
W serialu „Ranczo” Paweł 
Kozioł zapytał Solejukową:

Pani nigdy nie myślała, żeby się 
polityką zająć?

Solejukowa: Panu Bogu 
dziękować, jak uczciwie zarabiać na 
życie mogę, to tak wolę.

Jak pracowali i ile zarobili 
nasi posłowie? cz. 1

czytaj str. 6 i 7W lokalnym środowisku politycznym aż hu-
czy od plotek dotyczących nazwisk potencjal-
nych kandydatów na posłów i senatorów ziemi 
częstochowskiej. 

Kogo wystawi PiS, na kogo postawi PO, a kto 
objawi się u Kukiza? Lokalni politycy spekulu-
ją na temat list z nazwiskami, gdyż nikt nie ma 
pewności, czy będzie brany pod uwagę, a o tym 
– we wszystkich partiach – decyduje „góra”.

Po wyborach prezydenckich tąpnęło dola-
mi politycznymi. Nikt, a zwłaszcza Platforma 
Obywatelska, nie zakładał scenariusza, w 
którym zwycięzcą okaże się kandydat PiS-u, 
Andrzej Duda. To z kolei wymusza na lokal-
nych politykach zmianę planów w związku z 
wyborami parlamentarnymi. Kampania wy-
borcza do Sejmu i Senatu, choć wyjątkowo 
krótka w porównaniu chociażby z samorzą-
dową i prezydencką, zapowiada się na burz-
liwą i agresywną. Partie i kandydaci wiedzą, 
że czas działa na ich niekorzyść - przed nami 
dwa miesiące wakacji, czyli marazm wy-
borczy. Na solidną kampanie pozostaje więc 
wrzesień, bo wybory w październiku. Zapo-

wiada się więc ostra, szybka jazda, zwłasz-
cza, że nadal nieznane są nazwiska kandy-
datów. Większość ugrupowań zapowiada ich 
ogłoszenie pod koniec lipca lub z początkiem 
sierpnia (prócz Kukizowców, którzy do ukła-
dania list siądą dopiero po krajowym referen-
dum w sprawie JOW).

Dziś mamy do czynienia jedynie lub aż z 
giełdą nazwisk...

PO przegrupowuje siły
W sytuacji nie do pozazdroszczenia jest 

lokalna Platforma Obywatelska. Na jej coraz 
słabszą pozycję w regionie ma wpływ spadek 
notowań krajowych, ale też własne decyzje. 
Obecnie częstochowska PO jest ubezwłasno-
wolniona koalicją z SLD. Posłanka Izabela 
Leszczyna i senator Andrzej Szewiński przy 
wtórze radnych Platformy podczas głosowań 
na sesjach Rady Miasta wspierają – delikat-
nie mówiąc – wszelkie działania sldowskiego 
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i jego 
ekipy. Sympatycy Platformy już głośno wy-
rażają opinie, że nie ma w Częstochowie PO 
o zabarwieniu liberalno-prawicowym, a jest 
ona dziś odłamem SLD. Zdaniem częstocho-
wian mija się z celem głosowanie na kandy-

datów Platformy, która lokalnie nie posiada 
własnej tożsamości i nie ma własnego zdania 
w małych sprawach miasta, a w przyszłości 
w mniejszym lub większym stopniu będzie 
w Częstochowie z obowiązku koalicyjnego 
wspierać SLD.

O kim spekuluje się więc 
w Platformie Obywatelskiej? 

Teoretycznie, po druzgocącej porażce z PiS w 
wyborach prezydenckich, lokalna PO powinna, 
wręcz gorączkowo, szukać sposobu na odbicie 
się od dna. Niestety dla jej członków i sympaty-
ków, rodzimi działacze są jakby w uśpieniu, jak-
by na coś czekali i na razie nie ma z ich strony 
żadnych spektakularnych ruchów. Najwyraźniej 
nauka poszła w las, bo z porównywalną pew-
nością siebie Platforma mówiła o prezydencie 
Komorowskim: wygramy, bo nam się należy. 
Częstochowianie, podobnie jak w przypadku 
prezydenta, mogą pokazać figę z makiem. Kilka 
tygodni temu premier Ewa Kopacz zapowie-
działa rewolucje personalną i programową. Tej 
ostatniej jak dotąd nie widać, ale zmiany perso-
nalne dały do myślenia lokalnym politykom PO. 

dokończenie na str. 4
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 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

olchem®
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sob.

R E K L A M A

Wynajmę 44 m² 
kawalerka typu studio
cena: czynsz – 500 zł 

+ opłaty(prąd) – 350 zł
tel: 605 554 470

Wizualizacja: 
www.wera.czest.pl

Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Technik dentystyczny
Technik masażysta
Technik farmaceuta
Technik elektroradiolog
Technik usług kosmetycznych
Opiekunka środowiskowa
Opiekun medyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka dziecięca
Terapeuta zajęciowy
Sekretarka medyczna
Rejestratorka medyczna

Wybory Parlamentarne 2015 - pierwsza analiza wyborcza regionu częstochowskiego

giełda nazwisk
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Polska w ruinie
Jako rzekł Protagoras z Abdery: „wszystko, 

co się komu prawdziwym wydaje, jest praw-
dziwe, nie można bowiem dowieść obiektywnej 
prawdziwości ani fałszywości żadnego sądu”. 
Zatem mamy i nie mamy Polskę w ruinie.

Jak idziemy ulicą Śniadeckiego, Małą lub 
Kozią – niewątpliwie mamy ruiny. Ruinę, by-
najmniej nie romantyczną, znajdziemy też na 
Ogrodowej, w sąsiedztwie słynnego Muzeum 
Zapałek. Jest też ruina dworca Gnaszyn, obok 
świeżo wyremontowanego peronu, przy którym 

nie zatrzymuje się żaden pociąg. Ale też równie 
dobrze możemy pospacerować Alejami, zajrzeć 
na Parkitkę czy Północ, odpocząć w Parku Pod-
jasnogórskim... bynajmniej tam Polska nie jest 
w ruinie.

W rzeczy jednak samej operując sprawdzal-
nymi faktami możemy dowieść dwóch wyklu-
czających się tez: Polska w rozwoju, Polska w 
ruinie. Możemy też prawdziwość lub fałsz wy-
wodzić z autorytetu osadzającego. Pan Obama, 
jak tylko został Prezydentem Stanów Zjedno-
czonych, otrzymał Nagrodę Nobla. Faktycz-
nie, nie zdążył jeszcze kogokolwiek zabić czy 
cokolwiek zbombardować, nagroda mu się więc 
należała (tak jak i mnie, bo w tym tygodniu jesz-

cze nikogo nie zabiłem). Na podobnej zasadzie, 
zaraz po objęciu funkcji pan Biedroń stał się 
jednym z 10 najlepszych prezydentów polskich 
władz w ocenie „Newsweeka”. Ponieważ ceni-
my, z jakiś bliżej nieznanych powodów, auto-
rytet Komitetu Noblowskiego i redakcji „New-
sweeka”, oba sądy przyjmujemy na poważnie, 
jako prawdziwe. Z jakiegoś powodu mniej ce-
nimy Biuro Polityczne Koreańskiej Partii Pracy, 
które po śmierci Kim Dzon Ila uznało, że jego 
syn Kim Dzong Un jest wybitnym przywódcą 
państwa, partii, armii i narodu. W zależności za-
tem od naszych sympatii politycznych przyjmu-
jemy, że Polska jest lub nie jest w ruinie.

Kategoryczne w swojej formie twierdzenie 
„Polska w ruinie” jest cenionym chwytem re-
torycznym. Bo jeżeli jest tak źle, to gorzej być 
nie może, zatem elektor może ryzykować gło-
sowanie na nas. Potem prezydent – elekt czy 
rebeliant – elekt wprowadzi się w ruiny pałacu 
prezydenckiego, ruiny kancelarii premiera, czy 
smutne pozostałości Sejmu, po czym słowem 
zmieni rzeczywistość i ruiny w pałace. Pamię-
tajmy tu, że zgodnie z tezą Protagorasa do ocen 

politycznych nie możemy stosować logicznego 
kryterium prawda/fałsz; tym samym bezsen-
sowne byłoby żonglowanie ocenami moralnymi 
(wredne łgarze, kręci mordki, obelżacze).

Nie sposób także uprawiać w takich sytu-
acjach emocjonalnego szantażu z użyciem słów 
o patriotyzmie. Że niby nie jest patryjota ten 
co Ojczyznę swą oczernia... gdy w telewizji 
niemieckiej pokażą furmankę z koniem, albo 
nieświeżego wieśniaka w rowie, ewentualnie 
wspomną o zrujnowanych poniemieckich pa-
łacach na Dolnym Śląsku; wtedy patryjota w 
mordę daje, bo nie będzie Niemiec pluł nam w 
twarz. Ale gdy sam patryjota mówi o Polsce w 
ruinie, to daje tym wraz swojego szczyrego za-
niepokojenia stanem dobra ogólnego.

Efektem zatem patryjotyzmu jest domniema-
nie Polaków, że do 1989 r. Polska rosła w siłę, 
a Polacy żyli dostatniej (bo tak w TVP mówili). 
Potem zaś każdy kolejny rząd pozostawiał po 
sobie ruiny.

Mądrzy zatem nigdy nie byliśmy i to nam z 
sarmackiej tradycji zostało.

Jarosław Kapsa

uwagi 
niestosowne

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

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

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

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

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

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

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

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

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

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

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

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

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

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

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

R E K L A M A

DAWID Sp. z o. o.     
ul. Gronowa 23     

42-271 Częstochowa
Sabinów

tel.: +(48) 34 365 01 36
        +(48) 34 365 01 74
fax:  +(48) 34 365 01 57

tel. kom.: + (48) 501 579 722
e-mail: dawid@dawid.pl 
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Taśmy transporterowe
Sita i siatki z drutu

Ogrodzenia panelowe 
Ogrodzenia uliczne

BU
DO

WNICT

Taśmy transporterowe

Tkaniny techniczne
Siatki architektoniczne

Gabiony zgrzewane
Gabiony plecione

pyszne pierogi własnej produkcji

ul. Faradaya 36 
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl

        DOWÓZ !!!

 500-694-374

Pierogarnia

pierogi włwłw asnej produkcjcjc icodziennie 3 inne zestawy obiadowe od 11-15 zł

R E K L A M A

VI Konkurs 
Fotograficzny
Jesteś miłośnikiem fotografowania – weź udział w VI Konkursie 

Fotografi cznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad 
którym patronat objął Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz.

Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku 
i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach naszej ziemi. Powiat 
częstochowski daje ogrom możliwości i pole do popisu dla umie-
jętności artystycznych. Zachęcamy zatem wszystkich wielbicieli 
fotografi i do odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodni-
czych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej. Termin 
przyjmowania zgłoszeń – 15.10.2015 r. Pula nagród - 5 000 zł. 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.
czestochowa.powiat.pl (baner: Konkurs Fotografi czny), mail: pro-
mocja@czestochowa.powiat.pl                                             * * *



Czy zdaniem Państwa ugrupowa-
nia miasto Częstochowa powinno 
wykorzystać fakt przyjazdu Papie-
ża Franciszka, do promocji Czę-
stochowy, a może należy rozdzielić 
sprawy Kościoła od spraw miasta?

W imieniu Platformy Obywatelskiej (w 
ramach koalicji PO-SLD) opinię przedsta-
wia radny Jacek Krawczyk:

„Wizyta Papieża Francisz-
ka w Częstochowie to wielkie 
wyróżnienie dla naszego mia-
sta, które odwiedzał kilkukrot-
nie Papież Jan Paweł II, a tak-
że odwiedził Papież Benedykt 
XVI. Częstochowa była także 

organizatorem Światowych Dni Młodzieży, 
co bardzo dobrze wpłynęło na promocję na-
szego miasta, dzięki czemu jest znacznie le-
piej rozpoznawalne za granicą.

Przyjazd Papieża to z pewnością oprócz 
wielkiego wyróżnienia także pewne obowiąz-
ki, ale i zyski dla miasta i jego mieszkańców. 
Z pewnością przygotowanie zabezpieczenia 
związanego z porządkiem, jak i opieką me-
dyczną musi być na najwyższym poziomie. 
Możemy jednak postarać się o wsparcie z 
budżetu państwa dla naszych służb, co może 
być wartością dodaną w postaci odpowied-
niego sprzętu, który pozostanie w mieście.

Poza tym, dodatkowe zwiększenie ruchu pąt-
niczego i turystycznego związanego z tą wizytą, 
będzie miało swoje pozytywne przełożenie na 
zyski dla naszych lokalnych przedsiębiorców 
zajmujących się m.in. gastronomią, sprzedażą 
pamiątek, czy też oferujących bazę noclegową. 

Uważamy, że wizyta Papieża Francisz-
ka jest bardzo oczekiwana przez większość 
mieszkańców Częstochowy i z pewnością po-
zytywnie wpłynie na promocję miasta.”

Stanowisko Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w tej 
sprawie przedstawia Stani-
sław Gmitruk:

„Miasto Częstochowa jest 
związane z Jasna Górą i Cudow-

nym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
od ponad 6-ciu wieków. Dlatego niecelowym 
jest nawet zadawać pytanie, czy próbować roz-
dzielić sprawy Kościoła, w tym  Jasnej Góry od 
spraw  świeckich miasta. Częstochowa jest zna-
na, rozpoznawalna w kraju i na świecie, przede 
wszystkim dzięki temu, że mamy tu Jasną Górę. 
W moim odczuciu i według naszej wiedzy, 
współpraca Kościoła i Jasnej Góry z władzami 
Miasta, Powiatów i Województwa jest dobra. 
Taką współpracę i w takim stylu należy kon-
tynuować, dla dobra miasta i nas mieszkańców 
Częstochowy i regionu.

Wizyty Papieża Św. Jana Pawła II oraz Be-
nedykta XVI w Polsce, zawsze obejmowały 
Częstochowę i Jasną Górę. Wobec tego na-
turalnym jest, że Papież Franciszek odwiedzi 
także nasze miasto i Jasną Górę.

Wizytę Papieża i aspekty świecko-promo-
cyjne Jasnej Góry należy wykorzystywać 
dla dobra mieszkańców Częstochowy. Od lat 
mamy swoisty niedosyt (poza sprawami du-
chowymi) korzyści społeczno-gospodarczych 
z istnienia Jasnej Góry dla mieszkańców. 

Należy także wykorzystywać przyjazd 
Papieża, poza oczywistymi aspektami du-
chowymi - liturgicznymi, do promocji mia-
sta, jego walorów kulturalnych, sportowych, 
naukowych i gospodarczych oraz przyrodni-
czych naszego regionu.

Dobrym przykładem promocji miasta Czę-
stochowy, z „wykorzystaniem” świetności 
Jasnej Góry są coroczne Ogólnopolskie Do-
żynki Jasnogórskie, podczas których dzię-
kujemy Bogu za plony, ale także promujemy 
dobre polskie rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich w Polsce oraz intensywnie promuje 
się - na cały kraj - miasto Częstochowę.”

Opinię Prawa i Sprawie-
dliwości reprezentuje poseł 
Artur Gawroński:

„Przyjazd do Polski papie-
ża Franciszka i pielgrzymów 
na Światowe Dni Młodzieży 

w 2016 r. to także doskonała okazja do wy-
promowania Częstochowy. Ze wstępnych 
informacji zapowiadany jest przyjazd około 
2,5 mln pielgrzymów, w tym kilkaset tysięcy 
obcokrajowców, jest to ogromne wyzwanie, 
do którego częstochowskie władze powinny 
jak najszybciej się włączyć. Częstochowa 
była gospodarzem Światowych Dni Młodzie-
ży w 1991 r., w spotkaniu tym wzięło wów-
czas udział 1,5 mln osób, posiadamy więc 
doświadczenie. W Krakowie już uruchomio-
no specjalną stronę internetową powstał lo-
kalny komitet organizacyjny i jest promowa-
na baza noclegowa i gastronomiczna. Władze 
miasta powinny jak najszybciej włączyć się 
w promowanie wizyty papieża Franciszka w 
Częstochowie, wspierając organizacje tury-
styczne i przez specjalne foldery zachęcać do 
skorzystania z bazy gastronomicznej i hotelo-
wej na terenie miasta. W celu ułatwienia do-
jazdu Prezydent powinien zadbać o urucho-
mienie specjalnych pociągów na linii Kraków 
- Częstochowa, a także prowadzić rozmowy z 
innymi przewoźnikami. 

Miasto przy dobrej promocji i organizacji 
może tylko na przyjeździe papieża Francisz-
ka zyskać.”

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

„Na początek spróbuj-
my potraktować to pytanie 
czysto biznesowo i oddzie-

lić warstwę sacrum od profanum i sku-
pić się wyłącznie na wymierzę ziemskim.  
Oczywiście miasto powinno wykorzysty-

wać każdą szansę na promocję! Przybycie 
tak wybitnej postaci jak Ojciec Święty to 
świetna okazja marketingowa, jaką powin-
niśmy maksymalnie wykorzystać. Jak? To 
materiał dla specjalistów, mam nadzieję, że 
w urzędzie zatrudniającym kilkaset osób, 
gdzie jest wydział promocji trwają prace 
studyjne i powstają opracowania. Uważam, 
że już należy tworzyć wokół wydarzenia od-
powiednią atmosferę. Spójrzmy choćby jak 
skutecznie robi to Wrocław rok przed tym, 
jak stanie się europejską stolicą kultury.  
Co do rozdzielania spraw Kościoła od 
spraw miasta (państwa). Cóż, rozdzielanie, 
które zaczęło się od rewolucji francuskiej 
przybrało w Europie kuriozalne posta-
ci. Dzisiaj wygląda to tak, że antyreligia, 
świat antywartości może WSZYSTKO, 
świat wartości w tym szczególnie reli-
gii katolickiej coraz mniej. Skutki widać, 
postępujący upadek wszelkich wartości. 
To droga do samounicestwienia naszej 
cywilizacji. Nie ma w tym stwierdzeniu 
odrobiny przesady, ale to osobny temat.” 

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Marcin Ma-
randa:

„Wizyta Ojca Świętego 
Franciszka w Częstochowie 
to dla naszego miasta bardzo 

ważne wydarzenie. Pamiętam pielgrzymki 
do Częstochowy naszego wielkiego rodaka 
Świętego Jana Pawła II. To były wydarze-
nia i przeżycia, które trudno opisać zwykły-
mi słowami. Chciałbym, żeby wizyta pa-
pieża Franciszka w Częstochowie była pod 
wieloma względami wyjątkowa. Jestem 
przekonany, że wszyscy zyskamy na czę-
stochowskim spotkaniu z Franciszkiem.”

Renata R. Kluczna
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Hipermarkety „Lidl” i „Kaufland” otrzy-
mały ponad 2 mld euro od Banku Świato-
wego i EBOiR, na wygaszenie głodu i tanią 
żywność w Polsce, donosi brytyjski „The 
Guardian”. Polska traktowana jako trzeci 
świat, była doskonałym pretekstem, aby 
wykończyć polski handel, pod płaszczy-
kiem niesienia „pomocy” Europie.

Banksterzy z BŚ, wspierając niemieckie 
dyskonty i hipermarkety, mocno się przy-
czynili do rozkładu polskiej branży handlo-
wej, która była na początku lat 90-tych mo-
torem przemian ekonomiczno-społecznych 
w odradzającej się Polsce. Widać komuś 
to przeszkadzało, że Polacy się organizują 
i biorą sprawy w swoje ręce. Bank Świa-
towy w swoich założeniach działalności 
miał równoważyć handel i wspierać ekono-
micznie tych słabszych, czyli rozwijające 
się gospodarki. W tym momencie powstaje 
pytanie retoryczne, dlaczego tych pieniędzy 
nie otrzymali polscy przedsiębiorcy, tylko 
niemieccy? Niech odpowiedzią będą słowa 
Helmuta Kohla, że „Polacy to zdolny Naród, 
a że nimi rządzą kolaboranci i agenci, to dla 

nas dobrze”. To „dla nas”, to znaczy dla 
Niemców. Balcerowicz, Lewandowski, Ge-
remek i inna pseudoelita, zrobiła wszystko, 
aby przytępić i osłabić gospodarczo Polskę, 
ciekawe w czyim interesie i kto im płacił.

Wyjaśnienia BŚ, „że dawali ludziom 
dostęp do produktów, których nie mieliby 
szansy inaczej zdobyć”, zakrawa na kaba-
ret. Tak, tak, no gdyby nie „Lidl”, to nigdy 
bym nie wypił piwosikacza marki „Argus”, 
nie zjadł mrożonego gumowego chleba, 
czy założył chińskiej tandetnej koszuli. 
Należy przypomnieć do kogo należą sieci 
„Lidl” i „Kaufland”. Dyskonty te są kon-
trolowane przez Ditera Schwarza, jednego 
z najbogatszych ludzi świata. Jego majątek 
jest określany na 26 mld euro.

Reasumując, milioner dostał z BŚ i EBO-
iR ogromne pieniądze na wyrównywanie 
szans, od polskich podatników poprzez 
ZUS z Funduszu Aktywizacji Zawodowej, 
dostał po 40 tys. zł na każde utworzone 
miejsce pracy, a nam Polakom wzrosło w 
tym czasie bezrobocie z 8 do 14% i ubyło 
70% krajowego kupiectwa. Niezły przekręt 
w europejskim programie wyrównywania 
szans, gdzie bogaty jest jeszcze bardziej 
bogaty, a biedny jeszcze bardziej biedny.

Piotr Stefański
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Wcale nie jest powiedziane, że numerem je-
den na liście do Sejmu będzie obecna posłanka 
i jednocześnie wiceminister fi nansów Izabela 
Leszczyna (koło nr 2 PO), bo równie naturalnym 
kandydatem wydaje się być szef struktur lokal-
nych, obecny senator Andrzej Szewiński (koło nr 
1). Oczywiście większe możliwości wpływania 
na listy „na górze” ma pani minister, ale PO kal-
kuje – i słusznie – który z kandydatów ma mniej 
minusów. Wiadomo, że zostaną one wykorzysta-
ne przez przeciwników politycznych w kampanii 
wyborczej. Leszczyna jest łatwiejszym celem, 
gdyż w dużej mierze odpowiada za poczynania 
rządu, bo w nim jest w randze ministra. Będzie 
można jej zarzucić zabranie pieniędzy z OFE, 
zwiększenie wieku emerytalnego, niedowład 
służby zdrowia i wiele innych. Senator Szewiń-
ski natomiast miewa niezgorsze kampanie piaro-
we, ale nic więcej nie można o nim powiedzieć, 
zwłaszcza że wchodzi kolejne pokolenie wybor-
ców, którzy niekoniecznie doceniają jego pocho-
dzenie i nie wiedzą o jego działalności sportowej. 
Jako senator dla wielu częstochowian Andrzej 
Szewiński jest osobą kompletnie nieznaną. 

Pragmatycy przewidują, że Platforma jest w 
stanie realnie w okręgu częstochowskim pozy-
skać jedynie dwa mandaty na trzy, które posia-
da dziś. Do Sejmu wejdą ci kandydaci, którzy 
dostaną dobre, czołowe miejsca na liście, dwa 
pierwsze. Nawet będąc pod koniec listy duże 
szanse miałaby również wyjątkowa osobowość, 
ale lokalnie raczej próżno jej szukać. Innymi sło-
wy, wyłącznie dwa pierwsze miejsca na liście PO 
dają prawie pewność znalezienia się w Sejmie na 
kolejną kadencję. Stąd, wewnątrz partii, tempe-
ratura emocji dochodzi do setki. 

Na liście z pewnością pojawią się także inne 
znane nazwiska, nie tylko z Częstochowy, np. 
Marta Salwierak. W przeciwieństwie do PiS, 
radni PO nie są zainteresowani próbą sił w wy-
borach parlamentarnych. 

Trudno wróżyć z fusów, jakie będą losy obec-
nego posła Grzegorza Sztolcmana. Nawet jeśli 
na liście się pojawi, a zapewne na dalekim miej-
scu, jego szanse na reelekcje są raczej mizerne. 
Podobnie sprawa ma się z senatorem Jarosławem 
Laseckim. Przypuszczać należy, że obaj pano-
wie oddadzą się niezgorszej pracy zawodowej 
(pierwszy służbie zdrowia, drugi przywdzieje 
żupan hrabiego).

Wieloletnia posłanka Halina Rozpondek, 
mimo że wielu przewidywało, iż odejdzie na 
polityczną emeryturę, nie zamierza z działalno-
ści partyjnej rezygnować. Biorące dwa pierwsze 
miejsca na liście nie będą jednak jej udziałem 
(zarezerwowali je Leszczyna i Szewiński), więc 
sytuację ma pani poseł nieco patową. W Platfor-
mie mówi się o przepisaniu jej na listę do Sena-
tu nawet z pierwszym miejscem, tylko że PO w 
Częstochowie notuje spadek popularności, a se-
nator naszej ziemi może być tylko jeden, i będzie 
chyba raczej z PiS-u. Wychodzi więc na to, że 
koledzy partyjni posłanki Rozpondek wymuszą 
na niej przejście na polityczną emeryturę. 

Wszyscy w lokalnym PO – i nie ma w tym za 
grosz przesady – siedzą jak na szpilkach, czeka-
jąc na decyzje centralnych władz Platformy Oby-
watelskiej. W uszach dudnią im słowa premier 
Kopacz, która zapowiedziała radykalne zmiany i 
składają ręce do... byleby ich nie dotyczyły.

Stołki podzielone
PiS jest na fali, niesiony zwycięstwem swo-

jego kandydata na prezydenta kraju, Andrzeja 
Dudy i niezgorszymi sondażami przedwyborczy-
mi. To, jakie są nastroje w Polsce, nie oznacza 
jednak, że istnieje choćby niewielkie przełożenie 
na Częstochowę. Sytuacja lokalnego PiS wcale 
nie jest łatwa, chociaż rodzimi działacze wydają 
się tego nie zauważać i już dzielą skórę na niedź-
wiedziu. Jednym z wielu punktów zapalnych jest 
podział wewnątrz struktur PiS. W przeciwień-
stwie do Platformy Obywatelskiej, która tego 
podziału na koło nr 1 (Szewiński) i koło nr 2 
(Leszczyna) dokonała ofi cjalnie i równie ofi cjal-

nie koła nie pałają do siebie sympatią (zwłasz-
cza w relacjach Rozpondek – Leszczyna), tak w 
przypadku PiS mamy do czynienia z publiczną 
tajemnicą. Nieofi cjalnie funkcjonuje podział na 
teren (miejscowości wokół Częstochowy), któ-
rym dowodzi europosłanka Jadwiga Wiśniewska 
i Częstochowę z przywództwem posła Szymona 
Giżyńskiego. Również nieofi cjalnie wiadomo, że 
politycy nie darzą się sympatią i tylko patrzeć jak 
dojdzie do rozstrzygającego starcia. Co ponie-
którzy przypuszczali, że Wiśniewska po wejściu 
do Parlamentu Europejskiego „zapomni” o ziemi 
częstochowskiej, tak jak zresztą mają to w zwy-
czaju nawet posłowie krajowi. Tak się jednak nie 
stało, europosłanka nadal chce mieć wpływ na to, 
co dzieje się w lokalnym PiS.

Zachowując daleko idący obiektywizm - tak 
ciekawie, jak w zbliżających się wyborach parla-
mentarnych jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości 
nie było. Różnicę widać już chociażby po liczbie 
ewentualnych kandydatów na posłów i senato-
rów. Lista jest krótka, a chętnych zbyt wielu. Re-
aliści oceniają, że częstochowski PiS wprowadzi 
trzech posłów i jednego senatora, optymiści do-
dają jeszcze jeden mandat posła (łącznie cztery).

Poseł Szymon Giżyński, który dotąd niepo-
dzielnie dzielił i rządził w lokalnym PiS, pewnie 
z żalem powtarza, wspominając cztery poprzed-
nie kampanie wyborcze – to se ne vrati. Dziś 
musi stanąć w szranki z poważną konkurencją 
wewnątrz partii. Prawdą jest, że sam zgotował 
sobie ten los. Po pierwsze, skutecznie przez lata 
wycinał co bystrzejszych sympatyków PiS, a 
że partia nie jest jego, nie zawsze miał wpływ 
na decyzje szefa Kaczyńskiego, czego przykła-
dem jest pojawienie się Jadwigi Wiśniewskiej. 
Po drugie, koalicja na prawicy, którą poseł tak 
chwalił się przed wyborami samorządowymi, 
okazała się tylko kosztem – dziś spłacić musi 
zaciągnięte kilka miesięcy temu zobowiązanie. 
Zresztą obiektywnie oceniając, owym porozu-
mieniem na prawicy, PiS niewiele ugrało, bo-
wiem mimo wprowadzenia największej liczby 
radnych do Rady Miasta Częstochowy, nie jest 
w stanie z powodu koalicji SLD-PO forsować 
własnych pomysłów. PiS pod przewodnictwem 
posła Szymona Giżyńskiego sromotnie przegrało 
również batalię o fotel prezydenta Częstochowy 
z sldowskim kandydatem Krzysztofem Maty-
jaszczykiem. „Wdzięczność” względem mniej-
szych prawicowych grup politycznych oznacza 
dla PiS-u wpuszczenie „obcych” kandydatów na 
listy do Sejmu i Senatu, np. Wspólnotę Samorzą-
dową. I tu pojawiają się co najmniej dwa nazwi-
ska: Tadeusza Wrony i Konrada Głębockiego. 
W przypadku byłego prezydenta Częstochowy 
nieofi cjalnie mówi się, że znajdzie się na liście 
do Senatu. Przy solidnej kampanii wyborczej 
„jedynka” ma ogromne szanse zostać senatorem 
ziemi częstochowskiej. Na dobre miejsce liczy 
także obecny radny Konrad Głębocki. Zapewne 
w pierwszej trójce się nie zmieści, ale tuż poniżej 
tak (pod warunkiem, że poseł dotrzyma słowa). 
Słusznie Giżyński obawia się Głębockiego, bo 
jest on bardzo popularny w Częstochowie, a jako 
radny zdobył największą liczbę głosów spośród 
wszystkich kandydatów do Rady Miasta (2.822 
głosy, dla porównania „najsłabszy” radny zdobył 
339) i może się  okazać, że Głębocki mimo dal-
szego miejsca na liście pokona Giżyńskiego. Dla 
posła idealna sytuacja byłaby wówczas, gdyby 
zarówno Wrona jak i Głębocki pojawili się na tej 
samej liście (czy do Sejmu czy do Senatu). Wów-
czas to oni rywalizowaliby o wspólny przecież 
elektorat drzemiącej wciąż Wspólnoty Samorzą-
dowej.

W nieco niezręcznej sytuacji jest szef lokal-
nych struktur w przypadku Artura Warzochy. 
Jeszcze nie tak dawno był kandydatem PiS na 
prezydenta miasta – niestety po raz kolejny się 
nie udało. Trudno się zresztą dziwić Warzosze, 
że chciałby nareszcie dostać dobre miejsce i w 
końcu wygrać. Złośliwcy twierdzą, że ciąży na 
nim klątwa przegranego. Poseł Giżyński chyba 
też trochę w to uwierzył, bo można odnieść wra-
żenie, że nie bardzo widzi Warzochę na czoło-
wym miejscu na liście.

Jedno z pierwszych miejsc zapewne dosta-
nie obecny poseł Jerzy Sądel (wszedł do Sejmu 
w zwolnione przez Wiśniewską miejsce, która 
przeszła do Parlamentu Europejskiego).

O swoje pięć minut zawalczą także radni klu-
bu PiS: Anna Majer oraz Krzysztof Janus. Wśród 
ewentualnych kandydatów przewija się również 
nazwisko przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Wyczerpy-Aniołów, Kuby Michalskiego oraz 
działaczki z terenu, Lidii Burzyńskiej.

Najważniejszym graczem na politycznej sce-
nie w lokalnym PiS jest jednak europosłanka 
Jadwiga Wiśniewska. Wbrew temu co nierzadko 
sugeruje poseł Giżyński (ofi cjalny lider lokalne-
go PiS) to ona realnie jest w stanie zagrozić kan-
dydatom innych partii politycznych. Poseł Gi-
żyński, tak wiele razy przegrał jako szef struktur 
lokalnych PiS, np. w wyborach samorządowych, 
że trudno go nazwać skutecznym liderem. 

Rzecz jasna sama posłanka z Parlamentu Eu-
ropejskiego rezygnować nie zamierza (być może 
stanie się to przy konstruowaniu przez PiS no-
wego rządu), ale z całą pewnością do startu w 
wyborach parlamentarnych kogoś desygnuje. 
Można się z tym nie zgadzać, ale poparcie Wi-
śniewskiej jest bezcenne. Tu również pojawia 
się giełda nazwisk. Najbardziej prawdopodobną 
propozycją posłanki będzie Krystyna Jasińska. I 
tu należy postawić ważne pytanie, czy osoba za-
proponowana przez Wiśniewską dostanie pierw-
sze czy też kolejne miejsce na liście do Sejmu? 
Ta sytuacja pokaże, kto ma większe wpływy na 
„górze” u prezesa Kaczyńskiego, Wiśniewska 
czy Giżyński? Dla tej pierwszej będzie to miało 
znaczenie jedynie lub aż prestiżowe, natomiast 
dla posła fundamentalne. Jeśli Wiśniewskiej uda 
się przeforsować na „jedynkę” swojego kandy-
data/kę, Giżyński traci pozycję lidera. Wśród 
członków PiS pojawiają się nawet głosy, że ho-
norowo powinien wówczas oddać władzę w lo-
kalnych strukturach PiS. Tak czy inaczej degra-
dacja Giżyńskiego będzie końcem wieloletniego 
etapu w lokalnym PiS-ie.

Na tym jednak nie koniec wyborczych proble-
mów szefa lokalnych struktur Prawa i Sprawie-
dliwości. W czasie poprzednich wyborów parla-
mentarnych PiS zawsze mógł liczyć na wsparcie 
częstochowskiego kościoła. Nie tym razem. Ku 
zaskoczeniu wiernych, Kuria i arcybiskup Wa-
cław Depo skręcają w lewą stronę sceny poli-
tycznej, więc należy się spodziewać, że w zbliża-
jących się wyborach wykażą bierność.

Sytuacja w PiS-ie pomimo dobrych notowań, 
wcale nie jest taka klarowna, co więcej o osta-
tecznym kształcie list do Sejmu i Senatu zadecy-
duje najważniejsza w partii osoba, prezes Jaro-
sław Kaczyński.

Kukizowcy jeszcze zaskoczą

Można odnieść wrażenie, że oszołomieni suk-
cesem w wyborach prezydenckich Kukizowcy 
nie bardzo wiedzą, co zrobić z tak dużą „wygra-
ną”. We wrześniu przekonamy się, czy to było 
tylko złudzenie.

Ruch Kukiza to największa niewiadoma zbli-
żających się wyborów parlamentarnych, zwłasz-
cza lokalnie. Media spekulowały już na ten temat, 
jednak koordynator wyznaczony na wojewódz-
two śląskie (Kukiz upoważnił 16 koordynatorów 
na teren kraju), nie potwierdza tych rewelacji. 
Nie ma mowy o kilku kołach, które działałyby 
jednocześnie. Rzeczywiście dziś do Ruchu Ku-
kiza zgłasza się wiele osób, także z Częstocho-
wy, jednak nikt nie został jeszcze „namaszczo-
ny” na szefa struktur lokalnych. Na razie trwają 
przymiarki, luźne rozmowy, między innymi z 
Tomaszem Jaskółą, ale jak podkreśla śląski ko-
ordynator, absolutnie niezobowiązujące. Kto wo-
bec tego zostanie liderem Kukizowców okręgu 
częstochowskiego – nie wiadomo. Pewnym jest, 
że do czasu rozstrzygnięcia referendum, Ruch 
Kukiza nie będzie podejmował żadnych działań 
związanych z wyborami parlamentarnymi. Za-
powiadane są spotkania w sprawie referendum, 
także w Częstochowie, które zapewne posłużą 

działaczom Ruchu na wysondowanie sytuacji 
w poszczególnych regionach. Należy przypusz-
czać, że Kukizowcy przejdą do kontrataku kam-
panijnego we wrześniu – będzie szybko, ostro i 
może skutecznie.

Wbrew temu co pokazują dziś sondaże, Ruch 
Kukiza może zrobić sporo zamieszania, nie tyl-
ko na lokalnej scenie politycznej. Spora część 
elektoratu chce zmian, a kto jak kto, ale Kukiz 
im to gwarantuje. Pesymiści przewidują, że Ku-
kizowcy w Częstochowie zgarną jeden mandat, 
optymiści, że dwa.

Stara – nowa koniczynka

Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach 
prezydenckich dostało między oczy. Wynik ich 
kandydata Adama Jarubasa był miażdżąco niski. 
Niezbyt dobrze to wróży kandydatom na posłów 
i senatorów. Ziemię częstochowską w barwach 
PSL obecnie reprezentuje poseł Artur Bramo-
ra. Jego szanse, nawet gdyby dostał pierwsze 
miejsce na liście do Sejmu – są zerowe. Prócz 
niewielkiej garstki mieszkańców okręgu czę-
stochowskiego, interesujących się lokalną poli-
tyką, Bramora jest osobą całkowicie nieznaną. 
Co poniektórzy pamiętają go ze słynnej akcji 
obrony częstochowskiego Stowarzyszenia Pielę-
gnacyjno-Opiekuńczego, którą wyraził poprzez 
10-dniową głodówkę. I to by było na tyle.

Baczni obserwatorzy lokalnego życia politycz-
nego zapewne zauważyli, że wyłania się nowa 
(„stara”) gwiazda z symbolem PSL-u, Stanisław 
Gmitruk. Trzeba mu przyznać, że przez ostatnich 
kilka miesięcy wykonał tytaniczną pracę rekla-
mowania się na wsiach i małych miasteczkach 
wokół Częstochowy. Nieofi cjalnie mówi się, że 
to on będzie numerem jeden na liście do Sejmu, 
a co więcej, że nawet ma szanse się tam dostać. 
Prócz Gmitruka, na giełdzie nazwisk pojawiają 
się i inne: Grzegorz Boski i Henryk Kiepura.

Lokalni pslowcy przebierają nóżkami, gdyż 
ostatecznej decyzji Janusz Piechociński jeszcze 
nie podjął.

Skazani na straty?
Najmniej można powiedzieć o Sojuszu Le-

wicy Demokratycznej - jego wyniki sondażowe 
skłaniają do zadania pytania, czy partia w ogóle 
przekroczy 5-procentowy próg wyborczy? Wia-
domym jest, że obecny poseł Marek Balt szans 
w okręgu częstochowskim zbyt wielkich nie ma, 
a pogłoski o jego kandydowaniu z okręgu ka-
towickiego – są raczej jeszcze większą utopią. 
Częstochowa być może byłaby idealna z uwagi 
na rozpoznawalność posła, czego nie można po-
wiedzieć o Katowicach, ale nasz okręg wyborczy 
jest natomiast najmniejszy w Polsce. Jeśli SLD 
uda się przekroczyć próg wyborczy, to ewentu-
alne szanse na wejście do parlamentu mają wy-
łącznie kandydaci z dużych okręgów. Członko-
wie SLD przypuszczają, że poseł po wyborach 
parlamentarnych, Sejm zamieni na Urząd Mar-
szałkowski, gdyż tam ma możliwość sięgnąć po 
tytuł marszałka województwa śląskiego. Wszy-
scy jednak przyznają, że to nie to samo. 

Na giełdzie nazwisk przewija się też Jarosław 
Marszałek. Co poniektórzy twierdzą, że obecny 
wiceprezydent miasta powinien uważać, by nie 
przylgnęła do niego łatka wiecznie przegrywa-
jącego. Nie jest to do końca prawda, gdyż Mar-
szałek wygrywa w wyborach samorządowych, w 
ostatnich wolą mieszkańców Częstochowy został 
radnym (zrezygnował po mianowaniu go przez 
prezydenta Matyjaszczyka, zastępcą prezyden-
ta). Chociaż rzeczywiście nawet nad Jarosławem 
Marszałkiem wyrasta szklany sufi t – tylko radny 
i mimo wysiłku piarowego nic więcej. Do Senatu 
natomiast SLD podobno szykuje obecną radną 
Małgorzatę Iżyńską.

Tak czy inaczej w zbliżających się wyborach 
parlamentarnych SLD będzie raczej partią nie-
wiele znaczącą, o ile w ogóle.

A jak kto ma szanse... - zdecydujemy my, wy-
borcy.

Wyborczy okręg częstochowski (nr 28):
• miasto Częstochowa
• powiat częstochowski
• powiat kłobucki
• powiat lubliniecki
• powiat myszkowski

Z naszego okręgu wejdzie siedmiu posłów 
i jeden senator.

Renata R. Kluczna

giełda nazwiskgiełda nazwiskgiełda nazwiskgiełda nazwiskgiełda nazwiskgiełda nazwiskgiełda nazwisk
dokończenie ze str. 1
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Zajrzyj na naszego bloga: www.szafa-kiki.pl 
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik-textilien.pl  
Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko 
w ilościach detalicznych.Różnice w kolorach wynikają 
z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek.

KiK Textil Sp. z o.o. · ul. Modrzewskiego 15/17 · PL 50-156 Wrocławwww.kik-textilien.com

Dołącz do nas: www.facebook.com/KiK.Polska

10 %
NA WSZYSTKO*
* Rabat obowiązuje tylko w podanym sklepie i jest udzielany

na kasie w dniu 09.07.2015 i 10.07.2015. Akcja nie łączy 
się z innymi rabatami. Rabat nie dotyczy bonów 

podarunkowych i artykułów przecenionych.

DZIECI

Koszulki damskie
ze stretchem
z bawełną, idealnie 
dopasowane dzięki 
zawartości elastanu,
rozmiary: 34-48,

T-Shirty dziewczęce 
100% bawełny, rozmiary: 128-170/176,
tylko 14,99

T-Shirty chłopięce 
rozmiary: 128-170/176,
tylko 12,99

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota: 09.00-20.00 | niedziela: 10.00-18.00
w Częstochowie, ul. Wolności 27

09.07.2015
i 10.07.2015

WIELKIE 
OTWARCIE

R E K L A M A



Zapraszam Państwa do obejrzenia nowo 
wyremontowanej drogi w Częstochowie 
ul. Ludowej i  ul. Łódzkiej na odcinku od 
głównego skrzyżowania w Kiedrzynie do 
ul. Małopolskiej. Drogowcy remontowali 
drogę około 3 tygodnie. Zostało zalepio-
nych około 40% dziur. Pozostawiono więk-
szą część dziur po remoncie drogi nie zakle-

jonych - około 60%. Dla mnie to jest mistrzostwo świata w marnowaniu 
publicznych pieniędzy. Nie wiem czym się sugerowali naprawiając drogę 
częściowo,  ogrodzeniami czy domami przyległymi do drogi. Jednym na-
prawili drogę przed domami, innym pozostawili nie naprawioną. Teraz 
jeździ się jeszcze gorzej niż przed naprawą.

Czytelnik
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Jak pracował na początku? (2001-2005)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 137 – 1 o Częstochowie (sprawoz-

danie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o posel-
skim projekcie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Częstochowie nazwy „Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie”)

- interpelacje: 24 – 2 o Częstochowie (m.in.  w 
sprawie okoliczności ewentualnej sprzedaży Huty 
Częstochowa Sp. z o.o. zagranicznym kontrahentom 
i wynikających stąd konsekwencji dla polskiej gospo-
darki)

- zapytania/pytania: 20 – 4 o Częstochowie (m.in. 
w sprawie braku podstaw prawnych i merytorycz-

nych likwidacji laboratorium weterynaryjnego w 
Częstochowie oraz negatywnych skutków gospodar-
czych tej decyzji)

- oświadczenia: 1 (w sprawie sprzeciwu przedsię-
biorców i działaczy samorządowych - skupionych w 
Izbie Przemysłowo-Handlowej regionu częstochow-
skiego - wobec rządowego projektu podniesienia 
składek ZUS osobom prowadzącym działalność go-
spodarczą)

Przynależność do Komisji:
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Gospodarki
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Jak pracował później? (2005-2007)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 18 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 1 – brak o Częstochowie
- zapytania/pytania: 1 (w sprawie planowanej li-

kwidacji VII. Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego 
Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą w Ko-
niecpolu)

- oświadczenia: 1 (w sprawie podjęcia prac nad 
utworzeniem województwa środkowopomorskiego 

oraz częstochowskiego po dokonaniu oceny pracy 
administracji i kompleksowej ocenie skutków refor-
my z 1998 r.)

Przynależność do Komisji:
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jak pracował w latach 2007-2011?

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 139 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 7 – brak o Częstochowie
- zapytania/pytania: 3 – 1 o Częstochowie (w spra-

wie likwidacji 80 etatów służbowych w Komendzie 
Miejskiej Policji w Częstochowie na rzecz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach)

- oświadczenia: 53 – 2 o Częstochowie (m.in. w 
sprawie zorganizowanej w dniu 24 kwietnia 2008 r. 
w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie konfe-
rencji „Polska wolna od GMO. Etyczny aspekt wpro-
wadzenia GMO do polskiego rolnictwa”)

Przynależność do Komisji:
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jak pracował w obecnej kadencji? (2011-2015)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 92 – 1 o Częstochowie (o realizacji 

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych)
- interpelacje: 466 – 3 o Częstochowie (m.in. w 

sprawie odpowiedzialności polskiego rządu za do-
trzymanie pakietu socjalnego i gwarancje dziesięcio-
letniego zatrudnienia załogi ISD Huty Częstochowa 
sp. z o.o.)

- zapytania/pytania: 2 – 1 o Częstochowie (w spra-
wie wdrożenia przez właściciela ISD Huty Często-
chowa drastycznego programu zwolnienia z pracy 
1500 pracowników stanowiących 50% załogi tego 
przedsiębiorstwa)

- oświadczenia: 69 – brak o Częstochowie

Przynależność do Komisji:
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Współpracownicy w latach 2001-2015:
Kocik Beata (pracownik) od 10.03.2006 do końca 

V kadencji
Kowalczyk Jolanta (pracownik) od 10.03.2006 do 

końca VI kadencji
Matyszczak Grażyna (pracownik) od 10.03.2006 

do teraz

Jak kończy?
Moświadczenie złożone w -%U: rhW

pracafzarobki miejsce zarobki

uposażenie poselskie

dieta poselska

mhinh prawa autorskie

UUFhgU+GU- zł

-9hó-9GFó zł

Uh8%FGó% zł

łącznie 147.949,16 zł

Jak zaczynał?
Moświadczenie złożone w -%%U rhW

miejsce zarobki

dyrektor ŚOR ARiMR

Wyższa Szkoła Zarządzania
Mumowa o dziełoW
Gazeta Częstochowska
Mumowa o dziełoW

brak informacji

okh U8h%%% zł brutto

9hóó% zł

łącznie 27.440 zł

F-h%%% zł

UO MniecałyW w Gazecie Częstochowskiej

UU%h%%% zł Młącznie z żoną Urszulą GiżyńskąW

dom z działką C U-% mkw Z -9% mkw
Mwspółwłasność z żonąW

wartość: 
ó:%h%%% zł

FG8O w Gazecie Częstochowskiej

brak

brak

Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego

Szymon Giżyński

oszczędności

nieruchomości mieszkanie C F-G9 mkw
wartość:
brak informacji

udziały w spółkach

mienie ruchome

zadłużenie

działalność społeczna

brak

brak

brak informacji

Odblaskowo i bezpiecznie 
w powiecie kłobuckim

Po raz kolejny Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR odwiedził powiat kłobucki. Pretekstem do spotkania 
była kontynuacja akcji  prowadzonej przez ARiMR - „Bezpieczeństwo 
dzieci na drogach”. Podczas wizyty w powiecie kłobuckim kamizelki 
odblaskowe trafi ły do dzieciaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łobodnie, Przedszkola w Pankach, Przedszkolu oraz Szkoły Podstawo-
wej w Krzepicach.

Dyrektor Gmitruk przypomniał uczniom o podstawowych zasadach 
dotyczących ruchu drogowego, o odblaskach i roli kamizelek odbla-
skowych oraz o zasadach dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas 
letnich wakacji. Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w kłobucku przypomnieli dzieciom jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach wiejskich. Na zakończenie prelekcji wszyscy 
otrzymali kamizelki odblaskowe.

red.

Strategia działań CEMEX w obszarze BHP oraz dbałości o 
zdrowie swoich pracowników została doceniona i nagrodzona 
na arenie polskiej oraz międzynarodowej. CEMEX otrzymał 
w 2014 roku trzy nagrody w Międzynarodowym Konkursie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w którym udział wzięło 50 
krajów.  Firma zajęła także pierwsze miejsce w polskiej edycji 
Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk BHP organizo-
wanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia 
Pracy we współpracy z państwami członkowskimi.  

CEMEX dba, edukuje 
i zbiera laury

- Zdajemy sobie sprawę, że aby zapobiegać wypadkom, należy zmie-
nić zachowania pracowników. W tym celu prowadzimy szereg działań 
związanych z propagowaniem kultury bezpiecznej pracy, jak szkolenia, 
kampanie tematyczne, aktywności mające na celu przełamywanie rutyny 
oraz propagowanie zdrowego stylu życia – mówi Tomasz Skibiński, Dy-
rektor BHP w CEMEX Polska.

Jedną z ostatnich, szczególnie docenianych aktywności CEMEX na 
rzecz propagowania kultury bezpiecznej pracy, są Dni Zdrowia i BHP, 
organizowane dla wszystkich pracowników CEMEX Polska w różnych 
regionach. W czasie ich trwania odbywają się szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy oraz przeciwdziałania pożarom, a także pokazy prawidło-
wego korzystania z odzieży roboczej oraz bezpiecznej pracy na wyso-
kości. CEMEX – w dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie swoich 
pracowników - organizuje także pokazy przygotowywania zdrowej żyw-
ności i wystawy dietetyczne, konsultacje ze specjalistami oraz konkursy 
sprawnościowe, wszystko w ramach Dni Zdrowia i BHP. Firma promuje 
także wśród pracowników aktywność fi zyczną i integrację pracowniczą, 
dofi nansowując Pracownicze Kluby Sportowe.

Inną inicjatywą, którą podejmuje CEMEX na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, jest aktualnie wdro-
żony „Program prozdrowotny dla pracowników 50+”, składający się z 
dwóch etapów. Pierwszy etap opiera się na przesiewowych badaniach 
lekarskich, a drugi etap zakłada przygotowanie indywidualnego planu 
ćwiczeń fi zycznych pod okiem fi zjoterapeuty oraz cykl szkoleń warsz-
tatowych m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawo-
dowego, asertywności, komunikacji między pracownikami i zdrowego 
odżywiania.

red.

Minister Skarbu Państwa 
odwiedził Częstochowę

Program dla Śląska i Nowa Strategia RFG S.A. wspierające rozwój 
miasta Częstochowy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, były te-
matami konferencji prasowej Andrzeja Czerwińskiego Ministra Skarbu 
Państwa, Izabeli Leszczyny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i  
Agnieszki Celińskiej Prezes Zarządu RFG S.A.

- Program dla Śląska 2.0 będzie wsparciem fi nansowym i organiza-
cyjnym dla podmiotów działających w województwie śląskim. Program 
przede wszystkim stawia na innowacyjność. Zainicjowane dziś przedsię-
wzięcia przyniosą korzystne efekty za 5 - 10 lat – mówił minister Czer-
wiński. Szczegóły dotyczące programu znane będą dopiero po tym, gdy 
ofi cjalnie zostanie on zatwierdzony przez Radę Ministrów i ogłoszony 
przez premier Ewę Kopacz. - Ten program, który dziś proponujemy 
wspierają ludzie z doświadczeniem: Jerzy Buzek, Adam Szejnfeld, Jerzy 
Hausner. Proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi o to, by była to grupa 
partyjna, lecz grupa działająca w dobrym celu i ponad podziałami poli-
tycznymi. Program sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ludziom będzie się 
chciało, bo pamiętajmy kapitałem są właśnie ludzie – mówił minister 
Skarbu Państwa. Minister dodał: - Na Program dla Ślaska 2.0 już są 
pieniądze, i co ważne program ten będzie posiadał ustawowe źródło fi -
nansowania.

- Program to konkretne pieniądze dla Śląska. Nie daje wprawdzie on 
gotowych produktów daje pieniądze na nowatorskie pomysły. - To my 
mieszkańcy wybierzmy  z tego programu to co najlepsze i to co jest moż-
liwe do realizacji i wyciśnijmy go jak cytrynę. Chcę, żeby Częstochowa 
skorzystała z tych pieniędzy – powiedziała Izabela Leszczyna Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów.          

Podczas konferencji prasowej  Agnieszka Celińska, prezes zarządu 
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. przedstawiła elementy 
nowej strategii Spółki. 

- Dzięki odpowiedniej strategii Zarządu i zaangażowaniu Pracowni-
ków Spółki stan środków pieniężnych w porównaniu do roku 2009 wzrósł 
w RFG S.A. o ponad 800%. Część z tych środków przewidujemy przezna-
czyć na pożyczki dla fi rm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, w 
ramach  nowej strategii RFG. Priorytetowo traktowane będą projekty 
fi rm inwestujących na terenach pohutniczych w Częstochowie związane 
z tworzeniem nowych miejsc pracy w perspektywicznych dla przemysłu 
branżach. Pożyczki będą mogły być udzielane m.in. na zakup nierucho-
mości oraz zakup maszyn i urządzeń – przekonuje prezes Celińska. Moż-
liwość pozyskania dofi nansowania stanowić będzie uzupełnienie oferty 
RFG S.A. adresowanej do inwestorów.        

red.

Szymon 
Giżyński
(Prawo i Sprawiedliwość)
w Sejmie od 14 lat (kadencje: IV, V, VI, VII)
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Jak pracowała na początku? (2007-2011)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 116 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 45 – 5 o Częstochowie (m.in. w 

sprawie budowy odcinka autostrady A1 w okolicach 
Częstochowy; w sprawie rozbieżności pomiędzy za-

pisami ustawy Prawo energetyczne oraz ustawami o 
samorządzie terytorialnym i o fi nansach publicznych 
w zakresie konserwacji infrastruktury oświetle-
niowej na przykładzie miasta Częstochowy i gmin 
ościennych)

- zapytania/pytania: 32 – 4 o Częstochowie (m.in. 
w sprawie likwidacji Wydziału Gospodarczego 
Sądu Okręgowego w Częstochowie)

- oświadczenia: 3 – 1 o naszym regionie (w spra-
wie uroczystości otwarcia Muzeum Edyty Stein w 
Lublińcu oraz nadania miastu patronatu św. Teresy 
Benedykty od Krzyża Edyty Stein)

Przynależność do Komisji:
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Finansów Publicznych

Jak pracowała w obecnej kadencji? (2011-2015)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 34 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 13 – 2 o Częstochowie (m.in.  w 

sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowi-
ce - Częstochowa i obwodnicy Częstochowy)

- zapytania/pytania: 13 – 3 o naszym regionie 
(m.in. w sprawie zmniejszenia w nowym rozkładzie 
jazdy PKP InterCity liczby połączeń kolejowych 
Częstochowy z Warszawą)

- oświadczenia: brak

Przynależność do Komisji:
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia nie-

których projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia 
społecznego

Współpracownicy w latach 2007-2015:
Celeban Marika (społeczny) od 01.04.2009 r. do 

końca VI kadencji
Małowiecki Jakub (społeczny) od 01.04.2009 r. 

do końca VI kadencji
Mazur Michał (społeczny) od 01.04.2009 r. do 

końca VI kadencji
Osyra Bartłomiej (pracownik) od 21.12.2007 do 

końca VI kadencji
Pabiś Łukasz (społeczny) od 21.12.2007; (pra-

cownik) od 18.07.2008 do teraz
Sobczyk Marta (społeczny) od 01.04.2009 do 

końca VI kadencji
Wrona Przemysław (pracownik) od 29.02.2008, 

wycofanie – 18.07.2008

Izabela 
Leszczyna
(Platforma Obywatelska)
w Sejmie od 8 lat (kadencje: VI, VII)

Jak kończy?
Ooświadczenie9złożone9w9DfRW9r3y

praca:zarobki miejsce zarobki

Ministerstwo9Finansów9Oumowa9o9pracey

dieta9poselska

RWR3fHfLRR9zł

DH3WH"LWD9zł

łącznie9180.684,63 zł

Jak zaczynała?
Ooświadczenie9złożone9w9Dffg9r3y

miejsce zarobki

dieta9radnej

łącznie993.943,27 zł
DW3fff9zł

mieszkanie96W9mkw
Owspółwłasność9z9mężemy

Seat9EXEO9rocznik9DffH9Owspółwł39małżeńskay

kredyt9hipoteczny9Owspółkredytobiorcay

Izabela9Leszczyna

oszczędności

nieruchomości mieszkanie9"f9mkw

udziały9w9spółkach

mienie9ruchome

zadłużenie

brak

umowa9o9pracę9OI-X9Dffgy
DD3gDgLND9zł

wartość:9brak9informacji

brak

RW3fff9zł

wartość:9"ff3fff9zł

brak

RODN94WOM49Cz-wa9Oumowy9zlecenie:o9dziełoy
projekt9finansowy9EFS9Oumowa9zlecenieyprojekt9finansowy9EFS9Oumowa9zleceniey

nagroda9Marszałka9Województwa9Śląskiegonagroda9Marsza

NH3fCgLWH9zł

RW3"DDLDf9zł

R"3fNgLff9zł
D3C6HLRC9zł

działalność9społeczna brak

kredyt9hipoteczny RD36WW9euro9Odo9spłatyy

wartość:9ok39"f3fff9zł

kredyt9hipoteczny9Owspółkredytobiorcay

kredyt9gotówkowy
złota9karta9kredytowa

ok39RCg3ff9CHF9Odo9spłatyy
DD"3fff9zł9Odo9spłatyy

Nf3fff9zł9Odo9spłatyy

NW3fff9zł9Olimity

brak

Jak pracowała na początku? (2005-2007)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 24 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 19 – 6 o Częstochowie (m.in. w 

sprawie utworzenia w Częstochowie placówki urzędu 
skarbowego obsługującej tzw. dużych inwestorów)

- zapytania/pytania: 6 – brak o Częstochowie
- oświadczenia: 1 (w sprawie skutków przejścia w 

dniu 20 lipca 2007 r. nad kilkoma miejscowościami 
w powiecie częstochowskim trąby powietrznej wraz 
z ulewą i gradem).

Przynależność do Komisji:
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-

gionalnej
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Jak pracowała później? (2007-2011)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 63 (brak o Częstochowie
- interpelacje: 37 – 7 o Częstochowie (m.in. w spra-

wie Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiej-
scowego w Częstochowie oraz w sprawie remontu 
zbiornika wody w gminie Blachownia w powiecie 
częstochowskim)

- zapytania/pytania: 13 – 2 o Częstochowie (m.in. 
w sprawie działalności spółki "Operator" SA powo-
łanej dla restrukturyzacji długu publicznego Huty 
Częstochowa)

- oświadczenia: brak

Przynależność do Komisji:
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-

gionalnej
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektó-

rych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Jak pracowała w obecnej kadencji? (2011-2015)
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 39 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 22 – 6 o Częstochowie (m.in. w spra-

wie połączeń kolejowych Częstochowa - Warszawa 

oraz w sprawie przekazania miastu Częstochowa tere-
nów Skarbu Państwa administrowanych przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową Jura)

- zapytania/pytania: 2 – brak o Częstochowie)
- oświadczenia: brak

Przynależność do Komisji:
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-

gionalnej
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Współpracownicy w latach od 2005 do 2015:
Folcholc Fryderyk (społeczny) od 20.03.2006 do 

końca VI kadencji
Garus Katarzyna (pracownik) od 20.03.2006, wy-

cofanie – 18.09.2006
Kowalik Julia (pracownik) od 20.03.2006 do końca 

V kadencji
Krakowian Janusz (społeczny) od 20.03.2006 do 

końca V kadencji
Michnicka Beata (pracownik) od 14.07.2006, wy-

cofanie – 18.09.2006
Organa Elżbieta (społeczny) od 20.03.2006 do 

końca V kadencji
Pucek Tomasz (społeczny) od 20.03.2006 do końca 

V kadencji
Rekwirewicz Joanna (pracownik) od 21.03.2007, 

(społeczny) od 06.12.2007 do końca VI kadencji
Siwek Artur (społeczny) od 20.03.2006 do końca 

V kadencji
Ujma Magdalena (pracownik) od 30.01.2007 do 

końca V kadencji
Wrona Przemysław (społeczny) od 20.03.2006, 

(pracownik) od 06.12.2007, wycofanie - 08.03.2010
Zembik Andrzej (pracownik) od 20.03.2006 do 

dziś
Bielawska Marta (społeczny) od 07.10.2009 do 

końca VI kadencji
Jagielska Marta (społeczny) od 08.06.2010 do koń-

ca VI kadencji
Nalewajka Marcin (społeczny) od 19.05.2009 do 

końca VI kadencji
Szyja Bartosz (społeczny) od 19.05.2009 do końca 

VI kadencji
Turek Sebastian (społeczny) od 06.12.2007 do 

końca VI kadencji
Błaszczyk Jan (pracownik) od 23.11.2012 do dziś

Halina 
Rozpondek
(Platforma Obywatelska)
w Sejmie od 10 lat (kadencje: V, VI, VII)

Jak kończy?
Coświadczenie złożone w :RóN r7h

pracaHzarobki miejsce zarobki

uposażenie poselskie

dieta poselska

ZUS

ó"D7NóAX": zł

:A7Nó:XRg zł

N"7gDDXRR zł

łącznie 217.875,40 zł

Jak zaczynała?
Coświadczenie złożone w :RRN r7h

miejsce zarobki

zastępca Prezydenta Miasta Częstochowa
CI+IX :RRNh

łącznie 98.194,80 zł

óóN7RRR zł

dom z działką + óóR mkw - ó:F: mkw
Cwłasność mężah

brak

kredyt na zakup działki zabudowanej

Halina Rozpondek

oszczędności

nieruchomości
dom z działką + óóR mkw - ó:F: mkw
Cwłasność mężah

udziały w spółkach

mienie ruchome

zadłużenie

działalność społeczna

brak

brak

StowarzyszeniaJ 9Uśmiech Dziecka9X 9Nasza Częstochowa9X 
9Wspólnota Polska9
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego 

Akademia Jana Długosza
Cumowa o dziełoX I+IX :RRNh

gA7DóWXgR zł brutto

g7FFg zł brutto

dom z dzia

mieszkanie + FW mkw Cwspółwłasność z mężemh

wartośćJ NR7RRR zł

wartośćJ óRR7RRR zł
działka budowlana gRR mkw Cwspółw7 z mężemh wartośćJ DR7RRR zł

brak

ok7 óWR7RRR zł

dom z dzia

działka zabudowana óWRR mkw
Cwspółwłasność z mężemh

wartośćJ ok7:NR7RRR zł

wartośćJ ok7:RR7RRR zł

brak

::7ógA zł

Stowarzyszenie 9Wspólnota Polska9Stowarzyszenie 9Wspólnota Polska9

Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego 



Rozwiązanie konkursu DOVE
Kilka tygodni temu poprosiliśmy naszych czytelników, by 

napisali czym dla nich jest piękno. Poniżej publikujemy naj-
ciekawsze wypowiedzi. Laureatów konkursu nagrodziliśmy 
zestawami kosmetyków marki Dove.

(...) O pięknie pisać można dużo i bez końca. Piękno architek-
tury, rzeźby i malarstwa , ciała i nie tylko, jest ono względne i 
ulega modom. Inne były ideały piękna Leonarda da Vinci a inne 
Rubensa. W naszej kulturze europejskiej wciąż dążymy do ideału 
kobiecego ciała. W Afryce kobiety z plemienia Padaung, nakładają 
na swoją szyję żelazne, obręcze aby ich szyja przypominała szyję 

żyrafy (im dłuższa szyja, tym piękniejsza kobieta). Są tacy, którzy 
twierdzą, że liczy się wewnętrzne piękno duszy i umysłu, które z 
biegiem lat mimowolnie poprzez drganie mięśni, mimiki, myśli, 
odciska swój ślad na twarzy. Bez tego wewnętrznego piękna, pięk-
na duszy nie można być pięknym w pełni i naprawdę.

Aśka

Piękno to dla mnie wszystko to, co otacza mnie na co dzień i 
sprawia, że czuję się szczęśliwy. To mój dom i najbliżsi.

Jarek

Piękno to dla mnie pokazanie siebie z najlepszej strony i umie-
jętność ukrywania swoich niedociągnięć na rzecz eksponowania 
swoich zalet. I chodzi tu nie tylko o piękno zewnętrzne, ale też o 
to, co mamy wewnątrz siebie. A na co dzień proponuję dostrze-

gać piękno w drobiazgach i 
uśmiechać się do każdego 
szczerze.

Magda

Piękno jest wszędzie do-
koła nas, wystarczy tylko 
chcieć je dostrzec i umieć 
się nim cieszyć. Każda ko-
bieta jest piękna i każdy 
mężczyzna jest piękny, na 
swój sposób. Kluczem do 
bycia pięknym na zewnątrz 
jest wewnętrzny optymizm i 
akceptacja siebie.

Waldemar 

Każdy inaczej pojmuje 
piękno, to co dla jedne-
go wydaje się idealne, dla 
kogoś innego może być 
czymś zupełnie przecięt-
nym. Najważniejsze to czuć 
się dobrze samemu ze sobą, 
akceptować i lubić siebie ze 
wszystkim wadami i zaleta-
mi, a wtedy będziemy pięk-
ni nie tylko dla siebie, ale 
też inni będą nas doceniać 
i lubić. Nasze szczęście we-
wnętrzne emanuje na świat 
wokół.

Zuzanna

Piękno dla mnie to coś 
subiektywnego, co sprawia, 
że człowiek doświadcza za-
chwytu i poczucia harmonii. 
Dla mnie piękne są widoki 
zachodzącego słońca, gdy 
niebo przyjmuje wszystkie 
barwy, rozbawione dzieci 
na placu zabaw i cała masa 
innych rzeczy,  które mnie 
wzruszają. Piękny może 
być też człowiek (nie tylko 
wizualnie), ale kiedy duszą i 
postawą przypomina anioła.

Daniel  
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@ Miasto wylicza koszty Juwenaliów
Anonim: Samorzad z ZSP chyba musi poprosić o pomoc 

w wyliczeniach swojego mentora z SLD Janusza „fakturkę”

ha@o2.pl: „Natomiast realizacja zadań w łącznej wyso-
kości 40.000 zł zakończyła się 31 maja i zgodnie z zawartą 
umową Stowarzyszenie obowiązuje 30-dniowy termin na 
dokonanie rozliczenia” Czekamy...

@ Czytelnik donosi: „Na ilu stanowi-
skach pracuje pan Staroniek?”

Anonim: 2 etaty i tyle szumu? Zobaczcie na ilu etatach 
pracują prezydenccy consiglores

Janusz D: A czym przypadkiem MOPS nie podlega pod 
Wydział Spraw Społecznych? To można samego siebie nad-
zorować?

mil_milek@o2.pl: No ten to chyba głupi jest, że dał się 
wyru... bez drugiego etatu zapierdziela. No widać tam też 
równi i równiejsi są.

cocno: do godz. 15 p. Staroniek jest dyrektorem MOPS 
a po godz. 15 naczelnikiem wydziału UM Częstochowa, 
któremu MOPS podlega! Kuriozum! Jak nie wiadomo o co 
chodzi....

usza: ludzie nie mają pracy, mówi sie, że starsi powin-
ni iść na emerytury, a tu problem tkwi gdzie indziej. Smród 
idzie od samej góry. Nie mogą się podzielić pracą. Są nie do 
zastąpienia. Szkoda tylko, że za każde stanowisko biorą tyle 
kasy. U prywatnego przedsiębiorcy to byłoby nie do pomy-
ślenia. Nie wyobrażam sobie, żeby mając u kogoś etat, ten 
ktoś wypuścił mnie do innej pracy, żebym mogła sobie coś 
porobić u kogoś drugiego. Dziwne ale możliwe tylko w urzę-
dzie. Tam można nawet i trzy etaty obskoczyć. Dla mnie taka 
praca to jest praca na zlecenie lub o dzieło. Wtedy nie trze-
ba siedzieć na tyłku przez 8 godzin. To jest nienormowany 
czas pracy. Przychodzę kiedy chcę. Robię to co muszę i jak 
zrobię to mogę sobie iść. Ale tak urzędy nie funkcjonują. Są 
dla obywateli . W godzinach pracy urzędu, dany pracownik 
powiniwn siedzieć na dupie przy swoim biurku, no chyba że 
ma delegacje. .

SLD: Nienormowany czas pracy oznacza, że dalej obo-
wiązuje go norma 40 godzin w tygodniu kodeksu pracy. A 
więc albo był strasznym leniem i na jednym stanowisku się 
nie napracował (bo teraz potrafi  w tym samym czasie obsko-
czyć dwa stanowiska), albo co miesiąc w kadrach pokazuje 
bardzo ciekawe zestawienie nadgodzin. Nie martwcie się, 
nie straci, a zapłacimy my wszyscy. A tak swoją drogą na-
leży tam wysłać Inspekcję pracy, zobaczyć ewidencję pracy 
jak jest prowadzona, ile ma wypracowanych nadgodzin i ile 
za to dostanie kasy.

Anonim: Pan Adrian jest jeszcze kierownikiem biura Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, czy-
li organizacji dotowanej z budżetu Częstochowy w ramach 
konkursów, w których jest przewodniczącym komisji kon-
kursowej. www.pkps.czest.pl/s/kierownictwo. 

harcerz: Oj szybko usunięto pana Adriana ze strony 
PKPS. Print screen jest na pamiątkę zrobiony.

kompromitacja: To porażka co się tu dzieje. Co raz gorszy 
chłam.

byly kleryk: Pana Adriana wychwala lewacki Orion i ka-
tolickie radio Fiat. Czego to on nie robi i jaki kompetentny, 
generalnie fajny gość. Wszystko spina swoją osobą nieja-
ka Aleksandra Mieczyńska infantylnie nazywająca się Olą, 
która w obu wyżej wspomnianych mediach chałturzy. Pan 
Adrian jest osobą skrajnie nieprzychylną kościołowi i pra-
wicy, skąd zatem jego obecność w radiu Fiat. Pytanie kto 
zezwala na pracę pani redaktor w medium katolickim oraz w 
lewackiej telewizji. Chyba że chodzi o kwestie towarzysko-
-obyczajowe.

mi...9
Jak sprawić, by mieć oryginalny ogród przez 

cały sezon? Jednym ze sposobów jest stworze-
nie skalniaka, który sprawi, że nasz ogród zy-
ska niebanalny wygląd. Ogród skalny jak sama 
nazwa wskazuje, powinien być zbudowany ze 
skał i powinny w nim rosnąć rośliny skalne, al-
pejskie, czyli te gatunki, które w naturze wystę-
pują w górskich rejonach. Tajemnica sukcesu 
ogrodów skalnych polega na takim ustawieniu 
skał czy kamieni, by sprawiały wrażenie stwo-
rzonych przez naturę, bez ingerencji człowieka.                                                                                                                              
Czasem buduje się skalniaki, gdyż teren ma 
spadki lub ogród umieszczony jest na zboczu 
czy skarpie i inne rozwiązanie nawet nie wcho-
dzi w grę. Wtedy skalniak nie wygląda dzi-
wacznie, co jest bardzo korzystne, zwłaszcza 
jeśli używamy do jego budowy skał rodzimych, 
czyli występujących w okolicy. Są to tak zwane 
ogrody skalne naturalne. Natomiast w przypad-
ku ogrodów sztucznie formowanych, musimy 
wszystko zbudować od początku. Planując taki 
ogród skalny, najlepiej wykorzystać naturalne 
ukształtowanie terenu np. pagórki i wzniesie-
nia, co nada przestrzeni naturalny wygląd. Ca-
łość założenia powinna harmonijnie zgrywać 
się z otoczeniem, w tym z charakterem domu 
i ogrodzenia. Uroku ogrodowi skalnemu do-
dadzą strumienie czy wodospady. Dobrze jest 
go zlokalizować tak, aby był dobrze widoczny 
z okien domu lub z tarasu, gdzie często wy-
poczywamy. Dobre przygotowanie terenu pod 
skalniak się opłaci. Zaczynamy od całkowitego 
odchwaszczenia, aby w glebie nie zostały żadne 
nasiona ani korzenie, mogące odrosnąć. Pod-
łoże ma duży wpływ na to co będziemy upra-
wiać. Powinniśmy uwzględnić jego naturalny 
odczyn pH. Gleba w skalniku powinna być 
przepuszczalna. Nie powinno w niej zabraknąć 

odłamków skalnych, żyznej gleby, piasku oraz 
torfu. Następnie układamy kamienie, najlepiej 
by były popękane, zmurszałe, porysowane 
lub pokryte mchem. Układamy je tarasowo, 
by zapewnić skarpie stateczność i utrzymanie 
wilgoci. Największe kamienie umieszczamy u 
podstawy zbocza i cały układ stopniowo rozluź-
niamy ku granicom ogrodu. Najlepiej wygląda 
kompozycja z kamieni o różnych wielkościach. 
Większość roślin do ogrodu skalnego potrzebu-
je słonecznego stanowiska. Po za tym należy 
wziąć pod uwagę siłę wzrostu oraz docelowe 
rozmiary roślin. Silnie i bujnie rozrastające się 
byliny, które tworzą kobierce, sadzimy po 3-5 
na m². Słabiej rosnące byliny na kępy planu-
jemy po 8-12 sztuk na m². Byliny karłowate 
tworzące rozety np. skalnica, sadzimy gęściej, 
nawet po 20 szt. na m².Najładniej wyglądają ro-
śliny tworzące odrębne plamy, poprzedzielane 
grupą kamieni. Rośliny sadzimy albo wczesną 
wiosną, albo późną jesienią. Dla zróżnicowa-
nia kompozycji, najlepiej użyć niskich i po-
duszkowych bylin oraz miniaturowych krze-
wów. Dobrze jest stworzyć z nich grupy różnej 
wielkości. Będą wówczas imitować skupiska 
występujące w naturze. Drobne byliny skal-
ne wkładamy w szczeliny wciskając ich bryły 
delikatnie i przysypujemy warstwą ziemi lub 
kładziemy kolejny głaz. Rośliny skalniakowe, 
przyzwyczajone do klimatów górskich, wyma-
gają regularnego zraszania i odchwaszczania, a 
niektóre gatunki również okrywania w okresie 
jesiennym i zimowym. W czasie upałów i suszy 
utrzymujemy stałą wilgotność powietrza i gle-
by poprzez systematyczne spryskiwanie roślin. 
Tym, które poprzez swój ekspansywny wzrost 
mogłyby zarosnąć skalnik, przycinamy pędy.  

⃰⃰   ⃰⃰   ⃰⃰

A .  W o ź n i a k

LIPIEC z OKF 
WAKACJE – FILMY ANIMOWANE DLA DZIECI
9, 14, 16, 21, 23, 28, 30  VII  
godz. 11.00 – RODZINA PIRATÓW, KUNDLE I RESZTA, 

TIGERENTENBADE (dla dzieci 9+)

5, 12, 19, 26  VII
godz. 11.00 – PAN TOTI, TATA LEW I JEGO SZCZĘŚLI-

WA GROMADKA, KRÓL MACIUS PIERWSZY, ANDZIA 
(dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych)

9  VII
godz. 14.30 – BÓG NIE UMARŁ
godz. 16.30 i 18.30 – ROZUMIEMY SIE BEZ SŁÓW
godz. 20.30 – RANDKA Z KRÓLOWĄ

10 - 11  VII  
godz. 14.30 i 20.30 – IDOL
godz. 16.30 – NOWA DZIEWCZYNA
godz. 18.30 – RANDKA Z KRÓLOWĄ

12  VII  
godz. 14.30 i 20.30 – IDOL
godz. 16.30 – NOWA DZIEWCZYNA
godz. 18.30 – DZIEWCZYNA Z PERŁĄ 
                       i inne skarby haskiego Mauritshuisu 

13 - 16  VII  
godz. 14.30 i 30.30 – IDOL
godz. 16.30 – NOWA DZIEWCZYNA
godz. 18.30 – RANDKA Z KRÓLOWĄ

17 – 18 , 20 - 23  VII
godz. 16.30 – LATO W PROWANSJI
godz. 18.30 – IDOL
godz. 20.30 – NOWA DZIEWCZYNA

19  VII
godz. 13.30 – LATO W PROWANSJI
godz. 15.30 – IDOL
godz. 18.30 – LA TRAVIATA Verdiego (MET OPERA)

24 - 30  VII
godz. 14.30 – LATO W PROWANSJI
godz. 16.30 – YONA
godz. 18.15 i 20.30 – Z DALA OD ZGIEŁKU
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Sztuczne zbiorniki wodne po-
wstają w wyniku spiętrzenia wody 
w rzece dzięki przegrodzeniu dolin 
rzecznych poprzecznymi zaporami 
wyposażonymi w urządzenia upu-
stowe. Jedną z najważniejszych 
funkcji tych obiektów jest ochro-
na przeciwpowodziowa terenów 
zlokalizowanych poniżej nich, po-
legająca na zatrzymywaniu wody 
w czasie wysokich przepływów 
w rzece, występujących w okresie 
intensywnych opadów atmosfe-
rycznych, a następnie kontrolo-
wanemu odprowadzeniu wody 
do koryta rzeki poniżej zbiornika. 
Sztuczne zbiorniki zaporowe mogą 
być wykorzystywane ponadto do: 
zaopatrzenia w wodę do spożycia 
(po procesie uzdatniania) oraz róż-
nych celów przemysłowych, wy-
równywania przepływów w rzece, 
przeciwdziałania skutkom suszy, 
prowadzenia żeglugi, produkcji 
energii elektrycznej, uprawiania 
sportów wodnych oraz rybactwa, 
rekreacji, wypoczynku oraz rozwo-
ju działalności gospodarczej w za-
kresie turystyki. Zbiorniki wodne, 
w zależności od pełnionych funk-
cji, mogą więc posiadać różnych 
użytkowników, których interesy w 
zakresie korzystania ze zgroma-
dzonych zasobów wodnych mogą 
być wzajemnie sprzeczne. W celu 
próby pogodzenia tych interesów, 
dla obiektów tych opracowuje się 
instrukcję gospodarowania wodą, o 
czym w dalszej części niniejszego 
artykułu.

Należy pamiętać, iż przed wy-
konaniem tego typu obiektu, inwe-
stor winien uzyskać szereg decyzji 
administracyjnych z pozwoleniem 
na budowę włącznie. Z uwagi na 

fakt, iż w myśl Prawa wodnego 
(Pw) obiekty te zaliczane są  do 
urządzeń wodnych, ich wykonanie 
wiąże się z koniecznością uzyska-
nia pozwolenia wodnoprawnego. 
Wydanie takiego pozwolenia win-
no zostać poprzedzone uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, bowiem zgodnie z 
art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
następuje m. in. przed uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych. 
Wynika to z rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na 
środowisko, które do przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko zalicza 
zapory lub inne urządzenia prze-
znaczone do zatrzymywania i stałe-
go retencjonowania (gromadzenia) 
nie mniej niż 10 mln m³ nowej lub 
dodatkowej masy wody oraz bu-
dowle piętrzące wodę o wysokości 
piętrzenia nie mniejszej niż 5 m. 
Oprócz pozwolenia wodnopraw-
nego, inwestor winien uzyskać 
ponadto pozwolenie wodnoprawne 
na piętrzenie oraz retencjonowanie 
śródlądowych wód powierzch-
niowych, gdyż w myśl Pw jest 
to szczególne korzystanie z wód 
wymagające pozwolenia wodno-
prawnego. Do wniosku o wydanie 
pozwolenia na piętrzenie wód po-
wierzchniowych należy dołączyć 

projekt instrukcji gospodarowania 
wodą, zawierający opis sposobu 
gospodarowania wodą i zaspo-
kojenia potrzeb wszystkich użyt-
kowników odnoszących korzyści 
z urządzenia wodnego, którego 
dotyczy instrukcja. Projekt instruk-
cji winien zostać sporządzony w 
oparciu o rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 
r. w sprawie zakresu instrukcji go-
spodarowania wodą.

Podsumowując, należy stwier-
dzić, iż sztuczne zbiorniki wodne 
- obok niewątpliwie korzystnych 
aspektów ich funkcjonowania - 
mogą równocześnie wywoływać 
określone negatywne skutki z po-
wodu znacznej ingerencji w środo-
wisko. Dlatego też podjęcie decyzji 
o ewentualnym wykonaniu tego 
typu obiektu w danej lokalizacji, 
czasami politycznej, jest bardzo 
trudne i każdorazowo wymaga 
przeprowadzenia przez ekspertów 
w dziedzinie hydrotechniki i bu-
downictwa wodnego wielu ana-
liz pod kątem środowiskowym, 
społecznym oraz technicznym. W 
przypadku wykonania zbiornika,  
na jego właścicielu będzie spoczy-
wał obowiązek utrzymywania go 
w należytym stanie technicznym 
wraz ze wszystkimi urządzeniami 
towarzyszącymi, w tym dokony-
wania okresowych przeglądów, 
konserwacji i remontów, co po-
zwoli na jego bezpieczne użytko-
wanie, a także pokrycie ewentual-
nych roszczeń odszkodowawczych 
jako zadośćuczynienie za ponie-
sione straty przez osoby trzecie, 
wywołane negatywnymi skutkami 
funkcjonowania zbiornika..

Arkadiusz Radło

 ,,Woda, ścieki, ekologia …
 - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 12

Zbiorniki wodne ze względu na swój wielofunkcyjny charakter odgrywają ważną rolę                        
w życiu człowieka. W związku z tym w niniejszym artykule - ostatnim z cyklu ,,Woda, ścieki, 
ekologia - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” - postanowiłem skrótowo przedstawić 
sztuczne zbiorniki wodne, usytuowane na wodach płynących, pod kątem zadań, które mogą 
pełnić oraz wskazać niektóre decyzje administracyjne, wymagane do uzyskania przez inwesto-
ra na etapie planowania tego typu przedsięwzięć.

 Śladami tolerancji w Lelowie
W Gimnazjum w Lelowie odbyło się uroczyste podsumowanie 

dwustronnego projektu pt. „Tolerancja – nasz wspólny cel” wspie-
ranego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe 
życie”, Comenius – partnerskie projekty szkół. Projekt ten był re-
alizowany razem ze szkołą partnerską z Bawarii - Gimnazjum im. 
Marii Ward w Altötting. Wśród gości byli m.in. Wójt Gminy Lelów 
p. Krzysztof Molenda, Dyrektor Gimnazjum w Lelowie, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, nauczyciele, uczniowie, ro-
dzice i inni zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła młodzież 
pod kierunkiem nauczycieli polonistów. Oprawę muzyczną imprezy 
stanowiły niemieckie piosenki w wykonaniu lelowskich gimnazja-
listek. Podsumowanie było okazją do zestawienia działań, które to-
warzyszyły młodzieży w realizacji projektu. Priorytetowy cel - sze-
roko rozumiana tolerancja - był realizowany w  różnych  formach, 
od kształtowania postawy poszanowania i otwartości na wszelką 
odmienność, poprzez łamanie stereotypów, po akceptację innych 
ludzi, borykających się z problemami starości, niepełnosprawności 
i odmienności rasowej, religijnej czy politycznej. Służył przezwy-
ciężaniu różnic, wzmocnieniu własnej wartości oraz kształtowaniu 
postawy otwartości na otaczającą nas rzeczywistość. 

 Zgłoś się na bezpłatną mammografię
Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż 

jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. 
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wieko-
wych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które 
odbędą się w:

Poczesna – 15 lipca przy OSP, Szkolna 1
Częstochowa – 16 i 17 lipca na Placu Biegańskiego 
Mstów – 16 lipca przy Urzędzie Gminy, 16 stycznia 14 
Blachownia – 17 lipca przy Centrum sportu i rekreacji, Sportowa 1

Olsztyn – 17 lipca na Rynku, Plac Piłsudskiego 
Dla pań w wieku 50 – 69 lat badanie w ramach Populacyjnego 

Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, re-
fundowane kobietom co 2 lata przez NFZ (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowied-
nie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. 
Więcej informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl 

Dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat badania wykonywane są 
w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycz-
nych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie 
od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej informacji o badaniach 
oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu programów należy się wcześniej zare-
jestrować pod nr tel. 58 666 24 44. Call Center czynne jest 7 dni w 
tygodniu. 

 Podwójne wyróżnienie profesora Akademii im. J. Długosza
Profesor Jerzy Mizgalski od wielu lat jest zaangażowany w 

rozwijanie współpracy polsko-żydowskiej, utrzymując liczne i 
żywe kontakty przede wszystkim ze środowiskiem dawnych czę-
stochowian żydowskiego pochodzenia, mieszkających obecnie 
na całym świecie. Wieloaspektowe poczynania profesora zostały 
ostatnio dostrzeżone i uhonorowane prestiżowymi wyróżnieniami. 
Profesor Jerzy Mizgalski odebrał w Warszawie „Laur Pamięci", 
wyróżnienie ustanowione przez Ambasadę Izraela w Polsce, Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Funda-
cję Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Znalazł się też w grupie 
pierwszych pięciu laureatów tego wyróżnienia, ustanowionego z 
okazji 25-lecia ponownego nawiązania relacji dyplomatycznych 
między Polską a Izraelem. Z kolei w Krakowie J. Mizgalski ode-
brał wyróżnienie „Chroniąc Pamięć" nadawane corocznie Pola-
kom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów 
oraz dialog polsko-żydowski. 

 Finał Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”
W siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, 

odbył się finał wojewódzki XIII edycji Ogólnokrajowego Konkur-
su „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2015”. Zgodnie 
z zasadami komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych pro-
jektów oraz przeprowadziła wizytację gospodarstw. W tegorocznej 
edycji konkursu nagrodzono sześć gospodarstw. Pierwsze miej-
sce zdobyło gospodarstwo Sylwii i Stefana Stroków z Raciborza, 
drugie zdobyło gospodarstwo Marty i Tomasza Sokołowskich  z 
Grabówki w pow. częstochowskim, a trzecie gospodarstwo Mał-
gorzaty i Leonarda Musiołów z Puńcowa w pow. cieszyńskim. 
Wszystkie wyróżnione obejścia otrzymały dyplomy oraz nagrody. 
Nagroda ufundowana przez ARiMR trafiła do laureatów drugiego 
miejsca, przedstawicieli naszego regionu, Marty i Tomasza Soko-
łowskich. Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego OR ARiMR w 
Częstochowie pogratulował zwycięzcom pięknych i bezpiecznych 
gospodarstw stawiając je za wzór godny naśladowania. Zwrócił 
uwagę na fakt, że na bardzo bobry wizerunek tych gospodarstw 
miały wpływ również środki finansowe, jakie gospodarze pozy-
skali od ARiMR.  

⃰   ⃰   ⃰.⃰   ⃰   ⃰.

Częstochowianin wysokich lotów
Janusz Darocha z Częstochowskiego Aeroklubu zajął drugie miej-

sce na 53 Locie Południowo- Zachodniej Polski. 

Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki to prawdopo-
dobnie najstarsza na świecie impreza sportu samolotowego. Aeroklub w 
Krakowie organizuje go od 1929 roku. Małopolskie zawody samolotowe 
są wliczane do Pucharu Polski w lataniu precyzyjnym. Zawodnicy star-
tujący w lataniu precyzyjnym to światowa elita wśród pilotów. Podczas 
zawodów nie dysponują żadną elektroniką, a ich jedynym atutem są umie-
jętności. Na podstawie fotografii i map muszą znaleźć się w określonym 
miejscu i czasie. Ich precyzję liczy się w ułamkach sekund. Tolerancja cza-
sowa na trasie wynosi zaledwie 2 sekundy błędu. Przy prędkości samolotu 
rzędu 140 km/h wydaje się to wręcz niemożliwe. Janusz Darocha w Locie 
Południwo-zachodniej Polski startuje od 1983 roku. W tym roku udało mu 
się wywalczyć drugie miejsce, ale bywały lata, że stawał na najwyższym 
podium tych zawodów. Sukces jest tym większy, że latanie precyzyjne 
polega na locie tylko i wyłącznie przy użyciu map papierowych czyli naj-
prostszego urządzenia nawigacyjnego oraz optymalnym wykorzystaniu 
umiejętności zdobytych podczas szkoleń i treningów.

Utytułowany Członek Aeroklubu Częstochowskiego jest uznawany za 

jednego z najwybitniejszych zawodników w historii sportu samolotowego. 
Ma na swoim koncie aż 35 medali zdobytych na mistrzostwach świata i 
Europy.

red.

Interwencja na fermie lisów 
We wsi Lutrowskie pod Krzepicami inspektorzy ds. dobrostanu 

zwierząt ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki przeprowadzili wspól-
nie z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną z Kłobucka kontrolę fer-
my lisów i jenotów. Kontrola odbyła się na podstawie anonimowego 
zawiadomienia o jednym lisie w ciężkim stanie zdrowia. 

Właściciel fermy zareagował bardzo agresywnie na prośby inspek-
torów Stowarzyszenia o umożliwienie przeprowadzenia kontroli, 
dlatego na miejsce została wezwana policja. Kontrola Powiatowej In-
spekcji Weterynaryjnej wykazała obecność lisa z nieokreślonym pro-
blemem jamy gębowej. Dodatkowe oględziny z udziałem weterynarza 
z Kłobucka, wykazały stan zapalny dziąseł i nadziąslaki w zaawan-
sowanym studium. Lis przyjmował pokarm, jednak nie można było 
stwierdzić, w jakim stopniu odczuwa ból i cierpienie spowodowane 
tym stanem.

Właściciel dostał zalecenie podawania leków przeciwzapalnych i 

przeciwbólowych. Jednakże Stowarzyszenie Otwarte Klatki postanowi-
ło złożyć do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. 
Według ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku nieleczenie zwierzęcia 
jest rażącym zaniedbaniem, a przez to formą znęcania się nad nim. We-
dług relacji właściciela fermy lis był w takim stanie od około 6 miesięcy. 
Nie otrzymał żadnej pomocy weterynaryjnej, ponieważ zimą i tak zosta-
nie zabity prądem i oskórowany.

Stowarzyszenie zawiadamiało o nieprawidłowościach na tej fermie 
już w 2012 roku, kiedy to w ramach raportu „Cena Futra” opublikowane 
zostały zdjęcia zwłok lisa rozkładające się w jednej z klatek.

W Polsce funkcjonuje prawie 800 ferm zwierząt futerkowych, w tym 
prawie połowa to fermy lisów i jenotów. Hodowla taka jest zakazana już 
w wielu krajach europejskich, m.in. w Wielkiej  Brytanii, Austrii, Sło-
wenii, Holandii. Głównym argumentem jest niemożność zapewnienia 
odpowiedniego dobrostanu dla tych zwierząt w warunkach hodowla-
nych. W Polsce wg badań wykonanych przez Homo Homini na zlecenie 
Otwartych Klatek 55% Polaków popiera pełen zakaz hodowli zwierząt 
na futro.

red.

Spotkanie 
rodzinne 

w Lelowie
Na początku lipca w 

Domu Pomocy Społecz-
nej w Lelowie odbyło się 
XIV Spotkanie Rodzinne. 
Wśród gości znaleźli się 
przedstawiciele władz 
powiatowych, między in-
nymi wicestarosta często-
chowski Henryk Kasiura, 
dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Częstochowie 
Katarzyna Buchajczuk 
oraz władze lokalne z 
wójtem gminy Lelów 
Krzysztofem Molendą. 
Uroczystość rozpoczę-
ła msza święta. Część 
artystyczna imprezy to 
przede wszystkim wystę-
py mieszkańców Domu 
Pomocy Spolecznej w 
Lelowie, spośród któ-
rych jeden wcielił się w 
postać Elwisa Presleya, 
zdobywając duży aplauz 
i uznanie oglądających. 
Z własnym repertuarem 
wystąpił mieszkaniec 
Domu Marian Wacho-
wicz. Spotkanie prze-
biegło w rodzinnej i 
serdecznej atmosferze. 
Mieszkańcy Domu kolej-
ny raz uświadomili sobie, 
że ich los nie jest obojętny 
wielu osobom - krewnym 
i przyjaciołom. XIV Spo-
tkanie Rodzinne odbyło 
się pod patronatem Sto-
warzyszenia „Rodzina”, 
działającego przy DPS w 
Lelowie oraz sponsorów.

red.
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Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z 
myślą o inicjatywach, których działania ukierunko-
wane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, 
kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów 
obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjaty-
wy społeczne podejmowane w miejscowościach, w 
których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX 
– cementownie, wytwórnie betonu towarowego i 
kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji jest częścią 
globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważone-
go rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch fila-
rach: corocznych konkursach grantowych dla orga-
nizacji pozarządowych i szkół oraz konkursach dla 
wolontariuszy CEMEX.

Nieczynna ko-
palnia  „Lipów-

ka” w Rudnikach to  
miejsce  zmienio-
ne  przez  człowieka.  

Eksploatując przez 
lata kamień wapien-
ny stworzyliśmy przy 
okazji mozaikę bar-
dzo  zróżnicowanych 
siedlisk, co pozwoliło 
na pojawienie się w 
kamieniołomie ga-
tunków o specyficz-
nych wymaganiach. 
W  wielu przypadkach 
to gatunki rzadkie i 
unikatowe. Przyrod-
nicza ścieżka, która 
powstała na terenie 
kamieniołomu, ma 
przybliżyć i oprowa-
dzać po tym obszarze. 
Można na nim po-
dziwiać m.in. szma-
ragdowe wody jezior 
skupionych u podnó-
ży wapiennych ścian 
kamieniołomu, z bli-
ska przyjrzeć się ba-
gnom i topieliskom, 
poznać gatunki roślin, 

które od dawna leczą 
i chronią, czy zaobser-
wować licznie śpiewa-
jące piecuszki i trzna-
dle, kilka słowików 
rdzawych, odzywają-
ce się bażanty.

W ramach całe-
go przedsię-

wzięcia przygotowa-
no szesnaście tablic 
edukacyjnych, które 
oprowadzają po ścież-
ce. Poza tablicami po-
wstał przewodnik po 
ścieżce oraz ulotka 
zawierająca najważ-
niejsze informacje na 
temat tego miejsca. 
OTOP był partnerem 
projektu, odpowie-
dzialnym za przygoto-
wanie inwentaryzacji 
terenu oraz przygo-
towanie części tablic 
edukacyjnych. Za po-

zostałą część meryto-
ryczną odpowiadali 
naukowcy z Akademii 
Jana Długosza w Czę-
stochowie.

Uroczyste otwar-
cie ścieżki od-

było się w maju 2013 
roku. Jest ona po-
wszechnie dostępna 
przez cały rok.

Ścieżka „Kopal-
nia przywróco-

na naturze” zdobyła 
pierwsze miejsce w 
konkursie „Jurajski 
Produkt Roku 2013” 
w kategorii produkt 
w dziedzinie ekologii, 
ochrony środowiska i 
odnawialnych źródeł 
energii.

red.

Rozpoczynamy serię artykułów, w których będzie-
my prezentowali najlepsze naszym zdaniem projek-
ty realizowane w ramach Konkursów Grantowych 
organizowanych corocznie przez Fundację CEMEX 
„Budujemy Przyszłość”. Jako pierwszy przedsta-
wiamy projekt w Rudnikach „Przyrodnicza ścieżka 
edukacyjna na terenie nieczynnej kopalni Lipówka”, 
który został zrealizowany przez Ogólnopolskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków (OTOP) to organizacja po-
zarządowa działająca od 1991 r., zaj-
mującą się ochroną dzikich ptaków i 
miejsc, w których żyją. Celem orga-
nizacji jest zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego dla dobra obecnych 
i przyszłych pokoleń. Działania te 
wspiera kilka tysięcy członków i wo-
lontariuszy. OTOP jest polskim part-
nerem światowej federacji towarzystw 
ochrony ptaków - BirdLife Internatio-
nal. Organizacja nie sprzeciwia się roz-
wojowi gospodarczemu, ale wierzy, że 
ten rozwój musi być zrównoważony i 
osiągnięty poprzez mądre gospodaro-
wanie zasobami naturalnymi.

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

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

P.P.H.U.

EKO
ul. Kiedrzyńska 24/32
42-200 Częstochowa
tel./fax 034 361 31 97
www.stihl-eko.pl

autoryzowany dealer 

pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Lecznica VITA
      Przychodnia weterynaryjna

tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235
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leczenie
profi laktyka i szczepienia

pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna

stomatologia
dermatologia

połoznictwo i ginekologia

Zakres usług:

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

Zatrudnię fi rmę 
instalacyjną do 

przebudowy sieci 
preizolowanej.

Kontakt: 
offi  ce@skorut-solar.pl 
tel: 12 272 – 20 - 25, 

12 272 – 31 - 24
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Poprzednim odcinkiem naszego ekologicznego cyklu zakończyliśmy serię artykułów dotyczących terenów rolnych. W trzecim 
kwartale roku pochylimy się nad zagadnieniami z zakresu energii. Omówimy tradycyjne i nowoczesne sposoby jej pozyskiwa-

nia, przedstawimy możliwości wykorzystania różnych źródeł energii, podpowiemy jak oszczędzać energię. W pierwszym odcinku pod 
lupę bierzemy tradycyjne źródła energii - czy i kiedy odejdą do lamusa?

Tradycyjne, czyli nieodnawialne
Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunat-

ny, uran – to najbardziej powszechne, tradycyjne surowce, z 
których pozyskiwana jest energia. Problemów z nimi jest kilka. 
Po pierwsze mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
a po drugie pewne jest, że kiedyś się wyczerpią. Są to bowiem 
surowce nieodnawialne, tworzyły się przez wiele milionów lat i 
ponowne ich powstanie, z perspektywy długości ludzkiego ży-
cia, jest niemożliwe. Rodzi się zatem pytanie, kiedy skończą się 
zasoby konwencjonalnych surowców? Eksperci przewidują, że 
może to nastąpić już za kilkadziesiąt lat! Najwcześniej, bo już 
ok. 2047 roku, może zabraknąć ropy naftowej (dane Europe's 
Energy Portal). Trzeba jednak pamiętać, że do tego czasu mogą 
zostać odkryte nowe złoża i wówczas ten szacunkowy okres się 
wydłuży.

Kiedy skończą się zasoby surowców energetycznych?
ropa naftowa - ok 2047
gaz ziemny - ok 2068
węgiel - ok 2140
uran - ok 2144

* dane Europe's Energy Portal

Kto ma ropę, ten ma władzę
Nie bez kozery ropa naftowa nazywana jest „czarnym zło-

tem” - to niezwykle drogocenna, ciemna ciecz o silnym, spe-
cyficznym zapachu. Wytwarza się z niej połowę energii wyko-
rzystywanej na świecie. Ropa znajduje szerokie zastosowanie 
- bezpośrednio z niej powstają benzyny, oleje napędowe, asfalt, 
nafta, oleje i smary, służy również do produkcji kosmetyków, 
leków, materiałów wybuchowych, nawozów sztucznych, pla-
stiku, opon itp. Większość światowych złóż ropy skoncentrowa-
nych jest w basenie Zatoki Perskiej - Arabii Saudyjskiej, Iranie, 
Kuwejcie, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dużymi 
eksporterami ropy są też dwa europejskie kraje: Rosja i Norwe-

gia. Z kolei największym importerem ropy jest od wielu lat USA, 
choć kwiecień tego roku był pierwszym w historii miesiącem, w 
którym Stany straciły palmę pierwszeństwa na rzecz Chin.

Tam gdzie występuje ropa naftowa, tam też przeważnie znaj-
dują się złoża gazu ziemnego, choć ten występuje też samo-
dzielnie. Gaz jest najbardziej ekologicznym surowcem energe-
tycznym. Podczas wydobycia i transportu gazu zachowywane 
są wszelkie warunki ochrony środowiska, a przy jego spalaniu 
emitowane są minimalne ilości szkodliwych zanieczyszczeń. W 
połączeniu z powietrzem (5-15%) tworzy on mieszaninę wy-
buchową, a zainicjowanie wybuchu może być spowodowane 
nawet małą iskrą. Stosuje się go jako źródło energii w gospo-
darstwach domowych, a także w elektrowniach gazowych do 
produkcji energii elektrycznej i do napędzania pojazdów. Naj-
bogatsze złoża gazu ziemnego znajdują się w Rosji, od importu 
z której uzależniona jest m.in. Polska. Słynne w naszym kraju 
jest powiedzenie o „zakręcaniu kurków z gazem przez Putina”.

Śląsk i cała Polska węglem stoi
360 do 28 milionów lat temu - właśnie wtedy powstała więk-

szość złóż węgla. Węgiel kamienny to surowiec, który od wielu 
lat odgrywa podstawowe znaczenie wśród polskich kopalń. 
Zasoby surowcowe węgla kamiennego w Polsce szacuje się na 
około 46 mld ton. Zagłębie Górnośląskie zalicza się do czoło-
wych światowych ośrodków produkcji tego surowca. Polska 
należy też do głównych eksporterów węgla, obok takich krajów 
jak Australia, USA, RPA, Kanada i Chiny. Największa kopalnia 
odkrywkowa węgla kamiennego na świecie pracuje w Chinach. 
To właśnie w chińskiej kopalni węgla miała miejsce najtragicz-
niejsza katastrofa górnicza w historii. W Benxi w 1942 roku w 
wyniku wybuchu gazu zginęło 1549 osób. Także polskie kopal-

nie miały swoje „czarne okresy”. Tylko w XXI wieku mieliśmy już 
pięć katastrof, które niosły ze sobą ofiary śmiertelne. Nie jest też 
tajemnicą, że niektóre nasze kopalnie są nierentowne, a polskie 
górnictwo generalnie generuje straty, choć to akurat temat rze-
ka, temat do odrębnej dyskusji.

O jakość węgla, o to by był on przyjazny środowisku dba 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. WFOŚiGW w Katowicach dofinansował m.in. budowę 
Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, w którym 
zastosowanie nowego paliwa pozwoli ograniczyć emisję 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu tlenku węgla, pyłu oraz 
silnie rakotwórczego benzopirenu w sumie o ponad 90%. Za-
kład rocznie ma produkować ok. 60 tys. ton oczyszczonych i 
wzbogaconych brykietów z węgla koksującego, przeznaczo-
nych dla gospodarki komunalnej oraz do ogrzewania gospo-
darstw indywidualnych. WFOŚiGW w Katowicach wsparł tę 
inwestycję kwotą ponad 9 mln zł.

Zalety tradycyjnych źródeł energii:
•  ropa, węgiel, gaz póki co są szeroko dostępne
• wydobycie i produkcja są niezależne od warunków 

atmosferycznych
• wciąż stosunkowo niski koszt pozyskiwania, produkcji 

na szeroką skalę
• dobrze opanowane technologie wydobycia tych su-

rowców i pozyskiwania energii z nich

Wady tradycyjnych źródeł energii:
• negatywny wpływ na środowisko naturalne (m.in. 

emisja dwutlenku węgla, siarki i tlenków azotu nasilaj 
efekt cieplarniany i powoduje kwaśne deszcze; degra-
dacja wód powierzchniowych)

• groźba skażenia na skalę globalną
• problemy ze składowaniem, utylizacją odpadów
• niska skuteczność pozyskiwania energii (w przypadku 

elektrowni węglowych wynosi ona tylko 30%)
• zasoby maleją, a co za tym idzie ich wydobycie staje 

się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne
• są to zasoby nieodnawialne, więc kiedyś ostatecznie 

się wyczerpią

Mateusz Strączyński

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowi-
ska 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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region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

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.

Kiedy skończą się zasoby surowców energetycznych?
ropa naftowa - ok 2047
gaz ziemny - ok 2068
węgiel - ok 2140
uran - ok 2144
* dane Europe's Energy Portal

Zalety tradycyjnych źródeł energii:
•  ropa, węgiel, gaz póki co są szeroko dostępne
• wydobycie i produkcja są niezależne od warunków 

atmosferycznych
• wciąż stosunkowo niski koszt pozyskiwania, produkcji 

na szeroką skalę
• dobrze opanowane technologie wydobycia tych su-

rowców i pozyskiwania energii z nich

Wady tradycyjnych źródeł energii:
• negatywny wpływ na środowisko naturalne (m.in. 

emisja dwutlenku węgla, siarki i tlenków azotu nasilaj 
efekt cieplarniany i powoduje kwaśne deszcze; degra-
dacja wód powierzchniowych)

• groźba skażenia na skalę globalną
• problemy ze składowaniem, utylizacją odpadów
• niska skuteczność pozyskiwania energii (w przypadku 

elektrowni węglowych wynosi ona tylko 30%)
• zasoby maleją, a co za tym idzie ich wydobycie staje 

się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne
• są to zasoby nieodnawialne, więc kiedyś ostatecznie 

się wyczerpią
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Jak co roku pod koniec czerwca w „Dolinie 
dwóch stawów” w Rzerzęczycach odbył się „Pik-
nik wędkarski dla dzieci”. Zorganizowało go: 
Stowarzyszenie „Gruszka” z Rzerzęczyc, Koło 
PZW Wykromet, OSP z Rzerzęczyc i Skrzydlo-
wa, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Szkół w 
Rzerzęczycach. Honorowy patronat objął Piotr 
Juszczyk wójta gminy Kłomnice, a tradycyjnie 
pieczę medialną nad całością sprawował Tygo-
dnik Regionalny „7 dni”.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci bardzo 
wiele atrakcji. „Maluszki” łowiły pod czujnym 
okiem Adrianny Matuszczak wędką z ogromnym 
haczykiem zabawki na sucho, można było poko-
nać tor przeszkód przygotowany przez Straż Po-
żarną, zabawić się na dwóch ogromnych „dmu-
chańcach”. Szereg konkursów oraz malowanie 
twarzy przygotowała dla najmłodszych Teresa 
Banaszkiewicz. Była też możliwość przejechania 
się na koniach Da Vinci i Don Camillo, które peł-
nią służbę w Częstochowskiej Policji (z Policji 
Konnej sierżanci sztabowi: Grzegorz Wypchlak 
i Marek Kulik czuwali nad bezpieczeństwem ca-
łej imprezy). Były cukierki, ciasta, napoje, gro-

chówka i oczywiście kiełbaski z ogniska. Jednak 
najważniejszym punktem pikniku były zawody 
wędkarskie. 

Kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników z 
trenerami w postaci rodziców, dziadków, wuj-
ków czy rodzeństwa rywalizowało na dwóch sta-
wach. Łowiono: płotki, okonie, wzdręgi i jazie. 
Po dwugodzinnych zmaganiach i zważeniu ryb 
przez sędziów wędkarskich: Mirosława Kowali-
ka i Pawła Kleca, pomysłodawca całej imprezy 
Sławomir Kowalik ogłosił wyniki. 

Najlepsi okazali się: 
Grupa młodsza 
1. Jakub Barwaniec 
2. Natalia Małolepsza

Grupa starsza 
1. Weronika Włoch 
2. Jakub Kowalik 
3. Grzegorz Kuban. 

Wszyscy uczestnicy zawodów wędkarskich 
otrzymali: dyplomy, upominki, pamiątkowe opa-

ski odblaskowe i smycze. Najlepsi w swoich ka-
tegoriach wiekowych dodatkowo puchary, które 
wręczyli: Danuta Topolska – dyrektor Przed-
szkola; Marianna Makles – przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich; Teresa Banaszkiewicz, Jan 
Miarzyński – członek Zarządu Powiatu Czę-
stochowa; Sylwester Politański – radny gminy 
Kłomnice; Stanisław Wołek – prezes OSP Rze-
rzęczyce; Przemysław Zieliński – komendant 
OSP gminy Kłomnice; Ryszard Krok – dyrektor 
Zespołu Szkól w Rzerzęczycach; Grzegorz Wy-
pchlak – dowódca Zespołu Konnego Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie; Andrzej Mi-
chalak – członek Prezydium ZO PZW Często-
chowa; Sławomir Kowalik – prezes Stowarzy-

szenia „Gruszka” i Robert Amborski – prezes 
Koła PZW Wykromet. 

 Tak dużej imprezy bez pomocy darczyńców 
organizatorzy nie byli by w stanie zorganizo-
wać i tu należą się w imieniu dzieci ogromne 

podziękowania. A oto oni: urząd gminy Kłom-
nice, Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, JYSK 
Radomsko, Komisja Młodzieżowa PZW Często-
chowa, GS Kłomnice, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Zespół Szkół w Rzerzęczycach oraz: Janusz 
Krysiak, Zenon Nowak, Jerzy Bekus, Ireneusz 
Pawlak, Tomasz Drab, Jerzy Wąsikowski i Sła-
womir Kowalik oraz specjalne podziękowania 
dla Tygodnika Regionalnego „7dni” za objęcie 
całej imprezy patronatem medialnym. 

Mimo niesprzyjającej aury, bo co kilkana-
ście minut obfi cie padał deszcz w imprezie 
wzięło udział parę setek ludzi, którzy dosko-
nale się bawili

RSA

Piknik wędkarski dla dzieci w Rzerzęczycach
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Sprostowanie
W numerze 26 naszego Tygodnika z dn. 25 czerwca br. błędnie podaliśmy nazwisko Pana Michała Ciuka, 

laureata drugiego miejsca w kategorii juniorzy, w Zawodach spławikowych o Mistrzostwo Okręgu PZW 
Częstochowa. Pana Michała za pomyłkę przepraszamy.

red.
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Rewolucja - tak trzeba okre-
ślić ruchy włodarzy AZS-u 

Częstochowa przed nowym sezo-
nem siatkarskiej Plus Ligi. Kadra 
Akademików w porównaniu do po-
przedniego sezonu zmieni się nie 
do poznania. Czy drużyna budowa-
na naprędce od kompletnych pod-
staw ma szansę zawojować siat-
karskie parkiety?

Została tylko dwójka
Miniony sezon był wybitnie nieudany dla często-

chowskiego zespołu. AZS zakończył zmagania w 
Plus Lidze na ostatnim, czternastym miejscu w tabe-
li. Działacze, na czele z dyrektorem sportowym Ry-
szardem Boskiem, zaraz po zakończeniu rozgrywek 
szumnie zapowiedzieli duże zmiany i budowę teamu, 
który nie będzie tylko dostarczycielem punktów dla 
pozostałych zespołów. Z drużyną dowodzoną przez 

Michała Bąkiewicza pożegnali się niemal wszyscy 
siatkarze, którzy występowali w AZS-ie w poprzed-
nim sezonie. Została tylko dwójka - reprezentant 
Polski juniorów Rafał Szymura i doświadczony libe-
ro Adrian Stańczak. Włodarze chcieli zatrzymać w 
Częstochowie jeszcze atakującego Bartosza Janecz-
ka, ale ta sztuka im się nie udała. 28-letni atakujący 
zakotwiczy najprawdopodobniej w Bielsku.

Jest pierwsze głośne nazwisko!
Pierwsze nowe twarze, które pojawiły w klubie 

spod Jasnej Góry, częstochowskich fanów siatkówki 
na kolana bynajmniej nie rzuciły. Łukasz Polański 
(środkowy),  Bartłomiej Lipiński (atakujący),  To-
masz Kowalski (rozgrywający),  Stanisław Waw-
rzyńczyk (przyjmujący) - to siatkarze, o których 
przeciętny kibic raczej nie wie zbyt wiele, zresztą nie 
ma się co dziwić.

Dopiero z początkiem lipca włodarze AZS-u od-
palili pierwszą transferową bombę. Kontrakt z Aka-
demikami podpisał 35-letni rozgrywający Rafael Re-
dwitz. To zawodnik, który z niejednego siatkarskiego 
pieca chleb jadł. Mierzący 191 centymetrów repre-

zentant Trójkolorowych większość kariery spędził w 
lidze francuskiej, grał też we włoskim klubie Volley 
Forli czy rosyjskiej Iskrze Odnicowo. Ma też epizod 
w Plus Lidze - pięć lat temu występował w Resovii 
Rzeszów.

Kilka dni później AZS poinformował o zakon-
traktowaniu drugiego obcokrajowca - reprezentanta 
Słowacji Mateja Pataka. 25-letni ofensywny przyj-
mujący ostatnie dwa sezony spędził we francuskim 
Beauvais Oise Universite Club.

Ryszard Bosek zapowiedział, że to nie koniec 
wzmocnień. Do AZS-u ma jeszcze dołączyć ataku-
jący, który będzie realnym wzmocnieniem pierwszej 
szóstki, działacze rozglądają się też za jeszcze jed-
nym obcokrajowcem.

Sezon będzie krótszy
Siatkarska Plus Liga w odsłonie 2015/2016 roz-

pocznie się 30 października. Podopieczni Michała 
Bąkiewicza nowy sezon zaczną od mocnego ude-
rzenia. W pierwszej kolejce podejmą w Częstocho-
wie mistrzów Polski - Asseco Resovię Rzeszów.

Nadchodzący sezon z racji przyszłorocznych 
Igrzysk Olimpijskich będzie krótszy. Zrezygnowa-
no rozbudowanej w fazy play-off, która potrwa bar-
dzo krótko - drużyny z sąsiednich miejsc, np. 1-2, 
3-4 itd. zagrają o ostateczne pozycje w tabeli. W 
rywalizacji o medale gra będzie toczyć się do trzech 
zwycięstw, natomiast w pozostałych - do dwóch.

Czy prowadzona przez młodego trenera i bu-
dowana od kompletnych podstaw drużyna AZS-u 
Częstochowa będzie postrachem Plus Ligi? Czy 
może fanów siatkówki ze „świętego” miasta czeka 
kolejny sezon pełen rozczarowań? Nie chcę być 
złym prorokiem, ale...

Mateusz Strączyński

AZS nie do 
poznania

Dobiegły końca piłkarskie zma-
gania w sezonie 2014/2015. Se-
zonie, który dla częstochowskiej 
„okręgówki” i A-klasy był rewo-
lucyjny. Najwyższy czas rozliczyć 
rewolucjonistów. Czy reforma 
rozgrywek zafundowana klubom 
i kibicom przez Częstochowski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
i Podokręg Częstochowa, okazała 
się strzałem w dziesiątkę, a może 
zwykłym „bublem”?

Zrozumienie nowego systemu 
rozgrywek to niełatwa sztuka. W 
skrócie -  po sezonie zasadniczym 
(mecz i rewanż) następował podział 
na grupy: mistrzowską i spadkowe. 
W A-klasach wymyślono jeszcze 
grupę neutralną, w której zespoły 
musiały rozegrać sześć dodatko-
wych kolejek o przysłowiową  „pie-
truszkę”. To jednak nie koniec, bo w 
A-klasach do tabel poszczególnych 
grup zaliczano wyniki tylko z me-
czów pomiędzy zespołami z danej 
grupy, co w praktyce oznaczało, 
że ponad połowa spotkań sezonu 
zasadniczego nie miała żadnego 
wpływu na końcowe tabele. Zawiłe 
i skomplikowane, prawda?

Reforma miała uatrakcyjnić roz-
grywki. I uatrakcyjniła, ale przy 
okazji dla niektórych drużyn okazała 
się krzywdząca. Ofiarą nowego sys-
temu padła m.in. Liswarta Popów, 
która po 22 kolejkach sezonu zasad-
niczego gr. I A-klasy miała 9 punk-
tów przewagi nad drugim zespołem 
w tabeli, a po podziale na grupy z 
tej przewagi zostały „nici”... Ba, Li-
swarta miała nawet punktową stratę 

do rywali w walce o awans. Osta-
tecznie piłkarze z Popowa awans 
wywalczyli, choć musieli na niego 
pracować do ostatniej kolejki, a przy 
normalnych zasadach świętowaliby 
miesiąc wcześniej.

Po co zatem cała ta reforma? Być 
może z powodów czysto materialnych. 
Zwiększona została liczba drużyn wy-
stępujących w „okręgówce” - więcej 
drużyn, więcej kolejek do rozegrania, 
dla klubów większe koszty związane 
z rejestracją i opłatami za sędziów... za 
tym wszystkim idą większe wpływy do 
kasy CzOZPN. Na nic zdały się głosy 
krytyków, którzy wieścili, że ta refor-
ma tylko obniży poziom rozgrywek. 
Jak się okazało, te głosy miały swoje 
uzasadnienie - podokręg lubliniecki 
rok temu wprowadził do „okręgówki” 
cztery zespoły, wszystkie cztery tak 
szybko jak do niej awansowały, tak 
szybko z niej spadły, i to z hukiem! 
Sparta Tworóg w 30 meczach zdobyła 
4 punkty, tracąc 186 bramek (średnio 6 
goli na mecz).

Znamienne jest to, że orędow-
nikiem tej reformy był Waldemar 
B. - były już prezes Częstochow-
skiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Były, bo w lutym tego roku 
musiał „porzucić stołek”,  ponieważ 
był zamieszany w aferę wyłudzania 
unijnych pieniędzy na zakup sprzętu 
sportowego w Pilicy Koniecpol.

Na zakończenie informacja nie-
oficjalna - od sezonu 2016/2017 
reforma pójdzie w niebyt, czeka nas 
powrót do starego systemu. Niech to 
będzie odpowiedź na pytanie posta-
wione na początku artykułu.

Mateusz Strączyński

Nadchodzący sezon dla Rakowa ma być przełomowy. 
Włodarze klubu otwarcie mówią, że cel może być tylko je-
den - awans. Ten był na wyciągnięcie ręki już w poprzednim 
sezonie. Przypomnijmy - Raków po fantastycznej rundzie 
wiosennej awansował do baraży o I ligę, ale w tych górą 
była Pogoń Siedlce. Oba barażowe spotkania zakończyły się 
remisami (1:1, 2:2), ale to Pogoń zachowała miejsce na za-
pleczu Ekstraklasy dzięki temu, że strzeliła więcej goli na 
wyjeździe.

Nie zasypiać gruszek w popiele
Działacze Rakowa długo nie rozpaczali po przegranych 

barażach, tylko wzięli się do pracy i poszli za ciosem, chcąc 
wykorzystać modę na Raków, która wytworzyła się w Czę-
stochowie. Na Limanowskiego pożegnano szereg piłkarzy, 
ale co ważne udało się zachować szkielet zespołu, z kapita-
nem Wojciechem Reimanem i najlepszym strzelcem Dariu-
szem Pawlusińskim na czele. Z piłkarzami Rakowa kolejny 
sezon będzie pracował trener Radosław Mroczkowski, który 
odmówił m.in. klubom z Ekstraklasy.

Pod koniec czerwca RKS zaczął ogłaszać nazwiska no-
wych piłkarzy, którzy mają pomóc w walce o awans do I ligi. 
Pierwszą nową twarzą, która pojawiła się na Limanowskiego 
był Patryk Misiak. 20-latek posiadający polsko-kanadyjskie 
korzenie ma za sobą występy w reprezentacji Kanady do lat 
21. Kadrę Rakowa zasili także dwaj inni młodzi zawodnicy: 
17-letni defensywny pomocnik Jakub Piątek sprowadzony z 
Legii Warszawa i dwa lata starszy boczny obrońca Maciej 
Ofmański, który był już testowany przez Raków pół roku 
temu. Wówczas ze względu na obowiązki szkolne młodego 
piłkarza podjęto decyzję, że były gracz drużyn młodzieżo-
wych angielskiego Fulham dokończy rok szkolny w War-
szawie. Na Limanowskiego zakotwiczył także Rafał Figiel, 
którego nazwisko zagorzali sympatycy II ligi powinni dobrze 
kojarzyć. A to dlatego, że przez ostatnie pół roku był on wio-
dącą postacią Górnika Wałbrzych, dla którego zdobył sześć 
bramek. „Figo” to ofensywnie grający środkowy pomocnik, 
który jak pokazują statystyki ma „nos” snajpera.

Powrót ulubieńca
Częstochowskich kibiców najbardziej ucieszył jednak 

transfer 31-letniego Piotra Malinowskiego, który wraca do 
domu po ośmiu latach spędzonych w klubach Ekstraklasy, 
najpierw Górniku Zabrze, a następnie Podbeskidziu Bielsko-
-Biała. Fani Rakowa do tej pory z sentymentem wspominają 
nieszablonowe rajdy sprzed kilku lat w wykonaniu popular-
nego „Maliny” i liczą, że będzie się nimi popisywał także w 
najbliższym sezonie.

Nowy sezon II ligi ruszy w pierwszy weekend sierpnia. 
Czerwono-niebiescy w pierwszym meczu podejmą u siebie 
Okocimskiego Brzesko. Podopieczni Radosława Mrocz-
kowskiego mieli zaledwie 10-dniowe urlopy i już wznowili 
treningi. Raków ma zaplanowane trzy sparingi: z Górnikiem 
Wałbrzych, Chrobrym Głogów i Puszczą Niepołomice. Dwa 
z nich zostaną rozegrane w Wałbrzychu, gdzie drużyna Rako-
wa przebywa aktualnie na zgrupowaniu.

Pomocna dłoń radnych
Stadion Rakowa wymaga modernizacji - co do tego nikt 

nie ma wątpliwości. Częstochowscy radni na ostatniej sesji 
przeznaczyli na ten cel dotację dla MOSiR-u w kwocie 330 
tys. zł. Te pieniądze mają pomóc dostosować obiekt przy Li-
manowskiego do wymogów licencyjnych I ligi. Na stadionie 
m.in. zostanie zamontowanych 1000 dodatkowych krzese-
łek dla kibiców, powstanie nowy tunel dla zawodników i 
sędziów, będzie dodatkowy punkt kasowy i brama wjazdu 
na stadion, a także 30 pulpitów dla dziennikarzy. To jednak 
dopiero początek inwestycji. Te najważniejsze i co za tym 
idzie najbardziej kosztowne, mają zostać zrealizowane w 
przyszłym roku z budżetu miasta. Chodzi o sztuczne oświe-
tlenie i zadaszenie trybun na minimum 500 miejsc. Reszta, 
czyli wywalczenie sportowego awansu, pozostanie w nogach 
piłkarzy Rakowa.

Mateusz Strączyński

Rafael Redwitz - nowy rozgrywający AZS-u                                                                     fot. Wikimedia Commons

Częstochowska 
piłka (s)kopana

Reprezentant Kanady, „Figo”, piłkarz Legii, były zawodnik angielskiego Fulham i 
ulubieniec kibiców Piotr Malinowski – tak prezentują się wzmocnienia częstochowskie-
go Rakowa przed sezonem 2015/2016. 

Letnie zbrojenia Rakowa
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OMEGA
W. ZIELIŃSKI

ΩKANTOR
     

 WYMIANY      W
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T

www.kantor-omega.eu
zapraszamy:

poniedziałek - piątek 
9.00 - 18.00

sobota 
9.00 - 14.00

tel. 516 099 510

Profesjonalny sklep muzyczny

ASSASSASSASS

Oferujemy:
koszulki, bluzy, śmieszne koszulki,
gadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywki
        płyty CD w szerokim wyborze
               czyste płyty CD/DVD
                           koncerty DVD, 
                                książki
                                  i czasopisma muzyczne
                                     a także glany

Polecamy 

PŁYTY 
Z muzykĄ 

z każdego 

gatunku 

oraz szerok
i

wybór 
stylowych

koszulek

FHU ASS Artur Siwczak 

ul. Brzozowa 2/8 lokal 164

42 -200 Częstochowa

I p. okrąglak CH Jagiellończycy

tel. 501 138 539, 

e-mail: sklepass@o2.pl

        płyty CD w szerokim wyborze
gadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywkigadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywki

TYLKO 
        U NAS!!!
śląskie szlagiery

9 5 1

5 2 9

2 1 3

1 6 3

3 7 9

4 8 6

6

3 6 9 1 4

7 5 8

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrręęęęęęęęęęęężżżżżżżżżaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzęęęęęęęęęęęężżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżaaaaaaaaaaaaaaaaaaddd zzzzzzzzzzzzzzzaaaaaażżżżżżaaaaaa
Kalenda-rium
9 lipca – Dzień chodzenia do pracy inną drogą, 
Międzynarodowy Całkowicie Przeciętny Dzień 
10 lipca – Dzień Sił Zbrojnych Mauretanii 
11 lipca – Światowy Dzień Ludności, Francuskie 
Święto Asertywności 
12 lipca – Światowy Dzień Imprezy 
13 lipca – Święto Narodowe Czarnogóry 
14 lipca – Dzień Łapania za Pupę, Święto 
Narodowe Iraku 
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego 
16 lipca – Dzień Księgowego 
17 lipca – Dzień Konstytucji w Korei Południo-
wej, 52 urodziny króla Lesotho 
18 lipca – Międzynarodowy Dzień Nelsona 
Mandeli
19 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka 
20 lipca – Dzień Czterookich
21 lipca – Święto Niepodległości Belgii
22 lipca – Dzień Liczby Pi 

Wszystkim obchodzącym swoje święto, Tygodnik 
„7 dni” życzy pomyślności, sukcesów, spełnienia 
marzeń, optymizmu i mnóstwo pozytywnej energii. 

R E K L A M A

R E K L A M A




