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Juwenalia czy 
Matyjaszczykalia?

  ciąg dalszy na stronie 3
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Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że w tym roku będą dwie 
imprezy juwenaliowe. Pierwszą organizuje Politechnika 
Częstochowska wraz z Samorządem Studenckim, drugą na-
tomiast Zrzeszenie Studentów Polskich. Sytuacja jest co naj-
mniej dziwna, choć niektórzy powiedzą: od przybytku głowa 
nie boli. Organizatorzy dwóch imprez studenckich, które od-
bywać się będą dokładnie w tym samym czasie, już popadli 
w konfl ikt, a chodzi oczywiście o pieniądze. Pierwsi fi nansują 
się sami, drudzy mogą liczyć na hojność urzędu miasta.

DODATEK MAJÓWKOWY – czytaj na stronach 5-8
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Obciachem miesiąca kwietnia 
jest klęska, jaką Częstochowie 
zgotowała kwietniowa aura.

 Co prawda niewiele lżej mieli 
mieszkańcy Myszkowa i Kło-
bucka, ale w Świętym  Mieście 
skutki nie są usunięte do dziś. 
Czy śnieg był tu mocniejszy, czy 
służby komunalne są tu słabsze?



O tym, jak ocenia swoją prezesurę na Jurze 
mówi Tadeusz Koćwin, nadal prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Blachowni.

- W Spółdzielni Mieszkaniowej Jura zastąpił pan 
poprzedniego prezesa Jakubczaka, który piastował 
to stanowisko wiele lat. Co było powodem wymiany 
i powołania pana?

- Moja hipoteza badawcza jest taka. Otóż 
powodem jest to, że w miesiącu maju/czerw-
cu 2016 roku zostały zajęte przez komorni-
ka opłaty czynszowe lokatorów w związku 
z zawiadomieniem RFG. Wzburzenie ludzi, 
że coś takiego się stało, było powodem od-
wołania poprzedniego prezesa. Zdaniem 
mieszkańców to prezes doprowadził do tej 
sytuacji, bo nie potrafił porozumieć się z 
zarządem RFG. A przypomnę, że RFG jest 
właścicielem części gruntów, na których sto-
ją bloki. Gdyby były prezes Jury porozumiał 
się z RFG co do kwoty spłaty zadłużenia i 
odpowiadał na wszelkie prośby RFG, prezesa 
Mirosława Matyszczaka i wiceprezesa Artura 
Sokołowskiego, to moim zdaniem do tej sytu-
acji by nie doszło. Prezes przyjął inną takty-
kę, polegającą na pisaniu do ministerstw i do 
premiera. Więc nie można powiedzieć, że nic 
nie robił w tym temacie. Wybrał inną drogę, 
która ostatecznie okazała się nieskuteczna.

- Długo prezesem pan jednak nie był, bo i z panem 
się rozstano. Dlaczego?

- Zacznę od końca. Spółdzielnia Mieszka-
niowa Jura ma bloki przy ulicy Palmowej i 
na Wyczerpach. W tym czasie, na początku 
września 2016 roku firma zewnętrzna wy-
powiedziała nam umowę obsługi kotłowni 
osiedlowej na Wyczerpach. Powiedzieli: 
nie będziemy was grzać, nie będziemy was 
rozliczać, musicie od nas kotłownię wy-
dzierżawić, a potem do czerwca 2017 roku 
ją wykupić. Na księgowość spółdzielni spa-
dało ustalenie ryczałtu, ile ludzie mają płacić 
za ciepło i ciepłą wodę. I teraz księgowość, 
która składa się z dwóch osób dostała nowe 
zadania do wykonania. W tym samym czasie 
zewnętrzne biuro rachunkowe, które prowa-
dziło księgowość spółdzielni wypowiedziało 
umowę. W październiku 2016 roku oddano 

nam dokumenty. Proszę mi znaleźć dobrego 
księgowego, który się zobowiąże zamknąć 
rok, zrobić bilans, w tak krótkim czasie? W 
tym samym momencie dochodziło do moich 
spotkań z radą nadzorczą spółdzielni. Pani 
Anna Janas, współpracująca ze spółdzielnią 
w sprawach prawnych (z zawodu jest praw-
nikiem), przysłała mi mailowo kilka tabelek, 
które miałem wypełnić, żeby rada nadzorcza 
miała obraz sytuacji finansowej spółdzielni. 
Te tabele składały się z około 17 pozycji. Nie 
chciałem kłótni, więc dałem to księgowości. 
Zrobili to, po czym pani Janas powiedziała, 
że nic z tabelek nie rozumie i kazała nanieść 
poprawki. Księgowość się skarżyła do mnie, 
że ma dużo pracy, rozliczenia itp., a tu jesz-
cze ktoś chce od nich jakiejś dodatkowej pra-
cy, na dodatek nie wiadomo dokładnie czego 
chce, pani Janas powinna sobie sama wziąć te 
tabelki, wpływy, wydatki faktury i sama po-
liczyć. W końcu nie wytrzymałem i pytam po 
co jej te tabelki, przecież to nic nie zmieni dla 
spółdzielni. To był pierwszy zgrzyt.

- Myśli pan, że został pan odwołany z powodu 
tabelek...?

- To była przyczyna. Ja mógłbym tam 
zatańczyć i zaśpiewać, a i tak nic by to nie 
zmieniło. Powód był inny. Gdy stwierdziłem, 
że należy zreformować strukturę organizacyj-
ną spółdzielni i trzeba zacząć od zwalniania 
pracowników ekipy remontowo-budowlanej, 
pani Janas przygotowała wypowiedzenia do 
podpisania, bo jest przecież profesjonalnym 
zleceniobiorcą. Po prostu pani Janas dostała 
zlecenie przygotowania zwolnienia pracow-
nika, z 3-miesięcznym okresem wypowie-
dzenia, tak jak należy. I nagle w grudniu 
dostajemy pozew od tego pracownika o przy-
wrócenie do pracy bądź o odszkodowanie. 
Powodem powództwa było nieskonsultowa-
nie ze związkami zawodowymi jego zwolnie-
nia, gdyż był członkiem związku zawodowe-
go. Przyszedłem w styczniu na salę rozpraw 
i usłyszałem od sędziego, że sprawa jest dla 
niego prosta: albo przywracam do pracy albo 
płacę odszkodowanie. Oniemiałem, bo byłem 
przekonany, że powództwo jest bezzasadne. 

Ustalono odszkodowanie na 9.700 zł, czyli 
PIT podzielony na 12 miesięcy, co było nara-
żeniem spółdzielni na straty. Ale ugoda zosta-
ła podpisana. Po całej sytuacji stwierdziłem, 
że jest to błąd pani mecenas Janas i to ona 
powinna to odszkodowanie dla pracownika 
zapłacić. Ale pani Janas miała za sobą radę 
nadzorczą i stwierdziła, że płacić nie będzie, 
i że zwolni prezesa. Złożyłem w sądzie po-
wództwo o odszkodowanie – potrącenie. Gdy 
zostałem pozbawiony stanowiska prezesa, a 
na moje miejsce została powołana pani Janas 
(jako pełniąca obowiązki), pierwsze co zro-
biła to cofnęła potrącenie. Tak działa mafia. 
To jest dla mnie oczywiste. Dlatego opisałem 
ministrowi sprawiedliwości całą sytuację, zo-
stało przekazane postępowanie do prokuratu-
ry w Katowicach i zobaczymy jak się sprawa 
rozwinie. 

Dalej idąc. W piśmie mnie odwołującym 
jest punkt, że naraziłem mieszkańca, pana 
Stańca na utratę zdrowia i życia. U tego pana 
włączał się alarm - czujnik, że coś się ulatnia. 
W związku z tym wysłaliśmy kominiarza, 
który zlecił ocieplenie wkładu kominowego, 
ale nie można tej części po prostu kupić, więc 
zleciliśmy jej wykonanie. Po tygodniu pan 
Staniec dzwonił z pretensjami, czemu jeszcze 
nie ma tego wymienionego. Więc moim zda-
niem nie było żadnego zagrożenia życia, bo 
gdyby było, to kominiarz by po prostu urzą-
dzenie kazał wyłączyć. I to jest właśnie ten 
kolejny powód mojego zwolnienia. To jest 
kompletna bzdura, paranoja.

- A nie uważa pan, że wpływ mogły mieć również 
względy polityczne? Zdaniem mieszkańców 
prezesem spółdzielni został pan z ramienia PiS-u, 
pod hasłem „Dobre zmiany w Jurze”. Poza tym robił 
pan spotkania agitujące w kościele... Wielu twierdzi, 
że nie było to właściwe miejsce do załatwiania tego 
typu spraw.

- Nigdy nie byłem w PiS-e, nigdy poseł 
Giżyński mnie nie popierał. To tylko plotki. 
Owszem spotkania w kościele były. Sam je 
zorganizowałem na prośbę mieszkańców. 

To prawda, że były spotkania z posłem 
Giżyńskim, który powiedział, że jeśli będą 
możliwości prawne, pomoże. Cały czas cho-
dziło o to, by grunty, które są własnością 
RFG przekazać na rzecz spółdzielni. Prawo 
nie pozwala na nieodpłatne przekazanie. 
RFG działa zgodnie z ustawą, która pozwa-
la spółce zbyć grunty w drugim przetargu 
po obniżeniu 1/3 ceny od wyceny. Nie ma 
innej możliwości prawnej. Czy wobec tego 
był sens rozmów o przekazywaniu gruntów? 
Najpierw trzeba spłacić zadłużenie względem 
RFG. Jeżeli spłata będzie na finiszu, to moż-
na przejść do dalszego etapu. To ja zacząłem 
się porozumiewać z RFG, co do spłaty wie-
rzytelności, wywiązywałem się z tego solid-
nie i rzetelnie. Spłacałem 5 tys. zł więcej niż 
poprzednik. Zostało ustalone, że wszystko 
idzie na należność główną, a nie na odsetki 
jak do tej pory. To była ogromna zmiana. Z 
tym, że to ustalił jeszcze poprzedni prezes na 
walnym zgromadzeniu. I to, moim zdaniem 
wskazuje na to, że prezesi RFG Matyszczak 

i Sokołowski wcale nie byli „anty”, tylko po 
prostu ludzie się wzburzyli z powodu komor-
nika. Mieliśmy - Jura i RFG - wspólne plany, 
żeby np. wspólnie uczestniczyć w dalszym 
przekazywaniu gruntów. Myśleliśmy o osie-
dlu na Wyczerpach. Nawet nieoficjalnie zo-
stały zaproponowane działania co do realiza-
cji programu „Mieszkanie 500 plus”, np. na 
osiedlu na Wyczerpach albo w Blachowni, 
gdzie prowadzę spółdzielnię mieszkaniową 
od 2010 roku.

- Czy nie sądzi pan, że ujawnienie faktu, iż był pan 
tajnym współpracownikiem (TW) w czasach PRL-u 
nadszarpnęło pana reputację?

- Ja się do tego przyznałem, ale jakie to 
ma znaczenie czy mnie bili po rękach czy po 
nogach? Nie byłem ani w Solidarności, ani w 
niczym innym, zabrali mnie raz spod Jasnej 
Góry, bo się odgadywałem zomowcom. Ka-
zali podpisać papier, że jak będę coś wiedział 
to dam im znać, bo jak nie, to przypiszą mi 
jakieś bijatyki. Żeby wyjść - to podpisałem 
i tyle. Potem wyjeżdżałem trochę za granicę 
i kazali mi nadawać, ale nic nie nadawałem. 
Wszytko jest do sprawdzenia w IPN. Byłem 
tam nikim. Czuję się skrzywdzony przez tam-
ten system.

- Jakie – pana zdaniem – są szanse pozyskania 
gruntów przez spółdzielnię Jura i jej mieszkańców? 
Jaki będzie finał tej sprawy?

- Właścicielem gruntów, na których stoją 
bloki jest spółka RFG. Spółdzielnia Jura i jej 
mieszkańcy nie mają gruntów, czyli nie będą 
mogli założyć np. wspólnoty. Grunty może 
kupić ktoś prywatny i może nałożyć im takie 
ceny za użytkowanie terenu, że im w pięty 
pójdzie i połowa ludzi przestanie tam miesz-
kać. Czyli można zrobić niezły interes... 

Można też spróbować przejąć grunty od 
RFG, ale gwarantuję, że nikt za darmo ich nie 
odda. Można próbować u ministra, ale trzeba 
się naprawdę za to wziąć, a nie zajmować się 
tabelkami. Trzeba sprawę nagłośnić w prasie, 
radiu i telewizji, żeby politycy byli do tego 
w jakiś sposób przymuszeni. Nikt, oprócz 
posła Giżyńskiego, nie chciał w tym fak-
tycznie uczestniczyć. Po drugiej rozmowie z 
posłem umówiliśmy się, że jeżeli nie będzie 
przeszkód prawnych i jeśli w ministerstwie 
będzie wola, to będziemy najpierw tam pukać 
i interweniować. Tylko poseł Giżyński lub 
europosłanka Wiśniewska mogli mnie da-
lej pchnąć do ministerstwa. Sam nie dałbym 
rady. Trzeba najpierw zrobić sobie dobrą at-
mosferę na dole, żeby wejść wyżej. 

- Czy gdyby mógł pan wrócić do spółdzielni Jura, 
zdecydowałby się pan...?

- Ja już nie chcę tam być. Niech robią sobie 
co chcą. Za chwilę doprowadzą spółdzielnię 
do upadłości. Szkoda mi tylko mieszkańców, 
którzy mogą dużo stracić. Ci ludzie nie wie-
dzą co trzeba robić i szybko popłyną i będzie 
szybko po spółdzielni. Bo niby dlaczego lu-
dzie z Wyczerp mają płacić za ludzi z Palmo-
wej. Tylko patrzeć, jak Wyczerpy odłączą się 
od spółdzielni Jura.

 Rozmawiała Renata R. Kluczna
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Były prezes Jury: 
To jest kompletna 

bzdura, paranoja!
Przez ostatni rok nad Spółdzielnią Mieszkaniową Jura co i rusz zbierały się 
burzowe chmury. Najpierw mieszkańcy dowiedzieli się, że spółka Skarbu 
Państwa RFG S.A. zleciła komornikowi egzekucję przeciwko ich spółdzielni. 
Lokatorzy dostali pismo, że zamiast do spółdzielni wszelkie opłaty należy 
kierować na konto komornika. Potem w nieprzyjemnych okolicznościach 
odwołano prezesa spółdzielni Zenona Jakubczaka. Powołaniu nowego 
prezesa, Tadeusza Koćwina również towarzyszyły zawirowania. Po raptem 
6 miesiącach i on został odwołany. Rada Nadzorcza Jury ogłosiła konkurs 
na stanowisko szefa zarządu spółdzielni. Zgłosiło się pięciu chętnych, jed-
nak dwóch odpadło na samym początku z powodów formalnych. Spośród 
zakwalifikowanej trójki jeden z kandydatów rozmyślił się. Do ostatecznej 
rozgrywki o fotel prezesa Jury stanęło więc dwóch zainteresowanych. 
Konkurs wygrał Daniel Nowak, pracownik Działu Infrastruktury ISD Huty 
Częstochowa. 
Ponieważ prócz nowego prezesa, zmieniła się również rada nadzorcza Jury, 
to świeżo upieczeni członkowie rady powołają zwycięzcę konkursu na 
prezesa, o ile oczywiście obydwie strony dojdą do porozumienia w sprawie 
warunków zatrudnienia.



dokończenie ze strony 1.

O szczegółach sprawy opowiada 
Andrzej Maruszczyk, przewodni-
czący Samorządu Studenckiego 
Politechniki Częstochowskiej.

– Sprzeczne informacje krążą po 
mieście... Czy to prawda, że w 
tym roku mamy Juwenalia razy 2?

– Jako oficjalna repre-
zentacja studentów naj-
większej częstochowskiej 
uczelni – Politechniki Czę-
stochowskiej – zwyczajowo 
to zawsze my organizowa-
liśmy Juwenalia dla całej 
społeczności akademickiej 
miasta. Zaczynając przy-
gotowania zwróciliśmy się 
więc do dwóch podmiotów 
o wsparcie finansowe, bo Ju-
wenalia to przedsięwzięcie, 
które wymaga bardzo du-
żych nakładów finansowych. 
Pierwsza instytucja, to nasza 
macierzysta uczelnia. Zwró-
ciliśmy się więc do Rektora, 
Profesora Norberta Sczygio-
la. Politechnika przeznaczyła 
na Juwenalia 80 tys. zł oraz 
zapewni bezpieczeństwo 
podczas imprez. Równolegle 
zwróciliśmy się do prezyden-
ta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka z oficjalnym 
pismem.

Na samym początku pró-
bowaliśmy spotkać się z pa-
nem prezydentem, jednak 
przekierowano nas do na-
czelnika Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu UM Alek-
sandra Wiernego. Przedsta-

wiliśmy pełny plan Juwena-
liów, z datami i wycenami. 
Potem urząd miasta zwrócił 
się z pytaniem do uczelni, 
kto jest organizatorem Juwe-
naliów, na które otrzymał od-
powiedź: organizatorem jest 
Politechnika Częstochowska, 
a stroną organizacyjną zaj-
muje się Samorząd Studenc-
ki. I wtedy nastąpiła cisza. 
Czas mijał, więc zaczęliśmy 
się niepokoić brakiem od-
powiedzi ze strony urzędu 
miasta w sprawie wsparcia 
finansowego. Napisaliśmy 
kolejne pismo do prezydenta 
Matyjaszczyka. Odpowiedź 
przyszła z Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu, że wspar-
cia nie będzie, gdyż w tym 
samym czasie jest organizo-
wana inna impreza – Festi-
wal Częstochowskich Uczel-
ni Wyższych „Juwenalia 
Fest”. Z mediów dowiedzie-
liśmy się, że organizatorem 
„konkurencyjnej” imprezy 
jest Zrzeszenie Studentów 
Polskich. 

– Zrzeszenie studentów ma takie 
samo prawo organizowania 
Juwenaliów, jak samorząd 
studencki..., czyż nie?

– Tu należy jedną rzecz 
uściślić. Jesteśmy organem 
reprezentującym studentów 
konkretnej uczelni – Politech-
niki Częstochowskiej. Nato-
miast Zrzeszenie Studentów 
Polskich jest jak najbardziej 
organizacją, która studentów 
zrzesza, ale nie występuje w 

imieniu ogółu studentów. Po 
to się wybiera samorząd da-
nej uczelni, by on był przed-
stawicielem woli studentów 
konkretnej uczelni. 

– Ale dlaczego oni nie mogą 
organizować Juwenaliów? 
Może w tym roku Zrzeszenie 
Studentów Polskich chciało być 
organizatorem największego 
święta studentów w 
Częstochowie?

– Absolutnie nikt im tego 
prawa nie odbiera. Polska to 
wolny kraj. Chodzi o to, że 
zawsze twórcą Juwenaliów 
był samorząd studencki Po-
litechniki Częstochowskiej. 
Jeśli Zrzeszenie Studentów 
Polskich chciało w tym roku 
przejąć tę funkcję, należało 
nas o tym poinformować, 
a nie robić w tym samym 
czasie inną imprezę, którą 
zresztą wspiera urząd miasta. 
W moim przekonaniu jest to 
tworzenie w mieście sztucz-
nych podziałów, które nicze-
mu nie służą. Urząd miasta 
zamiast wspierać największą 
imprezę w mieście odsuwa 
się od uczelni. Prezydent 
miasta „akademickiego” po-
winien dołożyć wszelkich 
starań, by częstochowskie 
uczelnie łączyć, bo to buduje 
ich siłę. Juwenalia są wizy-
tówką miasta i to przyciąga 
młodych ludzi do uczelni, ale 
też do miasta.

– W poprzednich latach samorząd 
studencki otrzymywał na 
Juwenalia środki od miasta?

– Podkreślić należy, że 
zawsze było wsparcie z urzę-
du miasta przy organizacji 
Juwenaliów. Z tego co mi 
wiadomo była to kwota na 
poziomie 70 – 80 tys. zł.

– Do tradycji należy przekazanie 
braci studenckiej kluczy do 
miasta przez prezydenta?

– Nie chciałbym się wypo-
wiadać na ten temat. Na razie 
prosimy pana prezydenta o 
zgodę na korowód, którego 
elementem jest przekazanie 
kluczy. Nie dostaliśmy jesz-
cze tej zgody, więc nie chcę 
gdybać.

– A jeśli kluczy nie dostaniecie?
– Wolę teraz o tym nawet 

nie myśleć.

– Z tej wypowiedzi wynika, że 
może braknąć wam pieniędzy 
na zorganizowanie Juwenaliów, 
przynajmniej takich jakie 
planowaliście.

– Rzeczywiście z powo-
du braku wsparcia ze strony 
urzędu miasta, co jest dla nas 
ogromną stratą, nasze plany 
musieliśmy zawęzić.

Mieliśmy harmonogram 
artystów. Część z nich cze-
kała na zaliczki. Na szczęście 
udało nam się to rozwiązać. 
Szukamy wsparcia finanso-
wego na zewnątrz: u przed-
siębiorców, gmin ościen-
nych. Trzeba mieć jednak 

świadomość, że gmina, która 
liczy kilka tysięcy mieszkań-
ców nie może sobie pozwo-
lić na tak dużą partycypację, 
jak miasto Częstochowa. Ale 
naprawdę widać entuzjazm 
tych burmistrzów, wójtów, 
którzy się z nami spotykają, 
niemalże od ręki. A w na-
szym mieście? No cóż...

Zwróciliśmy się też do 
wszystkich częstochowskich 
parlamentarzystów z prośbą 
o pomoc. Liczymy, że poli-
tycy poprą ducha studentów 
i wesprą inicjatywę młodych 
ludzi z Częstochowy. Chcie-
libyśmy, aby zabrali głos w 
sprawie dzielenia środowiska 
studentów.

– Jaki jest wobec tego 
harmonogram Juwenaliów, które 
trwają 4 dni od 17 do 20 maja?

– Mamy zaplanowanych 
dużo koncertów, znanych 
wykonawców, jak i przegląd 
kapel studenckich, gdzie zja-
dą się zespoły również spoza 
naszego miasta, by się na na-
szych Juwenaliach pokazać. 
Mamy w planie też bardziej 
kameralne imprezy, np. grill 
z władzami uczelni, rywali-
zacje sportowe, gry tereno-
we. Myślimy również o po-
kazie filmowym.

– Skoro koncerty, to jakieś 
nazwiska...

– Raper O.S.T.R. i niespo-
dzianka.

– Czy obawiacie się konkurencji 
ze strony Zrzeszenia Studentów 
Polskich, które w tym samym 
czasie organizuje imprezę pod 
nazwą „Juwenalia Fest”?

– Nie chodzi o to, że ktoś 
organizuje inną imprezę. 
Rzecz w tym, że robiona 
jest druga impreza w tym 
samym terminie, naśladu-
jąca imprezę studencką – to 
może wprowadzić zamiesza-
nie pośród braci studenckiej. 
Mamy wielki żal o to, jak 
nas, studentów potraktował 
urząd miasta. Pierwotnie ter-
min Juwenaliów był przez 
nas wyznaczony tydzień póź-
niej, ale podczas spotkania z 
naczelnikiem okazało się, że 
w tym czasie są Dni Samo-
rządu Terytorialnego. Or-
ganizowanie dwóch dużych 
imprez w tym samym czasie 
powoduje niepotrzebne po-
działy. Wówczas naczelnik 
zasugerował nam zmianę 
terminu. Tym bardziej nie 
rozumiemy, że pomimo, iż 
my przesunęliśmy termin 
Juwenaliów, ktoś organizuje 
„konkurencyjną” imprezę, w 
dodatku z pieniędzy urzędu 
miasta. 

– Słychać sporo goryczy...
– Jest nam zwyczajnie 

przykro, podobnie jak wielu 
studentom, że miasto podjęło 
taką decyzję. Bolesne jest to, 
że urząd miasta nie wspie-
ra imprezy organizowanej 
przez największą uczelnię – 
to jest smutne dla studentów.

– O ile mnie pamięć nie myli, 
prezydent Matyjaszczyk jest 
absolwentem Politechniki 
Częstochowskiej?

– Tym bardziej jego po-
stawa nas dziwi i martwi.

– Komu chcielibyście 
podziękować?

– Gdyby nie władze i ad-
ministracja uczelni, osoby 
nam życzliwe, firmy i gmi-
ny ościenne, bardzo cięż-
ko byłoby nam tegoroczne 
Juwenalia zorganizować. 
Wsparcie ze strony Politech-
niki Częstochowskiej jest 
przeogromne. Zapewniam, 
że nasze Juwenalia będą naj-
lepszymi od wielu lat.

Zapraszamy studentów i 
wszystkich mieszkańców do  
wspólnej, świetnej zabawy. 

Rozmawiała 
Renata R. Kluczna
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dokończenie ze strony 1. wiliśmy pełny plan Juwena- imieniu ogółu studentów. Po 

Juwenalia 
czy Matyjaszczykalia?



„W kwietniu Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego prze-
głosował uchwałę, mającą 
ograniczyć zjawisko smogu. 
Przepisy te będą obowiązy-
wać na terenie całego woje-
wództwa. Uchwała w sprawie 
wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następu-
je spalanie paliw (bo taka jest 
jej oficjalna nazwa) wejdzie 
w życie już 1 września 2017 r.

Co zakłada przyjęta 7 
kwietnia 2017 roku tzw. 
uchwała „anty-smogowa”?

Przede wszystkim wpro-
wadza ograniczenia i zakazy, 
dotyczące eksploatacji insta-
lacji grzewczych i spalania 
paliw. Przepisy te obejmują 
cały rok kalendarzowy. We-
dle tych przepisów, w ko-
tłach, kominkach i piecach od 
1 września zakazane będzie 
spalanie: 

1) węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego wę-
gla;

2) mułów i flotokoncen-
tratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem;

3) paliw, w których udział 
masowy węgla kamiennego o 
uziarnieniu poniżej 3 mm wy-
nosi więcej niż 15 proc.;

4) biomasy stałej (np. 
drewna), której wilgotność w 
stanie roboczym przekracza 
20 proc.

Ponadto, uchwała nakłada 
na posiadaczy pieców obo-
wiązek ich wymiany oraz 
zakupu urządzeń grzewczych 
wysokiej klasy jakościowej. 
Tego rodzaju kompleksowe 
regulacje mają wpłynąć na 
poprawę stanu jakości po-
wietrza w województwie ślą-
skim. Niewątpliwie tego typu 
akt prawny (podobna uchwała 
została przyjęta w woj. mało-
polskim) jest krokiem w do-
brym kierunku. 

Warto jednak pamiętać 
o tym, że powietrze nie zna 
ograniczeń terytorialnych i 
administracyjnych, a ponad 
połowa zanieczyszczeń w 

polskich miastach znajduje 
swoje źródło w napływie z 
innych regionów Polski (wg 
badań Atmoterm). 

Dla miast takich jak Czę-
stochowa jest to bardzo po-
ważny problem. W stycz-
niu 2017 roku odnotowano 
kolejny niechlubny rekord 
przekroczenia norm zapyle-
nia powietrza pyłami PM 10. 
Były to aż 863 µm/m3 – ozna-
cza to, że normy zostały w 
Częstochowie przekroczone 
ponad 17-krotnie (!). To wy-
raźny sygnał, że potrzebna 
jest szybka i zdecydowana 
reakcja, jednak nasuwa się 
pytanie, czy same przepisy 
wprowadzające ograniczenia 
i zakazy zagwarantują nam 
zdrowe i czyste powietrze? 

Chcemy wiedzieć, co Wy 
o tym sądzicie. Zapraszamy 
do współpracy!

FB: Częstochowski Alarm 
Smogowy
e-mail: smogczestochowa@
gmail.com

 Mateusz Marchewka”
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Chcemy wiedzieć, 
co Wy sądzicie 
o smogu!
„Powietrzem oddychamy wszyscy - niezależnie od kolo-
ru skóry, poglądów czy wyznania – dlatego jego ochro-
na to nasz wspólny obowiązek!”– Hubert Pietrzak CzAS.

„Odnoszę się do Państwa artykułu z 6 
kwietnia br. Brr!!! Ptasi terrorysta wstrzą-
snął mną

bardziej niż drink Jamesa Bonda. I nieste-
ty, zmieszał. Ba, poraził zapętleniem w per-
fidnym kłamstwie pani Karoliny Kowalskiej, 
z częstochowskich Wodociągów. 

Oto rzeczona rzeczniczka przejawia w 
swych oświadczeniach objawową inkoheren-
cję, pierwej informując redakcję i czytelni-
ków, że żadnej wycinki nie było, jednakowoż 
dalej przyznając się do prac porządkowych 
jednego z pracowników, prowadzonych bez 
wiedzy przełożonych, za które to prace ów 
nieszczęsny porządkowy miał zostać ukarany 
(sic!). Karać za zamiłowanie do porządku?

O święta naiwności! A może p. Karolina 
Kowalska w ten zawoalowany sposób defi-
niuje porządkowanie terenu na modłę Na-
czelnego Rębajły IV RP, nadszyszkownika? 
Nie wiem.

Wiem, że rzeź na grobli administrowanej 
przez Wodociągi miała miejsce w drugiej i 
trzeciej dekadzie marca. Wędkowałem wów-

czas kilkakrotnie na tzw. zbiorniku Zimnym, 
co jest odnotowane w mojej dokumentacji 
wędkarskiej. Świadkami tej skandalicznej 
i niemoralnej wycinki jest wielu wędkarzy. 
Widzieliśmy uwijającą się ekipę z piłami 
spalinowymi i operującą na grobli półcięża-
rówkę.

Jeśli miało już dojść do karczowania, to 
trzeba to było robić w styczniu czy lutym. 
Zima w tym roku sprzyjała takim pracom. 
Uprzątnięcie gałęzi z lodu byłoby fraszką, a 
tak dużo z nich zalega pod wodą, w znacz-
nym stopniu utrudniając wędkowanie. Ale 
nasz ambaras jest ledwie faramuszką wobec 
losu wielu ptaków, którym odebrano gniaz-
dowanie. To niepowetowana strata nie tylko 
dla wędkarzy, ale również dla wielu często-
chowian licznie spacerujących groblą.

 Wstrząśnięty i zmieszany 
 Wiesław Wyszyński

Postscriptum: Zapomniałem podziękować 
redakcji 7 dni za skuteczną interwencję. 
Ot, wdzięczność ma krótkie nóżki. Wyrąb 
wstrzymano. Dziękuję!”

W oparach 
niedorzeczności

W sytuacji, gdy poszczególnymi rodzajami 
infrastruktury wodnej zarządza kilka podmio-
tów, (koryto rzeki należy do RZGW w Pozna-
niu, wały należą do ŚZMiUW w Katowicach 
), a istniejące przepisy, nie rozstrzygają w 
sposób klarowny i jednoznaczny obowiązków 
poszczególnych organów, skuteczne zabez-
pieczenie Częstochowy wymaga współpracy 
wszystkich służb. 

W Gimnazjum nr 17 przy Legionów od-
było się spotkanie, na które radna Krystyna 
Stefańska zaprosiła przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Miasta Częstochowy, Śląskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ka-
towicach oraz przewodniczącego Rady Dziel-
nicy Zawodzie-Dąbie. Tematem spotkania 

było ,,Pozyskanie środków finansowych na 
budowę, rozbudowę i nadbudowę wałów Ku-
celinki”. Spotkanie było potrzebne i skutecz-
ne. Po długich i trudnych rozmowach – zda-
niem radnej: mamy jakby nieśmiały sukces.

- Budowa wałów może rozpocznie się w 
przyszłym roku. Mieszkańcy Zawodzia-Dąbia 

wspierają moje działania i przeprowadza-
ją akcję zbierania podpisów. Podpisy wraz z 
prośbą o przeznaczenie środków finansowych 
na to zadanie będą przesłane do Pani Pre-
mier Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Szydło. 
Dzielnica działa zawsze jak jedna Drużyna. 
Za co serdecznie dziękuję – mówi radna Kry-
styna Stefańska.

Niepokojące wyniki ocen stanu technicz-
nego obwałowań budzą poważny niepokój 
wśród mieszkańców. Problem polega na tym, 
iż wały Kucelinki zaczynają się rozpadać i 
przesiąkają na całej długości. Skutkiem nie-
remontowania wałów od II wojny światowej 
jest to, że są one zupełnie nieprzygotowane 
do takiego obciążenia. Dalsza eksploatacja 
wału, w takim zakresie, grozi jego uszkodze-
niem. Punkt newralgiczny znajduje się przy 
ul. Podwójnej (2 km od centrum miasta), ale 
problem bezpośrednio dotyczy  także dziel-
nic: Zawodzie-Dąbie, Stare Miasto, Kucelin, 
Wyczerpy i częściowo Raków.                                                                                                              

- Pragnę podziękować Śląskiemu Zarzą-
dowi Melioracji i Urządzeń wodnych w Ka-
towicach za podjęcie kroków zmierzających 
do przebudowania wałów Kucelinki, by speł-
niały wymagania ochrony przed powodzią, a 
także za współpracę i gotowość do pomocy, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Pragnę także szczerze podziękować Pani 
Europoseł Jadwidze Wiśniewskiej, Pani Poseł 
Lidii Burzyńskiej, Pani Krystynie Jasińskiej 
Radnej Sejmiku Śląskiego w Katowicach. 
Szczególne podziękowanie od mieszkańców 
dla Pana Artura Podlejskiego Kierownika 
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach oraz W-ce Przewod-
niczącego Rady Miasta Marcina Marandy za 
zaangażowanie się i pomoc w tak ważnym dla 
wielu dzielnic Częstochowy temacie – dodaje 
radna Stefańska.  red.

Zagrożenie 
powodziowe 
miasta 
Częstochowy. 
Sprawa priorytetowa
Częstochowa jest miastem 
mocno zagrożonym powodzią. 
Dotknęły nas one w1997 i 2010 
r. Położona w węźle wodnym 
utworzonym przez Wartę 
i mniejsze rzeki Konopka, Stra-
domka i Kanał Ulgi, Kucelinka, 
gdzie przy każdym ich wez-
braniu znajduje się w strefi e 
niebezpieczeństwa. Charakter 
systemu, jaki tworzą rzeki 
i towarzyszące im urządzenia 
wodne na terenie Częstocho-
wy, wymagają kompleksowego 
podejścia do zarządzania ryzy-
kiem powodziowym. To właśnie 
sprawa zabezpieczenia przeciw-
powodziowego była motywem 
przewodnim spotkania zorga-
nizowanego przez radną miasta 
Częstochowy Krystynę Stefań-
ską. Na zaproszenie radnej 
do Częstochowy zjechali przed-
stawiciele wszystkich najważ-
niejszych służb, odpowiedzial-
nych za infratrukturę wodną 
w naszym mieście.



Do każdej podróży, zarówno tej w od-
legły zakątek Polski jak i za granicę, nieza-
leżnie od tego ile trwa i jak daleka czeka nas 
droga, warto się odpowiednio przygotować. 
Z reguły nie zapominamy o sprawdzeniu 
stanu technicznego pojazdu i spakowaniu 
bagażu, ale za to nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę, że równie ważne jest posiadanie 
ubezpieczenia, przygotowanego specjalnie 
z myślą o podróży.

Jednym z problemów, które możemy 
napotkać już w drodze, jest usterka auta, 
która może się przytrafić nawet wtedy, gdy 
nasz samochód jest nowy i sprawny. Jeżeli 
poważna awaria uniemożliwi dalszą jazdę, 
trzeba wzywać pomoc drogową i liczyć się 
z dodatkowymi kosztami. Na taką ewentu-
alność można się jednak wcześniej przy-

gotować, wybierając odpowiedni pakiet 
assistance. Gdy posiadamy taką polisę, w 
razie awarii wystarczy powiadomić ubez-
pieczyciela, a auto zostanie odholowane 
do warsztatu. Dalszą podróż można wtedy 
kontynuować samochodem zastępczym, 
bez ponoszenia dodatków kosztów. Jeżeli 
zdecydujemy się na wariant rozszerzony, to 
w razie dłużej trwającej naprawa auta, czę-
sto ubezpieczyciel zapewnia nocleg.

Spędzając urlop w kraju mamy zapew-
niony dostęp do opieki medycznej oraz 
pewność, że w razie wypadku w górach 
odpowiednie służby przeprowadzą akcję 
ratowniczą. Nie oznacza to jednak, że po-
siadanie dodatkowego ubezpieczenia w 
trakcie wyjazdu nie jest nam potrzebne. 
Wykupienie polisy NNW powinno się roz-
ważyć przede wszystkim wtedy, gdy planu-
jemy aktywny wypoczynek. Spływ kajako-
wy czy jazda rowerem po górskich szlakach 
to doskonałe sposoby na spędzanie czasu 
z rodziną, mogą się jednak wiązać z ry-
zykiem powstania urazów. Zdarza się, że 
zakres ubezpieczenia NNW nie obejmuje 
urazów powstałych na skutek amatorskiego 
i wyczynowego uprawiania sportów. Przed 
wyjazdem warto więc sprawdzić, co wcho-
dzi w zakres ubezpieczenia, które posia-
damy i czy nie powinniśmy rozszerzyć go 
o inne elementy, dostosowane do naszego 
wyjazdu. Odpowiednio dobrana polisa po-
zwoli nam bowiem sfinansować niezbędną 
rehabilitację umożliwiającą szybki powrót 
do zdrowia.

Podróżując po krajach należących do 
UE, a także Szwajcarii, Norwegii i Lichten-
steinie, jesteśmy chronieni Europejską Kar-
tą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pamiętaj-
my jednak o tym, że EKUZ przyznaje nam 
prawo do korzystania tylko z usług publicz-

nej służby zdrowia za granicą, ale już nie 
obejmuje kosztów związanych z wizytą u 
specjalisty czy transportu medycznego poza 
terenem Polski. Taką ochronę może zapew-
nić za to polisa podróżna, której koszt jest 
stosunkowo niewielki, szczególnie, gdy po-
równamy go z opłatami, jakie trzeba byłoby 
ponieść za opiekę i transport medyczny za 
granicą. 

W zależności od wybranej przez nas 
oferty, zakres ubezpieczenia turystycznego 
może obejmować nie tylko pokrycie kosz-
tów związanych z opieką lekarską za grani-
cą, ale także ochronę bagażu czy sprzętu tu-
rystycznego, który może zostać skradziony 
lub ulec zniszczeniu. Zakres ochrony polisy 
można także rozszerzyć o ubezpieczenie 
OC. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, 
które jest przydatne szczególnie wtedy, je-
śli wyjeżdżamy z dziećmi. Maluchy mogą 
bowiem uszkodzić np. wypożyczony sprzęt 
sportowy. Posiadając OC, nie będziemy 
musieli ponosić dodatkowych kosztów 
związanych z naprawą czy odkupieniem 
cudzego mienia.

Wykupienie ubezpieczenia turystyczne-
go nie zwalania nas jednak z zachowania 
szczególnej ostrożności w podróży. Po-
wiadommy rodzinę i znajomych o naszych 
planach wyjazdowych. Najlepiej udostęp-
nijmy im plan podróży oraz kontakt do 
hotelu, w którym chcemy się zatrzymać. 
Jeżeli planujemy spędzić majówkę za gra-
nicą, przed wylotem upewnijmy się także, 
że znamy numer telefonu alarmowego do 
firmy ubezpieczeniowej, w której wykupi-
liśmy polisę oraz numer do lokalnych służb 
bezpieczeństwa, np. posterunku policji. W 
razie wypadku pozwoli to na zaoszczędze-
nie cennego czasu i szybką reakcję odpo-
wiednich jednostek. red.

Tegoroczna majówka to 
idealny moment, żeby wypo-
cząć i naładować akumulato-
ry na kolejne tygodnie. Jak ją 
zorganizować, by nie zmar-
nować ani godziny z czasu 
wolnego? Tylko od nas zale-
ży, czy wybierzemy aktywny 
wypoczynek, czy też zdecy-
dujemy się na błogie leniu-
chowanie. Ważne, by spędzić 
ten czas w sposób najbliższy 
naszym potrzebom.

Długość majówki może 
okazać się niewystarczająca, 
żeby wyjechać na prawdziwe 
wakacje, ale zawsze to dobry 
moment, żeby czas spędzić w 

inaczej niż zazwyczaj. Można 
zorganizować krótki wypad w 
góry, nad morze albo na wieś. 
Warto rozejrzeć się po naj-
bliższej okolicy i wyruszyć na 
wycieczkę - zazwyczaj oka-
zuje się, że już kilkadziesiąt 
kilometrów od domu można 
zwiedzić jakiś zamek, pała-
cyk, czy odwiedzić rezerwat 
przyrody. 

Chyba już nikogo nie 
trzeba przekonywać, że prze-
jażdżki rowerowe to najlep-
sza, niedroga i  zdrowa for-
ma wypoczynku. Amatorów 
tej formy rekreacji z roku na 
rok przybywa. W wiosenne 
dni na ścieżkach rowerowych 
czasem panuje tłok jak na uli-
cy. Dlatego w czasie majów-
ki wybierzmy dłuższą trasę, 

np. do lasu, czy za miasto. W 
okolicach Częstochowy nie 
brakuje szlaków rowerowych 
prowadzących przez piękne i 
ciekawe miejsca.

Doskonałym pomysłem 
na spędzenie majowych dni 
są spływy kajakowe. Wypo-
życzalnie kajaków znaleźć 
można przy większości rzek. 
Warto jednak pamiętać o tym, 
że sprzęt trzeba zarezerwo-
wać wcześniej, bo amatorów 
wiosennych sportów wod-
nych nie brakuje. 

Dla tych, którzy zazwyczaj 
nie potrzebują dużej dawki 
adrenaliny świetne mogą się 
okazać wszystkie parki lino-
we i wspinaczkowe. 

Kilka dni wolnego to także 
dobry moment, by odwiedzić 

stadninę koni i rozpocząć na-
ukę jazdy konnej.

Na czas majówki miejsco-
wości wypoczynkowe i sana-
toria przygotowały specjalne 
oferty. Są to zaproszenia na 
krótkie, kilkudniowe turnu-
sy, w czasie których można 
odpocząć i szybko zregenero-
wać siły pod opieką masaży-
stów i fizjoterapeutów.

A co, gdy pogoda 
nie dopisze...

Maj bywa miesiącem ka-
pryśnym - ciepłe dni przepla-
tają się z wiosennymi desz-
czami. Dlatego nawet jeśli 
już zaplanowaliśmy majówkę 
na świeżym powietrzu, lepiej 
mieć w zanadrzu plan awaryj-
ny. Sprawdźmy wcześniej re-
pertuary galerii, muzeów, te-
atrów i kin. Deszczowy dzień 
może okazać się świetną oka-
zją do nadrobienia filmowych 
zaległości albo spędzenia dłu-
giego wiosennego popołudnia 
u przyjaciół, z którymi dawno 
się nie widzieliśmy.

Jeśli na co dzień prowadzi-
my aktywny tryb życia, nie 
miejmy wyrzutów sumienia, 
że spędzamy dzień z książką, 
którą już dawno chcieliśmy 
przeczytać. A jeśli na nic nie 
mamy ochoty – po prostu zre-
generujmy siły snem. red.
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 Zrzuty lisiej szczepionki
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w 
dniach 27 kwietnia - 7 maja 2017 r. na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia 
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, 
zawierająca szczepionkę dla lisów, ma postać małych bru-
natnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Krążki zrzucane 
będą przez samoloty na tereny lasów, pól, łąk i kompleksów 
ogródków działkowych. W sumie na terenie całego woje-
wództwa śląskiego zostanie wyłożonych 202 620 dawek 
szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). WAŻNE: 
Szczepionek nie wolno ruszać. Znalezioną przynętę nale-
ży pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, 
że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że 
staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Ponadto, przez dwa ty-
godnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wypro-
wadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, 
łąki). Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. 
Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje 
się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontakto-
wać się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. 
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również 
bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które ze-
tknęły się ze szczepionką.

 Stos „lewych” papierosów 
Częstochowscy Strażnicy Miejscy, patrolując dzielnicę 
Ostatni Grosz, otrzymali informację, że w jednym z loka-
li usługowych dochodzi do handlu wyrobami tytoniowymi 
bez polskich znaków akcyzy. Na miejsce niezwłocznie we-
zwano Policję, która wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu 
Celno-Skarbowego, przeprowadziła kontrolę punktu han-
dlowego oraz samochodu. Ujawniono 10 940 sztuk papie-
rosów oraz 4 kilogramy tytoniu luzem bez polskich znaków 
akcyzy. Gdyby towar udało się sprzedać Skarb Państwa 
straciłby na akcyzie ponad 12 000 zł. Dwie zatrzymane oso-
by odpowiedzą za przestępstwo skarbowe.

 Makieta Zamku w centrum Olsztyna
Na rynku w Olsztynie pojawiła się architektoniczna makieta 
olsztyńskiego zamku z czasów jego świetności. Makietę w 
skali 1:100 przy wymiarach 250 x 125cm, zbudowali kilka 
lat temu ówcześni studenci Architektury Politechniki: War-
szawskiej, Wrocławskiej, Śląskiej i Krakowskiej. Wszy-
scy są absolwentami Częstochowskiej Szkoły Rysunku 
Architektonicznego VERSO. - Wykonaliśmy ją po bardzo 
dokładnej analizie wszelkich dostępnych materiałów iko-
nograficznych, lustracji historycznych i wielu wizjach lo-
kalnych na wzgórzu – informuje Jakub Cieślik, właściciel 
szkoły VERSO.

 Polacy czują się bezpiecznie
Z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzo-
nego przez CBOS wynika, że 89 proc. badanych uważa 
Polskę za kraj bezpieczny. Tylko 9 proc. ankietowanych 
było przeciwnego zdania. Polacy jeszcze wyżej oceniają 
bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. 
Niemal wszyscy ankietowani (95 proc.) twierdzą, że miej-
sce, w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spo-
kojnym. Badanych zapytano również, czy obawiają się, że 
mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi 
wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego zda-
rzenia (60 proc.). Lęk przed przestępczością deklaruje około 
dwie piąte badanych (38 proc.). Pytano również o obawy 
respondentów o to, że ktoś z ich rodziny może stać się ofia-
rą przestępstwa. Ponad połowa (52 procent) anietowanych 
stwierdziła, że nie ma takich obaw. 

Majówka bez stresu 
Majowy weekend bez przy-
krych niespodzianek jest 
możliwy, pod warunkiem, że 
dobrze się do niego przygo-
tujemy. Wcześniejsze zadba-
nie o rezerwację noclegu czy 
sporządzenie listy najpo-
trzebniejszych rzeczy, z pew-
nością oszczędzi nam nie-
potrzebnego stresu. W tym 
może pomóc zabezpieczenie 
się na wypadek nieprzewi-
dzianych sytuacji. Awaria sa-
mochodu, zniszczony sprzęt 
sportowy czy uraz w trakcie 
górskiej wycieczki mogą 
skutecznie zepsuć nawet 
najlepszy odpoczynek. 

Majówka że hej!
Początek miesiąca 
maja to nie lada grat-
ka dla spragnionych 
odpoczynku. 
1 maja w poniedzia-
łek i 3 maja w środę, 
plus dwa weekendy 
pozwalają na uzyska-
nie aż 9 dni wolnych, 
a to dzięki tylko 3 
dniom urlopu. 
O takie wolne z pew-
nością „biło się” wie-
lu pracowników już 
na początku roku.



66                                                                                                                       nr 18 (677)                                                                                                 15
R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Majówka                                                                                                                     Majówka                                                                                                                     Majówka                                                                                                                     MajówkaMajówkaMajówkaMajówka                                                                                                                                                                                                                                          Majówka                                                                                                                     Majówka                                                                                                                     MajówkaMajówkaMajówka

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Filharmonia Częstochowska
* 06.05.2017, godz. 18.00 Bazylika Ja-

snogórska, Koncert Finałowy XXVII 
Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Sakralnej GAUDE MATER w 
140. rocznicę urodzin Feliksa No-
wowiejskiego. Wystąpią: Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Często-
chowskiej „Collegium Cantorum”, 
Piotr Sułkowski – dyrygent, Regina 
Gowarzewska – prowadzenie kon-
certu

Teatr im. A. Mickiewicza
* 04.05.2017 godz. 18:00 „Ostra jazda”, 

spektakl zamknięty dla słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku * 05.05.2017 
godz. 19:00 „Ostra jazda”

* 06.05.2017 godz. 19:00 „Ostra jazda”, 
dostępne bilety w projekcie 60+

* 07.05.2017 godz. 19:00 „Mayday”
Ośrodek Kultury Filmowej 
– Kino Studyjne „Iluzja”
* 29.04 oraz 30.04.2017

12:00 Chata
14:30 Klient
17:00 WIELKA SZTUKA 
NA EKRANIE: 
Goya. Widzenie ciała i krwi
18:45 Bikini Blue
20:30 Ostatnie dni miasta

* 01–04.05.2017
14:00 Chata

16:30 Klient
18:45 Bikini Blue
20:30 Ostatnie dni miasta

* 05-06.05.2017
14:00 oraz 18.15 Przyrzeczenie
16:30 Mali mężczyźni
20:45 Szatan kazał tańczyć 

* 07.05.2017
14:00 Przyrzeczenie
17:00 COMEDIE FRANCAISE: 
Mizantrop
20:45 Szatan kazał tańczyć 

Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”
* 29–30.04.2017, godz. 16:00–19:00 

w siedzibie OPK, „Zrób sobie grę – 
warsztaty tworzenia gier komputero-
wych dla uczniów szkół gimnazjal-
nych”, wstęp wolny, jednak liczba 
miejsc jest ograniczona – zgłoszenia 
należy przesyłać na mail: tomasz@
gaudemater.pl

* 04.05.2017, godz. 17:00, w siedzibie 
OPK, Spotkanie Towarzystwa Gale-
ria Literacka

* 05.05.2017, godz. 17:00, Warsztaty 
taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, 
house), wstęp wolny

* 05.05.2017, godz. 17:00, Wernisaż 
wystawy fotografii Grupy Twórczej 
„Motycz”

* 05.05.2017, godz. 18:30, Warsztaty 
tańca irlandzkiego, wstęp wolny

Długi weekend z kulturą
w Częstochowie
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Przyjmę pracowników 
ogólnobudowlanych.

Praca przy budowie 
pensjonatu 

w Białce Tatrzańskiej. 
Możliwość noclegu blisko 

miejsca pracy. 
Wysokie wynagrodzenie.
nr tel.  509-670-775
e-mail:  bas.bud@wp.pl
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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

PROŚBA O  1%  DLA TOMASZKA
ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O WSPARCIE 
I POMOC W SFINANSOWANIU REHABILITACJI ORAZ LE-
CZENIA NASZEGO SYNKA TOMASZKA.

Tomek urodził się w 2008 r. i od pierwszego dnia życia boryka 
się z problemami zdrowotnymi. Najpoważniejszym jest mózgowe 
porażenie dziecięce, które zaburza jego rozwój fizyczny i intelek-
tualny, w tym rozwój mowy.

Według rehabilitantów i lekarzy istnieje duża szansa, że To-
maszek w przyszłości będzie w pełni samodzielny. Lecz, aby to 
osiągnąć nasz synek rehabilitowany jest po kilka godzin dziennie. 

Pracują z nim fizjoterapeuci, pedagodzy, logopedzi i terapeuci 
SI. Większość z tych zajęć jest płatna, a ich koszt to od 60 do 100 
zł za godzinę. Ponadto w miarę możliwości staramy się wyjeżdżać 
na turnusy rehabilitacyjne, na których Tomaszek pracuje nad rozu-
mieniem i mową, każdy po ok. 2500 zł za tydzień zajęć. 

W ciągu roku Tomaszek powinien uczestniczyć w co najmniej 
5 - 6 takich turnusach, a co za tym idzie roczne wydatki na leczenie 
i rehabilitacje mogą osiągnąć nawet 30 000 zł. Niestety przerasta 
to nasze możliwości finansowe. W związku z tym, pragniemy 
podziękować wszystkim życzliwym nam osobom i firmom za do-
tychczasową pomoc. W dalszym też ciągu prosimy o wsparcie, bo 
tylko dzięki Waszej dobrej woli uda nam się osiągnąć postawione 
cele - Tomek wyzdrowieje i będzie w pełni samodzielny. 

Będziemy Państwu wdzięczni za przekazanie na nasz cel choć-
by najmniejszej kwoty – bo liczy się każda złotówka. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani bieżącymi postępami Tomasz-
ka to zapraszamy na naszego bloga: HTTP://TOMASZKOWO.
BLOGSPOT.COM
Dane potrzebne do przekazania 1% podatku: KRS: 0000186434
Cel szczegółowy 1%: LEWCZUK TOMASZ 61/L
Wpłaty darowizn prosimy kierować na konto:
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
„SŁONECZKO”, STAWNICA 33, 77-400 ZŁOTÓW
Nr konta bankowego: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
tytułem: DAROWIZNA NA RZECZ TOMASZ LEWCZUK 61/L

Zamienię mieszkanie 
2-pokojowe (35 m²) 

w Częstochowie 
na większe 3-pokojowe. 

Najlepiej w dzielnicy 
Trzech Wieszczów. 

Tel. 536 526 300

Esperal
- Odtruwanie 
- Specjalista
tel: 698 427 486
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Władze samorządowe realizu-
ją inwestycje infrastrukturalne w 
miastach i gminach, takie jak sys-
temy wodociągowo-kanalizacyjne 
wraz z oczyszczalniami ścieków, 
systemy zbiórki, recyklingu i skła-
dowania odpadów komunalnych, 
czy też modernizacja systemów 
zaopatrzenia w ciepło wraz z elimi-
nacją źródeł emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.

Gminy subregionu częstochow-
skiego coraz chętnie i efektywniej 
wykorzystują środki pochodzące z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

I tu należy wyraźnie podkreślić 
- największe wydatki na ochronę 
środowiska poniesione zostały w 
województwie śląskim. Pod tym 
względem nie był marginalizowa-
ny subregion częstochowski. To 
właśnie w północnej części wo-
jewództwa realizowano przedsię-

wzięcia przy dużym udziale fundu-
szy ekologicznych, pochodzących 
z WFOŚiGW w Katowicach. 

Projekty zrealizowane 
na terenie gminy Kruszyna, 
a współfi nansowane przez 
WFOŚiGW w Katowicach
Rok 2008
* Odbiór i utylizacja materia-

łów zawierających azbest – 
56.095,85 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW – 56.095,85 zł)

* Uporządkowania działek znisz-
czonych po przejściu trąby 
powietrznej – 7.000,00 zł (do-
finansowanie WFOŚiGw – 
7.000,00 zł)

Rok 2009
* Nasadzenie drzewek po przejściu 

trąby powietrznej – 26.001,00 
zł (dofinansowanie WFOŚiGW 
– 26.001,00 zł)

* Modernizacja kotłowni w Szko-
le Podstawowej w Jackowie – 
160.645,36 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW – 90.884,00 zł)

Rok 2010
* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

w Gminie Kruszyna obejmująca 
miejscowości Widzów i część 
Teklinowa – 3.437.839,34 zł 
(dofinansowanie WFOŚiGW – 
2.467.922,00 zł)

Rok 2011
* Rozbudowa sieci kanalizacyj-

nej w Gminie Kruszyna obej-
mująca miejscowości Jacków 
Baby – etap I wraz z montażem 
prasy do odwadniania osadu – 
4.455.572,79 zł (dofinansowa-
nie WFOŚiGW – 1.286.000,00 
zł)

Rok 2014
* Budowa kanalizacji Baby-Jac-

ków etap II – 2.557.114,57 zł 
(dofinansowanie WFŚiGW – 
1.504.951,00 zł)

* Odbiór i utylizacja materia-
łów zawierających azbest – 
86.323,85 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW – 75.717,42 zł)

Rok 2015
* Termomodernizacja obiektów 

oświatowych w Kruszynie i 
Widzowie – 1.086.502,38 zł 
(dofinansowanie WFOŚiGW – 
506.616,00 zł)

* Odbiór i utylizacja materia-
łów zawierających azbest – 
49.864,98 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW – 49.864,98 zł)

Rok 2016
* Odbiór i utylizacja materia-

łów zawierających azbest – 
26.729,57 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW – 26.729,57 zł)

Łącznie w latach 2008-2014 
na terenie gminy Kruszyna zre-
alizowano 11 projektów współfi-
nansowanych przez WFOŚiGW 

na łączną kwotę 11.949.689,69 zł. 
(Łączna suma środków pozyska-
nych z WFOŚiGW – 6.097.781,83 
zł.)

Realizacja wymienionych in-
westycji, które miały miejsce na 
terenie gminy Kruszyna wiązało 
się z wysokimi nakładami inwe-
stycyjnymi. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
wydatkował na tylko jedną gminę 
w okresie od 2008 do 2016 roku 
prawie 7 milionów złotych. Na-
leży zaznaczyć, że WFOŚiGW w 
Katowicach, udzielając pomocy 
finansowej w dziedzinie ochrony 
środowiska, sprawdzał – po za-
kończeniu inwestycji – osiągnięcie 
efektu ekologicznego. Specyfika 
projektów środowiskowych, czyli 
tych, których dofinansowaniem 
zajmuje się Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, polega 
właśnie na tym, że ich realizacja 
musi się zakończyć osiągnięciem 
zakładanego efektu ekologiczne-
go. W przypadku budowy drogi 
sprawa jest prosta – mamy efekt 
rzeczowy w postaci nowej drogi, a 
konsekwencją tego jest lepsze sko-

munikowanie danego terenu i po-
prawiony komfort jazdy. Ale gdy 
budujemy kanalizację, oczyszczal-
nię ścieków czy np. składowisko 
odpadów? Wówczas musimy brać 
pod uwagę nie tylko ułatwienia dla 
mieszkańców, ale również, a może 
przede wszystkim, właśnie efekt 
ekologiczny - na ile zmniejszy się 
emisja zanieczyszczeń do środo-
wiska.

 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 
wzrostu wiedzy i świadomości 
o roli, jaką WFOŚiGW w Kato-
wicach odgrywa w kształtowaniu 
środowiska naturalnego. red.

"Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

ofi cjalnego 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.

Nie wszystkie samorządy w Polsce, również te w 
subregionie częstochowskim zdają sobie sprawę, 

jak istotna rola w ochronie środowiska przypada 
właśnie władzy lokalnej. Punktem wyjścia jest obo-
wiązek sporządzania wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych programów ochrony środowiska przez za-
rząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji 
polityki ekologicznej państwa. Rosnąca samodziel-
ność gmin wskazuje na to, że przejmują one kluczowe 
decyzje kształtujące życie człowieka. Cechą koncepcji 
ekorozwoju jest faworyzowanie przestrzeni przyrod-
niczej, na którą składają się zasoby środowiska przy-
rodniczego, do których można zaliczyć przestrzeń 
geodezyjną, wody, gleby, powietrze, kopaliny, różno-
rodność krajobrazową, obiekty przyrody ożywionej. 
Gminy, aby usprawnić działania proekologiczne reali-
zują szereg przedsięwzięć. 

Efekt ekologiczny w gminie Kruszyna
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XXI Muchowy Puchar Warty
W kwietniu, nad „górską” Wartą 
odbył się XXI Muchowy Puchar 
Warty. W zawodach zorganizo-
wanych przez Jurajski Salmoklub 
Częstochowa uczestniczyło 57 
muszkarzy z całego kraju. Bazą 
zawodów był, jak w latach ubie-
głych, „Zajazd u Renaty” w Poraju, 
gdzie pracowała komisja sędziow-
ska, pod przewodnictwem sędzie-
go Edwarda Kłosowskiego. Areną 
muszkarskich zmagań był odcinek 
„no kill” rzeki Warty. 

W czterogodzinnych 
zmaganiach zostało zło-
wionych i zgłoszonych, 
niestety, tylko pięć ryb. 
Tak słabych wyników do 
tej pory nie odnotowano 
na tejże imprezie. Na fatal-
ne wyniki wpływ zapewne 
miała zarówno pogoda, ra-
czej nie pstrągowa – mocne 
i ostre słońce oraz utrzy-
mująca się praktycznie od 
początku sezonu znikoma 
aktywność pstrągów, pra-

wie na wszystkich rzekach 
jurajskich. 

Największą rybę zawo-
dów złowił Kamil Kielan 
– 44,5 cm. A w klasyfika-
cji drużynowej wygrała 
drużyna FLY Mykanów 
w składzie: Kamil Kielan, 
Krzysztof Witczak, Dawid 
Witkowski. Zwycięzcy 
otrzymali wiele cennych 
upominków oraz puchary i 
dyplomy. A wśród wszyst-
kich pozostałych osób, zo-

stały rozlosowane drobne 
gadżety. Na sam koniec dla 
wszystkich uczestników 
czekał tradycyjny, okaza-
ły tort. Ponadto, podczas 
zawodów, przeprowadzo-
no zbiórkę funduszy oraz 
much, które będą zlicyto-
wane, a pieniądze z licyta-
cji wraz z tymi ze zbiórki 
wspomogą akcję „Kubie – 
NA POMOC”. 

Cała impreza nie mia-
łaby miejsca, gdyby nie 

ludzie i firmy ją wspoma-
gające, za co należą im się 
podziękowania. 

Organizatorzy dziękują: 
Zarządowi Okręgu PZW 
Częstochowa, Sklepowi 
Wędkarskiemu „Głowat-
ka”, FlyArt Fishing, Ti-
gerTrout, Flyhouse, EGO- 
Maciej Gałgański, Janu-
szowi Cubale, Hotelowi 
Tatra, Domu Wędkarza w 
Krościenku nad Dunajcem, 
Kubie Chruszczewskiemu, 

„Michaś”-owi, Chatce nad 
Sanem, Łowisku Mosz-
czanica, Górskim Rzekom, 
Ośrodkowi Wypoczynko-
wemu CUMA, Tatra Fly 
Fishing, Tartakowi nad 
Bobrem, AB-Fly, Jaxon, 
M-Elektrostatyk, Art Foto 
Daniel Kasprzak, Cmyk24.
pl, Vision, Taimen, Salix 
Alba, CADDIS, Pike Ter-
ror Flies , Siek-M, Balsax, 
FoamFly. Specjalne po-
dziękowania dla patronów 

medialnych: Tygodnika Re- 
gionalnego 7 dni, Sztuki 
Łowienia na Muchę oraz 
Tygodnika Powiatowego – 
Gazeta Myszkowska.

Wyniki indywidualne 
zawodów:

1. Kamil Kielan 
2. Janusz Jurkowlaniec
3. Andrzej Szkwarek 
4. Maciej Zakrzewski 
5. Tomasz Pinda

 Daniel Kasprzak
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Nie mam już na tyle śmia-
łości, cierpliwości, pokory itp. 
cnot obywatelskich, bym mógł 
zauważyć: palący też człowiek. 
I z tego względu, przynajmniej, 
jeśli ograniczy się do palenia 
papierosów lub fajki i nie ma 
ochoty palenia w zastępstwie 
czarownic i heretyków, powi-
nien mieć jakieś minimum praw 
do wolności i godności. 

Opinia mówiąca o pew-
nym podobieństwie palących 
do innych osobników gatunku 
Homo Sapiens, zderza się z 
pogardliwą reakcją niepalącej 
większości, dla nich amator 
papierosów jest szkodnikiem i 
zagrożeniem. I w tym punkcie 
ta niepaląca większość podzie-
la opinię osoby niepopularnej, 
lecz niegdyś wpływowej: pana 
Adolfa Hitlera.

Moda na palenie papiero-
sów rozwinęła się w Europie 
po I wojnie światowej. Wiązało 
się to z odkryciem, że dym pa-
pierosowy uodparnia na fetor 
trupów i tym podobny klimat 
okopów w czasach wojny po-
zycyjnej. Najpierw w armii 
angielskiej, potem także w in-
nych, upowszechniło się roz-

dawanie żołnierzom przydzia-
łowych papierosów. Potem już 
poszło gładko, nie tylko uzależ-
nienie, lecz i moda. Symbole 
sexu: Marlena Dietrich, Greta 
Garbo, Humprey Boggart, Gary 
Cooper, dobrze się prezento-
wały z petem w ustach. Palenie 
nikomu i nigdzie nie przeszka-
dzało: palił ksiądz w kościele i 
chirurg przy stole operacyjnym, 
Churchill w obecności Królo-
wej Elżbiety, i Stalin w rozmo-
wie z Rooseweltem. Na tle tej 
ogólnie tolerancyjnej mody pan 
Hitler najpierw był dziwakiem, 
a potem Prorokiem Nowego.

Podobno za młodu palił. 
Tym zajadliwsza była jego 
neoficka niechęć do palących. 
Wyganiał z pokoju palącą ko-
chankę Ewę Braun, a z gabine-
tu palącego sekretarza Martina 
Bormana. Obsesje Wodza sta-
ły się obsesjami Narodu, stąd 
Niemcy w latach 30-tych, jako 
pierwsze państwo na świecie 
zainicjowały kampanię antyni-
kotynową. Lekarze z Narodo-

wego Instytutu Zdrowia odkryli 
związek między paleniem a 
rakiem. Himmler, jako główny 
specjalista od hodowli rasy, do-
strzegł w nikotynizmie zagro-
żenie dla płodności aryjskich 
kobiet. Geobels usłużnie (choć 
sam palił) odkrył, że papiero-
sy, tak jak i syfilizm i banki, to 
żydowski wynalazek mający 
na celu zdegenerowanie białej 
rasy. Wprowadzono zakazy 
palenia w miejscach publicz-
nych, wyrzucano palących z 
SS, odbierano kartki na mleko 
ciężarnym, palącym kobietom, 
przepełniono media reklamami 
antypapierosowymi, innymi 
słowy twórczo wyznaczono 
wszelkie elementy stosowanej 
dziś w Europie antynikotyno-
wej polityki. 

Ponieważ Hitler w kultu-
rze współczesnej to samo zło, 
hipokryzja nie pozwala czynić 
z niego Ojca Idei Gnębienia 
Palących. Hipokryzja ta prze-
słania fakt podstawowy, w tym 
wszystkim bynajmniej nie cho-

dzi o palenie, tylko o palących. 
Tak jak Włosi narzekali, że po 
wojnie, po czarnych koszulach 
i czarnych koloniach pozostał 
im tylko czarny rynek - tak 
gnębienie palącej mniejszości 
jest erzacem wobec zakazów 
uniemożliwiających gnębienie 
innych mniejszości (rasowych, 
narodowościowych, religij-
nych, światopoglądowych czy 
seksualnych). Nie można kop-
nąć żółtka, ani nawet homka, 
to pozostało wyżyć się na pa-
lących.

I nie mówcie mi o samoobro-
nie przed biernym paleniem. Ja-
koś tolerujecie (a nawet współ-
uczestniczycie) w zatruwaniu 
płuc spalinami samochodowy-
mi, dymami z zasiarczanych 
odpadów węglowych itp. świń-
stwem. Z tym się nie walczy, bo 
to wola większości. Więc z tym 
większą gorliwością na śmiet-
nik wyrzucacie palących. Hitler 
z zaświatów Was pozdrawia ra-
dosnym „Sieg heil”.

 Jarosław Kapsa

Wzorem 
pana Hitlera

Policjanci z drogówki są jak małe dzieci. Przejeż-
dżając obok nich zawsze należy zwolnić, bo nigdy nie 
wiadomo, kiedy jeden z nich wybiegnie na ulicę, trzy-
mając w ręku lizaka 

HUMOR 
na dobre 7dni

Policjanci z drogówki są jak małe dzieci. Przejeż-

E D U K A C J A  A R T Y S T Y C Z N A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Lovis Corinth (1858-1925): 
„Trzy gracje” – 1904 r.
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Zostań moim Przyjacielem

Paris
Duży samiec urodzony w lutym 2016 roku, rasy mix-leonberger. 

Pies trafił do Schroniska jako szczeniak po wypadku komunikacyjnym, 
w wyniku którego doszło do uszkodzenia tylnego odcinka kręgosłupa. 
Z powodu tego urazu Paris ma problemy z prawidłowym chodem tyl-
nych kończyn oraz z kontrolą potrzeb fizjologicznych. Pomimo poważ-
nych obrażeń i długiego leczenia zwierzę jest bardzo radosne i pełne 
chęci do życia. Na chwilę obecną pies jest poddawany rehabilitacji, aby 
pomóc mu przywrócić sprawność ruchową tylnych kończyn. Codzien-
nie ćwiczy wraz ze swoją opiekunką koordynację ruchów podczas spa-
cerów i ćwiczeń na miękkim podłożu. Paris jest pięknym, młodym, 
radosnym i zrównoważonym psem ciekawym świata. Jako pies w typie 
leonbergera jest troszeczkę uparty. Ze względu na problemy zdrowotne 
najlepszym domem dla Parisa byłby dom z ogrodem. Dobrze byłoby, 
gdyby nowy właściciel zapoznał się z cechami charakteru leonberge-
rów i był gotów dalej rehabilitować Parisa. Dlatego też decyzja o jego 
adopcji powinna być dogłębnie przemyślana.

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

„Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś 
potrafił akceptować rzeczy takimi, 
jakie są, i starał się korzystać 
z nich do maksimum.”

 William Wharton 

Motto na 7dni

potrafił akceptować rzeczy takimi, potrafił akceptować rzeczy takimi, 

Praktyczne porady 
na 7dni

1. By wyczyścić przypalo-
ny garnek należy do niego 
wrzucić ryż sypki lub w 
torebce i przez kilkanaście 
minut gotować w wodzie, 
na wolnym ogniu. W razie 
potrzeby czynność należy 
powtórzyć. 
2. Jak uratować poplamio-
ną książkę? Plamy tłuste 
należy posypać talkiem. 
Następnie pomiędzy 
kartkami kładziemy dwa 
kawałki bibuły i przez 
nią prasujemy ciepłym 
żelazkiem, do momentu, aż 
będzie sucha. W przypad-
ku pobrudzenia kartek atra-
mentem, należy pod kartkę 
podłożyć kawałek bibuły, a 
na plamę nalać kilka kropli 

10% wody utlenionej. 
Jeżeli plama wyblaknie, 
przykładamy w tym miej-
scu płatek kosmetyczny.
3. Jak prać biustonosze? 
Staników z fiszbinami nie 
pierzemy nigdy w pralce, 
gdyż „druty” mogą się 
trwale zdeformować, a 
miseczki powyginać. Tak 
samo nie postępujemy ze 
stanikami koronkowymi, 
gdyż mogą się zniszczyć. 
Najlepiej prać staniki 
ręcznie, delikatnie ugnia-
tając materiał. Do prania 
bielizny najlepiej stosować 
płatki mydlane lub spe-
cjalne płyny do tego typu 
materiałów.
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