racje moralne. Dwaj triumfa-
torzy II wojny światowej – ZSRR i USA – nie 
musieli legitymować się konsekwencją. ZSRR 
był do czerwca 1941 r. sojusznikiem Niemiec 
hitlerowskich, USA do grudnia 1941 r. zacho-

wywały neutralność. W naszej części Europy 
straty terytorialne ponoszone przez kraje, bę-
dące w sojuszu z Hitlerem (Węgry, Rumunia, 
Bułgaria, Austria, Finlandia) były mniejsze niż 
straty Polski. Udział Czechosłowacji w wysiłku 
wojennym był skromniejszy niż Polski, za to 
nasz południowy sąsiad zachował suwerenność 
(władzę po wojnie objął legalny emigracyjny 
rząd), utracił jedynie Ruś Zakarpacką, zyskując 
niezniszczony majątek niemiecki w tzw. Kraju 
Sudeckim. Gorszy był bilans, balansujących 
między dwoma wrogami krajów bałtyckich 
(Litwa, Łotwa, Estonia): utrata suwerenności i - 
choć obyło się bez strat terytorialnych – zagłada 
i wywiezienie na katorgę blisko 30% obywateli.

Rezultat II wojny światowej był dla Polaków 
(obywateli II Rzeczpospolitej) zbyt gorzki, 
byśmy mogli się cieszyć Dniem Zwycięstwa. 
Niewątpliwie radość wynikała z wyzwolenia 
od okrucieństw okupacji hitlerowskiej. Niewąt-
pliwie uzyskaliśmy gwarancję biologicznego 
przeżycia, a to była wyraźna zmiana na plus 
w porównaniu z czasami rządów niemieckich. 
Ale tak w rzeczywistości, osobista sytuacja Po-
laków nie była po 1945 r. w sposób wyraźny 
lepsza niż pokonanych Niemców.

Ogólnoeuropejskie świętowanie, niezależnie 
czy 8 czy 9 maja, było Świętem Zwycięstwa 
Hipokryzji. Kłamstwo kłaniało się cnocie, nad-
używano słów o wolności, dobro zespolono ze 
złem, wszystko, by przykryć rzecz bolesną. II 
wojna światowa byłą wielką przegraną euro-
pejskiej cywilizacji. Ratowano jej resztki po 
wojnie, oddając połowę kontynentu w pacht 
totalitarnemu diabłu.

Kto jednak, który lider polityczny, odważy 
się to powiedzieć publicznie? Łatwiej gorycz i 
rozpacz zastąpić muzyką i fajerwerkami.

Jarosław Kapsa   
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Kalendarium
 7 maja – urodziny Tomka Pochwały (skoczek 
narciarski) 
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień 
Czerwonego Krzyża
9 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Unii 
Europejskiej 
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki 
Komunalnej, Światowy Dzień Przytulania 
11 maja – Dzień bez Śmiecenia 
12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrow-
nych 
13 maja – Światowy Dzień Chorego, Święto 
Matki Bożej Fatimskiej 

Tygodnik „7 dni” życzy wiele radości i pomyśl-
ności Tomkowi Pochwale, bibliotekarzom i 
pracownikom gospodarki komunalnej. Wielbi-
cielom przytulania – moc uścisków, pedantom 
i „porządnickim” - czystych ulic i chodników, 
a chorym – szybkiego powrotu do zdrowia i 
spełnienia marzeń.

W poprzednim numerze Tygo-
dnika „7 dni” opublikowaliśmy 
list Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Regionu i Utworzenia 
Województwa Częstochow-
skiego adresowany do jedena-
stu kandydatów na Prezydenta 
RP oraz do liderów głównych 
partii politycznych. Nadawca 
otrzymał dwie odpowiedzi, od 
Magdaleny Ogórek oraz od Ja-
nusza Korwin-Mikke.

Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej Magdaleny Ogórek, kandy-
datki na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej:

„Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie. 
Dr Magdalena Ogórek popiera postulaty wy-
suwane przez Państwa stowarzyszenie, podzie-
lając Państwa obawy związane z degradacją 
regionu częstochowskiego. Prosimy przyjąć 
zapewnienie, iż po odniesieniu sukcesu wy-
borczego i po objęciu urzędu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej dr Magdalena Ogórek 
podejmie konsekwentne i skuteczne działania 
zmierzające do przywrócenia województwa 
częstochowskiego ze stolicą w Częstochowie.”

Komitet Wyborczy kandydata na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza 
Korwin - Mikke: 

„Janusz Korwin-Mikke od zawsze opowia-
dał się za autonomią regionów i decentra-
lizacją państwa, która wraz z deregulacją i 
prywatyzacją, przesunąć ma władzę w ręce 
mieszkańców poszczególnych ziem, tj. jedno-
stek i członków wspólnoty, do której przyna-
leżność poczuwają.

W korzeniach i cechach gospodarczych re-
gionu Częstochowy, słusznie upatrują się Pań-
stwo powodów, dla których jej niezależność 
jest pożądana. Problem braku niezależności i 
sztucznych podziałów administracyjnych, któ-
ry widzą Państwo u siebie, pojawia się także w 
innych regionach kraju, stąd zabiegać należy 
w pierwszej kolejności o rozwiązanie uniwer-
salne, na mocy którego takie miejsca będą mo-
gły rozwijać się niezależnie.

W odróżnieniu od pozostałych ugrupowań 
politycznych, partia skupiona wokół Korwin-
-Mikkego, popiera autonomię znacznie dalej 
posuniętą, a ograniczoną jedynie tak oczywi-
stymi kwestiami jak pierwszeństwo prawa kra-
jowego nad lokalnym czy zakaz prowadzenia 
przez region własnej polityki zagranicznej."

Pozostali kandydaci oraz przedstawiciele 
krajowych ugrupowań politycznych nie odpo-
wiedzieli na list Stowarzyszenia. Najwyraźniej 
nie mają zdania w sprawie ewentualnego przy-
wrócenia województwa częstochowskiego.

red.

Niestety niewielki odzew 
kandydatów na Prezydenta RP
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dokończenie ze str. 1
- Jakie obowiązki ma młody członek stowarzyszenia?
- Właśnie uczestniczenie w wyborach władz stowarzyszenia, 

czyli w Walnych Zebraniach. Poza tym musi opłacać składki. Są 
one znikome, jakieś 20 złotych w skali roku. 

- Co adeptowi w zamian daje stowarzyszenie?
- Ja od początku miałem swój kevlar i kask. Od stowarzyszenia 

brałem ochraniacze na kolana i kręgosłup. Dostawałem też cza-
sami motocykl, na jeden sprzęt przypadało 3, 4 adeptów. Brałem 
także buty.

- O co chodzi z tymi butami, bo ta sprawa już obrosła 
legendą…

- Prawdą jest, że dostałem buty, ale 3 - 4 numery za małe. To 
proszę sobie wyobrazić, jak to się fajnie jeździło… Zakładałem 
je tylko wtedy, gdy wyjeżdżałem na tor, bo piętę miałem w poło-
wie wysokości cholewki, to są dość wysokie buty. Chodzić się w 
nich absolutnie nie dało.

Po rozmowie z panem Szmidlą i Świącikiem, prezes stwier-
dził, że tak nie może być musimy kupić buty. Skończyło się to 
tak, że tych butów do dzisiaj nikt nie widział. Skontaktowałem 
się z jednym z byłych zawodników, powiedział mi, że ma 2 pary 
za symboliczne 200 zł. Miało je kupić stowarzyszenie, ale mijały 
dni, a nadal butów nie miałem, więc kupiłem sam. I tak zrobił się 
kolejny wydatek… kupiłem też ochraniacze. Chciałem, by miało 
to ręce i nogi, chciałem od stowarzyszenia brać tylko motocykl.

- To, co jeszcze kupiłeś we własnym zakresie jest dro-
gie? O jakich pieniądzach mówimy?

- Kevlar nowy kosztuje około 2-3 tys. zł, używany około 500 
zł. Kask zaczyna się od kwot około 200 zł, nawet do 2 tysięcy 
i musi mieć atest bezpieczeństwa. Ja kupiłem za 350 zł. W sto-
warzyszeniu są wprawdzie kaski, ale jeden na dwie - trzy oso-
by. Gdy zawodnik zjeżdża z toru, kask bierze drugi. Może nie 
każdemu to przeszkadza, ale dla mnie zakładanie przepoconego, 
mokrego kasku po kilku przejazdach przez kilku zawodników, 
nie należało do rzeczy przyjemnych. Wolałem kupić sobie swój. 
Z tego co słyszę od chłopaków podobno teraz jest tego więcej. 
Nie wiem, za moich czasów było tylko tyle.

- Na czym polega szkolenie?
- W moim przypadku ciężko mówić o szkoleniu. Trener Kafel 

wsadził mnie na motocykl i powiedział: jedź! Miałem dwa tre-
ningi, po czym trener odstawił mnie od jazdy. 

- Dlaczego?
- Nigdy trener Kafel mi tego nie wyjaśnił.

- To po co przychodziłeś na stadion?
- Proszono mnie, abym pomagał spółce podczas Ligii, poza 

tym wciąż miałem nadzieję na to, że będę mógł jeździć, że będę 
mógł trenować.

- Na czym polegała ta pomoc?
- Ja na przykład musiałem stać na meczu i otwierać bramkę dla 

telewizji, otwierałem ją, gdy kamerzysta wchodził lub schodził z 
toru. Na przykład stałem też na wirażu z flagą. Ogólnie to byłem 
kimś w rodzaju obsługi technicznej. 

W poprzednim sezonie 2014 wysyłali mnie na festyny do szkół 
podstawowych, bo prezes prosił, byłem np. w Szkole Podstawo-
wej nr 36. Co robiłem? Stałem, uśmiechałem się, a dzieci sobie 
robiły zdjęcia i brały autografy. Były też festyny rady dzielnic, 
myślę, że były to festyny polityczne, wyborcze. Pojawiała się na 
nich pani Karina Szewczyk, zresztą ona je prowadziła. Na każ-
dym festynie był prezes Michał Świącik z jakimiś adeptami.

Przed wyborami prezes Świącik nagrał filmik, w którym 
przedstawiał się jako prezes stowarzyszenia i osoba walcząca 
o Włókniarz. W tym filmiku była też informacja, że w drugiej 
turze wyborów popiera kandydata na prezydenta Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka z SLD. Teraz to mnie śmieszy, bo na marcowej sesji 
ten sam prezes trzymał z radnym PiS-u Arturem Sokołowskim. 
Może to nie ma większego znaczenia, ale mnie jako młodego za-
wodnika są to sytuacje co najmniej dziwne. Nie chcę angażować 
się politycznie, nie chcę być wykorzystywany do lansowanie się 
przez członków stowarzyszenia – ja chciałem jeździć. 

- Dlaczego nie zrezygnowałeś?
- Były obietnice, że będę jeździł. To znaczy inaczej – nikt mi 

nie powiedział wprost, że nie będę miał możliwości jeżdżenia. 

Wiadomo – wtedy bym zrezygnował. Szukałbym opcji gdzie in-
dziej. 

Sytuacja zmieniła się, gdy nastał prezes Świącik. Przede 
wszystkim doszło do zmiany trenerów, za Józefa Kafla przyszedł 
Roman Tajchert. 

Ja współpracy z trenerem Kaflem nie uważam za jakąś 
owocną.

- Twoje plany...
- Zakupiłem swój sprzęt, swój motocykl, dałem kilka tysię-

cy złotych. Silnik kupiłem od tunera, który składa je chociażby 
Tomkowi Gollobowi. Porozumiałem się z innym klubem i mam 
nadzieję, że coś się uda pojeździć, a jak nie, to dam sobie spokój.

Mam zwyczajny żal do działaczy ze stowarzyszenia, że jeżeli 
oni wiedzieli, że nic ze mnie nie będzie, to mogli mi to powie-
dzieć prosto w twarz dużo wcześniej. W moim odczuciu oni tyl-
ko chcieli wykorzystywać mnie do pracy podczas imprez i pod-
czas treningów. Faktycznie sytuacja zmieniła się na lepsze gdy 
prezesem był Michał Świącik, początkowo to on podał mi dłoń, 
również Janusz Szmidla pomógł mi z edukacją szkolną. 

Chciałbym podziękować panom: Reperskiemu, Drewniakowi, 
Dziubkowi i Grabowskiemu. 

- A może brak Ci talentu?
- Może i tak. Kilkakrotnie próbowałem o tym rozmawiać. Je-

śli nie mam smykałki do żużla, to przestanę jeździć. Sprzedam 
co mam i będzie koniec. Chciałbym jednak, by mi się udało, bo 
pokazałbym ludziom ze stowarzyszenia w Częstochowie, że się 
mylili. To jest pasja, chcę to robić, bo mi się to podoba.

Renata R. Kluczna

Pokój na parterze domu. Przez okno 
widać drzewa. Aleksy siedzi na krześle 
przy stole z  rękami wyciągniętymi na 
boki i  zamkniętymi oczami. Z  kuchni 
wychodzi Krystyna z dwiema filiżanka-
mi herbaty.
K: Tato, co ty robisz?
A: milczy.
K: Co ci się stało? Słyszysz mnie? 
Halo!
A: Nie przeszkadzaj, medytuję. Za
pisałem się na jogę.
K: Joga na krześle?
A: Na początek można na krześle. 
Co tam u Basi?
K: To samo. Wciąż nie może znaleźć 
pracy, odkąd zamknęli tę lecznicę 
dla zwierzaków.
A: Na moje wyszło. Zawsze mówi
łem, że to jej technikum weteryna
ryjne to psu na budę.
K: Oby się twoje słowa w złoto za
mieniły.
A: ???
K: Tak, Basia ma pomysł.
A: Jaki? Psu na budę?
K: Właściwie nie tylko na budę. 
Moja córka chciałaby założyć 
przychodnię weterynaryjną.
A: Co ty mówisz?!
K: Jest taki program unijny, Basia 
się dowiedziała, Wiedza Edukacja 
Rozwój. PO WER. To szansa dla 
młodych ludzi bez pracy, na szkole

nia, doradztwo zawodowe, a w nie
których przypadkach także na włas
ną działalność gospodarczą. Mogą 
się wtedy ubiegać o takie dofinan
sowanie swojego projektu.
A: Ale żeby od razu przychodnię?
K: Dogadała się z Danką, lekarką, 
z  którą pracowała. Poza tym ten 
lokal po nieistniejącej już przy
chodni jest przystosowany do le
czenia zwierzaków. Mogłyby go 
wynająć od właściciela, bo stoi 
pusty.
A: Wynająć? No i co z pustym zrobi? 
Przecież to musi być odnowione, 
umeblowane, wyposażone w apa
raturę… no wiesz. Skąd ona na to 
wszystko weźmie?
K: No przecież mówię ci, że może 
się ubiegać o dofinansowanie z Unii. 

A remont i malowanie raczej nic ją 
nie będzie kosztowało.
A: Niby dlaczego?
K: No kombinuj, kombinuj...
A: Aaaa, to znaczy, że i  ja jestem 
w tym projekcie?
K: Tylko jako wolontariusz, czyli pra
cujesz za darmo.
A: No dobrze, ale jak one sobie 
dwie kobiety dadzą radę? Przyjdzie 
pies 40 kilo i kto go położy na stół? 
K: Paweł go położy.
A: Jaki Paweł? 
K: Och, to miała być tajemnica. 
Basi kolega z klasy. Właśnie koń
czy behawiorystykę zwierząt na 
uniwersytecie przyrodniczym. 
A: To mów tak od razu! Przypo
mnij mi tylko, co to jest ta beha
wiorystyka?

K: Psia psychologia po prostu. 
A: To znaczy?
K: Taki zoopsycholog umie z agre
sywnego psa zrobić łagodne stwo
rzenie, a zastraszonemu, po ciężkich 
przejściach, pomaga dojść do siebie. 
Po prostu sprawia, że ludzie i psy są 
sobie bliżsi. Jak rodzina.
A: Już rozumiem. To taka jakby 
joga dla zwierząt.
K: Tato, zejdź z tej jogi!
A: Zaraz zejdę (znów, jak na począt-
ku, rozkłada ręce i zamyka oczy). Tak, 
czuję, że wszystko będzie dobrze, 
że mojej wnuczce się uda. (otwiera 
oczy) Słuchaj, ja mogę rzucić tę jo
gę i pomagać Basi w przychodni. 
K: Oczywiście na umowęzlecenie. 
(śmieją się oboje).

Stanisław Tym

Fundusze dla młodych 
na dobry start
Dla osób przed 30 rokiem życia wielką szansę 
stwarza Program Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER). Innowacyjne projekty mogą liczyć 
na wsparcie, a zatrudnienie młodych i poprawa 
sytuacji na rynku pracy są jednymi z priorytetów 
polityki unijnej i polskiej.
Na PO WER przeznaczono aż 5,4 mld EUR,
w tym środki na aktywizację zawodową 
młodych Polaków. Więcej informacji 
o Programie:
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
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Od 7 do 10 maja w całej Polsce odbywają się 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To setki 
imprez prezentujących zrealizowane projekty. 
Na stronie www.DniOtwarte.eu znajdują się 
informacje o tym, co można obejrzeć 
w najbliższej okolicy. Mogą to być muzea, teatry, 
stadiony, nawet wozy strażackie.

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

Młodzi założą przychodnię

Film „Porozmawiajmy 
o Funduszach 
Europejskich” 
oglądaj na YouTube

Joga na krześle?

Na początek  
można na krześle.

K A M P A N I A  I N F O R M A C Y J N A  M I N I S T E R S T W A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U

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

Prawda wyzwoli częstochowski żużel
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- przejazd autokarem, 
- 12 noclegów, 
- wyżywienie 3 x dziennie, 
- ubezpieczenie NNW
- grill, wieczorek taneczny
- pokoje 2 i 3-os. (łazienka , TV, balkon)

Zapisy przyjmuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Koło nr 1 w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 66 

lub pod nr tel.  693 592 005 

Ośrodek Wczasowy LEŚNY DWÓR 

w POGORZELICY nad morzem

 od 08.06 do 20.06.2015
1 os. /1360 zł

Tanie wczasy dla emerytów

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

KREDYT

tel. 34 333 90 22
Częstochowa: ul. Racławicka 2

Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. od 9 do 17

TAKŻE Z KOMORNIKIEM
NIEZALEŻNIE OD BIK

WYSOKA
PRZYZNAWALNOŚĆ

Tygodnik „7 dni” 
przyjmie osoby 
do roznoszenia 

gazet.

Kontakt 
w godz. 9 – 16,

pon. - pt.
ul. Nowowiejskiego 6 

lok. 16, III piętro 
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KURSY ZAWODOWE
obsługa komputera 
księgowość 
obsługa kasy fiskalnej 
specjalista kadrowo-płacowy
fryzjerstwo, kosmetyka
krój i szycie
język niemiecki dla wyjeżdzających do pracy za granicą
bukieciarstwo
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów  

     pozaszkolnych form kształcenia

S.P. „OŚWIATA”
Częstochowa, ul. Faradaya 31

tel. 34 361 64 25, tel./fax 34 361 89 52
www.kursy-czestochowa.pl, 

e-mail: biuro@kursy-czestochowa.pl

dokończenie ze str. 1
Stanowisko Polskiego Stron-

nictwa Ludowego w tej spra-
wie przedstawia Stanisław 
Gmitruk:

„Konsultacje społeczne to je-
den ze sposobów uzyskiwania 

opinii, stanowisk i propozycji, przez instytu-
cje publiczne, od osób (mieszkańców), któ-
rych pośrednio lub bezpośrednio mogą doty-
czyć zamierzenia i plany lub bieżące decyzje 
miejscowych władz. W odróżnieniu od refe-
rendum, wyniki konsultacji nie są wiążące. 
Dlatego uważam, że konsultacje społeczne w 
Częstochowie są celowe, przy rozstrzyganiu 
spraw, w których głos społeczny może lub po-
winien być istotny. Oczywiście nie wszystkie 
sprawy powinny być konsultowane, szcze-
gólnie te, które jasno wynikają z przepisów 
prawnych i muszą być zrealizowane przez 
pełniących władzę w mieście. Problemy ma-
jące rozwiązania alternatywne, w tym projek-
ty budżetu – projektowane dochody i wydatki 
miasta, powinno być konsultowane społecz-
nie, w częściach dotyczących społeczności 
lokalnej i wybranych spraw dotyczących 
dzielnicy, osiedla, itp.

Konsultacje społeczne mogą odbywać się  
w różnych trybach, w tym np. poprzez ankie-
ty w wersjach papierowych lub elektronicz-
nych, poprzez spotkania z mieszkańcami, 
poprzez uzyskiwanie opinii Rad Dzielnic, 
organizacji pozarządowych, w tym: stowa-
rzyszeń sportowych, organizacji pomocy 
społecznych, organizacji kultury, przedsię-
biorców i organizacji gospodarczych działa-
jących w mieście, wolontariuszy.

Rzetelnie prowadzone konsultacje społecz-
ne świadczyć mogą o realizacji zasady spo-
łeczeństwa obywatelskiego, na czym nam 

wszystkim, żyjącym w warunkach wolności i 
demokracji – powinno bardzo zależeć!”

Opinię Prawa i Sprawie-
dliwości reprezentuje radny 
Artur Gawroński:

„Istotą samorządu jest za-
rządzanie sprawami publicz-
nymi przez samych zaintere-
sowanych za pośrednictwem 

wybranych radnych do Rady Miasta oraz 
Prezydenta. Jest to rola służebna wobec 
mieszkańców, dlatego zasadne i sensowne 
jest organizowanie konsultacji społecznych 
wśród mieszkańców Częstochowy, w waż-
nych kwestiach dotyczących naszego miasta. 
Władza miejska pracuje dla mieszkańców i to 
ich głos powinien być najważniejszy. Opinia 
publiczna musi być na bieżąco informowana 
o celach, metodach i zasadności zamian. Dia-
log, konsultacje i wsłuchanie się w opinie są 
bardzo ważną formą komunikacji z przedsta-
wicielami władz i mieszkańców. Ważną rolę 
w komunikacji społecznej powinny odgrywać 
Rady Dzielnic, które na bieżąco organizując 
spotkania z mieszkańcami informują o po-
trzebach w poszczególnych rejonach miasta. 
Musimy pamiętać, że większość nie zawsze 
ma rację dlatego głosy pojedyncze muszą też 
być wysłuchane i rozważone w podejmowa-
niu decyzji.” 

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Marcin Maranda:
„Konsultacje społeczne są 
potrzebne. Częstochowianie 
powinni współdecydować o 
najważniejszych sprawach w 

mieście. Politycy muszą liczyć się ze zda-
niem mieszkańców. Stowarzyszenie Miesz-
kańcy Częstochowy popiera ideę konsultacji. 

Uważamy, że częstochowianie powinni mieć 
jeszcze więcej narzędzi do współdecydowa-
nia o swojej przyszłości i przyszłości miasta, 
w którym żyją. Konsultacje mają rację bytu 
jeżeli nie są wykorzystywane przez polityków 
w złym celu. Nie może być tak, że to istotne 
narzędzie demokracji jest wykorzystywane do 
walki politycznej. Nie może być też tak, że 
w trakcie konsultacji manipuluje się ludźmi, 
konstruując pytania tak, by odpowiedzi wpi-
sywały się w z góry założony scenariusz napi-
sany w zaciszu partyjnego gabinetu. Konsul-
tacje społeczne będą miały sens, jeżeli zdanie 
wyrażone przez mieszkańców będzie rzeczy-
wiście brane pod uwagę. Niestety w Często-
chowie już kilkakrotnie mieliśmy do czynie-
nia z sytuacją, że władza pytała ludzi o zdanie, 
a potem i tak robiła co chciała. Mogę zapew-
nić częstochowian, że radni Mieszkańców 
Częstochowy będą stali na straży prowadze-
nia konsultacji w sposób czytelny i transpa-
rentny. Zrobimy wszystko, by głos często-
chowian był rzeczywiście brany pod uwagę.”

Swoją opinię prezentuje 
także reprezentant Ruchu 
Wolności – Marek Doma-
gała:

„Wobec pewnej oczywi-
stości, jaka wynika z pytania 
odpowiedź wydaje się też 

oczywista: władza ma służyć społeczeństwu, 
czytaj być z nim w ciągłym dialogu, konsul-
tacjach itd. 

Tyle, że zawsze istnieje tzw. druga 
strona medalu. Na niej się skoncentruję. 
Konsultacje społeczne są często cudowną 
metodą na unikanie przez władzę wszelkiej 
decyzyjności i odpowiedzialności. Władza 
niedecyzyjna i nieodpowiedzialna to atrapa 
władzy, na którą szkoda wydać złotówki, a 
niestety wydajemy na taką władzę miliar-

dy. Taki model państwa leży oczywiście w 
interesie władzy. Tą metodą na dowolnym 
stanowisku można posadzić dowolnego 
aparatczyka i partyjnego nominata. Co robi 
taki nomenklaturowy działacz? Konsultuje! 
Codziennie, wytrwale, przez 4 lata, do na-
stępnej kadencji, a wszystkie sprawy stoją w 
miejscu. Droga, która tu powinna być od 10 
lat istnieje nadal na rysunkach, oczywiście 
usilnie konsultowanych społecznie. Jedyne 
co konsultacjom nie podlega, to pensja dla 
działacza co miesiąc precyzyjnie przelewa-
na na konto. W miejsce przytoczonej drogi 
można wstawić cokolwiek, co wymaga od 
władzy decyzji. Widzicie te nowe samoloty 
dla rządu? Uzbrojenie dla armii, tę autostra-
dę wokół miasta z 2012 roku, nowe prawo 
podatkowe itd? Konsultują albo ustalają, że 
będzie już w... 2024 roku, czytaj nigdy. 

Władza ma robić  to co chce społeczeń-
stwo, słuchać go, spełniać jego żądania. 
Niby słusznie, ale takie tezy słyszy się naj-
częściej z okazji różnych protestów, kie-
dy to silne lobby zawodowe próbuje wy-
musić na nas opłacanie ich przywilejów. 
Właśnie w takiej sytuacji władza ma nie 
słuchać tzw. „społeczeństwa”. Zabiera-
nie wszystkim pod przymusem pieniędzy, 
żeby sfinansować grupę stosującą czę-
sto przemoc niczego dobrego nie czyni.
Jak więc być powinno? Jedynie słuszną i 
skuteczną metodą konsultacji społecznych 
są WYBORY. Co powinno charakteryzować 
rządzącego? To, że idąc do rządzenia czym-
kolwiek  wie, co i jak chciałby zrobić, ma 
swoją wizję, program! A społeczeństwo jego 
pomysł na władzę weryfikuje w wyborach 
tych i następnych. Jeden chce więcej podat-
ków, obiecuje, że coś za nie zrobi, inny mniej 
itd. Niby proste. Niby.”

Renata R. Kluczna

Akt oskarżenia przeciwko dwóm pracowni-
kom częstochowskiego Urzędu Kontroli Skar-
bowej podejrzanym o popełnienie przestępstw 
korupcyjnych, trafił do Sądu Rejonowego w 
Lublińcu. 

Postępowanie prowadziła Prokuratura Okrę-
gowa w Częstochowie. 

W toku śledztwa ustalono, że dwóch pracowni-
ków Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, 
zatrudnionych w Ośrodku Zamiejscowym w Czę-
stochowie, od początku października 2014 roku 
prowadziło kontrolę skarbową w firmie z branży 
motoryzacyjnej, mieszczącej się w Lublińcu. W 
trakcie kontroli urzędnicy poinformowali właści-
cielkę firmy, że ujawnili nieprawidłowości w za-
kresie rozliczenia podatków, które będą skutkowały 
koniecznością zapłaty przez firmę kwoty 100.000 
zł. Jednocześnie stwierdzili, że w zamian za kwo-
tę 10.000 zł odstąpią od wykazywania uchybień w 
protokole kontroli. Właścicielka firmy przystała na 
propozycję i ustaliła z urzędnikami, że pieniądze 
zostaną przekazane, w samochodzie w drodze z 
dworca do siedziby biura rachunkowego. O korup-
cyjnej propozycji poinformowała policjantów z 
Wydziału dw. z Korupcją Komendy 

Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach.

Wyznaczonego 
dnia kobieta 
p r z e k a z a ł a 
urzędnikom 
pieniądze. Za-
raz potem poli-
cjanci dokonali 
zatrzymania 

i n s p e k t o -
ra kontroli 
skarbowej i 

jego asystenta. 
W wyniku przeszukania 
osoby inspektora znalezio-

no przy nim pieniądze w łącznej kwocie 10.000 zł.
W śledztwie ustalono ponadto, że ten sam in-

spektor kontroli skarbowej nakłaniał innego in-
spektora do przekroczenia uprawnień służbowych. 
W sierpniu 2013 roku oskarżony poprosił o spo-
tkanie inspektora, który prowadził kontrolę firmy z 
Kłobucka, zajmującej się handlem stalą. W rozmo-
wie, którą przeprowadził z kontrolującym, poprosił 
go, aby ten nie wykazywał wszystkich zobowią-
zań podatkowych, należnych Skarbowi Państwa. 
Czynności śledcze pozwoliły na stwierdzenie, iż 
kontrolowana firma należała do dobrej znajomej 
inspektora.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego in-
spektor kontroli skarbowej nie przyznał się do 
przyjęcia korzyści majątkowej oraz wyjaśnił, że 
w trakcie kontroli nie ujawniono żadnych niepra-
widłowości. W trakcie kolejnego przesłuchania 
podejrzany przyznał się do zarzucanego mu prze-
stępstwa, jednakże zaprzeczył, iż żądał pieniędzy 
od właścicielki firmy. Jednocześnie inspektor nie 
przyznał się do nakłaniania inspektora z UKS w 
Katowicach do przekroczenia uprawnień służbo-
wych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego asy-
stent inspektora kontroli skarbowej nie przyznał 
się do przyjęcia korzyści majątkowej. W złożonych 
wyjaśnieniach stwierdził jednak, że w protokole 
kontroli firmy z Lublińca nie wykazano wszystkich 
nieprawidłowości.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie zastosował wobec podejrzanych tym-
czasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy, które 
w toku śledztwa zostało zamienione na poręczenie 
majątkowe, zawieszenie w czynnościach służbo-
wych i zakaz opuszczania kraju.

Przestępstwa: przyjęcia korzyści majątkowej 
podżegania do przekroczenia uprawnień przez 
funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, każde z nich jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

red.

Urzędnicy Skarbowi przed sądem
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zachowano pisownię oryginalną

@ List do kandydatów na Prezydenta RP: 
    „Pomóżcie nam ratować Częstocho-

wę” 
frantic.freelancer@gmail.com: Obmacałem treść wypo-

wiedzi dokumentnie Ten Tomasz Wieczorek – sądząc z argu-
mentacji: „Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastro-
falny. Dyscypliny sportowe - żużel, siatkówka, piłka nożna 
- dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w 
Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zo-
stały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi pod-
rzędnych” - to jednak kolejny …... inaczej. Ale Matyjaszczyka 
trzeba absolutnie zmienić – i tu zgoda, bo miasto wygasa.. Tyl-
ko jak i kiedy? 

@ Kalendarium 2015 - od 30.04.
frantic.freelancer@gmail.com: Czy moglibyście mi daro-

wać rocznicę śmierci Führera? Niech ten …... gnije dokument-
nie czyli wyczerpująco i istotnie.  

@ Kto sponsorował kampanie SLD? 
    Jaki jest udział biznesu w polityce?
Berluf : I ucichło jak to w Polsce. Pod dywanem sporo miej-

sca. 

S: Musi trwać, dopadną z czasem każdego psa... 

bednarski@dospel.com: a kierownik starej hali zarabia tyle 
co wszyscy jego podopieczni; no przekonał ich na 1/4 etatu i 
reszta pod stołem; to mu się należała dobra kaska!! ;a PIP w 
normie wie a nic nie wie że nie wie że wie. pozamykać wszyst-
kich złodziei - asteniusz wracaj

Aśka T : I stało się. Sebastiana M. skazali w UK. Okazał się 
winny. Teraz uprawomocnienie wyroku. Dostał 8 lat. Cieka-
we kiedy ruszy machina spraw w Polsce bo jak widać Żaneta 
mimo zarzutów działa w Dospel bez obaw. Widać kwity na 
niepoczytalność pozwalają. 

Abc: Aśka T nie pisz bzdur o wyroku który nie zapadł; cze-
kamy do końca maja

MS: Wyrok dla Sebastiana zapadł lecz to nie oznacza jesz-
cze odsiadki. Procedury sądowe, odwołania itp. Firma chce to 
zatuszować jak z powrotem niby Sebastiana co ploty rozgła-
szali, a tu okazało się, że koleś z telewizorka nadaje. A co nie 
dziwią Was pewne ruchy w firmie? Jak tam wideo konferen-
cje? Czatowe? Jak to ktoś pisał firma na glinianych nogach 
z głową bez mózgu. A Aśka T i Irek P też będą mieć wyroki 
za lewe faktury, kombinacje dla Sebka i kłamstwa. Jak widać 
dalej ściemniają z powodzeniem i myślą, że nikt im nie patrzy 
na ręce? ha ha ha \ to się zdziwią... 

Od redakcji:  Niektórzy forumowicze nie znają wszyst-
kich faktów. Pierwsza rozprawa biznesmena z Częstocho-
wy na Wyspach odbędzie się dopiero (a może już) pod ko-
niec maja.

@ Polemika – sens powołania 
     Uniwersytetu Częstochowskiego
anonim: Czytając ten cykl wypowiedzi można dostać sza-

łu, kto nami rządzi, czym to miasto sobie zasłużyło na tak 
debilnych radnych, posłów. Całe trzy kadencje Pan Giżyński 
tworzy uniwersytet i jeszcze nie wie co decyduje o jego utwo-
rzeniu - to jakaś paranoja tu jest potrzebny specjalista od głów. 
Krawczyk jak zwykle na "poziomie" stałym swojej miernoty i  
jeszcze ciągnie w dół senatora zresztą senator ten sam poziom 
prezentuje. Mam wrażenie że te "elity" to są po nauce w tym 
niedoszłym uniwersytecie a wystarczyłoby kilka lekcji u Pana 
Domagały. 

frantic.freelancer@gmail.com: Panie Krawczyk przestań 
pan …. że utworzenie/nazwanie czegoś uniwersytetem jest 
wynikiem zaangażowania senatora. Panie Gmitruk, daj żyć i 
nie zasmradzaj przestrzeni komunikacji społecznej ….. mamu-
ta. Jest 2015, a pan o wyższym seminarium duchownym i roku 
Długoszowskim – czy pan coś kuma, czy pan rozróżnia uni-
wersytet od prestiżowej szkółki niedzielnej? Panie Giżyński 
- ileż tych ćmoków kompletnych - czy utworzenie uniwersyte-
tu to sprawa wygranej Kaczyńskiego i PIS? Myśl człeku, jeśli 
potrafisz? Ciemnota i zabobon. Panie Maranda – nie przypisuj 
sobie zbyt wiele, od kiedy to studenci tworzą uniwersytet? Pa-
nie Domagała – dzięki za trzeźwy osąd sytuacji, który plasuje 
się na antypodach myślenia polityków lokalnych.

Remondis niszczy nasze mienie
„Sprawa dotyczy niszczenia podwór-

ka na ulicy Filomatów 5 w Częstochowie. 
Aby naświetlić Państwu tło sprawy zacznę 
od początku. Gdy pod koniec XIX wieku 
wybudowane zostały bloki przy obecnej 
ul. Filomatów w Częstochowie od strony 

podwórek zbudowano drogę z tzn. kocich 
łbów oraz chodnik z cegieł. Dopasowane 
one były do ówczesnych pojazdów - wozów, 
ale pamiętam jak jeszcze w latach 80-tych 
były obecne. Potem zakład Wełnopol padł, a 
dzielnicę przejęło miasto. Pamiętam, że ko-
pano tu jakieś kanały, przewrócono ziemię z 
kamieniami i cegłami do góry nogami i nikt 
nie wpadł na pomysł żeby poukładać je z 
powrotem. Co więcej nawieziono ziemi ze 
żwirem i wszystko „uklepano”. Mieszkańcy 
chodzili i prosili administrację o chodnik, 
żeby można było jakoś z domu wyjść, ale 
ta była nieugięta. W końcu mieszkańcy sami 
zdobyli materiał do budowy chodnika i po 
wielu bataliach (cyt. „kazali nam sobie sa-
mym chodnik układać bo oni nie mają czasu 
na pierdoły”) w końcu uprosili administra-
cję, żeby pomogła ułożyć chodnik. I dziś, 

a w zasadzie od ponad roku chodnik ten, 
podobnie jak reszta podwórka jest 2 razy w 
tygodniu niszczony przez śmieciarkę firmy 
REMONDIS. Wiele razy zwracano firmie 
uwagę. W zeszłym roku naprawiono zarwa-
ny przez śmieciarkę kanał (wkrótce znowu 
będzie potrzebna naprawa, bo wszystko po-
pękało). NASZ chodnik także długo tego nie 
wytrzyma. Bulwersujące jest to, że miasto 
najpierw nie chciało nam zrobić chodnika, a 
teraz gdy go sobie sami zrobiliśmy pozwala 
by wszystko zostało zniszczone. Mnie wy-
chowano tak, że jak coś się komuś popsuje 
to trzeba to naprawić, a tu REMONDIS robi 
co chce (nawet wszystkich śmieci nie zbiera 
jak w zeszłym roku). Prosimy o nagłośnie-
nie sprawy.

Mieszkańcy bloku nr 5 przy ulicy Filo-
matów.”

W tegorocznym Euro-
pejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach re-
prezentacja Kłobuckiego 
Stowarzyszenie 42-100 ZA-
JAWKA odebrała nagrodę 
w konkursie „Mieszkam tu! 
– Mądre pomysły na mądre 
miasto”. 

Na rozdaniu pojawili się kil-
kuosobową grupą, w skład któ-
rej weszli: Hanna Niemczyk, 
Olga Skwara, Karolina Skwar-
czyńska, Karolina Zarębska, 
Marcin Merda, Maciej Lesik. 
Członkowie ZAJAWKI opra-
cowali projekt pn. Rewitaliza-
cja budynku strzelnicy. Głosa-
mi internautów z całej Polski 
zajęli trzecie miejsce. Konkurs 
realizowany był z inicjatywy 
Centrum Szkoleń Meritum we 
współpracy z Fundacją Napraw 
Sobie Miasto oraz Portalem 

Samorządowym. Partnerem 
wydarzenia był Europejski 
Kongres Gospodarczy i to wła-
śnie tam nastąpiło rozdanie 
nagród. Nagrody były przy-
znane w dwóch kategoriach 
„obywatelskiej” i „samorządo-
wej”. Zgłaszając swój projekt 
ZAJAWKA tym samy zgłosiła 
lokalny samorząd do konkursu. 
W kategorii obywatelskiej za 
3 miejsce nagrodę odebrali z 
rąk prezydenta Gorzowa Wlkp. 
Jacka Wójcickiego, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia: Mar-
cin Merda i Maciej Lesik, w 
kategorii samorządowej nagro-
dę odebrał zaproszony na uro-
czystość burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski. 

Projekt opracowany przez 
ZAJAWKĘ obejmuje moder-
nizację budynku sportowej 
strzelnicy, która od lat nie służy 
swoim celom. Członkowie Sto-

warzyszenia chcą wykorzystać 
budynek na swoją siedzibę oraz 
zaadaptować pomieszczenie na 
salę wystawowo-warsztatową. 
Według projektu w budynku 
mogłoby się także mieścić 
małe muzeum militarne lub 
mała sala koncertowa, a na ze-

wnątrz kino letnie i skatepark. 
Nad całością pracowali Hanna 
Niemczyk, Błażej Kotowicz, 
Karolina Kulej oraz Marcin 
Merda. Członkowie ZAJAW-
KI cieszyli się z samego faktu, 
że zostali zaklasyfikowani do 
pierwszej dwudziestki spośród 
kilkudziesięciu projektów, któ-
re zostały zgłoszone do kon-
kursu.

red. 

„Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 
zostało wywieszone do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2328/19 i nr 2328/22 zabudowanej 
budynkiem starego spichlerza  położonej w Nakle.

Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl.”

 

Składniki:
duża garść mieszanki sałat (wedle uznania: 
masłowa, roszponka, rukola) 
200 g sera żółtego typu Gouda
1 pomarańcza
½ czerwonej cebuli
3 pomidorki koktajlowe
mała garść kiełków
pół papryczki chili

Sposób przyrządzenia:
Sałatę poszarpać. Żółty ser i pomarańczę po-
kroić w kostkę, pomidorki w ćwiartki, a cebulę 
w cienkie piórka. Całość wymieszać. Sałatkę 
posypać cienkimi plasterkami chili oraz kieł-
kami.

l
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Ogólnopolski sukces ZAJAWKI z Kłobucka
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 „Zwyczajnie Aktywni” po raz trzeci wspierają pacjentów na 
rynku pracy

Wystartowała III edycja projektu „Zwyczajnie Aktywni”, którego 
częścią jest konkurs organizowany pod tą samą nazwą. Celem obu 
działań jest zwiększenie szans osób chorych na rynku pracy oraz prze-
ciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Do udziału w akcji zapro-
szone są organizacje pacjentów oraz ich podopieczni. Organizatorami 
projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie 
Polska, którzy pragną dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać 
osoby chore oraz organizacje ich reprezentujące w realizacji celów 
na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska pacjentów. Przewlekła 
choroba często wyklucza człowieka z życia zawodowego, społeczne-
go i znacząco wpływa na jakość jego funkcjonowania. Pacjenci bez 
odpowiedniego wsparcia skazani są na wykluczenie. Dlatego właśnie 
powstał projekt „Zwyczajnie Aktywni”. Dla wielu osób w Polsce, do-
tkniętych różnymi schorzeniami odnalezienie się na rynku pracy, czę-
sto stanowi barierę nie do pokonania. Praca, obok rodziny to jedna  z 
najistotniejszych wartości w życiu człowieka, szczególnie dotkniętego 
chorobą. Dzięki inicjatywie pacjenci mogą liczyć na realne wsparcie 
ich aktywności na rynku pracy. Zadanie konkursowe polega na przy-
gotowaniu projektu aktywizującego zawodowo chorych, który ujmie 
ten temat nie tylko przez pryzmat wyzwania zawodowego, ale również 
psychologicznego. Na przygotowanie projektów organizacje mają czas 
do 30 czerwca 2015 roku. Więcej informacji na temat konkursu można 
znaleźć na stronie www.zwyczajnieaktywni.pl
 „Kręć kilometry” dla Częstochowy
Już po raz czwarty rowerzyści z całej Polski mają szansę powalczyć 

o stojaki rowerowe dla swoich miejscowość dzięki kampanii społecz-
nej „Kręć Kilometry” organizowanej przez Fundację Allegro All For 
Planet. O tym gdzie pojawią się nowe parkingi dla rowerów zdecydują 
mieszkańcy i przejechane przez nich kilometry. Rywalizacja o nowo-
czesne dizajnerskie stojaki będzie trwała 4 miesiące. W tym czasie 
każdy rowerzysta może pobrać darmową aplikację „Kręć Kilometry” 
i przejechanymi kilometrami zasilić konto swojego miasta, np. Czę-
stochowy. Im większy dystans, tym większa szansa na nowe stojaki w 
najbliższej okolicy. W sumie Fundacja Allegro All For Planet postawi 
nowe parkingi rowerowe w 20 miastach, których mieszkańcy pokonają 
w akcji największy dystans „na dwóch kółkach”. Uczestnicy rowero-
wej rywalizacji mają szansę także na atrakcyjne nagrody indywidual-
ne, w tym stylowe rowery miejskie, smartfony i kamery HTC, a także 
akcesoria rowerowe. Akcja „Kręć Kilometry” potrwa do 31 sierpnia. 
Szczegóły są dostępne są na: http://kreckilometry.pl/. Bezpłatną aplika-
cję, która umożliwia walkę o stojaki można pobrać z: iOS: https://itu-
nes.apple.com/pl/app/krec-kilometry/id666842836?l=pl&ls=1&mt=8 
lub

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kreckm.
mobile&hl=pl_PL
Konkurs dla filmowców-optymistów
Multimedia Happy End to święto pozytywnego kina, które co roku 

gromadzi tysiące widzów oraz wielu artystów z całego kraju. Tego-
roczna edycja odbędzie się w dniach 21– 24 października w Ośrodku 
Kultury Filmowej „Iluzja”. Uroczysty finał zaplanowany jest w Fil-
harmonii Częstochowskie. Już teraz, aż do 1 sierpnia 2015 r.można 
zgłaszać filmy na tegoroczną, 13. edycję. Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne na stronie www.happyend.multimediaoff.pl. Organizatorzy 
przyjmują filmy fabularne, dokumentalnie, krótkometrażowe i nieza-
leżne. Warunek jest jeden – muszą być optymistyczne. - Optymistycz-
ny, nie zawsze oznacza komedię – podkreśla Piotr Żukowski, Dyrektor 
Mutliemdia Happy End – Na naszym festiwalu pokazujemy często 
filmy pozornie smutne, wzruszające, ale zawierające pozytywne prze-
słanie. Takie, po których widz wychodzi z kina z uśmiechem na twarzy, 
nawet jeśli ma łzy w oczach.

Filmy jak zwykle oceni publiczność. Twórcy najlepszych obrazów 
otrzymają statuetki Złotych Ryb, a laureat Grand Prix nagrodę finan-
sową. Wyróżnione filmy będą też prezentowane na pokazach pofesti-
walowych w całej Polsce. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty 
filmowe (w Centrum Promocji Młodych), pokazy specjalne, spotkania 
z twórcami oraz seans filmowy dla dzieci.
 Akademia biznesu po raz trzeci
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Loża 

Częstochowska Business Centre Club zapraszają na trzecie szkolenie 
w ramach cyklu Akademia Biznesu. Tematem spotkania będzie „Pra-
wo pracy w pierwszej połowie 2015 roku”. Spotkanie odbędzie się 
13 maja w Częstochowskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 
przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121. Całość rozpocznie się o godz. 
10:00 i potrwa ok. 2 godzin. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jedy-
nym warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Zainteresowani proszeni są o przesłanie wiadomości 
elektronicznej na adres: mmakowska@arr.czestochowa.pl wraz ze 
wskazaniem: imienia i nazwiska uczestnika oraz przedsiębiorstwa, z 
którym uczestnik jest związany.
 Ufamy strażakom
Aż 97 proc. z nas ufa straży pożarnej, a 95 proc. pozytywnie oce-

nia jej pracę - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW. 
Polacy wysoko oceniają działalność Straży Pożarnej. Ponad połowa z 
pytanych (59 proc.) wystawiła strażakom ocenę bardzo dobrą. Sami 
strażacy przyznają, że to wymagająca, ale i satysfakcjonująca służba. 
Ich trud i zaangażowanie są doceniane przez obywateli - strażacy cie-
szą się zasłużonym zaufaniem. W Państwowej Straży Pożarnej pracuje 
obecnie 31 989 osób, w tym 29 911 funkcjonariuszy i 2 028 pracowni-
ków cywilnych. Około 8 proc. zatrudnionych to kobiety, z czego ponad 
tysiąc pań chodzi w mundurze. Warto pamietać, że strażaków zawodo-
wych w ich działaniach wspierają strażacy ochotnicy. 

– Wszystkiego już na nas próbowali. 
Wytruć nieraz chcieli, beton ze szkłem tłu-
czonym na głowę lali... Tym razem też nie 
dadzą nam rady. Burmistrz może się od-
grażać. Nie ruszą nas stąd, ten kanał jest 
nasz! – mówi hardo Rattus, herszt bandy 
szczurów zamieszkujących rury pod ulicą 
11 Listopada w Kłobucku.

Ciemnoszary szczur z krótkim kikutem 
po amputowanym ogonie twierdzi, że on 
i jego bracia od wielu już lat panują w tej 
okolicy. Są królami podziemia. Doniesie-
nia o tym, że burmistrz Jerzy Zakrzewski 
pozytywnie odpowiedział na interpelację 
radnej Barbary Błaszczykowskiej w spra-
wie deratyzacji nie robią na Rattusie więk-
szego wrażenia.

– Tu wszyscy się nas boją i ucieka-
ją przed nami. Panie to nieraz uciekają z 
wrzaskiem, a pewna ekspedientka to na mój 
widok nawet na ladę wskoczyła! – szczerzy 
się zadowolony gryzoń. – Pamiętam jak 
dzisiaj, wyszedłem wtedy cichaczem z rury 
obok  i wślizgnąłem się do sklepu z zasko-
czenia, a sprzedawczyni aż krzyknęła i już 
była na górze. „Niech mnie pani z nim nie 
zamyka!” wołała przerażona do szefowej 
stojącej przy drzwiach – chichocze szczur. 

Terror na ulicach
 – Bezczelność tego zapchlonego bandyty 

mnie zdumiewa, panoszy się tu jakby był u 
siebie – komentuje pani Iwona, właścicielka 
sklepu na parterze bloku przy ul. 11 Listopa-
da. – Zdzieliłam go wtedy mopem po grzbie-
cie aż wyleciał ze sklepu. Pracownicę długo 
musiałam uspokajać, bo cała się trzęsła bi-
dulka… – wspomina sklepikarka. –  Od tam-
tej pory ta cuchnąca kreatura mnie prześla-
duje. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś czas 
później, we własne urodziny, nakryłam tego 
wrednego śmierdziela na włamaniu do mo-
jego pokoju! – opowiada pani Iwona, która 
mieszka na pierwszym piętrze tego samego 
bloku. Weszła wtedy do pokoju, a Rattus był 
już na wewnętrznym parapecie. Dzielna ko-
bieta rzuciła się do okna, by je zatrzasnąć. 
Intruz błyskawicznie zawrócił, czmychnął 
na drugą stronę i…

Wścieklizna czy opętanie?
 – Zrobił coś zdumiewającego i przeraża-

jącego – nasza rozmówczyni dramatycznym 
tonem podkreśla, że takiego zachowania się 
po szczurze nie spodziewała. – Zamiast ze-
skoczyć, czy spaść, ten potwór nagle stanął 
na dwóch łapach, zaczął podskakiwać, rzucił 
się na szybę i wyglądał jakby chciał roztrza-
skać szkło i mi skoczyć do gardła! Staliśmy 
tak naprzeciw siebie po dwóch stronach szy-
by i nie miałam pojęcia co się dzieje – pani 
Iwona kończy już z uśmiechem i dodaje, że 
zaraz wpadł do pokoju syn. Dostrzegł, że 
Rattus szarpał się tak szaleńczo, by uwolnić 
się z bolesnego potrzasku. Szczurza ucieczka 
nie powiodła się bowiem całkowicie. Okno 
przygniotło mu ogon.

– Syn chciał go złapać, ale bestia dostrze-
gła, że ktoś ruszył w jej stronę, zdążyła sobie 
odgryźć ogon i zwiać. Ten ogon to najwstręt-
niejsza rzecz jaką w życiu widziałam – kobie-
ta kręci głową z odrazą.

Dla nikogo litości
Rattus stracił spory fragment ogona, ale 

nie stracił nigdy zapału do uprzykrzania ży-
cia mieszkańcom ulicy 11 Listopada i kilku 
ulic przyległych.

 – Ta kanalia dowiedziała się, gdzie 
mieszka moja mama – ton głosu naszej 
rozmówczyni znów jest poirytowany. 
– Mogłoby się wydawać, że czwarte piętro 
ochroni przed szczurami, ale niestety i tam 
człowieka dopadną. Pewnej nocy wszystko, 
co było z papieru, czy tektury zostało pocięte 
na wiórki. Mama opowiadała mi, że musia-
ła na klapie od sedesu stawiać taką ciężką 
pięciolitrową butlę z płynem do płukania, bo 
lżejszą, litrową butelkę szamponu szczury po-
trafiły zrzucić. 

Dla Rattusa wysokość nie jest żadnym pro-
blemem. Bloki są oplecione rurami, którymi 
można dotrzeć wszędzie.

Rura niczyja
– Kto nas wyrzuci i skąd? – pyta z szel-

mowskim uśmieszkiem Rattus.
– Tu jest plątanina rozmaitych rur, są in-

stalacje kanalizacyjne,  przeciwdeszczowe, za 

jedne są odpowiedzialni administratorzy bu-
dynków, za inne spółdzielnia mieszkaniowa, 
za jeszcze inne gmina… Pewny siebie szczur 
opowiada, że wszyscy już chcieli walczyć z 
jego plemieniem i nikomu się nie udało.

 – Administratorzy w piwnicach bloków 
od lat już wykładają trutkę. Zdechłą mysz 
to można tam czasami zobaczyć, ale szczury 
nie są głupie, na takie numery to trudno nas 
nabrać – zauważa mieszkaniec podziemnych 
labiryntów. 

 – Gmina to kiedyś nam zalewała przejścia 
tonami betonu wymieszanego z potłuczonym 
szkłem. Myśleli, że zęby na tym połamiemy, 
ale po kilku tygodniach zawsze znajdowali-
śmy jakieś inne przejście. Mieszkaliśmy tu, 
mieszkamy i będziemy mieszkać – zapowiada 
szef szczurzej kolonii.

Ostatnie podrygi?
Tym razem ma być inaczej. Burmistrz 

Jerzy Zakrzewski zapowiada, że szykowane 
jest rozwiązanie ostateczne.

 – Technologie idą do przodu, metody 
zwalczania szkodników są coraz nowocze-
śniejsze. Trzeba na problem spojrzeć w więk-
szej skali – tłumaczy Zakrzewski. – Porozu-
miemy się ze wszystkimi właścicielami dróg 
i wszystkimi wspólnotami mieszkaniowymi, 
znajdziemy specjalistyczną firmę, która zrobi 
dokładne rozpoznanie i zaproponuje kom-
pleksowe rozwiązanie – burmistrz zdradza 
szczegóły planowanego przedsięwzięcia.

My zaś będziemy się przyglądać sprawie 
i gdy tylko pojawią się jakieś ustalenia, do 
tematu wrócimy.

hubb

Tymi drzwiami się wdarł i tymi zaraz 
wyleciał ten okropny szczur – pokazuje 
ekspedientka uratowana przez właści-
cielkę sklepu.

Mieszkam kawałek stąd w bloku nr 21. Szczury zaglądają i do 
nas, to jeszcze nie koniec ich rewiru – mówi pani Adrianna

Pamiętam jeszcze ze szkoły, że szczury wysyłają najsłabszego 
osobnika, by spróbował każdego nieznanego pokarmu. Mieszkań-
cy tej rury pewnie już się dawno nauczyli omijać różowe granulki 
z daleka - komentuje pan Maciej
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
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SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro

O
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IE

3 piętro

O
G
Ł
O
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N
IE

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034  369 71 01

czynne 24 h

R E K L A M A

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
 dermatologiadermatologia

, testy, USG, RTG

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

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

PAPY
GONTY  bitumiczne 

OKNA       BRAMY

ul. Główna 118
42-280 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 91

tel. kom. 509 954 378

www.oritbis.com.pl

 rewelacyjne ceny
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region częstochowski

Organizmy oznaczane skrótem GMO, pochodzącym od angiel-
skich słów genetically modified organism, to te rośliny i zwierzę-
ta, których geny zostały zmienione w sposób niezachodzący w 
warunkach naturalnych na skutek rekombinacji, czy krzyżowa-
nia. Selekcję i dobór oraz krzyżowanie znamy od dawna, ale ich 
efektami, z definicji, nie są GMO. Pojęcie „żywność genetycznie 
zmodyfikowana” ma szerokie znaczenie i odnosi się (według unij-
nych rozporządzeń) do żywności składającej się, zawierającej lub 
wyprodukowanej z GMO. Żywność genetycznie modyfikowana 
może więc składać się z modyfikowanych roślin lub zwierząt w ca-
łości, w części, albo nie zawierać ich w sobie wcale, ale być z nich 
wyprodukowana, jak cukier, czy olej. Żywnością genetycz-
nie modyfikowaną (którą będziemy dalej zwali „żywno-
ścią GM”) nie są natomiast nazywane produkty spożywcze 
wytworzone tylko za pośrednią pomocą GMO, jak mleko 
od krowy karmionej modyfikowaną paszą, miód z trans-
genicznych roślin, czy wino od transgenicznych drożdży.

Unia Europejska ma najsurowsze przepisy dotyczące 
żywności GM na świecie. W Unii bada się wszystkie GMO, 
nawet te, w przypadku których nie podejrzewa się ryzyka. 
Dodatkowo bada się każdy gatunek, a nawet każdy pro-
dukt osobno. Mimo tego polska polityka nie jest zbieżna 
z polityką unijną. Nasze ministerstwa środowiska, zdrowia 
oraz rolnictwa o wiele bardziej rygorystycznie pilnują bez-
pieczeństwa środowiska i konsumentów. Polska jednak, 
jako członek UE musi dopuszczać obrót żywnością GM i 
paszami GM na terenie kraju.

Z jednej strony ruchy ekologiczne są więc zadowolone z 
blokowania, czy opóźniania prac nad kolejnymi ustawami 
o nasiennictwie, rejestracji odmian transgenicznych i im 
podobnych. Z drugiej strony jednak ekonomiści ostrzega-
ją, że sytuacja, w której żywność GM jest dostępna na tere-
nie Polski, a nie jest tu produkowana, doprowadza jedynie 
do wzrostu cen niektórych produktów spożywczych, bo ich 
składniki trzeba importować. Ograniczanie produkcji przy 
zezwoleniu na obrót nie obroni nas więc przed wytworzo-
nymi z GMO produktami dostępnymi w sklepach, a jedynie 
zwiększy koszty ponoszone przez rolników i producentów 
żywności. Zapłaci za to oczywiście konsument.

Na szczęście jednak unijne i polskie przepisy zgodnie twierdzą, 
że konsumenta nie można wprowadzać w błąd. Ich praktyczna 
interpretacja sprowadza się do tego, że konsument musi mieć 
umożliwiony świadomy wybór miedzy żywnością produkowaną 
z użyciem GMO, a jej „konwencjonalnym” odpowiednikiem. Ety-
kiety na produktach winny zatem być przejrzyste i jednoznaczne, 
a oprócz informacji ogólnej, o zawartości GMO w produkcie, na 
etykiecie muszą być także wymienione poszczególne modyfiko-
wane składniki. W niektórych krajach Europy zachodniej pojawia 
się też dodatkowo informacja uproszczona mówiąca o tym dla 
kogo dany produkt się nie nadaje (np. dla diabetyków, bezglu-
tenowców, nadciśnieniowców, wegetarian, wyznawców danych 
religii itp.)

Przeglądając etykiety w sklepach trzeba też pamiętać o tym, że 
informacja o tym, że produkt jest wolny od GMO nie jest obowiąz-
kowa – wiele innych produktów też nie ma w sobie GMO i nie ma 
takich napisów. Ich umieszczanie jest wyłącznie zabiegiem mar-
ketingowym, mającym przyciągnąć uwagę konsumentów.

Kontrowersje
Zwolennicy wykorzystywania GMO do produkcji żywności 

zwracają uwagę opinii publicznej przede wszystkim na wydaj-
ność rolnictwa i koszty produkcji. GMO pozwalają na zmniej-
szanie areału upraw przy wzroście produkcji. To z kolei skut-
kuje oszczędzaniem wody, ograniczeniem zużycia nawozów, 
ratowaniem środowiska przed agresywnymi środkami ochrony 
roślin, możliwością wykorzystania gruntów o niskiej jakości do 
produkcji biomasy na biopaliwa. Podniesiona w procesie gene-
tycznych modyfikacji odporność na choroby i szkodniki także 
redukuje koszty produkcji.

Przeciwnicy spożywania GMO w żywności ostrzegają głównie 
przed słabą znajomością długofalowych skutków ubocznych 
diety opartej o substancje spożywcze ze zmienionymi genami. 
Na świecie spożywa się produkty modyfikowane genetycznie 
od niespełna 20 lat. Według przeciwników żywności GM  to za 
krótko, by mieć o nich pełną wiedzę. Przypomina się problemy 
wywołane przez DDT, papierosy,  talidomid, czy azbest. W mo-
mencie wprowadzania do obrotu też były one uważane za nie-
szkodliwe... Opłakane skutki uboczne ujawniły się dopiero po 
pewnym czasie.

Najczęściej krytykowana jest ostatnio manipulacja genetycz-
na podnosząca odporność roślin i zwierząt. Niektórzy przyrod-
nicy twierdzą, że, o ile zacznie się ona przenosić na organizm 
konsumenta, to paradoksalnie będzie szkodliwa dla zdrowia. 
Zanim bowiem uodporni się człowiek, wcześniej uodpornią się 
obecne w nas bakterie, a zwłaszcza te obecne w układzie pokar-
mowym. W przypadku bakterii chorobotwórczych taka odpor-
ność to zagrożenie dla całego organizmu. Już obecnie zauważa 
się zwiększenie odporności niektórych bakterii chorobotwór-

czych przez nadużywanie antybiotyków. Efekt może być ten 
sam. Dodatkowo przeciwnicy spożywania GMO obawiają się 
tworzenia nowych białek mogących powodować alergie. Cho-
dzi zwłaszcza o tzw. alergie krzyżowe, ujawniające się, gdy skład 
chemiczny nowopowstałych białek przypomina skład znanych 
już alergenów.

Kto kogo kontroluje
Pretensje środowisk ekologicznych do ustawodawców wyda-

ją się być uzasadnione zwłaszcza w przypadkach, gdy badania 
nad szkodliwością (czy nieszkodliwością) produktów spożyw-

czych zawierających GMO są prowadzone przez laborato-
ria należące do producentów takiej żywności. Przeciwnicy 
spożywania genetycznie modyfikowanych organizmów 
argumentują, że jest to sytuacja sprzeczności interesów, 
która może doprowadzać do nadużyć i nieuczciwego pu-
blikowania danych. Dopóki zatem kontrola nad GMO nie 
zostanie przejęta przez niezależne instytuty badawcze, 
uniwersytety, czy jednostki rządowe, nie ma mowy o cał-
kowitej transparentności badań i pełnej wiarygodności 
podawanych opinii publicznej informacji.

Na razie naukowcy różnych branż zgadzają się co do 
jednego – nie ma na obecnym etapie rozwoju badań na-
ukowych żadnych jednoznacznych danych udowadnia-
jących szkodliwość produktów zawierających GMO. Nie 
mamy jednak w tej dziedzinie wiedzy pełnej, a jedynie 
wybiórczą. Ryzyko ujawnienia się problemów w przyszło-
ści nie jest wykluczone, a królikami doświadczalnymi w 
skali globalnej są konsumenci. W skali laboratoryjnej nie 
da się przewidzieć wszystkich zmiennych. Kto nie chce 
ryzykować ma w obecnej sytuacji jedno wyjście – czytać 
uważnie etykiety i wymagać od producentów żywności 
czytelnych i jednoznacznych informacji. Na wiarygodne 
potwierdzenie informacji o szkodliwości, bądź nieszko-
dliwości żywności z GMO przyjdzie nam zapewne jeszcze 
czekać latami.

O dietę dbajmy sami
W naszym regionie pojawia się dopiero moda na pro-

dukty lokalne. Większość ich wytwórców szczyci się tym, że 
powstają one bez chemikaliów, sztucznych nawozów, genetycz-
nych modyfikacji, czy zadawania zwierzętom cierpienia. Wspo-
mnieliśmy, że tzw. żywność ekologiczna najprawdopodobniej 
nie będzie mogła cenowo konkurować z produktami korporacji 
stosujących nowoczesne technologie na skalę przemysłową. 
Jeśli więc dokonujemy świadomego wyboru i godzimy się nieco 
więcej płacić za „zdrowsze” jedzenie, to możemy przy okazji spo-
glądać na miejsce produkcji. Dzięki temu region częstochowski 
może mieć szanse na spopularyzowanie ciekawych lokalnych 
produktów. Na zachodzie już to działa, więc mamy nadzieję, że 
przyjmie się i u nas. Pamiętajmy także o unikaniu marnowania 
jedzenia, bo myśląc w czasie zakupów i nie podejmując w su-
permarketach pochopnych decyzji zaoszczędzimy więcej, niż 
dopłacimy za zdrowy, regionalny produkt.

hubb
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska 

organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

– Wydaje nam się, że wiemy 
jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

O czym zapominamy lub o 
czym nie wiemy, gdy za-

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale 
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze 
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one 
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikro-
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. 
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach 
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej 
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada-
mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

Pośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby 
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?

- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazu-
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. war-
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko-
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco 
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. 
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez-
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli-
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce-
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stutt gart płaci wodociągom 
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi 
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej 
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu 
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie 
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach 
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy 
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież 
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest 
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do 
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

To właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie-
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te 
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za-
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst-
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach 
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza-
wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłu-
giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale 
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast 
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne 
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość 
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko 
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej pań-
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla roż-
nych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam na-
dzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów 
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy 
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu 
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte-
resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu 
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość 
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi 
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

Prozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upo-
wszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie 

rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na 

obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi za-
gląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak ko-
larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosną-
ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących 
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastruktu-
rę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły, 
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą, 
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości, 
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających 
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolo-
giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu-
rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła 
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zasko-
czyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść 
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane 
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest 
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet 
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To 
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne 
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp 
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa. 
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wy-
miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.

Leśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem 
może mieć jakieś negatywne skutki?

- Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych 
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny 

mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach 
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystyczny-
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miej-
sca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W 
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale 
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośred-
nie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od same-
go początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek 
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się 
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowie-
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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Wspólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i 
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika, 
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwesti om związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów, 

z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także 
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeże-
my przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o 
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

W spomniane w poprzednim odcinku naszego ekologicznego cyklu nawozy naturalne i sztuczne budzą wciąż 
pewne kontrowersje, ale do nawożenia, jako do metody polepszania wydajności w rolnictwie jesteśmy już od 

lat przyzwyczajeni. O wiele większe natomiast kontrowersje budzi nowa metoda zwiększania wydajności w produkcji 
żywności, jaką jest genetyczne modyfikowanie organizmów żywych.



Pod koniec kwietnia na Jasnej Górze od-
była się „III Ogólnopolska Pielgrzymka 
Wędkarzy”, którą wraz z Klasztorem OO. 
Paulinów na Jasnej Górze zorganizowało 
Koło PZW nr.3 „Górnik” z Bełchatowa. 

Mszę Świętą w Bazylice Jasnogórskiej od-
prawił ks. Władysław Staśkiewicz z Bełchato-
wa. Pomagali mu księża, którzy przybyli z węd-
karzami z różnych stron Polski: ks. Krzysztof 
Szary, filipin z Bytowa, ks. Mirosław Simka z 
Bełchatowa i ks. Artur Bombiński z Ciecha-
nowa (wszyscy księża celebrujący Mszę to 
doskonali wędkarze). Przy ołtarzu ustawiły się 
Poczty Sztandarowe kół wędkarskich z: Byto-
wa, Bełchatowa i Częstochowskiego Wodnika 
oraz Poczty Okręgów PZW z Ciechanowa i 
Częstochowy. 

Gdy zakończyły się oficjalne uroczystości 
zainteresowana grupa uczestników spotkała się 
w auli Przeora Kordeckiego, by podyskutować 

o problemach wędkarzy i ustalić przyszłorocz-
ną IV Pielgrzymkę Wędkarzy. Wspólnie usta-
lono, że jej organizatorem będzie Okręg Czę-
stochowski. 

W podziękowaniu dla Jasnej Góry Prezes 
Koła nr. 3 z Bełchatowa Antoni Florczyk w 
imieniu wszystkich wędkarzy przekazał na ręce 
Ignacego Rękawka Kustosza Jasnogórskiego 
figurkę św. Barbary oraz dokonał wpisu do 
Księgi Pamiątkowej. Podziękował za pomoc 
w organizacji pomysłodawcom I Pielgrzymki: 
Mariuszowi Tokarzowi Komendantowi Straży 
Jasnogórskiej i Pawłowi Wasikowi artyście ma-
larzowi związanemu z Jasną Górą oraz wszyst-
kim, którzy wzięli w niej udział. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali 
znaczki upamiętniające pielgrzymkę. Oczy-
wiście Ci, którzy przybyli na III Pielgrzymkę 
zadeklarowali, że stawią się na Jasnej Górze w 
komplecie w przyszłym roku.

Robert Amborski
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Po emocjonujących zawodach, w których nasi 
zawodnicy pokazali dużo dobrej gry, a jeszcze wię-
cej charakteru i waleczności, cel został zrealizowa-
ny. RCC awansował do finału Mistrzostw Polski i 
jest w gronie 12 najlepszych drużyn w kraju! 

O sześć miejsc premiowanych awansem walczyło 
w Częstochowie ostatecznie 10 drużyn. Trudno jednak 
stwierdzić, że brak dwóch drużyn z południa wpłynął w 
jakikolwiek sposób na wyniki. Zabrakło bowiem ekip, 
które zajęły w eliminacjach niższe miejsca, natomiast 
pozostali czterej przedstawiciele grupy południowej 
wywalczyli w Częstochowie awans do finału, potwier-
dzając tym samym, że był to region silniejszy.

W rozgrywkach grupowych rywalami RCC byli 
Budowlani Lublin, Legia Warszawa, AZS AWF War-
szawa oraz Rugby Białystok.

Zmagania rozpoczął pojedynek z Budowlanymi 
Lublin. W meczu tym na boisku nie pojawili się w na-
szych barwach ani Michał Krzypkowski, ani Mateusz 
Nowak. Było bowiem jasne, że tego dnia kluczowe 
będą kolejne mecze i to one zadecydują o ewentual-
nym awansie. Nieco eksperymentalny skład nie był w 
stanie nawiązać walki z najlepszą drużyną eliminacji, 
w efekcie czego Budowlani odnieśli pewne zwycię-
stwo.

Dużo większy ciężar gatunkowy miał kolejny 
mecz z drużyną z Białegostoku. Po pierwsze rywa-

le zaskakująco dobrze grali wiosną w rozgrywkach 
swojej grupy. Po drugie, bardzo małą porcją wiedzy 
o tej drużynie dysponował sztab trenerski. Początek 
meczu był w związku z tym dość nerwowy. Po dwóch 
przyłożeniach Mateusza Nowaka nasi zawodnicy 
schodzili na przerwę prowadząc, ale symbolicznie - 
10:5. Druga połowa była jednak już jednostronnym 
widowiskiem (m.in. 3 przyłożenia Krzypkowskiego) 
i ostatecznie RCC zwyciężył 36:5.

Kolejnym rywalem był AZS AWF Warszawa. 
Pierwsze przyłożenie nasi zawodnicy zdobyli już w 
akcji otwierającej mecz, a jego dalszy przebieg był 
podobny – kontrola gry i przemyślane akcje przyno-
siły kolejne przyłożenia. Zwycięstwo 29:0, w obliczu 
wyników innych drużyn, niemal gwarantowało już 
awans do finału MPS.

Fazę grupową RCC kończył pojedynkiem z kolejną 
stołeczną drużyną – Legią. Mecz miał bardzo zacięty 
przebieg. Rywale prezentowali grę fizyczną, momenta-
mi wręcz szukając kontaktu. Nasi zawodnicy próbowa-
li przeciwstawić im odważną grę ręką i nieszablonowe 
rozwiązania. Właśnie po dwóch sprytnych indywidu-
alnych akcjach Mateusza Nowaka, mogliśmy cieszyć 
się prowadzeniem 12:0 do przerwy. W drugiej odsłonie 
podrażnieni rywale „wrócili jednak do gry” i wyszli na 
prowadzenie 14:12. Do końca meczu pozostało wtedy 
zaledwie 20 sekund. Tylko dzięki charakterowi i zim-
nym głowom naszych zawodników, udało się w tych 

warunkach przeprowadzić złożoną z kilku faz akcję, 
którą pewnie na skrzydle wykorzystał Mariusz Kapica 
pieczętując kolejne tego dnia zwycięstwo RCC.

Drugie miejsce w grupie pozwoliło naszym zawod-
nikom rywalizować z doskonale znanym R.C. Ruda 
Śląska w meczu o 3. miejsce. W ten mecz lepiej „we-
szli” goście – na przerwę schodzili prowadząc 12:0. 
Dopiero zryw w drugiej połowie pozwolił doprowa-
dzić naszym zawodnikom do stanu 17:14 dla rywali. 
Szansa na zwycięstwo pojawiła się, gdy przy tym wła-
śnie wyniku piłka znów trafiła na skrzydło do Mariusza 
Kapicy. Tym razem rywale zachowali czujność i kontr-
ując ten atak naszej drużyny przypieczętowali swoje 
zwycięstwo ostatnim tego dnia przyłożeniem.

Podsumowując, nasza drużyna rozegrała w półfinale 
MPS bardzo dobre zawody. Podobać mogły się zarów-
no skuteczne akcje w ataku, jak i ofiarna obrona i walka 
o piłki, szczególnie w wykonaniu młyna. Styl w jakim 
odniesione zostały w piątek trzy zwycięstwa, a także 
ofiarność w meczu z Rudą Śląską, jasno wskazują, że 
zamiast szukać indywidualnych wyróżnień, raczej trze-
ba stwierdzić, że największą siłą RCC jest w tej chwili 
zgrana i skuteczna drużyna.

W finale turnieju Orkan Sochaczew, grający tego 
dnia rugby jakby z innej planety, zdeklasował Budow-
lanych Lublin pokonując ich 61:5.

Finał Mistrzostw Polski odbędzie się w dniach 11-12 
lipca w Gnieźnie. 

red.

Eliminacje
Orkan - GRC 52:0 (28:0)

Lublin - RCC 43:0 (19:0)
Igloo - Juvenia 15:14 (5:0)
Legia - Białystok 24:7 (12:7)
Fabrykanci - Orkan 0:66 (0:33)
AZS Haka - Lublin 7:33 (0:21)
Juvenia- GRC 36:0 (24:0)
Białystok - RCC 5:36 (5:10)
Igloo - Orkan 0:54 (0:26)
Legia - Lublin 5:31 (0:26)

Fabrykanci - Juvenia 0:52 (0:28)
AZS Haka - RCC 0:29 (0:10)
Igloo - Fabrykanci 50:0 (26:0)
Legia - AZS Haka 7:7 (7:7)
Igloo - GRC 48:5 (17:5)
AZS Haka - Białystok 31:21 (12:14)
Orkan - Juvenia 50:0 (31:0)
Lublin - Białystok 31:7 (19:0)
Fabrykanci - GRC 0:29 (0:17)
Legia - RCC 14:19 (0:12)

Grupa A
1. RC Orkan Sochaczew 12 (222:0)

2. RC Igloo Ruda Śląska 10 (113:73)
3. Juvenia Kraków 8 (102:65)
4. Gentlemen's RC Łódź 6 (34:136)
5. Fabrykanci Pabianice 4 (0:197)

Grupa B
1. Budowlani Lublin 12 (138:19)

2. RC Częstochowa 10 (84:62)
3. Legia Warszawa 7 (50:64)
4. AZS Haka Warszawa 7 (45:90)
5. Rugby Białystok 4 (40:122)

Finały
o IX m Białystok - Fabrykanci 25:0 vo

o VII m AZS Haka - GRC 17:7 (17:0)
o V m Juvenia - Legia 36:7 (17:0)
o III m Igloo - RCC 26:14 (12:0)
o I m Orkan - Budowlani 61:5 (40:0)

Klasyfikacja końcowa
1. RC Orkan Sochaczew - awans do turnieju 

finałowego
2. Budowlani Lublin - awans do turnieju finałowego
3. RC Igloo Ruda Śląska - awans do turnieju finało-
wego
4. RC Częstochowa - awans do turnieju finałowego
5. Juvenia Kraków - awans do turnieju finałowego
6. Legia Warszawa - awans do turnieju finałowego
7. AZS Haka Warszawa 
8. Gentlemen's RC Łódź
9. Rugby Białystok
10. Fabrykanci Pabianice
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Wysokość opłat za korzystanie 
ze środowiska zależy odpowied-
nio od:

1) ilości i rodzaju gazów lub 
pyłów wprowadzanych do po-
wietrza,

2) ilości i jakości pobranej 
wody oraz od tego, czy pobrano 
wodę powierzchniową czy pod-
ziemną, a także od jej przezna-
czenia,

3) rodzaju substancji zawar-
tych w ściekach i ich ilości, ro-
dzaju ścieków, a w przypadku 
wód chłodniczych - od tempera-
tury tych wód,

4) wielkości, rodzaju i sposobu 
zagospodarowania terenu, z któ-
rego ścieki są odprowadzane, w 
odniesieniu do wód opadowych 
lub roztopowych,

5) rodzaju substancji zawar-
tych w ściekach i ich ilości albo 
od wielkości produkcji ryb in-
nych niż łososiowate lub innych 
organizmów wodnych, wypro-
dukowanych w obiektach chowu 
lub hodowli ryb oraz innych orga-
nizmów wodnych, 

6) ilości i rodzaju składowa-
nych odpadów.

Podmiot korzystający ze śro-

dowiska ustala we własnym za-
kresie wysokość należnej opłaty           
i wnosi ją na rachunek urzędu 
marszałkowskiego właściwego ze 
względu na miejsce korzystania 
ze środowiska. Opłaty za wpro-
wadzanie gazów lub pyłów do po-
wietrza, wynikające z eksploatacji 
urządzeń, wnosi się na rachunek 
urzędu marszałkowskiego właści-
wego ze względu na miejsce reje-
stracji podmiotu korzystającego 
ze środowiska.

Osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami ponoszą opła-
ty za korzystanie ze środowiska             
w zakresie, w jakim korzystanie 
wymaga pozwolenia na wpro-
wadzanie substancji lub energii 
do środowiska oraz pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne. Opłatę ustala się według sta-
wek obowiązujących w okresie, w 
którym korzystanie ze środowiska 
miało miejsce. Podmiot korzysta-
jący ze środowiska wnosi opłatę 
za dany rok kalendarzowy do dnia 
31 marca następnego roku.

W przypadku braku wniesienia 
opłaty za korzystanie ze środowi-
ska przez podmiot do tego zobli-
gowany bądź wniesienia opłaty w 
niewłaściwej wysokości, marsza-
łek województwa wymierza opła-
tę w drodze decyzji na podstawie

własnych ustaleń lub wyników 
kontroli wojewódzkiego inspek-
tora ochrony środowiska. Marsza-
łek województwa może dokonać 
ustaleń własnych na podstawie 
pomiarów wykonanych przez or-
gany administracji lub przez pod-
miot korzystający ze środowiska 
obowiązany do poniesienia opłat 
bądź innych danych technicznych 
i technologicznych.

Nie wnosi się opłat z tytułu 
tych rodzajów korzystania ze 
środowiska, których roczna wy-
sokość wnoszona na rachunek 
urzędu marszałkowskiego nie 
przekracza 800 zł. Podmiot ko-
rzystający ze środowiska bez uzy-
skania wymaganego pozwolenia 
lub innej decyzji ponosi opłatę 
podwyższoną za korzystanie ze 
środowiska. Opłaty podwyższone 
o 500 % ponoszone są za wpro-
wadzanie do powietrza gazów lub 
pyłów oraz pobór wód lub wpro-
wadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi.

W razie korzystania ze środo-
wiska z przekroczeniem lub naru-
szeniem warunków określonych 
w pozwoleniu lub innej decyzji 
podmiot korzystający ze środo-
wiska ponosi, oprócz opłaty pod-
stawowej, administracyjną karę 
pieniężną.

Arkadiusz Radło

,,Woda, ścieki, ekologia …
 - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 8

Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszona za wprowadzanie ga-
zów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

pobór wód oraz składowanie odpadów, co jest regulowane ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Cel zrealizowany - Finał MPS jest nasz! 

Maj z
OKF

7 V
godz. 15.00 – MOTYL STILL ALICE
godz. 16.45 – SYSTEM (CHILD 44)
godz. 19.15 – WĘDRÓWKA NA ZACHÓD   
godz. 20.30 – MOTYL STILL ALICE

8  V 
godz. 14.30 – FENIX
godz. 16.30 – GOŁĄB PRZYSIADŁ NA GAŁĘZI 
                         I ROZMYŚLA O ISTNIENIU
godz. 18.30 – TIMBUKTU    
godz. 20.30 – SENS ŻYCIA ORAZ JEGO BRAK    

9  V  
godz. 14.30 – ANIOŁ
godz. 16.30 – FENIX
godz. 18.30 – GOŁĄB PRZYSIADŁ NA GAŁĘZI... 
godz. 20.30 – TIMBUKTU   

10  V 
godz. 14.15 – PTAKU MOJEGO SERCA, MOIM
          SĄSIADEM JEST ANIOŁ, BĘDĘ  KOBIETĄ
godz. 16.00 – HAŚKA, TĘTNO
godz. 18.00 – JAK NARKOTYK
godz. 20.30 –GOŁĄB PRZYSIADŁ NA GAŁĘZI... 

11 V
godz. 14.30 – AFERIM
godz. 16.30 – PRAWIE JAK MATKA
godz. 18.30 – ANIOŁ
godz. 20.30 – FENIX

12  V
godz. 12.00 -  BODY / CIAŁO 
godz. 14.30 – SENS ŻYCIA ORAZ JEGO BRAK  
godz. 16.30 – AFERIM
godz. 18.30 – PRAWIE JAK MATKA
godz. 20.30 – ANIOŁ

13  V  
godz. 14.30 – TIMBUKTU
godz. 16.30 – SENS ŻYCIA ORAZ JEGO BRAK  
godz. 18.30 – AFERIM
godz. 20.30 – PRAWIE JAK MATKA

14  V  
godz. 14.30 – GOŁĄB PRZYSIADŁ NA GAŁĘZI... 
godz. 16.30 – TIMBUKTU  
godz. 18.30 – SENS ŻYCIA   
godz. 20.30 – AFERIM

15  V  
godz. 14.30 – APARTAMENT
godz. 17.00 – BADJAOO
godz. 18.30  – JESTEŚMY WASZYMI 
                         PRZYJACIÓŁMI  
godz. 20.30 – PARTY GIRL 

red.

część 1
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R E K L A M A

wszystko do ogrodu

42-270 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego 21 

42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153

www.dark-land.pl      507041476    info@dark-land.pl

DARIUSZ KOWALIK

MAŁA ARCHITEKTURA

WYKONANIE OGRODÓW

TERENY ZIELONE

NAWADNIANIE

PLAC ZABAW

USŁUGI RĘBAKIEM

9 – 10  maja 
 w Liceum im.Sienkiewicza

(Al. NMP 56)

TARGI
OGRODNICZE
Wystawa Kwiatów

Ogrodowa majówka najlepszą okazją

na roślinne zakupy

dla domu, balkonu, 

tarasu i ogródka

OGRODNICZEOGRODNICZE
Wystawa Kwiatów

Ogrodowa majówka najlepszą okazją

9 – 10  maja




