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Dlaczego - zdaniem
Państwa ugrupowania Częstochowa nie jest
miastem wojewódzkim?
Stanowisko przedstawicieli lokalnych partii prezentujemy na stronie 4.

Co prezes ZGM-u wie
o Wspólnotach Mieszkaniowych?
Nie wiadomo, czy śmiać
się czy płakać... Chociaż
przyznać należy prezesowi
ZGM-u w Częstochowie
Pawłowi Koniecznemu, że
poczucia humoru mu nie
brakuje. Nie bądźmy sztywniakami – pośmiejmy się
wszyscy.
Po publikacji tekstu „Czy
Częstochowa radzi sobie z
podatkami?” do naszej re-

dakcji wpłynęło pismo, w
którym prezes ZGM-u Paweł Konieczny domaga się
sprostowania rzekomo nieprawdziwych
informacji,
które zawierał materiał prasowy. Przypomnijmy fakty.
Wspólnoty Mieszkaniowe,
zarówno te wyodrębnione
(administrowane przez prywatne firmy), jak i nadal
pozostające w administracji

ZGM-u, płacą z własnych
pieniędzy za porządek wokół bloków, chociaż tereny te są własnością miasta.
Sprzątają trawniki, chodniki, parkingi, pielęgnują drzewa i krzewy etc. Magistrat i
ZGM przez lata akceptowali
taki proceder, a wręcz ich
zdaniem nie ma w tym nic
zdrożnego – Wspólnoty robią to, podobno, na własne
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życzenie. Dobrowolnie czy
nie, miasto Częstochowa
zyskuje wymierną korzyść,
ponieważ nie sprząta swoich terenów, bądź sprząta je
w ograniczonym zakresie,
a więc mamy do czynienia
z „nieodpłatnym świadczeniem”, co powinno skutkować zobowiązaniem podatkowym. O tym, czy miasto
ma w tej konkretnej sprawie
obowiązek względem fiskusa, zdecydują instytucje
kontrolne.
Wprawdzie pismo ZGM-u
nie nawiązuje do poprzedniego materiału prasowego
o ewentualnych obowiązkach podatkowych Urzędu
Miasta, ale niechaj poziom
retoryki prezesa Koniecznego ocenią sami czytelnicy.
czytaj na stronie 3
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Kalendarium

Antykomunizm
antywolnościowy
Antykomunizm miał sens historyczny, gdy zagrożeniem były reżimy budujące coś określanego jako
komunizm. Dziś bycie antykomunistą czy antyfaszystą jest czystą
etykietą w estetyce retro, podobnej
jak „historyzujący” kształt rynku
w Olsztynie czy Mstowie.
Jeśli poważnie traktować przedrostek „anty” jako logiczne zaprzeczenie; antykomunizm czy antyfaszyzm
powinien być odwróceniem: nie –
komunizmem lub nie – faszyzmem.
Akurat jeden i drugi nurt totalitarny
zakładał ograniczanie wolności indywidualnej wolą zbiorowości. Jednostka niczym – partia (grupa, kolektyw,
wspólnota, naród, klasa) wszystkim,
tak to – mniej więcej – brzmiało. Zaprzeczeniem tego, a więc logicznym
antykomunizmem i antyfaszyzmem
– jest obrona praw jednostki przed
dyktatem zbiorowości.
Logika jest jednak cechą obcą rzeczywistości. Przyjmujemy z pełną
pokorą, że pod hasłami antyfaszyzmu czy antykomunizmu narzuca
się typowe dla faszyzmu lub komunizmu ograniczenia wolności podstawowej: wolności słowa, myśli
i sumienia. Nie jest odkrywczym
twierdzenie, że większość ludzi boi
się wolności. Wolność to konieczność dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, przyjmowania na
siebie odpowiedzialności za skutki
działań lub zaniechań. Wolność nic
nikomu nie gwarantuje, nie premiuje dobrych wyborów, nie chroni przed złem. Wolność uwypukla
nierówności; bo skoro każdy człowiek jest inny, to w konsekwencji
równość można wymuszać tylko
ograniczając wolności rozwoju jednostek. Wolność, przy tym, może
istnieć tylko w granicach kompromisu między ludźmi. Korzystać z niej
mogą wszyscy, ale tylko wtedy gdy
ten kompromis między ludźmi jest
utrwalony prawem, obyczajem i za-

sadami moralnymi. To respektowanie zasady kompromisu (moja wolność nie może ograniczać wolności
innej jednostki) w praktyce osłabia
wolę obrony własnych praw przed
dyktatem zbiorowości.
W XVIII w. pewien ortodoksyjnie
wierzący Szkot – Adam Smith – pisząc „Bogactwo narodów” dziwił
się jak suma indywidualnych egoizmów przekształca się w służący
wszystkim zbiorowy altruizm. Mechanizm wolnego rynku był – jego
zdaniem – cudem kształtowanym
niewidzialną ręką Boga. Faktycznie
wolność, której nie rozumiemy, łączy szereg indywidualnych wysiłków, przynosząc błogosławione (lub
nie) rezultaty, których przyczyn też
nie pojmujemy. Ponieważ coś co nie
mieści się w głowie drażni nasze ego,
sformułowania „niewidzialna ręka”
stało się obrazą zmysłów. Pomijając wskazanego przez Smitha Boga
(Boga nie mieszajmy do gospodarki)
niewidzialność ręki kojarzy się nam z
kieszonkowcem. Dlatego z dużą dozą
entuzjazmu godzimy się by „niewidzialną rękę” zastąpić „widzialną
ręką” polityka lub urzędnika.
Niestety rzadko się zdarza by ten
właściciel „widzialnej ręki” był doskonałym zarządcą spraw ogólnych.
A gdyby się nam nawet trafił ideał,
uczciwy i kompetentny, to i tak –
w najlepszym wypadku – może on
gospodarować tylko tym co jest.
Postęp wynika z tworzenia nowych
produktów i usług, w odpowiedzi na
nieuświadomione jeszcze sobie potrzeby ich odbiorców. Postęp to kreacja poprzez ryzyko prób i błędów
w ciągłej nadziei na sukces. Eliminując wolny rynek wykluczamy postęp, odrzucamy rozwój, wybieramy
bezpieczną stagnację.
Można i tak, ale czyńmy taki wybór
świadomie, a nie przez zanieczyszczanie środowiska załganymi słowy.
Antykomunizm antywolnościowy
jest dzieckiem kłamstwa i pychy; wynaturzonym potworkiem zabijającym
nadzieję na lepszą przyszłość.
Jarosław Kapsa
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3 września – Dzień Wersalskiego Pokoju
4 września – Wspomnienie
św. Bonifacego i Filemona
5 września – Dzień Postaci
z Bajek
6 września – Święto Niepodległości Suazi
7 września – Dzień Zwycięstwa w Mozambiku
8 września – Dzień Dobrej
Wiadomości,
Dzień Walki z Analfabetyzmem,
Dzień Marzyciela,
Narodowy Dzień Czytania Pana Tadeusza
9 września – Międzynarodowy Dzień Urody
Obrońcom pokoju, wielbicielom bajkowych postaci, mieszkańcom Suazi
i Mozambiku, marzycielom, posłańcom dobrych
wiadomości, wszystkim
Bonifacym i Filemonom
oraz miłośnikom „Pana
Tadeusza” i piewcom urody wszelakiej, Tygodnik
„7 dni” życzy pomyślności,
życzliwości wokół oraz samych pozytywnych emocji i przeżyć.
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Co prezes ZGM-u wie
o Wspólnotach Mieszkaniowych?
Nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać... Chociaż przyznać należy prezesowi ZGM-u
w Częstochowie Pawłowi Koniecznemu, że poczucia humoru mu nie brakuje.
Nie bądźmy sztywniakami – pośmiejmy się wszyscy.

Po publikacji tekstu „Czy
Częstochowa radzi sobie z
podatkami?” do naszej redakcji wpłynęło pismo, w
którym prezes ZGM-u Paweł
Konieczny domaga się sprostowania rzekomo nieprawdziwych informacji, które
zawierał materiał prasowy.
Przypomnijmy fakty. Wspólnoty Mieszkaniowe, zarówno
te wyodrębnione (administrowane przez prywatne firmy),
jak i nadal pozostające w
administracji ZGM-u, płacą
z własnych pieniędzy za porządek wokół bloków, chociaż tereny te są własnością
miasta. Sprzątają trawniki,
chodniki, parkingi, pielęgnują
drzewa i krzewy etc. Magistrat i ZGM przez lata akceptowali taki proceder, a wręcz
ich zdaniem nie ma w tym nic
zdrożnego – Wspólnoty robią
to, podobno, na własne życzenie. Dobrowolnie czy nie,
miasto Częstochowa zyskuje
wymierną korzyść, ponieważ
nie sprząta swoich terenów,
bądź sprząta je w ograniczonym zakresie, a więc mamy
do czynienia z „nieodpłatnym
świadczeniem”, co powinno
skutkować
zobowiązaniem
podatkowym. O tym, czy
miasto ma w tej konkretnej
sprawie obowiązek względem
fiskusa, zdecydują instytucje
kontrolne.
Wprawdzie pismo ZGM-u nie nawiązuje do poprzedniego materiału prasowego o
ewentualnych obowiązkach
podatkowych Urzędu Miasta,
ale niechaj poziom retoryki
prezesa Koniecznego ocenią
sami czytelnicy.

W nadesłanym sprostowaniu
czytamy, że jakoby 7 dni:
„- godzi w ład przestrzenny
miasta;
- insynuuje, jakoby ZGM
utrzymywał porządek na terenach zielonych wbrew woli zarządzanych przez siebie Wspólnot Mieszkaniowych;
- wprowadza w błąd opinię
publiczną, jakoby pielęgnacja
terenów zielonych była „nieodpłatnym świadczeniem” Wspólnot Mieszkaniowych na rzecz
zarządcy – ZGM;
- w konsekwencji godzi w dobra
osobiste Spółki, narażając ją tym
samym na utratę zaufania potrzebnego dla prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie zarządzania
infrastrukturą mieszkaniową i dyskredytację ze strony potencjalnych
przyszłych partnerów, co nierozerwalnie związane jest z ewentualnymi stratami majątkowymi.
Zauważyć należy, że powyższy
artykuł godzi w ład przestrzenny
miasta. Nie ulega wszakże wątpliwości, iż należyte uprzątnięcie terenów
przynależących do budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych leży w interesie wszystkich mieszkańców Częstochowy.
Gdyby bowiem, jak stara się sugerować autorka artykułu, wszystkie tereny stanowiące własność miasta zostałyby wydzierżawione poszczególnym
wspólnotom mieszkaniowym, powstałoby realne niebezpieczeństwo
zaniedbań ze strony poszczególnych
wspólnot, które przecież nie musiałyby być zainteresowane inwestowaniem swoich środków finansowych w
uprzątnięcie wydzierżawionych przez
siebie terenów.
To z kolei kłóciłoby się z
szeroką pojętą estetyką miasta,

rzutując tym samym na jego
ocenę nie tylko przez mieszkańców Częstochowy, ale także licznie przybywających do
miasta turystów.
Należy także zwrócić uwagę
na dodatkowy aspekt sprawy,
który niewątpliwie umknął autorce artykułu. Mianowicie istnieje szereg Wspólnot Mieszkaniowych, w których wciąż swoje
udziały ma właściciel publiczny
– Gmina Miasto Częstochowa.
Ponadto w wielu Wspólnotach
Mieszkaniowych udział miasta w częściach wspólnych jest
znaczący. Oznacza to, że Gmina Miasto Częstochowa, jako
współudziałowiec we wspólnocie, również partycypuje w
kosztach utrzymania terenów
zielonych w należytym stanie.
Warto dodać, że nie polegają
na prawdzie twierdzenia, jakoby
pielęgnacja terenów zielonych
była „nieodpłatnym świadczeniem” Wspólnot Mieszkaniowych na rzecz zarządcy. Niewątpliwie przecież świadczenie
to ma charakter świadczenia
wzajemnego, albowiem każdy
może korzystać z przyległych
terenów bez żadnych ograniczeń. Gdyby zaś większość terenów została wydzierżawiona
lub odsprzedana poszczególnym
Wspólnotom Mieszkaniowym,
mogłoby dojść do sytuacji, w
której ład przestrzenny miasta
zostałby w istocie zakłócony.
Wykupione w ten sposób tereny
mogłyby bowiem być w dowolny sposób ogradzane, a także
można byłoby wybudować na
nich przykładowo garaże, czy
miejsca parkingowe.
Nie ulega także wątpliwości,
iż sprzątanie trawników, chod-

ników, parkingów oraz pielęgnacja drzew i krzewów odbywa się z korzyścią nie tylko dla
mieszkańców poszczególnych
Wspólnot
Mieszkaniowych,
ale wszystkich mieszkańców
Częstochowy. Ład i porządek
cieszy bowiem oko i wzbudza
dobre nastroje. Przede wszystkim zaś poprawia wizerunek
całego miasta. Ładnie utrzymane otoczenie służy nie tylko
estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To obowiązek nie tylko władz miasta,
ale wszystkich mieszkańców.
W przeciwnym razie mogłoby
dojść do sytuacji, w której „prywatne” tereny zmieniłyby się w
dzikie wysypiska śmieci, zagrażające przyrodzie i środowisku
naturalnemu.
Nadużyciem jest również
używanie sformułowań, które
sugerują, że Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w
Częstochowie Spółka z o.o.
wykorzystuje w ten sposób
„sporą grupę niezorientowanych Wspólnot”, w sytuacji gdy
wszystkie prace porządkowe
odbywają się za wiedzą i zgodą zarządzanych przez Spółkę
Wspólnot Mieszkaniowych.
Na marginesie wskazać należy, iż sprawy podatkowe są
rozstrzygane przez organy podatkowe, a dopiero w dalszej
kolejności przez sądy administracyjne (wojewódzkie sądy
administracyjne i Naczelny
Sąd Administracyjny), które w
żadnym razie nie są sądami powszechnymi.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Paweł Konieczny”.

Na tej samej
częstotliwości
Nie będziemy odstawać od
poziomu pojmowania prostych
tekstów, narzuconego przez prezesa, dlatego odpowiadamy:
Redakcja Tygodnika „7 dni”
daleka jest od tego, by godzić
w ład przestrzenny miasta, a
już broń Boże w jego estetykę,
gdyż porządek i harmonia oraz
piękno krajobrazu miejskiego
„cieszą nasze oczy i wzbudzają
w nas dobre nastroje”. Niepojętym jest, by ktokolwiek z mieszkańców Częstochowy naruszał
porządek świata i choćby myślą
paskudną zamarzył o „dzikim
wysypisku śmieci” przed własną
klatką schodową bloku, w którym mieszka.
Prezes Konieczny wprowadza w błąd opinię publiczną, że
jakoby pielęgnacja terenów zielonych miasta, których to czynności dopuszczają się Wspólnoty
Mieszkaniowe nie była „nieodpłatnym świadczeniem” – jest
nim. Jedynie otwartym pozostaje pytanie, czy miasto powinno
od tych świadczeń odprowadzać
podatek, czy nie? Prezes ZGM-u sprzątanie przez Wspólnoty,
raz nie uznaje jako świadczenie,
po czym w kolejnym zdaniu
przyznaje, że jest to świadczenie,
ale wzajemne, „albowiem każdy
może skorzystać z przyległych terenów bez żadnych ograniczeń”.
Kłóci się to z rzeczywistością.
Jedna ze Wspólnot chciała postawić rusztowanie wokół bloku,
by go docieplić. Otrzymała odpowiedź, że owszem może to zrobić
po uiszczeniu kilkunastu tysięcy
złotych, gdyż „wchodzi” na grunt

(trawnik, chodnik) należący do
miasta, mimo że Wspólnota przez
lata teren ten utrzymywała. Ostatecznie Wspólnota z docieplenia
zrezygnowała.
Niewątpliwie umknął autorowi
pisma aspekt sprawy dotyczący
tak zwanych części wspólnych.
Podejmujemy się karkołomnego
zadania wytłumaczenia prezesowi ZGM-u, o co w tym chodzi. Wspólnotę Mieszkaniową,
najczęściej jeden blok, stanowią
prywatni właściciele lokali (czyli
ci, którzy wykupili na własność
swoje mieszkania) oraz właściciel publiczny – Miasto Częstochowa (lokatorzy mieszkań komunalnych). Proporcje bywają
różne (więcej lub mniej wykupionych mieszkań) w zależności od
bloku.
Większość Wspólnot jest właścicielami budynku po obrysie,
czyli tak jak stoją zewnętrzne
ściany bloku. Wszystko wokół
nie jest Wspólnot – trawniki,
chodniki, parkingi. Właścicielem
tych terenów w zdecydowanej
większości jest miasto. Edukujemy prezesa – część wspólna
bloku, którego właścicielem
jest Wspólnota Mieszkaniowa
to: klatki schodowe, elewacja
budynku, dach, przewody wentylacyjne i kominowe, strych,
korytarze piwniczne, piony
wodne i kanalizacyjne, centralne
ogrzewanie (o ile jest), instalacja
gazowa (do licznika) i elektryczna (na klatkach schodowych). W
tych częściach wspólnych budynku miasto ma swoje udziały, w
terenach wokół bloku natomiast
Wspólnoty udziałów nie mają.
Koniec lekcji – prościej się nie
da.
Renata R. Kluczna
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W walce o podniesie rangi Częstochowy do statusu
miasta wojewódzkiego nie
wolno ustawać i mieć nadzieję, że przyjdzie czas na
zmiany w tym zakresie.”

23
Dlaczego - zdaniem
Państwa ugrupowania
- Częstochowa nie jest
miastem wojewódzkim?
Stanowisko
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
w tej sprawie
przedstawia
Stanisław
Gmitruk:

„Miasto Częstochowa powinno mieć status miasta
wojewódzkiego,
bowiem
jest dużym miastem, pod
względem liczby mieszkańców zajmuje 13-te miejsce w kraju; jest ważnym
ośrodkiem
akademickim,
gospodarczym, kulturalnym
i sportowym. Mamy w Częstochowie Jasna Górę, dzięki
czemu Częstochowa nazy-

wana jest duchową stolicą
Polski.
Jednak w roku 1998 w
okresie tworzenia nowej
ustawy o trójstopniowym
podziale administracyjnych
kraju, w efekcie słabych i
nieskoordynowanych działań
naszych przedstawicieli w
Parlamencie RP oraz ówczesnych władz Częstochowy i
mieszkańców miasta i regionu – podjęto decyzję o utworzeniu 16-tu województw
– bez miasta Częstochowy.
Małe obecnie województwa,
tj. opolskie, świętokrzyskie
oraz lubuskie dzięki skutecznemu lobbingowi, wręcz
walce, są samodzielnymi
województwami i dzięki
temu rozwijają się wspaniale,
szczególnie widać to w województwie świętokrzyskim.
Częstochowa rozwija się
słabiej z uwagi na mniejsze

środki finansowe zewnętrzne, wobec tych miast, które
są stolicami województw.
Ponadto jest znana praktyczna zasada, że tam bardziej koncentruje się kapitał zewnętrzny, gdzie
zlokalizowana jest władza
administracyjna.
Po przyjęciu przez Parlament RP ustawy o nowych
podziale administracyjnym
kraju, bez Częstochowy
jako miasta wojewódzkiego, powołano m.in.
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego.
Działalność Stowarzyszenia choć
jest aktywna nie przynosi
efektów, przede wszystkim
z powodu braku politycznej
woli do zmiany obecnego
podziału administracyjnego
kraju.

W imieniu
„Mieszkańców Częstochowy”
stanowisko
przedstawia
Marcin
Maranda:

„Początkowe założenia reformy zakładające stworzenie
kilku-kilkunastu dużych województw szybko ustąpiły regionalnym interesom i powołano
np. województwa ze stolicami
w Opolu, Kielcach czy Gorzowie. Reforma administracyjna
wprowadzająca nowy podział
terytorialny kraju była efektem
czysto politycznych kalkulacji
i układów ówcześnie rządzących partii. Historycznie więc
to Częstochowscy politycy nie
mieli wówczas mocnej pozycji w Sejmie, dlatego jesteśmy
peryferiami województwa śląskiego.
Po ponad piętnastu latach
od utraty województwa nie-

stety nasi posłowie nie wyciągnęli wniosków i Częstochowa nadal nie jest widoczna
na politycznej mapie kraju, co
skutkuje dalszym pomijaniem
nas w podziale pieniędzy budżetowych.”
W imieniu
Platformy
Obywatelskiej
(w ramach
koalicji PO-SLD) opinię
przedstawia
radny Jacek
Krawczyk:

„To pytanie należałoby zadać Tadeuszowi Wronie oraz
Jerzemu Zającowi – ówczesnym posłom odpowiednio
AWS i UW – którzy uczestniczyli w niekorzystnych zmianach degradujących nasze
miasto ze statusu wojewódzkiego.
Obaj panowie do tej pory
nie wytłumaczyli się przed
społeczeństwem Częstochowy, dlaczego zastosowali się
do dyscyplin partyjnych, a nie
odwołali do własnego sumienia i lokalnego patriotyzmu.
Obaj panowie nie powinni

nigdy więcej zajmować się
sprawami
samorządowymi
naszego miasta, ani też próbować wracać do parlamentu. W
efekcie z ich udziałem miasto
zostało zdegradowane administracyjnie i niewiele zmieniło
przydzielenie statusu miasta
na prawach powiatu.
Zmiana podziału administracyjnego państwa na obecną chwilę nie jest możliwa z
uwagi na podział funduszy z
Unii Europejskiej. Ten stan
nie powinien nastąpić przed
2020 rokiem, kiedy kończy się
okres programowania unijnego.
Należy jednak pamiętać, że
żadna reforma administracyjna nie była trwała i nie utrzymywała się dłużej niż przez
23 lata. Jest zatem szansa na
zmiany, ale nie w najbliższej
przyszłości.
W tej chwili miasto musi
się bezwzględnie skupić na
jak najlepszym pozyskiwaniu
środków z funduszy europejskich i wzmacnianiu potencjału lokalnej przedsiębiorczości,
bo to tylko gwarantuje rozwój
miasta w najbliższej perspektywie.”
Renata R. Kluczna

Obiady Polaków pod lupą – czy jemy zdrowo?
W ciągu dnia, nawet po pożywnym śniadaniu, organizm
powoli traci zapasy energii,
dlatego też kluczowym posiłkiem w jego drugiej części jest
obiad, który dodaje nam siły
i chęci do dalszego działania.
Zanim jednak zasiądziemy do
stołu, warto sprawdzić, jakie
produkty powinny się znaleźć
na naszym talerzu.
– Dobrze dobrany posiłek to
taki, który dostarczy nam jak
największą ilość składników
odżywczych niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Warto zadbać o to,
żeby w naszym obiadowym
menu znajdowało się pełnowartościowe białko, które jest podstawowym budulcem mięśni.
Dostarczymy go naszemu organizmowi jedząc ryby, mięso
z kurczaka, indyka czy cielęcinę – mówi dietetyk Magdalena
Truchel. – Ważna jest również
obecność kaszy gryczanej,
brązowego ryżu lub makaronu
razowego, dzięki którym spożywamy węglowodany złożo-

ne – główny składnik energetyczny. Chociaż czasami o tym
zapominamy, obowiązkowym
elementem każdego obiadowego posiłku są warzywa, które
powinny zajmować połowę naszego talerza – dodaje.
Właściwie dobrane menu to
podstawa naszej codziennej
diety. Jak to wychodzi w praktyce?
Kotlet schabowy, bigos i pierogi to nieodłączne elementy
polskiej kuchni. Czy nadal posiłki te cieszą się dużym powo-

Problem
z wyjazdem
na Warszawskiej
„Remont ulicy Warszawskiej dobiega końca. Droga równa jak stół, ale... no właśnie jest
jedno ale. Dzisiaj pomalowali pasy na drodze
i co się okazało? Posesje Warszawska 100
do 102 oraz myjnia przy drodze na „Castoramę” i wyjazdy z posesji obok sklepu, zostały
potraktowane linią podwójną ciągłą. I tak,
do myjni legalnie można wjechać, jadąc od
strony Wyczerp - od Jana Pawła jest to niemożliwe. Kolejne firmy Warszawska 100 i
102 - brak możliwości wjazdu od strony Wyczerp (chyba trzeba jechać na rondo Trzech
Krzyży, żeby zawrócić albo tarasować ruch,
zawracając na trzy, o ile ktoś jest wprawnym
kierowcą). Wyjazd z posesji możliwy tylko w
prawo, w lewo w stronę Jana Pawła uniemoż-

liwia to podwójna ciągła. Lepiej zawracać
kawałek dalej i powodować większe zagrożenie? Albo najlepiej jechać na któreś z rond
i nadkładać 700 metrów w jedną stronę?
Firmy na pewno na tym stracą, bo komu się
będzie chciało legalnie zawracać? Mandatu
przecież nikt nie chce. Za to do „Castoramy”
zjazdy porobione aż miło. Przypadek? Głupota, złe rozplanowanie? Podobno mieszkańcy i przedsiębiorcy planują sprzeciw takiemu
rozplanowaniu, które bez wątpienia spowoduje straty, a o niebezpieczeństwie przepisowego wjazdu i wyjazdu z zawracaniem, już
nie wspomnę.
Czytelnik.”
red.

Uzupełnienie informacji
W poprzednim numerze „7
dni” opublikowaliśmy materiał
„Co wspólnego z Częstochową ma Gazprom?”. Omyłkowo
zamiast Gascontrol Polska Sp.

z o.o. opublikowaliśmy inną
nazwę.
Poza tym uzupełniamy informację, iż dotychczasowy
dostawca paliwa do często-

chowskiego MPK pozostaje,
natomiast nowe konsorcjum
dostarczać będzie paliwo innego typu.
red.

dzeniem u Polaków? Jak wynika z danych GUS na polskich
stołach w porze obiadowej
królują ziemniaki z czerwonym mięsem - najczęściej wieprzowiną. Mięso to zjadamy
w postaci tradycyjnego schabowego, kotletów mielonych,
pulpetów, gołąbków czy karkówki. Zaraz po wieprzowinie
prym na polskim stole wiedzie
kurczak w różnych odsłonach:
przyrządzony w piekarniku,
obsmażany na patelni, rzadziej
gotowany. Choć nie jest to po-

wód do dumy, nadal nie możemy oprzeć się słodkim specjałom. Niestety statystyczny
Polak miesięcznie zjada aż 1,5
kg cukru. Polska kuchnia kusi
wieloma słodkimi obiadami takimi, jak racuchy, pierogi z serem, czy knedle z truskawkami
lub śliwkami.
W codziennym menu Polaka
nadal jest za mało bogatych w
składniki odżywcze ryb. Polskie dania również nie grzeszą
dużą ilością warzyw, które nadal pozycjonowane są jako nie-

wielki dodatek do naszej diety.
Ponad połowę zjadanych przez
nas warzyw stanowią ziemniaki, które po ugotowaniu tracą
wiele cennych składników odżywczych. Średnio dziennie
spożywamy jedynie od 100
do 150 gramów warzyw. Taka
ilość nie wystarcza na pokrycie
wszystkich potrzeb żywieniowych w organizmie. Światowa
Organizacja Zdrowia zaleca
jedzenie co najmniej 400 gramów dziennie warzyw i owored.
ców.

„List do Ewy Kopacz,
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z panującą na terenie całej Polski suszą, która dziesiątkuje uprawy na polskich

polach oraz w sadach, narażając wszystkich obywateli na miliardowe straty, gdyż
wzrost cen produktów zbożowych, warzyw, owoców, mięsa i nabiału odczują
wszyscy, zwracamy się do Pani i Rady Ministrów z apelem o wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej.
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej umożliwi zapewnienie szybkiej, sprawnej i skutecznej pomocy rolnikom oraz umożliwi znaczne ograniczenie rozmiaru
strat i negatywnych skutków w przyszłości, które najdotkliwiej dotkną osoby najuboższe.
Możliwe jest także porozumienie wszystkich ugrupowań parlamentarnych, aby
nie zmieniać terminu nadchodzących wyborów.
Liczymy na propaństwowe podejście do tej sprawy oraz szybką i odpowiedzialną odpowiedź na powyższy apel.
Leszek Kuropatwiński – przewodniczący Partii Samoobrona
Armand Ryfiński – poseł na Sejm RP
Bogdan Pokrowski – Demokracja i Postęp
Renald Mijalski – Stowarzyszenie Reformatorzy
Romuald Bryła – Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów w Częstochowie”

INFORMACJA
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżaw położonych w obrębie Lelów k.m.1 i w obrębie
Nakło k.m. 1.
Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza
XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej

Tradycyjnie od 24 lat Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim
towarzyszy Krajowa Wystawa
Rolnicza organizowana przez
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Tegoroczna edycja odbędzie się
w dniach 5-6 września 2015 r. w
rejonie wiodącej pod Jasną Górę - II
i III Alei Najświętszej Maryi Panny. Patronat honorowy nad imprezą
objął Prezydent RP Andrzej Duda,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Konferencja
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.
Wystawa Rolnicza jest jedną z
największych tego typu imprez w

kraju. Stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w
zakresie produkcji rolnej, ekologii,
ochrony środowiska, żywności ekologicznej, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogrodnictwa, środków
ochrony roślin i nawozów, energii
odnawialnej i mikroinstalacji energetycznych. Imprezie towarzyszyć
będzie kiermasz kwiatów i roślin
ozdobnych, targi pszczelarstwa
oraz nasienne i paszowe. Swoje stanowiska będą także miały instytucje
rządowe i agencje rolnicze.
Tegoroczna wystawa to również
prezentacja dziedzictwa kulturowego
i folkloru śląskiej wsi. Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych
zaprosi na degustację lokalnych spe-

cjalności regionu śląska, natomiast
stoisko Zagród Edukacyjnych
zorganizuje warsztaty florystyczne, zabawy z filcem, zaprezentuje
zabawki z sitowia oraz pokazy
ozdób wykonanych z siana. W namiocie Lokalnych Grup Działania
będą swoje wyroby prezentować
rękodzielnicy, rzeźbiarze i lokalni
twórcy. Zwiedzających zachęcą
również odbywające się tam warsztaty carvingowe. Na najmłodszych
czekają atrakcje w postaci wystawy
drobnego inwentarza, ptactwa oraz
przejażdżki na kucykach.
W sobotę, podczas uroczystego rozpoczęcia Wystawy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
„Agroliga 2015”, konkursu na
najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz agroturystyczne, na
najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na najlepsze
gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego. O godzinie 14:15 w
Auli Akademii Polonijnej odbędzie
się konferencja na temat „Możliwości rozwoju gospodarstw rolnych z
PROW na lata 2014-2020”.
Wystawie towarzyszyć będą
XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej, które obejmą m.in. Wystawę
Płaskorzeźb Ludowych ze zbiorów
Muzeum Wsi Radomskiej, odsłonięcie muralu inspirowanego wycinanką oraz Targi Sztuki Ludowej.
Na Placu Biegańskiego w sobotnie
popołudnie, od godz. 15:30 będzie
można posłuchać koncertów zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych
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z kraju i za granicy. Zwieńczeniem
sobotniego wieczoru dożynkowego
będzie Koncert Galowy Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” organizowany w Filharmonii im. Bronisława
Hubermana. Przed koncertem nastąpi wręczenie Pucharu Ministra
Rolnictwa dla producentów maszyn
rolniczych, wręczenie Statuetki Dyrektora ŚODR dla najlepszego rolnika w województwie śląskim oraz
Statuetki SITR Oddział Częstochowa za wkład pracy i integrowanie
środowiska rolniczego.
red.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nasze przetwórstwo żywności należy
do najnowocześniejszych w Europie
Wywiad ze Stanisławem Gmitrukiem Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.
- Panie Dyrektorze, za nami kolejny rok ciężkiej pracy polskich
rolników. Jaki on był dla rolników, patrząc przez pryzmat
pracy Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa?
- By zobrazować zaangażowanie rolników i pokazać ogrom
pracy, jaki wykonali posłużę się
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W
skrócie to 17,4 mld euro, które trafi
do naszych rolników. Według danych, jakie opracowano w czerwcu br. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przekazała już na konta bankowe polskich
rolników niebagatelną kwotę 65,5
mld złotych wsparcia z PROW
2007-2013. Pozostałe środki zostaną wypłacone rolnikom i innym
beneficjentom po zrealizowaniu i
rozliczeniu przez nich zaplanowanych inwestycji. Zgodnie z przepisami unijnymi rozliczenie finansowe PROW 2007-2013 odbywa się
zgodnie z zasadą n+2 co oznacza,
że wszystkie wypłaty pieniędzy z
Programu będą rozliczone do końca 2015 r.
Tempo i skala wypłat z PROW
2007 - 2013 stawiają Polskę na
pozycji bezapelacyjnego lidera w
Unii Europejskiej. Potwierdzają to
opracowania przygotowane przez
Europejską Komisją ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Według nich do 31 stycznia 2015 r.
Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim rolnikom i
przetwórcom żywności o ok. 3,2
miliarda euro mniej niż Polska, a
we Włoszech wypłaty były niższe
o ok. 4,5 miliarda euro.
- Pozyskane przez rolników fundusze na rozwój robią wrażenie,
które z działań okazały się najpopularniejsze?
- PROW 2007-2013 został podzielony na 23 tzw. działania,
wdrażanie 15 z nich zostało powierzone w całości ARiMR, a pozostałe w ramach działań delegowanych
trafiły do samorządów wojewódzkich, Agencji Rynku Rolnego i
Fundacji Programów Pomocy dla
Rolnictwa (FAPA). Wśród działań obsługiwanych przez Agencję
największym zainteresowaniem
cieszyło się wsparcie udzielane
z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Skorzystało
z niego prawie 52 tys. rolników,
którzy uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości 8,8 mld zł.
Te pieniądze pozwoliły im kupić
ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do
produkcji rolnej, wybudować lub
zmodernizować ponad 3,4 mln m
kw. budynków gospodarczych. W
celu ułatwienia przejmowania lub
zakładania gospodarstw rolnych
przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
przyznano pomoc dla ponad 30
tys. młodych rolników. Pomoc
finansową na realizację przedsię-

wzięć modernizujących zakłady
przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych wypłacono już też 1.063 firmom z sektora
rolno - spożywczego. Dzięki temu
nasze przetwórstwo żywności należy teraz do najnowocześniejszych
w Europie. 6,3 tys. gospodarstw
zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji. Wsparciem
objęto 1.341 grup producentów rolnych. Środki z PROW 2007-2013
poprawiły również jakość życia na
wsi, o czym świadczy 3,8 tys. zmodernizowanych lub wyposażonych
świetlic, ośrodków rekreacyjnych
i sportowych, zbudowanie 17 tys.
km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz
38 tys. kanalizacji w zagrodach
rolników.
- Panie Dyrektorze, kończy się
PROW 2007-2013, jak wspomniał Pan wcześniej, rozliczenie
finansowe odbywa się zgodnie z
zasadą n+2 czy wszyscy zdążą?
- Beneficjenci sześciu działań
inwestycyjnych
finansowanych
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków
o wypłatę pomocy, maksymalnie
do 30 września 2015 r. Chodzi o
działania: Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw; Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych.
Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z
tych sześciu działań zostało wprowadzone po to, aby umożliwić
otrzymanie dofinansowania jak
największej grupie beneficjentów.
Zdarza się bowiem tak, że realizacja przedsięwzięć wymaga więcej
czasu niż pierwotnie planowano, a
to z kolei może prowadzić do nie
dotrzymania terminu na złożenie
wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie może wypłacić
dofinansowania, co z kolei może
postawić beneficjenta w bardzo
trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na
złożenie wniosków o płatność do
30 września, inwestorzy mają pełną możliwość otrzymania pomocy
finansowej z ARiMR w przepisowym terminie.
- Rok 2015 to także nowe płatności bezpośrednie...
- ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wnioski o przyznanie płatno-

misji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. Ona szacuje
straty i w zależności od tego, jaki
jest poziom strat, będą podejmowane różne działania. Tak więc
zachęcamy komisje samorządowe,
zatwierdzone przez wojewodów,
do jak najszybszego sumowania
poziomu strat. Dopiero po oszacowaniu strat, rolnicy mogą ubiegać
się o pomoc.

ści obszarowych za 2015 rok od 16
marca. Kto złożył swój wniosek do
15 czerwca może liczyć na otrzymanie przysługujących mu płatności obszarowych w pełnej wysokości, kto nie zdążył, będzie miał
obniżone należne dopłaty o 1% za
każdy roboczy dzień opóźnienia.
Ostateczny termin na złożenie tych
wniosków minął 10 lipca. W tym
roku termin składania wniosków
o przyznanie płatności obszarowe
został wydłużony o 1 miesiąc w
porównaniu z latami ubiegłymi.
Skorzystaliśmy z takiej możliwości
stworzonej przez Komisję Europejską, gdyż od 2015 roku wszedł
nowy system płatności bezpośrednich. W ramach tych dopłat wprowadzone zostały nowe płatności
m.in. tzw. płatność na zazielenienie, płatności dla młodych rolników, tzw. płatność dodatkowa czy
płatności związane z produkcją.
Jak wspomniałem wcześniej
rolnicy na zapoznanie się ze
wszystkimi nowinkami i złożenie
dobrych wniosków rolnicy mieli
dodatkowy miesiąc.
- Jak rolnicy poradzili sobie z
nowymi płatnościami na terenie
naszego województwa?
- Po wstępnej weryfikacji wniosków w biurach powiatowych
możemy stwierdzić, że mimo początkowych trudności w ogólnym
rozliczeniu rolnicy złożyli wnioski
dobre jakościowo.
By ułatwić proces naboru, jak co
roku Agencja, wysłała za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane, częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty na
podstawie danych z ostatnio składanego wniosku, które po sprawdzeniu i upewnieniu, że są aktualne
oraz uzupełnieniu należało złożyć
biurach powiatowych ARiMR.
Pomocy w przygotowaniu wniosków udzielali pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy w ramach podpisanej z
naszym Oddziałem ARiMR umowy o współpracy, pomagali rolnikom przy wypełnianiu wniosków
o płatności bezpośrednie, ONW i
z programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

- Jak wygląda to w liczbach?
- Porównując to z zeszłym rokiem, w którym złożono: 47.220
wniosków obszarowych na kwotę blisko 332 milionów złotych i
19.743 wnioskami ONW na kwotę
blisko 25 milionów złotych, w tym
roku do Śląskiego OR wpłynęło
więcej wniosków, zarówno obszarowych 47.368, jaki i zakresie
ONW 20.170. Na dzień dzisiejszy
wszystkie wnioski przeszły proces
wprowadzenia oraz kontroli kompletności. Biura Powiatowe przygotowują się do procesu kontroli
administracyjnej oraz do naliczenia
płatności. Wydatkowanie środków
nastąpi zgodnie z przepisami od
16 października bieżącego roku
w pierwszej kolejności w zakresie
ONW oraz PRŚK, a od 1 grudnia
w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- Aura, jak zwykle, jest kapryśna, i w tym roku nie oszczędzała
rolników, były wymarznięcia,
gradobicia a teraz jest susza...
- Zgadza się, w tym roku aura nie
oszczędzała rolników. Rolnictwo
należy do tych obszarów gospodarki, które znacząco odczuwają
negatywne skutkami zmian klimatycznych. Praktycznie na terenie
całego kraju mamy do czynienia
z suszą. W dwunastu województwach działają komisje powołane
przez wojewodów do szacowani
strat. Jest ich obecnie 809.
- Zatem od czego powinien zacząć rolnik, którego gospodarstwo ucierpiało w wyniku klęski
żywiołowej?
- Rolnicy, straty spowodowane
przez klęski żywiołowe w gospodarstwach, w tym mocno dającą
się we znaki suszę, powinni zgłaszać po stwierdzeniu skutków
tych zjawisk do urzędów gmin i
miast, właściwych ze względu na
miejsce ich wystąpienia. Rolnicy
wypełniają stosowny formularz.
Przedstawione w nim dane muszą
się zgadzać z wnioskiem o płatności bezpośrednie, złożonym do biur
powiatowych ARiMR.
Podstawą udzielenia pomocy
jest powołanie przez wojewodę ko-

- Na jakie formy wsparcia mogą
liczyć pokrzywdzeni rolnicy?
- Rolnicy mają kilka możliwości, mogą skorzystać między innymi z:
* z kredytów preferencyjnych
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej;
* z odroczenia terminu płatności
składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek
z tytułu ubezpieczenia społecznego
rolników - na wniosek rolnika złożony do KRUS;
* z odroczenia i rozłożenia na
raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności
czynszu z tytułu umów dzierżawy
- na wniosek rolnika złożony do
Agencji Nieruchomości Rolnych;
* z ulg w podatku rolnym udzielanych przez wójtów, burmistrzów
lub prezydentów miast - na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy;
* pomoc w spłacie zobowiązań
wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz
Agencji Nieruchomości Rolnych
jest udzielana w formie de minimis;
* a także z dodatkowej formy
pomocy (maksymalnie do wysokości równowartości 15.000 euro) ze
środków Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa dla działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof
oraz wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych”.
- Nowy PROW to nowe możliwości. Czy Agencja stawia na młodych?
- Od 20 sierpnia do 16 września
2015 r. można składać wnioski
o przyznanie wsparcia w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Wnioski o przyznanie pomocy, młodzi rolnicy składali, tu jest
pierwsza istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszymi naborami,
do kierownika biura powiatowego
Agencji, właściwego ze względu
na miejsce położenia gospodarstwa.
Premie dla młodych rolników

w nowym Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, jak wspomniałem wcześniej
będą różnić się od tych ze „starego”
PROW-u. Najważniejsza zmiana
polega na tym, że wsparcie będzie
przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli
urządzanie gospodarstwa rolnego
i prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący rozpoczną po
złożeniu wniosku o premię.
O premie mogła starać się osoba, która: ma nie więcej niż 40 lat;
posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe; po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa
rolnego, jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia
złożenia wniosku nie prowadziła
gospodarstwa rolnego jako kierujący; stała się właścicielem lub
objęła w posiadanie gospodarstwo
rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie
wcześniej niż na 12 miesięcy przed
jego złożeniem.
Młody rolnik ma też trzy lata na
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Przy tej okazji przypomnę raz
jeszcze, że w ramach PROW 2014
- 2020 do rozdysponowania jest
718 mln euro. Zachęcam wszystkich do aktywności.

- Za nami kolejny rok rosyjskiego embarga na polską żywność, na jakie wsparcie mogą
liczyć rolnicy?
- Skomplikowana sytuacja geopolityczna utrudnia funkcjonowanie polskich gospodarstw, jednakże
powołując się na wypowiedź szefa
resortu rolnictwa Marka Sawickiego można powiedzieć, że uporczywe zabiegi strony polskiej i pomoc
innych krajów spowodowały, że
wsparcie dla producentów owoców
i warzyw będzie dalej kontynuowane przez Komisję Europejską, a
zdecydowana większość tej pomocy przypadnie Polsce. Do tej pory
Agencja Rynku Rolnego wypłaciła
producentom około 184 mln złotych wsparcia za wycofane z rynku
produkty.
Przy tej okazji pragnę przypomnieć o trwającej od zeszłego roku
akcji „Jedz jabłka”, akcji która
promuje polską żywność. Podtrzymując zeszłoroczną tradycję już po
raz drugi częstujemy naszych beneficjentów na dożynkowym stoisku
promocyjnym jabłkami z podczęstochowskich sadów.

- Dziękuję za rozmowę.
- Również bardzo dziękuję.
Przy okazji naszej rozmowy życzę
wszystkim rolnikom i mieszkańcom wsi województwa śląskiego
wszelkiej pomyślności w trudnej
pracy i dziękuję Im na dotychczasową dobrą współpracę.

red.
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W ostatnią niedzielę sierpnia
w gminie Lelów
świętowano XVI
Dożynki Powiatowe. Do Lelowa
przybyły setki
gości: mieszkańców wszystkich
gmin powiatu
częstochowskiego, przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej, parlamentarzystów,
duchownych,
pracowników
organizacji i instytucji działających na rzecz wsi
i rolnictwa, liderów organizacji
pozarządowych,
kombatantów,
przedsiębiorców,
a przede wszystkim rolników,
sadowników
i ogrodników.

DODATEK DOŻYNKOWY

IV

XVI Dożynki Powiatowe
Dożynkowe uroczystości
zainaugurowała msza święta dziękczynna odprawiona
w lelowskim kościele pw.
św. Marcina. Duchowni poświęcili ustawione wokół
kościoła wieńce dożynko-

podziękowania Panu Bogu
za kończące się żniwa oraz
wyraz wdzięczności dla rolników i osób wspierających
wieś i rolnictwo – mówił
wicestarosta częstochowski
Henryk Kasiura.

rosta częstochowski Henryk
Kasiura oraz wójt gminy
Lelów Krzysztof Molenda.
Korowód dotarł na plac przy
lelowskiej szkole, gdzie
Koła Gospodyń Wiejskich
złożyły swe wieńce przed
sceną, po czym nastąpiło
przecięcie powrósła symbolizujące uroczyste otwarcie
XVI Dożynek Powiatu Częstochowskiego. Gospodarze
dożynek dziękowali rolnikom za ich pracę i przyjęli z
rąk starostów dożynkowych
dwa dorodne, upieczone

z nowego ziarna bochny
chleba, którym następnie
podzielili się z wszystkimi
uczestnikami uroczystości.
Po
okolicznościowych
wystąpieniach gości, na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i śpiewacze
Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. Swój
repertuar przedstawiły także
zespoły z pozostałych gmin
naszego powiatu.
Jak co roku, Dożynki
Powiatowe były okazją do

wręczenia licznych nagród
i wyróżnień.
Do późnych godzin wieczornych bawiono się przy
muzyce zespołu „Stokrotki”,
próbowano
przysmaków
przygotowanych przez panie
z KGW, zwiedzano stoiska
wielu instytucji, agencji,
stowarzyszeń i przedsiębiorców. Chętnie korzystano
z oferty lokalnych przedsiębiorców i kupowano m.in.
miody, wędliny, sery oraz
pieczywo z miejscowych
piekarni.
red.
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we uplecione przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich
z kłosów tegorocznych
zbóż, kwiatów i ziół oraz
bochny chleba upieczone z
tegorocznego ziarna.
- Przybyliśmy tutaj ze
wszystkich gmin powiatu częstochowskiego, aby
przed cudownym obrazem
Matki Boskiej Lelowskiej
podziękować Panu Bogu za
szczęśliwie zebrane plony.
Przynieśliśmy owoce ziemi
i bochny chleba jako znak

Po nabożeństwie, sprzed
kościoła wyruszył dożynkowy korowód prowadzony
przez Dziecięcą i Młodzieżową Orkiestrę Dętą działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, za
którą szły poczty sztandarowe, delegacje gmin z wieńcami, siewcy i kosiarze,
następnie starostowie dożynek: Katarzyna Zymek z
Podlesia i Radosław Szczerba ze Staromieścia oraz gospodarze dożynek: wicesta-
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Stateczna, sympatyczna
i zadbana 69 letnia Pani na
emeryturze
pozna miłego Pana
bez nałogów, troskliwego,
szukającego bratniej
duszy, z Częstochowy
lub okolic Radomska.
tel. 698 851 395

We wrześniu przypada koniec lata i początek jesieni, a
wtedy ogrody nabierają wyjątkowych barw i kształtów. Jest
to czas wzmożonych prac w
ogrodzie, bowiem na ten miesiąc przypada pora zbiorów
warzyw i owoców, jak również
sadzenia i rozmnażania roślin.
Do tego dochodzą zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe. Z reguły jest to okres pięknej pogody,
babiego lata, warto więc zarezerwować sobie czas na ostatnie
chwile wypoczynku. Wrzesień
to również okres wielu wystaw
i targów ogrodniczych.
Od tego, ile czasu poświęcimy
naszemu ogrodowi teraz, zależy,
jak będzie on wyglądał na wiosnę.
Zabiegi pielęgnacyjne: Przygotowujemy podłoże pod wiosenne nasadzenia, porządkujemy
ogród, grabimy pierwsze opadłe
liście i zgniłe owoce, obficie
podlewamy drzewa i krzewy
przed zimowym spoczynkiem,
okazy chore usuwamy. Przewracamy kompost nagromadzony
przez okres wiosny i lata. Warto
przekopać ziemię - w zimie wymarzną szkodniki wydobyte na
powierzchnię, a wiosną odpady
lepiej wnikną w głąb gleby.
Zbiory: Na wrzesień przypada
okres dojrzewania wielu rodzimych odmian owoców, np. gruszek, jabłek i śliwek. Zbieramy
orzechy laskowe oraz warzywa
korzeniowe takie jak ziemniaki,
cebula, buraki, marchew, pietruszka czy seler. W suche i słoneczne dni zbieramy nasiona roślin jednorocznych.
Nasadzenia: Wrzesień jest
najlepszą porą na sadzenie roślin cebulowych (przebiśniegi,
krokusy, narcyzy, szafirki, hiacynty, tulipany). Do sadzenia

wybieramy cebule duże, zdrowe
i bez uszkodzeń. Muszą być w
stanie spoczynku tzn. nie mieć
wyrośniętych liści oraz korzeni.
Wykopujemy i sadzimy na nowo
cebule lilii.
Rośliny dwuletnie takie jak
malwy, dzwonki ogrodowe,
bratki, niezapominajki, goździki
brodate, stokrotki czy naparstnice przesadzamy z rozsadnika na
miejsca stałe. We wrześniu można
jeszcze sadzić krzewy truskawek i
poziomek, aby się dobrze ukorzeniły przed kolejnym sezonem.
Ponadto sadzimy i przesadzamy drzewa i krzewy owocowe
oraz ozdobne - rośliny zdążą się
ukorzenić przed nadejściem zimy.
Sadzimy również wrzosy, pamiętając, że potrzebują kwaśnego
podłoża. Przesadzamy byliny,
które już przekwitły, takie jak:
barwinki, bergenie, bodziszki,
floksy, funkie, goździki pierzaste, krwawniki, a także turzyce i
zimozielone trawy.
Siewy: Wysiewamy nasiona
kwiatów (maczki kalifornijskie,
ostróżki letnie, chabry bławatki,
mak lekarski oraz ubiorek gorzki)
oraz nasiona roślin na zielone nawozy, a także zioła do doniczek.
W drugiej połowie września
sadzimy w warzywniku zimowe
odmiany czosnku. Kiedy przyjdą
przymrozki, zasiewy warto przykryć agrowłókniną.
Rozmnażanie roślin: Rozmnażamy przez podział byliny przede wszystkim te, które kwitły
wiosną i latem, np. fiołki wonne
i fiołki motylkowate, smagliczki
skalne, żagwin, floksy szydlaste,
astry alpejskie, macierzankę oraz
trawy ozdobne. Z roślin użytkowych, rozmnażamy w ten sposób
rabarbar, lubczyk i cząber. Poza
tym pobieramy i ukorzeniamy

sadzonki krzewów wiecznie zielonych i innych np. bukszpanu,
berberysów czy szczodrzeńca.
Można też przygotować sadzonki pędowe bluszczu pospolitego,
barwinka, rozchodników. Z roślin
użytkowych możemy rozmnażać
przez sadzonki zdrewniałe agrest
i porzeczki – we wrześniu najlepiej się przyjmują.
Trawniki: Przerywamy nawożenie trawnika, ale nadal go
kosimy oraz uzupełniamy ubytki
w murawie dosiewając nasiona
traw. Jeśli jeszcze nie mamy trawnika z prawdziwego zdarzenia,
właśnie teraz dobrze jest go założyć - z siewu lub z rolki. Wczesną
jesienią trawa rośnie intensywnie,
dlatego trzeba ją kosić.
Oczka wodne: Regularnie
oczyszczamy zbiorniki z opadających liści, aby gnijące resztki nie
zanieczyszczały wody i nie zabierały tlenu rybom. W pierwszej
połowie września sadzimy rośliny
strefy bagiennej, takie jak: pałka,
czermień, łączeń, przęstka.
Rośliny balkonowe: Kwitnące
rośliny sezonowe, np. pelargonie, fuksje, hibiskusy, uprawiane
w pojemnikach na balkonie, należy podlewać i nawozić tak długo,
jak długo będą kwitły. Następnie
trzeba ograniczyć podlewanie
i zasilanie nawozem. Jeśli chcemy kwiaty przechować, musimy
przygotować je do przezimowania, tzn. przed przymrozkami
przenosimy doniczki do mieszkania (z dala od kaloryferów czy
innych źródeł ciepła). Najlepiej,
by było to jasne pomieszczenie
z temperaturą około 10-15 stopni. Pędy skracamy o około 2/3
długości. Podlewanie roślin pokojowych także zmniejszamy w
porównaniu do letniego nawadniania.
AW
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PRZYJMIEMY OSOBY

DO ROZNOSZENIA
GAZET
tel. (34) 374 05 02
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ontynuujemy nasz ekologiczny cykl dotyczący energetyki. W poprzednich odcinkach omówiliśmy tradycyjne i alternatywne sposoby pozyskiwania energii, pochyliliśmy się nad rynkiem handlu energią i przedstawiliśmy 50 praktycznych
porad jak oszczędzić na rachunkach za prąd. Tym razem podejmujemy temat energii z recyklingu, czyli wykorzystywania
odpadów do produkcji energii. Czy spalarnie to przyszłość światowej energetyki?

Spalarnie też mogą być eko
Recykling podstawą wszystkiego

Co daje recykling?

To co jeszcze kilka lat temu wydawało się
abstrakcją, dziś dzieje się na naszych oczach.
Chodzi o recykling, czyli segregację śmieci. Od
lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci.
Według danych Eurostatu przeciętny Polak
rocznie wytwarzana 300 kg śmieci, z czego jeszcze
niedawno recyklingowi ulegał mały procent. Góry
śmieci rosły zatem w zastraszającym tempie i coś
trzeba było z tym zrobić, tym bardziej, że mamy
zobowiązania wobec Unii Europejskiej.
Wiele na lepsze w tym temacie miała zmienić
tzw. ustawa śmieciowa, która weszła w życie
w lipcu 2013 roku, nakładając na samorządy
terytorialne obowiązek transportu, odzyskiwania
i unieszkodliwiania odpadów. Nowe przepisy
miały uszczelnić system i sprawić, że śmieci nie
będą lądowały w lasach i na dzikich wysypiskach.
Ponadto miały zachęcić Polaków do segregowania
śmieci. W tym roku wprowadzona została
nowelizacja, która m.in. ustaliła górny pułap
opłat za śmieci – od teraz maksymalne miesięczne
stawki, jakie zapłacimy za posegregowane śmieci
to 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo
domowe.
Czy ustawa dobrze spełnia swoją rolę?
Zdania na ten temat są podzielone. Nie ulega
jednak wątpliwości, że wprowadzenie jej
było koniecznością, chociażby ze względu na
unijne zobowiązania Polski – do 2020 roku co
najmniej połowa naszych śmieci musi ulegać
przetworzeniu.

Recykling to ponowne wykorzystanie odpadów
jako surowca w cyklu produkcyjnym. Jest jedną
z metod ochrony środowiska naturalnego.
Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców
naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca
zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym
samym starczą ludzkości na dłużej. Pierwszym
ogniwem recyklingu jest segregacja odpadów
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.

Bierzmy przykład ze Skandynawów
Pozyskiwanie energii ze śmieci do domena
krajów skandynawskich. Dla zobrazowania skali
na jaką działa Szwecja czy Norwegia wystarczy
tylko nadmienić, że te kraje spalają tak dużo
śmieci w profesjonalnych instalacjach, że muszą je
importować zza granicy. Liderem tej klasyfikacji
jest Szwecja, która sprowadza z innych państw
rocznie 800 tysięcy ton śmieci! Po to, by produkować
z nich energię. W kraju Trzech Koron 45 procent
produkowanych odpadów wykorzystywanych jest
do recyklingu, a ponad 10 procent energii cieplnej
pochodzi ze spalarni śmieci.
Pytanie, czy spalarnie śmieci nie szkodzą środowisku
naturalnemu? W Polsce panuje przekonanie, że
spalarnie to zło – że smrodzą i trują. Daleko szukać
nie trzeba. Przypomnijmy, że poprzednim roku w
Częstochowie głośna była sprawa kompostowni na
Zawodziu, do budowy której ostatecznie nie doszło –
firma Remondis wycofała się z tego pomysłu między

innymi dlatego, że protestowali mieszkańcy. W tym
przypadku sprawa nie była jednak jednoznaczna,
bo kompostowania miała zostać wybudowana
w bliskim otoczeniu mieszkańców i to było głównym
powodem zaniepokojenia i protestów lokalnej
społeczności.
Tymczasem kraje Europy północnej nie mają
wątpliwości, że warto inwestować w śmieci, ba
uznają je za paliwo ekologiczne! Cztery lata temu
kiedy w Polsce funkcjonował tylko jeden duży
zakład termicznej utylizacji odpadów, w Niemczech
było ich 66, we Francji 128, a w całej Europie ponad
400.
W Polsce spalarnie budowano, ale przed wojną.
W czasach PRL delikatnie mówiąc ochrona
środowiska nie należała do priorytetów, stąd też
wybierano najtańszą metodę składowania śmieci,
czyli wysypiska, a ostatnią spalarnię zamknięto
w latach 50' ubiegłego wieku. Teraz trzeba
nadrabiać zaległości. Realizowane są kolejne duże
inwestycje. Chociażby Ekologiczna Spalarnia
Odpadów w Krakowie czy prototypowa instalacja
w Świętochłowicach na Śląsku, które będą
produkować energię elektryczną i cieplną z odpadów
komunalnych i osadów ściekowych. Wytworzona w
krakowskim zakładzie energia będzie mogła zasilać
mieszkania w całym mieście. Oba te projekty zostały
wsparte finansowo przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mateusz Strączyński
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Na żużlową arenę w Częstochowie wraca poważne ściganie!
Póki co niestety nie z udziałem Włókniarza, ale i tak szykuje się
nie lada gratka dla fanów „czarnego sportu”.

Ściganie wraca na Olsztyńską
W niedzielę 6 września na stadionie przy
Olsztyńskiej odbędzie się półfinał żużlowej
PGE Ekstraligi. Sparta Wrocław zmierzy się
z Unią Tarnów.
Bilety na niedzielne
zawody rozchodzą się
niczym „świeże bułeczki” i już teraz można
zakładać, że na trybunach może zasiąść nawet 10 tysięcy kibiców.
Fani żużla będą mieli
kogo podziwiać, bo po
pierwsze stawka pojedynku będzie wysoka, a
po drugie w drużynie z
Wrocławia nie zabraknie

znanych
częstochowskim kibicom twarzy.
W Sparcie jeździ pięciu
żużlowców, którzy byli
związani z Włókniarzem, mianowicie Maksym Drabik, Tai Woffinden, Tomasz Jędrzejak,
Michael Jepsen Jensen i
Damian Dróżdż.
Jak to możliwe, że do
Częstochowy zawitała
decydująca faza Ekstra-

ligi? Otóż Stadion Olimpijski we Wrocławiu jest
modernizowany i w tym
sezonie Sparta część meczów w roli gospodarza
rozgrywa na wyjazdach.
Na pojedynki play-off
(półfinał + finał bądź
mecz o brąz) działacze klubu z Wrocławia
wybrali Częstochowę!
– Wybierając Częstochowę chcieliśmy choć

częściowo wynagrodzić
kibicom
Włókniarza
brak w bieżącym sezo-

nie żużla na najwyższym
poziomie – mówi za pośrednictwem oficjalnego

profilu WTS Sparty na
Facebooku, prezes klubu
Krystyna Kloc.
MS

HUMOR
Szkot wysłał żonę na wakacje na Karaiby. Po tygodniu otrzymuje depeszę
z hotelu: „Pańska żona się
utopiła STOP. Jej zwłoki
oklejone krewetkami wyłowiła straż przybrzeżna
STOP. Co robić? STOP”.
Szkot idzie na pocztę i nadaje telegram: „Krewetki
sprzedać STOP. Pieniądze przelać na moje konto
STOP. Przynętę zarzucić
ponownie STOP”.
Generał po inspekcji jednej z podległych jednostek
budzi się w hotelu. Głowa
pęka, na zegarze południe.
Dzwoni na recepcję z pretensjami:
– Mieliście mnie obudzić
o 6:00! Spóźniłem się na
samolot!
– Bardzo nam przykro,
chcieliśmy pana obudzić
według życzenia, ale przynieśli pana do hotelu o 8:45
– Panie doktorze, czy operacja się udała?
– Tak. Jest pan od wczoraj
100% kobietą.
– Ale ja miałem mieć wyrostek robaczkowy usunięty!
– No masz. Babie nigdy nie
dogodzisz!
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