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tel. 783 700 415
www.zespolneo.blo.pl

Krakowska 45, 42-200 Częstochowa
(teren parku Handlowego WARTA)
tel. 34 368 11 10, e-mail: biuro@fuldom.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek 10.00 -18.00

Sobota 10.00 - 14.00

10 % RABATU

Szkło marki KROSNO
Porcelana ĆMIELÓW, CHODZIEŻ, LUBIANA
Sztućce marki GERPOL
Stal nierdzewna (garnki, patelnie)
Akcesoria do sprzątania
Upominki

CENTRUM HANDLOWE

RTV,AGDRTV, AGD

Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. 
Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej 
rzeczywistości. 

Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupo-
wania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie 
inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać 
opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji. 

W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.                                                                                             
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony Czytelników.                                                              dokończenie na str. 5
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Kto sponsorował kampanie SLD? Jaki jest udział biznesu w polityce?

Kto zrobił z Matyjaszczyka prezydenta?
Rzecz jest o najhojniejszym sponsorze kampanii wyborczej Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) z 2010 roku, znanym biznesmenie, mecenasie sportu częstochowskiego... 

Rzecz jest o najhojniejszym sponsorze kampanii wybor-
czej Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) z 2010 roku, zna-
nym biznesmenie, mecenasie sportu częstochowskiego... 

Dziś prokuratura w Częstochowie prowadzi przeciwko 
niemu dochodzenie, a brytyjski wymiar sprawiedliwości - 
jak podają tamtejsze media – zabronił mu wyjazdu z wysp 
w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniu 
karnym. 

Z uwagi na dobro prowadzonych dochodzeń zmieniono 
personalia bohatera artykułu.

Marek Dyl w roku 2010 zaangażował się na poważnie w kampanię 
wyborczą Krzysztofa Matyjaszczyka. To on wpłacił na SLD maksy-
malną dopuszczalną  kwotę 19.755 zł (15-krotność najniższego wy-
nagrodzenia) - najwięcej spośród wszystkich darczyńców. 

W 2012 roku, zaraz po tym, gdy w jednym z częstochowskich klu-
bów sportowych (chętnie „odwiedzanym” przez Matyjaszczyka) za-
brakło pieniędzy, Dyl sypnął groszem, a tym samym zadbał o solidną 

reklamę własnej firmy (w owym czasie był szefem dwóch dużych 
przedsiębiorstw). 

Od chwili, gdy Matyjaszczyk został prezydentem Częstochowy, 
Dyl uaktywnił się we współpracy z miastem – z wzajemnością (a 
może w odwzajemnieniu?). W 2013 roku podmiot powiązany z Dy-
lem zwrócił się do władz Częstochowy z propozycją oddania mu 
w 30-letnią dzierżawę 1,5 hektarowej działki, będącej własnością 
miasta. Urzędnicy w błyskawicznym tempie pozytywnie rozpatrzyli 
wniosek, wydając decyzję o lokalizacji inwestycji. Dokumenty rów-
nie ekspresowo podpisał prezydent Matyjaszczyk, mimo braku ak-
ceptacji radnych. Dwa dni wcześniej bowiem, podczas sesji rady, nie 
doszło do głosowania o wydzierżawienie Dylowi gruntów miejskich. 
Powód? Matyjaszczyk nie ujawnił radnym wszystkich szczegółów 
związanych z tajemniczą inwestycją. Wówczas prezydent grzmiał 
stanowczo z sesyjnej mównicy: „(...) mamy duże zagrożenie, jeśli 
byśmy dzisiaj nie podjęli decyzji, że po prostu na przyszłej sesji mo-
żemy nie mieć po co się spotykać w tym temacie. (...) Jeśli Państwo 
chcecie podejmować takie ryzyko, to później przypadkiem nie przy-

chodźcie do mnie z pretensjami, że inwestycja, która mogła mieć 
miejsce w Częstochowie nie będzie miała miejsca”.

Wtórował mu radny Łukasz Kot z SLD: „(...) po raz kolejny je-
stem świadkiem takiego zwyczaju, że jeżeli mamy uchwałę, (…) 
my jako radni jesteśmy do tego nastawieni negatywnie, z góry za-
kładamy, że [ktoś] kombinuje, jest niedobry, nie ma pieniędzy. (…) 
Prosiłbym Panów Kolegów Radnych o trochę takiego optymizmu do 
współpracy”.

Na niezdecydowanych radnych naciskał również radny Tomasz 
Blukacz z SLD: „Dajmy zielone światło tej inwestycji, bo naprawdę 
jedna z takich innowatorskich na pewno w Częstochowie, a nawet w 
kraju. Będziemy prekursorem takiej szczególnej inwestycji”.

W podobnym tonie wypowiadali się wiceprezydenci: Jarosław 
Marszałek i Mirosław Soborak oraz naczelnik Wydziału Promocji 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych Adrian Staroniek, a także radni 
SLD: Janusz Danek i Małgorzata Iżyńska.

dokończenie na str. 3
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Wiosna nasza, 
zima Eskimosów

Zimę, proszę Pana, to ja bym nawet tym, 
za przeproszeniem, Arabom, sprzedał. Niech 
mają katar w Katarze i zaspy w Jemenie. Ale 
wiosna, wiosna, wiosenka, to będzie nasza...

Wiosną rozkwitną kawiarenki. Potoczą 
się słowa zachęty. Za ten Okocim, to bym 
Cię ozłocił; Żywcem go brać, bo bez Żywca 
morda krzywca; Kto nie pije Lecha, ten ma 
pecha, Przy tej Łomży żonka zaciąży; przy 
Perle z Lublina ciało się wygina; od piwa 
z Namysłowa nie boli głowa; prace zrób-
że przy zimnym Żubrze; użyj Tyskiego do 
wszystkiego; bez Pilznera grozi cholera; naj-
lepsze podarki to piwa z Warki...

Wiosna piwa pełna, dla wszystkich i dla 
każdego. Wiosna szumiąca w głowie, pa-
wiem kwitnąca, krzykliwa i rechotliwa. Wio-
sna, ruja i poróbstwo, słodkość siedmiu grze-
chów głównych, wiosna młodości. 

Leszek Miller stanie się paprotką zdobiącą 
biurko Przewodniczącej Ogórek; pana Ka-
czyńskiego sprowadzą do roli „pożytecznego 
staruszka” w otoczeniu lidera Dudy, na po-
dobieństwo pana Bartoszewskiego w cieniu 
pana Tuska. Pan Jarubas wyśle na emerytu-
rę pana Piechocińskiego, Pawlaka i Zycha. 
Pana Palikota zastąpi juniorka Nowacka. 
Nawet pani Premier Kopacz odmłodnieje i 
będzie przypominać Joannę Muchę. Wiosna, 
panie i panowie, słońce śnieg roztopi , sta-
rość ustąpi przed młodością.

Jako człek osiwiały, rzekłbym wieko-
wy, jestem za. Nie będę walczył z biologią. 
Zresztą całe te moje i starsze pokolenie ma 
mózgi obciążone złogami stereotypów z 
dawnych epok. Kierujemy się takimi prze-

sądami jak moralność. Uważamy, że są rze-
czy które, choć prawo dopuszcza, robić nie 
wypada.  Powtarzamy mądrości z makatek 
ściennych, typu: „oszczędnością i pracą 
ludzie się bogacą”. Sądzimy, że jeśli ktoś 
(człowiek, podmiot gospodarczy, miasto, 
państwo) wydaje więcej, niż zarabia, to prę-
dzej czy później skończy w więzieniu jako 
niewypłacalny dłużnik.

W świetle obecnych teorii głoszących, że 
konsumpcja napędza popyt, a popyt ciągnie 
całą gospodarkę, trzymanie się XIX-wiecz-
nych doktryn jest społecznie szkodliwe. 
Wyobraźmy sobie strach w oczach Ministra 
Finansów, gdybyśmy z niejasnych przyczyn 
zrezygnowali z pojenia się piwem i zakąsza-
nia papierosem. Minister nie dostałby do bu-
dżetu, z budżetu nie dostałby górnik, górnik 
nie dałby zarobić sklepikarzowi, sklepikarz 
nie zapłaciłby krawcowi, krawiec nie miałby 
na czynsz... I cała Polska wpadłaby w wielką 
spiralę wzajemnej niewypłacalności. 

Wiosna nie jest od tego, by się umartwiać, 
lecz by słońce wzbudzało konsumpcję. Zimę 
to mogą znosić Eskimosi, co zamiast piwa 
preferują wódkę z tranem. Lato rozleniwia, 
skutki tego widać w Grecji. Jesień kojarzy 
się ze średniowieczem i tym co kto komu 
może z czegoś zrobić. Tylko wiosna, tylko 
młodość, tylko nowa jakość, a nie stare prze-
sądy.

Z wiosną mam tylko jeden problem. Czło-
wiek żyje nadzieją, a wiec żyje tylko, gdy 
ma nadzieję. Całą zimę czekamy na wiosnę. 
A na co wtedy będziemy czekać, co będzie 
źródłem nadziei, co będzie sensem naszego 
życia...

Jarosław Kapsa    

uwagi 
niestosowne

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

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

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

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

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

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

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

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

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

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

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

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

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

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

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Ogólnopolska sieć taksówek
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
 Zamówienia indywidualne
 Szybkie przesyłki kurierskie
 Bezgotówkowa obsługa � rm (faktura vat)
 Przejazdy transferowe międzymiastowe
 Przyjmowanie zleceń z wyprzedzeniem 24 h
 Inne usługi np. drobne zakupy, hol, odpalanie samochodu

800-111-111
bezpłatna infolinia 

800-111-111  
e-mail: biuro@taxinova.pl, tel.: biuro 42 63 00 400

www.taxinova.pl Zamów taxi - zapłać kartą 

800-1-1- 11-111

Zamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartą

NOVA

 w Częstochowie
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z przymrózeniem oka

Częstochowianie katolikami raczej nie są, 
Żydami chyba też nie...



CZWARTEK 05.03.2015   3  

dokończenie ze str. 1
Dyl mógł liczyć także na poparcie innych radnych Sojuszu: Balt, Ka-

pinosa, Kunickiej, Niesmacznego oraz Wabnic. Pozostali radni, innych 
ugrupowań, nie dali się do inwestycji przekonać.

Mimo braku uchwały rady, Matyjaszczyk dał „zielone światło” za-
mierzeniom budowlanym Dyla. Jednak ku zaskoczeniu miasta, biznes-
men nie stawił się w magistracie na podpisanie przygotowanych doku-
mentów, być może dlatego, że „pieniądze lubią ciszę”, a o inwestycji 
Dyla zaczęło już być głośno. Ostatecznie do niefrasobliwej transakcji 
nie doszło.

Szemrani ludzie prezydenta
Minął niespełna rok od wielkich projektów miasta, w których głów-

nym „udziałowcem” miał być Marek Dyl, gdy biznesmenem z Czę-
stochowy zainteresowały się organa ścigania. Śledztwem ABW został 
objęty sam Dyl oraz działalność jego firm. Dochodzenie przeciwko 
10-ciu osobom prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie pod kątem „wyłudzania pieniędzy, prania brudnych pieniędzy 
oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej”. W 2014 roku 
liczne przesłuchania świadków, w tym księgowych i członków zarzą-
dów firm Dyla, miały posłużyć ustaleniu faktów ewentualnego wy-
łudzenia kilkudziesięciu milionów złotych VAT-u przez biznesmena 
(nieoficjalnie: około 50 milionów). Poufne źródła podają, iż w pro-
ceder Dyla zamieszani są szeregowi pracownicy jego firm, dyrektor 
oraz prezes (prywatnie siostra  partnerki Dyla), która w lipcu 2014, 
trzy miesiące spędziła w areszcie w związku ze sprawą niedoszłego 
szwagra. Tak zwany wątek polski zawiera wiele pikantnych szczegó-

łów [niestety, większość z nich nie możemy ujawnić ze względu na 
toczące się postępowanie karne – przyp. red.]. Dochodzenie w Czę-
stochowie trwa.

Prokuratura częstochowska będzie miała jednak twardy orzech do 
zgryzienia – w najbliższym czasie nie ma bowiem szans na przesłu-
chanie Marka Dyla ani też na ewentualne postawienie mu zarzutów. 
Obecnie biznesmen przebywa w Anglii i nic nie zapowiada, by pręd-
ko wyspy opuścił. 

Metody z Częstochowy, 
nie na Anglików
Przygody częstochowianina w Zjednoczonym Królestwie posłużyć 

mogą za doskonały, trzymający w napięciu scenariusz filmu sensa-
cyjnego. Na początku 2014 roku – o czym informują media brytyj-
skie – częstochowianin dopuścił się jakoby kolejnych przestępstw, 
tym razem na terenie Wielkiej Brytanii. Do zdarzenia miało dojść w 
jednym z biur księgowym w Londynie, do którego wtargnęło kilku 
uzbrojonych mężczyzn, podobno był wśród nich Marek Dyl (nota-
bene biuro zajmowało się obsługą księgową firm częstochowianina, 
zarejestrowanych w Anglii). Celem napaści była najprawdopodobniej 
„próba przekonania” właściciela biura do śmielszej współpracy, a w 
praktyce zaksięgowanie dokumentów umożliwiających wyłudzanie 
podatku VAT w okresie trzech miesięcy w wysokości 750 tysięcy fun-
tów miesięcznie. Napastnicy zbiegli, zabierając kilkanaście tysięcy 
funtów i kilka cennych przedmiotów. Niejawne źródła informują, że 
Marek Dyl ponoć został zatrzymany na jednym z londyńskich lotnisk 

i aresztowany na ponad 3 miesiące, po czym zwolniony za kaucją w 
wysokości 25 tysięcy funtów. Obecnie biznesmen z Częstochowy ma 
zakaz opuszczania wysp brytyjskich, zwłaszcza że nałożono na nie-
go - dosłownie (objęty jest dozorem elektronicznym i ma obrożę na 
nodze, by nie oddalił się od miejsca zamieszkania) - obowiązek sta-
wiania się cztery razy dziennie w pobliskim komisariacie. Sprawą tak 
zwanego wątku angielskiego, zajmuje się specjalny wydział Flying 
Squad („Lotny Szwadron”) policji brytyjskiej. 

Arcyciekawe są informacje o konkubinie biznesmena i jej udzia-
le w ewentualnych przestępstwach Dyla, o aresztowaniu tłumaczki 
sądowej zamieszanej w sprawę, o kluczowych świadkach pozbawio-
nych ochrony osobistej polskiej policji, mimo próśb brytyjskich or-
ganów ścigania i o wielu innych faktach niestety, w szczegółach nie 
możemy napisać. Interpol poinformował redakcję Tygodnika 7 dni, 
iż „sprawa na tym etapie postępowania ma ograniczony charakter 
jawności i dla dobra prowadzonego śledztwa większość wątków nie 
może zostać podana do publicznej wiadomości”.

Niedawny kolega prezydenta Matyjaszczyka, szczodry sponsor 
jego kampanii wyborczej i SLD, i też klubu sportowego, niedoszły 
współtwórca przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy na 
wydzierżawionym od miasta terenie, filantrop, biznesmen, działacz - 
raczej nie będzie już współpracował z ekipą prezydenta. 

Na szczęście dla Częstochowy, kompromitująca znajomość Ma-
tyjaszczyka i jego formacji, nie zaowocowała planowanymi inwe-
stycjami.

Renata R. Kluczna

Kto sponsorował kampanie SLD? Jaki jest udział biznesu w polityce?

Kto zrobił z Matyjaszczyka prezydenta?
Rzecz jest o najhojniejszym sponsorze kampanii wyborczej Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) z 2010 roku, znanym biznesmenie, mecenasie sportu częstochowskiego... 

Ocena NIK-u jest co prawda dla miejskiej spółki pozytywna, ale 
kontrolerzy stwierdzili wiele nieprawidłowości w podmiocie kie-
rowanym przez prezesa Damiana Lewandowskiego. Ogólne uwa-
gi obejmowały okres od 1 sierpnia 2013  do 30 czerwca 2014 r. i 
dotyczyły: 

„- przekazania w 2014 r. do Urzędu Miasta Częstochowy nierze-
telnych danych o frekwencji na 25 imprezach sportowych organizo-
wanych w 2013 r., w okresie kiedy Spółka pełniła funkcję operato-
ra Hali, wskutek czego inwestor nie posiadał wiedzy, iż wskaźnik 
rezultatu „liczba osób korzystających z Hali” nie został osiągnięty,

- nieopracowania zasad udostępniania Hali Gminie Miasto Czę-
stochowa na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto NIK zwraca uwagę na stwierdzone w toku kontroli przy-
padki wynajmowania Hali bez pisemnej umowy, w tzw. „sprzeda-
ży detalicznej” oraz poniżej kosztów wynikających z kosztów jej 
utrzymania, jak również na brak regulacji dotyczących udostępnia-
nia obiektu po obniżonych cenach.”

Planowane i faktyczne wykorzystanie hali
„W Studium wykonalności zaplanowano, że rocznie w Hali zo-

staną przeprowadzone cztery imprezy międzynarodowe. Powyż-
sza wartość została również wskazana w umowie, jako wskaźnik 
rezultatu konieczny do osiągnięcia do końca 2013 r. i utrzyma-
nia przez cały okres jej obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2018 
r. W Studium wykonalności założono, a w umowie powtórzono 
wartość wskaźnika, który określał, że rocznie Halę sportową od-
wiedzać będzie 250.000 osób. Spółka nie miała systemu umożli-
wiającego monitorowanie realizacji przyjętych zobowiązań co do 
wskaźnika rezultatu w postaci liczby osób korzystających oraz nie 
posiadała również dokumentów potwierdzających liczbę widzów 
na poszczególnych imprezach jak i osób odwiedzających Halę. 
Dane odnoszące się do liczby osób biorących udział w różnego 
rodzaju imprezach oraz cyklicznych rozgrywkach, podawała na 
podstawie własnych szacunków. Przedstawiała także miesięczne 
zestawienia zawierające niepotwierdzone dane w zakresie liczby 

osób biorących udział w zajęciach oraz pojedynczych imprezach. 
W piśmie w sprawie frekwencji prezes podał, że w 2013 r. Halę 

odwiedziło 252.195 osób, z czego w okresie 1 sierpnia – 31 grud-
nia 2013 r. 136.785 osób, co było niezgodne ze stanem faktycznym 
ustalonym w toku kontroli NIK.”

Ostre słowa krytyki pod adresem spółki miejskiej, padły nie tylko 
w związku z przekłamaną liczbą widzów, NIK dopatrzył się również 
licznych nieprawowitości przy wynajmowaniu obiektu sportowego.

„Na organizację przedsięwzięć Hala była udostępniana odpłatnie 
na podstawie pisemnych umów, za wyjątkiem imprez organizowa-
nych przez lub z udziałem Spółki oraz przy współudziale MOSiR-u, 
z którym zostały zawarte stosowne porozumienia. 

Spółka udostępniała również pomieszczenia Hali bez pisemnych 
umów (cztery razy w 2013 r. i 11 razy w 2014 r.), różnym podmio-
tom, wpisując w dokumencie potwierdzającym płatność „Detal”.

NIK zwraca uwagę, że udostępnianie pomieszczeń Hali bez za-
chowania formy pisemnej nie zapewniało możliwości wyegzekwo-
wania użytkowania obiektu zgodnego z Regulaminem korzystania z 
Hali i określonymi w nim zasadami.”

„Planowane koszty Spółki, w związku z realizacją zadań wynika-
jących z umowy zostały określone na poszczególne lata w wysoko-
ści ok. 3.500,0 tys. zł/rok, a na pięć miesięcy w 2013 r. w wysokości 
3.186,1 tys. zł i znacznie odbiegały od zaplanowanych w Studium 
wykonalności.

Kontrolujący nie uzyskali odpowiedzi na pytanie: „Jaki był zapla-
nowany rzeczywisty koszt realizacji zadań Spółki na okres pięciu 
miesięcy 2013 r.?”. Natomiast prezes, wyjaśniając różnicę w plano-
wanych kosztach, stwierdził: „(…) Dane przedstawione w załącz-
niku nr 11 – planowane przychody i koszty, były danymi wstępny-
mi. Krótki okres funkcjonowania obiektu nie pozwolił precyzyjniej 
określić planowanych przychodów i kosztów. Spółka bardzo ostroż-
nie podeszła do szacowania tych wielkości, stąd wielkości zakła-
dane w odniesieniu do danych faktycznie uzyskanych za 2013 rok, 
wykazują różnice”. 

NIK zwraca uwagę, że stan obiektu, przeznaczenie jego pomiesz-
czeń oraz zaplanowany sposób uzyskiwania przychodów przez ope-
ratora Hali był znany Zarządowi Spółki w momencie składania ofer-
ty przetargowej. Uwarunkowania te powinny być wzięte pod uwagę 
na etapie planowania przez HSC przychodów i kosztów obiektu. Nie 
mogą tym samym uzasadniać  niezrealizowania planu przychodów 
Hali.

Spółka posiadała cennik wynajmu Hali, zgodnie z którym jedną 

godzinę wynajęcia areny głównej na treningi i zajęcia rekreacyjne 
(w zależności od: podmiotów wynajmujących, jak i pory oraz dnia 
tygodnia) wyceniono od 150 do 250 zł, natomiast sal treningowych 
i ćwiczeniowych od 30 zł do 120 zł. Z kolei na zawody sportowe 
niebiletowane udostępnienie areny głównej wyceniono na 500 zł lub 
1.000 zł na godzinę w zależności od poziomu wykorzystania trybun. 

Z informacji Prezesa wynika, że ze względu na wysokie opłaty za: 
wodę, energię elektryczną i cieplną oraz dodatkowe usługi świad-
czone przez Spółkę (tj. możliwość korzystania z szatni, sprzątanie) 
wynajęcie Hali organizatorom różnego rodzaju imprez odbywało 
się „po kosztach”. Prezes stwierdził, że wpływ na taką politykę wy-
najmu miały również: konkurencyjna cena wynajmu hali sportowej 
„Polonia” lub szkolnych sal gimnastycznych, jak i położenie hali w 
peryferyjnej dzielnicy miasta oraz utrudniony do niej dojazd środka-
mi publicznej komunikacji. 

NIK zwraca uwagę, że problem konkurencji na rynku wynajmu 
obiektów sportowych w Częstochowie, wynikający z funkcjonowa-
nia na terenie Miasta innych obiektów sportowych był znany Zarzą-
dowi Spółki w momencie składania oferty przetargowej i powinien 
być uwzględniony w planach przychodów.

Prezes stwierdził, że wpływ na taką politykę wynajmu miały rów-
nież: konkurencyjna cena wynajmu hali sportowej „Polonia” lub 
szkolnych sal gimnastycznych, jak i położenie hali w peryferyjnej 
dzielnicy miasta oraz utrudniony do niej dojazd środkami publicznej 
komunikacji. 

NIK zwraca uwagę, że problem konkurencji na rynku wynajmu 
obiektów sportowych w Częstochowie, wynikający z funkcjonowa-
nia na terenie Miasta innych obiektów sportowych był znany Zarzą-
dowi Spółki w momencie składania oferty przetargowej i powinien 
być uwzględniony w planach przychodów.

W okresie zarządzania Halą przez HSC (do 30 czerwca 2014 r.), 
miało miejsce sześć przypadków udostępnienia obiektu po cenach 
niższych niż w cenniku. Koszt wynajęcia Hali wahał się od 400 do 
1.000 zł.

W sprawie wynajmowania Hali po obniżonej cenie Prezes podał: 
„(…) Spółka wspiera w ten sposób ważne dla częstochowskiego 
środowiska sportowego wydarzenia. Jednocześnie w zamian za 
możliwość organizacji eventów na najwyższym poziomie, zarówno 
sportowym jak i organizacyjnym, HSC otrzymuje niewymierne ko-
rzyści w postaci medialnej promocji obiektu w środkach masowego 
przekazu na terenie całego kraju i poza jego granicami”.

dokończenie na str. 6

Raport NIKRaRaRapppport NIKort NIKort NIKort NIK
HALI NA ZAWODZIU

NIK: spółka miejska musi naprawić błędy
W poprzednim numerze 7 dni opublikowaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli 

z audytu Urzędu Miasta Częstochowy w temacie: „Utrzymanie i wykorzystanie hal 
widowiskowo-sportowych”. NIK ocenił negatywnie działania prezydenta Matyjasz-
czyka, odpowiedzialnego za funkcjonowanie hali. Kontrolerzy pojawili się także 
w spółce miejskiej Hala Sportowa Częstochowa sp. z o.o., zarządzającej obiektem 
sportowym na zlecenie miasta (właściciela hali na Zawodziu).
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otrzyma parking GRATIS oraz słodki upominek  
Po szczegóły ofert zapraszamy do Biura Podróży:

   

                                                           42-200 CZĘSTOCHOWA ALEJA NMP 40/42    tel:+ 48  34 324 20 56  fax: +48 34 324 11 83 

                                                                              t.organa@traveltime.info.pl            a.woszczyna@traveltime.info.pl 

www.traveltime.info.pl  

                           

Promocja z okazji DNIA KOBIET !!!

                

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, 
poza najlepszymi życzeniami dla wszystkich naszych Klientek,

Biuro Podróży TRAVEL TIME 
przygotowało dla Naszych Pań wyjątkową promocję!

Każda pełnoletnia Pani, która dokona rezerwacji  wakacji 
w okresie od 06.03.2015 r. do 14.03.2015 r.  z oferty biura: 

ITAKI, RAINBOW TOURS, NECKERMANNA, GRECOSA, EXIMA lub WEZYRA
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R E K L A M A

dokończenie ze str. 1
Czy ceny za wywóz śmieci w mieście Częstochowa są 

zawyżone, jeśli tak to dlaczego?

Z imieniu koalicji PO-SLD  opinię przedstawia radny 
Jacek Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:

„Obecnie funkcjonujący system został wprowadzony po 
raz pierwszy przez gminy, które stały się właścicielem od-
padów komunalnych. Przeprowadzenie reformy śmiecio-
wej, która zmieniła w znaczącym stopniu zasady gospo-
darowania odpadami, okazało się dla wielu samorządów 
trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. 

Stawki, które w pierwotnej wersji projektu uchwały za 
wywóz odpadów zaproponował Prezydent, w naszym 
przekonaniu były zbyt wysokie. Mając jednak na uwadze 
zasadę bilansowania się środków przeznaczanych na cały 
system należało uwzględnić wiele niewiadomych, takich 
jak m.in. liczbę deklaracji, ściągalność, częstotliwość 
usługi, koszt dostarczenia większej liczby pojemników 
etc. Po naszych analizach i uzgodnieniach na wniosek 
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP obniżono 
pierwotne stawki za wywóz odpadów zmieszanych, jak 
i segregowanych. 

Czas pokazał, że system się bilansuje z niewielką nad-
wyżką, która pozwala CzPK realizować nowe zadanie 
ustawowe. Przed zakończeniem umowy z wykonawcą 
miasto ponownie podejmie analizę funkcjonowania sys-
temu i wówczas będzie można podjąć decyzję, co do wy-
sokości stawek za wywóz odpadów. Sprawa będzie o tyle 
prostsza, że teraz dysponujemy wieloma danymi, które 
wówczas były pewnym założeniem lub niewiadomą. 

Zmiana wysokości opłat przed zakończeniem umowy 
nie byłaby korzystna dla miasta i mieszkańców, a wręcz 
nieodpowiedzialna. Taka była naszym zdaniem propo-
zycja podczas ostatniej Sesji Rady Miasta złożona przez 
Klub Mieszkańców Częstochowy, którzy przy niewielkiej 
obniżce spowodowaliby utratę bilansowania się zadania, 
jak również narazili mieszkańców na uciążliwe składanie 
deklaracji poza przewidywanym terminem”.

Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej 
sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:

„* Ideą nowej ustawy „śmieciowej” było zahamowanie 
usuwania nielegalnego śmieci, np. wywóz do lasu, lub na 
tzw. dzikie wysypiska. Ideę tą popieramy.

* W związku z potrzebą realizacji wymienionych 
celów ustawy, społeczność miasta Częstochowy, na 
ogół skłonna była ponieść dodatkowe koszty, np. w 
wysokości 10-15 % stawki płatności na wywóz nie-

czystości stałych, wobec „starego” systemu;
* Natomiast płatności na wywóz śmieci, wg nowego 

systemu wzrosły w mojej dzielnicy Kiedrzyn, co najmniej 
dwukrotnie, przy realizacji wywozu przez tego samego 
wykonawcę i przy takich samym systemie segregowania 
odpadów;

* W związku z tym prostym przykładem można ocenić, 
że w nowym systemie ceny za wywóz nieczystości sta-
łych są za duże;

* Ważną sprawą jest także segregowanie odpadów. W 
aktualnym cenniku jest zastosowana zbyt mała różni-
ca w opłatach pomiędzy posegregowanymi odpadami a 
odpadami zmieszanymi, co nie zachęca do segregowania 
odpadów;

* Ceny powinny być i mogą być niższe, czego dowio-
dłem w pkt. 3, jest potrzebna konkurencja wśród wyko-
nawców zadania, w samym mieście. Miasto winno być 
podzielone na sektory; proponuję 5 – 10 i w efekcie w 
przetargu dobrze byłoby wyłonić kilku wykonawców, co 
może skutkować obniżeniem ceny tej usługi dla miesz-
kańców Częstochowy.”

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Ar-
tur Gawroński:

„Panuje powszechna opinia na świecie, że śmieci to jest 
mafijne królestwo i nie chodzi tu tylko o Neapol. Nowa 
ustawa miała zlikwidować działalność szarej strefy powo-
dującej, że odpady trafiały na dzikie wysypiska i umożli-
wić inwestowanie w maszyny i technologie firmom dzia-
łającym w sposób legalny zajmując się odzyskiwaniem 
surowców. Prace nad nową ustawą należało rozpocząć z 
chwilą przyjęcia w 2008 r. dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2008/98/WE , która powinna być prze-
transponowana do prawa krajowego do dnia 12 grudnia 
2010 r. jednak dopiero groźba kary finansowej dla Polski 
określona na 67.314 euro dziennie zmusiła do pracy nad 
nowelizacją ustawy. Obrazuje to bezwład i prace na kola-
nie nad ustawą, która po przyjęciu została ponownie zno-
welizowana i w trybie pilnym wymusiła wprowadzenie 
jej przez samorządy.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość w Częstochowie 
stanowczo sprzeciwił się metodzie rozliczania mieszkań-
ców od wody, a także propozycjom zbyt wysokich stawek 
proponowanych przez Prezydenta. Wnioskowaliśmy o 
pozostawienie firm poza systemem, jak i podziałem mia-
sta na trzy strefy. Przetarg na dwuletnią umową na odbiór i 
transport odpadów wygrało w Częstochowie konsorcjum 
braci Strach, którego oferta opiewała na ponad 16,2 mln 
zł. Firma jednak umowy z miastem nie podpisała podob-
nie jak firma SITA Południe, która zaproponowała cenę 
ok. 18,5 mln zł. W tej sytuacji do zawarcia umowy doszło 

z firmą Remondis, której oferta w przetargu opiewała na 
ponad 26 mln zł. 

Dziś z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że kalku-
lacje przekazane Radzie Miasta zawierały wiele błędnych 
wskaźników, jak m.in. założenia dotyczące ilości miesz-
kańców zamiast prognozowanych 232 tys. obecnie w ra-
mach systemu rozlicza się około 200 tys. Obecnie posia-
damy dokładniejsze dane, co do kosztów, jak i ilość osób 
segregujących śmieci (selektywny 72%, a 28% w sposób 
nieselektywny). Miasto jest na etapie rozliczenie z firmą 
Remondis za ubiegły rok i po dokładnym rozliczeniu po-
znamy koszty poniesione, a tym samym nadwyżkę nad 
wpłatami. Gdybyśmy jednak przyjęli założenia przedsta-
wione Radzie Miasta w kalkulacji wstępnej za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zapłaciliby za 
wywóz powietrza z nieznanych nam powodów. Obecnie 
wszystko wskazuje, że dojdzie do proponowania zmiany 
stawki za odbiór nieczystości przed rozpisaniem przetargu 
i poznania kosztów wywozu śmieci. Taka decyzja naruszy 
interes publiczny szczególnie, że stawkę należy ustalać do 
kosztów, a żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z 
wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi pobranymi od mieszkańców”.

W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Krzysztof Świerczyński:

„Gdy rozpoczynano reformę śmieciową ustalenie staw-
ki za wywóz odpadów komunalnych to nie była prosta 
sprawa. Pamiętajmy, że Rada Miasta ustalała stawki 
dla mieszkańców przed rozstrzygnięciem przetargu na 
wywóz odpadów, czyli można powiedzieć, że ustalała 
przychody nie znając dokładnych kosztów tego przedsię-
wzięcia. Dziś, po prawie dwóch latach, wiemy już jakie 
błędy popełniono i jak można je naprawić. Po pierwsze, 
należy bardziej zróżnicować stawki dla tych, którzy se-
gregują odpady i tych którzy nie segregują, oczywiście 
obniżając opłaty naliczane mieszkańcom segregującym 
odpady. Jako klub Mieszkańcy Częstochowy postulu-
jemy obniżenie tej stawki z obecnego 10,50 zł na 9 zł. 
Taka obniżka zachęciłaby mieszkańców do segregacji i w 
konsekwencji poprawiła ogólny poziom odzysku, o który 
przecież chodziło w reformie. Po drugie, należy wyłączyć 
z ogólnomiejskiego postępowania przetargowego przed-
siębiorstwa, czyli tzw. nieruchomości niezamieszkałe. Fir-
my w Częstochowie powinny mieć na wzór innych miast 
swobodę w wyborze odbiorcy odpadów, możliwość ne-
gocjacji ceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie tylko 
zwiększy to konkurencyjność naszych przedsiębiorców, 
ale także zwolni miasto z kontroli tego trudnego elementu 
systemu. Na ostatniej Sesji Rady Miasta nasze postulaty 
nie znalazły zrozumienia i ostatecznie partie polityczne 

nie zgodziły się na obniżenie opłat, głosując przeciw na-
szej poprawce. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie 
jednak się to zmieni i powrócimy do dyskusji nie tylko o 
zmianie stawek, ale także o poprawieniu całego sytemu 
gospodarowania odpadami w Częstochowie”.

Swoją opinię prezentuje także reprezentant Ruchu Wol-
ności – Marek Domagała: 

„Jak powinno być, czyli dwa słowa o normalności. 
Czym jest normalność najlepiej opisać to na prostym 
przykładzie. 

Ludzie potrzebują butów to i powstał zawód szewca. 
Szewc zrobił buty, policzył koszty, dodał godziwą zapłatę 
za pracę. Ale czasem szewc jest zbyt pazerny, ale robi zbyt 
wolno, to drugi szewc obok może wyprodukować taniej i 
teraz to jego buty będą się sprzedawały lepiej. No ale jak 
ten drugi szewc zrobi buty kiepskie to mimo, że tańsze, 
nikt ich nie kupi. I tak w normalnym społeczeństwie będą 
tysiące szewców, mniejszych i większych firm. Finalnie 
to konsument będzie decydował, ile butów kupi, od kogo i 
za ile. Wszystko będzie działało znakomicie do czasu, jak 
produkcją butów nie zajmie się... państwo lub jego lokalna 
agentura czy mutacja np. samorząd. Wtedy ceny, modele 
butów, rozmiary, kolory itd ustalać będzie Sejm lub Rada 
Miasta. No i ten drugi model gospodarki to szkodliwy eta-
tyzm, interwencjonizm, socjalizm itp, jak kto tamto szko-
dliwe zjawisko nazywa. 

W każdym razie państwo powoli, ale systematycznie 
zawraca naszą gospodarkę na tory neo-socjalizmu. Śmieci 
to taki wzorcowy przykład w tej układance. System dzia-
łał, jak to system pewnie nieidealnie. Zamiast go naprawić 
wprowadzono gospodarkę samorządową. To nie dziwota, 
że wywóz śmieci podrożał, będzie drożał nadal, a jakość 
spadła. A ilość śmieci porzuconych jest większa niż była 
wcześniej. Ale za to powstało kilkanaście (kilkadziesiąt, 
a któż to wie) tysięcy nowych etatów. I tej zdobyczy so-
cjalizmu nikt nomenklaturze nie odbierze! A rady miast z 
powagą będą rozwiązywać problemy znane z poprzedniej 
epoki. 

Po 25 latach wolnej Polski zwanej przeze mnie nie PRL-
-em BIS z pełną powagą mam odpowiedzieć na pytanie: 
czy stare ceny za wywóz śmieci w Częstochowie zostały 
zawyżone itd... No to jeśli ktokolwiek z partyjnych dzia-
łaczy z pełną powagą odpowie, proponuję wręczyć mu 
medal: zasłużony w budowie socjalizmu. 

Cóż w tej sytuacji winni zrobić radni? Wprowadzić w 
system maksimum normalności (konkurencji) i wystoso-
wać do Sejmu list z wnioskiem o natychmiastową zmianę 
tej szkodliwej ustawy”. 

Renata R. Kluczna
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zachowano pisownię oryginalną

@Zamiast wywiadu z prezesem Dankiem

frantic.freelancer@gmail.com: Nieszczęsny Danek pito-
li w swoim stylu wskazującym na kompletny infantylizm i 
ograniczenie mentalne i nadal nie rozumie w czym rzecz. Że 
oszustwo, to oszustwo, przekręt to przekręt a SLD to trup po-
lityczny.

Kierowca: Półanalfabeta, pierdzieli trzy po trzy nie na te-
mat. Zwykły prościuch i złodziej. Ale pisemko pod względem 
językowym to istny cymesik.

@Damian Banasiak w światłach ramp

Synszyl: I zeszliśmy na poziom właściwy - disco-polo - ka-
nalizacja potrzeb elementarnych. Zajarać, popić i popierdo-
lić...

@Włókniarz oczami Sukiennika

denver@op.pl: Wreszcie ktoś odkrył co nieco z tajemnic 
"czarnego sportu" w naszym mieście i gangsterki bizneso-
wej wokół niego. Wszystko rozgrywa się na "samorządowej" 
plantacji Matyjaszczyka. Mówi nie byle kto, bo sam "Mecenas 
sportu częstochowskiego 2013" wyróżniony przez Matyjasz-
czyka i Wolskiego czyli sami swoi. Na marginesie tej druzgo-
cącej opowieści nieśmiało zapytam, kto i ile wyrzucił w błoto 
pieniądzy nas podatników na "promocję miasta przez sport", 
który wuj je przejął?--- Mamy darmową promocję miasta pod 
hasłem; Częstochowa - miasto afer i przekrętów - wita was...

asdfg@wp.pla: Pozdro dla Jarka, Krzysia i Januszka :D

Tadek: Łachudry. Lewackie ścierwo.

@NIK masakruje Urząd Miasta

frantic.freelancer@gmail.com: Ciemnogród częstochowski 
wybrał niekompetentnych cwaniaków z Matyjaszczykiem na 
czele, a ten utworzył liczne folwarki dla swojej sitwy i do-
jenie miejskiej krowy na koszt podatnika trwa w najlepsze. 
Kolesie Matyjaszczyka zarządzający halą sportową – wy-
nagradzani de facto z kasy miasta – nie muszą efektywnie 
działać, gdyż są wspierani dotacjami i systematycznie dofi-
nansowywani z kasy miasta. Dzięki temu funkcjonują w bez-
piecznych ekonomicznie warunkach, bez żadnego ryzyka. 
To chory układ. -------------- I jeszcze jedno jeśli w raporcie 
NIK napisano: „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w 
latach 2012 – 2014 (I półrocze)”, to dlaczego w odpowiedzi 
na interpelację radnego napisano ” NIK oceniła pozytywnie z 
uchybieniami działalność spółki w kontrolowanym zakresie”. 
Odpowiedź z 13 stycznia 2015 podpisana przez p.o. dyrek-
tora generalnego urzędu Gerascha?-------- Kto tu łże i kręci?

kruk80kot@gmail.com: NIK sobie pogada i na tym się 
skończy :P

artur.sokolowski@onet.pl: Ponieważ to ja jestem autorem 
tej interpelacji, spróbuję odpowiedzieć. Zadając pytanie, nie 
wiedziałem jeszcze, że kontrola od strony formalnej objęła 
3 podmioty (Urząd Miasta, MOSiR i Halę Sportową sp. z 
o.o.), a co za tym idzie są 3 wystąpienia pokontrolne. Pytając 
o Halę, prostolinijnie miałem na myśli całokształt postępo-
wania kontrolnego. Pan Gerasch odpowiedział mi literalnie 
- zgodnie zresztą z prawdą. Kontrola podmiotu "Hala spor-
towa" sp. z o.o. rzeczywiście dała wynik "pozytywny mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości" (środkowy w trójstopnio-
wej skali ocen NIK). Fakt, że były już p.o. dyr. gen. Piotr 
Gerasch nie był przy okazji uprzejmy poinformować mnie o 
NEGATYWNYM wyniku kontroli w tej samej materii w UM 
Częstochowy pozostawiam prawie bez komentarza. No może 
jedno zdanie - czasami, próbując zrobić z kogoś idiotę wycho-
dzi się na idiotę samemu.

Sasanka: Dlaczego nie ma załącznika do artykułu z plikiem 
raportu NIK (pdf)?

lustro@op.pl: Kombinuj. A jak przyjdzie odszczekać?

@rtur: No to pięknie ....

Darmowa pomoc 
od prokuratury
Minął Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prze-

stępstwem. W akcję włączyło się wiele instytucji i or-
ganizacji, jak Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, 
Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa 
Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa 
Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. Wy-
łącznie jednak częstochowska prokuratura pracuje za darmo nie 
tylko przez jeden jedyny wybrany tydzień w roku, a zaprasza co 
poniedziałek.

Prokuraturę odwiedzają nierzadko ludzie, którzy zawiedli 
się na adwokatach i radcach prawnych, wydali niepotrzeb-

nie mnóstwo pieniędzy i tkwią dalej w punkcie wyjścia. Nierzad-
ko ich problemy są nie do rozwiązania na drodze prawnej, ale 
częstochowska prokuratura jest w stanie przynajmniej pomóc 
znaleźć źródło problemu i odesłać do innych, wyspecjalizowa-
nych instytucji pomocowych. Niestety  komercyjni prawnicy 
tego nie robią, nieraz po prostu „dojąc” klienta tygodniami.

Pracownicy częstochowskiej prokuratury dysponują przede 
wszystkim wieloletnim doświadczeniem. Ich pomoc bywa bez-
cenna, bo wiedzą niemal wszystko o instytucjach i organizacjach 
pomocowych miasta i regionu. Wiedzą kto z kim współpracuje 
i do kogo się zwrócić o pomoc, gdy sama prokuratura się pro-
blemem zająć nie może. Kwestie, o rozwiązanie których proku-
ratura jest proszona bywają najdziwniejsze. Niech za przykład 
posłużą tylko problemy wybrane z „Tygodnia Pomocy”.

Pewien mieszkaniec miasta był niezadowolony z jakości 
usług swojego prawnika – mecenas nie bardzo się intere-

sował sprawą i reprezentowaniem klienta. Metody „zdyscyplino-
wania” prawnika podpowiedziała prokuratura. Inna mieszkanka 

skarżyła się na zakład naprawczy z jej ulicy. Zakład przeszkadza 
jej nadmiernym hałasem. Prokuratura poinformowała ją jakie 
służby mierzą natężenie hałasu i skąd się dowiedzieć o narzuco-
nych przepisami normach, by ustalić, czy uciążliwy sąsiad fak-
tycznie łamie prawo. Zgłosiła się do prokuratury babcia, której 
wnuczka zażywa jakieś środki psychoaktywne, ale oprócz babci 
nikogo to nie zaniepokoiło aż na tyle, by interweniować. Dowie-
działa się w prokuraturze jak dalsza rodzina może wpłynąć na 
rozpoczęcie leczenia osoby uzależnionej. Przyszli ludzie bory-
kający się ze skomplikowanymi formalnościami przy podziale 
majątku. Pewien obywatel chciał się dowiedzieć jak poprosić 
sąd o zwolnienie z konieczności uiszczenia wysokiej, jak na jego 
kieszeń, opłaty sądowej. Przyszli także pracownicy firmy windy-
kacyjnej, by zasięgnąć porady w kwestii negocjowania z dłużni-
kiem formy ściągania od niego należności. Trafił do prokuratury 
pewien jegomość, który wyraził ogólne niezadowolenie z jakości 
pracy sądu. Przyszła pewna pani, którą „sąsiadka denerwuje”...

Jak widzimy przekrój problemów jest szeroki, a prokurato-
rzy muszą drobiazgowo zbadać każdy wzmiankowany przez 

obywateli szczegół. Widzimy na powyższych przykładach jasno, 
że niektóre z wymienionych problemów są tak abstrakcyjne, 
że mało która instytucja zgodziłaby się nimi zająć. Prokuratu-
ra jednak nie odmawia nikomu. Nie trzeba przygotowywać fa-
chowych dokumentów, nie trzeba płacić w biurze pisania podań. 
Wystarczy napisać wniosek odręcznie na kartce z zeszytu, a i 
tak prokuratorzy przyjrzą się każdej sprawie. Zrozumiałym staje 
się więc, dlaczego to nie fachowa wiedza prawnicza a właśnie 
wieloletnie doświadczenie i współpraca z rozmaitymi instytucja-
mi pomocowymi czyni z prokuratorów dobrych doradców. Dy-
żurują oni w swoich gabinetach w każdy poniedziałek od godz. 
15:30 do 18:00. Prokuratorzy mają nienormowany czas pracy 
(jeżdżą przecież do różnych zdarzeń nawet w niedziele i święta) 
i rano zazwyczaj mają w sądzie wokandy, więc raczej trudno im 
wygospodarować sobie w poniedziałki wolne przedpołudnie. Z 
poniedziałkowych dyżurów częstochowskiej prokuratury korzy-
stają natomiast panie sekretarki, bo są zatrudnione na etat i mogą 
dzięki temu odebrać sobie nadgodziny.

red.

Gala Piosenki Biesiadnej 
Zbigniewa Górnego

XX Gala Piosenki Biesiadnej Zbigniewa Górnego odbędzie się w naszym mieście 11 marca 2015 r.  
o godz. 19.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4. Wystąpią gwiazdy polskiej 

estrady: Krzysztof Tyniec, Katarzyna Jamróz, Gang Marcela, Jacek Wójcicki, zespół VOX, kabaret RAK, 
Krzysztof Respondek, Zbigniew Wodecki oraz Orkiestra pod Dyrekcją Zbigniewa Górnego. 

Bilety do nabycia w salonach EMPiK, Media Markt 
oraz na stronach www.eventim.pl, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl. 

Informacje i zamówienia zbiorowe biletów tel. 500 461 318, e-mail: biuro@royalconcert.pl

Tylko w Częstochowie można uniknąć płacenia adwokatom i radcom prawnym!

dokończenie ze str. 3
NIK zwraca uwagę, że uzna-

niowe stosowanie przez Spółkę 
obniżonych cen dla wybranego 
typu podmiotów (zaliczonych do 
„częstochowskiego środowiska 

sportowego”), przy braku uregulowania zasad wynajmu Hali po 
preferencyjnych cenach, może być przyczyną nieuzasadnionego, 
nierównego traktowania najemców. Np. Stowarzyszenie Spor-
towa Częstochowa w ramach porozumienia zawartego w dniu 
2.08.2013 r. przeprowadziło szereg działań o tematyce sporto-
wo-rekreacyjnej. W ramach porozumienia obiekt udostępniono 
nieodpłatnie. Wyjaśniając powyższe prezes stwierdził, że: „(...) 
spółka przychyla się do wskazań Zamawiającego i są to ustalenia 
ustne pomiędzy Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu UM Czę-
stochowy a Prezesem Spółki. ”

Smutna konkluzja raportu NIK-u 
sprowadza się do kilku spostrzeżeń:

„W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym 
zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Podanie nierzetelnych informacji co do liczby osób odwie-
dzających Halę w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

W piśmie do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu z 3 stycznia 2014 r. Prezes podał, że w ww. 

okresie Halę odwiedziło 136.785 osób. Powyższe dane Spółka 
przedstawiła w oparciu o własne zestawienia frekwencji, zawie-
rające wartości niepotwierdzone żadnymi innymi dowodami (np. 
zestawieniem sprzedaży biletów, potwierdzeniem liczby widzów 
przez organizatorów).  W wyniku przeprowadzonej w toku kon-
troli analizy informacji otrzymanych od organizatorów imprez 
stwierdzono, że faktyczna liczba odwiedzających Halę w tym 
okresie wyniosła 117.839.   

Wyjaśniając powyższe Prezes stwierdził, że: „(…) informacje 
słowne uzyskiwane od części organizatorów przyjmowaliśmy 
do wiadomości i korygowaliśmy o własne spostrzeżenia. Spółka 
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. nie posiadając wytycz-
nych, co do sposobu prowadzenia frekwencji i jej dokumento-
wania, obliczała ilości osób odwiedzających halę wg własnej 
metodologii”.

NIK zwraca uwagę, że „metodologia”, wzmiankowana w wy-
jaśnieniach Prezesa, nie zapewniła rzetelnych informacji o ilości 
osób korzystających z Hali w przypadku zweryfikowanych im-
prez, m.in. dlatego, że nie uwzględniano rzeczywistych danych 
o frekwencji, nawet na tych imprezach, w których dane o liczbie 
uczestników były dostępne publicznie.”

W zasadzie raport NIK-u jest tak krytyczne, że nie wymaga 
komentarza. Nasuwa się jednak wniosek - być może spółka miej-
ska nie jest właściwym podmiotem do prowadzenia tego typu 
działalności.

Renata R. Kluczna
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Waloryzacja emerytur i rent 
Od 1 marca 2015 r. ZUS dokona podwyżki naszych emery-

tur i rent. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co 
oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli 
wypłata świadczenia jest wstrzymana, świadczenie zostanie 
zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia 
w wysokości przysługującej w dniu 

28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 
100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

- 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,

- 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy, 

- 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3 308,33 zł i ma 

zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych 
według dotychczasowych zasad na wniosek:

- zgłoszony po dniu 28 lutego 2015 r. 
- zgłoszony przed dniem 1 marca 2015 r., jeżeli prawo do 

świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2015 r.
Od dnia 1 marca 2015 r. kwoty najniższych świadczeń wy-

niosą: 
- najniższa emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy 

i renta rodzinna - 880,45 zł,
- najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

– 675,13 zł,
- najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1056,54 zł,
- najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810, 16 zł.
Waloryzacji będą podlegały również wszystkie dodatki. 

 Zabezpieczono dopalacze
W Częstochowie zabezpieczono kilkadziesiąt opakowań 

tzw. „dopalaczy”. Pracownicy częstochowskiego sanepidu 
przeprowadzili kolejną kontrolę sklepu, który wprowadza 
do obrotu produkty, co do których zachodzi podejrzenie, że 
są środkami zastępczymi, tzw. „dopalaczami”. Zabezpieczo-
no 367 opakowań tych produktów. Pobrane próby poddane 
zostaną badaniu w  specjalistycznym laboratorium, celem 
ustalenia składu. Kontrole pracowników Inspekcji Sanitarnej 
odbywają się zawsze w obecności funkcjonariuszy Policji   i  
Straży Miejskiej. 

 Przeziębiony Polak w pracy
Sezon grypowy w pełni. Poczekalnie przychodni pękają 

w szwach od kaszlących, kichających i gorączkujących pa-
cjentów. Chorujemy wszyscy bez wyjątku, zarówno dzieci 
jak i dorośli. Okazuje się jednak, że duża część dorosłych 
Polaków „leczy się” w pracy. Według najnowszych badań, 
ponad połowie z nas zdarzyło się pójść chorym do pracy. 
Najczęściej wynikało to z braku zastępstwa w obowiązkach 
służbowych albo z nadmiaru obowiązków.  Na trzecim miej-
scu znalazły się powody finansowe – aż 32 proc. Polaków 
przyznało, że nie chce tracić części pensji z powodu zwol-
nienia. Jak wiadomo walka z chorobą najlepiej przebiega w 
domowych pieleszach. Wtedy można w pełni zregenerować 
siły i szybciej wrócić do zdrowia,  i co bardzo istotne jed-
nocześnie nie zarazić współpracowników. Jednak Polacy, 
którzy pracują zawodowo najczęściej przyznają, że w czasie 
przeziębienia lub grypy przeważnie idą normalnie do pracy 
– deklaruje tak prawie 45 proc. badanych. Najczęściej zara-
żamy się w miejscach publicznych (deklaruje tak 35 procent 
badanych) oraz od znajomych z pracy (tak twierdzi 25 proc. 
respondentów). 18 proc. Polaków  „łapie chorobę” od człon-
ków rodziny, a nieznacznie mniej deklaruje, że po prostu za 
słabo się ubiera. 

Chcesz inwestować na giełdzie – skorzystaj ze szkolenia
Giełda jest dla każdego. Każdy może się nauczyć inwesto-
wać, wystarczy tylko chcieć. Okazją do pogłębienia wiedzy 
na temat giełdy będzie bezpłatne szkolenie z podstaw in-
westowania na giełdzie, organizowane w ramach programu 
Akcjonariat Obywatelski realizowanego przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa i partnerów programu. Każdy uczestnik 
otrzymuje materiały edukacyjne oraz bierze udział w kon-
kursach z nagrodami. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Warsztaty są otwarte dla wszystkich studentów. Szkolenie 
odbędzie 05.03.2015, o godz. 16.30, Złote Arkady Kom-
pleks Konferencyjno-Restauracyjny, ul. Boya-Żeleńskiego 
12. Zapisy na szkolenie na stronie Akcjonariatu Obywatel-
skiego, telefoniczne (71)-332 95 67 lub mailem  akcjona-
riat@sii.org.pl. 

Tramwaj to 
nie telewizor
Za przejazd musisz płacić

Plotką bez pokrycia w faktach okazuje się 
pogłoska jakoby można było odpracować za-
dłużenie za mandat za jazdę na gapę w często-
chowskim MPK. Jedyną pociechą gapowiczów 
może być fakt, że wpłacenie kary w terminie 
siedmiu dni od przyłapania na jeździe bez bile-
tu owocuje trzydziestoprocentową zniżką.

Co ciekawe, zdarzają się mieszkańcy Często-
chowy i regionu, którzy decydują się maksy-
malnie windować koszty podróży, bo zmuszają 
kierowcę do przerwania kursu, czy zmiany tra-

sy i wtedy sumaryczny koszt ich mandatu sięga 
kilkuset złotych!

Spodziewaliśmy się, że informacja w tram-
wajach i autobusach o wysokiej opłacie za 
takie wybryki to tylko „odstraszacz”. Niestety 
naprawdę zdarzają się tacy pasażerowie, przez 
których jej wprowadzenie było konieczne.

Jak się dowiadujemy w Sekcji Kontroli Bi-
letowej częstochowskiego MPK większość 
nowoczesnych tramwajów i autobusów jest 
wyposażona w monitoring, a prowadzący po-
jazdy mają CB radio i są w stałym kontakcie 
z dyspozytorem, więc ewentualne chuligańskie 
wybryki na pokładzie pojazdu nie mogą trwać 
zbyt długo. Wezwany patrol straży miejskiej 
lub policji zajmuje się każdym pasażerem upo-
rczywie kłopotliwym dla innych.

Sporadycznie zdarzają się mandaty wlepione 
za jazdę z psem bez ważnego biletu. Zwierzęta 

t r a k t o -
wane są w tramwa-

jach i autobusach jak bagaż i ich trans-
port wymaga opłaty. Nie dotyczy to wprawdzie 
małych psów trzymanych na ręku, ale już wła-
ściciel psa siedzącego na podłodze musi zapła-
cić.

Pasażerów bulwersuje nieraz fakt korzystania 
ze środków publicznego transportu przez oso-
by cuchnące. Wiadomym wprawdzie jest fakt, 
że kloszardzi używają woni jako argumentu 
odstraszającego potencjalnych opryszków, ale 
ten argument nie przekonuje ogółu pasażerów 
do ich tolerowania. W Sekcji Kontroli Bileto-
wej dowiadujemy się, że w przypadku cuch-
nięcia na pokładzie pojazdu kontrolerzy bile-
tów interweniują od razu sami, nie czekając na 
wsparcie służb mundurowych.

hubb

Abonament za posiada-
nie samego radiood-
biornika w 2015 roku 

wzrósł do 6,50 zł miesięcznie (z 
5,90 zł w roku ubiegłym), co daje 
78 zł rocznie (o 7,20 zł więcej niż w 
zeszłym roku). Opłata za miesiąc 
posiadania telewizora (lub telewi-
zora i radia) to w tym roku 21,50 
zł (było 19,30 zł), a posiadacz tele-
wizora za dwanaście miesięcy za-
płaci 258 zł (było 231,60 zł). 

Dla płacących w terminie do 25-go 
dnia miesiąca jest przewidziana zniżka. 
Jeśli płacimy z góry za dłuższy okres, 
to płacimy mniej. Określa to specjalna 
tabela. Dla radioodbiorników opłata za 
dwa miesiące to 12,60 zł. Za kwartał za-
płacimy 18,70 zł. Koszt czterech miesię-
cy wynosi 25,20 zł, a pięciu - 31,30 zł. 
Opłata za pół roku to 37,05 zł. Siedem 
miesięcy kosztuje 43,55 zł, a osiem - 
49,65 zł. Za trzy kwartały trzeba zapła-
cić 55,75 zł. Na dziesięć miesięcy wyda-
my 62,25 zł, a na jedenaście - 68,35 zł. 
Koszt natomiast rocznego abonamentu 
to 70,20 zł.

Abonamenty za telewizor (lub telewi-
zor i radio) też mają warianty obniżone. 
Dwa miesiące to 41,70 zł. Za kwartał za-
płacimy 61,90 zł. Koszt czterech miesię-
cy wynosi 83,40 zł, a pięciu - 103,60 zł. 
Opłata za pół roku to 122,55 zł. Siedem 
miesięcy kosztuje 144,05 zł, a osiem 
- 164,25 zł. Za trzy kwartały trzeba za-
płacić 184,45 zł. Na dziesięć miesięcy 
wydamy 205,95 zł, a na jedenaście - 
226,15 zł. Całoroczny natomiast koszt 
abonamentu to 232,20 zł.

Miliony zalegają
Mimo zachęt w postaci zniżek wielu posiada-

czy odbiorników RTV nie płaci abonamentu Nie 
jest tajemnicą, że bardzo wielu mieszkańców na-
szego regionu nie płaci abonamentu. Ryzykują, 
bo o zaległy abonament może upominać się ko-
mornik. Jeśli kiedyś już ktoś opłacał abonament, 
ale przestał to robić, to powinien wyrejestrować 

przypisany do niego odbiornik. W przeciwnym 
razie komornik może wzywać do uregulowania 
zaległej kwoty i pokrycia kosztów egzekucji.

Jeśli ktoś nigdy nie płacił abonamentu, to teo-
retycznie trudniej mu wykazać od jak dawna 
posiadał odbiornik i za jaki czas zalega ze spłatą. 
Jeśli jednak taki ktoś używa telewizji kablowej, 
to już można sprawdzić od kiedy.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamento-
wych „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na 
wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sy-
tuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne 
względy społeczne lub przypadki losowe, może 
umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu 
abonamentu”. Na infoliniach KRRiT i Poczty 
Polskiej można pozyskać informacje o kwocie 
zaległości i numerze konta, na który trzeba ją 
wpłacić.

Grom z jasnego nieba
Ponieważ Poczta Polska nie ma obowiązku 

(zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytu-
cyjnego) informowania abonentów o zaległo-
ściach, wielu abonentów w skrzynkach poczto-
wych zastało niemiłe niespodzianki. Ściągane 
sumy przekraczają 1,5 tys. zł. Pamiętajmy jed-
nak, że na mocy wspomnianego przepisu moż-
na wystąpić o raty. (W skali kraju zalega ponad 
2,5 mln abonentów, a średnie zadłużenie to 
711,56 zł.)

Przeważnie po braku reakcji abonenta na 
upomnienie sprawa trafia do Urzędu Skar-
bowego. Zgodnie z ustawą o opłatach abo-
namentowych, w przypadku opóźnienia w 
uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane 
są odsetki w wysokości jak dla zaległości 
podatkowych. Zaległości przedawniają się z 
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym upłynął termin płatności.

Jak się wymigać...
Jeden z radnych Orzesza, 

przy wsparciu Polskiego To-
warzystwa Kierowców znalazł 
sposób na legalne uniknięcie 
zapłaty, a kilkoro mieszkań-
ców już ten sposób wypróbo-
wało. Wspomniany starosta 
podkreśla wprawdzie, że nie 
nawołuje do unikania płacenia 
zgodnych z prawem podat-
ków, mandatów, kar i grzy-
wien. Nie zgadza się jednak 
na wykorzystywanie praw-
nych niedoróbek na szkodę 
obywateli. Tłumaczy, że gdy 

osoba wezwana do zapłaty poprosiła Pocztę 
(zgodnie z art. 73 kpa) o dostęp do uwierzytel-
nionych odpisów dokumentów, na podstawie 
których wysunięto roszczenia, w odpowiedzi 
otrzymała informację, że „po ponownej anali-
zie sprawy upomnienie nie ma uzasadnienia”.

Zdaniem wspomnianego radnego niedo-
pełnienie przez Pocztę obowiązku wynikają-
cego z rozporządzenia Ministra Transportu z 
25 września 2007r. polega na tym, że dawne 
dowody rejestracyjne odbiorników RTV były 
ważne do listopada 2008, a potem operator pu-
bliczny miał nadać nowe numery identyfika-
cyjne i powiadomić abonentów o tym fakcie. 
Jeśli ktoś nie został powiadomiony, to zdaniem 
radnego, nie musi płacić abonamentu.

Zwolennicy niepłacenia argumentują także, 
że ani ustawa Prawo pocztowe, jak i żaden 
inny akt prawny nie upoważnia KRRiT do 
sprawowania kontroli nad Pocztą Polską S.A. 
w zakresie obowiązku uiszczania opłaty abo-
namentowej.

red.

GIGANTYCZNY rachunek za brak abonamentu
Da się go uniknąć?
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

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

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

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

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

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

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

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

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

czynne 24 h

R E K L A M A

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

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

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

Sprzedam mieszkanie 

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna 
tel. 724 678 407
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– Wydaje nam się, że wiemy 
jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

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

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

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

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

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

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

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

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

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

Którędy przez las?
Wybierając się do lasu, należy najpierw zastanowić się co w le-

sie wolno, a czego nie. Znajomość przepisów pozwoli nam uniknąć 
drobnych wykroczeń. Zacznijmy od trasy wycieczki. Po każdej drodze i 
ścieżce leśnej można się poruszać wyłącznie pieszo lub rowerem. Jaz-
da konna oraz jazda pojazdem zaprzęgowym lub silnikowym są do-
zwolone drogami leśnymi, gdy są one oznakowane drogowskazami 
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów na drogach 
leśnych dozwolony jest również wyłącznie w miejscach oznakowa-
nych. Przepisy te nie dotyczą jednak inwalidów poruszających się po-
jazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Należy pamiętać, by omijać miejsca objęte stałym zakazem wstępu, 
a są to uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i 
drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków i ob-
szary zagrożone erozją.

Pamiętajmy ponadto, że nadleśnictwa mogą wprowadzać okreso-
we zakazy wstępu do lasu, jeżeli na danym obszarze nastąpiło znisz-
czenie runa leśnego lub drzewostanu, wykonywane są prace z zakresu 
hodowli i ochrony lasu, pozyskiwane jest drewno, albo na skutek suszy 
występuje duże zagrożenie pożarowe.

Czego unikać?
Czasy przyjeżdżania nad wodę i mycia dużego fiata szamponem 

już chyba minęły, ale cały czas w lesie zabrania się: zanieczyszczania 
gleby i wód. Zaśmiecanie też jest nielegalne, więc nie wolno do lasu 
wrzucać azbestu, opon, lodówek i tym podobnych śmieci. Ten przepis 
był do niedawna łamany na potęgę, ale zamaskowane kamery inter-
netowe monitorujące lasy naszego regionu dość skutecznie zaczęły 
odstraszać traktujących las jak śmietnik.

Osoby kopiące w lesie piach, czy żwir tez są narażone na mandat 
za nielegalne rozkopywanie gruntu, albo też za równie nielegalne roz-
garnianie ściółki.

Grzybiarze szanujący las narzekają często na niesforne dzieci spa-
cerowiczów, które kopią muchomory i depczą purchawki. Grzybiarze 
słusznie protestują, bowiem zabrania się w lesie niszczenia grzybów 
oraz grzybni, a także niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i 
innych roślin. Trzeba tu wspomnieć o nielegalnym „przemysłowym” 
zbieraniu np. jagód przyrządami niszczącymi krzaczki. Zbieranie 
płodów runa leśnego jest ponadto nielegalne w oznakowanych miej-
scach zabronionych.

Muszą w lesie uważać właściciele psów, bo zabronione jest puszcza-
nie czworonogów luzem, a ponadto płoszenie, ściganie, chwytanie i 
zabijanie dziko żyjących zwierząt, jak również wybieranie jaj i piskląt, 
niszczenie lęgowisk i gniazd ptasich.

Skoro nie można pozwolić psu, by się w lesie najadł „tradycyjnymi 
metodami”, to tak samo niedozwolony jest wypas zwierząt gospodar-
skich.

Turyści muszą być natomiast świadomi, że wykroczeniem jest także 
biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu 
lub nadleśniczego, hałasowanie oraz używanie sygnałów dźwięko-
wych z wyjątkiem przypadków wszczęcia alarmu, bądź wzywania 
pomocy.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 
100 metrów od granicy lasu zabronione jest także, o czym wszyscy 
powinni doskonale wiedzieć, rozniecanie ognia poza wyznaczonymi 
miejscami, a nawet korzystanie z otwartego płomienia. Oczywiście 
bezwzględnie jest także zabronione wypalanie wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych.

Kłusownicy mają gorzej
Wyżej wymienione zachowania są wszystkie klasyfikowane przez 

prawo jako „szkodnictwo leśne”. Poza takimi przejawami szkodnictwa 
zabroniony jest wyrąb drzewa w lesie w celu jego przywłaszczenia i 
kradzież leśna, równie nielegalne jest paserstwo, którego przedmio-
tem jest drzewo z lasu, naruszenie przepisów przeciwpożarowych w 
lasach.

Ciekawostką jest, że na gruntach stanowiących własność Skarbu 
Państwa strażnikom leśnym przysługują również uprawnienia Pań-
stwowej Straży Łowieckiej w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz 
Państwowej Straży Rybackiej w zakresie kontroli legalności dokony-
wania połowu. W błędzie jest więc ten, komu się wydaje, że straż le-
śna nie interesuje się „niewinnym” łowieniem ryb na brzegu leśnego 
strumienia.

Strażnicy mogą wiele...
Gdy już spotkamy strażników leśnych, musimy być świadomi ich 

obowiązków i praw. Straż leśna ma sporo uprawnień. Należy do nich, 
oprócz ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym 
uczynku lub w drodze bezpośredniego pościgu, także: „legitymowanie 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia jak 
również świadków zdarzenia, nakładanie oraz pobieranie grzywien 
w drodze mandatu karnego, zatrzymywanie i dokonywanie kontroli 
środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie, przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc, ujęcie na 
gorącym uczynku sprawcy przestępstwa, odbieranie za pokwitowa-
niem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia 
oraz narzędzi służących do ich popełnienia”...

Konsekwencją powyższych uprawnień jest także „prowadzenie 
dochodzeń oraz wnoszenie i popierania aktów oskarżenia w postępo-
waniu uproszczonym (…) i prowadzenie postępowania w sprawach o 
wykroczenia oraz udział w rozprawach przed Sądem Grodzkim w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego w sprawach wykroczeń w zakresie 
szkodnictwa leśnego”.

Strażnicy leśni w wykonywaniu swojej pracy mogą używać szere-
gu środków przymusu, do których należą, oprócz siły fizycznej, użycia 
chwytów obezwładniających i skorzystania z pomocy psa służbowe-
go, także pałka służbowa, kajdanki, chemiczne środki obezwładniają-
ce (czyli ręczny miotacz gazu). W przypadku, gdy wymienione środki 
nie wystarczą  strażnicy leśni mają prawo użycia broni palnej.

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

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

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

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

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

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

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

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ostatnim odcinku naszego ekologicznego cyklu przyglądaliśmy się darom lasu i podziwialiśmy bogactwa, 
z jakich dzięki lasom korzystamy. Dziś natomiast zastanowimy się, czy korzystamy właściwie. Niestety lasy 
naszego regionu narażone są na szkody spowodowane rozmaitą ludzką działalnością.



Z inicjatywy Koła PZW Starokrzepice odbyła 
się akcja pod hasłem „Wiosenne sprzątanie świa-
ta”, która miała miejsce nad rzeką Liswartą na 
20 kilometrowym odcinku od Podłęża Szlachec-
kiego do Dankowa. Czterdziestu ochotników, 

którzy przybyli na akcję zostało zaopatrzonych 
w worki na śmieci i podzielonych na grupy, które 
zostały oddelegowane w różne miejsca rzeki, by 
oczyścić jej koryto (tym zajmowałam się specjal-
na ekipa płynąc pontonem) i brzegi. 

Inicjatorzy „Wiosennego sprzątania świata”, 
zwrócili się o wsparcie do Urzędu Gminy w Krze-
picach, co spotkało się z aprobatą władz. Przed-
stawiciele gminy dostarczyli worki oraz odebrali 
i wywieźli wszystkie zebrane śmieci. A było, co 
odebrać, bo ilość zebranych przez uczestników 
śmieci przeszła najśmielsze oczekiwania. Ponad 
120 pełnych worków, dało łącznie ponad pół tony 
śmieci. Pokazuje to, jak dużo nieczystości znaj-
dowało się, w miejscu, gdzie teoretycznie być ich 
nie powinno. Oprócz niezliczonej ilości butelek, 
puszek aluminiowych, słoików i plastikowych 
opakowań, trafił się również stary telewizor, opo-
ny, a nawet świetlówki, co świadczy o całkowitej 
bezmyślności ludzi, którzy je tam wyrzucili. 

Cała akcja, która nie była ostatnią (jeden z ini-
cjatorów Kamil Chęciński planuje takie dwa razy 
do roku) ma uświadomić społeczeństwu, jakimi 
„śmieciarzami” jest spora grupa ludzi, i że nie po-
trafi zachować się odpowiednio na łonie przyrody. 
Nie tylko nad przepiękną Liswartą, ale i nad innymi 
akwenami lub w lasach pozostawione tony śmieci 
właśnie o tym świadczą. Bo czy tak trudno jest za-
brać ze sobą to, co się przywiozło ze sobą nad wodę. 

Na koniec w imieniu koła Starokrzepi-
ce chciałbym podziękować wszystkim, któ-
rzy przybyli na akcję oraz gminie Krzepice za 
wsparcie całej inicjatywy.

RSA 
Zdjęcia: Maciej Pilśniak i Paweł Ceglarz
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Wielkie sprzątanie 
rzeki Liswarty
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Liga Futsalu - 7 kolejka
Po krótkiej przerwie ponownie wróciliśmy do ry-

walizacji w Lidze Futsalu. W niedzielę 1.03 na arenie 
głównej Hali Sportowej Częstochowa mogliśmy zoba-
czyć 14 spotkań, które dały dodatkowe odpowiedzi na 
pytanie, kto będzie walczyć w tym sezonie o mistrzo-
stwo ligi. 

Pierwszy mecz od razu przyniósł grad bramek. Klub 54 
Exact Systems rozpoczął dzień od ostrego strzelania na 
bramkę swoich przeciwników. Grubasy od dłuższego cza-
su nie prezentują dobrej formy. Kryzys chyba dopadł ich 
na dobre, bo w tym meczu nie potrafili w żaden sposób 
przeciwstawić się klubowiczom. Formą strzelecką błysnął 
Piotr Lewandowski trafiając do bramki aż pięciokrotnie.
W drugim meczu SGP podejmowało Abstynent. Jak 
wiadomo, obie drużyny celujące w czołową szóstkę po I 
Etapie rozgrywek. Przed meczem stawialibyśmy remis ze 
wskazaniem na Abstynent. Ostatecznie zawodnicy grający 
w strojach przypominających Barcelonę zwyciężyli 4 do 2.
Drugi tego dnia mecz Klubu 54, w którym mie-
rzyli się z debiutantami, czyli Eurokadrą był kolej-
nym festiwalem strzeleckim. Ponownie wysoka for-
mę potwierdził Piotrek Lewandowski, który po tej 
kolejce samodzielnie obejmie fotel lidera strzelców.
Mecz kolejny to ponownie kiepska postawa Grubasów, 
nie potrafiącym tym razem oprzeć się atakom CNC 
Wieczorek, którzy wypunktowali swoich rywali i zain-
kasowali komplet punktów. Następnie szykowaliśmy 
się na zażarty pojedynek pomiędzy ZIB Bernat Miedź-
no i Abstynentem. Żadna z tych ekip nie mogła sobie 
pozwolić na porażkę myśląc o drugim miejscu w tabeli, 
które gwarantuje bezpośredni awans do półfinału. Wynik 
remisowy okazał się sprawiedliwym i być może zoba-
czymy rywalizacje tych drużyn ponownie w fazie finało-
wej. Wtedy zwycięzca będzie mógł być już tylko jeden.
Problemów z Gminą Kłomnice nie miała drużyna ZC 

Michaś, która spokojnie kontrolowała przebieg spotka-
nia. Niespodzianka zdarzyła się w konfrontacji Zawodzia 
i SGP. Piłkarze z dzielnicy, gdzie rozgrywane są nasze 
zawody mocno zmobilizowali się przed tą konfrontacją i 
urwali punkty mającym wyższe notowania przeciwnikom. 
Bój pomiędzy dwoma Gminami na korzyść tej reprezento-
wanej przez Mykanów. To również niespodzianka. Kłom-
nice chyba nadal cierpią na poważne obniżenie formy.
Nadspodziewanie łatwo z Fachowcem poradzili sobie 
zawodnicy Romtrans wygrywając 2:0. „Cukiernicy” w 
swoim drugim meczu pokonali Zawodzie, które nie potra-
fiło podtrzymać formy z konfrontacji z SGP. TRW Polska 
łatwo rozprawiło się z Tadex Wichry, natomiast Fachowiec 
męczył się z Gminą Mykanów, którą udało mu się pokonać 
różnicą zaledwie jednej bramki. Na zakończenie obserwo-
waliśmy ciekawe spotkanie pomiędzy TRW Polska i Rom-
trans. Przed meczem ciężko było wskazać faworyta tego 
meczu. Zdeterminowany Romtrans ostatecznie zwyciężył 
4:2 i dopisał kolejne 3 punkty do swojej ligowej tabeli.
Następne mecze odbędą się w dniu 8 marca. Początek o 
godzinie 11.00. 

red.
Wyniki niedzielnych spotkań:

Klub 54 Exact Systems – Grubasy 7:0 (P. Lewandowski 
x5, M. Dębski, C. Jędryka)
Abstynent – SGP 4:2 (P. Konieczko, M.Mańko, C. Mazur-
kiewicz, D. Jankowski - T. Całus, P. Warocki)
Klub 54 Exact Systems – Eurokadra 14:0 (P. Lewandow-
ski x6, M. Lewandowski x2, C. Jędryka x2, A. Olewiński, 
M. Dębski, T. Nitkiewicz, M. Tusiński)
CNC Wieczorek – Grubasy 3:0 (D. Kidawa, P. Majcherek, 
W. Kuban (br. sam))
ZIB Bernat Miedźno - Abstynent 1:1 (M. Radecki - W. 
Szymczyk)
Eurokadra – SGP 0:6 (K. Rogozik x2, T. Całus, P. Podwy-
socki, Z. Grabara, S. Kozierkiewicz)
ZC Michaś – Gmina Kłomnice 4:0 (M. Wiszard, A. 
Szymczyk, P. Bański, T. Kowalczyk)
Zawodzie – SGP 4:1 (W. Gurtman x2, D. Dębiński x2 - P. 
Podwysocki)

Gmina Mykanów – Gmina Kłomnice 4:2 (S. Hyra 2, R. 
Nogalski, M. Niemczyk - J. Frymus, A. Franc)
Fachowiec – Romtrans 0:2 (P. Golis, J. Nowakowski)
ZC Michaś – Zawodzie 3:1 (W. Dawidowski, M. Wal-
czak, P. Antoniak - M. Ludynia)
TRW Polska – Tadex Wichry 6:1 (R. Malczewski x3, J. 

Cianciara, T. Rusiniak, P. Jura - W. Gawron)
Gmina Mykanów – Fachowiec 1:2 (A.Pietruszka - A. 
Radosz, K. Kołaczyk)
TRW Polska – Romtrans 2:4 (T. Rusiniak, R. Malczewski 
- J. Chłód x2, P. Golis, M. Glondalski)
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Masaże
Kręgarstwo 

Bioenergoterapia 
Zajęcia z rozwoju osobistego

   Gabinet
ul. Wolności 27, Częstochowa

wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

www.aloha-gabinet.com     e-mail: biuro@centrum-aloha.com

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni:  607 856 147

PROMOCJA  50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg

mi...4
Zmęczeni okresem zimowym, szukamy zwiastunów 

nadchodzącej wiosny. Zanim drzewa okryją się liśćmi, za-
stanawiamy się jak długo musimy jeszcze na nią czekać. 
Przy umiejętnym dobraniu gatunków roślin w naszym 
ogrodzie, wiosna może zacząć się zaraz po zniknięciu  śnie-
gu. Marzec to czas krokusów, przebiśniegów, narcyzów, 
przylaszczek i sasanek – dzięki nim w ogrodzie zaczyna 
tętnić nowe życie, robi się barwnie  i radośnie.

Do części parterowej ogrodu niezastąpione są rośliny 
cebulowe. Jeśli jesienią posadziliśmy cebule tulipanów, 
krokusów lub hiacyntów, teraz możemy cieszyć się ich 
pięknem. Jeśli nie, to warto zaplanować takie nasadzenia, 
aby w przyszłym roku na wiosnę móc je podziwiać. War-
to kupić sporą ilość cebul, ponieważ stosowane w dużych 
grupach robią naprawdę wspaniałe wrażenie. Najbardziej 
popularne w naszych ogrodach są krokusy, które niekiedy 
zakwitają już późną zimą. Nie marzną dzięki woskowej 
skórce i są bardzo łatwe w uprawie, gdyż nie trzeba ich wy-
kopywać co roku. Ładnie wyglądają w ogrodach skalnych, 
na rabatach bylinowych, wrzosowiskach i w grupach pod 
drzewami. Dobrym towarzystwem są także mini żonkile 
i tulipany czy rozchodniki. Kolorowe główki krokusów 
przyciągają też pierwsze pszczoły. Między końcem lute-
go i początkiem marca zakwitają przebiśniegi. Najlepiej 
umieścić po kilka cebulek tego gatunku w jednym miej-
scu, ponieważ z każdej wykształca się tylko jedna łodyga 
kwiatowa. Przebiśniegi często można spotkać na leśnych 
polanach, łąkach i w lasach liściastych. Bywają dostępne 
od marca jako rośliny doniczkowe, które po okresie kwit-
nienia można przesadzić do ogrodu. Pierwiosnki to z kolei 
kwiaty, które jako pierwsze zdobią nasze mieszkania na 
wiosnę. Przekwitnięty pierwiosnek musi odpocząć. W tym 
celu ścinamy łodygę kwiatostanu, ograniczamy podlewa-
nie, przerywamy nawożenie, po czym stawiamy roślinę 
w chłodnym i widnym miejscu mieszkania. Po pierw-
szych przymrozkach, pierwiosnki możemy przesadzić do 
ogrodu. Nie możemy oczywiście zapomnieć o tulipanach. 
Kwitną jedynie przez kilkanaście dni, ale ich niezwykła 
uroda czyni z nich najbardziej popularne wiosenne kwiaty 
cebulowe. Z kolei narcyzy są najbardziej uniwersalne w 

ogrodzie. Możemy sadzić je nawet na trawnikach pod wa-
runkiem, że wstrzymamy się z koszeniem aż do uschnięcia 
liści narcyzów.

Wśród krzewów najwcześniej zakwitających, czasami 
już w styczniu, jest oczar, którego kwiaty są odporne na 
ujemne temperatury (do -12ºC) oraz forsycja w odmianach 
karłowych lub bujnie rosnących. Forsycja kwitnie zwykle 
już od połowy marca. Innym krzewem kwitnącym pod ko-
niec zimy jest wawrzynek wilczełyko. Jego silnie pachną-
ce, różowe kwiaty pojawiają się w marcu, a czasem już pod 
koniec lutego, przed rozwinięciem się liści. Na początku 
marca kwitnie też wierzba iwa zapewniając często pierw-
szy po długiej zimie pełny posiłek dla pszczół. 

W marcu dni są coraz dłuższe i słońca coraz więcej, w 
związku z tym rozpoczynamy pierwsze poważne w no-
wym sezonie prace ogrodnicze.

Wysiewamy większość roślin jednorocznych, upra-
wianych z rozsady. W dalszym ciągu sprawdzamy bulwy 
dalii i pacioreczników, przechowywanych w chłodnych 
pomieszczeniach. Jeśli stopniał śnieg możemy ciąć krze-
wy liściaste kwitnące latem na pędach tegorocznych. 
Tniemy również u podstawy derenie, aby wydały większą 
ilość kolorowych pędów oraz powojniki. Wierzby szcze-
pione na wysokim pniu teraz zostawiamy, gdyż kwitną i 
mają „kotki”. Wycinamy zeszłoroczne kwiatostany hor-
tensji. Możemy rozpocząć sadzenie żywopłotów z roślin 
liściastych. Jeśli ziemia rozmarzła, zagrabiamy rabaty, 
które przekopaliśmy jesienią. Rozpoczynamy usuwanie 
okryć zimowych, ale jeśli nie jesteśmy pewni, czy już 
należy odkrywać, lepiej zaczekać do końca miesiąca. Ob-
cinamy stare źdźbła ozdobnych traw. Wykonujemy zabie-
gi ulepszające glebę, rozsypujemy próchnicę, kompost i 
płytko mieszamy z ziemią. Jeśli nie ma śniegu, trawnik 
wygrabiamy ostrymi grabiami tzw. wachlarzem i kosimy 
nisko, prawie po samej ziemi, wykonujemy płytką aerację 
(napowietrzanie), a gołe miejsca posypujemy torfem lub 
żyzną ziemią i dosiewamy nasion traw. Nawozimy po raz 
pierwszy w tym sezonie nawozem do trawników i podle-
wamy, aby go rozpuścić.

AW
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III Nocna Sztafeta Łyżwiarska
W ostatnią sobotę lutego o godz. 20.00 na Sztucz-

nym Lodowisku przy ul. Boya-Żeleńskiego od-
była się III Nocna Sztafeta Łyżwiarska. Do zawo-
dów zgłosiło się 11 drużyn w czteroosobowych, 
damsko - męskich składach. Zgodnie z programem po 
godzinie 20-tej rozlosowano numery startowe, a chwilę 
później na linii startu ustawieni byli już pierwsi zawod-
nicy, którzy na sygnał sędziego rozpoczęli rywalizację.
Jak się okazało tylko nielicznym udało się utrzymać 
równe, szybkie tempo przez całe 7 minut. Umiejętność 
odpowiedniego rozłożenia sił oraz znajomość własnych 
możliwości były kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku.
Podobnie jak w poprzednich edycjach sztafet wiek i umie-
jętności łyżwiarzy były bardzo zróżnicowane, a najmłod-
szy z uczestników miał zaledwie 8 lat. Cieszy nas również 

spora liczba kibiców, którzy gorąco dopingowali swoich 
znajomych.

Sztafeta podzielona była na dwie serie. W pierwszej 
rywalizowało 6, a w drugiej 5 drużyn. Na uwagę za-
sługuje wynik jaki w drugiej serii odnotował zawodnik 
drużyny 034 Mamuno. 28 przejechanych okrążeń to 
najlepszy indywidualny wynik w 3-letniej historii za-
wodów. Po podsumowaniu wyników każdej ze zmian 
mogliśmy wyłonić zwycięzców sztafety. Niezmiennie 
od lat sztafetę wygrywa ekipa 034 Mamuno, która w 
tym roku przejechała 98 okrążeń. Na drugim miejscu 
zameldowała się bardzo wyrównana drużyna Jura Ska-
ting z sumą 96 okrążeń. Trzeci stopień podium przy-
padł drużynie Sobieski Company z 92 okrążeniami.
Podczas dekoracji zwycięskie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe medale i nagrody ufundowane przez MOSiR, naj-
młodsi uczestnicy otrzymali słodycze.

red.
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pracujemy na kosmetykach fi rmy

Studio Fryzjerskie 
K&M

Kamil Kowalski

Częstochowa
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60

poniedziałek - piątek 
8.00-19.00

sobota 
8.00-15.00

Zbliża sie Dzień Kobiet, 
chcesz poczuć się wyjątkowo? 

Studio Fryzjerskie K&M zaprasza.

Od 5 do 7 marca  przy usłudze 
wybrany kosmetyk 15% taniej.

Czas na dobre ciecie... 

R E K L A M A

DZIEŃ KOBIET W CZĘSTOCHOWSKIM TEATRZE 
MUSICAL Michaela Ronzoni 

„SIOSTRY PARRY”
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzycz-

ny zaprasza na ucztę muzyczną o marzeniach, mi-
łości, przyjaźni i tęsknocie w klimacie jazzu i swin-

gu. Musical opowiada historię dwóch żydowskich 
sióstr Pegelman, które w pogoni za marzeniami 
przenoszą się z galicyjskiego miasteczka do Nowe-
go Jorku. 

...od pieśni żydowskich po utwory musicalowe 
śpiewane w trzech językach. Szalone lata 20-te 
ubiegłego wieku, doskonała gra aktorska!

Sobota, 7 marca, godz. 16.30 i 19.30
Niedziela, 8 marca, godz. 16.00 i 19.00

Czas trwania: 120 min. (z 15 min. przerwą)
Informacje i rezerwacja (34) 372 33 27 (47, 57) 

lub Kasa Teatru (34) 372 33 06
Przed spektaklami konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, a po 

teatralnych emocjach lampka wina.




