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TYGODNIK REGIONALNY – CZĘSTOCHOWA I POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, 
KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI
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Masz firmę 
– sprawdź 
zmiany w VAT
 czytaj na stronie  2

Wybory na prezydenta 
już w przyszłym roku, 
więc kto komu zrobi  
na złość...
 czytaj na stronie 3

Czas na  
eurorealizm
 czytaj na stronie 4

Częstochowa – coraz  
mniej ludzi i coraz starsi

    nr 2 (661)         12.01.2017

Informujemy, że w Częstochowie są jednak dobrzy ludzie. 
Nie znamy sprawców opatulenia drzewa przed Ratuszem, 
ale zdecydowanie ten czyn pochwalamy. Brawo i buźka!
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tel. 34 366 46 89, 
693 339 171

www.finanse.czest.pl
biuro@finanse.czest.pl
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Nawet optymiści przyznają, że Częstochowa „umie-
ra”, bo gołym okiem widać, że jest nas coraz mniej. 
Powód? Brakuje poważnych inwestycji, szczególnie 
prywatnych; kurczy się rynek pracy, gdyż nie ma 
przedsiębiorstw – zwłaszcza dużych; młodzi ludzie 
nie chcą swojej przyszłości wiązać z rodzinnym mia-
stem i masowo je opuszczają. Oczywiście przyczyn 
jest znacznie więcej... 
Tak czy siak już za kilka lat Częstochowa otrzyma 
miano miasta ludzi starych, a liczba ponad 200 
tysięcy częstochowian stanie się odległym wspo-
mnieniem. 
Na ten stan rzeczy „pracujemy” już dziś. W 2016 
roku urodziło się w Częstochowie (chociaż nie ko-
niecznie częstochowian) 2.736 dzieci, liczba zareje-
strowanych zgonów natomiast to 3.445. W jednym 
tylko roku, wyłącznie z przyczyn naturalnych jest 
nas mniej o 709 osób.

Ile dzieci narodziło się w 
mieście Częstochowa w 
roku 2016?  Ilu chłopców, 
a ile dziewczynek? Czy 
dzieci te są nowymi miesz-
kańcami Częstochowy?

„Łączna liczba urodzeń – 
2.790, w tym 2.736 urodzeń ży-
wych i 54 urodzeń martwych. W 
uwagi na błąd oprogramowania 
ogólnopolskiego systemu Źródło 
nie mogę podać precyzyjnej licz-
by dziewczynek i chłopców, ale 
należy przyjąć, że wśród ogólnej 
liczby urodzeń 52 % stanowią 
chłopcy (jest to pewna stała). 
Mimo, iż najczęściej przy spo-
rządzaniu aktu urodzenia doko-
nujemy zameldowania dziecka, 
jednak nie prowadzimy na ten 
temat statystyk. Poniżej zamiesz-
czam jednak precyzyjne dane z 
Wydziału Spraw Obywatelskich, 
opracowane na podstawie reje-
stru mieszkańców.”
Prosimy o podanie uro-
dzeń lat poprzednich:
„Urodzenia żywe:
2011 – 3.651

2012 – 3.581
2013 – 3.286
2014 – 2.901
2015 – 2.805
2016 – 2.736

W odniesieniu do urodzeń 
tendencja od 2009 jest malejąca, 
co pozostaje w ścisłym związku 
z liczbą zawieranych małżeństw 
oraz ogólną liczbą osób w wie-
ku prokreacyjnym. Najczęstsze 
roczniki rodziców to obecnie 
1984-1995 (pomiędzy tymi la-
tami miał miejsce znaczący spa-
dek liczby urodzeń).”
Czy możliwym jest usta-
lenie, ile dzieci urodziło 
się w każdym ze szpitali 
w Częstochowie?

„Nie prowadzimy takich 
statystyk. Na pewno dużo wię-
cej dzieci rodzi się w szpitalu 
na Parkitce.”
Jakie imiona zarówno dla 
dziewczynek jak i chłop-
ców były najbardziej 
popularne w roku 2016?
„Chłopcy:
Antoni - 82
Jakub - 81
Kacper - 64
Szymon - 62
Jan - 51
Franciszek - 51

Dziewczynki:
Natalia - 76
Zuzanna - 74
Julia - 66
Maja - 60
Hanna - 51
Alicja – 50.”

Ile spośród wszystkich 
urodzonych dzieci to dzie-
ci z obywatelstwem innym 
niż polskie?

„Niestety, nasze opro-
gramowanie nie pozwala na 
wygenerowanie raportu dot. 
obywatelstwa dzieci w czasie 
zwykłej rejestracji.”
Częstochowa miasto sta-
rych ludzi

Liczebność mieszkańców 
Częstochowy to różnica mię-
dzy liczbą urodzeń a liczbą 
zgonów.
Ilu mieszkańców Czę-
stochowy zmarło w roku 
2016?

„Urząd Stanu Cywilnego 
w danej miejscowości reje-
struje wszystkie zgony na te-
renie gminy, bez rozróżniania 
na miejsce zamieszkania oso-
by zmarłej, dlatego z naszej 
perspektywy nie jest możliwe 
wskazanie liczby zmarłych 
mieszkańców Częstochowy. 

Ogólna liczba zgonów zare-
jestrowanych w 2016 w Czę-
stochowie to 3.445.

Poniżej zamieszczam jed-
nak dane opracowanie przez 
Wydział Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta Często-
chowy na podstawie rejestru 
mieszkańców.

DANE Z WSO: stan na 
31.12.2016 r. w odniesieniu do 
mieszkańców Częstochowy.

* liczba zgonów w okre-
sie od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. - 2.698;

* liczba osób urodzonych 
w okresie od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. zameldowanych 
na pobyt stały w Częstochowie 
– 1.737

* liczba osób urodzonych 
w okresie od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. zameldowanych 
na pobyt czasowy w Często-
chowie - 19

* liczba osób zameldowa-
nych na pobyt stały w Często-
chowie (stan na 31.12.2016 r.) 
- 216.913

* liczba osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy w Czę-
stochowie (stan na 31.12.2016 
r.) - 4.256.”

 Renata R. Kluczna



Kolejne, planowane 
„uszczelki” to e-paragony i 
e-faktury oraz zmiany, któ-
re wprowadza nowelizacja 
ustawy o VAT. Najważniej-
szym hasłem rządzących w 
roku 2017 będzie zgodność 
prowadzenia biznesu z pra-
wem. - VAT staje się podat-
kiem podwyższonego ryzy-
ka. Z jednej strony bardzo 
obszerne i szczegółowe ra-
portowanie, a z drugiej stro-
ny podniesienie kar - mówi 
ekspert ds. ekonomii.

Zmiana w ustawie o 
VAT wprowadza m.in. obo-
wiązek składania deklaracji 
VAT w formie elektronicz-
nej od stycznia 2017 r. pod 
groźbą sankcji administra-
cyjnych. Niedochowanie 
formy elektronicznej grozi 
karą jak za wykroczenie 
skarbowe. Według sza-
cunków resortu finansów, 
zmiany mają zaowocować 
zwiększeniem wpływów 
do budżetu państwa o 3,4 
mld złotych. W zapisach 
widać trend do zaostrzania 
kar również w odniesieniu 
do wykroczeń skarbowych 
i działań o bardzo szerokiej 
definicji np. za „nierzetelne 
wystawianie faktur czy po-
sługiwanie się takimi doku-
mentami”. 

Obowiązek składania de-
klaracji VAT w formie elek-
tronicznej dotyczy przedsię-
biorców:

- mających już wcze-
śniej obowiązek składania 
deklaracji podatkowych (a 
także informacji i roczne-
go obliczenia podatku) za 
pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej; 
część podatników w formie 
elektronicznej będzie skła-
dała swoje deklaracje VAT 
dopiero od 1 stycznia 2018 
roku,

- zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT UE,

- będących dostawcami 
objętymi mechanizmem od-
wróconego obciążenia.

Inne znaczące zmiany 
w podatku VAT to przede 
wszystkim:

- przedłużenie obowiązy-
wania podwyższonych sta-
wek VAT do końca 2018 r. 
(zastosowanie stawek 23% 
i 8% oraz stawki należnego 
rolnikom ryczałtowym zry-
czałtowanego zwrotu podat-
ku w wysokości 7%, a także 
stawki ryczałtu dla taksów-
karzy w wysokości 4%),

- podwyższenie limitu 
uprawniającego do korzy-
stania z tzw. podmiotowego 
zwolnienia z VAT (zgod-
nie z nowymi regulacjami 
zwalnia się od tego podatku 
sprzedaż dokonywaną przez 
podatników, u których war-
tość sprzedaży nie przekro-
czyła łącznie w poprzednim 
roku podatkowym 200 tys. 
zł),

- uniemożliwienie skła-
dania kwartalnych deklara-
cji VAT przez podatników 
innych niż mali podatnicy 
VAT oraz przez podatników 
rozpoczynających wykony-
wanie czynności podlegają-
cych opodatkowaniu,

- objęcie odwrotnym ob-

ciążeniem znacznej części 
wykonywanych przez pod-
wykonawców robót budow-
lanych,

- rozszerzenie katalogu 
towarów objętych mecha-
nizmem odwrotnego obcią-
żenia.

 red.

Na scenę wkroczyła statystyka
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„Statystyka - jedni wy-
mawiają to jak imię naj-
droższej osoby, inni z 
trwogą. Niejedna kariera 
zawodowa poszybowała do 
góry, ale i zdarzały się ostre 
zjazdy w dół. Wielki miło-
śnik i propagator tej nauki 
mawiał: dwóch zabitych 
to morderstwo, miliony to 
statystyka - a nazywali go 
Stalin. Ostatnio w Często-
chowie, jak to w świętym 
mieście, zdarzył się cud. 

Na parkingu z przyczyn do 
dziś niewyjaśnionych jeden 
samochód zbliżył się do dru-
giego, zderzak w zderzak bez 
udziału osób trzecich. Kie-
rowca jednego z tych samo-
chodów, jako że był pierw-
szy na miejscu zdarzenia nie 
doczekawszy się drugiego 
kierowcy, zadzwonił po ruch 
drogowy, aby podzielić się 
tą dobrą nowiną. Po przy-
jeździe patrolu w sile dwóch 

funkcjonariuszy policji, wy-
korzystując niewidoczne fale, 
ustalono właściciela drugiego 
samochodu. Gdy panowie się 
spotkali przy swoich samo-
chodach, ich rozmowa zaczę-
ła się z wysokiego „C”. Jak 
emocje opadły i po obejrze-
niu zderzaków i stwierdzeniu, 
że nic się nie stało - podzięko-
wali dzielnym funkcjonariu-
szom drogówki za przybycie 
i chcieli załatwić sprawę we 
własnym zakresie. I tu na sce-
nę wkroczyła statystyka.

Policjant starszy stopniem, 
kategorycznie oświadczył, że 
skoro jest zgłoszenie musi 
być sprawca, którego trzeba 
ukarać mandatem. Ponieważ 
nie było świadków całego 
zdarzenia, tzw. sprawca za-
proponował, aby go pouczyć. 
Nic z tego, zaproponowano 
mandat 50 zł i parę karnych 
punktów. Ponadto, chyba w 
celach statystycznych, prze-
badano tzw. sprawcę na za-

wartość alkoholu. Wynik 3 
zera, czyli trzeźwy. Pokrzyw-
dzony nie dmuchał, gdyż wy-
glądał na bardzo trzeźwego. 

Odmowa przyjęcia man-
datu w sprawie tego wykro-
czenia wciągnęła w wir pracy 
częstochowski sąd. Od lipca 
do grudnia 2016 r odbyły się 
trzy posiedzenia sądu, gdzie 
rozwiązywano ten węzeł 
gordyjski. Sąd udzielił tzw. 
sprawcy prawa zadawania py-
tań do dzielnych funkcjona-
riuszy drogówki. Najważniej-
sze brzmiało: gdy przyjeżdża 
patrol ruchu drogowego na 
zdarzenie, które jest wykro-
czeniem, gdy uczestnicy już 
dogadali się między sobą, 
policjant zamiast mandatu 
może pouczyć. Nawet sąd był 
tego ciekawy, więc poprosił 
o odpowiedź. Czy reguluje 
to jakiś artykuł czy rozporzą-
dzenie? Zarówno jeden, jak i 
drugi policjant odpowiedzie-
li, że można pouczyć, ale jest 

to źle widziane przez przeło-
żonych. Czyli, aby przełożeni 
mieli dobry humor i statysty-
ka była dobra (a to są awanse 
i premie) zagoniono do pracy 
cały wymiar sprawiedliwo-
ści. Wnioski nasuwają się ta-
kie - jeśli jesteś uczestnikiem 
takiego wykroczenia to po 
przyjeździe patrolu drogówki, 
wyjmij telefon komórkowy, 
nagrywaj całą interwencję i 
od razu dzwoń do komendy 
policji i proś o połączenie 
z naczelnikiem drogówki. 
Poinformuj go, że wszystko 
jest nagrywane i zapytaj się 
o pouczenie. Raczej każdy 
pęknie i powinien być spokój. 
Wychodzi, że stara zasada na-
dal dobrze funkcjonuje j....ć , 
karać nie nagradzać.

 Czytelnik”.

 Rzecznik Finansowy udziela porad 
w magistracie

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Rzecznikiem Fi-
nansowym organizują akcję informacyjną w dziewię-
ciu miastach w Polsce, w tym w Częstochowie. Kre-
dyty „frankowe” spędzają sen z powiek wielu ludziom. 
Umowy zawierają często klauzule, które są niejasne, 
niejednoznaczne i nieczytelne dla klientów. Niektóre z 
tych klauzul można podważać jako niedozwolone. Ale 
do pomocy potrzeba prawników specjalizujących się w 
prawie bankowym. Jeśli ktoś chce skorzystać z infor-
macji specjalistów od finansów i prawników, powinien 
przynieść swoją umowę kredytową. W czasie spotka-
nia będzie mógł zasięgnąć informacji, jakie działania w 
jego sytuacji wchodzą w grę i jak może wyglądać pomoc 
Rzecznika Finansowego, jeśli zainteresowany zdecyduje 
się na skierowanie sprawy do sądu. Spotkania odbędą się 
23 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Częstochowa, ul.
Śląska 11/13, pokój 108, od 10:00 do 14:00.  

 Ferie w częstochowskim teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza 
młodzież i dzieci do spędzenia ferii zimowych w swo-
ich murach. W programie przewidziano zajęcia z Iwoną 
Chołuj (Dykcja/impostacja), Sebastianem Banaszczy-
kiem (Improwizacja), Bartoszem Kopciem (Elementarne 
zadania aktorskie) i Markiem Ślosarskim (Etiudy, scen-
ki). Dodatkowo zwiedzanie kulis teatru. Termin: 16– 20 
stycznia 2017 r. Koszt Warsztatów - 250 zł. Informacje 
i zapisy – 34 372 33 41 (04) lub ewa.oles@teatr-mickie-
wicza.pl

 Ferie z PTTK
Regionalny oddział PTTK w Częstochowie tradycyjnie 
już przygotował ofertę dla wszystkich, którzy lubią ak-
tywnie spędzać czas wolny. W ciągu dwóch tygodni bę-
dzie można wybierać wśród marszy, wycieczek, space-
rów, warsztatów i innych ciekawych atrakcji. Szczegóły 
i zapisy w siedzibie Reg/O PTTK Częstochowa, al. NMP 
39/41, tel. 34 324–21–20 (w godz. 13.30 – 18.00) lub pod 
e-mail: pttkregczwa@op.pl
PROGRAM
14.01.2017 - XXVIII Karnawałowe Marsze na Orientację
16.01.2017 - wycieczka autokarowa: „CHLEB i SREBRO”, Mu-
zeum Chleba i Kopalnia Srebra
17.01.2017 - Zimowy Spacer po Jurze 1: Kręciwilk – Olsztyn 
(Święta Puszcza) 8 km; Wycieczka autokarowa: Muzeum Po-
wstań Śląskich i TVP Katowice
18.01.2017 - wycieczka autokarowa do Krakowa: „Śladami 
Wielkich Polaków:  Św. Jan Paweł II i Tadeusz Kościuszko” 
19.01.2017 - wycieczka autokarowa: „OLKUSKIE MUZEA”, 
Muzeum Afrykanistyczne, Wikliniarstwa, Wystawa Minerałów
20.01.2017 - wycieczka autokarowa: „ŁÓDŹ FILMOWA”, Mu-
zeum Kinematografii, Zimowy Spacer po Jurze 2: Korwinów – 
Sokole Góry 9 km
23.01.2017 - Zimowy Spacer po Jurze 3: Mstów - Gąszczyk – 
Częstochowa (Stary Rynek) 13 km                
24.01.2017 - wycieczka autokarowa: „TRADYCJE DAW-
NYCH RZEMIOSŁ”, Muzeum Rzemiosł Dawnych i Manufak-
tura Słodyczy w Żarkach
25.01.2017 - wycieczka autokarowa: Centrum Nauki Leonardo 
Da Vinci, Wystawa i warsztaty „Człowiek – niezwykła maszy-
na”, Chęciny k/Kielc 
26.01.2017 - Zimowy Spacer po Jurze 4: Biskupice – Sokole 
Góry – Olsztyn  8 km
27.01.2017 - wycieczka autokarowa: „Z WIZYTĄ W SIEDZI-
BIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK w Koszęcinie”
28.01.2017 - wycieczka autokar.: ŚWIAT SOLI – WIELICZKA.

 Mstów: lodowisko w nowej odsłonie
Gminne lodowisko we Mstowie uniezależniło się od po-
gody. Prócz zwiększenia powierzchni lodowiska z 200 
do 250 metrów, zostało ono zadaszone namiotem, więc 
ewentualny śnieg lub deszcz nie będą przeszkadzać w 
jeździe na łyżwach. - Zniknie problem z brakiem mro-
zu w najbardziej potrzebnych chwilach np. w czasie ferii 
szkolnych i nie będziemy mieli już zamiast lodowiska - 
basenu – powiedział wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz. 
Lodowisko zostało ustawione na wyprofilowanej płycie 
z kostki betonowej, nie będzie więc problemu z corocz-
nym wyrównywaniem terenu pod jego ustawienie, jak to 
było na rynku we Mstowie. Do mrożenia służą specjalne 
maty, napełnione glikolem, mrożonym przez odpowied-
nio dobrany agregat chłodzący. Lodowisko jest zlokali-
zowane obok boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie 
klubu LKS Warta w Mstowie. Dysponuje też dużym par-
kingiem, dla osób dojeżdżających.
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Masz fi rmę 
 – sprawdź zmiany w VAT
Polski system podatkowy jest w trakcie elektronicznej rewolucji. Kolejne zmiany w prze-
pisach proponowane przez Ministerstwo Finansów wykorzystują możliwości nowych 
technologii. W życie wszedł już obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania 
danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. 



Pierwsze w tym roku spotkanie 
Podziemnego Salonu Prasowego „7 
dni”, mimo mroźnej pogody, cie-
szyło się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców Częstochowy.

Nowy Rok oznacza nowe tematy, 
chociaż podczas salonu przewijały się 
także sprawy zaległe. Grupa uczest-
ników coraz intensywniej postuluje 
za likwidacją Straży Miejskiej. Nie 
wszyscy podzielają zdanie przeciwni-
ków Straży Miejskiej, gdyż chociażby 
teraz w zimne dni miejscy strażnicy 
dostarczali bezdomnym gorącą zupę 
i herbatę. Ponieważ – zwłaszcza  w 
nocy – temperatury spadają nawet do 
minus trzydziestu stopni Celsjusza nie 
wszystkie samochody dało się rano 
uruchomić. I w tym przypadku też po-
mocna była Straż Miejska. Kierowca 
potrzebujący pomocy mógł zadzwonić 
pod nr 986 lub 34 368 31 90 do dy-
żurnego, który wysyłał wolny patrol, a 
ten pomagał uruchomić pojazd. Wielu 

przeciwników Straży Miejskiej za-
pewne zweryfikuje swoje nastawienie.

Kolejnym tematem zgłoszonym 
przez uczestników Salonu była sprawa 
segregacji śmieci i ich odbioru. Miesz-
kańcy domków jednorodzinnych 
uważają, że są dyskryminowani w 
stosunku do mieszkańców blokowisk. 
Właściciel domu jednorodzinnego nie 
tylko bezpośrednio przy odbiorze jest 
kontrolowany co do faktu czy rzeczy-
wiście segreguje, ale też jego śmieci 
zalegają na podwórku przez co naj-
mniej dwa tygodnie. Odbiór odpadów 
w przypadku domów wolno stojących 
odbywa się dwa razy w miesiącu. Zda-
niem uczestnika Salonu to stanowczo 
za rzadko. Poza tym, w jego opinii, 
mieszkańcy bloków nie zawsze wy-
wiązują się z obowiązku segregacji, co 
pozostaje bez kontroli.

Wśród zgłaszanych przez miesz-
kańców tematów pojawiła się bardzo 
istotna sprawa, mianowicie, nieod-

śnieżane z lodu i śniegu chodniki 
wzdłuż posesji. Nietrudno o wypadek, 
bo zwłaszcza warstwy lodu nie są po-
sypane piachem ani solą. 

Inny ważny problem poruszony 
przez uczestników spotkania dotyczył 
nieporządku na terenie wokół szpitala 
na Tysiącleciu. Temat ten opiszemy 
szerzej w kolejnym numerze Tygodni-
ka „7 dni”. 

Uczestnicy Salonu zgłaszali także 
trudności w związku z budową prze-
dłużenia ul. Racławickiej. Tuż przy 
Stacji Pogotowia obecnie nie ma 
chodnika i piesi muszą poruszać się 
ulicą. Niestety kierowcy nie są wyro-
zumiali i nierzadko dochodzi do nie-
przyjemnych dla pieszych konfronta-
cji z samochodami.

Na kolejny Podziemny Salon Pra-
sowy „7 dni” zapraszamy 6 lutego 
(poniedziałek) br. o godzinie 16.00, do 
Restauracji Pod Ratuszem (wejście od 
ul. Śląskiej). red.
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Wybory na prezydenta już  
w przyszłym roku,
więc kto komu zrobi na złość...

Redakcja „7 dni” wystąpiła  więc 
do urzędu miasta Częstochowy z py-
taniami w sprawie „rekonstrukcji” uli-
cy. Ponadto w imieniu mieszkańców, 
zaprosiliśmy prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka (SLD) oraz jego zastęp-
ców, a także szefa Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu Mariusza Sikorę na 
spacer po Wawelskiej (najchętniej w 
dzień deszczowy).

Magistrat nie odpowiedział na na-
sze pytania. Również wspólny spacer 
mieszkańców Stradomia z prezyden-
tem Matyjaszczykiem i jego świtą nie 
dojdzie do skutku.

Odpowiedział  
natomiast MZDiT:

„Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
w Częstochowie zdaje sobie sprawę z 
sytuacji jaka panuje na ul. Wawelskiej. 
Nie ma konieczności dodatkowej wizy-
tacji tej ulicy, bo pracownicy MZDiT są 
obecni i wykonują czynności służbowe 
w tym rejonie miasta regularnie. Mo-
żemy zadeklarować, że wtedy, kiedy 
nastąpi długotrwała poprawa pogody 
(nawierzchnia nie będzie rozmiękczo-
na) nawierzchnia ul. Wawelskiej zosta-
nie wyrównana. Najpewniej będzie to 

możliwe wiosną tego roku. Gruntowna 
przebudowa wiąże się z zakrojonymi na 
szeroką skalę pracami, które wymagają 
znacznych środków finansowych. W 
budżecie na 2017 roku nie ma kwoty za-
bezpieczonej na ten cel.

Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT”.

Tuż po naszej pierwszej publi-
kacji, mieszkańcy Stradomia 
przesłali do naszej redakcji 
kolejny list:

„Dziękujemy za poruszenie naszej 
doczesnej bolączki, nie mniej jednak 
wątpliwe czy cokolwiek wskóramy, bo 
jak na razie to się co i rusz pogarsza. 
Święta u nas wyglądały jak na załączo-
nych fotkach. Nie można bez utopienia 
przejść się z auta do furtki, nie można 
już absolutnie pokonać u nas kawałka 
drogi do ulicy Jagiellońskiej, nie moż-
na minąć się pojazdami, nie ma mowy 
o wjeżdżaniu za jednym manewrem do 
własnej bramy, a już zupełnie niemoż-
liwym jest nawrócenie pojazdu - film 
polskie drogi to banał. 

Przed rodzinami i gośćmi świątecz-
nymi płonęliśmy ze wstydu za nasze 
władze. Żeby było zabawniej zamknię-

to chodnik dla przechodniów wzdłuż 
ulicy Jagiellońskiej, więc należy się 
cofnąć z Wawelskiej 800 metrów do 
Semex-u i tam przejść, albo przebiegać 
w poprzek Jagiellońskiej przez dwupa-
smówkę - nie wyobrażamy sobie dro-
gi dzieci do szkoły czy starszych do 
przychodni bądź kościoła, instytucji. 
Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż 
robi nam się na złość systematycznie 
po interwencjach, skargach i ukazanym 
artykule, ale ponieważ nie mamy i tak 
już nic do stracenia to wytrzymamy tą 
wolną amerykankę. Szkoda tylko, że z 
włodarzy miasta nikt nie ma cywilnej 
odwagi i honoru pokazać się na naszej 
Wawelskiej tragedii, żeby spojrzeć 
nam prosto w oczy... my jesteśmy go-
towi przywitać!

Mieszkańcy Tragedii Wawelskiej”.

W związku z sugestiami mieszkań-
ców ul. Wawelskiej (o złośliwościach 
powstałych po artykule) poczuwamy 
się w obowiązku kontynuować temat. 
Ponownie urząd miasta i MZDiT po-
prosiliśmy o wyjaśnianie w sprawie 
ulicy Wawelskiej.

Do tematu powrócimy.
 Renata R. Kluczna

Pod koniec grudnia opublikowaliśmy list Czytelnika, w którym 
mieszańcy Stradomia domagają się remontu, będącej w fatalnym 
stanie ulicy Wawelskiej. Na potwierdzenie swoich słów przesłali 
wymowne zdjęcia. 

Pierwszy w nowym roku  
Salon Prasowy „7 dni” za nami
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Lewicowo-liberalny 
lament nad Polską

14 grudnia PE kolejny raz zajął się sta-
nem demokracji w Polsce. Deputowani, 
których zadaniem jest budowanie ponadna-
rodowego porozumienia co do przyszłości 
Europy, zamiast dyskutować o stanie Unii 
Europejskiej, wylewają żale nad demokra-
tycznie wybranym rządem. Okazuje się 
bowiem, że eurokraci, którzy przez lata 
opracowali niezliczone teorie wzmocnie-
nia Unii Europejskiej, dziś - gdy wszystkie 
ich mądrości zawiodły - nie mają nic do 
powiedzenia na temat kryzysu europejskiej 
integracji. Tym bardziej nie mają pomysłu 
na to, jak z niego wyjść. Wobec braku lep-
szych pomysłów na pokazanie światu swo-
jej rzekomej troski o losy Europy, lewicowi 
i liberalni europosłowie pohukują na rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Przemilczane problemy
Tymczasem tematów, o których PE 

mógłby rozmawiać nie brakuje - podobnie, 
jak nie brakuje realnych problemów, które 
coraz dotkliwiej trawią Unię Europejską. 
Europa ma się o co martwić: tragedia, do 
jakiej dochodzi w syryjskim Aleppo czy też 
nieustannie narastające zagrożenie terrory-
zmem w UE. Zagrożenie, które we Francji 
doprowadziło do przedłużania stanu wyjąt-
kowego do 15 lipca 2017 r. Problemem jest 
również działalność Komisji Europejskiej, 
która przekracza kolejne granice swoich 
kompetencji, tym samym ostentacyjnie 
pokazując jak niewiele znaczy dla niej 
opinia państw członkowskich. Niedawno 
mogliśmy to obserwować podczas prac nad 
zmianą dyrektywy o pracownikach dele-
gowanych. Pomimo uruchomienia przez 
parlamenty 11 państw członkowskich wy-
jątkowej procedury tzw. żółtej kartki, któ-
ra wyraża sprzeciw wobec zamiarów KE, 
brukselscy urzędnicy kontynuują prace nad 
zmianą przepisów, które szczególnie moc-
no uderzą m.in. w polskie firmy transporto-
we. Wszystkie powyższe przykłady to tyl-
ko wycinek podstawowego problemu UE, 
jakim jest jej odejście od idei partnerstwa, 
na której została zbudowana - problemu, o 

którym wszyscy milczą.

Komisja ponad traktatami
Opublikowany niedawno przez Komisję 

Europejską „Pakiet na rzecz czystej energii 
dla wszystkich” to kolejny przykład na to, 
że w Brukseli szacunek dla państw człon-
kowskich kończy się tam, gdzie zaczy-
na się konflikt z pomysłami eurokratów. 
Opublikowane propozycje dotyczą kształtu 
rynku energii w UE - kluczowego obszaru 
w pracach tej kadencji. Propozycje Komi-
sji mają jeden cel - wykluczyć elektrownie 
węglowe z udziału w tzw. rynku mocy. Jest 
on mechanizmem kluczowym dla państw, 
w których występują niedobory energii, i 
pozwala z wyprzedzeniem zapewni ilość 
mocy potrzebnej do ich pokrycia. Tymcza-
sem limity emisyjności, które KE wskazała 
na niezwykle restrykcyjnym poziomie, w 
praktyce eliminują wykorzystanie w takich 
elektrowniach węgla. Oznacza to bezpraw-
ną ingerencję w miks energetyczny państw 
członkowskich, który zgodnie z traktata-
mi należy do kompetencji krajowych. To 
zresztą nie jedyne nadużycie prawa, jakie-
go KE dopuściła się przy tej okazji. Choć 
decyzje kierunkowe co do kształtu poli-
tyki klimatycznej należą do głów państw 
członkowskich, czyli Rady Europejskiej, 
KE zignorowała je i postanowiła zaostrzyć 
dotychczasowe - i tak już drakońskie - cele 
klimatyczne na okres do 2030 r. W efekcie 
propozycje KE nie tylko zmieniają charak-
ter celu zmniejszającego zużycie energii w 
UE - z politycznego na prawnie wiążący - 
lecz także istotnie podnoszą tę poprzeczkę 
- z 27 do 30%. Trudno nazwać to inaczej 
niż rażącym przekroczeniem kompetencji.

Koniec 
z przywilejami

Oczywiście, warto zwrócić też uwagę 
na to, że nowe propozycje Komisji do pew-
nego stopnia reagują na błędy, do jakich 
dotychczas doprowadziła polityka klima-
tyczna UE. Być może nareszcie skończy 
się uprzywilejowanie odnawialnych źródeł 
energii, które na rynku będą podlegały tym 
samym zasadom co pozostałe elektrownie. 
Daje to szansę na to, że w centrum zain-

teresowania unijnego prawa stanie zwykły 
odbiorca energii, którego rachunek do tej 
pory był obciążany kosztami eksperymentu 
polegającego na preferencyjnym traktowa-
niu energetyki odnawialnej. Doprowadzi-
ło to do sytuacji, w której wiele osób po 
prostu nie stać na opłacenie rachunków za 
energię, tzw. zjawiska wykluczenia energe-
tycznego. Dobrym posunięciem jest także 
skupienie się przez KE na rozwoju wy-
twarzania energii odnawialnej na własne 
potrzeby (tzw. energetyki prosumenckiej). 
Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych 
działaniach KE uniknie popełniania błę-
dów, za które obywatele państw członkow-
skich UE płacić muszą z własnej kieszeni.

Czas na debatę 
o realnych problemach

Patrząc na kształt dyskusji o obecnych 
problemach Unii Europejskiej - dokładniej: 
na jej brak - trudno nie odnieść wrażenia, 
że kolejne debaty o stanie demokracji w 
Polsce są po prostu ucieczką od bolesnej 
prawdy, że UE w dotychczasowym kształ-
cie jest wypalona. Obserwujemy widowi-
sko, które ma pokazać, że unijne instytu-
cje są głównymi graczami na europejskiej 
scenie politycznej. Niestety - ostatnie wy-
darzenia mówią coś zupełnie innego poka-
zując, że UE potrzebuje głębokiej reformy. 
Siła Europy tkwi w sile jej państw. Czas, 
aby ta prawda dotarła do debatujących w 
Strasburgu polityków - czas na debatę o re-
alnych problemach UE.

Jadwiga Wiśniewska 
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Europosłowie zamykają oczy na realne problemy UE

Czas na eurorealizm
Europoseł Jadwiga Wiśniewska przedstawiła swoje stano-
wisko w związku z debatą o demokracji,  jaka odbyła się 
w Parlamencie Europejskim.
Unia Europejska nie ma pomysłu na to, jak poradzić sobie 
z trwającym kryzysem zaufania. Kolejna debata o demo-
kracji w Polsce pokazuje, że brakuje jej też pomysłów 
na tematy zastępcze. Tymczasem kwestii wymagających 
dyskusji nie brakuje - zamiast zbywać je milczeniem, 
europosłowie powinni zastanowić się nad rządami 
prawa… w unijnych instytucjach.
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@ Po śmieciach ich poznacie
olek@wp.pl: A ile osób pracuje w UM i zajmuje się śmieciami, 

czy nie więcej jak w firmie która śmieci wywozi? Koszty będą rosnąć 
w nieskończoność! 

Obiektywny: Miał być podatek śmieciowy,w rzeczywistości jest 
bylejakość, nikt nie weryfikuje składanych deklaracji, za osoby za-
legające z płatnościami za mieszkanie, płacą pozostali właściciele 
mieszkań.

Anonim: A może by sie tak zapytać dla kogo są te brązowe kon-
tenery na trawę. Bo jak życie pokazało to nie dla mieszkańców tylko 
dla firm za które my mieszkańcy teraz zapłacimy 

olek@wp.pl: tak musiało się stać

@ Niepełnosprawni mają pierwszeństwo 
przy zatrudnieniu w administracji

anonim: żeby skorzystać z prawa pierwszenstwa w zatrudnieniu 
podczas konkursu trzeba się znalezc w gronie 5 najlepszych osob. By 
sie w tym gronie znalezc trzeba po 1swietnie napisac test z przepi-
sow, po 2 na rozmowie nie moze byc wiecej niz 5 osob, bo intnieje 
prawdopodobienstwo ze slabo ocenią kandydata aby zajal np 6 miej-
sce, albo tak poproeadza rozmowe by totalnie uwalić niepelnospraw-
nego na punktacji. Jak nie chca to sobie poradza. Niepelnosprawy 
przyjdzie do pracy, ale na 7 h dziennie a woła kase za 8 h. Jest wtedy 
niechec pracodawcy

Bezdomny: Żeby dostać robotę w naszym urzędzie trzeba przede 
wszystkim być osobą, dla której ogłasza sie konkurs. Historia zna 
przypadki gdy pewniaki zajmowały trzecie miejsce i nie dostawały 
pracy bezpośrednio tylko po ostrej jeździe z obiecującymi zatrudnie-
nie. Co do niepełnosprawnych, to mniej więcej połowa ma spore defi-
cyty intelektualne. Można być również skrajnym arogantem i prymi-
tywem,szczególnie w stosunku do kobiet, i pracować na stanowisku 
naczelnika wydziału. To też ewidentna ułomność. 

@ LIST CZYTELNIKA: Zapraszamy prezydenta 
miasta na ul. Wawelską

romek@o2.pl: No tak.. lepiej wydać 3,5 mln zł na prace przy 
„gierkówce”, która jest drogą głównie tranzytową, a w dodatku bu-
dowa A1 znacznie zmieni natężenie ruchu. zgadam się, że znacznie 
sensowniej byłoby to wydać na drogi na Stradomiu - proponowałbym 
tylko mieszkańcom ul. Wawelskiej współpracę z mieszakńcami in-
nych ulic w okolicy, które są w podobnym stanie.. 

anonim: Ul. Wawelskiej nie ma w budżecie miasta na 2017 rok.
Jan: Pocełujta wójta w doopę... to przywiozą go na Wawelską...
lans: Nie ma pieniędzy na remonty ulic, ale prezydent Matyjasz-

czyk SLD wydał 360 tyś, na promowanie województwa Częstochow-
skiego,którego nie ma i nie będzie.W zamian mamy podwyżkę opłat 
za śmieci. 

ass@kiss.my: marnotrawia pieniądze na każdym kroku a rekom-
pensują to sobie pozyskano za śmieci o 100%

obiektywny: Dalej wybierajcie buraków z SLD PO PiS do rady 
miasta i na prezydenta. Dla nich liczycie się tylko przy urnie wybor-
czej,później jesteście zbytecznym balastem. Ile jest w mieście takich 
zaniedbanych ulic Wawelskich, to są wszystkie peryferyjne ulice na 
Stradomiu, Kawodrza Górna, Kawodrza Dolna,Gnaszyn i wile in-
nych dzielnic miasta.

romek@o2.pl: A czy ktoś wie ile kosztuje wykonanie [1m] drogi 
o szerokości 6 metrów z chodnikami (oczywiście wylączenie szacun-
kowo)?

@ ZPP: Jasne, że drożyzna partyjna, kosztuje
degoll: Tak, partyjna koalicja SLDPOPiS, to typowe sitwiarstwo, 

a problemy miasta, a że drogo, a że na kredyt... słabo kumata baza nie 
kojarzy. Ot, ciemnota i doopospokoizm.

@ LIST CZYTELNIKA: Czy chodzi o przegonienie 
Koniecpolan z lasu?

dora@interia.pl: Strach wchodzic do lasu , ponieważ puszczane 
sa grozne psy luzem mimo zakazu.
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- Co wydarzyło się w gminie Koniecpol przez 
ostatnie dwa lata, po tym gdy Pan przejął 
władzę w gminie?

- Po tym jak zmieniły się władze w Koniecpolu 
większość mieszkańców odczuła ulgę, wierząc, że bę-
dzie można poznać prawdę o tym, jaki jest stan gmi-
ny. Mam na myśli rzeczy złe – jak zadłużenie, ale i 
dobre – szanse rozwoju naszej małej ojczyzny. Jako 
burmistrz chciałbym, by mieszkańcy dowiedzieli się, 
co się dzieje w naszej gminie - co z programem na-
prawczym, z pożyczką zaciągniętą kiedyś z budżetu 
państwa i jakie są możliwości wyjścia z zapaści finan-
sowej?

- Z Pana wypowiedzi wnioskuję, że miasto  
i gmina Koniecpol nie jest w najlepszej kon-
dycji finansowej. Co jest tego powodem?

- Na dzień 31. grudnia 2014 roku, kiedy objąłem 
stanowisko burmistrza, okazało się, że nasza gmina 
ma ponad 16 milionów złotych długów (dokładnie 
16.242.972,36 zł), a przypomnę, że cały roczny bu-
dżet gminy wynosi zaledwie 24 miliony złotych. Przy 
takim zadłużeniu w innych gminach wprowadza się 
zarząd komisaryczny. Poprzednie władze uniknęły 
tej sytuacji, przerzucając sporą część długu do Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Taki był cel 
utworzenia tej spółki.

- Być może zaciągnięte kredyty potrzebne 
były na ważne inwestycje?

- Być może na inwestycje, ale niekoniecznie tra-
fione w potrzeby i nie na taką skalę.

Przykładem niegospodarności było wybudowanie 
pięknej przychodni lekarskiej, wielkości szpitala po-
wiatowego, przy czym inwestycja nie została ukoń-
czona. Brak drogi dojazdowej (przejazd przez prywat-
ne grunty), brak oświetlenia, a przede wszystkim brak 
lekarzy i możliwości wykorzystania zakupionego 
sprzętu medycznego w ogromnym budynku.

Efekty niegospodarności widać na przykładzie 
wykonania remontu dachu na budynku Zespołu Szkół 
nr 1, który zerwała pierwsza większa wichura. Sane-
pid zamknął salę gimnastyczną w tej szkole. 

Kolejny przykład to nierozwiązane problemy Ze-
społu Szkół nr 2, czyli brak wyczekiwanego łącznika, 
zwlekanie z termomodernizacją szkoły, niewłaściwe 
wykonanie dachu na hali sportowej. 

Przy ul. Szkolnej od lat niszczeje rozpoczęta budo-
wa remizy strażackiej. 

Przy drodze 786 wykonano „oświetlenie dro-
gowe”, którego koszt spłacam obecnie. Dodam, że 
przy planowanej przebudowie drogi lampy te będą 
demontowane. W programie naprawczym zakładane 
są oszczędności w zużyciu prądu, co spowodowało 
wyłączenie niektórych lamp. Przy kosztownej moder-
nizacji nie wzięto pod uwagę miejsc, gdzie oświetle-
nie było niezbędne, czego dowodem są liczne pisma z 
prośbami mieszkańców.

- Wiele gmin skorzystało z środków ze-
wnętrznych celem polepszenia standardów 
życia mieszkańców, a w gminie Koniecpol 
jest problem nawet z wodą?

- W odpowiednim czasie można było pozyskać 
środki zewnętrzne na budowę wodociągu, kanalizacji 
oraz budowę i modernizację dróg. Działania kończyły 
się jednak na przygotowaniu dokumentacji, która nie 
doczekała się wykonania. Sieci wodociągowej nie ma 
w sołectwach, ale także na niektórych ulicach miasta.

Problem braku kanalizacji rozwiązujemy dopiero 
teraz, nie dopuszczając do sytuacji, jaka miała miejsce 
przy ul. Żeromskiego.

Dużym problemem jest nieuregulowany stan 
prawny dróg, który blokował możliwość pozyski-
wania funduszy na ich remont. Stan dróg oraz chod-
ników na osiedlach pozostawiał wiele do życzenia i 
nadal jest zły. Mam nadzieję, że uda mi się ten stan 
poprawić.

- Sporo tych problemów...
- Wiele z nich spędza mi sen z powiek, a szcze-

gólnie perspektywa oddania do Urzędu Marszałkow-
skiego kwoty 1.471.456,25 zł wraz z odsetkami, z 
tytułu nieprawidłowego wykonania stacji segregacji 
odpadów. Obiekty te zostały wybudowane niezgodnie 
ze sztuką budowlaną, co potwierdza raport NIK-u. Za 
sumę 2 milionów złotych mógłbym wykonać inwe-
stycje za 10 milionów, wykorzystując środki unijne.

- W ostatnim czasie nie tylko NIK kontrolowała 
jednostki gminy, ale też Regionalna Izba Obra-
chunkowa. Czego dotyczyły kontrole?

- Obejmując stanowisko nie spodziewałem się tylu 
nieprawidłowości. Zamierzałem przeprowadzić audyt 
gminy, co w obliczu czasu poświęconego kontroli 
zaledwie dwóch inwestycji przez inspektorów NIK 
byłoby niemożliwe do wykonania. Kontrola NIK-u 
wykazała nieprawidłowości dotyczące finansowania 
i wykonywania inwestycji. Ze szczegółami mogą się 
Państwo zapoznać czytając raporty zamieszczone na 
stronie internetowej urzędu.

Raport RIO dotyczył spraw finansowych i po-
datkowych. Izba zajmowała się m.in. utratą obiektu 
parkowo-pałacowego przez gminę oraz sprzedażą hali 
Remko-Pol, która zmieniła właściciela w sposób bu-
dzący poważne wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi 
o jej wartość. Hala została przejęta przez gminę za za-
dłużenie podatkowe Remko-Polu. Gdyby ten obiekt 
nadal był własnością gminy, przynosiłby dla gminy 
zyski z dzierżawy.

- Wskazał Pan wiele nieprawidłowości, które 
skutkują fatalnym stanem finansowym gmi-
ny. Co oznacza, dla gminy, wprowadzenie 
planu naprawczego?

- Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ka-
ganiec, który trzyma gminę w ryzach finansowych. 
Nie możemy zaciągać żadnych kredytów ani poży-
czek. Musimy dysponować tym co mamy, czyli moc-
no oszczędzać, a potrzeby mieszkańców są ogromne. 
Ludzie chcą żyć godnie, chcą mieć wodę, kanalizację, 
drogi, chodniki, chcą, by te drogi były oświetlone  -  i 
mają stuprocentową rację. Sytuacja finansowa gminy 
nie jest łatwa, więc wszystkich oczekiwań nie może-
my spełnić od razu, po prostu  nie stać nas na to. W 
pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć pieniądze 
na inwestycje współfinansowane ze środków europej-
skich, które są dla nas szansą na rozwój, a aplikowanie 
o nie niebawem się kończy.

- Mimo licznych trudność, przez ostatnie dwa 
lata udało się chyba coś pozytywnego w gmi-
nie zrobić? Co uznaje Pan za swój sukces?

- Być może to, co ja uznaję za sukces, nie jest po-
pularne, bo mieszkańcy tego nie widzą, ale ogromnym 
osiągnięciem dla mnie jest wychodzenie z zapaści fi-
nansowej, w której byliśmy. Redukcja zadłużenia z 
16 do zaledwie 9 milionów złotych to wielki sukces, 
dzięki któremu stajemy się wiarygodnym partnerem 
dla Ministerstwa Finansów, wojewody oraz innych 
samorządów. Nasze kontakty z posłami, senatorami i 
ministrami pozwoliły na dostrzeżenie szans rozwoju 
gminy. Ustabilizowanie sytuacji finansowej pozwoli-
ło na prawidłową realizację budżetu, a oszczędzanie 
pozwala zabezpieczyć wkłady własne do projektów 
w programach: PROW, ZIT, RIT, LGD, LGR. Suma 
10 milionów złotych zabezpieczona w programach, 
wydawała się niemożliwa do pozyskania w obliczu 
konieczności spłacania długów i kar. A jednak inwe-
stycje ruszają….

W chwili klęski żywiołowej, zaistniałej latem 
2015 roku nie widziałem innej możliwości, niż zwró-
cenie się o pomoc do Pani Premier Beaty Szydło. 
Dzięki zrozumieniu, jakie znalazłem w Rządzie Pol-
skim, otrzymałem środki na budowę wodociągu dla 
mieszkańców, którym doskwiera brak wody. Od Pani 
Premier uzyskałem dofinansowanie budowy w 80 %. 
Dodatkowo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyska-
łem brakujące 20 % kosztów kwalifikowanych. Wła-
śnie teraz miejscowości: Załęże, Kuźnica Grodziska, 
Oblasy i Wólka będą miały wybudowany wodociąg. 
Znam sytuację mieszkańców Koniecpola: brak pracy, 
brak dużych zakładów i bezrobocie. Wiem również, 
że mieszkańcy nie są bogaci. Udałem się więc ponow-
nie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska z prośbą o pomoc. I co udało mi się załatwić? Fun-
dusz dopłaci 20 % do kwoty, którą każdy mieszkaniec 
musiałby ponieść, by mieć przyłącze wodociągowe na 
swojej posesji. Staramy się, by jak najmniej koszto-
wało mieszkańców przyłączenie się do wodociągów.

Następną inwestycją, której się podjęliśmy jest bu-
dowa kanalizacji. Proszę sobie wyobrazić, że w gmi-
nie Koniecpol w żadnym sołectwie nie ma kanalizacji, 
również w większej części miasta Koniecpola.

W kampanii wyborczej, gdy poprzednie wła-
dze spotykały się z mieszkańcami obiecywały, że 
kanalizacja będzie zrobiona. Dla przykładu podam 
dzielnicę Słowik. Gdy zostałem burmistrzem prze-
konałem się, że nie istnieje żadna dokumentacja,  
a obiecywane w latach 2010-2014 przyłącza nigdy 
nie doczekały się realizacji. Dopiero teraz zaczęliśmy 
sporządzać niezbędną dokumentację i powoli będzie-
my budować sieć kanalizacyjną, zaczynając od ulicy 
Słowackiego.

W porozumieniu z powiatem częstochowskim w  
miejscowościach Radoszewnica, Okołowice i Łabądź 
wykonujemy inwestycje drogowe. Począwszy od 
Okołowic, gdzie wykonano już odwodnienie, drogę 
i chodnik, pójdziemy z pracami przez Radoszewnicę 
w stronę miasta. Okołowice już zaczynają oddychać 
normalnością.

Kolejną sprawą, którą się zajmowaliśmy był 
wjazd na plac szkolny Zespołu Szkół nr 1. Problem 
był poważny, bo dotyczył bezpieczeństwa dzieci. Wy-
konaliśmy również remont sali gimnastycznej i toa-
letę dla niepełnosprawnych. Znaleźliśmy sponsorów  
i darczyńców, firma TechnoNICOL sfinansowała 
pokrycie dachowe, za co szczególne podziękowania 
składam na ręce Prezesa Zarządu Zbigniewa Kali-
nowskiego – honorowego obywatela Koniecpola. 
Szkoła funkcjonuje dużo lepiej, ale potrzeby nadal są 
ogromne. 

Wymieniłem nieprawidłowości, o których sami 
możecie Państwo przeczytać w raportach NIK-u i 
RIO, zamieszczonych na stronie internetowej urzędu, 
jednak to tylko część problemów, było ich znacznie 
więcej. 

Musieliśmy oddawać otrzymane środki unijne w 
wyniku nieprawidłowego ich wykorzystania w minio-
nych latach. 

Jeszcze raz podkreślę, że najbardziej zależy 
mi na wyprowadzeniu gminy z zapaści finanso-
wej i wyjściu z programu naprawczego. Chcę do-
prowadzić do kompleksowej termomodernizacji 
Zespołu Szkół nr 2, doczekać się Domu Kultu-
ry z prawdziwego zdarzenia, wykonać wodocią-
gi i kanalizację, poprawić stan dróg, chodników  
i oświetlenia ulicznego. Są to zadania wymagające 
czasu i pieniędzy, dlatego dziękuję mieszkańcom za 
wyrozumiałość i cierpliwość, a ja będę starał się je 
realizować. 

 Rozmawiał Wojciech Mysłek
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Burmistrz Suliga:  
Zależy mi na wyprowadzeniu  
gminy z zapaści finansowej
O gminie Koniecpol było ostat-
nio głośno w całym kraju i to nie 
z powodu sukcesów, ale braku 
wody. Na pomoc przyszła premier 
rządu Beata Szydło. Jak obecnie 
wygląda sytuacja gminy pytamy 
jej burmistrza Ryszarda Suligę.
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Tygodnik 7 dni pokusił się o 
prezentację finansowanych przez 
WFOŚiGW w Katowicach pro-
jektów, a realizowanych przez 
gminy subregionu częstochow-
skiego. Zarówno jednostki samo-
rządu terytorialnego, jaki i inne 
jednostki publiczne, od wielu już 
lat otrzymują wsparcie finansowe 
ze strony WFOŚiGW w Katowi-
cach. Dzięki pozyskanym fundu-
szom, gminy wpływały w sposób 
dalece wymierny i konkretny na 
środowisko naturalne. W latach 
2008-2016 na terenie subregionu 
częstochowskiego każda gmina 
skorzystała z środków WFOŚiGW 
w Katowicach. W ramach pomocy 
samorządy termomodernizowały 
budynki użyteczności publicznej, 
usuwały szkody powodziowe, 
porządkowały gospodarkę ście-
kową na terenie swoich gmin, 
podejmowały działania zabezpie-
czające przed powodziami, budo-
wały sieci kanalizacyjne, usuwały 
z obiektów elementy z azbestu, 
prowadziły szeroką profilaktykę 
edukacyjną i zdrowotną dotyczącą 
działań w obszarze ochrony śro-
dowiska.

Wszystkie projekty realizowa-
ne na terenie subregionu często-
chowskiego pochłonęły ogromne 
nakłady finansowe. Większość z 
nich była finansowana ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach.

Cykl NASZE SUKCESY 
EKOLOGICZNE – DZIĘKI 
WSPARCIU WFOŚiGW W 
KATOWICACH jest formą pre-
zentacji owych projektów. Publi-
kacje będą miały za zadanie nie 
tylko prezentację najciekawszych 
inwestycji i ich archiwizację, ale 
także, posłużą za przykład do-
brych praktyk. 

Cykl publikacji rozpoczniemy 
od największego powiatu - czę-
stochowskiego, obejmującego aż 
szesnaście gmin (piąty co do wiel-
kości powiat w Polsce). Na ła-
mach Tygodnika 7 dni swoje osią-
gnięcia ekologiczne zaprezentują 
także gminy powiatu kłobuckiego, 
myszkowskiego i lublinieckiego. 
Prócz już osiągniętych sukcesów 

gmin, dotyczących inwestycji pro-
ekologicznych, samorządy będą 
miały szanse przedstawienia pla-
nów działań środowiskowych, 
jakie przewidują do realizacji w 
dalszej perspektywie.

Realizacja publicznych inwe-
stycji w dziedzinie ochrony środo-
wiska, nieodłącznie związana jest 
z finansowaniem ich z różnych 
źródeł. W przypadku subregionu 
częstochowskiego większość fun-
duszy pochodzi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Przyjęty przez WFOŚiGW w 
Katowicach plan opiera się na 
wizji, misji, celach generalnych, 
priorytetach i perspektywach. Do 
celów generalnych należy popra-
wa stanu środowiska i zrównowa-
żone gospodarowanie jego zaso-
bami przez skuteczne i efektywne 
wspieranie przedsięwzięć i inicja-
tyw służących środowisku przy 
pełnym oraz zgodnym z zasadami 
zrównoważonego rozwoju wyko-
rzystaniu środków pochodzących 
z Unii Europejskiej na ochronę 
środowiska.

Wspólna Strategia, która reali-
zowana jest na obszarze całego 
kraju dotyczy ochrony i odpowie-
dzialnego gospodarowania zaso-
bami wodnymi, racjonalnego go-
spodarowania odpadami i ochrony 
powierzchni ziemi, ochrony at-
mosfery, ochrony różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosyste-
mów.

Postępujący rozwój cywili-
zacyjny, przejawiający się m.in. 
wzrostem degradacji środowiska 

oraz ograniczeniem zasobów 
naturalnych, zmusza do bardziej 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami, poszukiwania i pro-
mowania oszczędnych, prośro-
dowiskowych rozwiązań, a także 
podejmowania działań zmierza-
jących do poprawy stanu tegoż 
środowiska. Obserwowana inten-
syfikacja ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i klimatycznych 
niesie konieczność adaptacji do 

zachodzących zmian klimatu oraz 
przeciwdziałania jego występo-
waniu. Działania takie mogły 
podjąć gminy subregionu często-
chowskiego dzięki finansowemu 
wsparciu WFOŚiGW w Katowi-
cach. Gminy te realizowały in-
westycje w najważniejszych ob-
szarach strategii przyjętej przez 
Fundusz:
* Adaptacja do zmian klimatu 
i gospodarka wodna

Zmiany klimatyczne są wyraź-
nie widoczne w skali globalnej. 
Obserwacje i pomiary potwierdza-
ją, że klimat ociepla się, a tenden-
cja wzrostu temperatury powietrza 
przy powierzchni ziemi nasila się. 
Skutkiem wzrostu średniej global-
nej temperatury powietrza i tempe-
ratury oceanu są topnienie śniegu i 
lodu oraz podnoszenie się global-
nego średniego poziomu morza. 
Wzrost temperatury globalnej 
sprzyja wzrostowi intensywności 
i częstotliwości wielu zjawisk kli-
matycznych, które nie są obojętne 
dla rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego świata. Kluczowymi ce-
lami oraz planowanymi działania-
mi służącymi adaptacji do zmian 
klimatu i zabezpieczeniu Polski, w 
tym subregionu częstochowskiego 
przed powodziami i suszami oraz 
rozwijaniu sprawnego systemu 
szybkiego reagowania na klęski 
żywiołowe są: podniesienie po-
ziomu ochrony przed skutkami 
zagrożeń naturalnych (powódź, 
susza) oraz poważnych awarii; 
usprawnienie usuwania skutków 
zagrożeń naturalnych; wzmocnie-
nie wybranych elementów zarzą-
dzania środowiskiem.
* Ochrona powietrza

Jednym z bardziej istotnych 
celów środowiskowych działal-
ności WFOŚiGW w Katowicach 
jest wspieranie wdrażania poli-
tyki energetycznej, gospodarki 
niskoemisyjnej oraz stymulowa-
nie poprawy jakości powietrza. 
Istotnym problemem pozostaje, 
zwłaszcza w sezonie zimowym, 
przekraczanie norm stężenia pyłu 
zawieszonego oraz benzo(a)pire-
nau, natomiast w sezonie letnim – 
zbyt wysokie stężenie ozonu tro-
posferycznego. Produkcja energii 
i ciepła, transport oraz rolnictwo, 
powodują emisje zanieczyszczeń 
do powietrza. Nieodpowiedni 
stan jakości powietrza ma nega-
tywny wpływ nie tylko na ludz-
kie zdrowie, czy ekosystemy, ale 
też na turystykę czy rolnictwo. 
W celu ograniczenia występowa-
nia negatywnych skutków istotne 
znaczenie ma angażowanie się 
WFOŚiGW w Katowicach we 
współfinansowanie inwestycji 
w obszarze zmniejszania zanie-

czyszczeń powietrza, zarówno 
w zakresie pyłów jak i gazów 
cieplarnianych. Planowanymi 
działaniami w tym obszarze jest 
wspieranie przedsięwzięć z zakre-
su: efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach (w miastach i 
w gminach); rozwoju wytwarza-
nia energii z odnawialnych źródeł 
energii; zmniejszania emisyjności 
procesów produkcyjnych w przed-
siębiorstwach; poprawy jakości 
powietrza nakierowanej na reduk-
cję niskiej emisji (m.in. poprzez 
wsparcie wymiany pieców węglo-
wych w budynkach wielo – i jed-
norodzinnych).
* Ochrona wód

Stan jakości wód i stan zaso-
bów wodnych przekładają się 
bezpośrednio na stan środowiska 
naturalnego, zdrowie mieszkań-
ców subregionu częstochowskie-
go oraz koszt dostępu do wody, 
rozumiany jako koszty jej uzdat-
niania do wymaganego poziomu 
czystości. Stan środowiska wod-
nego w Polsce ulega systematycz-
nej poprawie. Na terenie kraju 
wybudowano ponad czterysta ko-
munalnych oczyszczalni ścieków, 
a wiele istniejących zmoderni-
zowano pod kątem usuwania ze 
ścieków związków biogennych. 
Jednak mimo wytężonych działań, 
obecny stan środowiska wodnego 
nie może być uznawany za zado-
walający. Istnieją dalsze potrzeby 
budowy i modernizacji oczysz-
czalni ścieków, rozbudowy sieci 
kanalizacyjnych oraz instalacji do 
przetwarzania i zagospodarowa-
nia osadów ściekowych. Kluczo-
we cele do realizacji w zakresie 
ochrony wód to: poprawa stanu 
wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; efektywne i oszczędne 
korzystanie z zasobów wodnych; 
redukcja zanieczyszczeń w ście-
kach; wdrażanie inteligentnych 
systemów zarządzania sieciami 
wodno-kanalizacyjnymi; uniesz-
kodliwianie i zagospodarowanie 
osadów ściekowych; zapewnienie 
zaopatrzenia w wodę.
* Gospodarowanie odpadami

Polityka dotycząca gospodaro-
wania odpadami ukierunkowana 
jest na ich minimalizację. Idea ta 
uwzględnia wszystkie etapy cy-
klu życia produktu, zaczynając 
od jego projektowania, poprzez 
produkcję, konsumpcję, zbieranie 
odpadów, aż do ich zagospoda-
rowania. Istotnym jest, by odpa-
dy – jeżeli już powstaną – były 
traktowane jako surowce wtórne. 
Mają temu służyć wszelkie dzia-
łania poprzedzające powstanie 
odpadów. Gospodarka odpadami 
jest istotnym elementem zarówno 
ochrony środowiska jak i szero-

ko pojętej gospodarki. Obszarem 
współpracy WFOŚiGW w Ka-
towicach z gminami subregionu 
częstochowskiego, jest wspieranie 
działań służących zapobieganiu 
powstawania odpadów, odzyski-
waniu surowców i ponownemu 
wykorzystaniu odpadów w sposób 
bezpieczny dla środowiska oraz 
ich unieszkodliwianiu. Planowane 
działania to: zmniejszanie ilości 
wytwarzanych odpadów i zwięk-
szanie wydajności wykorzystania 
surowców; budowa infrastruktury 
technicznej i logistycznej w zakre-
sie stworzenia możliwości napra-
wy i wymiany rzeczy używanych; 
modernizacja infrastruktury słu-
żącej przygotowaniu odpadów do 
recyklingu; a także budowa insta-
lacji do niego służących; budowa 
instalacji przekształcania odpa-
dów, np. z osadów ściekowych 
służących pozyskiwaniu ciepła; 
rekultywacja terenów zdegrado-
wanych.

Przyjęty przez Fundusz kieru-
nek działań ma za zadanie wspie-
rać gminy subregionu często-
chowskiego w realizacji polityki 
ochrony środowiska. Istotne jest, 
by realizowane inwestycje dawa-
ły korzyści ekologiczne, społecz-
ne oraz gospodarcze nie tylko dla 
subregionu częstochowskiego, ale 
i dla całego kraju. 

W perspektywie strategicznej 
do 2020 r. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, będzie 
dalej wspierał gminy w realizacji 
wysokiej jakości przedsięwzięć 
służących poprawie stanu środo-
wiska i zrównoważonemu gospo-
darowaniu jego zasobami.

Cykl artykułów tematycznych 
pod nazwą NASZE SUKCESY 
EKOLOGICZNE – DZIĘKI 
WSPARCIU WFOŚiGW W 
KATOWICACH, które będzie-
my publikować na łamach Tygo-
dnika 7 dni przez cały 2017 rok, z 
pewnością przyczyni się do wzro-
stu wiedzy i świadomości o roli, 
jaką WFOŚiGW w Katowicach 
odgrywa w kształtowaniu środo-
wiska naturalnego. red.

"Treści zawarte  
w publikacji nie stanowią  

oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach"

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

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

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

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

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

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

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

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

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.

Tygodnik 7 dni rozpoczyna cykl artykułów pod 
nazwą  NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI 

WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH. Ten innowa-
cyjny, oryginalny projekt  będzie promował najlep-
sze praktyki gmin subregionu częstochowskiego w 
zakresie wykorzystania środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach służące poprawie stanu środowiska 
naturalnego. 
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AZS poległ w starciu  
z Jastrzębskim Węglem

Bąkiewicz szukał punktu 
zaczepienia zmianami, ale 
przewaga gospodarzy i tak 
rosła. Po bloku Grzegorza 
Kosoka było już 17:7, a do-
piero w końcówce często-
chowianom udało się nieco 

zmniejszyć przewagę. 
O ile w pierwszym secie 

Akademicy właściwie zu-
pełnie nie walczyli, o tyle w 
drugim na początku gra była 
dość wyrównana. W pierw-
szych akcjach częstochowia-

nie nawet wygrywali, ale po 
dziesiątym punkcie jastrzęb-
ski zespół znów odskoczył 
na kilka punktów. I – nie po 
raz pierwszy w tym sezonie 
– częstochowianie nie umieli 
tej przewagi zniwelować. 

Po asie Macieja Muzaja 
było 15:11, a chwile później 
Jason Derocco dał swojej 
drużynie siedmiopunktową 
przewagę. Ten sam gracz 
wbijając w pole AZS asa za-
kończył drugą partię.

Podobnie wyglądał też 
ostatni set tego spotkania. Na 
początku nasz zespół prowa-

dził 3:1, po asie Muzaja był 
remis 4:4, później chwilę ze-
społy grały punkt za punkt, 
aż wreszcie Jastrzębski 
Węgiel odskoczył na kilka 
punktów, czym złamał opór 
rywali. 

Gospodarze dobrze ra-
dzili sobie w bloku, którym 
stanowczo zbyt łatwo za-
trzymywali częstochowian i 
kolejny raz bardzo wysoko 
wygrali.

Jastrzębski Węgiel – AZS 
Częstochowa 0:3 (25:18, 
25:16, 25:16) red.

Siatkarze AZS Częstochowa przegrali w meczu 
17. kolejki PlusLigi z Jastrzębskim Węglem 0:3.  
Akademicy fatalnie rozpoczęli mecz w Jastrzę-
biu-Zdroju. Przy wyniku 4:0 dla gospodarzy, 
trener AZS Michał Bąkiewicz poprosił o czas. 
Niestety po powrocie na boisko było już 0:5.  
To sprawiło, że emocji w tej partii już nie było, 
bo jastrzębianie kontrolowali przebieg gry.

Żużlowcy na lodzie
Częstochowska Gala Lodo-
wa na stałe wpisała się już do 
terminarza miejskich imprez 
sportowych. Tegoroczna XV 
edycja rozegrana zostanie 28 
stycznia (sobota) na lodowi-
sku przy ulicy Boya-Żeleń-
skiego w Częstochowie. 

Początek zawodów zapla-
nowano na godzinę 16:00, a 
wstęp na nie będzie możliwy 
po zakupieniu biletów w cenie 
15 złotych. Dzieci do lat 12-tu 
wchodzą za darmo.

Historia lodowego ścigania 
w naszym mieście sięga 2002 
roku. Wówczas po raz pierw-
szy tego typu zmagania zor-

ganizował Sławomir Drabik. 
28 stycznia na lodowisku przy 
ulicy Boya-Żeleńskiego po-
jawi się dwunastu czołowych 
zawodników krajowych w tej 
odmianie speedwaya, którzy 
powalczą o zwycięstwo w XV 
Częstochowskiej Gali Lodo-
wej. Zawody składać będą się 
z czternastu wyścigów: dwuna-
stu podstawowych, barażu dla 
zawodników z miejsc 3-6 oraz 
z finału. W ostatniej gonitwie 
tradycyjnie wystartują dwaj 
najskuteczniejsi jeźdźcy po 
rundzie zasadniczej, a jej skład 
uzupełnią zwycięzca oraz dru-
gi zawodnik repasażu. red.

Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich 
wodach Okręgu PZW Częstochowa:
- Na wszystkich wodach obowiązuje rejestracja połowu ryb.
- Wymiary ochronne: amur – do 40 cm (nie dotyczy rzek), pstrąg 
potokowy – do 35cm,
- Limity dobowe połowu: karp, amur – 2 szt. łącznie, pstrąg poto-
kowy, lipień – 2 szt. łącznie, sum – 2 szt.
Pozostałe gatunki i limity zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb.

Całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy, zakaz uży-
wania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga 
i lipienia, na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwo-
lonymi metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spin-
ning. Całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodow-
lanych”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą 
występować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu (informacja 
na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodatkowe zasa-
dy wędkowania, jakie na nich obowiązują.

WODY GÓRSKIE  
(KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA)

C 100 
1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła.
2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew.
- całoroczny zakaz zabierania pstrągów potokowych i lipieni,
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.,
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.

C 101

rz. Warta od źródeł do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego 
w Myszkowie.

- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 
31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

C 101 

rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 

31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

C 101

rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuź-
nicy.

- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

C 200 

rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu 
w m. Słowik.

- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. (nie 
dotyczy odcinka „NO-KILL”),

- odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj 
przy ul. Nadrzecznej (przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Bo-
rek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych 
i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozba-
wionych zadzioru.

C 200 

rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami.
- zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i 

lipienia,
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.

C 201 
rz. Wiercica (wraz z dopływami) od mostu drogowego w m. 

Janów do mostu drogowego w m. Knieja wraz z dopływami.
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

C 300
rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do 

Liswarty.
- pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm,
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 

31.01.,
- w tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

C 400
1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las.
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. 

Przyłęk.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 

31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

C 401 
rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 1 wrze-

śnia do 31 stycznia. W tym czasie obowiązuje również zakaz spin-
ningowania.

C 402 
rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 

31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

W kolejnym numerze „7 dni” (część 2) opublikujemy wykaz 
wód nizinnych. red.

WYKAZ WÓD POLSKIEGO 
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 
OKRĘGU CZĘSTOCHOWA 
UDOSTĘPNIONYCH DO 
AMATORSKIEGO POŁOWU 
RYB WĘDKĄ I OBOWIĄZU-
JĄCE NA NICH PRZEPISY  
W 2017 ROKU (część 1.)

Rzeka Warta, Kłobukowice.



Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Częstochowie
Niedziela 15 stycznia bę-
dzie dniem wyjątkowym, bo 
upłynie pod znakiem małych 
czerwonych serduszek, a tak 
naprawdę wielkich gorących 
serc wszystkich darczyńców 
orkiestry.
Już dwudziesty czwarty raz 
w Częstochowie i dwudziesty 
piąty w całej Polsce, orkiestra 
Jurka Owsiaka będzie grać 
w szczytnym celu: Dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnie-
nia godnej opieki medycznej 
seniorom.
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Jak co roku, Sztab WOŚP Czę-
stochowa zorganizował dla miesz-
kańców wiele ciekawych imprez. 
W całym mieście będzie mnóstwo 
wolontariuszy, którzy już od naj-
wcześniejszych godzin porannych 
do samego wieczora zbierać będą 
pieniądze do puszek.

Dla lubiących sporty ekstremal-
ne, a zwłaszcza „morsów” zapla-
nowano zanurzenie się w zimnym 
częstochowskim Bałtyku. Dla tych, 
którzy wolą wodę w cieplejszym 
wydaniu - nurkowanie za 2x pią-
taka na basenie KB. Na Strzelni-
cy Częstochowskiej odbędzie się 
turniej strzelecki zorganizowany 
specjalnie dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - cały dochód 
z imprezy zostanie przekazany na 
konto orkiestry. Ponadto zorgani-
zowany zostanie V Częstochow-
ski Bieg „Policz się z cukrzycą”, 

w którym każdy biegacz wygrywa 
medal, pakiet startowy i... pierwsze 
miejsce, bo „działamy na sportowo 
i symbolicznie - w ramach uświa-
damiania ludzi na temat walki z cu-
krzycą”.

Na Placu Biegańskiego – moc 
atrakcji. Dla dzieci Szkółka Graf-
fiti. Bylymytu Crew zorganizuje 
warsztaty plastyczne i wspólnie z 
dziećmi stworzy serca, które zapre-
zentowane zostaną w czasie parady 
serc w Alejach. 

Małe serca naklejać będzie moż-
na na samochód Mercedes Benz - 
każde serduszko to dochód dla Fun-
dacji. Nie zabraknie też licytacji 
gadżetów WOŚP’owych - przed-
miotów wyprodukowanych spe-
cjalnie dla Sztabu WOŚP Często-
chowa oraz rzeczy przekazanych 
przez znanych i lubianych w całej 
Polsce. Ponieważ 25 lat Orkiestry 

to okrągła rocznica, częstochowski 
sztab przygotowuje dla wszystkich 
Wielkoorkiestrowy tort. 

Ponadto będą do nabycia cegieł-
ki „serce za serce” w cenie 10 zł. 
Każda cegiełka wygrywa super ga-
dżet. 

W OKF Częstochowa zostanie 
zorganizowana wystawa gadżetów 
związanych z życiem Sztabu i Fun-
dacji Jurka Owsiaka.

Finał w Częstochowie nie może 
się odbyć bez koncertów. Na scenie 
na placu Biegańskiego już o  godz. 
14.00 zagrają zespoły: Hip Hop 034 
czyli: DZIKER, MIKSER, MA-
TIS, SENSI, DJ SLIM, następnie o 
godz. 15.15 - Snowblind, o 16.40 
- Frankenstein, o 18.15 - Monika 
Lewczuk. O godzinie 20.00 rozbły-
śnie tradycyjne Światełko do Nieba 
i na koniec, około godz.20.30 zagra 
zespół Feel. red.



Każdy świat kończy się 
tak, jak na to zasługuje. Trud-
no być prorokiem, gdy wszel-
ki absurd jest możliwy. Kto 
mógł przypuszczać, że słowa 
„muzyka łagodzi obyczaje” 
zostaną uznane za hasło „anty-
rządowego puczu”... Na mar-
ginesie owego głośnego sporu 
doszło do ubocznego wyda-
rzenia o skutkach bynajmniej 
niebagatelnych. 

Ludzi, których denerwuje 
objawiana na każdym kroku 
przez nasz MZDiT nienawiść 
do drzew, nie podbuduje fakt, 
że rządzący Rzeczpospolitą 
ową nienawiść podnieśli do 
rangi czynu patriotycznego. 
Być może w nowych pod-
ręcznikach szkolnych lekcje 
przyrody poświęcone zosta-
ną heroicznej walce Polaków 
z inwazją kasztanowców i 
wierzb płaczących. 

Projekt ustawy, ułatwiają-
cy zarządcom dróg wycinkę 
drzew przydrożnych, a pry-
watnym właścicielom ogała-
canie z zieleni swoich posesji, 
wniosła 7 grudnia 2016 r. gru-
pa posłów z jedynie słusznej 

partii zawodowych patriotów 
(wśród podpisanych reprezen-
tujący dziarsko Częstochowę: 
Szymon Giżyński). 

Projekt poselski  nie pod-
legał procedurze uzgodnień 
przez ministerstwa, ani trybo-
wi konsultacji społecznych. 
Ministerstwo Środowiska od-
niosło się do niego w sposób 
ogólnie akceptujący. Uznało, 
że jest on zgodny z progra-
mem PiS (a więc najwyższą 
normą prawno-moralną). 
Mimo braku formalnych kon-
sultacji, zajmujące się eko-
logią organizacje społeczne 
wniosły szereg uwag i prote-
stów, wysłanych przez usta-
wodawcę do kosza na śmieci. 

16 grudnia 2016 r. podczas 
posiedzenia / nieposiedzenia  
posłów w Sali Kolumnowej 
nie wiadomo iloma głosami 
projekt został przyjęty, a pod-
pis Marszałka zmienił go w 
prawo. Senat, niespecjalnie 
czytając, absolutnie nie dysku-
tując, w ciągu półgodziny „od-
fajkował’ sprawę, nie wnosząc 

poprawek. Przed Nowym Ro-
kiem ustawa została klepnięta 
w trybie „pajacyka prezydenc-
kiego”: nieczytana/podpisana. 
I tak od 1 stycznia dewelope-
rzy mogą bezkarnie powyci-
nać drzewa z szykowanych 
pod zabudowę działek. Oni 
bowiem stali się w pierwszym 
rzędzie beneficjentami nowe-
go prawa, miejmy nadzieję, że 
chociaż drobnymi łapówkami 
wynagrodzili „patriotów” za 
ekstraordynaryjny trud legi-
slacyjny. 

Za późno, by dowodzić, że 
każde drzewo w naszym mie-
ście chroni nasze płuca przed 
nadmiarem zanieczyszczeń 
w powietrzu, za późno, by 
tłumaczyć, na czym polega 
konieczność utrzymywania 
bilansu tlenowego czy reten-
cyjnego. Za późno nawet, by 
pisać o związku między bra-
kiem drzew a pojęciem „miej-
skiej wyspy ciepła” (którą 
także w tym roku odczujemy 
w całej gorącości). Prawo jest 
już prawem, jego skutki mu-

szą stać się naszym doświad-
czeniem. 

Jednocześnie to prawo jest 
negliżem. Nic nie zmuszało do 
odstąpienia od normalnej dro-
gi legislacyjnej nad dopusz-
czeniem do szerokiej dyskusji 
społecznej, nad zmierzeniem 
się przez inicjatorów zmiany z 
głosami ekspertów. Nie moż-
na zarzucić opozycji, że „pró-
bą dokonania puczu” chciano 
akurat tą ustawę głosować. 
Niczym nie można uzasad-
niać uniemożliwiania dyskusji 
sejmowej i senackiej oraz do-
puszczania do głosowania nad 
projektem ustawy tylko tych, 
co byli „za”.

Po co ten cyrk? Chyba ze 
starej ludowej zasady: my tu 
rządzimy, a wy nam możecie 
skoczyć tam, gdzie powinni-
ście nas pocałować.

Mojego eks-kolegę posła 
Szymona Giżyńskiego pytam 
zaś publicznie: skąd u niego 
dziś się zrodziła taka niena-
wiść do drzew i ludzi...

 Jarosław Kapsa

Armaty 
przeciw 
drzewom

Późny wieczór. Nowakowie przyłapali syna, 
jak wymykał się z domu z wielką latarką w dłoni.
– Dokąd to? – pytają.
– Na randkę – odpowiada syn.
– Jak ja chodziłem na randki, to nie potrzebowałem latar-
ki – zakpił ojciec.
– No i popatrz, na co trafiłeś.

HUMOR 
na dobre 7dni
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Léon Bazile Perrault (1832-1908):
„Kąpiąca się” – 1875 r.
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Zostań moim Przyjacielem

Vento
Pies urodzony w 2013 roku. Ma czarne podpalane 

umaszczenie. Vento to nieśmiały i delikatny piesek. Jesz-
cze niedawno nie wychodził z budy i nie miał ochoty na 
kontakt z ludźmi. Powoli otwiera się i zyskuje pewność 
siebie. Niezbyt lubi widok smyczy, jednak po wyjściu z 
boksu radośnie podąża na spacer i widać, że sprawia mu 
to coraz większą przyjemność. Vento potrzebuje odpo-
wiedzialnego domu i właściciela, który nie zmarnuje do-
tychczasowej pracy wolontariuszy w schronisku. Z Vento 
należy obchodzić się bardzo delikatnie i dać mu jeszcze 
trochę czasu, aby mógł w pełni zaufać człowiekowi. To 
cudowny pies i zasługuje na wspaniałą rodzinę. W razie 
pytań zapraszamy do kontaktu i poznania psa osobiście.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361-65-66
schronisko.czestochowa@gmail.com

„Całe nasze życie to działanie 
i pasja. Unikając zaangażowania 
w działania i pasje naszych 
czasów, ryzykujemy, 
że w ogóle nie zaznamy życia”

 Herodot 

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Mrożone winogrona 
zamiast kostek lodu do-
skonale schłodzą wino.

2. Jeśli maskara do 
rzęs z jakiegoś powodu 
zrobiła się sucha, nie 
wyrzucaj jej, jeszcze 
można ją uratować. 
Wystarczy dodać do 
niej kilka kropli do oczu 
i mocno wstrząsnąć 
tubką.

3. Aby wyczyścić żelaz-
ko, „uprasuj” pergamin 
posypany niewielką 
ilością soli.

rzęs z jakiegoś powodu 

niej kilka kropli do oczu 

ilością soli.
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reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905536 530 905

Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE

TRANSMISJE SPORTOWE


