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Ośrodek Promocji Kul-
tury „Gaude Mater” zapra-
sza 29 marca o godzinie 
17-tej na pierwsze spotka-
nie z nowego cyklu warsz-
tatów „Miej Głos!”, zapo-
czątkowanych w Centrum 
Promocji Młodych. 

Warsztaty poprowadzi 
Ola Zwolińska, psycho-
lożka, coachka i trenerka 
rozwoju osobistego, pre-
zeska Fundacji Równo-
ważnia, skoncentrowanej 
na rozwoju osobistym ko-
biet.

Warto zajrzeć

Miej Głos! 
-29 marca

Najbliższe wybory samorządowe zapowiadają się nad wyraz ciekawie. Powodem są zmiany w 
ordynacji wyborczej (w prawie wyborczym, regulującym sposób przeprowadzania wyborów), 
które zapowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda nie ma jeszcze „gotowego” doku-
mentu, ale wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego sugerują kierunek zmian. Można 
więc dziś powiedzieć, że najbliższe wybory na prezydenta miasta Częstochowy należeć będą 
do najciekawszych i z pewnością do najbardziej zaciętych. Przeanalizujmy – kto będzie kan-
dydował i kto ostatecznie zostanie prezydentem na lata 2018-2023.

Obecny prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk (SLD), podobnie jak wielu samorzą-
dowców w Polsce, ostro krytykuje pomysł plano-
wanych zmian wyborczych, które zamierza wpro-
wadzić Prawo i Sprawiedliwość. Matyjaszczyk nie 
chce rozmawiać o wariantach i – jak twierdzi w 
wywiadach - dziś scenariusza pisał nie będzie.

Skoro nie on, to my spróbujmy nakreślić ewen-
tualny przebieg zdarzeń najbliższych wyborów 
samorządowych.

Wyborczy kij i marchewka
Aktualny kalendarz wyborczy zakłada, że 

wybory na najniższym szczeblu, czyli na prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych, 
odbędą się jesienią 2018 roku. Co prawda z War-
szawy przywiała plotka, że jakoby PiS chciałby 
przyspieszyć wybory na jesień bieżącego roku, ale 
– z powodu zmian w ordynacji, które PiS zamie-
rza wprowadzić – najprawdopodobniej do tego nie 
dojdzie. 

Gdyby się jednak na moment zatrzymać przy 
tym pomyśle, to wcale nie jest on pozbawiony sen-

su. PiS – co wynika z sondaży (34–37 proc.) – ma 
ogromną przewagę nad pozostałymi partiami poli-
tycznymi. Niesiony więc na fali ogólnokrajowego 
poparcia, mógłby dziś stosunkowo łatwo przejąć 
większość samorządów w Polsce. A za rok... nie 
wiadomo, co się może wydarzyć i jakie będą noto-
wania? Mając taką wiedzę, że wybory w miastach i 
gminach odbędą się wcześniej, terenowi działacze 
Prawa i Sprawiedliwości otrzymują w prezencie 
od prezesa Kaczyńskiego przewagę nad rywalami 
politycznymi o co najmniej kilka kroków, chociaż-
by w przygotowaniach do kampanii wyborczej. 

A jeśli nie wcześniej, to...? Przy założeniu, że 
termin wyborów samorządowych będzie jednak 
zgodny z obowiązującym dziś kalendarzem wy-
borczym, pod koniec 2018 roku pójdziemy do lo-
kali wyborczych. Wybierzemy tych, którzy przez 
następne 5 lat będą rządzić, w naszym imieniu 
powiatami, miastami, wsiami (zmiany w ordyna-
cji – jeśli wejdą w życie – dotyczą m.in. zmiany 
długości trwania kadencji z 4 lat na 5).

 czytaj na stronie 3



O plany związane 
z Domem Księcia 
zapytaliśmy często-
chowski magistrat:
– W ubiegłym roku 

częstochowianie 
dowiedzieli się z 
mediów o planach 
urzędu miasta 
wyburzenia Domu 
Księcia. Jednocześnie 
informowano o 
poszukiwaniu 
inwestora, który 
budynek by 
wyremontował. Czy 
wobec tego kamienica 
będzie wyburzona, 
czy też remontowana?

– Miasto na pewno bę-
dzie nadal szukać inwestora. 
Kapitalny remont, jakiego 
wymaga budynek z budżetu 

miasta nie wchodzi raczej w 
grę, z uwagi na wyjątkowo 
duże koszty takiego przed-
sięwzięcia (ponad 40 mln 
zł). Decyzje miasta w spra-
wie Domu Księcia na pewno 
będą uzgadniane z konserwa-
torem zabytków, bo budy-
nek znajduje się w ewidencji 
zabytków. Być może uda 
się znaleźć inwestora, kiedy 
budynek będzie już pusty i 
w 100 % własnością miasta, 
bo działka jest atrakcyjna. Na 
razie lokatorzy muszą zostać 
– zgodnie z decyzją PINB 
– wykwaterowani, po czym 
budynek zostanie zabezpie-
czony. Ostateczne decyzje, 
co do przyszłości budynku 
jeszcze nie zapadły.

– Czy jeszcze ktoś 
mieszka w budynku?

– Przenoszenie lokatorów 
i wykupy trwają. Obecnie 
10 lokali mieszkalnych jest 
jeszcze zajętych - 7 lokator-
skich i 3 własnościowe wraz 
z prawem użytkowania wie-
czystego ułamkowej części 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Częstochowie 
przy alei Wolności 44:

* lokal mieszkalny o 
powierzchni 52,57 m kw. 
Rzeczoznawca majątkowy 

określił wartość lokalu na 
kwotę106.000 zł;

* lokal mieszkalny o po-
wierzchni 50,44 m kw., na 
kwotę 87.600 zł;

* lokal mieszkalny o po-
wierzchni 29,10 m kw., na 
kwotę 61.000 zł.

– Gdzie wysiedlani są 
lokatorzy mieszkań 
komunalnych?

– Zgodnie z decyzją PINB 
nr 478/2015 z dnia 5.11.2015 
r., nakazującą opróżnienie i 
wyłączenie z użytkowania 
budynku przy al. Wolności 
44 /Dom Księcia/ do końca 
2017 r. Biuro Gospodarki 
Lokalowej i Usług Komunal-
nych Urzędu Miasta sukce-
sywnie wykwaterowuje loka-
torów do lokali zamiennych 
zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie praw lokatorów.

Na dzień dzisiejszy zo-
stało do wykwaterowania 7 
rodzin (lokatorzy mają pro-
ponowane mieszkania ko-
munalne na zamianę lub – w 
przypadku wyroku eksmisyj-
nego z przydziałem lokalu 
socjalnego – są kierowani do 
mieszkań socjalnych).

– Co w przypadku, gdy 
właściciel mieszkania 
własnościowego nie 
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Dom Księcia (budynek 
na rogu alei Wolności 44 
i ulicy Sobieskiego) jest 
w Częstochowie prawie 
tak samo znany, jak Pałac 
Kultury w Warszawie. 
Niestety wybudowany w 
1912 roku obiekt, w 2017 
roku kończy żywot. 
Stan techniczny budynku 
nie pozwala na wynajmo-
wanie go, ani pod lokale 
użytkowe ani mieszkalne. 
Nie tak dawno prezydent 
Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk (SLD) 
dawał do zrozumienia, 
że być może znajdzie się 
inwestor, który wiekową 
kamienicę odbuduje. 
Mijają miesiące i nic. 
Jaki pomysł mają władze 
miasta, jeśli nikt nie 
podejmie się remontu 
za własne pieniądze?

 Wiosenny kiermasz w Alejach
W najbliższy weekend, od 24 do 26 marca w godz. od 
10:00 do 19:00, w III Alei Najświętszej Maryi Panny od-
będzie się Kiermasz Wiosenny. Na klientów czekać będą 
stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i szerokim asorty-
mentem artykułów spożywczych: miodów, chlebów, se-
rów, wędlin, słodyczy, a także napitków. Nie zabraknie 
kramów oferujących elementy świątecznego wystroju oraz 
stoisk z cebulkami kwiatowymi.

 Szczepienia dziewcząt 
przeciwko wirusowi HPV

130 tys. zł przeznaczył powiat częstochowski na realiza-
cję szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go (HPV), odpowiedzialnego m.in. za zachorowania na 
raka szyjki macicy. Programem objęte zostaną 11-letnie 
uczennice szkół podstawowych z terenu powiatu często-
chowskiego. Planuje się zaszczepić ok. 50% populacji 
dziewcząt urodzonych w 2006 roku. Realizatorem progra-
mu jest SANUS Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska 
w Częstochowie, ul. Kopernika 45, która  przeprowadzi 
edukację zdrowotną dotyczącą zwiększenia świadomości 
młodzieży oraz rodziców na temat zagrożeń związanych 
z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Ponadto prze-
prowadzi kampanię promocyjno – informacyjną, przygo-
tuje materiały informacyjne dotyczące programu, zakupi 
szczepionkę czterowalentną przeciwko wirusowi HPV, 
typ: 6,11,16,18, uzyska pisemne zgody od rodziców lub 
opiekunów prawnych na wykonanie cyklu 3 profilaktycz-
nych szczepień, a następnie przeprowadzi kwalifikacje 
lekarskie oraz same szczepienia. Realizator, przy wyko-
naniu programu, korzystał będzie z podwykonawców, 
czyli przychodni lekarskich mieszczących się na terenie 
powiatu częstochowskiego. Program realizowany będzie 
do połowy grudnia br. Rodzice/opiekunowie prawni, któ-
rzy chcą bezpłatnie zaszczepić swoje córki mogą zgłaszać 
się do SANUS Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska w 
Częstochowie, ul. Kopernika 45, tel. 34-368-29-98 oraz w 
Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu Starostwa Częstochowie, tel. 34 322 91 44.

 Teraz PIT może wypełnić za ciebie urząd
Od 15 marca br. składanie rocznych PIT-ów zostało 
uproszczone dzięki nowym przepisom uchwalonym przez 
Sejm. Nowa forma rozliczenia minimalizuje ryzyko po-
pełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z 
przepisywania danych np. z PIT-11 czy błędów rachun-
kowych. By skorzystać z pomocy fiskusa, wystarczy prze-
słać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli 
wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym 
formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o 
korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z ty-
tułu przysługujących ulg czy przekazaniu 1% podatku na 
rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd 
skarbowy, na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz 
posiadanych informacji od pracodawców lub organów 
rentowych, samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. 
Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie 
elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub 
systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo 
Finansów, a także za pośrednictwem bankowości elektro-
nicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank. 
Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez 
podatnika adres e-mail z linkiem do gotowego zeznania 
podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub 
odrzucić do 2 maja. Jeżeli podatnik w tym terminie nie 
podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie auto-
matycznie zaakceptowane. Wniosek dotyczący dochodów 
za 2016 r., można składać do 18 kwietnia 2017 r.

 Posadź drzewo w Częstochowie
W naszym mieście ruszyła akcja „Posadźmy drzewo w Czę-
stochowie” zachęcająca częstochowian do zasadzenia wła-
snego drzewka w mieście. Akcje organizuje częstochowski 
magistrat w odpowiedzi na masowe wycinki drzew, które 
ostatnio dokonywane są w całym kraju. Na stronie Urzędu 
Miasta (http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.htm-
l?id=8616) widnieją organizacyjne warunki uczestnictwa w 
akcji, wraz z zasadami sadzenia drzewek.

 Filharmonia
* 24–28.04.2017, godz.8.30, 9.30, 10.30, 11.30 – „Asy z mu-
zycznej klasy”, Audycje z cyklu Filharmonia Dzieciom
* 26.04.2017, godz. 18.00 – Wernisaż wystawy poplenero-
wej „Masuria 2016”, Foyer 
* 27.04.2017, godz. 19.00 – „W tango z chórem” Czwartko-
wy Wieczór z Chórem, wystąpią: Chór Filharmonii Często-
chowskiej Collegium Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent. 
Chór zaprezentuje popularne tanga, np. słynne „El Corazon 
al Sur” czy „Libertango”. Nie zabraknie również rodzimych 
wersji tang, m.in. „Jesienne Róże” Mieczysława Fogga. 

Odchodzą ostatnie 
perły częstochowskiej 
 architektury

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
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wyrazi zgody na jego 
sprzedaż?

– Gmina zmierza do wy-
kupu wszystkich lokali. W 
przypadku niepowodzenia 
zostanie we współwłasności. 
Miasto nie doszło na razie do 
porozumienia z właścicielem 
jednego mieszkania.

– Ile lokali użytkowych 
jest wynajmowanych 
w Domu Księcia? 

– W budynku znajduje się 
6 najemców lokali użytko-
wych – apteka „Medicus”, 
sklep mięsny „Kawiks”, 
sklep rybny „Bonum”, sklep 
piekarniczy „Kitalowie” oraz 
2 organizacje, prowadzą-
ce działalność pożytku pu-
blicznego tj. Stowarzyszenie 
„Monar” Poradnia Profilak-
tyki, Leczenia i Terapii Uza-
leżnień oraz Towarzystwo 
Upowszechniania Sztuki Ba-
letowej „Terpsychora”.

W myśl obowiązujących 
przepisów, najemcy lokali 
użytkowych nie otrzymują 
lokali zamiennych, natomiast 
mogą przystąpić do organizo-
wanych raz w miesiącu prze-
targów na wynajem lokali 
użytkowych stanowiących 
własność gminy. Ponadto 
każdy z najemców może wy-
nająć poza przetargiem lokal 
użytkowy w ramach nego-
cjacji stawki czynszu, a or-
ganizacje prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego 
w ramach bezprzetargowego 
trybu wynajmu (lista takich 
lokali dostępna jest w pok. 
319 Urzędu i Biuletynie In-
formacji Publicznej). Z tego 
trybu skorzystały już 2 sto-
warzyszenia i 1 związek wy-
znaniowy z Domu Księcia.

Niejednemu mieszkań-
cowi łza się w oku kręci na 
myśl o wyburzeniu Domu 
Księcia, który przez prawie 
cały XX wiek zachwycał 
miejscowych i przyjezdnych 
swoją modernistyczną archi-
tekturą.

 Renata R. Kluczna
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Kto w Częstochowie chce 
dzierżyć berło władzy? 

Sojusz Lewicy  
Demokratycznej

Krzysztof Matyjaszczyk 
(SLD) jest prezydentem Często-
chowy drugą kadencję. Jeśli PiS 
zmieni prawo wyborcze, które 
zabronić ma kandydowania obec-
nym samorządowcom po raz trze-
ci (prezydentem, burmistrzem, 
wójtem będzie można być tylko 
dwa razy z rzędu), to Matyjasz-
czyk nie wystartuje w najbliż-
szych wyborach. Nawet zmiana 
barw obecnego prezydenta, o 
których głośno mówi się od daw-
na – z SLD na własny komitet 
wyborczy – nic Matyjaszczykowi 
nie da. Zresztą byłby to zabieg 
zbyteczny, bo to, że Krzysztof 
Matyjaszczyk jest człowiekiem 
lewicy ma wyryte na czole od 
1999 roku.

Skoro nie Matyjaszczyk  
to kto?

Częstochowa jest jednym z 
ostatnich przyczółków SLD w 
Polsce. W zasadzie nie ma miej-
skiej instytucji, która nie miałaby 
swoich ludzi z SLD. Przykładem 
ekspansji Sojuszu jest „świeże” 
przejęcie większości rad dzielnic. 
Okopani w całym mieście, kon-
trolują praktycznie wszystko. W 
żadnym więc razie lokalna lewica 
nie odpuści władzy w Częstocho-
wie. Siła lokalnego SLD nie wy-
nika jednak wcale z ich „genial-
nych” poczynań na rzecz miasta, 
ale ze słabości konkurencji, któ-
rej w zasadzie w Częstochowie 
nie ma. Słusznie więc Krzysztof 
Matyjaszczyk twierdzi, że „mia-
sta nie odda”. On sam jednak z 
gry wypada. 

W rankingu następców obec-
nego prezydenta przewija się 
kilka nazwisk. Podobno raz za ra-
zem strukturami SLD wstrząsają 
utarczki o to, kto ma być skutecz-

nym kandydatem lewicy, zapew-
niającym kontynuację władzy w 
mieście. Wśród wymienianych 
osób pojawia się nazwisko rad-
nej Małgorzaty Iżyńskiej, która 
w ostatnim czasie nie odstępuje 
prezydenta na krok. Sceptycy, 
nawet z SLD, wątpią jednak, by 
Iżyńska choćby z poparciem Ma-
tyjaszczyka miała szansę na fotel 
prezydenta miasta. Mówi się o 
niej: ładna, umie się promować, 
ale to „burza w szklance wody”.

Naturalnym kandydatem 
lewicy wydaje się szef woje-
wódzkich i miejskich struktur 
SLD, były poseł Marek Balt. Nie 
wszystkim jednak działaczom 
Sojuszu podoba się ta kandydatu-
ra. Z punktu widzenia Balta, zbli-
żające się wybory samorządowe 
są idealną okazją do przypomnie-
nia o sobie. Poza tym, ambitny 
Balt z pewnością nie zamierza 
swojej kariery zakończyć na czę-
stochowskim wysypisku śmieci 
czy w wodnych pieleszach Gór-
nośląskich Wodociągów. God-
ność prezydenta to jedyne, po 
co dziś eksposeł może sięgnąć. 
Niskie notowania SLD w kraju, 
nie dają mu gwarancji ponowne-
go zasiadania w ławie poselskiej 
w 2019 roku. Jednak bez popar-
cia Matyjaszczyka Marek Balt 
raczej prezydentem Częstochowy 
nie zostanie. I tu mści się strate-
gia SLD, przyjęta w poprzednich 
wyborach samorządowych (tak w 
2010, jak i w 2014 roku) – gra-
nia na jednego człowieka. Twa-
rzą lokalnych władz miasta jest 
Krzysztof Matyjaszczyk i to on 
dziś rozdaje karty. Jego popar-
cie dla kandydata lewicy będzie 
zwiastowało sukces. Konkuren-
ci polityczni nie mają jednak co 
liczyć na rozłam w szeregach 
Sojuszu. Lojalność i jedność w 
chwilach kryzysu pod hasłem: 
„murem za swoim”, to coś, czego 
można rodzimej lewicy zazdro-
ścić i co nie występuje u innych 
lokalnych ugrupowań. 

Prawo i Sprawiedliwość
W wybitnie trudnej sytuacji 

będzie lider lokalnych struktur 
PiS poseł Szymon Giżyński. 
Spodziewać się należy, iż prezes 
Jarosław Kaczyński wyśle jasny 
przekaz do terenowych działa-
czy swojej partii: „my na górze 
zmieniamy ordynację wyborczą 
po to, abyście wy na dole przejęli 
wszystkie samorządy”. Skoń-
czy się więc dla lokalnego PiS-u 
lanksum, lanksum i stwarzanie 
pozorów zaciekłej walki poli-
tycznej. W argumenty, że jakoby 
„Częstochowa jest czerwona” 
tym razem nikt nie uwierzy, bo 
wystarczy spojrzeć na krajowe 
sondaże i ostatni rezultat PiS-
-u w wyborach do parlamentu 
(zagłosowało ok. 84 tys. wybor-
ców) w porównaniu z wynikiem 
SLD (Sojusz uzyskał ponad 26 
tys. głosów). Nikt też nie będzie 
słuchać o triumfie lokalnego PiS, 
„wprowadzenia” do rady miasta 
największej liczby radnych (10), 
skoro i tak za mało, by załoga 
posła Giżyńskiego mogła narzu-
cać SLD własną wizję miasta (14 
radnych koalicyjnych SLD-PO) . 
Raptem kilku radnych PiS-u na 
28 zasiadających w radzie mia-
sta, nie jest w stanie przeforso-
wać żadnej uchwały. Dla prezesa 
Kaczyńskiego zapewne liczyć się 
będzie realne przejęcie władzy w 

Duchowej Stolicy Polski. 
Poważnym problemem czę-

stochowskiego PiS-u jest krótka 
ławka. W zasadzie nie ma ide-
alnego kandydata z logiem PiS-
-u na piersiach. Przykładem jest 
raczej nietrafiona kandydatura 
Jerzego Łodzińskiego, który w 
2014 roku znalazł się na liście 
PiS-u do rady miasta. Dziś pełni 
mandat radnego, ale nierzadko 
głosuje inaczej niż jego koledzy 
z klubu. Wystawienie kandyda-
ta, który w przyszłości mógłby 
sprzeniewierzać się woli posła 
Szymona Giżyńskiego oznacza-
łoby klęskę nie tylko lidera, ale 
całego lokalnego PiS-u. 

Kto wobec tego w naszym 
mieście będzie reprezentan-
tem największej partii w kraju? 
Wśród kandydatów na prezy-
denta Częstochowy przewijają 
się dwaj senatorowie: Ryszard 
Majer i Artur Warzocha. Dziś 
trudno powiedzieć, który lepszy. 
Majer bardziej niż w Często-
chowie udziela się w gminach 
ościennych, a przecież wybory 
będą dotyczyć prezydenta miasta. 
Artur Warzocha natomiast, już 
tyle razy przegrał walkę o prezy-
denturę, że aż wstyd. Analiza po-
przednich wyborów jest prosta: 
„to tak, jakby ktoś na siłę wpra-
szał się do naszego domu”. Poza 
tym, ani Majerowi, ani Warzosze 
nie uśmiecha się zamienić zacisz-
nego fotela senatora na ryzykow-
ny taboret prezydenta – pieniądze 
mniejsze, a roboty więcej i to pod 
stałą kontrolą mieszkańców. 

Zwolennicy PiS-u typują zu-
pełnie inaczej. Ich zdaniem są 
trzy żelazne i – co ważne – trafne 
kandydatury: Jadwigi Wiśniew-
skiej (europosłanki PiS-u), rad-
nego Artura Gawrońskiego oraz 
samego lidera Szymona Giżyń-
skiego (posła PiS). Oczywiście 
są to propozycje życzeniowe, bo 
ani Wiśniewska, ani Giżyński nie 
szykują się do wyborów samorzą-
dowych, a Gawroński i tak nie ma 
szans się przebić.

Na kogo więc postawi lokalny 
PiS? Ot, jest to zagwozdka dla lo-
kalnego lidera posła Szymona Gi-
żyńskiego, bo to na nim spocznie 
odpowiedzialność za wybór kan-
dydata i za ewentualną przegraną.

Platforma Obywatelska
PO w Częstochowie istnieje 

w zasadzie tylko w teorii. Czo-
łowi działacze tej partii Izabela 
Leszczyna i Andrzej Szewiński, 
zawiązali w imieniu struktur lo-
kalnych koalicję z rządzącym 
miastem SLD. Ten manewr 
ułatwił ludziom PO zmaganie 
się z codziennością – po prostu 
spora grupa działaczy Platfor-
my dostała pracę w miejskich 
jednostkach. Przykładem jest 
były senator Andrzej Szewiński, 
któremu tak dalece nie wiodło się 
w wyborczym wyścigu, aż został 
bezrobotny. Na ratunek przyszli 
koalicjanci i dziś Szewiński jest 
wiceprezydentem Częstochowy. 
Z drugiej jednak strony, lokalna 
lewica wchłonęła bezpowrotnie 
rodzimą PO. Zresztą sami człon-
kowie przyznają, że „program 
Platformy jest spójny z polityką 
SLD”. Tylko od czasu do czasu 
jakiś młody gniewny z Platformy 
rzuca propozycję pod tytułem: 
tramwaj na Parkitkę albo mobilny 
punkt stomatologiczny. Te dzia-
łania można skwitować: jesteście 

u władzy, to nie gadać tylko ro-
bić. Wielu sympatyków krajowej 
Platformy nie identyfikuje się z 
działaczami lokalnymi. Wycho-
dzą z założenia, że jeśli zmieniać 
ekipę rządzącą miastem, to na 
lepszą, a skoro ma zostać tak jak 
jest, to niech pozostanie SLD.

Niezależnie od kondycji czę-
stochowskiej PO, polecenie wy-
stawienia własnego kandydata 
na prezydenta miasta, zapewne 
przyjdzie z góry. I tu pojawiają się 
trzy nazwiska: posłanki Izabeli 
Leszczyny, wiceprezydenta An-
drzeja Szewińskiego oraz radnej 
sejmiku wojewódzkiego Marty 
Salwierak. Obiektywizm nakazu-
je oznajmić, że żadna z tych osób 
nie ma raczej większych szans 
zwycięstwa w wyborach. Po-
słanka Leszczyna w niewielkim 
stopniu angażuje się w sprawy 
lokalne, za to błyszczy na mar-
szach KOD-u i na kobiecych po-
chodach. Na ławce przegranych 
zasiadła po bezwzględnej kampa-
nii Krzysztofa Matyjaszczyka w 
2010 roku, po której przylgnęło 
do niej miano „Fiony”. Z całej 
trójki ewentualnych kandydatów, 
najpoważniejszą klęskę poniósł 
Andrzej Szewiński. Stając w 
szranki wyborczej rywalizacji na 
prezydenta Częstochowy w 2014 
roku, zdobył dopiero 4. pozycję, 
za Matyjaszczykiem, Warzochą, 
a nawet Marandą. Porażką także 
zakończył się dla niego start do 
parlamentu w 2015 roku. O Mar-
cie Salwierak natomiast nie moż-
na zbyt wiele powiedzieć: młoda, 
ambitna, ale niewidoczna w spra-
wach Częstochowy.

Niewątpliwie szansą utrzyma-
nia się na szczycie władzy przez 
lokalną PO jest zawiązanie ko-
alicji wyborczej z SLD. Gdyby 
obydwa ugrupowania doszły do 
porozumienia i wystawiły jed-
nego kandydata na prezydenta 
Częstochowy, zwycięstwo miały-
by prawie pewne. Tak się jednak 
raczej nie stanie. Ambicje, ambi-
cyjki i wybujałe ego...

Kukiz’15
Na lokalnej scenie politycznej 

w 2015 roku pojawił się nowy 
gracz. Na fali popularności ruchu 
Kukiz’15 do Sejmu dostał się To-
masz Jaskóła. Oddając sprawie-
dliwość posłowi, jest on jednym 
z najbardziej zaangażowanych w 
częstochowskie sprawy reprezen-
tantem naszej ziemi w Sejmie. 
Czy lokalne struktury Kukiz’15 
są jednak w stanie wystawić ta-
kiego kandydata, który znalazł-
by się w czołówce walczących o 
fotel prezydenta? Jeśli ktoś nim 
będzie, to tylko poseł Jaskóła, a 
to dlatego, że prócz niego samego 
nikt specjalnie się nie wyróżnia. I 
tu tkwi sedno problemu. Niby Ja-
skóła odgraża się w mediach, że 
„szykuje załogę, która jest w sta-
nie pokrzyżować plany prezyden-
towi Matyjaszczykowi” i że jego 
„środowisko jest jedyne, które 
może naprawdę, realnie zagrozić 
wszystkim w Częstochowie po-
litykom”, ale żeby „idąc za cio-
sem” sam nie dostał lewym sier-
powym, bo ośmieszy się przed 
kolejnymi wyborami, parlamen-
tarnymi. Bez oddanych i aktyw-
nych struktur lokalnych, sam Ja-
skóła nic nie zdziała, zwłaszcza 
że przeciwnicy polityczni (SLD i 
PiS) dysponują armią działaczy i 
sympatyków, dlatego dopóki nic 

się w tej kwestii nie zmieni, Ja-
skóła skazany jest raczej na nie-
powodzenie. Zresztą mieliśmy w 
Częstochowie już wielu posłów – 
polityków jednej kadencji.

Poza tym, decyzją Pawła 
Kukiza i jego kolegów, ruch 
Kukiz’15 zrezygnował z pań-
stwowej subwencji, co oznacza, 
że kampanię wyborczą na prezy-
denta miasta poseł Jaskóła będzie 
musiał sfinansować z własnych 
pieniędzy. A zabawa w politykę 
nie jest tania.
Mieszkańcy Częstochowy

Marcin Maranda, startujący 
w poprzednich wyborach samo-
rządowych (2014 rok), zapo-
wiadał się bardzo obiecująco. 
Wielu wyborców uwierzyło mu, 
że jako pierwszy i jedyny sta-
nie się twardą opozycją wobec 
urzędującego prezydenta Maty-
jaszczyka (SLD). Maranda miał 
być alternatywą dla tych miesz-
kańców, którzy nie zgadzają się 
z rządami Matyjaszczyka. Życie 
pisze jednak własne scenariusze 
i „marandowcy” (w radzie miasta 
zasiada czterech radnych komite-
tu „Mieszkańcy Częstochowy”), 
już na pierwszej sesji pokazali, że 
polityka SLD nie jest wcale dla 
nich taka okropna. To zdarzenie 
i kilka innych głosowań stawiają 
ugrupowanie Marcina Marandy 
w nader trudnej sytuacji przed 
zbliżającymi się wyborami sa-
morządowymi. Wyborcy, którzy 
zawiedli się postawą lidera, po 
raz drugi nie dadzą się nabrać, 
jeśli kandydatem na prezydenta 
Częstochowy będzie Maranda. 
Co prawda jest wśród „maran-
dowców” ciekawa osobowość – 
Krzysztof Świerczyński, ale mało 
prawdopodobne, by lider zechciał 
odstąpić przywilej kandydowania 
na prezydenta, młodszemu kole-
dze. 

Poza tym, przed Mieszkańca-
mi Częstochowy rośnie inna prze-
szkoda. Z zapowiedzi prezesa 
Kaczyńskiego wynika, że szanse 
wyborcze będą miały wyłącznie 
duże ugrupowania polityczne. 
Ten sygnał może oznaczać ko-
niec kariery politycznej dla grupy 
„marandowców”, przynajmniej 
pod szyldem „Mieszkańcy Czę-
stochowy”.

Inni
Prócz znanych ugrupowań 

politycznych, fotel prezyden-
ta miasta Częstochowy marzy 
się „małym”. Swoją kandyda-
turę ogłosił już – choć jeszcze 
nieoficjalnie – radny Łukasz 
Wabnic (SLD). A tak na margi-
nesie, ciekawe co na to koledzy 
z partii...? 

Zapewne pojawią się rów-
nież kandydaci o korzeniach 
narodowościowych. Niewyklu-
czone, że ludowcom i nowo-
czesnym też zapachnie władza 
w mieście. Poza tym krążą 
pogłoski o „czarnym koniu” z 
zewnątrz.

Tak czy inaczej najbliższe 
wybory samorządowe zapo-
wiadają się bardzo ciekawie. 
Dla wielu ugrupowań i kandy-
datów będzie to sprawdzian ich 
popularności i rzeczywistego 
poparcia, a że są tacy, co mają 
sporo do stracenia, kampania 
wyborcza będzie ostra i bez 
zbędnych ceregieli.

 Renata R. Kluczna
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Jaka zmiana dotrze do Częstochowy?
Abstrakcyjne rozważania o kandydatach na prezydenta naszego miasta



„Zanieczyszczenie powietrza 
to problem tylko teoretyczny, a 
bardziej szkodliwe jest palenie 
papierosów” – taka myśl wyni-
ka z wywiadu ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła w Tok 
FM. To potwierdza, jakie podej-
ście do tematu zanieczyszczeń 
powietrza ma obecny rząd.

Zagrożenie dla zdrowia po-
wodowane zanieczyszczonym 
powietrzem nie jest możliwe do 
zmierzenia. Wcale nie znaczy to 
jednak, że można ten problem 
bagatelizować. 

Szacuje się, że rocznie z po-
wodu chorób, wywołanych tok-
synami i pyłami, znajdującymi 
się w powietrzu, umiera prawie 
50.000 Polaków. Lekarze po-
twierdzają, że jakość powietrza, 
którym oddychamy bezpośred-
nio przekłada się na stan zdrowia. 
Smog działa nie tylko długofalo-
wo – w dniach, w których odno-
towywane są najwyższe wartości 

zanieczyszczenia powietrza, do 
szpitali trafia znacznie więcej 
pacjentów. Również więcej osób 
umiera – zwłaszcza z powodu 
zawału serca, wylewu, niewydol-
ności płuc – mówią kardiolodzy 
ze Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu.

Tymczasem polski rząd nie 
podejmuje otwartej dyskusji. 
Petycje Green Peace i innych or-
ganizacji społecznych w Polsce 
ciągle pozostają bez echa. Pro-
gramy ochrony powietrza takie 
jak Kafka, Lemur, czy Ryś znik-
nęły, a działania poszczególnych 
ministerstw w tej sprawie są nie-
spójne i szczątkowe. 

Ministerstwo Rozwoju propo-
nuje zwiększenie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe o mocy 
nie większej, niż 500 kW. Jest to 
jedyny dotychczas podjęty przez 
rząd krok w celu ograniczenia 
problemu zanieczyszczonego po-
wietrza. Rozporządzenie zakłada, 

że od 1 stycznia 2018 r. do obrotu 
będzie można wprowadzać tylko 
kotły wysokiej klasy jakościowej 
– ma to wyeliminować z obrotu 
tzw. „kopciuchy”. Istnieją jednak 
realne obawy, że rozporządzenie 
może nie przynieść pożądanych 
skutków – piece w niektórych 
domach działają nawet kilkadzie-
siąt lat, a ludzi zwyczajnie nie 
stać na wymianę kotłów, na te 
bardziej ekologiczne.

W walce ze smogiem najwię-
cej przynieść mogą działania rzą-
du i parlamentu: konkretny plan 

regulacji prawnych, przemyślane 
regulacje finansowe i podatkowe, 
a także działania organizacyjne i 
edukacyjne – i to od podstaw. 
Razem z tym w parze powinny 
iść działania samorządów i or-
ganizacji społecznych. To praw-
dopodobnie ostatnia chwila, by 
podjąć refleksję i zawalczyć o 
czyste powietrze. 

Czy nam się uda? Czy na-
sze pokolenie na pewno jest już 
stracone? A może jednak mamy 
szanse...?

 Mateusz Marchewka
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Zapewne Sebastian M. 
niebawem wróci do Polski

Sebastian M. - młody, am-
bitny, majętny (przejął po ojcu 
dobrze prosperującą firmę) zna-
ny jest w Częstochowie z eks-
trawagancji i kontrowersyjnych 
idei. W 2010 roku Sebastian M. 
zaangażował się na poważnie 
w kampanię wyborczą obec-
nego prezydenta Częstocho-
wy Krzysztofa Matyjaszczyka 
(SLD). Mógł zatem liczyć na 
życzliwość nowych władz ma-
gistratu, czego wyrazem jest 
chociażby sprawa propozycji 
dzierżawy półtora hektarowej 
działki, będącej własnością mia-

sta. Do transakcji wprawdzie 
nie doszło, ale za M. murem 
stanęli ludzie SLD, wicepre-
zydenci: Jarosław Marszałek, 
Mirosław Soborak, naczelnik 
Adrian Staroniek, radni SLD: 
Blukacz, Danek, Iżyńska, Balt, 
Kapinos, Kunicka, Niesmaczny, 
Wabnic. Sebastian M. zasłynął 
również z zamiłowania do egzo-
tycznych zwierząt. Zafundował 
sobie pumę, z którą paradował 
na smyczy po Częstochowie. W 
Niwkach (gm. Kłomnice) pró-
bował zorganizować mini zoo. 
Sprowadził dwa tygrysy, niedź-

wiedzicę, alpaki i bizony. Mini 
zoo nigdy nie zostało otwarte. 
Sebastian M. to także mecenas 
sportu. W 2010 roku jego firma 
została tytularnym sponsorem 
klubu żużlowego Włókniarz. 
Dumną nazwę firmy M. nosiło 
też jedno z kół wędkarskich w 
Częstochowie.

W 2014 Sebastian M. do-
konał napadu rabunkowego 
przebywając w Wielkiej Bry-
tanii, czym przekreślił dobrze 
zapowiadającą się, świetlaną 
przyszłość. M. wtargnął wraz z 
czterema napastnikami do biura 
księgowego, które obsługiwało 
jedną z firm biznesmena, zare-
jestrowaną w Anglii. Księgo-
wemu przykładano broń do gło-
wy, przywiązano do go krzesła 
i brutalnie pobito. Gangsterzy 
okradli biuro księgowe, zabie-
rając 10 tys. funtów w gotów-
ce, telefony komórkowe oraz 
kluczyki do samochodu. Biuro 
księgowe powiadomiło policję. 
M. zatrzymano na lotnisku w 
Luton, gdzie został aresztowa-
ny na trzy miesiące. Zwolniono 
go za kaucją, którą M. wpłacił 
w wysokości 25 tys. funtów. 

Przez kilka tygodni biznesmen 
z Częstochowy czekał na proces 
w swoim londyńskim mieszka-
niu, objęty nadzorem elektro-
nicznym Birmingham Police 
(obroża na nodze uniemożliwia-
jąca oddalanie się od miejsca 
zamieszkania).

Ostatecznie Sebastian M. 
został przez ławę przysięgłych 
skazany na 6 lat i 3 miesiące po-
zbawienia wolności. 

Przestępstwo, którego dopu-
ścił się Sebastian M. na terenie 
Zjednoczonego Królestwa, spo-
wolniło dochodzenie przeciwko 
10-ciu osobom - w tym przeciw-
ko M. - w sprawie „wyłudzenia 
pieniędzy, prania brudnych 
pieniędzy oraz udziału w zor-
ganizowanej grupie przestęp-
czej”. Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego wraz z często-
chowską prokuraturą kilka lat 
ustalały fakty ewentualnego 
sprzeniewierzenia około 50 mln 
zł VAT-u. Trudno powiedzieć, 
czy sprawa się ma ku końcowi, 
ale wnioskowanie prokuratury 
do sądu o tymczasowy areszt 
dla Sebastiana M. świadczy, że 
w sprawie nastąpił postęp. red.

Już wkrótce Sebastianowi M., znanemu w Częstochowie 
właścicielowi fi rmy od systemów wentylacyjnych oraz 
fi rmy zajmującej się budową domów pasywnych oraz 
hojnemu sponsorowi kampanii prezydenckiej (2010 
rok) Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) - mimo odsiadki na 
Wyspach Brytyjskich - przyjdzie zmierzyć się z polskim 
wymiarem sprawiedliwości. Lada dzień częstochowski sąd 
powinien wydać europejski nakaz aresztowania (uprosz-
czona forma ekstradycji, istniejąca pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej), umożliwiający aresz-
towanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie 
przestępstwa. Częstochowska prokuratura wniosek o 
tymczasowe aresztowanie Sebastiana M. złożyła do sądu 
już w styczniu, decyzja ma zapaść pod koniec marca. Osta-
tecznie jednak o wydaniu Sebastiana M. zdecyduje organ 
sądowy Wielkiej Brytanii, gdyż to tam przebywa często-
chowianin, odsiadując wyrok ponad 6 lat więzienia.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Cicha woda, cichy interes
anonim: i kto te świnie oderwie w końcu od koryta?! ?
Obiektywny: Dalej głosujcie na tych chciwych debili,a oni 

w dowód wdzięczności podniosą ceny wody i ścieków
anonim: ale dokładnie to kogo masz na myśli tych z sld 

czy tych z pis-u?????
anonim: A gdzie są te Uchwały?,bo na stronach Związku 

ich nie ma.Przecież to jest informacja publiczna jako od-
biorcy usług musimy znać koszty.Sprawa poza charakterem 
etycznym ma również kryminalny więc domniemam ,że 
artykuł automatycznie stanie się zgłoszeniem do stosow-
nych organów.Pani Redaktor proszę poszukać Podobnych 
„uchwał”w śmieciowisku ,może wyjaśni się bandycka pod-
wyżka za śmieci.

Rada: jak nie ma uchwał, wszystkie są tutaj http://zkgwik-
czestochowa.biuletyn.info.pl/40/60/decyzje-i-uchwaly.html

@ Jasne, że światłowód
obserwator: Od 2010 roku w Częstochowie rządzi czer-

wony baron Matyjaszczyk,który zaliczył przez 7 lat wiele 
wpadek,wymienię tylko kilka:kamienica przy NMP 49,prze-
płacony łącznik ulicy Skłodowskiej Curie z ul. Sobieskie-
go, zakup za 60 mil. bubla pod nazwą Hybrydy,umarzanie 
podatków zagranicznym firmą,firmą które prawdopodobnie 
finansowały kampanie wyborczą Częstochowskim polity-
kom. Wybierajcie dalej cwaniaczków,głosujcie na ignoran-
tów którzy nie maja wizji i pomysłu na rozwój miasta. 

Anonim: To tyko początek wyliczanki...Generalnie ta 
„władza” sprawuję wladzę poprzez grę pozorów ,kłamstwa 
,półprawdy, lenistwo i ignorancję.świetna natomiast jest w 
zawieraniu koalicji umożliwiających przetrwanie już dwóch 
kadencji poprzez sprzedaż stanowisk ,dostęp do kasy.Oczy-
wiście „swoi” obdzielani są najchojniej /vide Niesmaczny/.
Cóż dodać, wybierajcie tak dalej ,w żadnym innym mieście 
byłoby to niemożliwe. 

@ Odpowiedź prezesa MPK Bolczyka 
na artykuł w 7 dniach

anonim: eksprokurator to prawo ma na własny użytek tak 
jak PIS chociaż to nie ta opcja. Odpowiedz skandaliczna-
,chamska i grubiańska.Ten wzrost 1mln wozokilometrów 
to jaki procent stanowi w stosunku do poprzedniego?,a jaki 
procent wzrosło zatrudnienie w tym samym okresie?Poza 
tym ciągle słyszymy jaki innowacyjny jest MPK pod zarzą-
dem eksprokuratora a innowacja to też zmniejszenie zatrud-
nienia. Proszę nie robić z ludzi „ciemnej masy”

z.,a;kkgyoiwg: Co do zatrudniania ziomków z partii to ta-
kich jest bardzo wielu zatrudnionych np Pan M.M nie wia-
domo co robi jest czy nie ma go w pracy nie robi różnicy Pan 
A.Ś kolejny kolega partyjny nic nie potrafiący szpiegujący 
wszystko i u wszystkich koleżanka partyjna z zespołu mu-
zycznego z którą zakład ma podpisaną umowę Pan G spraw-
dzający wszystko i wszystkich tylko nie tych co powinien 
nie wiadomo skąd się wziął

Ziutek: Na jakiej podstawie ten pan stwierdza co jest praw-
dą, a co nie? Komusza arogancja. 

@ Zapewne Sebastian M. niebawem 
wróci do Polski

anonim: O to raz dwa wyjdzie. Z tak partyjnym popar-
ciem.... 

zniesmaczony: Jakie władze miasta taki sponsor. Czerwo-
nych krętaczy sponsorował złodziej i bandyta. 

@ Problemy Stradomia 
na Salonie Prasowym 7 dni

lara###lara: Biletomaty w autobusach są tak potrzebne 
jak światłowody,za które jeszcze nie zapłacono.Czy ktoś w 
końcu powstrzyma SLDowską gangrenę przed dalszym za-
dłużaniem miasta. 

@ SPORT: Miasto przyznało dotacje 
na kluby sportowe

romek@o2.pl: Ehhh.. ładne wyliczenia, ale z chęcią zoba-
czyłbym je w formie tabelarycznej z % udziałem poszcze-
gólnych dyscyplin sportowych w otrzymanych dotacjach. 
Jest to mozliwe? ew. gdzie szukać danych? 

@ Poseł Jaskóła: Pytanie do Dobrej 
Zmiany w Częstochowie (PiS)

lifd: Panie pośle Jaskóła należy zadać sobie pytanie czy 
Najniższy Przywódca to „pożyteczny idiota” czy agent 
Kremla? Odpowiedż wyjaśni wiele i z naszego, częstochow-
skiego podwórka. Przy okazji warto zapytać ,czy Kukiz to 
„pożyteczny idota” prezesa Jarosława a może jest z nim do-
gadany ? 

Patryjota: ...urwa ...urwie łba nie urwie, to jest pokłosie 
okrągłego stołu i grubej kreski wykonanej przez Bolka.

Czy nasze pokolenie 
jest już stracone?

CzAS dla Częstochowy!

Jako pomysłodawcy i założyciele Częstochowskiego 
Alarmu Smogowego (CzAS) zapraszamy na konferencję 
organizowaną przez Wydział Infrastruktury i Środowi-
ska Politechniki Częstochowskiej. Na wszystkich zain-
teresowanych czekamy w auli D1 przy ulicy Dąbrow-
skiego 73, 29 marca 2017 roku o godz. 9. Wstęp jest 
bezpłatny, ale prosimy o rejestrację pod tym linkiem: 
https://fl uid.is.pcz.pl/konf.php , telefonicznie: 34  325 
09 33 lub na adres e- mail : niska@is.pcz.pl – informuje 
Hubert Pietrzak, organitor konferencji.



Zaplanuj działania 
Bez względu na to, czy za-

mierzamy jedynie odświeżyć 
wnętrze, czy przeprowadzić 
generalny remont mieszka-
nia, warto jest zaplanować 
wszystkie działania. Taki har-
monogram ułatwi pracę i po-
zwoli uniknąć przykrych nie-
spodzianek i niepotrzebnych 
opóźnień. Bez odpowiedniego 
przygotowania nawet odma-
lowanie dziecięcego pokoju 
może okazać się wyzwaniem, 
a prosty z pozoru remont zna-
cząco się wydłuży. Na jeszcze 
większe trudności możemy 
natrafić, jeśli np. wymienia-
my instalację elektryczną lub 
okna czy prowadzimy gene-
ralny remont. Dlatego też za-
nim weźmiemy do ręki wałek 
czy szpachelkę, pierwszym 
krokiem powinno być określe-
nie, co dokładnie chcemy zro-

bić i czego w tym celu będzie-
my potrzebować. Może się na 
przykład zdarzyć, że wraz z 
odświeżeniem koloru ścian i 
przemeblowaniem, zechcemy 
zmienić także np. listy przypo-
dłogowe, gniazdka elektrycz-
ne czy inne elementy, których 
wygląd nie odpowiada nowe-
mu wnętrzu. Takie drobiazgi 
mogą znacząco zwiększyć 
koszty lub wydłużyć remont. 
Dlatego warto zrobić listę rze-
czy, które koniecznie muszą 
zostać wymienione i takich, 
które są mniej ważne i którymi 
zajmiemy się pod warunkiem, 
że wystarczy nam pieniędzy i 
czasu.

Sprawdź, czy cię stać
Następnym etapem działań 

powinno być przygotowanie 
kosztorysu. W tym celu po-
winniśmy określić, jakich ma-
teriałów i narzędzi będziemy 

potrzebować oraz ich ilości. 
Wyliczenia te powinny być 
jak najdokładniejsze, bowiem 
niedoszacowanie może utrud-
nić zakończenie remontu lub 
popsuć jego efekt. Czasem 
wystarczy brak nawet jednej 
płytki czy odrobiny farby. 
Ten ostatni przykład może 
być szczególnie dokuczliwy w 
sytuacji, jeśli farba była przy-
gotowywana na zamówienie i 
dokupienie dodatkowej puszki 
w wybranym kolorze będzie 
stanowić trudność. W robieniu 
kosztorysu nie należy zapomi-
nać także o usługach niezbęd-
nych specjalistów, np. hydrau-
lika, elektryka czy stolarza.

Mając taki spis wydatków, 
możemy obliczyć przybliżony 
koszt remontu w zależności 
od tego, na jaki zakres prac 
się zdecydujemy. Najlepiej 
zawczasu zdecydować, co bę-
dziemy zmieniać. W przeciw-
nym razie może się okazać, 
że wykonamy mniej istotne 
poprawki i zabraknie nam pie-

niędzy na to, co jest najważ-
niejsze. Drobne prace zwykle 
bez trudu sfinansujemy wyko-
rzystując posiadane oszczęd-
ności. Jeśli jednak zdecydu-
jemy się na większy remont, 
konieczne może być zacią-
gnięcie pożyczki lub kredytu. 
O takie finansowanie najle-
piej starać się jeszcze przed 
przystąpieniem do remontu, 
bowiem jego uzyskanie może 
wymagać pewnego wysiłku. 

Ekipa remontowa
Jeśli do przeprowadze-

nia remontu decydujemy się 
wziąć profesjonalną ekipę 
remontową, jej poszukiwania 

powinniśmy rozpocząć dużo 
wcześniej. Warto uzmysłowić 
sobie, że znalezienie porząd-
nych fachowców może trochę 
potrwać. Często zdarza się, że 
ich terminy są bardzo napię-
te. Trzeba więc uzbroić się w 
cierpliwość.

Wykonawców najlepiej 
poszukać z polecenia, przez 
znajomych, bo wtedy możemy 
ocenić ich pracę. Jeżeli nikt ze 
znajomych nie robił remontu, 
fachowców znajdziemy przez 
ogłoszenia w prasie, internecie 
i na tablicach z ogłoszeniami.

Pamiętajmy, by nigdy nie 
płacić fachowcom z góry. 

Nie dawajmy także zaliczek 
na materiały, bezpieczniej 
jest pojechać z fachowcem na 
zakupy. Wcześniej najlepiej 
porównać ceny w różnych 
sklepach. A zanim zrobimy 
wielkie zakupy, upewnijmy 
się, że w cenie jest dowóz do 
domu. W przeciwnym razie 
najtańsza hurtownia może 
okazać się najdroższą.

Takie teoretyczne i tech-
niczne przygotowania, z pe- 
wnością ułatwią przeprowa- 
dzenie metamorfozy naszego 
mieszkania i pozwolą uniknąć 
niepotrzebnych trudności i ro- 
zczarowań. red.
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Z nadejściem wiosny wiele osób 
myśli o odświeżeniu mieszkania. 
Niestety nie zawsze wszystko idzie 
zgodnie z planem, przez co remont 
trwa znacznie dłużej niż powinien 
lub pochłania o wiele więcej  
pieniędzy niż zakładaliśmy.  
Podpowiadamy, jak krok po kroku 
zaplanować wiosenny remont.

Jak się przygotować  
do wiosennego remontu
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Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909

No i mamy wiosnę więc najwyższa pora na odrobinę 
szaleństwa.

Co powiecie na piękne falujące na wiosennym wie-
trze loki?

Nie każda z nas jest posiadaczką naturalnego skrę-
tu, ale dobry, profesjonalny fryzjer ma specjalne moce, 
żeby nam takie loki wyczarować.

Przy pomocy odpowiedniego sprzętu i kosmetyków 
jesteśmy w stanie podkreślić i ujarzmić naturalne loki, 
jak również wyczarować je od podstaw.

Seria Medavia Curladdict jest przeznaczona właśnie 
do takiej zabawy.

Dzięki zawartości czerwonych winogron, Amino 
Concentree i olejku jojoba, uelastycznia, zmiękcza i 
odbija włosy od nasady. Właściwości antyoksydacyjne 
oraz rewitalizujące regenerują, wzmacniają i intensyw-
nie nawilżają włosy pozostawiając je pełne blasku, z 
maksymalnie podkreślonymi lokami i falami z długo-

trwałym efektem.
Seria Curladdict składa się z szamponu, który nie tyl-

ko oczyszcza, ale również odbija od nasady oraz maski, 
która zabezpiecza przed mechanicznymi oraz środowi-
skowymi czynnikami i dodaje objętości i blasku. Do 
maski można również dodać ampułkę curl boost, która 
wzmocni jej działanie.

Do wykończenia fryzury mamy do dyspozycji krem 
podkreślający i dyscyplinujący loki, piankę modelującą 
i mocno utrwalającą oraz fluid nadający sprężystość.

Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w 
piękny, wiosenny dzień zachwycały burzą loków. 

Przypominam, że jedyny w Częstochowie salon fry-
zjerski pracujący na naturalnych kosmetykach Medavi-
ta to Klinika Fryzury. c.d.n.

 tekst: A. Midera

foto: P. Sobolewski

Wiosna w budowie
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W sali kina OKF Iluzja 5 kwietnia  
o godz. 20.30 odbędzie się kolejne 
spotkanie z cyklu NIEŚMIERTELNI. 
Tym razem bohaterem będzie zna-
komity artysta, zmarły w roku ubie-
głym – Prince.

Pod hasłem NIEŚMIERTELNI odbywają się spo-
tkania poświęcone artystom różnych dziedzin sztu-
ki, którzy odeszli w minionym roku. David Bowie, 
Maria Czubaszek, Prince, Bogusław Kaczyński, Le-
onard Cohen, George Michael czy B.B.King - twór-
cy, których wielkiego wkładu w historię muzyki, 
rozrywki, sztuki nie sposób przecenić.

Po dwóch spotkaniach z cyklu, poświęconych 
Davidowi Bowie i Leonardowi Cohenowi, które 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem OKF 
zaprasza na kolejne, właśnie 5 kwietnia o godz. 
20.30. Bohaterem spotkania będzie genialny mu-
zyk Prince, a spotkanie poprowadzi dziennikarz 
muzyczny, znawca, pasjonat i erudyta - Piotr Metz, 
który podzieli się swoją wiedzą, ale też osobistymi 
wrażeniami i wspomnieniami.  red.

„Nieśmiertelni” w OKF
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Zamienię 
mieszkanie 
2-pokojowe 

(35m²) 
na większe 3-pokojowe. 

Najlepiej w dzielnicy 
Trzech Wieszczów. 

Tel. 536 526 300

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy 

Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 został wywieszony 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży położonej w Lelowie 
oznaczonej jako działka nr 172 o pow. 0,76 ha. 

Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.
lelow.pl

reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905
Częstochowa

oraz powiaty:
częstochowski,

kłobucki, 
myszkowski,
lubliniecki, 
wieluński, 

pajęczański

tel. 536 530 905



16                                                                                                                  nr 12 (671)                                                                                             19

Samorządy chętnie i z coraz 
większym rozmachem, wynikają-
cym w dużej mierze ze zdobytego 
przez nie doświadczenia, korzysta-
ją ze środków własnych, funduszy 
ochrony środowiska, dotacji Unii 
Europejskiej i innych źródeł. Nie 
ma w powiatach: częstochow-
skim, kłobuckim, myszkowskim 
czy lublinieckim gmin, które nie 
inwestowałyby pieniędzy w nowe 
oczyszczalnie ścieków, sieci kana-
lizacyjne, termomodernizacje po-
wiązane z usuwaniem materiałów 
zawierających azbest, moderniza-
cje lokalnych kotłowni lub remon-
ty dróg, usprawniające przejazd 
oraz ograniczające hałas i emisje. 
Te działania świadczą nie tylko o 
istocie i roli samorządu, ale przede 
wszystkim pozwalają zmieniać na 
lepsze jakość życia ich mieszkań-
ców. Wymierne efekty, które uzy-
skują gminy dzięki proekologicz-
nym przedsięwzięciom, mają też 
inny – niemniej istotny – aspekt: 
stanowią bodziec gospodarczy, co 
sprzyja rozwojowi gminy. Inny-
mi słowy, chociaż inwestycje w 
ochronę środowiska to długotrwa-
ły proces, zwłaszcza pod wzglę-
dem zwrotu nakładów finanso-
wych, to jednak na tyle opłacalny, 
że żadna z gmin się przed nimi nie 
broni. Wręcz przeciwnie. Można 
by rzec – gminy „garściami” czer-
pią środki finansowe na ochronę 
środowiska od instytucji zarządza-

jących. Przykładem takiej współ-
pracy jest gmina Poczesna, a insty-
tucją, która wspiera samorząd jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Otwarta, przyjazna 
polityka WFOŚiGW, umożliwiła 
gminie Poczesna realizację wielu, 
niezbędnych przedsięwzięć ekolo-
gicznych. 

Budowa kanalizacji  
w gminie Poczesna

W roku 2014 gmina Poczesna 
zakończyła realizację projektu pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Brzezinach Nowych, Brzezi-
nach Kolonii, Sobuczynie i we 
Wrzosowej”. 

Na realizację przedmiotowego 
zadania gmina uzyskała dofinan-
sowanie w ramach działania 1.1 
– Gospodarka  wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM priorytetu I – Gospodarka 
wodno-ściekowa Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013,  z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. 

Na  sfinansowanie zadania gmi-
na uzyskała również pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

W ramach projektu wybudo-
wano ponad  27 km kanalizacji, 
w tym kanalizację grawitacyjną 
i tłoczną oraz 5 przepompowni 

ścieków. Prace realizowane były 
w miejscowościach: Wrzosowa, 
Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia 
i Sobuczyna, czyli części gminy 
Poczesna, należącej do aglomera-
cji Częstochowa. W zakres inwe-
stycji wchodziło również odtwo-
rzenie nawierzchni dróg do stanu 
pierwotnego.

W początkowej koncepcji pla-
nowano wybudowanie sieci ka-
nalizacyjnej złożonej jedynie z 
kolektorów głównych oraz odcin-
ków od kolektorów głównych do 
granicy nieruchomości. Mając jed-
nak  na uwadze poprawę jakości 
życia mieszkańców gmina Pocze-
sna postanowiła zmienić pierwot-
ną koncepcję budowy kanalizacji. 
Decyzją wójta gminy zmniejszono 
koszty mieszkańców podłączenia 
się do kanalizacji, poprzez rozsze-
rzenie projektu o budowę dodat-
kowych odcinków tj.: od granicy 
posesji do pierwszej studzienki na 
posesji właściciela, których w tym 
projekcie było blisko 900 sztuk.

Budowa kanalizacji  
w gminie Poczesna

Także w roku 2014 gmina Po-
czesna rozpoczęła kolejną proeko-
logiczną inwestycję pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Bargły, Michałów 
i Nierada wzdłuż drogi woje-

wódzkiej nr 904 będącej drogą 
dojazdową do budowanej auto-
strady A1 w gminie Poczesna”. 

W celu sfinansowania przed-
miotowego zadania gmina podpi-
sała z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach umowę po-
życzki i dotacji. 

Oprócz tego Poczesna szukała 
alternatywnych źródeł finanso-
wania kanalizacji sanitarnej na 
tych terenach i uzyskała dodatko-
we pieniądze w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013. 

W ramach realizacji zadania 
wykonano 11 km kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej o średnicy 
200 mm i 160 mm, kanalizację 
tłoczną oraz jedną przepompownię 
ścieków oraz dodatkowe odcinki 
od granicy posesji do pierwszej 
studzienki na posesji właściciela – 
ponad 400 sztuk studzienek.

Beneficjentami powstałej w 
wyniku realizacji projektów in-
frastruktury są mieszkańcy gminy 
oraz przedsiębiorcy zarejestrowa-
ni i wykonujący swą działalność 
na terenie gminy. Realizacja pro-
jektu wpłynęła na podniesienie 
poziomu wyposażenia gminy w 
zakresie podstawowej infrastruk-
tury technicznej oraz ograniczyła 
skażenie wód gruntowych i po-
wierzchniowych ściekami komu-
nalnymi, powstającymi na terenie 
gminy. Wszystko to przyczyniło 
się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, czystości wód i gle-
by i jest zgodne z celami polityki 
ekologicznej Unii Europejskiej, tj. 
ochrony, zachowania i poprawy 
jakości środowiska, ochrony zdro-
wia ludzkiego oraz oszczędnego i 
racjonalnego wykorzystania zaso-
bów naturalnych. 

Jednak najważniejsze przy tego 
typu inwestycjach są cele społecz-
ne, takie jak podwyższenie jakości 
życia mieszkańców i turystów, po-

prawa warunków sanitarnych, za-
spokojenie podstawowych potrzeb 
mieszkańców, zgłaszanych od 
kilkudziesięciu lat. Ponadto warto 
zaznaczyć, że  istotną rolę w zrów-
noważonym rozwoju społeczności 
lokalnej odgrywa „kształtowanie 
postaw, zarówno wśród członków 
społeczności, jak i urzędników 
władz publicznych, m.in.: poprzez 
kompleksową edukację na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, która 
oddziałuje także na poziom świa-
domości ekologicznej.

Wszelkie inwestycje proeko-
logiczne realizowane na terenie 
gminy Poczesna kreują wizerunek 
gminy na zewnątrz, odgrywają 
ważną rolę w jej promocji oraz 
w postrzeganiu samorządu przez 
samych mieszkańców. Żadne z 
przedsięwzięć ekologicznych nie 
byłoby możliwe bez ścisłej współ-
pracy gminy Poczesna z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, który współfinan-
sując działania środowiska wspie-
ra rozwój całej gminy.

 Renata R. Kluczna

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 orga-
nów 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.

Już dziś nie wyobrażamy sobie sytuacji, w któ-
rej nagle zabrakłoby inwestycji realizowanych 

przez gminy, a dotyczących ochrony środowiska. Po 
pierwsze dlatego, że działania proekologiczne, np. 
dostarczanie wody czy odbiór odpadów, należą do 
podstawowych zadań gmin, także subregionu często-
chowskiego, służących zaspokojeniu zbiorowych po-
trzeb społeczności lokalnych, wymienionych w usta-
wie o samorządzie gminnym. 

Polityka ekologiczna gminy Poczesna



Bieg odbędzie się na dystansie 
10 km (3 pętle ulicami w ścisłym 
centrum miasta oraz przyległymi 
ulicami wokół Klasztoru Jasno-
górskiego). Bieg jest otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych osób 
zrzeszonych w klubach sporto-
wych, jak i amatorów. Brak limitu 
uczestników. 

Biuro Zawodów biegu będzie się 
mieścić w Sali Teatralnej IV L.O. 

im. H. Sienkiewicza w Częstocho-
wie (wejście od strony Al. NMP 
56). 

Zgłoszenia przyjmowane są po-
przez wypełnienie formularza zgło-
szeniowego dostępnego na stronie 
www.maratonypolskie.pl lub www.
zabiegani.czest.pl do dnia 16 kwiet-
nia 2017 r. lub w dniach 21-22 
kwietnia 2017 r. w Biurze Zawo-
dów.  red.
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W związku z licznymi telefonami dotyczącymi 
śniętych ryb na zbiornikach, chciałem poinformo-
wać o działaniach Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Częstochowie, które miały zmniejszyć straty 
w rybostanie spowodowane warunkami atmosfe-
rycznymi. Długo utrzymujące się niskie tempera-
tury i grube pokrywy lodowe na akwenach spowo-
dowały, że na niektórych zbiornikach w połowie 
lutego pod lodem zaczęło brakować tlenu. 

Ratowanie ryb pod lodem

Okręg PZW w Częstochowie już od stycznia monitował 
wszystkie zbiorniki, sprawdzając zawartość tlenu. O ile w 
styczniu była ona zadowalająca, to w drugiej dekadzie lu-
tego znacznie się obniżyła, szczególnie na częstochowskich 
zbiornikach Sabinów oraz na zbiorniku C w Strzelcach 
Wielkich. 

Niestety nie wystarczyły już otwory wiercone przez 
członków kół, które opiekują się tymi zbiornikami. Przystą-
piono, więc do wprowadzania czystego tlenu pod lód. 

17 lutego przez kilka godzin, w różnych miejscach wpro-
wadzono pod lód za pomocą turbiny kawitacyjnej zawartość 
4 dużych butli z tlenem. W Strzelcach Wielkich potrzebna 
była dużo większa ilość tlenu, więc wypożyczono zbiornik 

z ciekłym tlenem. Tlen trafiał do wody od 20 do 22 lutego. 
Tam sytuacja była o tyle bardziej niebezpieczna, że pod lód 
dostały się nieczystości (powiadomiono PIOŚ w Łodzi, któ-
rego przedstawiciele pojawili się na miejscu). Działania te 
w znacznym stopniu zwiększyła zawartość tlenu w wodzie i 
zapobiegła dużemu śnięciu ryb. Niestety kilkadziesiąt ryb w 
różnych miejscach nie przeżyło (słabsze osobniki). 

Okręg PZW w Częstochowie zrobił wszystko, co było 
możliwe by uratować jak największą liczbę ryb, niestety 
przy mroźnych zimach i grubej pokrywie lodowej śnięcia 
ryb się zdarzają i będą się zdarzały, szczególnie na płytkich 
i zarośniętych zbiornikach. 

Chciałbym również poinformować na temat czerwonej 

wody na gliniance Pacyfik. Ten zbiornik był monitowany 
od stycznia, kiedy napłynęły pierwsze informacje o czer-
wonawej wodzie, która wypływa z przerębli, wywierconych 
przez wędkarzy. W akwenie tym tlen utrzymywał się cały 
czas na wysokim poziomie i nie stwierdzono śnięcia ryb. 
Powiadomiony został również Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Po zejściu lodu powierzchnia Pacy-
fiku zabarwiła się na czerwono. 

Na szczęście po badaniach okazało się, że jest to „za-
kwit” wody, spowodowany sinicą nitkowo-rubinową i nie 
jest on niebezpieczny dla środowiska.

 Robert Amborski 
rzecznik prasowy PZW Częstochowa

W porównaniu do meczu 
przeciwko Gryfowi Wejhero-
wo (1:2), trener Rakowa Ma-
rek Papszun dokonał trzech 
zmian w podstawowym skła-
dzie. Oprócz Rafała Figla, 
który powrócił do „jedenast-
ki” po pauzie za żółte kartki, 
szansę na grę od pierwszych 
minut przeciwko Legionovii 
otrzymali: Adam Czerkas i 
bramkarz Matusz Lis. Spo-
tkanie na ławce rezerwowych 
rozpoczął Tomasz Margol, 
ale jeszcze przed przerwą 
zawodnik ten pojawił się na 

boisku, zastępując kontuzjo-
wanego Łukasza Górę.

Od początku spotkania, to 
Raków był stroną dyktującą 
warunki gry. Pierwszą akcję 
po której mogła paść bramka, 
czerwono - niebiescy przepro-
wadzili w 25. minucie meczu. 
Adam Czerkas (po zagraniu 
Piotra Malinowskiego) zna-
lazł się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem Legionovii, ale 
zamiast strzelać, to zdecydo-
wał się na podanie do lepiej 
ustawionego Petera Mazana. 
Uderzenie Słowaka do pu-

stej bramki zostało jednak w 
ostatniej chwili zablokowane 
przez obrońców z Legiono-
wa. W tej części gry, swojej 
szansy szukał także Rafał Fi-
giel. W 31. minucie, pomoc-
nik przymierzył z daleka, ale 
trafił w poprzeczkę. To, czego 
nie udało się dokonać kapita-
nowi Rakowa przed przerwą, 
udało się po zmianie stron.

Druga połowa rozpoczę-
ła się fenomenalnie dla Ra-
kowa. W 49. minucie Figiel 
ponownie zdecydował się na 
strzał z dystansu. Piłka wpa-
dła do siatki po rykoszecie, co 
zdezorientowało bramkarza 
Legionovii Adama Wilka. 
Kilka minut później kibice 
Rakowa mogli cieszyć się z 

drugiej bramki. Tym razem 
trafił Czerkas, który w polu 
karnym minął obrońcę gości 
i strzałem po ziemi pokonał 
Wilka. W 69. minucie Czer-
kas opuścił boisko, a jego 
miejsce zajął Tomasz Płon-
ka, który potrzebował tylko 
trzech minut, żeby wpisać się 
na listę strzelców i podwyż-
szyć prowadzenie częstocho-
wian. Autorem czwartego 
gola dla Rakowa był Przemy-
sław Oziębała, a kropkę nad i 
postawił w doliczonym czasie 
gry, po raz drugi tego dnia Fi-
giel. Dla Legionovii bramkę 
zdobył Arkadiusz Madeński.

RKS Raków Częstochowa - Le-
gionovia Legionowo 5:1 (0:0) 

 red.

Raków rozgromił  
Legionowo
Skutecznie grający piłkarze Rakowa pewnie  
i zasłużenie pokonali Legionovię Legionowo 
5:1, odnosząc tym samym pierwsze ligowe 
zwycięstwo po przerwie zimowej.

Wystartowały zapisy do 9 edycji Biegu Częstochow-
skiego. Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych ZABIE-
GANI Częstochowa zaprasza do aktywnego spędzenia 
sobotniego popołudnia 22.04.2017 r. 

Już wkrótce 
Dziewiąty Bieg 

Częstochowski

Trener bełchatowskiej 
drużyny Philippe Blain nie 
zdecydował się na wysta-
wienie zmienników i rzucił 
do boju wszystkie swoje 
największe gwiazdy. Mimo 
tego częstochowianie ambit-
nie walczyli w pierwszym 
secie. Po bloku Oleksan-
dra Grebeniuka PGE Skra 
wygrywała tylko 19:18, 
ale niestety do końca partii 
Akademicy zdołali zdobyć 
już tylko jeden punkt.

W drugiej partii było po-
dobnie, choć tym razem beł-
chatowianie wcześniej ucie-
kli gościom z Częstochowy. 
Gospodarze wygrali począ-
tek 4:1, ale za chwilę był re-
mis po 5. Drugi pościg AZS 
miał miejsce w środkowej 
fazie seta, gdy PGE Skra 
wygrywała 13:8. Trzy punk-
ty z rzędu, zespołu trenera 
Michała Bąkiewicza, znów 

dały tlen częstochowianom, 
ale szans na zwycięstwo w 
secie nie było.

Najmniej walki widać 
było w trzeciej partii. Po 
ataku Rafała Szymury AZS 
wygrywał 7:6, ale cztery ko-
lejne akcje, głównie dzięki 
świetnym zagrywkom Ma-
riusza Wlazłego, wygrali 
gospodarze. Najwyżej beł-
chatowski klub prowadził 
17:11, gdy asa w boisko 
częstochowskiej drużyny 
posłał Artur Szalpuk.

W najbliższy piątek o 
godz. 20.30 Akademicy 
po raz ostatni w tym sezo-
nie zasadniczym rozegrają 
mecz w Częstochowie, a 
ich rywalem będzie LOTOS 
Trefl Gdańsk.

PGE Skra Bełchatów - AZS 
Częstochowa 3:0 (25:18, 
25:19, 25:19) red.

Siatkarze AZS Częstochowa przegra-
li w meczu 28. kolejki PlusLigi z PGE 
Skrą w Bełchatowie.  Akademicy pró-
bowali walczyć z zespołem, który ry-
walizuje w fazie play-off rozgrywek 
Ligi Mistrzów, a jego celem jest zdoby-
cie ligowego medalu. 

AZS uległ 
Skrze  
Bełchatów



Jeśli chodzi o centrum geograficzne 
Częstochowy, to wg Tomasza, szefa za-
przyjaźnionej „Gazety,” jest ono tam, gdzie 
niewtajemniczony lud dziury widzi. Dziury 
takie i siakie, wklęsłe i wypukłe, gminne i 
wojewódzkie, komunikacyjne i rekreacyjne.

Dziurą potężną jest ruina dawnego ba-
senu kąpielowego przy ul. Sobieskiego. 
Płotkiem odgrodzona od cywilizacji leży i 
czeka, nie licząc już specjalnie, by ktoś do 
niej wody nalał. Dziura straszy od blisko 
dziesięciu lat, od kiedy ze względów tech-
nicznych nie można było dłużej eksploato-
wać inwestycji wniesionej z inicjatywy płk 
St. Maczka. Wtedy też, by zapewnić miesz-
kańcom możliwość kąpieli, na szybko zmo-
dernizowano kąpielisko na Dekabrystów. 
Teraz koncepcja jest taka, że to czynne i 
zmodernizowane zostanie zamknięte, by na 
to miejsce uruchomić nowe zmodernizowa-
ne (tzw. akwapark). Dziura na Sobieskiego 
ma dalej, niewzruszenie czekać na lepsze 
czasy. Najprostszym pomysłem było zako-
pać to i posadzić kwiatki. Tego typu rozwią-
zanie jest jednak zbyt mało ambitne jak na 
centrum dużego miasta.

Bliżej centrum geograficznego są małe 

dziury zdobiące pawilon „NRD-owski” 
dworca PKS. Po trylinkach turlają się au-
tobusy, w pawilonie można kupić szelki, 
gumę do żucia i „Fakt” - jest wszystko tak 
jak w przyzwoitym skansenie „Polski GS-
-ów i PKS-ów”. Pomysłem na poprawę 
standardów komunikacyjnych jest budowa 
Centrum Przesiadkowego. Zaplanowano je 
tam gdzie się podróżni nie przesiadają (od 
ul. Piłsudskiego), przy pozostawieniu ruin 
tam, gdzie akurat się ludzie przesiadają. 
Dworzec PKS przyjaźnie wtapia w swoje 
otoczenie dawny plac „Węglobloku”, dziś 
zaludniony budkami wielkiego centrum 
„lumpeksu”.  Możemy tu jeszcze westchnąć 
nad na „ruiną zamku w Olsztynie” , przepra-
szam, ruiną Domu Księcia, albo nie całkiem 
jeszcze zrujnowanym „torcikiem” (wykwit 
fantazji architektonicznej służący jako 
USC). Ogólnie rzecz ujmując, to nasze cen-
trum geograficzne służyć może jako ilustra-
cja pojęć takich jak „chaos przestrzenny”, 
„brak ładu estetycznego” czy – najdobitniej 
ujmując -  „Polska w ruinie”. To też pew-
na wartość, którą wykorzystać można jako 
plener filmowy czy miejsca warsztatowe 
różnych study-tourów. 

Zasadniczo nie ma specjalnego powodu, 
by przejmować się otoczeniem geograficz-
nego centrum. Dom Księcia nikomu się na 
głowę nie zawali, bo zbudowano specjalne 
osłonki. Nikt też nie wpadnie do dziury ba-
senowej, odgradza ją solidny płot. Wystar-
czy przyjąć ideę „biernego anarchizmu”, 
cierpliwie oczekując, aż się to wszystko 
samo rozleci, otwierając pustą przestrzeń 
pod nowe wizje. Pruderyjnie brzmią słowa, 
że takie centrum jest wizytówką Częstocho-
wy. Zauważmy, że centrum Europy znajdu-
je się w mieście Rachow na ukraińskim Za-
karpaciu, nikt jednak nie sądzi, iż ta ładnie 
położona mieścina jest czegokolwiek wizy-
tówką. Tłumaczenie, że to nasze centrum g. 
jest także centrum k. (komunikacyjnym), bo 
dworzec itd., też do niczego nie prowadzi. 
Czy okolice dworców PKP w Kłobucku lub 
Koniecpolu są wizytówkami tych miast?

Spokojnie, bo jak sobie lud częstochow-
ski do serca weźmie owe dziury, to przez 
następne dziesięciolecia będzie planował tu 
coś fantastycznego. A przecież wystarczy 
dziurę zasypać, kwiatki nasadzić i wiosną 
byłoby przyjemniej.

 Jarosław Kapsa

Jasne, 
że 
dziura

Do domu bogatego małżeństwa wtargnęli rabusie.
– Złoto jest? – pytają.
– Jest – mówi mąż – 100 kg.
– To nie gadaj, tylko dawaj!
Mąż odwraca się w stronę sypialni i głośno woła:
– Krysiu, złoto moje, wstawaj! Panowie przyszli po ciebie! 

HUMOR 
na dobre 7dni

Do domu bogatego małżeństwa wtargnęli rabusie.
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Károly Patkó (1895-1941): 
„Kąpiące się kobiety” – 1926 r.
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Zostań moim Przyjacielem

Grej
Samiec urodzony w 2008 r., rasy europ, umaszczenie 

czarne. Grej trafił do Schroniska 30.12.2016 r. wraz z 
innymi kotami po śmierci swojej właścicielki. Był bar-
dzo zaniedbany, ma stare, wygojone złamania. Grej ko-
cha ludzi, po wejściu do jego boksu od razu podchodzi 
i prosi o głaskanie. Jest także przyjaźnie nastawiony do 
innych kotów. Pomimo swojego wieku potrafi odnaleźć 
się w nowym miejscu i doskonale sobie radzi.

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

„Przyjaciół nie pozyskuj 
lekkomyślnie, 
a tych, których pozyskasz, 
lekkomyślnie nie porzucaj.”

 Solon

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Skórzane meble 
odświeżymy dzięki 
mieszance ciepłego mle-
ka z sokiem z cytryny. 
Miękką szmatkę należy 
zamoczyć w mieszance 
i delikatnie polerować 
skórę.
2. Jak „uratować” kie-
liszek zepsutego wina: 
nieprzyjemny zapach 
można usunąć wrzucając 
czysty miedziany pienią-
żek do kieliszka. Potem 
należy wymieszać wino 
łyżeczką, a następnie 

usunąć monetę. Ponie-
waż miedź reaguje z tio-
lami, tworząc bezwonny 
siarczek miedzi, różnicę 
w zapachu i smaku 
odczuwa się od razu.
3. Jak wyczyść klawisze 
fortepianu: pastę do 
zębów należy wycisnąć 
na miękką ściereczkę, 
lekko na niej rozsma-
rować i zacząć czyścić 
klawisze. Po wyczysz-
czeniu trzeba jeszcze 
klawisze wypolerować 
inną, czystą ściereczką.
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