
Zebrane z internetu:
• Dlaczego matka pozostawała bierna na krzywdę syna? Dla-
czego nie prosiła o pomoc?
• Czy jest możliwe, by matce Kamila nie o miłość rodzicielską 
chodziło, a o profity, chociażby ze świadczenia 500 plus?
• Dlaczego sąsiedzi nie reagowali?
• Czy biologiczny ojciec dziecka interesował się dostatecz-
nie sytuacją Kamila, zanim doszło do tragedii? Jak często go 
widywał? Czy niczego niepokojącego nie zauważył?
• Czy szkoła dostatecznie interesowała się sytuacją Kamila? 
• Czy ktoś ze szkoły był w domu Kamila sprawdzić, czy 
dziecko ma odpowiednie warunki? 
• Dlaczego nikogo ze szkoły nie zastanowiły tak częste 
ucieczki chłopca z domu?
• Jak to możliwe, że pracownika Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Częstochowie nie raziła sytuacja zamiesz-
kiwania 12 osób w dwóch izbach? Czy zdaniem MOPS i 
sądu to są właściwe warunki do życia dla małoletnich? 
• Czy jakakolwiek instytucja kontrolowała, czy matka i oj-
czym zgłaszają się na terapie, do których ponoć zostali zo-
bligowani?
• Czy jest możliwe, że Dawid B. znęcał się także nad pozo-
stałymi dziećmi matki Kamila? 
• Czy było to przedmiotem troski odpowiednich służb?
• Kto kontroluje na bieżąco pracę pracownika socjalnego, 
czy kuratora?
• Czy polscy pracownicy socjalni są wystarczająco przygo-
towywani merytorycznie i kompetencyjnie, do wykonywania 
tak trudnego zawodu, jakim jest opieka nad dysfunkcyjnymi 
rodzinami? Czy są wystarczająco nagradzani za swoją pracę?
• Co dała niebieska karta, którą rodzina miała założoną? Jak 
miała chronić rodzinę? 
• Ile razy policja sprawdzała czy w domu Kamila nie dzieją 
się niepokojące rzeczy?
• Dlaczego, mimo kilku ucieczek Kamila z domu, sąd nie 
ograniczył matce praw rodzicielskich?
• Dlaczego w 2022 roku sąd zignorował wniosek MOPS o 
umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej?

• Dlaczego sąd nie przesłuchał wtedy pracowników MOPS-
-u, którzy opiekowali się rodziną?
• Czy zdaniem sądu jedynym powodem do odebrania dzieci 
może być problem alkoholowy rodziców?
• Jak to jest, że ani MOPS, ani policja, sąd itp. nie widzieli 
problemu alkoholowego, a wszyscy sąsiedzi głośno mówią 
o tym, że Dawid B. notorycznie był pijany?
• Czy kurator wystarczająco interesował się Dawidem B., 
wiedząc, że ten ma za sobą pobyt w wiezieniu, przygody z 
kradzieżami, narkotykami i że nie pracuje? Czy takich osób 
nie należałoby systemowo zmuszać pod podjęcia pracy za-
robkowej?
• Czy nie należałoby wprowadzić rozwiązań systemowych, 
które zapobiegłyby, albo przynajmniej znacznie ograniczyły 
dziedziczenie przez kolejne pokolenia zachowań patologicz-
nych, alkoholizmu, etc.?
• Czemu tak nieefektywna jest współpraca instytucji pań-
stwa, służb miejskich i policji, w sprawach dotyczących tzw. 
rodzin dysfunkcyjnych?
• Czy policja, sąd, pracownicy MOPS w Częstochowie i 
Olkuszu, pracownicy szkoły, sąsiedzi czują się choć trochę 
odpowiedzialni za śmierć chłopca?

dokończenie na str. 3

Piekło jest puste. 
Wszystkie diabły są tutaj

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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Dyrekcja szpitala odpowiada... 

Ocalić od zapomnienia?  cz. 2

Czy można kupić radnego?    cz. 5
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Wydawać by się mogło, że w sprawie tragedii 8-letniego Kamila z Częstochowy powiedziano już prawie wszystko. Zebra-

liśmy serie pytań, które ukazały się w sieci po śmierci chłopca. Niestety, większość wątków nadal pozostaje bez odpowiedzi. 
Należy jedynie mieć nadzieję, że ogólnonarodowa dyskusja o męczeńskiej śmieci małego Kamila stanie się początkiem zmian.

TARGI OGRODNICZE
sobota - niedziela  9.00 - 19.00

  
 Festiwal roślin balkonowych, 

rabatowych, drzewek i krzewów

plac przy Liceum Sienkiewicza 
(Al. NMP 56)

R E K L A M A

WYJAŚNIENIE REDAKCJI
Z szacunku do naszych Czytelników pragniemy 

przeprosić za błąd ortograficzny, jaki wkradł się  
w tytuł artykułu „Zrobieni w… pszenicę i rzepak”, 

który ukazał się na stronie 1 w nr 17 Tygodnika 7 dni. 
Błąd znalazł się na szczęście tylko w tytule. Oczywiście 

słowo pszenica piszemy przez „sz”, a nie przez „rz”. 
Za pomyłkę przepraszamy.

W tej częstochowskiej kamienicy doszło do tragedii



Bez kolejek i zbędnych formalności można bezpłatnie 
skorzystać z licznych badań, kontaktując się z lecznica-
mi i przychodniami w Częstochowie.

* Autyzm
Program badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze 

spektrum autyzmu jest adresowany do dzieci od 18 do 35 
miesiąca życia, zameldowanych w Częstochowie. Program 
obejmuje przeprowadzenie samych badań, diagnostykę kli-
niczną z zastosowaniem ADOS-2 oraz analizę wyników. 

Realizatorem jest fundacja „Primo Diagnosis” z siedzibą 
przy ul. Sułkowskiego 3/7 lok. 13. tel. 692 429 428.

* Wyprzedź raka piersi i raka jajnika
Kolejny program to „Wczesne wykrywanie nowotworów 

złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarun-
kowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika 
– badanie genetyczne brca1”. Beneficjentkami są zameldo-
wane w Częstochowie kobiety od 25. do 50. roku życia:

- u których w rodzinie występowały przypadki zachoro-
wań na raka piersi przed 40. rokiem życia, lub nowotwór u 
co najmniej 2 osób;

- u których wśród krewnych wystąpiły mnogie zachoro-
wania  na raka jajnika i/lub piersi;

- stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną te-
rapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się przypadki 
zachorowań na raka piersi i/lub jajnika;

- mające jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, 
u których w rodzinie były przypadki zachorowań na raka;

- młode kobiety zamierzające stosować antykoncepcję 
hormonalną, jeżeli pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany 
w piersiach lub jajnikach.  

Szczegółowych informacji udzielają realizatorzy progra-
mu: Gyncentrum Sp. z o.o. Od./ Częstochowa, ul. Kozie-
lewskiego 9, tel. 34 / 506 57 65 

oraz Diagnostyka S.A. Od./ Częstochowa, ul. Sułkow-
skiego 17, tel. 34 / 361 55 05 (punkty pobrań są przy ul. 
Brzeźnickiej 59 i Krakowskiej 19/21).

* Cukrzyku zbadaj wątrobę
Zameldowane w Częstochowie osoby chore na cukrzy-

cę i stany przedcukrzycowe mogę skorzystać z programu 
diagnostyki włóknienia i marskości wątroby. Celem jest 
wczesna identyfikacja pacjentów zagrożonych niealkoholo-
wą stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) w tej grupie 
pacjentów. 

Realizatorem jest NZOZ Inter-Med, ul. 1 Maja 27.
tel. 787 653 980 lub 34 / 324 55 26

* Profilaktyka onkologiczna
Program wczesnej profilaktyki onkologicznej dla często-

chowianek i częstochowian realizują stowarzyszenie „Czę-
stochowskie Amazonki” przy alei Pokoju 13 oraz stowarzy-
szenie „Hospicjum Dar Serca” przy ul. Orzechowskiego 1. 
Częstochowskie Amazonki namawiają do badań profilak-
tycznych m.in. podczas „Marszu Różowej Wstążki”. Planu-
ją też „Debatę o zdrowiu”, której tematem będzie wczesna 
profilaktyka onkologiczna i walka z chorobami nowotworo-
wymi. „Hospicjum Dar Serca” z kolei przygotuje dni otwar-
te, podczas których będzie można skorzystać z konsultacji 
ze specjalistami profilaktyki onkologicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem raka piersi.

red.
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@ Zrobieni w... pszenicę i rzepak
Jerzy: Ręce opadają, jeden wielki szwindel z  pseudopolityką 
w tle... 
Anonim: A kto był ojcem powstania Spółki JAFP?  Ówcze-
sny Wiceminister Rolnictwa Pan  Szymon Giżyński 
Kazik: Zapaść rodzimego rolnictwa? Nikt nie  skorzystał 
tak jak chłopi po wejściu  Polski do UE. Po co pisać takie  
pierdoły.
Były wyborca PiS: Z giełdą będzie tak samo, jak z  woje-
wództwem częstochowskim?
Anonim: Województwo to tylko obietnice beż  pokrycia, a 
giełda to wydatki i na razie  tylko wydatki. Zarząd RFG po-
winien  zostać oceniony pod kątem zasadności  podejmowa-
nych decyzji i działania w  interesie spółki. Jeżeli zainwesto-
wane w  giełdę pieniądze mogły zostać lepiej wykorzystane 
i przynieść konkretny zysk  to ocena nasuwa się sama. Na 
razie  wydatki na pensje, podatki od  nieruchomości, zarządy, 
rady nadzorcze  itd. Pytanie kiedy zyski?
Zdziwiony: Jak pisała gazeta w spółce jest NIK może  
sprawdzi ten biznes plan i poinformuje  opinie publiczna w 
protokole kiedy zyski  z tej inwestycji. Czy budowa ma teraz  
trwać i trwać? Decyzja o inwestycji a  skąd środki i kiedy 
finał to chyba  pytanie retoryczne.
Nudysta: Redakcja już o pszczołach pisała.  Pozostając w 
twórczości Wodeckiego zaraz  sezon letni i można będzie 
zanucić  Chałupy welcome to ... Jak co roku w  Chałupach 
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gdy zaczyna się upał.. I wycieczka do słynnej sauny wspa-
niale  podłączonej... na plaże i drogą  przystań…
Kuba: PISowska rodzina na swoim
Marcin: Szkoda, że nie ma komentarza JAFP... fajnie było-
by posłuchać co mają do powiedzenia. Generalnie minęło 
dużo czasu, ale postępów brak jakichkolwiek. Teraz jeszcze 
ta sytuacja...

@ Sprawdzamy, jak pracował twój poseł cz. 4
MM: Gość jest beznadziejny. Tylko nazwisko  sprawia, że 
ludzie na niego  głosowali. Poseł pomyłka. Człowiek, który 
 rozwalił sport w Częstochowie.
Anonim: Też tak uważam
Ted: Faktycznie,żadnego z niego pożytku. Co  zrobił dla 
miasta czy regionu? 

@ Wiceprezydent Marszałek 
o wyborze bez wyboru 
MM: Ble ble ble komuchy z urzędu miasta. Tak  niewielkie 
środki można przesunąć z  innych działów budżetowych. Ża-
den to  problem, np z wyjazdów  zagranicznych, premii wi-
ceprezydentów za  nic czy tez wydatków na promocję. My-
ślcie  ludzie. Wy urzędasy z UM w Częstochowie  jesteście 
dla  ludzi, mieszkańców. Zapomniało się co  towarzysze? 
Anonim: Bezczelny typ ten Towarzysz Marszałek
Herr T: „Funkcje poręczy spełniają  betonowe donice. ”Kto 
to  wymyślił??? Co wy bierzecie?
Anonim: "Stopnie schodów wyłożone są betonowymi  płot-
kami, funkcję poręczy spełniają  betonowe donice". Haha-
ha.… niesamowite 
Marek: Kochają seniorów po swojemu. Widocznie ci dla 

których są gale w hali sportowej nie chodzą do kina, albo 
chodzi ich za mało lub nie są z dzielnic kochających SLD.
Katarzyna: Ważne, że częstochowskie grube ryby mają się 
dobrze. Seniorzy nie muszą, czyż nie, panie Marszałek?! 
Przemysław: Na żadne Senioralia już seniorzy nie powinni 
iść! Dać czerwoną kartkę! 
Seniorzy: Ta odpowiedź wice prezydenta to szczyt  bezczelno-
ści. Od kiedy to betonowe  kwietniki mogą służyć za poręcze 
do  trzymania. Za chwilę - jak co roku -  będą bujnie zarośnięte 
różnymi roślinami. I słusznie, bo do tego służa.  Proponuje-
my panu prezydentowi żeby w  ramach eksperymentu wziął 
np. laskę lub  kulę, wyobraził sobie że jest  niesprawnym se-
niorem i spróbował bezpiecznie zejśc wkładając rękę do co i  
rusz kolejnej donicy. I co istotne, po  wyjsciu z seansu, gdzie 
przez póltorej  godziny oczy były wyeksponowane na  dziala-
nie swiatla ekranu. Ciekawi jesteśmy pana wrażeń? I proszę 
nam nie  proponować wychodzenia głównym wejściem.  Dla-
czego mamy nadrabiać drogi, skoro to  wyjście z sali mamy 
na wyciągnięcie  ręki? Teraz w letnim okresie, gdy dzień  jest 
długi i późno się ściemnia temat  oczywiście przycichnie. Ale 
problem jest  i nie zamierzamy go zignorować. 
Anonim: Pan Wiceprezydent wie co robi i jak  robić. Nikt 
nie zna się lepiej na  zarządzaniu jednostkami kultury tak jak 
 on. Więc buzię w kubeł. 
Z iskierką w oku: Poziom arogancji niezmienny. 

@ List personelu szpitala: „Aktualna 
atmosfera strachu, podejrzliwości, 
zastraszania, pomówień jest nie do zniesienia”
MM: I wystarczyło, by w województwie śląskim  do władzy 
dostało się znowu PSL! 

Rondo Leona 
Silbersteina

Podczas ostatniej, kwietniowej sesji, częstochowscy radni 
przyjęli uchwałę o nazwie ronda przy ulicy Srebrnej - Leona 
Silbersteina, bojownika i jednego z ważniejszych organizato-
rów żydowskiego ruchu oporu na terenie częstochowskiego 
getta. 

Pomysłodawczynią uhonorowania tej postaci była wiceprze-
wodnicząca rady miasta i społeczna konsultant do spraw społecz-
ności żydowskiej Jolanta Urbańska. 

Inną propozycję na nazwę ronda – Mieczysława Hrehorowa - 
zgłosił Klub radnych PiS.

- Uważamy, że to postać dobrze znana częstochowianom, o któ-
rej pamięć jest wciąż żywa wśród mieszkańców, dlatego zasługuje 
na takie uhonorowanie. Ponadto, po sąsiedzku mamy już Most 
Światowego Dnia Roweru oraz tereny rekreacyjne. Jeśli chcemy 
utrzymać jakąś konsekwencję i logikę w nazewnictwie, wybranie 
patrona, który był działaczem sportowym i propagatorem kultury 
fizycznej, powinno być oczywiste – mówi radna PiS, Katarzyna 
Jastrzębska.

Ostatecznie radni przegłosowali propozycje Leona Silbersteina. 
Zespół do spraw Nazewnictwa Obiektów Miejskich wydał opi-
nię pozytywną wobec proponowanego patrona. W swojej decyzji 
zespół oparł się na informacji z Ośrodka Dokumentacji Dziejów 

Częstochowy, gdzie czytamy, że „Leon Zylbersztajn, przedsię-
biorca częstochowski, członek konspiracji w getcie częstochow-
skim, człowiek, który ratował ludzi podczas likwidacji getta we 
wrześniu i październiku 1942 r. z pewnością zasługuje na upa-
miętnienie."

Od 1942 roku podczas i po likwidacji getta w Częstochowie 
Leon Silberstein uratował setki żydowskich istnień, w tym Zyg-
munta Rolata (Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy). 
Sam Silberstein podczas II wojny światowej stracił dwóch synów, 
którzy zostali brutalnie zamordowani.

Uchwała wpisuje się w obchody roku 2023 ustanowionego 
przez Senat RP Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta 
Warszawskiego.

red.

Bezpłatne programy zdrowotne  
dla częstochowian

Bezpłatna 
mammografia

W maju po raz kolejny pojawi się mam-
mobus. Z bezpłatnego badania, realizowa-
nego w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, mogą 
skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat.

Badanie dotyczy kobiet, które nie były le-
czone z powodu raka piersi oraz:

- nie miały wykonanej mammografii w ra-
mach programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

- lub otrzymały pisemne wskazanie do wy-
konania badania po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia będzie do dyspozycji 
pań przy markecie Auchan, przy ul. Focha 7: 
19 maja, w godzinach 8.30 – 15.00 oraz 22 
maja, w godzinach 10.00 - 17.45.

Organizator prosi o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 / 666 24 44 lub 22 / 338 19 60.

W badaniu finansowanym przez NFZ można 
wziąć udział niezależnie od miejsca zamiesz-
kania i bez skierowania lekarskiego.

red.
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• Czy ktokolwiek, począwszy od pracowników MOPS, sądu, 
prokuratury, policjantów i innych urzędników państwowych 
poniesie konsekwencje zaniechań lub opieszałości w sprawie 
sytuacji rodzinnej Kamila i jego śmierci?
• Czy łatwe i regularnie dostępne świadczenia, w tym 500+, nie 
zwiększają przypadkiem poziomu patologii w dysfunkcyjnych 
rodzinach?
• Czy państwo polskie zapewnia wystarczającą ochronę zdro-
wia i życia najmłodszym, niezależnie od ich statusu społecznego 
i sytuacji materialnej?
• Ile jeszcze dzieci musi zginąć z rąk swoich najbliższych, by-
śmy wszyscy zrozumieli, że należy się interesować się tym, co 
dzieje się za przysłowiową ścianą, byśmy przestali być obojętni, 
reagowali na ludzką - zwłaszcza dziecięcą krzywdę, byśmy nie 
chronili i nie usprawiedliwiali sprawców, nie udawali, że nic się 
nie dzieje?  
• Co każdy z nas może zrobić, by zapobiec podobnym trage-
diom?

I jeszcze wypowiedź internautki Agnieszki:
„20 lat temu ojczym-kat Dawid B. staje przed sądem (jako 7 

latek!) w sprawie wepchnięcia do stawu swojej siostry (9 lat) 

Sandry. Dziewczynka utonęła. 
SĄD UZNAJE TO ZA WYPADEK. 
Reszta życia Dawida B. to kradzieże, pobicia, narkotyki, alko-

holizm i pobyty w więzieniu. 

Po ostatniej odsiadce poślubia Magdę B. matkę chłopca.
Od tej pory mały Kamil, który traci podstawowe poczucie 

bezpieczeństwa, bez możliwości obrony ucieka z domu, chodzi 
po ulicy zapłakany w piżamce, boi się wracać do domu i... skar-
ży dorosłym. Znaleziony tak na przystanku, trafił wychłodzony 
do szpitala. 

W marcu dziecko trafia na SOR ze złamaną rączką. Prawdo-
podobnie już wtedy ma na ciele poparzenia od papierosów.

NIKT NIE REAGUJE.
W czerwcu 2020 na wniosek MOPS, sąd rozpatruje sprawę 

pozbawienia praw opieki matkę.
- sąd zna przeszłość Dawida B.
- wie, że „rodzice”chłopca nie pracują, nie poddają się terapii, 

mają niebieską kartę i są alkoholikami
- wie, że w jednym mieszkaniu żyje kilkanaście osób
- wie, że ojczym bije matkę chłopca i prawdopodobnie dzieci.
SĄD NIE WIDZI JEDNAK PRZESŁANEK DO 
ODEBRANIA PRAW RODZICIELSKICH 
I UMARZA POSTĘPOWANIE.

Ojciec biologiczny Kamilka zgłaszał sprawę do MOPS i na 
policję. 

NIKT NIE WIDZIAŁ PROBLEMU.
Rodzina była pod opieką: policji, kuratora, MOPS, poradni 

pedagogicznych i szkoły.

Kamil z połamanymi od bicia, kopania i rzucania rączkami i 
nóżkami, z petami gaszonymi na ciele, poparzoną pupą i nogami 
od siedzenia na rozgrzanym piecu węglowym, z płatami odpa-
dającej skóry od oblewania wrzątkiem, z gnijącymi zakażonymi 
ranami pokrywającymi 1/4 powierzchni ciała, w tym twarzy i 
głowy, leży na brudnej podłodze obok pieca ciągnących w nie-
skończoność się 5 dni bez opieki, bez jedzenia, bez wody(!), 
porzucony przez świat, w zobojętnieniu jedynych osób, które 
mogą mu pomóc, w niewyobrażalnym cierpieniu, w rozrywa-
jącym bólu, które nie odchodzą i z każdą godziną nasilają się, 
w obłędnej rozpaczy, w niezrozumieniu swojego losu, w bezna-
dziei i jeszcze raz w cierpieniu, w piekle!

Są to ostatnie wspomnienia z życia chłopca.
Zostaje przeniesiony w nieświadomy byt śpiączki farmako-

logicznej.
Nie wiemy czy śni i cierpi dalej.
Miesiąc później umiera.”

red.

Powracamy do tematu konfliktu pomiędzy rolnika-
mi spod Częstochowy a spółką Skarbu Państwa Ju-
rajskim Agro Fresh Parkiem (JAFP). Okoliczni rol-
nicy mają pretensje do JAFP-u (o czym pisaliśmy w 
poprzednim numerze 7 dni - „Zrobieni w... pszenicę i 
rzepak”), że ten oddał dzierżawione przez nich wcze-
śniej grunty innemu dzierżawcy, gdy na polach wciąż 
rosły posiane przez nich rzepak i pszenica. Spółka 
odebrała rolnikom dzierżawione pola, nim lokalni 
farmerzy zdążyli zebrać plony. Nowy dzierżawca spod 
Wielunia rzepak zaorał i zasadził kukurydzę, na użyź-
nionej przez poprzednika glebie. Po roku ponownie 
doszło do zmiany dzierżawcy. Obecnie jest nim przed-
siębiorca z Częstochowy, który ma firmę handlującą 
zbożem, nieprzetworzonym tytoniem, nasionami, pa-
szą dla zwierząt oraz wynajmuje i zarządza nierucho-
mościami. 

Od wielu miesięcy lokalni rolnicy domagają się od 
JAFP-u zwrotu wydatkowanych przez nich nakładów 
pieniężnych. Farmerzy ponieśli koszty czynszu dzier-
żawnego, nawozów, materiałów siewnych, ochrony i 
oczywiście robocizny oraz paliwa. Nikt do dziś nie wy-
płacił rekompensaty, której żądają rolnicy. 

Czas na stanowisko instytucji państwowych. Zaczy-
namy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krótkie przypomnienie.
Spółka Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodar-

czy (RFG) w Częstochowie utworzyła pod koniec 2020 
roku spółkę zależną o nazwie Jurajski Agro Fresh Park 
(JAFP). Głównym celem nowego podmiotu, dysponujące-
go 300-hektarowym gruntem ma być stworzenie specjalnej 
giełdy owocowo-warzywnej w okolicach gminy Rędziny 
pod Częstochową. Mają powstać 4 nowoczesne hale, o po-
wierzchni 10.000 mkw. każda, w których przestrzenie han-
dlowe udostępniane będą producentom i hurtownikom rol-
nym, ogrodniczym, warzywniczym i sadowniczym. Koszt 
gigantycznej inwestycji ma wynieść około 400-500 milio-
nów złotych.

Mimo zastrzeżeń wobec pomysłu handlu owocami i wa-
rzywami na terenie zdominowanym przez siew zbóż, kuku-
rydzy i rzepaku, rodzimi rolnicy liczyli na ścisłą współpracę 
z JAFP-em. Nic z tego, współpracy – przynajmniej na razie 
– nie będzie. Jedyne co się rozpocznie to proces sądowy z 
powództwa rolników przeciwko JAFP.

W tej sprawie już nie dziennikarzom oceniać, czy niuanse 
prawne zawartej pomiędzy rolnikami a JAFP-em umowy, 
przemawiają na korzyść którejkolwiek ze stron. Machina 

sądownicza ruszyła, więc to sąd rozstrzygnie, kto ma rację. 
Ten prawny wątek nie jest jednak kluczowy, a przynajmniej 
być nie powinien. Bo po jednej stronie mamy Goliata, za 
którym stoi cały aparat państwa ukierunkowany na obronę 
interesu, w tym wizerunku podmiotu państwowego, utrzy-
mywanego z publicznych pieniędzy, a po drugiej Dawida 
z rękami jak bochny chleba, ze zgiętym karkiem i przebar-
wioną od słońca skórą. Cokolwiek, wymuskany pan w gar-
niturze czy pani na szpileczkach nie powiedzieliby dziś, to 
dla skonfliktowanych ze spółką rolników spod Częstocho-
wy i pozostałych gospodarstw rolnych, JAFP własne zapisy 
prawne łamie. W liście intencyjnym, w statucie, a nawet w 
filmie promocyjnym czy w reklamach mowa jest o funda-
mentalnej intencji powołania JAFP-u: wsparcie i rozwój 
rodzimego rolnictwa.

Na pytanie redakcji o współpracę spółki z lokalnymi 
rolnikami, zarząd JAFP-u w osobach: Karolina Kowal-
ska, prezes; Monika Pohorecka, wiceprezes (jednocze-
śnie radna miasta Częstochowy - PiS) i Robert Leciński, 
wiceprezes – odpowiada:

- Polityka JAFP S.A. jest w całości ukierunkowana na 
rodzimych lokalnych rolników. Spółka będzie odgrywać 
wiodącą rolę integratora rynku. (…) Efektem podejmowa-
nych przez JAFP S.A. działań będzie wzmocnienie pozycji 
rynkowej podmiotów działających w sektorze rolniczym 
i ogrodniczym dzięki integracji producentów rolnych i 
ogrodniczych oraz przetwórców, zapewnieniu odbiorcom 
szerokiej oferty wysokiej jakości produktów żywnościo-
wych, świeżych i przetworzonych oraz osiągnięciu przewag 
konkurencyjnych dzięki zrównoważonemu rozwojowi pod 
względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Publikacja artykułu „Zrobieni w...” wywołała lawinę ko-
mentarzy i sporo emocji. Wśród pytań pojawia się sugestia, 
że jakoby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 
nie powinien był przekazywać gruntów rolnych innemu 
podmiotowi - spółce skarbu państwa, która samodzielnie 
nie zajmuje się uprawą roli. 

Komu wobec tego KOWR grunty może wydzierżawić, 
przekazywać, sprzedawać? 

Odpowiada dyrektor Konrad Jarzyński, Oddział Te-
renowy w Częstochowie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (jednocześnie radny miasta Częstochowy - 
PiS):

- Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek gospodaruje 
Zasobem w drodze w pierwszej kolejności wydzierżawie-
nia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie 

lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. O gospodarowa-
nie gruntem Skarbu Państwa mogą ubiegać się wyłącznie 
rolnicy indywidualni, którzy muszą spełnić łącznie kilka 
warunków:

* są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha;

* posiadają kwalifikacje rolnicze;
* co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze 

której jest położona nieruchomość;
* prowadzą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to 

gospodarstwo.

Słusznym więc wydaje się kolejne pytanie: jak to się 
stało, że grunty, których zadaniem jest tworzenie i po-
większenie gospodarstw rodzinnych trafiły do podmiotu 
państwowego, nie zajmującego się działalnością rolną?

- Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi, Krajowy Ośrodek może przekazać nieruchomości na 
wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej 
lub państwowej jednostki organizacyjnej.

Co więcej.
- Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do 

spraw aktywów państwowych, może tworzyć lub przystę-
pować do spółki prawa handlowego oraz posiadać, obejmo-
wać lub nabywać akcje lub udziały w spółkach.

Aż strach wypowiedzieć na głos konkluzję. Podobno 
KOWR ma stać na straży interesów rodzinnych gospo-
darstw rolnych. Stworzono jednak wytrych, który łamie 
ustalone zasady. Chłop, by wydzierżawić lub kupić pole z 
myślą o uprawie, musi spełnić szereg wymagań, które nie 
obowiązują spółek skarbu państwa zainteresowanych do-
kładnie tym samym kawałkiem ziemi, choć wcale nie za-
mierzają go uprawiać. Wystarczy, by jakiś minister uznał 
wyższość spółki państwowej nad mieszkańcem z gminu i 
obrona interesów rodzinnych gospodarstw rolnych obraca 
się wniwecz. Tak stało się w Rędzinach pod Częstochową. 

Z chwilą utworzenia spółki JAFP (listopad 2020 roku) 
wniesione zostały do niej w formie aportu grunty zarówno 
stanowiące własność Regionalnego Funduszu Gospodar-
czego S.A., jak i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Zarówno RFG, jak i KOWR są akcjonariuszami JAFP-u. 
Od daty wniesienia gruntów, spółka JAFP stała się wyłącz-
nym właścicielem przekazanych nieruchomości.

W kolejnym numerze przedstawimy stanowisko spółki 
Skarbu Państwa Jurajskiego Agro Fresh Parku.

Renata R. Kluczna

Współpracy lokalnych rolników z JAFP-em 
raczej nie będzie
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Rozpoczął się nabór kandydatów na 
ławników sądowych na kadencję 2024-
2027. Termin składania zgłoszeń upływa 
30 czerwca bieżącego roku.

Liczba ławników do wybrania wynosi:
* Do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 
56 osób, w tym do Sądu Pracy – 4 osoby
* Do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 
19 osób, w tym do Sądu Pracy – 11 osób.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
* Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z 
pełni praw cywilnych i obywatelskich;
* Jest nieskazitelnego charakteru;
* Ukończył 30 lat;
* Jest zatrudniony, prowadzi działalność go-
spodarczą lub mieszka w miejscu kandydo-

wania co najmniej od roku;
* Nie przekroczył 70 lat;
* Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika;
* Posiada, co najmniej wykształcenie śred-
nie lub średnie branżowe;
* Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna być wybrana oso-
ba wykazująca szczególną znajomość spraw 
pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
* Osoby zatrudnione w sądach powszech-
nych i innych sądach oraz w prokuraturze;
* Osoby wchodzące w skład organów, od 
których orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego;
* Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 

Na oskarżenia zawarte w Liście Otwar-
tym personelu Parkitki, swoim oświad-
czeniem odpowiedziała Dyrekcji Szpitala.

„Odnosząc się do zarzutów postawionych 
w anonimowym Liście otwartym z dnia 
05.04.2023 r. przekazanym do częstochow-
skich mediów, oświadczamy, że ww. zarzu-
ty w całości są nieprawdziwe, ponieważ nie 
znajdują odzwierciedlenia w faktach.

W związku z awarią rezonansu magne-
tycznego do której doszło 05.02.2023 r., 
oraz mając na celu dobro pacjentów, w dniu 
16.03.2023 r. Dyrektor zwrócił się do Za-
wodowych Organizacji Związkowych przy 
WSzS im. NPM w Częstochowie z zapyta-
niem o pomoc w rozwiązaniu powyższego 
problemu. Po wewnętrznych konsultacjach 
organizacje związkowe wyraziły zgodę na 
dokonanie wpłat odpisu na zakładowy FŚS 
z zastrzeżeniem, że musi się to odbyć w 
częściach umożliwiających realizację bieżą-
cych wypłat na cele socjalne.

Planowane przesuniecie środków miało 
mieć charakter tymczasowego użyczenia z 
bezwzględnym zastrzeżeniem pozostawienia 
środków w kwocie pozwalającej na termino-
wą realizację wszystkich bieżących świad-
czeń zakładowego funduszu socjalnego.

W związku z tym, iż obecna sytuacja fi-
nansowa nie pozwala na zakup rezonansu ze 
środków własnych, Dyrekcja Szpitala podję-
ła wszystkie możliwe kroki, w celu pozyska-
nia funduszy z innych źródeł. Jedynym po-
wodem podjętych działań było zapewnienie 
jak najlepszej opieki pacjentom szpitala.

Nigdy nie było celem Dyrekcji Szpitala 
pozbawianie pracowników szpitala ich wła-
snych środków z ZFŚS.

Postawiony w anonimowym Liście 
otwartym zarzut dotyczący „wstrzymywa-
nia lub odwoływania inwestycji, cofania 
decyzji zakupu niezbędnego sprzętu do bie-
żącej pracy i niezbędnej aparatury medycz-
nej do ratowania życia oraz ograniczania 
zakupu leków, materiałów opatrunkowych 
i sprzętu medycznego”, jest całkowicie 
nieprawdziwy i uderzający nie tylko w Dy-
rekcję Szpitala, ale przede wszystkim nara-
żający szpital na negatywne opinie pacjen-
tów i mieszkańców regionu. Wyjątkowo 
zastanawiającym jest zarzut dotyczący za-
kupu leków, ponieważ decyzja o obniżeniu 
limitu na leki została wprowadzona przez 
poprzednią dyrekcję zarządzeniem z dnia 3 
czerwca 2019 r. w sprawie „Procedury dot. 
limitów leków i sprzętu jednorazowego w 
oddziałach szpitalnych”.

Forma oraz treść Listu są nastawione na 
zdyskredytowanie nie tylko pracy Dyrekcji 
Szpitala, ale również osób, które od lat pra-
cują na rzecz WSzS im. NMP w Częstocho-
wie (…) oraz próbą postawiania w negatyw-
nym świetle Dyrekcji szpitala.

Pragnąc zachować obiektywizm, wyja-
śnienia dotyczą wyłącznie zarzutów doty-
czących obecnie prowadzonych zadań przez 
Dyrekcję, które opierają się wyłącznie na 
rzetelnych danych.

Dodatkowo informuję, że ZOZprzy WSzS 
im. NPM w Częstochowie przygotowały 
List otwarty oraz oświadczenie w przedmio-
towej sprawie (...).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.”

red.

Dyrekcja odpowiada na 
zarzuty personelu szpitala

Kilka tygodni temu pracownicy szpitala na Parkitce w Częstochowie wystosowali list pro-
testacyjny do marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. W treści Listu 
Otwartego czytamy: „personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie wyraża głębokie zaniepokojenie jednocześnie zdecydowany 
sprzeciw wobec planowanych decyzji nowej Dyrekcji WSS. Deklarowane obietnice no-
wych inwestycji oraz kontynuowania już wprowadzonych zmian w sposobie zarządzania 
placówką, a także kontynuowania rozpoczętych już inwestycji nie mają żadnego poparcia  
w rzeczywistości. (…)”

„Najbardziej bulwersująca sprawą jest za-
miar rozdysponowania pieniędzy z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez 
Pana Dyrektora Łukasza Połatyńskiego za 
namową Pani Dyrektor ds. ekonomicznych 
Beaty Kuchty we współpracy z Przewodni-
czącą Oddziału Terenowego Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Lekarzy Panią 
Beatą Spińczyk-Bogacz na zakup nowego 
rezonansu magnetycznego. (…) 

Najważniejszym celem ZFŚS jest dzia-
łalność socjalna na rzecz pracowników. 
Przez działalność socjalną należy rozumieć 
usługi świadczone przez pracodawców róż-
nych form wypoczynku, działalności kultu-
ralno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, 
opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach 
dziecięcych, sprawowanej przez dziennego 
opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz 
innych formach wychowania przedszkolne-

go, udzielanie pomocy rzeczowej lub finan-
sowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe na warun-
kach określonych umową. Zatem, dyspo-
nowanie środkami z ZFŚS w celu zakupu 
rezonansu magnetycznego jest niedopusz-
czalne. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że jest to okradanie pracowników WSS 
przez pracodawcę, czyli Dyrektora WSS 
za przyzwoleniem Przewodniczącej związ-
ków zawodowych lekarzy WSS (…). 

Aktualna atmosfera strachu, podejrzli-
wości, zastraszania, pomówień kreowana 
przez Panią dyrektor ds. ekonomicznych 
Beatę Kuchtę spowodowała, że praca w 
Szpitalu stała się bardzo trudna, wręcz nie 
do zniesienia i z dnia na dzień jest gorzej. 
Coraz więcej pracowników myśli o zmianie 
pracy szukając propozycji w innych pla-
cówkach, nawet poza Częstochową.”

Nowelizacja kodeksu pracy, obowiązu-
jąca od wiosny 2023 roku wprowadziła do 
przepisów prawa pracy szereg zmian do-
tyczących pracy zdalnej, urlopów, doku-
mentacji pracowniczej, warunków pracy 
i kontroli trzeźwości. Warto zapoznać się 
z najważniejszymi zmianami.

Praca zdalna i hybrydowa – od 7 kwiet-
nia 2023 zgodnie z nowymi przepisami pra-
ca zdalna będzie mogła być całkowicie lub 
częściowo (hybrydowo) wykonywana w 
miejscu wskazanym przez pracownika za-
trudnionego na podstawie umowy o pracę, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z 
pracodawcą. Pracodawca będzie mógł zde-
cydować, czy taka organizacja pracy jest 
realna na danym stanowisku i wniosek pra-
cownika zaakceptować lub odrzucić. Wnio-
ski o umożliwienie pracy zdalnej będzie 
można składać zarówno w formie papiero-
wej, jak i elektronicznej. Pracodawca powi-
nien wyposażyć pracownika w niezbędny 
sprzęt i narzędzia do wykonywania pracy 
zdalnej oraz zrekompensować m.in. koszty 
internetu czy zużycia energii elektrycznej. 

Równocześnie każdy pracownik bez do-
datkowych wniosków, jednak nadal za zgo-
dą pracodawcy, będzie miał możliwość 24 
dni okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku 
kalendarzowego, natomiast w tym przypad-
ku pracodawca nie jest zobowiązany do po-
krycia kosztów z tym związanych. 

Wprowadzono również przepis, na mocy 
którego praca zdalna może być zarządzona 
podczas stanu nadzwyczajnego, zagrożenia 
epidemią oraz działania siły wyższej.

Zmiany w urlopach i świadczeniach 
rodzicielskich – od 26 kwietnia 2023 roku 
pracownik będzie miał prawo do dodatko-
wych 5 dni urlopu opiekuńczego w roku ka-
lendarzowym. Urlop ten będzie bezpłatny i 
można wykorzystać go w celu zapewnienia 
osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej 
krewnym lub pozostającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym.  

Kolejnym wprowadzonym uprawnieniem 
jest urlop z powodu działania siły wyższej 
np. w przypadku pilnych spraw rodzinnych, 
na skutek choroby lub wypadku. Urlop ten 
będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 
16 godzin w roku kalendarzowym, z zacho-
waniem prawa do 50 % wynagrodzenia. 

Nowelizacja wprowadza również zmiany 

w urlopach rodzicielskich. Nowością jest 
dodatkowy, bez możliwości przeniesienia 
urlop w wymiarze 9 tygodni dla każdego 
z rodziców. Kobieta może otrzymać 100% 
zasiłku za cały okres trwania urlopu macie-
rzyńskiego. Natomiast korzystając z urlopu 
rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo 
do 70% zasiłku. Jest również możliwość, 
aby kobieta zawnioskowała o wypłace-
nie jej 81,5% zasiłku macierzyńskiego za 
okres przypadający na urlop macierzyński 
i rodzicielski, a ojcu dziecka za okres 9-ty-
godniowej nieprzenoszonej części urlopu 
przysługuje 70% podstawy wymiaru za-
siłku. Skróceniu ulegają również przepisy 
dotyczące wykorzystania 2-tygodniowego 
urlopu ojcowskiego z 2 lat do 12 miesięcy 
od dnia urodzenia się dziecka. 

Kolejna wprowadzona zmiana to wy-
dłużenie okresu, w którym pracownikowi 
nie można bez jego zgody polecać pracy w 
godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, 
w systemie przerywanego czasu pracy, jak 
również delegować poza stałe miejsce pracy. 
Wcześniej uprawnienia te należały się rodzi-
com dzieci do lat 4, a obecnie wydłużają się 
do 8 roku życia dziecka.

Kontrola trzeźwości pracowników – od 
21 lutego 2023 roku weszły w życie przepi-
sy dotyczące kontroli trzeźwości przez pra-
codawcę. Pracodawca uzyskał możliwość 
przeprowadzenia precyzyjnej kontroli trzeź-
wości nawet w sytuacji, kiedy pracownik 
nie wykazuje symptomów stanu upojenia 
alkoholowego. Przepis ten dotyczy pracow-
ników wyszczególnionych w regulaminach 
wewnętrznych zakładów pracy. W pozosta-
łych przypadkach badanie trzeźwości będzie 
dopuszczalne jedynie w razie uzasadnione-
go podejrzenia pracodawcy, że pracownik 
stawił się do pracy pod wpływem alkoholu. 
W tej sytuacji badanie trzeźwości będzie 
mogła przeprowadzić policja. Pracodaw-
ca samodzielne badanie trzeźwości będzie 
mógł przeprowadzić w sytuacji, kiedy stan 
pracownika stwarza zagrożenie dla życia 
lub zdrowia pracowników lub innych osób 
lub dla powierzonego mienia. Analogiczne 
przepisy dotyczą również przeprowadzenia 
kontroli na obecność narkotyków.

autorzy tekstu:
radca prawny Mariusz Turek

tel. 663-316-047
aplikant radcowski Żaklina Ligor-Serwa

Wybory ławników sądowych

Porady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawnePorady prawne
Mariusz Turek      radca prawny       

Zmiany w kodeksie pracy.  
rewolucja w przepisach

zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń;
* Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
* Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
* Duchowni;
* Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
* Funkcjonariusze Służby Więziennej;
* Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie 

w więcej niż jednym sądzie.
Niezbędne formularze są dostępne na 

stronie: https://bip.czestochowa.pl/artyku-
ly/71747/wybory-lawnikow-sadowych

oraz można je otrzymać w urzędzie miasta 
Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Biuro Rady 
Miasta, pok. 12, gdzie również przyjmowa-
ne są  wnioski.

red.
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W poprzedniej części opisaliśmy wielkich nieobecnych 
po zakończaniu VIII kadencji Sejmu (od 2015 do 2019). W 
2019 roku z Parlamentem pożegnali się: Halina Rozpondek 
(PO), Konrad Głębocki (PiS) i Tomasz Jaskóła (Kukiz'15).

Teraz przejrzymy się posłom VII kadencji Sejmu, którym 
nie udało się doprowadzić do reelekcji.  

VII kadencja trwała 
od 2011 do 2015 roku

Reprezentantami ziemi częstochowskiej byli wówczas 
posłowie:

Prawo i Sprawiedliwość (2 posłów)
• Szymon Giżyński
• Jadwiga Wiśniewska (do 27 maja 2014), potem Jerzy Są-
del

Platforma Obywatelska (3 posłów)
• Izabela Leszczyna
• Halina Rozpondek
• Grzegorz Sztolcman

SLD (1 poseł)
• Marek Balt

Ruch Palikota (1 poseł)
• Artur Bramora

 
5-ciu spośród 8 parlamentarzystów (drugi mandat PiS 

zajmowało w trakcie kadencji dwoje posłów) musiało po-
żegnać się z Sejmem. W 2015 roku w ławach poselskich 
nie zasiedli: Jerzy Sądel (PiS), Jadwiga Wiśniewska (PiS), 
Grzegorz Sztolcman (PO), Marek Balt (SLD), Artur Bra-
mora (Ruch Palikota).

Od liposukcji sejmowej 
do liposukcji tkanki tłuszczowej 

Grzegorz Sztolcman (Platforma Obywatelska) zapew-
ne czuł niesmak po przegranych wyborach w 2015 roku. 
Przez dwie kadencje zasiadał w ławach poselskich, do cze-
go można się przyzwyczaić. Z perspektywy czasu jednak 
Sztolcman wygrał, bo spełnił się przecież politycznie, a te-
raz „kroi kasę” jako wysokiej klasy specjalista. 

Poseł Grzegorz Sztolcman (ur. 1962 roku) był raczej bar-
dziej znany jako lekarz niż polityk. W 1988 roku został za-
trudniony w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Częstocho-
wie, w 2003 objął funkcję dyrektora ds. lecznictwa Zespołu 
Szpitali Miejskich w Częstochowie (trzech połączonych 
szpitali), a od 2006 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szpi-
tali Miejskich. 

W tak zwanym międzyczasie w latach 2001–2002 był wi-
cewojewodą śląskim.

W 2006 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej został 
wybrany radnym sejmiku śląskiego i zrezygnował ze stano-
wiska dyrektora częstochowskiego szpitala.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskał man-
dat poselski z listy PO. W 2011 kandydował w wyborach 
parlamentarnych z 3. miejsca na liście komitetu wyborcze-
go Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 28 
w Częstochowie i uzyskał ponownie mandat poselski. Bez 
powodzenia kandydował w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego w 2014, a w 2015 nie uzyskał poselskiej reelekcji.  

Wśród wielu planów, które snuł poseł Sztolcman w 2014 
roku była „pomoc w szukaniu inwestorów, którzy będą chcie-
li wybudować fabryki, zakłady w „Częstochowskiej Strefie 
Ekonomicznej”. Mówił wówczas: „Myślę że to jest bardzo 
ważny punkt, bo tylko miejsca pracy mogą zatrzymać uciecz-
kę młodych mieszkańców Częstochowy.” Nie udało się, ani 
Sztolcmanowi po raz trzeci zostać posłem, ani zatrzymać 
młodzieży w Częstochowie, o inwestorach nie ma co wspo-
minać. Ostatecznie Grzegorz Sztolcman powrócił do zawodu 
lekarza, a jest specjalistą chirurgii plastycznej oraz chirurgi 
ogólnej i raczej – co potwierdza brak wolnych terminów w 
jego prywatnym gabinecie lekarskim – nie ma powodów do 
narzekań.

Ulubienica prezesa

Jadwiga Wiśniewska (Prawo i Sprawiedliwość) zre-
zygnowała z Parlamentu RP dobrowolnie, bo poszła wy-
żej. Analizując karierę polityczną posłanki trudno oprzeć 
się wrażeniu, że od początku miała wszystko dokładnie 
przemyślane i zaplanowane. Najpierw była nauczycielką 
nauczania początkowego, a potem dyrektorką szkoły pod-
stawowej w Gniazdowie. Już wówczas bardzo udzielała się 

publicznie: przewodnicząca Samorządu Mieszkańców w 
Koziegłowach, członkini zarządu Stowarzyszenia dla Roz-
woju Gmin Koziegłowy. Dziś odmieniona Wiśniewska bry-
luje na salonach i w gabinetach rządowych.

Jadwiga Wiśniewska (ur. w 1963 roku) od 2002 zasiadała 
w radzie powiatu myszkowskiego. W 2005 z listy Prawa 
i Sprawiedliwości została wybrana na posła V kadencji w 
okręgu częstochowskim. W wyborach parlamentarnych w 
2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski. W 2011 po-
wtórzyła swój wynik i po raz trzeci trafiła do Sejmu. W wy-
borach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku z listy 
PiS Wiśniewska uzyskała mandat eurodeputowanej VIII ka-
dencji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 
z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, uzyskując trzeci 
najlepszy wynik w kraju (409.373 głosy).

Czy się to komuś podoba czy nie, Jadwiga Wiśniewska 
jest politycznie najbardziej wpływową osobą w subregionie 
częstochowskim. Zdeklasowała wszystkich konkurentów, 
tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Doskonale wie, że 
ucho prezesa Kaczyńskiego jest kluczem do jej przyszłości. 
Nazwisko Wiśniewskiej na liście wyborczej (np. do Sejmu) 
gwarantuje, że słupki przebiją sufit. Tylko patrzeć, jak na-
uczycielka z Gniazdowa (gminy Koziegłowy) przejmie czę-
stochowską prawicę.  

Polityczny fart 
nie trwa wiecznie

Marek Balt (Sojusz Lewicy Demokratycznej). który 
raczej wygrał niż przegrał, mimo że nie dostał się po-
nownie do Sejmu Jest przykładem na to, że trzeba mieć 
w życiu szczęście. Jego życiorys można skwitować: „od 
pucybuta do milionera”. 

Marek Balt (ur. w 1973 roku) tradycyjnie, jak na lewa-
ka przystało studiował na Politechnice Częstochowskiej. 
W latach 90-tych i jeszcze przez co najmniej 2 dekady 
renomowana wówczas uczelnia uchodziła za kuźnię elit 
młodej lewicy. To stamtąd wywodzi się większość dzia-
łaczy postkomunistycznych, którzy dziś rządzą Często-
chową.

dokończenie na str. 7

Ocalić od zapomnienia? 
 Część 2

Kiedyś brylowali na lokalnych imprezach – wygłaszali tyrady, przecinali wstęgi, wznosili toasty, składali wieńce - o czym ze 
szczegółami informowały rodzime media. Z dumną miną pozowali fotografom na sejmowych korytarzach, a jeszcze chętniej 
udzielali głosu i twarzy przed wyborami. Znamy ich dobrze z plakatów i ulotek – eks-reprezentanci ziemi częstochowskiej w 
Sejmie.

Gdy przyszła pora rozstania z polityką, posłowie zamienili partyjne legitymacje na... No właśnie, na co? Sprawdzamy, co 
dziś robią zapomniani, byli posłowie. 
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• Wiek: 72 lat
• Wykształcenie: wypowiedź z 2012 
roku – „wyższe techniczne”
• Stan cywilny: wypowiedź z 2012 
roku – „żonaty”
od redakcji: tak było kiedyś, jak jest 
dziś nie wiemy.
• Zawód małżonki oraz zawodowe 
powiązania rodziny radnego z in-
stytucjami publicznymi – miejsce 
pracy: brak odpowiedzi
od redakcji: nasuwają się uzasad-
nione pytania...
• Radna z okręgu: nr 2 – Często-
chówka-Parkitka, Kiedrzyn, Tysiąc-
lecie
• Miejsce zamieszkania (dzielnica): 
wypowiedź z 2012 roku - „Często-
chowa (Tysiąclecie)”
od redakcji: tak było kiedyś...
• Skąd zainteresowanie polityką?: 
wypowiedź z 2012 roku - „Praca 

Radnego nie jest związana z polityką”
od redakcji: czyżby? Pozostawiamy to do osądu Czytelników
• Zainteresowania/hobby: brak odpowiedzi

POZA RADĄ
• Gdybym nie był radnym: wypowiedź z 2012 roku - „Miałabym więcej czasu dla rodziny”
Źródło utrzymania/miejsce pracy: brak odpowiedzi
od redakcji: radny Szczuka jest najmajętniejszym spośród 28 radnych. Pobiera dochody: 
* prezes Zarządu CSM „Nasza Praca” – 472.722,94 zł;
* dieta radnego – 36.235 zł;

Czy można kupić radnego? 
część 5

Już niebawem czeka nas maraton wyborczy. Jesienią 2023 roku pójdziemy do urn, by 
zagłosować na naszych reprezentantów w polskim Parlamencie. Na wiosnę natomiast wy-
bierać będziemy radnych i prezydenta, wójta, burmistrza. W tym samym czasie wyborcy 
zdecydują też o tym, kto będzie w naszym imieniu zasiadał w fotelu europosła. 

Wielu radnych obecnej kadencji zechce ponownie reprezentować mieszkańców swojego 
okręgu. Czy jednak zasługują na ten zaszczyt – oddajemy ocenie Czytelników.

Dziś publikujemy informacje o radnym Ryszardzie Szczuce (Sojusz Lewicy Demokratycznej) i 
radnym Arturze Gawrońskim (Wspólnie dla Częstochowy).

Co prawda radny Szczuka nie zechciał podzielić się z mieszkańcami wiedzą o swoich osiągnię-
ciach radnego, ale nic nie szkodzi – odpowiemy za niego na podstawie jego wypowiedzi sprzed lat. 
Natomiast radny Gawroński samodzielnie udzielił odpowiedzi, które dziś publikujemy.

Ryszard Szczuka  
Sojusz Lewicy Demokratycznej

* świadczenie emerytalne – 121.460,19 zł;
* najem lokalu użytkowego – 29.320,24 zł
Dochód łączny radnego w roku 2021 wyniósł 659.738,37 zł (miesięcznie – 54.978,20 zł)
• Doświadczenie zawodowe: brak odpowiedzi
od redakcji: Ten pan? Ten pan jest z zawodu prezesem.
• Organizacje pozarządowe: wypowiedź z 2012 roku - „Rotary Club, Stowarzyszenie 
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej”
• Awans zawodowy podczas kadencji: brak odpowiedzi.
• Doświadczenie w pracy w samorządzie: wypowiedź z 2012 roku - „40 lat doświadczenia”
• Języki obce: wypowiedź z 2012 roku - „Język rosyjski - biegle”

W RADZIE
• Ilość kadencji w Radzie Miasta: 8 (od 1994 roku)
• Członek komisji: brak odpowiedzi
od redakcji: Komisja Praworządności i Samorządu, Komisja Skarbu
• Działania dla dzielnic swojego okręgu: brak odpowiedzi
• Spotkania z mieszkańcami: brak odpowiedzi
• Priorytet budżetowy radnego: brak odpowiedzi
• Czego nie udało się radnemu zrealizować do tej pory?: brak odpowiedzi
• Wady i zalety prezydenta Matyjaszczyka: wypowiedź z 2012 roku - „Same zalety, wad 
nie zauważyłem”
od redakcji: trudno powiedzieć, czy po 11 latach radny zdania nie zmienił...
• Koalicja, zależności, układy...: brak odpowiedzi

***
Potakiwacze i chwalcy od lat pieśni o nim tworzą i w należącej „do niego” kablówce osie-

dlowej emitują - co zaskakiwać nie powinno, gdyż chodzi o prezesa spółdzielni mieszkanio-
wej w Częstochowie i jednocześnie radnego naszego miasta. Mowa oczywiście o Ryszardzie 
Szczuce, jednym z najdłużej urzędujących prezeso-radnych. 

Tak o nim w 2012 roku pisaliśmy w Tygodniku 7 dni:
„Ryszard Szczuka jest prawie idealnym wzorem do naśladowania. Każdy młody człowiek, 

który pragnie w życiu osiągnąć zawodowy sukces - choćby po trupach - powinien dokładnie 
przestudiować życiorys radnego i prezesa. Mówiąc wprost – ustawił się jak nikt. Niepodziel-
nie od 1990 roku rządzi zasobami mieszkaniowymi spółdzielni „Nasza Praca” w dzielnicy 
Tysiąclecie w Częstochowie. To on był ojcem pomysłu ostatecznego rozwiązania problemu 
studenckich imprez na Dekabrystów (zakaz sprzedaży alkoholu w lokalach, w których toczyło 
się pozaakademickie życie), bo dla niego wybór był oczywisty: elektorat dzielnicy kontra 
przyjezdni studenci. Potem – jak przyznają partyjni koledzy – wypierał się swojego udziału w 
tej sprawie jak żaba błota.” 

Początek lat 90-tych ubiegłego wieku to dla Ryszarda Szczuki czas gruntowania własnej 
pozycji w lokalnej polityce. Uważany jest za najbardziej wpływowego działacza starego apa-
ratu SLD. Jest radnym miasta Częstochowy od prawie 30 lat i raczej na tym nie koniec. Los 
dla Szczuki był łaskawy, bo mimo słusznego wieku (ponad 70-ciu lat), sił i chęci na aż dwie 
pracochłonne funkcje mu starcza. To jednak nie wszystko. Szczuka jest także wieloletnim i li-
czącym się członkiem Klubu Rotary, w którego szeregach są osoby na wysokich stanowiskach 
- decydenci i ludzie mający wpływ na politykę – nie mogło więc zabraknąć w nim lokalnego 
barona SLD Szczuki.

Z uwagi na fakt, że Ryszard Szczuka jest radnym musi co roku składać oświadczenie mająt-
kowe. Wynika z nich, że jest najbogatszym radnym w Częstochowie. Prócz tego, że jego rocz-
ny dochód przekracza ponad 650 tysięcy złotych to zgromadził również niemały majątek: dom 
o powierzchni 110 mkw; budynek mieszkalny 210,4 mkw na działce 2.900 mkw; mieszkanie 
53 mkw; lokal użytkowy 74 mkw; działka 750 mkw, 2 garaże po 16 mkw każdy.

• Wiek: 52 lat
• Wykształcenie: - Technik ekono-
mista o specjalności gospodarka ko-
munalna i mieszkaniowa
• Stan cywilny: - Żonaty
• Zawód małżonki oraz zawodowe 
powiązania rodziny radnego z in-
stytucjami publicznymi: brak odpo-
wiedzi
od redakcji: małżonka radnego pra-
cuje obecnie w jednostce miejskiej
• Miejsce pracy: brak odpowiedzi
• Radna z okręgu: - Zostałem wy-
brany przez mieszkańców okręgu 
Północ, Wyczerpy-Aniołów, Zawo-
dzie-Dąbie, Mirów
• Miejsce zamieszkania (dzielnica): 
- Mieszkam w dzielnicy Północ

Artur Gawroński  
Wspólnie dla Częstochowy

od redakcji: tak było kiedyś...
• Skąd zainteresowanie polityką?: - Polityką interesuję się od 13 roku życia. Cenię sobie 
prawo do wyrażania swoich poglądów i staram się nie być obojętny na ludzką krzywdę
• Zainteresowania/hobby: - Moje zainteresowania to hodowla roślin, historia międzywo-
jenna, okres okupacji niemieckiej i radzieckiej

POZA RADĄ
• Gdybym nie był radnym: - Gdybym nie był radnym, póki w żyłach starczyłoby krwi, 
robiłbym to samo co obecnie. Czyli stałbym po stronie tych, którym dzieje się krzywda i 
potrzebują pomocy
• Źródło utrzymania/miejsce pracy:  - Pracuję w PWiK [Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
• Doświadczenie zawodowe: brak odpowiedzi
• Organizacje pozarządowe: 
• Awans zawodowy podczas kadencji: brak odpowiedzi.
• Doświadczenie w pracy w samorządzie: brak odpowiedzi
od redakcji: w 2012 roku pisaliśmy tak o radnym: „Uważa się za opozycjonistę i rzeczywi-
ście zdarza mu się nim być. Co by o radnym nie powiedzieć, z pewnością potrafi krzyknąć 
i tupnąć nogą. Gawroński to przede wszystkim bystry obserwator, a doświadczenie podpo-
wiada mu, na które niuansiki zakulisowe zwracać uwagę. Z jednej strony walczy o sprawę 
niczym wściekły zwierz, a za chwilę pozwala adwersarzowi zagłaskać się na śmierć. W 
radnym Gawrońskim jest trochę naiwniaka i odrobina spryciarza.”
• Języki obce: - W szkole uczyłem się języka rosyjskiego i niemieckiego

→→
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Od 1995 Balt pracował w Hucie Częstochowa, gdzie do-
szedł do stanowiska zastępcy dyrektora ds. remontów. W 
2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego, bez po-
wodzenia. W wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 
był wybierany na radnego Częstochowy. W wyborach par-
lamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat poselski, star-
tując z 2. miejsca na liście SLD w okręgu częstochowskim.

W 2012 roku został przewodniczącym struktur SLD w 
województwie śląskim, a zaledwie 4 lata później wybrano 
go na wiceprzewodniczącego krajowego SLD i pełnił tę 
funkcję do 2021, po czym został zawieszony w prawach 
członka partii. W sierpniu 2021 roku wrócił na łono człon-
ków Lewicy. Konflikt między Markiem Baltem a szefem 
SLD Włodzimierzem Czarzastym nie wróży dla tego 
pierwszego najlepiej, bo to, czy Balt znajdzie się na listach 
wyborczych Lewicy (jesienią 2023 roku lub wiosną 2024) 
zależy przecież od władz partii.

W wyborach w 2015 bez powodzenia ubiegał się o po-
selską reelekcję. To wówczas zaliczył bolesny upadek, bo z 
pewnością stanowisko doradcy zarządu w miejskiej spółce 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne (wysypisko 
śmieci w Sobuczynie pod Częstochową) nie było jego speł-
nieniem politycznych ambicji. W zaledwie 3 lata zła passa 
odwróciła się i w wyborach samorządowych w 2018 z ra-
mienia koalicji SLD Lewica Razem uzyskał mandat radne-
go sejmiku śląskiego. W 2019 został wybrany posłem do 
Parlamentu Europejskiego IX kadencji z listy Koalicji Eu-
ropejskiej. Tak więc ostatecznie Marek Balt zamienił ławę 
w Sejmie polskim na fotel w Parlamencie Europejskim.

Nadzieje mieszkańców 
umarły... szybko

Chociaż charakterologicznie Artur Bramora (Ruch 
Palikota) bardzo różnił się od Tomasza Jaskóły (Kukiz'15) 
to ich kariery polityczne potoczyły się niemal identycz-
nie – błysnęli i zniknęli. Eks-posłowie mają jeszcze jeden 
wspólny element – wystartowali z nowości politycznych: 
Jaskóła z Kukiz'15, a Bramora z Ruchu Palikota. 

Artur Bramora (ur. w 1972 roku) przed startem do Sej-
mu w 2011 roku z polityką, choćby tylko lokalną, nie 
miał nic wspólnego. Od początku lat 90-tych prowa-
dził działalność gospodarczą: był właścicielem salonów 
optycznych, a także Centrum Kształcenia Optyczno-
-Medycznego w Częstochowie. W wyborach parlamen-
tarnych w 2011 roku wystrzelił, niczym Filip z konopi 
i uzyskał mandat poselski, kandydując z 1. miejsca na 
liście Ruchu Palikota w okręgu częstochowskim. Z Pali-
kotem Bramora współpracował zaledwie 2 lata, po czym 
jako wciąż czynny poseł założył koło poselskie Inicja-
tywa Dialogu, które rozwiązano kilka miesięcy później, 
gdy wszyscy członkowie nowego koła wstąpili do klu-
bu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Bramora nie tylko wszedł do klubu, ale stał się człon-
kiem PSL-u. W 2014 roku kandydował bezskutecznie z 
listy nowej dla niego partii w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. W trakcie kadencji u Bramory - zresztą 
podobnie jak u Jaskóły (Kukiz'15) - widać było pogłębia-
jącą się niechęć do wypełniania obowiązków poselskich. 
Z natury spokojny i nieco apatyczny Bramora najwyraź-
niej rozumiał, że polityka to nie jego bajka i - zapewne 
między innymi dlatego - w 2015 roku Artur Bramora nie 
ubiegał się o poselską reelekcję, bo zresztą nie było dla 
niego listy. Po 4 latach „zabawy” w politykę Bramora 
wrócił do swojego salonu optycznego w Częstochowie.

Jednoroczny 
poseł

Największym przegranym wyborów do Sejmu w 2015 
roku był Jerzy Sądel (Prawo i Sprawiedliwość). 

Jerzy Sądel (ur. w 1958 roku) z zawodu leśnik, od lat 
był związany z Nadleśnictwem Kłobuck. W  2006 i w 
2010 był wybierany na radnego powiatu kłobuckiego.

W wyborach w 2011 roku z listy Prawa i Sprawiedli-
wości bezskutecznie kandydował do Sejmu w okręgu 
częstochowskim. Wówczas wydawało się, że jego ma-
rzenia o posłowaniu nie ziszczą się, gdy nagle w 2014 
roku objął mandat posła VII kadencji (w trakcie trwania 
kadencji), zastępując Jadwigę Wiśniewską, która prze-
szła do Parlamentu Europejskiego. Jego „zastępstwo” 
trwało jednak niespełna rok, bo przyszedł czas kolej-
nych wyborów. W 2015 nie uzyskał poselskiej reelekcji. 
Partia znalazła jednak dla niego miejsce. Zaraz potem 

dostał intratne stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Lublinie. W 2018 roku Sądel 
miał szansę ponownie zasiąść w ławach poselskich. Po 
rezygnacji z mandatu posła przez Konrada Głębockiego 
(PiS), który został polskim ambasadorem we Włoszech 
i San Marino (choć tylko przez kilka tygodni, po czym 
odszedł w niesławie) – zwolniło się miejsce w Sejmie. 
Kolejny na liście PiS był właśnie Jerzy Sądel, który jed-
nak 3 lata wcześniej dostał stanowisko marzeń w Lasach 
Państwowych w Lublinie i bardzo polubił nowe miejsce 
pracy. Tym razem wieczny „rezerwowy” odmówił obję-
cia mandatu posła VIII kadencji. Nie była to najszczę-
śliwsza decyzja. Po kilku miesiącach (w lutym 2019 
roku) odwołano Sądla ze stanowiska dyrektora Lasów 
Państwowych. Jerzy Sądel stracił ulubione miejsce pra-
cy, ale też możliwość po raz drugi – choć ponownie w 
niepełnej kadencji – prawo do tytułu posła. Ostatecz-
nie Sądel wrócił do Nadleśnictwa Kłobuck, gdzie pełni 
funkcję nadleśniczego.

W kolejnej części cyklu „Ocalić od zapomnienia”, 
przeanalizujemy działalność posłów VI kadencji Sejmu.

Renata R. Kluczna

←← 

W RADZIE
• Ilość kadencji w Radzie Miasta: - Służę mieszkańcom czwartą kadencję
• Członek komisji: - Jestem członkiem Komisji Skarbu i Komisji Kultury, Sportu i Tury-
styki
• Działania dla dzielnic swojego okręgu: - Razem z mieszkańcami udało się zrealizować 
wiele zadań takich jak: Parking na terenie SP nr 48 w dzielnicy Północ, oświetlenie ul. We-
igla, odwodnienie północnej części dzielnicy Północ, budowa ul. św. Brata Alberta, nowe 
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, toalety publiczne, remont przejścia 
podziemnego pod linią tramwajową - między jednostkami A i B w dzielnicy Północ, budo-
wa ulicy Hektarowej, remont ulicy Kopcowej oraz wiele innych spraw zgłaszanych przez 
mieszkańców.
• Spotkania z mieszkańcami: - Jako radny jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami. Od 
lat podaję swój prywatny numer telefonu do kontaktu, dzięki czemu każdy może porozma-
wiać, wskazać problemy, które wymagają interwencji. Nie zawsze mogę uczestniczyć we 
wszystkich organizowanych spotkaniach, ponieważ nie wszystkie obiekty mają ułatwiony 
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (ja taką osobą jestem).
• Priorytet budżetowy radnego: - Moim priorytetem budżetowym jest likwidacja barier 
architektonicznych, utrudniających poruszanie się w przestrzeni miejskiej i obiektach nie-
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i matek z dziećmi
• Czego nie udało się radnemu zrealizować do tej pory?: - Od dawna wnioskuję o mon-
taż windy umożliwiającej dostęp do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Zabiegam 

też o przebudowę ul. Traktorzystów, o którą od lat wnioskują mieszkańcy oraz gruntowną 
przebudowę i ożywienie terenów wokół Promenady Czesława Niemena. Często potrzeby 
jednych nie muszą być zgodne z potrzebami innych, np. budowa parkingów kosztem zieleni 
miejskiej ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, dlatego niektóre trudne decyzje jak 
np. uchwała budżetowa wymagają porozumienia/koalicji czasami z miłości, a czasami z 
rozsądku.
• Moim priorytetem będzie: brak odpowiedzi
• Wady i zalety prezydenta Matyjaszczyka: - Obecnie nie widzę kandydata, który może 
wygrać z Prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, którego cechuje pracowitość. Za-
równo w radzie miasta, jak i w życiu, nie wystarczy mieć tylko pomysł.
• Koalicja, zależności, układy...: brak odpowiedzi

***
Radny Artur Gawroński, w polityce przeszedł długą i wyboistą drogę, zresztą za swoje wy-

bory zapłacił wysoką cenę. Nigdy nie myślał o własnych korzyściach, prezesurach, radach 
nadzorczych, intratnych posadkach. Nigdy nie pozwoli powiedzieć złego słowa o swoim 
pryncypale (ministrze i pośle PiS Szymonie Giżyńskim), choć doświadczył łaski pańskiej, 
co to na pstrym koniu jeździ. Nigdy też – w przeciwieństwie do większości radnych - nie 
szczędził czasu na trudne tematy mieszkańców. Aż zmogła go nieuleczalna choroba, choć 
nadal nie oczekiwał od otoczenia specjalnego traktowania. Prawdą jest natomiast, że radny 
Gawroński, niegdyś zagorzały zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, dziś reprezentuje zgoła 
odmienne ugrupowanie – Wspólnie dla Częstochowy, utworzone przez prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka (SLD).

Renata R. Kluczna
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Świat osób z niepełnosprawnością jest 
trudny, nieznany, inny. Jednak gdyby ze-
chcieć podejść bliżej, poznać, zajrzeć do 
niego... byłoby na pewno łatwiej obu stro-
nom. Wielu ludzi w kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi, bez względu na to, 
jaka byłaby to niepełnosprawność, odczuwa 
strach, niepewność, czasem nawet obrzy-
dzenie. Zepchnięci na margines społeczny 
i odizolowanie, niepełnosprawni doczekali 
się programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”.

Asystent osoby niepełnosprawnej, oprócz 
wykonywania czynności opiekuńczych stara 
się aktywizować podopiecznego do samo-
dzielnego życia, przywrócić go na łono społe-
czeństwa, wzmacniając jego wiarę we własne 
możliwości. Asystent jest także doradcą w 
zakresie rehabilitacji, rekreacji i interakcji ze 
społecznością. Dla osób z niepełnosprawno-
ściami posiadanie asystenta to nowe życie.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Niestety liczba osób z orze-
czoną niepełnosprawnością w Polsce z roku 
na rok systematycznie rośnie. Jak informuje 
Najwyższa Izba Kontroli w latach 2019-2021 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej z opóź-
nieniem ogłaszał Program dotyczący usług 
asystenta osób niepełnosprawnych. Umowy 
na realizację wsparcia były zawierane po ter-
minie. Zdarzało się, że osoby niepełnosprawne 
musiały czekać pół roku na przyznanie pomo-
cy. Głównie z powodu opóźnień, gminy i po-
wiaty nie wykorzystały w pełni ani środków 
otrzymanych na ten cel, ani godzin wsparcia 
dla uczestników Programu. Nie objęły też po-
mocą planowanej liczby osób niepełnospraw-
nych. Problemem był też brak nadzoru na po-
ziomie ministerialnym i wojewódzkim. 

Sytuację pogarszała niewiedza samorzą-
dów na temat liczby osób z niepełnosprawno-
ściami, zamieszkujących na ich terenie. NIK 
podkreśla, że w latach 2020-2021 w Polsce 
z Programu korzystało zaledwie 0,6% osób 
niepełnosprawnych. Liczba osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością cały czas rośnie. W 2020 
roku w sumie prawie 92 tysiące dzieci poniżej 
16. roku życia miało orzeczenie o niepełno-
sprawności, a w 2022 roku liczba ta zwiększy-
ła się niemal o 10%.

Wzrost dotyczył także pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych. W 2020 roku osób po 18. 
roku życia z niepełnosprawnością znacznego 
stopnia było niecałe 807 tysięcy, a w 2022 
roku ich liczba sięgnęła prawie 948 tysięcy, co 
oznacza wzrost o 17,5%.

W przypadku osób z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, w tym okresie 
wzrost był mniejszy i wyniósł nieco ponad 5%. 

Placówki realizujące usługi asystencji osobi-
stej wydatkowały tylko część przeznaczonych 
na ten cel środków, otrzymanych z Funduszu 
Solidarnościowego. Skontrolowane jednostki 
samorządowe w latach 2020-2021 na usługi 
wykorzystały łącznie około 8,7 milionów zło-

tych, to jest 58% posiadanych środków. Żadna 
ze skontrolowanych jednostek nie spożytko-
wała wszystkich pieniędzy. Również objęte 
kontrolą organizacje pozarządowe nie wydat-
kowały całej kwoty przeznaczonej na realiza-
cję usług asystenta osoby niepełnosprawnej: 
łącznie było to około 10 milionów złotych, 
czyli mniej niż 89% otrzymanych środków.

Niepełne wykorzystanie środków szło w 
parze z niepełnym wykorzystaniem godzin 
usług asystenckich. Żadna ze skontrolowa-
nych jednostek nie wyczerpała wszystkich 
zaplanowanych we wniosku godzin wsparcia. 
Na przykład w urzędzie miasta Częstochowa 
zrealizowano prawie 30,9 tys. godzin wspar-
cia (ok. 88% w stosunku do planu), a w 2021 
roku – niecałe 3 tys. (ok.26% planu). Niski po-
ziom wykorzystania wsparcia wynikał m.in. z 
późnego rozpoczęcia Programu (i tym samym 
krótszego okresu jego realizacji), trudności w 
znalezieniu asystentów oraz rezygnacje uczest-
ników Programu w związku z pandemią CO-
VID-19. Zakładanych efektów nie zrealizowa-
ło również 50% organizacji pozarządowych.

Kontrola wykazała ponadto, że w 6 spośród 
12 skontrolowanych jednostkach samorzą-
dowych objęto pomocą mniej osób niepeł-
nosprawnych, niż planowano. To oznacza, że 
połowa skontrolowanych jednostek samorzą-
dowych nie osiągnęła zakładanych efektów 
dotyczących liczby uczestników Programu. 

NIK przeprowadziła również anonimową 
ankietę wśród 439 osób, korzystających z 
usług asystencji osobistej, a w przypadku dzie-
ci do 16. roku życia – ich opiekunów. Wypeł-
nione ankiety odesłało 255 osób (58%). Wy-
niki badania wykazały, że ze wsparcia bardzo 
zadowolonych było 235 ankietowanych (oko-
ło 92%), zadowolonych 18 osób (7%). Tylko 
dwie osoby nie wyraziły zadowolenia z otrzy-
mywanej pomocy. 212 ankietowanych (około 
83%) korzystając z usług asystencji, częściej 
spędza czas poza domem niż przed przystąpie-
niem do Programu. Aż 221 osób (prawie 87%) 
stwierdziło, że dzięki pomocy asystenta lepiej 
radzi sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, 
natomiast tylko 8 osób (około 3%) oceniło, że 
otrzymywane wsparcie raczej nie wpływa na 
umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytu-
acjami życiowymi. Zmianę życia na lepsze, od 
czasu przystąpienia do Programu, odczuło 250 
ankietowanych (98%). 

W odniesieniu do kontroli, NIK sformuło-
wała wnioski mające na celu lepszą realizację 
Programu. Obejmują one m.in. zapewnienie 
pełnego wykorzystania środków przezna-
czonych na realizację Programu. Pozwoli to, 
zarówno samorządom, jak i organizacjom po-
zarządowym, na objęcie usługami asystencji 
osobistej wszystkich osób, potrzebujących 
tej formy wsparcia. Także na odpowiednio 
wczesne rozpoczynanie przygotowań do ko-
lejnych edycji Programu, zwiększenie nadzoru 
czy podjęcie działań w celu utworzenia bazy 
danych, określającej całkowitą liczbę osób z 
niepełnosprawnościami w kraju. Pozwoli to 
samorządom rzetelnie planować i określać za-
potrzebowania na tego typu usługi.

red.
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Raport NIK. Dlaczego niepełnosprawni 
muszą czekać na pomoc asystenta?

Telefony dziś coraz głębiej ingerują w nasz 
życie, przestały już być tylko telefonami słu-
żącymi do rozmów. Stały się oknem na świat 
przez szybki dostęp do internetu. Możemy za 
ich pomocą połączyć się z drukarką, wysyłać 
e-maile, odbierać paczki, korzystać z aplika-
cji zniżek w sklepie, czytać, pisać, korzystać 
z komunikatorów, logować się na Facebook, 
Google, YouTube czy Twitter. Pracujemy 
zdalnie, korzystamy z map drogowych, loka-
lizacji, sterujemy na odległość urządzeniami 
domowymi, kamerami, łączymy się z autem 
za pomocą Bluetooth, Wi-Fi. Korzystamy z 
aplikacji, profilu zaufanego, rejestrujemy się 
do e-pacjenta, e-zus, e-urząd skarbowy, e-
-bank. Powszechnie telefony zastąpiły nam 
aparat fotograficzny, kamerę, możemy trans-
mitować na żywo, grać czy używać telefonu 
jako kalendarza, budzika, kalkulatora czy la-
tarki.

W ostatnim okresie telefon stara się zastą-
pić nam  portfele, płacimy w sklepach inter-
netowych i jesteśmy zachęcani do korzysta-
nia z płatności zbliżeniowej  „BLIK”.

Co nas czeka w kolejnych latach?
Jaki będzie kolejny krok w ewolucji telefo-

nów komórkowych? Czy może zastąpić nam 
dowód osobisty lub paszport? Nie ma co się 
oszukiwać, uzależniliśmy się od telefonów ko-
mórkowych, telefon stał się naszym oknem na 
świat i dziś trudno sobie poradzić bez telefo-
nu z całą jego gamą zastosowań. Jak mają z tą 
sytuacją poradzić sobie seniorzy czy osoby z 
niepełnosprawnościami?

Dla wielu osób starszych oraz niepełno-
sprawnych problemem w obsłudze różnych 
gadżetów elektronicznych jest wielkość ekra-
nu i literek w smartfonach czy laptopach. Pro-
ducenci, zdając sobie z tego sprawę, poszli na 
łatwiznę, proponując nam telefony tzw. dla se-
niorów. Tym samym uniemożliwiając korzy-
stanie z nowych rozwiązań, które powinny być 
dla wszystkich. Przecież proponowane udo-
godnienia powinny być dostępne we wszyst-
kich telefonach. 

Cechą szczególną telefonu dla senio-
ra powinno być proste i intuicyjne menu 
bez skomplikowanych ustawień. Takie 
zalety są przydatne dla wszystkich użyt-
kowników telefonów. Zmniejszanie tele-
fonu ma swoje granice. Zbyt małe urzą-
dzenie zaczyna utrudniać korzystanie z 
niego i nie przekłada się to na jego zaletę. 
Dobry głośnik czy kontrast również powin-
ny być standardem wszystkich telefonów, a 
przycisk SOS pozwalający na szybkie we-
zwanie pomocy powinien być obowiązko-
wy.  Zarówno nam, jak i osobom z nasze-
go otoczenia taka funkcja może uratować 
życie. Słusznym wydaje się więc pytanie: 

czy producentom telefonów nie zależy na 
naszym bezpieczeństwie?

Czy  producenci nie powinni wziąć także 
odpowiedzialności za zagrożenia, jakie niesie 
ze sobą świat wirtualny? Przecież taki świat 
to nie tylko edukacja, wiedza czy rozrywka

Internet stanowić może też arenę dla cyber-
przemocy, cyberprzestępczości, hejtu, być przy-
czyną uzależnienia, źródłem niebezpiecznych 
znajomości, narzędziem, przez które możemy 
stracić dużo cennego czasu, jak i środki finanso-
we. Dziś jesteśmy szczególnie narażeni na pro-
blem nieprawdziwych informacji (fake news) 
oraz treści, których sobie nie życzymy np. spam 
i reklamy czy rozmowa ze sztuczną inteligencją. 
Może również dochodzić do  różnego rodzaju 
szkodliwych treści namawiających do przemocy 
wobec innych czy prezentujących treści o cha-
rakterze erotycznym lub pornograficznym. Na 
rynku pojawia się coraz więcej instrumentów i 
możliwości do kradzieży tożsamości, kradzieży 
środków zgromadzonych na koncie bankowym 
czy nawet inwigilacja nas za pomocą telefonu. 
Brak wiedzy oraz możliwości korzystania ze 
swojego smartfona budzi irytację, ale też sprzy-
ja nieśmiałości, depresji, lękom i niskiej samo-
ocenie.

Podnoszenie standardów w celu ułatwie-
nia dostępności cyfrowej dla osób starszych 
oraz  niepełnosprawnych, ale także nas sa-
mych, powinno być priorytetem dla wszyst-
kich, ponieważ rozwój technologii może 
nas też narażać na wykluczenie cyfrowe. 
Chodzi tutaj przede wszystkim o nasze bezpie-
czeństwo, bezpieczeństwo płatności oraz toż-
samości, które po zakupie telefonów spoczywa 
na nas, a nie na producentach telefonów.

Ciężko dziś szukać szkolenia, które ułatwi 
sprawne poruszanie się po możliwościach ko-
rzystania z telefonu komórkowego i wszyst-
kich jego korzyściach i zagrożeniach. Kto by 
miał takie szkolenia organizować? Wydaje się 
oczywiste, że obowiązek ten powinien spo-
czywać na producentach, tak by każdy klient 
miał równe szanse do korzystania ze wszyst-
kich udogodnień telefonu. A może szkole-
niem klientów powinni zająć się operatorzy 
telefonii komórkowej? Może Ministerstwo 
Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Równego Traktowania, przecież w tym przy-
padku mówimy o dostępności i edukacji dla 
wszystkich. Dzięki czytelnej, zaawansowa-
nej technologii możemy wypłynąć na ocean 
niekończących się możliwości i sprawić, że 
nie tylko osoby z niepełnosprawnością, star-
sze, ale i my będziemy mogli zyskać wiedzę, 
dzięki której w łatwy, komfortowy i czytelny 
sposób będziemy mogli zapoznać się z tech-
nologią i możliwościami, jakie daje nam nasz 
własny telefon.

red.

Przesuwanie na margines społeczny, wykluczenie społecznie, skazanie na życie analogowe, 
wykluczenie ze świata nowych technologii – może wbrew pozorom nie dotyczyć tylko osób z 
niepełnoprawnościami czy seniorów. Nawet młodszym osobom czasem trudno odnaleźć się 
w dynamicznie zmieniającym się świecie. Coraz nowsze formy komunikacji, płatności i tech-
nologii informatycznych, zaskakują i wymagają bycia na bieżąco, by nie wypaść z obiegu. A 
co mają powiedzieć starsi, niepełnosprawni?  Przykładem może być jedna z najszybciej roz-
wijających się technologii opierającej się na rozwoju i możliwościach telefonii komórkowej.

Wykluczeni 
ze świata wirtualnego



Najważniejsze rozwiązania w projekcie to:
* Rozwój rynku biometanu - proponowa-

ne rozwiązania mają zachęcić inwestorów 
do podejmowania decyzji dotyczących bu-
dowy instalacji do wytwarzania biometanu. 
Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu 
rolniczego będą mogli prowadzić w tym za-
kresie działalność gospodarczą i korzystać z 
systemu wsparcia określonego w ustawie.

* Usprawnienia dla klastrów energii, czyli 
porozumień działających lokalnie podmio-
tów, które organizują się, aby dla dobra człon-
ków swej społeczności wytwarzać, dystrybu-
ować i magazynować energię elektryczną na 
własne potrzeby. Zaproponowane regulacje 
wychodzą naprzeciw potrzebie zapewnienia 
przejrzystych zasad współpracy w ramach 
klastrów energii. Zgodnie z założeniami, w 
efekcie wdrożenia regulacji do 2029 r. w Pol-
sce powstanie ok. 300 takich podmiotów.

* Rozwój OZE w budynkach wielolokalo-
wych, wprowadzenie prosumenta lokatorskiego.

* Zmiana adresowana będzie dla prosu-
mentów energii odnawialnej wytwarzających 
energię na potrzeby części wspólnej budynku 
wielolokalowego (np. wspólnotom mieszka-
niowym, spółdzielniom mieszkaniowym). 
Przewiduje ona możliwość zmiany formy 

wynagrodzenia z obniżenia rachunku za ener-
gię elektryczną za pomocą konta prosumenc-
kiego na wypłatę wartości energii na wskaza-
ny rachunek bankowy.

* Środki z tzw. depozytu prosumenckie-
go, wykorzystywane będą przez prosumenta 
energii odnawialnej na zakup energii elek-
trycznej lub na obniżenie opłat za lokale 
mieszkalne w budynku wielolokalowym.

 * Zwiększenie roli odnawialnych źródeł 
energii w ciepłownictwie i chłodnictwie, w 
tym doprecyzowanie przepisów dotyczących 
pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odna-
wialnych i instalacji termicznego przekształ-
cania odpadów, a także ciepła odpadowego 
oraz wprowadzenie możliwości wydawania 
i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i 
chłodu z OZE, w celu wypromowania i za-
interesowania ekologicznymi sposobami wy-
twarzania ciepła.

* Promocja rozwoju instalacji OZE zmo-
dernizowanych oraz system wsparcia opera-
cyjnego.

* Intensyfikacja rozwoju morskich farm 
wiatrowych. Zaproponowano zwiększenie 
wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w la-
tach 2025 – 2031.

* Utworzenie Krajowego Punktu Kontak-
towego OZE dla inwestorów.

* Rozszerzenie funkcjonalności związa-
nych z obrotem gwarancjami pochodzenia na 
takie rodzaje i nośniki energii jak: biometan, 
biogaz, biogaz rolniczy, ciepło i chłód oraz 
wodór odnawialny.                                    red.
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Wprowadzenie unijnych ograniczeń doty-
czących stosowania jednorazowego plastiku 
i wycofania niektórych produktów wyko-
nanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży 
(dyrektywa Single Use Plastic - SUP) jest 
głównym celem podpisanej przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o obo-
wiązkach przedsiębiorców w zakresie go-
spodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej. Ustawa ma ograniczyć 
stosowanie jednorazowych przedmiotów.

Nowelizacja przewiduje obowiązek infor-
mowania konsumentów, poprzez czytelne 
oznakowanie na opakowaniu produktu jedno-
razowego użytku z plastiku o szkodliwości jego 
wpływu na środowisko. Taki obowiązek doty-
czyć będzie takich produktów jak: podpaski hi-
gieniczne, tampony i ich aplikatory, chusteczki 
nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawie-
rającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje.

Nowela zakazuje wprowadzania do obrotu 
produktów jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wymienionych w załączniku nr 7 
dyrektywy UE oraz wyrobów wykonanych 
z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. 
Dotyczy to takich produktów jak patyczki hi-
gieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałecz-
ki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, 
patyczki mocowane do balonów, pojemniki na 
żywność oraz pojemniki i kubki na napoje wy-
konane z polistyrenu ekspandowanego.

Nowe przepisy wprowadzają również opła-
tę - maksymalnie 1 zł - za niektóre produkty 
jednorazowe, które będą wydawane klientom. 
Chodzi np. o opakowania, w których serwowa-
ne są napoje czy żywność. Punkty handlowe 
będą musiały zapewnić klientom alternatywę 
dla jednorazowego kubka z plastiku, który bę-
dzie albo z materiału podlegającego biodegra-
dacji, albo będzie wielorazowego użytku.

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek 
jednorazowe produkty z plastiku będą ponosić 
opłaty związane z prowadzeniem publicznych 
kampanii edukacyjnych o ograniczeniu stoso-
wania plastiku. red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Pod koniec kwietnia, rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane w nim rozwiązania, 
mają na celu zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. 
Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
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Celem konkursu jest utworzenie na te-
renie ogólnodostępnym, będącym we wła-
daniu jednostki samorządu terytorialnego, 
terenów zieleni służących dostosowaniu 
przestrzeni publicznej do potrzeb społecz-
nych oraz umożliwienie społeczeństwu ko-
rzystania z ich walorów, zwiększając zaan-
gażowanie społeczności lokalnej.

Jak czytamy w komunikacie WFOŚiGW 
w Katowicach, dofinansowane zostały zada-
nia, które wyróżniły się kreatywnością i po-
mysłowością w sposobie zagospodarowania 
terenu oraz zaangażowaniem społeczności 
lokalnej w opracowanie projektu i w jego 
realizację. 

 Wśród laureatów nie brakuje gmin z sub-
regionu częstochowskiego. Dotacje otrzy-
mały:

* Gmina Konopiska na zadanie: „Wspól-
na zielona przestrzeń” w Gminie Konopiska, 

dotacja w kwocie 242.616,07 zł;
* Gmina Kłomnice na zadanie: Utworze-

nie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.
„Zielona Przestrzeń” – Rzerzęczyce, Gmi-

na Kłomnice, dotacja w kwocie 250.000 zł;
* Gmina Blachownia na zadanie: Zago-

spodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w 
Blachowni, dotacja w kwocie 250.000 zł;

* Gmina Popów na zadanie: Zielona 
przystań, dotacja w kwocie 250.000 zł;

* Gmina Miedźno na zadanie: Rewitali-
zacja placu rekreacyjnego w miejscowości 
Borowa gm. Miedźno, dotacja w kwocie 
250.000,00 zł;

* Gmina Kłobuck na zadanie: Zielona 
przestrzeń w Kłobucku, dotacja w kwocie 
217.404 zł.

Termin zakończenia zadań to 31 paździer-
nika 2024 roku.

red.

Mniej jednorazowych przedmiotów z plastiku

Polska cieplejsza 
niż 70 lat temu

Klimatolodzy biją na alarm. W ciągu 
roku przeciętne temperatury są w Polsce 
o prawie 2 stopnie wyższe niż 70 lat temu. 
Ocieplenie spowodowało znaczące skróce-
nie zimy i wydłużenie lata, co doprowadziło 
do przedłużenia sezonu wegetacji roślin.

Jak podaje portal naukawpolsce.pl, z ob-
serwacji ekspertów wynika, że najinten-
sywniejsze ocieplenie występuje wiosną i 
zimą, a najwolniej postępuje ono jesienią. 
Konsekwencją tego stanu jest brak pokrywy 
śnieżnej. O ile mieszkańcy miast mogą być z 
tego zadowoleni, o tyle dla rolników to duży 
problem - gruba warstwa śniegu chroni grunt 
przed nadmiernym wychłodzeniem i utratą 
wilgoci glebowej. Gleba pozbawiona tej po-
krywy jest wystawiona na działanie mrozu.

Kilkudniowy okres ujemnych tempera-
tur może prowadzić do spadku plonów zbóż 
ozimych. Brak pokrywy śnieżnej to również 
brak istotnego dopływu wody do gleby w 
okresie wiosennych roztopów. Dawniej był 
to znaczący zastrzyk wilgoci przed sezonem 
wegetacyjnym. Obecnie deficyt wody w gle-
bie często zaczyna się już na początku wio-
sny. Cieplejsza zima stwarza też korzystniej-
sze warunki do przetrwania szkodnikom.

Eksperci wskazują, że ocieplenie spowodo-
wało znaczące skrócenie zimy - rozumianej 
jako okres ze średnią temperaturą poniżej 0 
stopni C - i wydłużenie lata, czyli okresu ze 
średnią temperaturą powyżej 15 stopni. Dłu-
gość pozostałych pór roku nie zmieniła się 
istotnie, ale przedwiośnie i wiosna zaczyna-
ją się i kończą wcześniej, natomiast jesień i 
przedzimie później.

Z badań klimatologów wynika też, że od 
połowy XX wieku sezon wegetacyjny wydłu-
żył się o blisko miesiąc. Dłuższy sezon we-

getacyjny sprzyja dojrzewaniu roślin, dla któ-
rych poprzednio okres wegetacyjny był zbyt 
krótki. Przykładem może być kukurydza, 
która jeszcze 30 lat temu była uprawiana wy-
łącznie na paszę, ponieważ kolby nie miały 
szans na dojrzenie. Obecnie jest popularnym 
w Polsce zbożem. O ile rolnicy mogą zara-
dzić temu problemowi, wstrzymując się nie-
co z siewem, to wieloletnie krzewy i drzewa 
owocowe są bardzo zagrożone w latach, gdy 
ostatnie przymrozki pojawiają się w okresie 
zawiązywania owoców.

Coraz częściej występuje tzw. fałszywa 
wiosna - po trwającym kilka tygodni ocieple-
niu i rozpoczęciu wegetacji, następuje powrót 
zimy. Fala przymrozków w okresie kwitnie-
nia lub tworzenia zalążków owoców przynosi 
olbrzymie straty w sadownictwie, i w natural-
nych ekosystemach.

Ocieplenie widoczne jest także latem. 
Średnia temperatura miesięcy letnich wzrosła 
o ponad 1,5 stopnia C. W środkowej Polsce 
liczba dni upalnych w ciągu ostatnich 50 lat 
wzrosła prawie trzykrotnie. W krajach rozwi-
niętych upały są uważane za najniebezpiecz-
niejsze dla życia człowieka zagrożenie me-
teorologiczne. Dotyczy to zwłaszcza miast, 
gdzie wysokim temperaturom w ciągu dnia 
towarzyszy niewiele niższa temperatura nocą.

Noce, podczas których temperatura nie 
spada poniżej 20 stopni C, nazywane są no-
cami tropikalnymi. W połowie XX wieku 
zdarzały się w Polsce bardzo rzadko, raz na 
kilkanaście lat. Obecnie w miastach występu-
ją bardzo często podczas fal upału, uniemoż-
liwiając nocną regenerację organizmu. Wyż-
sza temperatura latem to też dużo większe 
parowanie i często towarzysząca temu susza, 
deficyt wody lub niska jej jakość.

Według ekspertów powinniśmy skupiać się 
na zapobieganiu takim sytuacjom, m.in. dążąc 
do zmniejszania emisji gazów szklarniowych 
do atmosfery. Przez postępowanie globalne-
go ocieplenia nasze życie jest trudniejsze, a w 
przyszłości może być jeszcze ciężej.

red.

Wsparcie dla rozwoju 
OZE w Polsce 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
rozstrzygnął pierwszą edycję konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej tere-
nów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”.

Gminy utworzą „Zielone przestrzenie”
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IX Pielgrzymka wędkarzy 
na Jasną Górę

W sobotę 22 kwietnia na Jasnej Górze spotkała się brać wędkarska, by uczest-
niczyć z okazji IX Pielgrzymki Wędkarzy we mszy świętej w Kaplicy Matki 
Boskiej przed Najświętszym Obrazem.

Przyszła wiosna

Przyszła wiosna, zbudziła drzewa,
Dla niej radośnie skowronek śpiewa.
Cicho, cichutko przez polskie drogi
Szła sobie wiosna w ten piękny ranek.
Dziecina mała wybiegła z chaty,
Nadziwić się nie może,
Jaki to piękny świat przebogaty
Stworzyłeś nam, o Boże!
A wiosna przyszła świat ubrać kwieciem
I rozdać biednym szczęście na świecie. 

Lena Głowacka

Kącik z wierszem

Lena Głowacka, ur. w 1929 r. w Częstochowie, zm. w 2008 r. Była jedną z założy-
cielek Klubu Literackiego „Złota Jesień”. Wiersze pisała od osiemnastego roku życia, 
były wśród nich utwory okolicznościowe, religijne i bajki dla dzieci. Debiutowała na 
łamach „Dziennika Zachodniego”. Jej wiersze były publikowane także w „Gazecie 
Częstochowskiej” i „Gazecie Kłomnickiej”. W 2002 r. została laureatką Turnieju Jed-
nego Wiersza, organizowanego w OPK „Gaude Mater” w Częstochowie, tutaj też - w 
tym samym roku - odbył się jej wieczór autorski.

Przed wejściem do kaplicy przybyłych gości witał 
Eugeniusz Bugaj, prezes Zarządu Okręgu PZW Czę-
stochowa - organizator tegorocznej pielgrzymki. 

Tradycyjnie przed ołtarzem ustawiły się Poczty 
Sztandarowe reprezentujące: Okręg PZW Częstocho-
wa, Koło PZW Bytów, Koło PZW Górnik Bełchatów, 
Koło PZW Koniecpol i Koło PZW Wodnik Częstocho-
wa. 

Mszę celebrowało dwóch księży wędkarzy: Grze-
gorz Stanula, kapelan wszystkich wędkarzy Archi-
diecezji Częstochowskiej i Krzysztof Szary Filipin z 
Bytowa. 

Po mszy prezes Eugeniusz Bugaj przekazał Jasnej 
Górze od zgromadzonych wędkarzy w Darze Ołtarza 
piękne świece. 

Gdy zakończyły się oficjalne uroczystości zaintere-
sowana grupa uczestników spotkała się w auli Prze-
ora Kordeckiego. Tam, organizatorzy i pomysłodawcy 
pielgrzymki: Eugeniusz Bugaj, Paweł Wasik (artysta 
malarz związany z Jasną Górą) i Mariusz Tokarz, Ko-

mendant Straży Jasnogórskiej podziękowali wszyst-
kim uczestnikom za przybycie, a w szczególności tym 
najbardziej wytrwałym z Bytowa i Bełchatowa - repre-
zentacje tych Kół wędkarskich (nie licząc Kół często-
chowskich) nie opuściły żadnej z 9 pielgrzymek - księ-
żom za przepiękną celebrę mszy. Pan Paweł i Mariusz 
podziękowali również władzom Okręgu Częstochow-
skiego za kontynuowanie ich pomysłu i duże zaanga-
żowanie w organizację wszystkich pielgrzymek. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki 
upamiętniające to spotkanie ufundowane przez organi-
zatorów pielgrzymki i tradycyjnie Paweł Wasik prze-
kazał namalowane przez siebie kopie obrazu Matki 
Boskiej z wszystkimi certyfikatami: najmłodszemu i 
najstarszemu uczestnikowi pielgrzymki. 

Potem zaproszono wszystkich na X Jubileuszową 
Pielgrzymkę, która odbędzie się tradycyjnie w kwiet-
niu przyszłego roku.

Robert Amborski, 
rzecznik prasowy Okręg PZW w Częstochowie

W tym roku posprzątano rekordowe 
23 kilometry Warty. Niestety jak zawsze, 
wyłowiono setki kilogramów śmieci i wie-
le innych przedmiotów, które nigdy nie 
powinny trafić do rzeki, a na wysypisko 
śmieci. 

- Startowaliśmy grupami ze Starego Mia-
sta w Częstochowie i następnie w Jaskrowie 
w Gminie Mstów. Finał #JurabezPlastiku 
zwyczajowo miał miejsce w Jura Kajaki – 
mówił Hubert Pietrzak, prezes Częstochow-
skiego Alarmu Smogowego i pomysłodaw-
ca projektu Jura bez Plastiku.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 
osób. Wśród firm i instytucji wspierających 
znalazły się m.in. Hegelmann Poland Jura 

Kajaki, Częstochowski Alarm Smogowy, 
SARP Częstochowa, Fundacja Kajakowa 
Tołhaj-GDK, Gmina Mstów, Ochotnicza 
Straż Pożarna we Mstowie i wiele innych. 

Efekt akcji to 147 worków śmieci wyło-
wionych z rzeki, 3 lodówki, 8 opon, płyty 
styropianu, monitory, znaki, tratwa, dużo 
szkła, lalka oraz ...list w butelce.

Organizatorzy dziękują Fundacji Rething 
Częstochowa, Grupie Elanex, Bulwarom w 
Częstochowie oraz Centrum Usług Komu-
nalnych za pomoc w odbiorze śmieci na od-
cinku Częstochowskim. 

Relacja video z wydarzenia na: https://
www.facebook.com/CzASPCz

red.

Wiosenne Porządki na Warcie
#JurabezPlastiku 2023 
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Majowe sentymenty
Starsi panowie…, włos siwieje, a w sercu ciągle 

maj… I tego się trzymajmy. A maj, jak to mile wspo-
minam, był czasem, gdy kultura wkraczała na często-
chowską główną ulicę. Nazywało się to Dzień Książki, 
choć nie miało nic wspólnego z uchwalonym w 1995 
r. przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Książki i 
Praw Autorskich, obchodzonym w krajach nieanalfabe-
tycznych 23 kwietnia.

U nas w dniu św. Jerzego i św. Wojciecha jeszcze 
kapryśna bywa pogoda. W latach 70-tych XX w., w roz-
kwicie PRL, połączono książkę ze św. Zofią (wiadomo: 
Sofia to mądrość). II Aleja NMP pokrywała się kra-
mami krytymi namioto-brezentem z Polnamu. A było 
tych kramów ze czterdzieści, sam nawet nie wiem co 
się w nich mieści. Książki dla dzieci wabiły lakierem 
okładek, „Koziołkiem Matołkiem” i gęsiareczkami, 
obok młodzież poszukiwała kolejnego tomu Tomka lub 
bratniego Winnetou (wino tu, wino tam). Militarystów 
kusiły „tygrysy”, obok spoczywały kryminały z jamni-
kiem albo z kluczykiem… Była „dedykowana” literatu-
ra do pociągów II klasy, małe, broszurowe „pingwiny” 
z klasyką od Poe, przez Sienkiewicza, po Żeromskiego 
i Faulknera. I podobna klasyka w wydaniu „imienino-
wym”, na prezent jak znalazł. Wybredni mieli albumy 
malarskie pasujące na łapówki dla lekarzy. Ogólnie 
trzymano ludzi za mordy, cenzura pilnowała socmoral-
ności. Ale, może przez tą cenzurę, moda się zrobiła na 

czytanie. Klienteli na kiermaszu nie brakowało, choć 
nie wabiono chińskimi gówienkami.

Była nawet loteria. Jak się nie trafiło pięć razy, to za 
te nietrafne dawano książkę ze zbioru mniej czytanych. 
Strasznie polowałem na nietrafienia, bo w tych mniej 
czytanych odnajdywałem dla siebie rarytasy,tak wzbo-
gaciłem się o Kronikę Galla Anonima. Jak się czasem 
nie miało tego, co chciało się mieć, to trzeba było sobie 
radzić. Całą rodziną wycinaliśmy fragmenty z „Dzien-
nika Zachodniego”, gdy leciała tam, w odcinkach, po-
wieść M. Puzzo „Ojciec chrzestny”, zbyt niecenzural-
na, by ją do księgarni wpuścić. 

W II Alei prezentowała się państwowa oferta: pań-
stwowe wydawnictwa i państwowe księgarnie. Ale jak 
się ktoś prywatnie rozłożył, z własnym wyprzedawa-
nym księgozbiorem, to go nie bito. Jak się zrobił defi-
cyt podaży wobec popytu, to i się prywatni „bukinia-
rze” wyspecjalizowali, przebicie na dobrej książce było 
większe niż na kiełbasie. Na pielgrzymów oczekiwali 
inni bukiniarze, ci ze św. Barbary, a wybór u nich był 
też wszechstronny. Obok „Żywotów Świętych” znaleźć 
można było Michalinę Wisłocką...

Aż mnie wspomnienie łezką w oku zakręciło. Dia-
beł jeden wie, dlaczego co pokolenie to inne przejawy 
kultury. Wtedy ludzi z wyższym wykształceniem, czyli 
tzw. inteligentów było 10%, dominował gmin z wy-
kształceniem podstawowym i zasadniczym. Wchodziło 
się do klitki mieszkaniowej, rodzina w niej typowa – oj-
ciec hutnik, matka tkaczka, a na ścianie półka z pełnym 
wydaniem dzieł Orzeszkowej. A teraz więcej inteligen-
tów niż cukru w cukrze, a Orzeszkowa na makulaturze. 

Nie narzekam. Czasy się zawsze zmieniają i nigdy nie 
wiesz: na lepsze, czy gorsze… Tylko trochę mi żal tych 
majowych kramów obłożonych książkami.
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LOREN
Kotka urodzona w 2013 roku, rasy europ, umaszczenie 
bure pręgowane. Trafiła do Schroniska 19.11.2022 r. Lo-
ren to piękna, miła kotka. Jest przyjazna, lubi kontakt z 
człowiekiem i głaskanie. Szuka dobrego, odpowiedzial-
nego domu. Obowiązuje wizyta przed-adopcyjna.
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ZEUS
Pies urodzony w 2014 roku, rasy mix, duży, umaszcze-
nie czarne z białym. Trafił do Schroniska 22.12.2022 r. 
Zeus to piękny, duży pies. Jest przyjazny, lubi kontakt z 
ludźmi. Szczeka, żeby zwrócić na siebie uwagę. Niecier-
pliwie wypatruje swojego nowego, kochającego domu. 
Warto dać Zeusowi kolejną szansę w życiu. Obowiązują 
spacery zapoznawcze i wizyta przed-adopcyjna.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Częstochowie

ul. Gilowa 44/46, 
42-202 Częstochowa, tel. 34 361-65-66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Na budowie robotnik niesie na plecach worki cementu.
Spotyka go szef i pyta:
- Nie lepiej byłoby na taczce?
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie.


Do sklepu przychodzi rolnik i pyta?
- Czy są wiadra?
- Nie ma - odpowiada sprzedawca.
- A grabie?
- Nie ma - znów słyszy w odpowiedzi.
- To czemu pan nie zamknie tego sklepu?
- Bo kłódek też nie ma.....


Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i 
ściszonym głosem mówi do bankiera:
- Chciałbym wpłacić pieniądze. W tej walizce jest 4 
miliony euro.
Na to bankier uśmiechnięty:
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd.


Jedzie facet autem, widzi teściową na rowerze, więc pyta:
- Gdzie teściowa jedzie?
- Na cmentarz.
Na to zięć:
- A kto rowerek odprowadzi?


Przychodzi adwokat do swojego klienta w areszcie i 
mówi, że ma dla niego dwie wiadomości, dobrą i złą.
- No to wal pan tą złą.
- No niestety, ślady krwi znalezione na miejscu zbrod-
ni wskazują bezspornie, że to jest pana krew.
- A ta dobra?
- Cholesterol i cukier w normie.

czas 
na uśmiech

czas 
na uśmiech

Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. 
Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie bę-
dziesz miał wystarczająco dużo.                                                                              

Oprah Winfrey                            
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NAM NIE JEST 
WSZYSTKO JEDNO, 

NIECH I TOBIE 
NIE BĘDZIE

TU NAS ZNAJDZIESZ:
● Redakcja Tygodnika „7 dni” 
     al. Wolności 22 lok. 12, klatka B, piętro II
    ● Urząd Miasta ul. Śląska 11/13
        ● Urząd Miasta ul. Waszyngtona 5
           ● Urząd Marszałkowski ul. Sobieskiego 7
              ● Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9
                 ● Biblioteka Główna al. NMP 22
                   ● Antykwarnia ul. Kopernika 4
        ● Sklep komputerowy Servecom ul. Kopernika 2
           ● Kolporter ul. Krasińskiego 2
              ● Kiosk ul. Zana 7
                 ● CH Promenada ul. Kiedrzyńska 134
                    ● Rynek Narutowicza ul. Faradaya 5
                       ● Punkty opłat „Złotóweczka”
                          ● Biuro Solidarnej Polski al. NMP 51 
                             ● Plac „Kwadraty” al. Wolności 
                                         ● OPK GAUDE MATER ul. Dąbrowskiego 1

POWIAT
CZĘSTOCHOWSKIPOWIAT

KŁOBUCKI

CZĘSTOCHOWA

POWIAT MYSZKOWSKI

POWIAT
LUBLINIECKI

OGLĄDAJ PROGRAM W KAŻDY PIĄTEK O 20:00 
ORAZ WE WTORKI O 10:55 W TELEWIZJI TVS

PUNKTY GODNE ZAUFANIA:
1. ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 w C.H. Jagiellończycy                   
2. al. Wolności 12 lok. 53 „Market na Czerwonym”               
3. al. Armii Krajowej 66 w „mrówkowcu”                              
4. ul. Iwaszkiewicza 8 w wieżowcu przy Biedronce    
5. ul. Witosa 1B lok. 2 w budynku S.M. Północ                
6. ul. Krasińskiego 2 w bloku                                          
7. ul. Czecha 19 w budynku S.M. Północ              
8. ul. Kiedrzyńska 134 lok. 29 w „C.H. Promenada” 
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