
W czasach PRL-u nie-
zależnie od jakości wyko-
nywanych produktów (bo 
przecież wszystko było 
najlepsze), rozdawano 
Złote Medale na Targach 
Poznańskich. Na początku 
lat 90-tych zeszłego wie-
ku, gdy gospodarka wol-
norynkowa dopiero racz-
kowała, firmy kupowały 

sobie medale na różnych 
zagranicznych „konkurso-
podobnych” imprezach. A 
teraz? Nowy wiek, nowe 
możliwości. Od błyszczą-
cych nazw różnych na-
gród, opływających krusz-
cami aż może się zakręcić 
w głowie. Mamy Złote 
Laury, Srebrne, Diamento-
we. Kryształową Piramidę. 

Jest Szmaragdowa Kula. 
Rubinowa Odznaka. Są 
Perły Małe i Perły Duże. 
Rzeczywiście ilość okre-
śleń wydaje się ograniczo-
na. Złota Kielnia Profilów, 
Złota Strona Emitenta, 
Złoty Otis czy Złoty Gryf. 
Firma dostaje Laur lub sta-
je się Filarem. Dla podkre-

ślenia wagi nagrody musi 
pojawić się odpowiedni 
epitet. Firma jest więc 
Dobra lub Rzetelna. Pra-
codawca Solidny. Zostaje 
się Liderem. Nie brakuje 
zwierzęcych odniesień: 
Gepardy Biznesu, Gazela 
Biznesu, Orły Biznesu.

 ciąg dalszy na stronie 3

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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ZOO w wodociągach
„Jesteśmy najlepsi i godni zaufania” – bo dosta-
jemy mnóstwo nagród, certyfikatów, statuetek. 
W przypadku lokalnych monopolistów, a na do-
datek miejskich podmiotów, ta ocena może mieć 
znaczenie jedynie w skali kraju, bo lokalnie nie 
ma przecież z kim porównać. Nie sposób jednak 
połapać się w gąszczu nagród i wyróżnień, któ-
re hojnym gestem rozdawane są każdego roku 
przez liczne organizacje i instytucje. Czy są wia-
rygodnym wyznacznikiem jakości usług firmy? 
Zwłaszcza, że za niektóre „prestiżowe” wyróż-
nienia po prostu trzeba zapłacić. Prestiżu w tym 
niewiele, bo jak tu darzyć szacunkiem instytucję, 
która laur najlepszego kupiła. 
Sprawdźmy, ile są warte słynne nagrody i wyróż-
nienia częstochowskich spółek, podległych urzę-
dowi miasta?

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

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

Obciachem miesiąca jest 
pożar miejskiego autobusu 
hybrydowego, do którego 
doszło 28 kwietnia 2017 w 
częstochowskiej dzielnicy 
Zawodzie. 

Gdyby nie czujność kie-
rowcy, który poczuł swąd 
spalenizny, mogło dojść nie 
tylko do strat materialnych, 
ponieważ w autobusie było 
6 pasażerów. Na szczęście 
ludzie zdążyli się ewaku-
ować. Z dymem poszło po-
nad 2 miliony złotych.

Przykład idzie z góry. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 
(pierwszy z lewej) - Laureat Programu Najwyższa Jakość Quality 
International.
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Majowy Podziemny Salon Prasowy 7 dni 
za nami. Uczestnicy tradycyjnie zwraca-
li uwagę na najważniejsze ich zdaniem 
problemy Częstochowy, ale też chcieli-
by znać stanowisko magistratu w kilku 
kwestiach. 

Pierwsza z nich dotyczyła pokazu fajer-
werków. W ostatnią sobotę w godzinach 
wieczornych w okolicach III Alei i Parków 
Jasnogórskich odbył jakiś pokaz sztucznych 
ogni. - Chcielibyśmy wiedzieć z jakiej oka-
zji i kto strzelał fajerwerki. Huk wystrzałów 
wypłoszył setki ptaków, które ogłuszone i 
przestraszone, dosłownie rozbijały się o fasa-
dy pobliskich budynków. Czy może władze 
Częstochowy prowadzą jakąś akcję odpta-
szania miasta? Przecież jest wiosna i okres 
lęgowy. Dopiero co wiele gniazd zostało 
zniszczonych na skutek obfitych opadów 
śniegu, bo gałęzie łamały się jak zapałki. A 
teraz jeszcze z powodu hałasu dorosłe ptaki 
traciły życie, pozostawiając młode same w 
gniazdach bez rodziców. Pomijając aspekt 
prawny, trzeba nie mieć wyobraźni i empa-
tii, by zezwolić na takie działania w takim 
miejscu i w okresie lęgowym – mówi jedna z 
uczestniczek Salonu.

Kolejnym tematem poruszanym na Salo-
nie był chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż 
ul. Monte Cassino, wyremontowane zaled-
wie 3 lata temu. - Teraz asfalt jest zrywany, 
bo kładzione są rury gazowe. Kto za to od-
powiada? Przecież to są pieniądze wyrzuco-
ne w błoto. Można było to zrobić w czasie 
budowy ulicy i ścieżek, ale jak zwykle chyba 
komuś zabrakło wyobraźni i dalekowzrocz-
ności. To już chyba częstochowska tradycja, 
że niedługo po położeniu asfaltu, zrywa się 
go, bo komuś się przypomniało, że nie wko-
pał jakichś kabli czy rur. A za wszystko, jak 
zwykle zapłacimy my – podatnicy – mówił 
rozżalony mieszkaniec Częstochowy.

Na tym nie koniec problemów dzielnicy 
Trzech Wieszczów. - Wzdłuż ulicy Korcza-
ka od nr 4 do ul. Słowackiego, chodnik jest 
dziurawy jak ser szwajcarski, nie remonto-
wany chyba nigdy. Czyżby nie miał właści-
ciela? Ponadto w czasie budowy ul. Monte 
Cassino położono nowy asfalt na ul. Kor-
czaka, ale na bocznej ul. Dunikowskiego nie 
zrobiono nic przez ostanie 60 lat. A przypo-
mnę, że jej nawierzchnia zbudowana jest z 
sześciokątnych płyt, chyba niespotykanych 
już nigdzie w Polsce. Zakręt z Korczaka w 
Dunikowskiego wymaga nie lada umiejęt-
ności i ostrożności od kierowców oraz prze-
chodniów, bo są tam ogromne dziury, które 
w czasie deszczu napełniają się wodą. Moż-
na tam połamać nogi, obcasy, albo uszko-
dzić zawieszenie samochodu. Prezydent 
Matyjaszczyk chwali się nową drogą obok 
przychodni Matki i Dziecka (przedłożenie 

ul. Monte Cassino), a zupełnie zapomniał 
o ulicach bocznych. Można więc wysnuć 
wniosek, że prezydent remontował niektó-
re ulice nie dla mieszkańców dzielnicy, ale 
tylko dla kierowców przejeżdżających przez 
Trzech Wieszczów.

Od kilku spotkań ważnym tematem po-
ruszanym na Salonie Prasowym jest zapo-
mniana przez prezydenta Krzysztofa Ma-
tyjaszczyk (SLD) dzielnica Stradom. - Na 
Stradomiu jest fatalny stan dróg i chodni-
ków, np. ul. Oficerską nie da się normalnie 
przejechać. Poza tym w czasie deszczu wielu 
właścicieli odprowadza betonowanymi ry-
nienkami ze swoich posesji, błoto i ścieki do 
kratek kanalizacyjnych znajdujących się na 
ulicach. Kratki się zatykają i w czasie ulewy 
zamiast przyjmować wodę, wybijają ją na 
zewnątrz. Przecież to bezprawne i sprzeczne 
z ekologią. Stradom jest dzielnicą zapomnia-
ną przez władze miasta i traktowaną drugo-
rzędnie. Jeśli naszych włodarzy Stradom nie 
obchodzi i nic tam nie robią, to może miesz-
kańcy powinni być zwolnieni z płacenia po-
datków, a wtedy za zaoszczędzone pieniądze 
sami wyremontują sobie drogi i chodniki. A 
może Stradom powinien w ogóle odłączyć 
się od miasta Częstochowy i zostać oddziel-
ną gminą? Może wtedy będzie tak jak nale-
ży - rzucała pomysłami jedna z mieszkanek 
Stradomia.

Stałym tematem poruszanym podczas 
naszych Salonów jest komunikacja miejska. 
Ostatnie wydarzenia z płonącym autobusem 
hybrydowym też nie obyły się bez echa. - 
Hybrydy palą się jak pochodnie. MPK roz-
poczęło chyba sezon grillowy. Wygląda na 
to, że ktoś założył firmę tylko po to, by wy-
produkować te buble i by potem ktoś kon-
kretny kupił te autobusy. Ta częstochowska 
akcja zapisała się w historii motoryzacji. 
Częstochowa jest prekursorem takich inwe-
stycji i poligonem doświadczalnym. A poza 
tym czy te autobusy w ogóle są ubezpieczo-
ne? - dociekał starszy mężczyzna.

Nie tylko o bezpieczeństwie w miejskich 
autobusach rozmawiali uczestnicy spotka-
nia. - Po ostatnich opadach śniegu nadal w 
całym mieście mnóstwo drzew i gałęzi leży 
na chodnikach i trawnikach. Na ul. Krasiń-
skiego przy bloku nr 7 wisi gałąź nad ulicą, 
a tam obok jest szkoła i codziennie wiele 
dzieci przechodzi przez tę ulicę. Przecież 
to stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia 
dzieci. Po za tym, gdzie są wszystkie służby 
porządkowe tego miasta, dlaczego te gałę-
zie do tej pory nie są posprzątane – pytała 
uczestniczka Salonu.

Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 
dni zapraszamy 5 czerwca (poniedziałek), 
o godzinie 16.00, do Restauracji Pod Ratu-
szem (wejście od ul. Śląskiej). red.

Salon Prasowy 7 dni:
W Częstochowie nie lubią ptaków

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

Wyścig kolarski „Szlakami Jury”
W dniach 12-14 maja ponad 200 zawodników z dziesięciu krajów 
weźmie udział w XIV Międzynarodowym Etapowym Wyścigu Ko-
larskim „Szlakami Jury” w kategorii Junior Młodszy i Junior. 

Wyścig zostanie roze-
grany na terenie powiatów: 
myszkowskiego i zawier-
ciańskiego i jest podzielony 
na prolog, czasówkę i dwa 
etapy. 

Prolog – 12 maja: Przewo-
dziszowice - Czatachowa „ 
Pustelnia”, godz: 14:00 start 
pierwszego zawodnika.

I etap – 13 maja: Indywi-
dualna jazda na czas na dy-
stansie 8, 4 km, Hucisko ul. 
Widok Skalny start pierw-

szego zawodnika godz: 9:00 
godz: 12:00 start pierwszego 
młodzika dystans 4,2 km.

II etap - 13 maja na tra-
sie: Kroczyce – Dzibice – 
Sokolnik – Bliżyce – Zdów 
– Hucisko - Podlesice – 
Kroczyce okr. 27 km., star 
15:15 Młodzik/ Młodziczka 
1okr.=27km., star 16:15 Ju-
nior mł. 2 okr.=54km., start 
18:10 Junior 3 okr.=81km. 
przewidywany przyjazd na 
metę 20:20.

III etap – 14 maja w godz.: 
od 10:00 – 15:00 na okrą-
żeniu Mirów – Kotowice 
– Hucisko – Zdów – Bliży-
ce – Tomiszowice – Niego-
wa – Mirów. Start wspólny 
godz: 10:00 Junior mł. 3 okr. 
x 24,5 km = 73,5 km, godz: 
10:05 Młodzik, Młodziczka 
1 okr. x 24,5 km, godz: 12:10 
Junior 4 okr. x 24,5 km = 98 
km. Start i meta w miejsco-
wości Mirów na wprost Ko-
ścioła. red.
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Nagroda to nobilitacja, ale 
koszty takiej inwestycji są 
niemałe. Dla przykładu, aby 
być Przyjazną Firmą (i po-
sługiwać się takim tytułem), 
po przejściu pierwszego bez-
płatnego etapu, firmy, które 
zakwalifikują się do drugiego 
etapu programu ponoszą tzw. 
częściowe koszty przeprowa-
dzenia badań i promocji. Dla 
małych firm zatrudniających 
do 50 pracowników i posia-
dających do 50 klientów to 
koszt 3.000,00 zł + VAT, dla 
większych – 6.000,00 zł net-
to. To i tak niedużo. Za nie-
które wyróżnienia trzeba pła-
cić „wpisowe”, wynoszące 
wielokrotnie więcej (za taką 
uchodzi nagroda „Teraz Pol-
ska”, gdzie koszty zgłoszenia 
dla dużej firmy przekraczają 
ponad 15.000 zł, nie licząc 
kosztów udziału w gali i po-
siadania znaku).

Kto organizuje owe kon-
kursy? Najczęściej prywatne 
firmy, organizacje, media i 
banki. Dla przykładu, jedna 
z firm na co dzień zajmująca 
się szkoleniami marketingo-
wymi, tworzeniem kampanii 
reklamowych, przy okazji 
jakoby (dzięki kontaktom 
biznesowym) organizuje – za 
niemałe pieniądze – „pre-
stiżowe” konkursy na „Osła 
Roku”.

Ułatwione zadanie mają 
redakcje i gazety, które same 
organizują własne konkur-
sy. Takie jak Puls Biznesu 
(Gazele Biznesu, Filary Pol-
skiej Gospodarki), Przegląd 
Gospodarczy (Solidny Pra-

codawca Roku, Laur Konsu-
menta), czy Rzeczpospolita 
(Dobra Firma).

Kilka tygodni temu 
przedstawiliśmy płatne i 
nieodpłatne nagrody, które 
otrzymało Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne w 
Częstochowie. Teraz na na-
sze pytanie odpowiada rzecz-
nik wodociągów, Karolina 
Kowalska, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego w 
Częstochowie.

* Jakie nagrody bądź inne 
wyróżnienia otrzymały 
częstochowskie wodociągi 
(także indywidualne dla 
władz spółki ) w latach 
2011-2016?

* Czy którakolwiek z nagród 
wiązała się z kosztami dla 
spółki?

* Czy spółka  
– z instytucjami/
podmiotami, od których 
otrzymała nagrody, 
bądź wyróżnienia – 
współpracuje w innych 
dziedzinach (niekoniecznie 
konkursowych) i czy są 
one odpłatne?

„W okresie 2011-2016 
Spółka otrzymała szereg 
nagród i wyróżnień, są one 
potwierdzeniem dobrego 
zarządzania, uczciwości po-
datkowej, transparentności 
działań, angażowania się 
przedsiębiorstwa w życie 
społeczności lokalnej i po-
dejmowania działań z zakre-
su społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Od kilku lat 
została przyjęta zasada, że 

preferujemy konkursy nie-
odpłatne i staramy się brać 
udział jedynie w takich kon-
kursach. 

ROK 2011
* Nominacja  przez Mini-

sterstwo Środowiska do Eu-
ropejskiej Nagrody EMAS 
2011.

* Trzecie miejsce  w ogól-
nopolskim rankingu najlep-
szych przedsiębiorstw wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych 
w kraju przeprowadzonego 
przez Strefę Gospodarki do-
datek do Gazety Prawnej. 

* Uzyskaliśmy po raz 
siódmy statuetkę oraz tytułu 
„Gazeli Biznesu”.

* Przedsiębiorstwo uho-
norowane zostało tytułem 
Geparda Biznesu w konkur-
sie Magazynu Przedsiębior-
ców „Europejska Firma”.

ROK 2012
* Ponownie zostaliśmy 

nominowani  przez Mini-
sterstwo Środowiska do Eu-
ropejskiej Nagrody EMAS 
2012  w kategorii duże 
przedsiębiorstwo sektora pu-
blicznego.

* Zajęliśmy trzecie miej-
sce  w ogólnopolskim ran-
kingu najlepszych przed-
siębiorstw wodociągowych 
i kanalizacyjnych w kraju 
przeprowadzonego przez 
„Strefę Gospodarki” dodatek 
do „Dziennika Gazety Praw-
nej”.

* Uzyskaliśmy po raz 
ósmy statuetkę oraz tytułu 
„Gazeli Biznesu”.

* Przedsiębiorstwo uho-
norowane zostało tytułem 
„GEPARDA BIZNESU” w 

konkursie Magazynu Przed-
siębiorców „Europejska Fir-
ma”.

ROK 2013
* Zaproszenie Generalne-

go Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska do wzięcia udziału 
w projekcie „Caring for Cli-
mate”. Idea projektu została 
zainaugurowana dla Polski 
przez Ministra Środowiska 
podczas szczytu klimatycz-
nego COP 19, który to szczyt 
odbył się w Warszawie w li-
stopadzie.

* Certyfikat Wiarygod-
ności Biznesowej, który 
nadawany jest przez wywia-
downię gospodarczą Bisnode 
D&B Polska. 

* Przedsiębiorstwo zdo-
było również tytuł laureata 
VII edycji programu Naj-
wyższa Jakość Quality Inter-
national. Program organizo-
wany przez ForumBinesu.pl 
i cykl gospodarczy „Forum 
Biznesu” w „Dzienniku Ga-
zecie Prawnej”.

* Po raz kolejny otrzyma-
liśmy statuetkę oraz tytułu 
„Gazeli Biznesu”. Autorem 
rankingu jest wywiadownia 
gospodarcza Coface Poland.

ROK 2014
* Nominacja do prestiżo-

wej nagrody Europen EMAS 
Awards – Przedsiębiorstwo 
w 2014 roku zostało nomi-
nowane już po raz czwarty 
(2010, 2011, 2012 i 2014). 
Nagroda przyznawana jest 
przez Dyrekcję Generalną 
ds. Środowiska Komisji Eu-
ropejskiej.

* Otrzymaliśmy również 
główną nagrodę w konkur-
sie „Głośna woda” – konkurs 
zorganizowany został przez 
redakcję miesięcznika „Wo-
dociągi i Kanalizacja”.

* Po raz kolejny otrzyma-
liśmy Gazelę Biznesu. 

* Przedsiębiorstwo zdo-
było tytuł  laureata VIII 
edycji programu Najwyższa 
Jakość Quality Internatio-
nal. Program  organizowany 
przez ForumBinesu.pl i cykl 
gospodarczy Forum Biznesu 
w Dzienniku Gazecie Praw-
nej.

* Spółka uzyskała za-
szczytne III miejsce w ogól-
nopolskim rankingu naj-
lepszych przedsiębiorstw 
wodociągowych i kanali-
zacyjnych w kraju przepro-
wadzonym przez „Strefę 
Gospodarki” dodatek do 
„Gazety Prawnej”. 

* Przedsiębiorstwo po raz 
drugi zostało odznaczone za-
szczytnym tytułem Geparda 
Biznesu. 

ROK 2015
* Nominacja do prestiżo-

wej nagrody Europen EMAS 
Awards. Przedsiębiorstwo w 
2015 roku zostało nomino-
wane już po raz piąty (2010, 

2011, 2012, 2014 i 2015). 
Nagroda przyznawana jest 
przez Dyrekcję Generalną 
ds. Środowiska Komisji Eu-
ropejskiej.

* Przedsiębiorstwo otrzy-
mało wyróżnienie Komisarza 
ds. Środowiska – Karmenu 
Vella.

* II Miejsce w Ogólnopol-
skim Rankingu Najlepszych 
Przedsiębiorstw Wodocią-
gowych i Kanalizacyjnych  
w kraju przeprowadzonym 
przez „Strefę Gospodarki” 
dodatek do „Dziennika Ga-
zety Prawnej”.

* Po raz kolejny Przedsię-
biorstwo otrzymało statuetkę 
oraz tytuł „Gazeli Biznesu”.

* Tytuł Laureata IX Edy-
cji Programu Najwyższa Ja-
kość Quality International.

* Laureat nagrody „Perła 
Jakości”.

* Medal Europejski – Bu-
siness Centre Club.

* Firma Dobrze Widziana, 
którego organizatorem jest 
Business Centre Club.

* Mecenas Kultury – za 
działalność kulturalną w 
mieście Częstochowa. 

* Przedsiębiorstwo zajęło 
II miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Przedsiębiorstw 
Wodociągowych „Wodocią-
gi Polskie”, organizowanym 
przez Polską Agencję Przed-
siębiorczości. 

ROK 2016
* Przedsiębiorstwo w bie-

żącym roku zajęło 1. miejsce 
w ogólnopolskim rankingu, 
organizowanym przez redak-
cję „Strefy Gospodarki”, do-
datku do „Gazety Prawnej”.

* Firma Dobrze Widziana, 
którego organizatorem jest 
Business Centre Club.

* Gazela Biznesu po raz 
dwunasty Przedsiębiorstwo 
otrzymało statuetkę oraz ty-
tuł „Gazeli Biznesu”.

* Biznes Dla Środowiska, 
organizowanym przez Komi-
sję Europejską.

* Otrzymaliśmy Certyfi-
kat Wiarygodności Bizne-
sowej, który nadawany jest 
przez wywiadownię gospo-
darczą Bisnode D&B Polska.

* Medal Europejski – Bu-
siness Centre Club.

* Przedsiębiorstwo zo-
stało uhonorowane tytułem 
„Ekostrateg 2016”. Tytuł ten   

przyznawany jest  przez „Fo-
rum Przedsiębiorczości” do-
datek do „Dziennika Gazety 
Prawnej”.

Państwowa Inspekcja 
Pracy, która w listopadzie 
2016 r. przyznała Prezesowi 
Przedsiębiorstwa Nagrodę 
Głównego Inspektora Pra-
cy im. Haliny Krahelskiej. 
Przedsiębiorstwo zostało 
zgłoszone przez Business 
Centre Club. 

W związku z zapyta-
niem prasowym dotyczącym 
współpracy Przedsiębiorstwa 
z organizacjami przyznają-
cymi poszczególne wyróż-
nienia informujemy, że Czę-
stochowskie Wodociągi są 
członkiem Business Centre 
Club gdzie roczna składka za 
członkostwo wynosi 12.000 
zł i jest opłatą za szkolenia, 
seminaria i doradztwo. Ża-
den z wymienionych organi-
zowanych konkursów przez 
BCC nie był odpłatny. W 
roku 2016 Przedsiębiorstwo 
wsparło finansowo w kwocie 
1.500 zł Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie.”

***
Niestety, częstochowskie 

wodociągi nie zająknęły się 
nawet o płatnościach, za cho-
ciażby Geparda Biznesu. Ile 
kosztuje przyjemność posia-
dania statuetki najszybsze-
go ssaka? Odpowiedź na to 
pytanie znaleźć możemy w 
regulaminie konkursu. „5. 
Statuetki są bezpłatne, jeżeli 
zostaną odebrane na jednej 
z konferencji. W pozosta-
łych przypadkach statuetki są 
płatne”. Owszem, za darmo 
pod warunkiem uczestnictwa 
w konferencji, a ta z kolei jest 
płatna. Także zapłacić trzeba 
za możliwość posługiwania 
się wizerunkiem „Geparda 
Biznesu”.

A ile są „warte” pozosta-
łe nagrody? Nie ma bowiem 
nic gorszego niż certyfikat 
wiarygodności, który sam 
nie jest wiarygodny, ale to 
pozostanie słodką tajemnicą 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Często-
chowie oraz organizatorów 
konkursów. 

 Renata R. Kluczna
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ZOO w wodociągach
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„W załączeniu prze-
syłam Państwu świetny 
materiał, jak MZDiT 
w Częstochowie reali-
zuje Program budowy 
i przebudowy dróg 
w dzielnicach peryfe-
ryjnych w Częstocho-
wie...

 Jak wynika z pisma, 
za zabezpieczone w bu-
dżecie środki dla dzielnic 
peryferyjnych robi się 
takie PERYFERYJNE 

drogi jak:
- Racławicka (cen-

trum!),
- Plac Orląt Lwow-

skich, Kasztanowa, Ka-
mińskiego (czy to nie 
osiedla w okręgu wybor-
czym Matyjaszczyka?),

- lansowana Małopol-
ska z Parkitki,

- oraz prawdziwy HIT 
HITÓW: drogi w spe-
cjalnych strefach ekono-
micznych!

Czy temu miał służyć 
pijarowski Program bu-
dowy dróg w dzielnicach 
peryferyjnych?

Czy ulice objęte tym 
programem w 2017 roku 
leżą na peryferiach mia-
sta?

Czy Prezydent Mia-
sta dalej twierdzi, że jest 
OK?

 
 Czytelnik.”

Co dla 
prezydenta 
Matyjaszczyka 
znaczy – dzielnica 
peryferyjna?
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Opadły nieco emocje, 
po jeszcze nie tak dawno 
wszechobecnych kampa-
niach antysmogowych. To 
nie oznacza jednak, że smo-
gu już nie ma. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Katowicach podał 
właśnie najnowsze wyniki 
pomiarów jakości powietrza 
w Częstochowie – umiarko-
wane stężenie pyłów. Dalej 
w komunikacie czytamy: 
„W dalszym ciągu mamy 
do czynienia z niewielkimi 
przekroczeniami poziomu 
dopuszczalnego na terenie 
Częstochowy”.

Na jednym ze spotkań 
Podziemnego Salonu Praso-
wego 7 dni, którego tematem 
przewodnim były przyczyny 
i skutki zanieczyszczeń po-
wietrza, jeden z uczestników 
opowiedział nam własną hi-
storię.

– Mój sąsiad od lat, do 
ogrzania domu, pali w do-
mowym piecu wszystkim, co 
wpadnie mu w ręce, nawet 
materiałami poprodukcyjny-
mi. On i jego rodzina pro-
wadzą przy domu produkcję 
obuwia. Budynki ogrzewa 
ścinkami z własnego zakładu 
i ma w ten sposób podwójną 
korzyść – nie musi kupować 
aż tyle węgla i mniej płaci za 
śmieci, bo ich nie wyrzuca 
tylko pali. Guma, plastik i 
inne dziwne materiały tra-
fiają do pieca. Z jego kmina 
wydobywa się gesty, czarny 
dym, który przez cały se-
zon grzewczy unosi się nad 
okolicą. Śmierdzi przy tym 
niemiłosiernie. Chciałbym 
tę sprawę zgłosić do Straży 
Miejskiej, tylko że sąsiad 
musi ich wpuścić – mówi pan 
Waldemar z Kiedrzyna.

W imieniu naszego 
Czytelnika zadaliśmy 
kilka pytań 
częstochowskiej Straży 
Miejskiej:

* Czy strażnicy zajmą się 
sprawą lokalnego truciciela?

* Czy mieszkaniec Czę-
stochowy, który ma wiedzę, 
że jego sąsiad pali w domo-
wym piecu śmieciami, może 
zgłosić ten fakt do Straży 
Miejskiej?

* Czy strażnik ma pra-
wo wejść na posesję „pro-
ducenta” smogu, co więcej, 
czy może sprawdzić czym 
domownik pali we własnym 
piecu?

* A tak w ogóle, na czym 
polega kontrola?

Odpowiedzi przesłał 
Artur Kucharski, rzecznik 
Straży Miejskiej 
w Częstochowie:

„Straże gminne (miejskie) 
występują w gronie podmio-
tów, którym można powie-
rzyć uprawnienia do kontroli 
spalania odpadów, w tym od-
padów w piecach domowych. 
Możliwość powierzenia stra-
żom gminnym (miejskim) 
czynności kontrolnych wyni-
ka przede wszystkim z usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 379 tej usta-
wy marszałek województwa, 
starosta oraz wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, jako 
organy sprawujące kontrolę 
przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie śro-
dowiska w zakresie objętym 
właściwością tych organów 
mogą upoważnić do wyko-
nywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im 
urzędów marszałkowskich, 

powiatowych, miejskich lub 
gminnych lub właśnie funk-
cjonariuszy straży gminnych 
(miejskich). Nadane w w/w 
trybie funkcjonariuszowi 
straży gminnej (miejskiej) 
upoważnienie uprawniać go 
będzie do:

1) wstępu wraz z rze-
czoznawcami i niezbędnym 
sprzętem przez całą dobę na 
teren nieruchomości, obiek-
tu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza, a w godzinach 
od 6 do 22 – na pozostały te-
ren (teren osób prywatnych);

2) przeprowadzania ba-
dań lub wykonywania innych 
niezbędnych czynności kon-
trolnych;

żądania pisemnych lub 
ustnych informacji oraz wzy-
wania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego;

żądania okazania do-
kumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających 
związek z problematyką kon-
troli.

Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Częstochowie 
posiadają upoważnienie wy-
dane na podstawie ww. prze-
pisów, z tym jednak zastrze-
żeniem, iż w chwili obecnej 
ww. czynności kontrolne 
mogą być wykonywane wy-
łącznie w asyście pracow-
ników Wydziału Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i Le-

śnictwa Urzędu Miasta Czę-
stochowy tzn. w skład grupy 
kontrolnej musi wchodzić 
pracownik WOŚRL Urzędu 
Miasta i strażnik miejski.

Jeśli fizycznie grupa kon-
trolna nie stwierdzi w pie-
cu spalania odpadów to nie 
można mówić o nałożeniu 
sankcji. Z każdej kontroli 
sporządzany jest protokół 
kontrolny.

Mówiąc krótko. Jeśli ktoś 
chce zgłosić fakt spalania 
odpadów w domowym piecu 
należy zadzwonić do do WO-
SRL UM Częstochowy lub 
do dyżurnego Straży Miej-
skiej. Wówczas powiadamia-
my oddelegowanego do kon-
troli pracownika WOSLR 
Urzędu Miasta i wspólnie je-
dziemy pod wskazany adres 
przeprowadzić kontrolę. Jeśli 
podczas kontroli domowego 
pieca potwierdzone zostanie 
spalanie odpadów to osoba 
popełniająca wykroczenie 
może liczyć się z poucze-
niem, nałożeniem mandatu 
lub jeśli odmówi przyjęcia 
mandatu to skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu.

Jeśli właściciel nie chce 
wpuścić grupy kontrolnej na 
teren swojej posesji i do swo-
jego domu wówczas z takiej 
odmowy też sporządzany jest 
protokół.”

Do tematu powrócimy.
 Renata R. Kluczna
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Smog – każdy z nas jest winowajcą?

Wystarczyło, że na dworze zrobiło się trochę 
cieplej, a wszyscy zapomnieli o alarmach 
smogowych i wszędobylskich pyłach, zagra-
żających zdrowiu człowieka. Nikt już dziś nie 
zadaje pytań, czym w piecu pali sąsiad, nad 
którym przez całą zimę unosił się gryzący 
dym. Nikt też nie wraca do sprawy kontroli 
przydomowych kotłowni, roli i możliwości 
służb miejskich. Krąży opinia, że wystarczy 
krnąbrnego sąsiada zgłosić do Straży Miej-
skiej, a ta sowitym mandatem zdyscyplinuje 
miłośnika spalania śmieci. 

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Autobus wart ponad 2 mln zł 
poszedł z dymem

olek@wp.pl: Nareszcie trochę ciszej. 
pasażer na gapę: Bolczyk nie boj się poniesienia konse-

kwencji bo jest ze starego czerwonego układu,a drugi czer-
wony układ w magistracie będzie go krył. Wywalone miliony 
w zakup bubla,który zagraża życiu i zdrowiu Częstochowian. 
Czy muszą być śmiertelne ofiary aby tą sprawą zainteresował 
się prokurator?

Anonim: chyba ma immunitet jako prokurator w stanie spo-
czynku??

@ Były prezes Jury: To jest 
kompletna bzdura, paranoja!

Banderola z palmowej: Szkoda ludzi, no cóż sami chcieli 
mieć wielkie nic!!!! Jak nie chcą pomocy sami to już nie będą 
mieli jej wogole!!!  

anonim: Na Palmowej wszystkie kominy sa do poprawki? 
10 lat temu była ekipa co paliła swiece dymne kolorowe i 
wszystko szło w mur , nic na dach nie dochodziło, mial byc 
montaz wkladów kominowych na całym osiedlu ale wiadomo 
koszty i zostało tak do dzisiaj wiec zagrozenie jest oczywiscie 
jak najbardziej ,ale od 10 lat conajmniej wiec oskarzanie pre-
zesa co był kilka miesiecy o to, to zart jakis ,rozumiem ze nowy 
prezes wybrany przez pania Janas i pania Namyslak szybko to 
poprawi i bedziemy wszyscy sie czuli bezpiecznie,skoro juz 
ten problem jest znany,zwłaszcza ze jesli sie cos wydazy zlego 
to prokurator odwiedzi te panie na pewno ,w koncu chca rza-
dzic osiedlem ,pozbyły sie prezesa Kocwina ciezko stwierdzic 
(bez dowodów) co szykuja mieszkancom osiedla ale zapewne 
chodzi o to co zawsze...o władze czyli o pieniądze.

@ Juwenalia 
czy Matyjaszczykalia?

Anonim: a czemu wycofało się AJD? robią swoje juwenalia?
miroslaw27@o2.pl: Piękna i niezależna gazeta 7 dni <3 

Oczywiście ZSP najgorsze, lewaki itp. itd. Szkoda że Pan 
przewodniczący Samorządu PCz nawet nie potrafił zaprosić 
nikogo do współpracy z ramienia ZSP no ale faktycznie chce 
on wszystkich jednoczyć... Lepiej mówić jacy to oni źli i naj-
gorsi a nowi wcale nie lepsi. Zasadnicze pytanie od 3/4 stu-
dentów czemu ma PCz mamy 3-4 kluby studenckie a żaden 
nie działa? Rektorowi nie na rękę? Naprawdę musimy bawić 
się w centrum miasta bo u nas to nie możliwe ? :) Tak samo 
obietnice o wcześniejszych stypendiach, raz się udało i tyle... 
w tym semestrze wszystko już w normie stypendia pod koniec 
Kwietnia, obiecywali złote góry a jak na razie złotych gór nie 
widać, parodia naprawdę parodia. 

Anonim: Oni? Swoje juwenalia? No proszę Cię. Po co mają 
się zamartwiac i niepotrzebna robotę i odpowiedzialność al-
nosc brać skoro PCZ wszystko zrobi, da kasę a oni sobie wejdą 
na krzywa morde?

Ggg@wp.pl: AJD nigdy nie organizowało juwenalii. Zawsze 
mieli wszystko w d***e i się wpraszali 

anonim: Jak to przystało na czerwoną uczelnie tam udało się 
SLD obsadzić samorząd swoimi pożytecznymi idio....

degoll: ... jaszczykalnia, obszczykalnia, szczeniarnia w par-
tyjniackich sosach i interesach. Takie nieautentyczne badzie-
wia zasmradzają i tak już brudny pejzaż miasta.

Anonim: SKANDAL!
Economik: Pierwsze juwenalia są demokratyczne,które w 

części skruszyły komunistyczny beton,a druga finansowana z 
naszych podatków powiązana z systemem komunizmu i Ma-
tyjaszczyk to finansuje z naszych podatków jak jest sympa-
tykiem systemu komunizmu to może finansować z własnych 
środków wraz z kolesiami tego samego pokroju,a tatuś „bu-
dowlaniec” też może zasilić synusia konto,a precz od pienię-
dzy podatników.

@ Rada Miasta Częstochowy 
apeluje w sprawie województwa

anonim: W Częstochowie nikt nie głosował na PiS więc 
spierd.... Wybraliście SLD to niech z was wyssaja wszystkie 
pieniądze. Głupota jak widać nie popłaca ... No chyba że jesteś 
z partii np. SLD 

Juljusz: Proszę nie robić jaj. Mamy już codzienny apel ja-
snogórski i to wystarcza dla wszystkich wierzących i poszu-
kujacych pociechy. Apel znudzonych pajaców to jałowa „pro-
dukcja” częstochowskich partyjniaków

zniesmaczony: Zbliżają się kolejne wybory więc odgrzewa 
się starego kotleta ale województwo. Zmieńcie płytę i prze-
stańcie pieprzyć głupoty.

Czy palenie 
szkodzi? Zależy 
co palisz... 



Zmieniający się klimat sprawia, 
że z roku na rok kleszczy jest coraz 
więcej. Ponieważ średnie tempe-
ratury roczne są coraz wyższe, to i 
małych, lubiących ciepło krwiopij-
ców, jest całkiem sporo.

W miarę ciepłe zimy powodują, 
że jaja kleszczy nie giną w niskich 
w temperaturach, dlatego rozmna-
żają się one nawet w górach, co kie-
dyś się nie zdarzało.

Co ciekawe, liczebność klesz-
czy zakażonych boreliozą ma ścisły 
związek z żołędziami i myszami 
leśnymi. Naukowcy z Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu do-
wiedli, że im więcej żołędzi spad-
nie w danym sezonie, tym więcej 
będzie myszy leśnych, które żywią 
się m.in. żołędziami. Krętki bore-
liozy doskonale czują się na ciele 
myszy, a na dodatek same myszy 
nie potrafią się tych intruzów po-
zbyć, wydrapując je tak, jak robią 
to np. psy czy koty. W związku z 
tym, myszy są doskonałym środ-
kiem transportu dla kleszczy, które 
w konsekwencji wędrówek szarych 
gryzoni, przyczepiają się do źdźbeł 
trawy i niższych roślin, a stamtąd 
już bez problemu przyczepiają się 
do kolejnych ofiar. Konkluzja jest 
więc następująca: urodzaj żołędzi to 

większych rozród myszy, a więcej 
myszy to więcej kleszczy.

Panuje przekonanie, że naj-
więcej kleszczy jest w lasach i to 
tam istnieje największe prawdo-
podobieństwo, że intruz się do nas 
przyczepi. Tymczasem naukowcy 
zwracają uwagę, że kleszcze żyją w 
trawach i niskich krzewach i raczej 
nie spadają na nas z drzew. Jest ich 
za to mnóstwo w miastach. Staty-
stycznie największe prawdopodo-
bieństwo spotkania lub złapania 
kleszcza jest w miejskich parkach, 
na ogródkach działkowych czy pla-
cach zabaw, zwłaszcza tam gdzie 
trawa nie jest regularnie koszona.

Mimo tych niesprzyjających 
wiadomości, nie wpadajmy w pani-
kę i nie rezygnujemy z wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu. Ponie-
waż już wiemy, że wiosna to czas 
wzmożonej aktywności kleszczy 
zachowajmy czujność i ostrożność. 

Po pierwsze ubiór. Na spacer do 
lasu powinniśmy zakładać długie 
rękawy, długie spodnie, wysokie 
skarpety, które naciągniemy na 
nogawki. Jeśli ubrania nasze będą 
w jasnym kolorze, mamy większą 
szansę zauważyć kleszcza i zare-
agować zanim przedostanie się do 
naszej skóry. 

Po drugie obserwacja. Po każ-
dym powrocie ze spaceru należy 
obejrzeć swoje ciało. Na ludzkiej 
skórze dobrze się czują nie tylko 
dorosłe osobniki kleszczy, ale też 
larwy i mające zaledwie 1,5 mm 
nimfy, więc trudno je dostrzec. 
W czasie oglądania naszej skóry 
szczególną uwagę zwróćmy na pa-
chwiny, pachy, miejsca za uszami, 
pod kolanami i miejsca graniczące 
z owłosionymi partiami skóry, czy-
li wszędzie tam gdzie jest ciepło i 
wilgotno. Kleszczy raczej nie spo-
tkamy na owłosionej skórze głowy. 

Po trzecie odstraszacze. Nawet 
jeśli nasza skóra jest chroniona 
przez ubrania, nie daje to pewności, 
że kleszcze nas nie zaatakują. Te 
malutkie pajęczaki reagują przede 
wszystkim na temperaturę ciała, 
zapach potu i wydychany dwu-
tlenek węgla, dlatego wyczuwają 
naszą obecność już z odległości 20 
metrów. By trochę uśpić czujność 
kleszcza, dobrze jest stosować che-
miczne odstraszacze (repelenty). Na 
rynku dostępne są różnego rodzaju 
spray’e, maści i kremy do stosowa-
nia na skórę, których zapach może 
skutecznie odstraszyć te niemiłe 
owady. 

Chyba nie ma na świecie oso-
by, która nie wiedziałaby o tym, 
że kleszcze są groźne dla człowie-
ka, bo ich ugryzienie może do-
prowadzić do wielu chorób m.in. 
boreliozy, nueuroboreliozy czy od-
kleszczowego zapalenia mózgu. I z 
tego względu należy się przed nimi 
zabezpieczać.

Jeśli, pomimo profilaktyki znaj-
dziemy kleszcza na swoim ciele, 
należy go jak najszybciej wyjąć. 
Nie wpadajmy przy tym w pani-
kę, bo nie wszystkie kleszcze są 
zakażone bakterią odpowiedzialną 
za zachorowanie na boreliozę, a 
ponadto gdy usuniemy go szybko – 
raczej nic nam nie grozi. 

I tu bardzo ważna jest techni-
ka. Po pierwsze, kleszcza tkwią-
cego w skórze nigdy i niczym nie 
smarujemy. Działa to drażniąco na 
kleszcza, który może wpuścić nam 
do krwi więcej zakażonych substan-
cji. W aptekach można dostać całą 
gamę specjalnych „narzędzi” do 
usuwania kleszczy – pęsety, klesz-
czokarty, długopisy czy pompki. 
Kleszcza nie należy wykręcać. Za-
miast tego, chwytamy go tuż przy 
skórze np. pęsetą i energicznym 
ruchem, wzdłuż osi wkłucia, wycią-
gamy ku górze, po czym dokładnie 
dezynfekujemy miejsce wkłucia i 
myjemy ręce mydłem dezynfeku-
jącym. Ważne, by nie łapać klesz-
cza zbyt wysoko, bo jeśli jest on 
już wypełniony krwią, to w czasie 
wyciągania może nam wstrzyknąć 
zarazki. Jeśli sami nie umiemy wy-
jąć kleszcza, najlepiej zgłosić się 
do najbliższej placówki zdrowia i 
poprosić o pomoc doświadczony 
personel medyczny. 

Niektórzy zanoszą wyjętego 
kleszcza do laboratorium, by tam 
go zbadano pod kątem zakażenia 
bakterią boreliozy. Lekarze nie są 

zgodni czy ma to sens, bo nawet 
wynik dodatni, wcale nie oznacza, 
że na pewno na boreliozę zachoru-
jemy i dodają, że kleszcz musiałby 
siedzieć w naszej skórze 24 godzi-
ny, by zakazić nas boreliozą. Oczy-
wistym jest, że nie zawsze od razu 
zauważymy intruza na swoim ciele i 
nie będziemy wiedzieć, czy nosimy 
go kilka godzin czy może kilka dni. 
W takim przypadku, po usunięciu 
kleszcza, obserwujemy uważnie 
miejsce wkłucia nawet przez kilka 
tygodni. Zaraz po ukąszeniu wokół 
rany może pojawić się rumień. Czę-
sto jest on wynikiem reakcji aler-
gicznej na jad kleszcza. Nie ozna-
cza on od razu zarażenia boreliozą. 
Natomiast niepokojący jest rumień 
wędrujący, w formie charaktery-
stycznych kręgów przypominają-
cych tarczę strzelniczą. Może się 
on pojawić już 3 dnia po ukąszeniu. 
Występuje na różnych częściach 
ciała i przemieszcza się. O zaraże-
niu boreliozą świadczą też nagłe, 
napadowe bóle, np. głowy, stawów, 
czy wysoka gorączka. W Polsce 
najczęściej kleszcze atakują system 
nerwowy – więc może dojść do za-
burzenia widzenia czy równowagi. 
Symptomy boreliozy najpierw po-
jawiają się rzadko, z czasem jednak 
nasilają się i stają się uporczywe. 
Dlatego przy pierwszych objawach 
boreliozy natychmiast udajmy się 
do lekarza, który najprawdopodob-
niej zaleci nam antybiotykoterapię. 
Im szybciej podejmiemy leczenie, 
tym większe są szanse na zniszcze-
nie krętków boreliozy. Ważne, aby 
samemu nie przerywać leczenia, 
tylko dlatego, że rumień zniknął lub 
poczuliśmy się trochę lepiej. To nie 
oznacza, że nie mamy już boreliozy.

Niestety bywa i tak, że w ogó-
le nie zauważyliśmy kleszcza na 

swoim ciele, a on zdążył nas zara-
zić bakteriami boreliozy. Zdarza 
się również, że rumień nie wystąpił 
albo został przeoczony. Taka sytu-
acja jest niebezpieczna, bo krętki 
boreliozy mogą zaatakować układ 
stawowy lub nerwowy. Z reguły 
zaatakowany jest jeden z dużych 
stawów, który silnie puchnie, boli 
i jest zaczerwieniony. Na dodatek 
zapalenie może wędrować z jedne-
go stawu do drugiego, np. z barku 
do łokcia, a ból możemy odczuwać 
niesymetrycznie.

Po ugryzieniu przez kleszcza 
może dojść także do zachorowania 
na neuroboreliozę. Najbardziej ty-
powym objawem tej choroby jest 
porażenie nerwu twarzowego. Ale 
zdarza się, że uszkodzeniu ulegają 
korzenie rdzeniowe i wtedy mamy 
objawy podobne do popularnych 
„korzonków”. Nierzadko dochodzi 
do zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych lub do kleszczowego zapa-
lenia mózgu (KZM). Na szczęście 
na rynku jest dostępna skuteczna 
szczepionka przeciwko zachorowa-
niu na KZM, która podana odpo-
wiednio wcześnie, najlepiej wiosną, 
prowadzi do wytworzenia odporno-
ści i chroni przed chorobą nawet po 
ukłuciu przez zakażonego kleszcza.

By potwierdzić lub wykluczyć 
choroby odkleszczowe lekarze wy-
konują m.in. dwa rodzaje testów – 
Elisa i Western-Blot. Niestety oba 
testy nie są doskonałe i żaden z nich 
nie jest w stanie potwierdzić w 100 
proc. zachorowania, ani tego, że je-
steśmy już zdrowi. Dlatego antybio-
tyk dostaniemy dopiero wtedy, gdy 
obydwa testy dadzą wynik dodatni. 

Warto wiedzieć, że gdy wyle-
czyliśmy boreliozę, to nie oznacza 
to, że w przyszłości nie zachoruje-
my ponownie. red.
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W końcu przyszła upragniona wiosna i coraz więcej 
czasu spędzamy na łonie natury. Spacerujmy po lesie, 
łąkach, ogródkach, nad brzegami rzek czy jezior, a nie 
rzadko po miejskich skwerach i parkach. Niestety wraz 
z pojawieniem się zieleni i cieplejszych dni, do życia 
obudziły się również kleszcze. 

                                                                                                 

Sezon na kleszcze



Tegoroczne hity prezentowe z okazji 
Pierwszej Komunii to głównie gadże-
ty elektroniczne. Smartfony, laptopy, 
gry i konsole - zwłaszcza sprzedawa-
ne w zestawach – cieszą się ogromną 
popularnością. Rośnie również zain-
teresowanie konsolami do gier wraz z 
urządzeniami peryferyjnymi, jak pady, 
kierownice, czy joysticki i wolanty. Co 
ciekawe, coraz rzadziej kupujemy apa-
raty fotograficzne i odtwarzacze MP3. 
W tym roku I Komunia Św. podnosi 
również sprzedaż w branżach niezwią-
zanych z elektroniką. Entuzjaści zdro-
wego trybu życia chętnie kupują rowery, 
zwłaszcza te projektowane specjalnie 
dla najmłodszych. Hitem sprzedaży w 
okresie okołokomunijnym mogą okazać 
się deskorolki, zwłaszcza te z napędem 
elektrycznym. Nie mniej popularne są 
wrotki czy łyżworolki.

Niestety najpopularniejsze upominki 
nie należą do najtańszych. Decydując się 
na zakup smarftona lub tabletu musimy 
przygotować się na wydatek od 400 do 
nawet 3000 zł – w zależności od wybra-
nego modelu. Najtańszą wersję laptopa 
możemy kupić za ok. 1000 zł, podobnie 

konsolę do gier. Zwolennicy bardziej 
tradycyjnych prezentów – np. rowerów – 
wśród licznych promocji znajdą te w ce-
nie od ok. 400 – 500 zł. Natomiast połą-
czenie tradycji z nowoczesnością – czyli 
deskorolki z napędem elektrycznym – to 
wydatek rzędu minimum 1000 zł. 

Wiele osób decyduje się podarować 
dziecku pierwszokomunijnemu bilet do 
parku rozrywki, aquaparku, dziecięcego 
spa czy kilkudniową wycieczkę w cieka-
we miejsce. Taki prezent, choć w rzeczy-
wistości trzeba na jego realizację trochę 
poczekać, z pewnością sprawi dużą fraj-
dę i – co chyba najważniejsze - na długo 
pozostanie w pamięci.

Oczywiście takie typy prezentów 
do tanich nie należą. Jeśli dodatkowo 
mamy wątpliwości, czy nasz prezent to 
dobry pomysł, może warto się zastano-
wić, a nawet przedyskutować tę kwestię 
z opiekunami dziecka. Czasem lepszym 
rozwiązaniem okazuje się przekazanie 
określonej sumy pieniędzy np. na dofi-
nansowanie wymarzonego przez dziecko 
wyjazdu wakacyjnego lub zakupu sprzę-
tu sportowego. To wzbudza w dziecku 
chęć gromadzenia oszczędności na reali-

zację konkretnego, wymarzonego celu i 
motywuje pociechę do wytrwania w po-
stanowieniu – np. przez wspólnie licze-
nie, ile środków już mamy, a ile jeszcze 
musimy zgromadzić. Zwiększamy także 
szanse na to, że oszczędzanie stanie się 
nawykiem, który będzie zupełnie natu-
ralnym sposobem na finansowanie ma-
rzeń i planów. Ponadto prezent w postaci 
„koperty”, to dobra okazja do rozpoczę-
cia edukacji finansowej dziecka i wska-
zania mu sposobów ochrony oszczędno-
ści przed pokusą wydawania na byle co: 
np. przez założenie rachunku oszczędno-
ściowego czy lokaty terminowej.

Niezależnie od tego, na jaką formę 
prezentu się zdecydujemy, pamiętajmy, 
aby kierować się zdrowym rozsądkiem. 
Przed finalnym podjęciem decyzji, 
przeanalizujmy więc nasze możliwo-
ści finansowe i wybadajmy jaki prezent 
sprawi autentyczną przyjemność obdaro-
wywanemu dziecku. red.
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 Bilet do teatru za 500 groszy
13 maja teatry w całej Polsce rozpoczną sprzedaż biletów w 
specjalnej cenie 500 groszy na swoje spektakle w ramach or-
ganizowanego przez Instytut Teatralny Dnia Teatru Publicz-
nego. W tym roku Dzień Teatru Publicznego obchodzony 
będzie już po raz trzeci. W akcji weźmie udział 97 teatrów z 
39 polskich miast, w tym Teatr im. A. Mickiewicza z Często-
chowy. W tym roku 500 groszy odpowiada liczbie spektakli 
premierowych w ostatnim sezonie, których twórcy wykorzy-
stali do rozmowy z widzami współcześnie napisane teksty. 
Symbolicznym zakończeniem tygodniowego święta będzie 
zaproszenie widzów do wspólnego teatralnego spacerowania 
w ramach projektu „Spacerowników teatralnych”. Propono-
wane trasy spacerów mają zachęcać mieszkańców do zwie-
dzania i poznawania teatralnej – a tym samym kulturalnej – 
historii miast (więcej na www.spacerownikteatralny.pl). 
Bilety na spektakle „Proca” (13 maja godz. 16.00) oraz 
„Nie tylko kobieta” (13 maja godz. 18.00) w cenie 500 gro-
szy będzie można kupić w Kasie Teatru jedynie w dniu 13 
maja od godz. 10.00.  Jedna osoba może kupić maksymal-
nie 2 bilety. Nie będzie prowadzona rezerwacja na te przed-
stawienia, ani też nie ma możliwości zakupu biletów online.

 Noc Muzeów w sobotę 20 maja 
Tegoroczna częstochowska Noc Muzeów 2017 odbędzie się 
20 maja. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać 
wszystkie częstochowskie muzea i wiele innych instytucji 
kulturalnych, które dodatkowo przygotowały atrakcyjny pro-
gram dla wszystkich uczestników. 
* Muzeum Częstochowskie zaprasza do Pawilonu Wystawo-
wego w Parku Staszica na godz. 19.00 na otwarcie wystawy 
archeologicznej „Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” 
– połączone ze spotkaniem z jej autorką, dr Dobiesławą Ba-
gińską, uczestniczką polskich badań archeologicznych w Nu-
bii. Wystawa prezentuje średniowieczne ozdoby, efektowną 
ceramikę, detale architektoniczne, malowidła ścienne i ryty 
naskalne oraz przybliża wiedzę o historii, religii, kulturze 
Afryki Północno-Wschodniej i wpływach płynących do tego 
regionu z obszaru Europy i Bizancjum.
* Stary Młyn w Żarkach zaprasza na nocne zwiedzanie Mu-
zeum Dawnych Rzemiosł. Uzupełnieniem ścieżki zwiedzania 
są multimedia. Rezerwacja telefoniczna do 17 maja. Przyjmo-
wane sa zapisy na godziny: 22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 01.00. 
Cena 1 zł od osoby. Tel. 690 070 772.

 Wakacyjne dyżury przedszkoli
Ruszyły zapisy do częstochowskich przedszkoli miejskich, 
które będą pełnić miesięczne dyżury podczas wakacji. Wnio-
ski należy składać osobiście w poszczególnych placówkach 
do 31 maja. Zgłoszenia dokonuje się wg wzoru wniosku 
dostępnego w przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym 
lub na stronie internetowej placówki i Urzędu Miasta Czę-
stochowy. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny 
podejmuje dyrektor placówki, kierując się: ilością miejsc, za-
sadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub 
pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. Dzie-
ci, które nie są zapisane do miejskich przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych, nie będą przyjmowane. Potwierdzeniem za-
pisania dziecka na dyżur wakacyjny jest zawarcie umowy po-
między dyżurującym przedszkolem reprezentowanym przez 
dyrektora a rodzicami oraz wniesienie opłaty za wyżywienie 
z tygodniowym wyprzedzeniem (do 23 czerwca - w przypad-
ku zapisu na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca - w przypadku 
zapisania na dyżur w sierpniu. Brak umowy lub brak opłaty 
powoduje wykreślenie dziecka z listy zapisanych na dyżur.

ROK RZEKI WISŁY 
– PIĘKNO OJCZYSTEGO PEJZAŻU
Muzeum Regionalne 
im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Złotym 
Potoku zaprasza 
przedszkola, szkoły 
podstawowe oraz 
gimnazja do wzięcia 
udziału w konkursie 
plastycznym nt. Rok 
Rzeki Wisły – piękno 
ojczystego pejzażu.

IV Edycja Konkursu Plastycznego

Rok 2017 jest rokiem pod 
hasłem Rzeki Wisły, królo-
wej polskich rzek - symbolu 
polskości i patriotyzmu. IV 
edycja konkursu plastyczne-
go ma na celu ukazanie pięk-
na nie tylko rzeki Wisły, ale 
też ma zachęcić uczestników, 
by odnaleźli piękno w swojej 
okolicy – w swojej małej oj-
czyźnie, piękno ich rodzimej 
rzeki, łąk, pół, lasów. Or-
ganizatorzy konkursu chcą 
uwrażliwić jego uczestni-
ków na piękno ojczystego 
pejzażu, propagować wśród 
młodego pokolenia wartości 
ponadczasowe zawarte w hi-

storii, kształtować poczucie 
odpowiedzialności, poszano-
wania i ochrony dóbr kultu-
ry regionalnej oraz rozwijać 
wyobraźnię i umiejętności 
plastyczne.

Prace będą oceniane w 
czterech kategoriach wie-
kowych: przedszkola, szko-
ły podstawowe klasy I-III, 
szkoły podstawowe klasy 
IV-VI i szkoły gimnazjal-
ne. Prace należy wykonać w 
technice malarskiej (farby 
wodne: plakatowe, akrylo-

we, temperowe, akwarelowe 
lub kredki ołówkowe, pa-
stela: sucha, tłusta). Format 
A4 lub A3. Dozwolone jest 
przedstawienie pejzażu rze-
ki danego regionu, z którego 
pochodzi uczestnik. Prace 
należy składać osobiście lub 
przesłać w terminie do 20 
maja 2017 r. (ważna data do-
ręczenia) na adres: Muzeum 
Regionalne im. Zygmunta 
Krasińskiego w Złotym  Po-
toku ul. Kościuszki 11,  42 – 
253 Janów; z dopiskiem: Rok 

Rzeki Wisły – piękno ojczy-
stego pejzażu.

Wszystkie informacje do-
tyczące konkursu znajdują 
się na stronie internetowej 
www.muzeum.janow.pl oraz 
na facebooku muzeum.  Tel. 
34 329 11 62 czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 
9.00-17.00 oraz w soboty 
i niedziele w godz. 10.00-
18.00.

Jednym z patronów me-
dialnych konkursu jest Tygo-
dnik Regionalny 7 Dni. red.

Sezon Komunii Św. w pełni 
– co i za ile na prezent
Maj to tradycyjnie miesiąc Komunii Świętych. 
Przystąpienie dziecka do jednego z najważniej-
szych sakramentów to ważna uroczystość dla 
całej rodziny, ale również nie lada wyzwanie dla 
zaproszonych gości – co podarować dziecku 
w tym wyjątkowym dniu? 
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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
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Europejski system prawny, odno-
szący się do zagadnień ochrony śro-
dowiska, nakłaniający państwa człon-
kowskie do jego wdrożenia powoduje, 
że zagadnienia ochrony środowiska 
są elementem praktycznie wszystkich 
aspektów życia publicznego – zagad-
nień rozwoju regionalnego, rozwoju 
gospodarczego, polityki przestrzennej, 
gospodarki komunalnej oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa – i mają charakter 
horyzontalny. Środowisko jest czyn-
nikiem warunkującym rozwój gospo-
darczy i społeczny, ma wpływ na kon-
dycję zdrowotną społeczeństwa – jego 
ochrona jest zatem czynnikiem warun-
kującym, wzmacniającym i ukierun-
kowującym rozwój państwa. 

Rozwój gospodarczy w Europie 
stwarza coraz to nowsze zagrożenia 
z tytułu przekroczeń norm środowi-
skowych we wszystkich jego kompo-
nentach. Istnieje zatem konieczność 
podejmowania coraz to nowszych wy-
siłków natury prawnej i organizacyjnej 
w zakresie minimalizowania wpływu 
wszystkich prowadzonych przedsię-
wzięć na środowisko. Dotyczy to in-
westycji, jak i eksploatacji zasobów, 
ochrony i wzmocnienia różnorodności 
biologicznej oraz działań w obszarze 
komunikacji, edukacji i promowania 
ekologii. 

Zwiększające się wymagania ko-
rzystania ze środowiska są związane 
ze wzrostem zapotrzebowania na środ-
ki finansowe. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, regionalna 
instytucja finansów publicznych, jest 
jednym z najważniejszych partnerów 
samorządów województwa śląskiego 
i innych podmiotów realizujących za-
dania z zakresu ochrony środowiska w 
regionie, także w subregionie często-
chowskim. 

Rola WFOŚiGW w Katowicach 
jako instytucji finansującej przedsię-
wzięcia proekologiczne systematycz-
nie wzrasta. Dzięki zaangażowaniu 
finansowemu WFOŚiGW w Katowi-
cach są realizowane liczne przedsię-

wzięcia w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej, gospodarki odpadami, 
ochrony powietrza, ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej. Programy, 
realizowane przez WFOŚiGW w Ka-
towicach precyzują kierunki, zakres, 
formy i skalę tej pomocy finansowej, 
wpisane w strategię rozwoju i po-
trzeby regionu, jak również określają 
kierunki i szanse na przejęcie nowych 
obowiązków w tym zakresie.

Misją WFOŚiGW w Katowicach, 
jako publicznej instytucji finansowej 
jest realizacja polityki ekologicz-
nej województwa śląskiego, przez 
wspieranie działań proekologicznych 
podejmowanych przez administracje 
publiczne, przedsiębiorców, instytucje 
i organizacje pozarządowe oraz zarzą-
dzanie środkami europejskimi ukie-
runkowanymi na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną. W wypełnianiu 
swojej misji WFOŚiGW w Katowi-
cach kieruje się naczelną wartością, 
którą jest optymalny do uzyskania 
efekt ekologiczny wspieranych dzia-
łań, zadań i projektów lub najniższy 
konieczny do poniesienia koszt uzy-
skania założonego efektu ekologicz-
nego. 

Dzięki ogromnemu wkładowi, jaki 
WFOŚiGW w Katowicach wniósł w 
związku z działaniami proekologicz-
nymi poszczególnych gmin subregio-
nu częstochowskiego, WFOŚiGW w 
Katowicach postrzegany jest jako: 

* rzetelny, pewny i godny zaufania 
partner w realizacji polityki ekologicz-
nej województwa śląskiego i w budo-
waniu regionalnego systemu zarządza-
nia środowiskowego,

* stabilny instrument i skuteczne 
narzędzie realizacji programów, za-
pewniających poprawę stanu środo-
wiska, jakości życia mieszkańców i 
kreowania pozytywnego wizerunku 
województwa śląskiego,

* wiarygodna i profesjonalna pu-
bliczna instytucja finansowa, posia-
dająca niezbędne certyfikaty jakości i 
wymagane akredytacje,

* podstawowe źródło dostępnych 

preferencyjnych środków finanso-
wych, wspierających działania i pro-
jekty proekologiczne,

* instytucja wdrażająca i obsługu-
jąca środki europejskie, ukierunkowa-
ne na ochronę środowiska i gospodar-
kę wodną, jednocześnie współkreująca 
projekty regionalne dofinansowywane 
z tych środków,

* instytucja otwarta na potrzeby 
partnerów, dostępna również dla „ma-
łych” klientów i projektów, rzetelny i 
skuteczny doradca, instytucja gotowa 
do współpracy w procesie przygoto-
wania i realizacji inwestycji i przed-
sięwzięć proekologicznych.

Wykaz inwestycji 
sfi nansowanych przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w latach 
2008-2014 w gminie 
Blachownia

Rok 2008
1. Termomodernizacja budynku Gim-

nazjum w Blachowni przy ul. Ban-
kowej 13. Kwota dofinansowania 
249.153 zł.

2. Termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza 8 
w Blachowni. Kwota dofinansowa-
nia 81.845 zł.

3. Usuwanie i naprawa szkód w śro-
dowisku przyrodniczym - etap I. 
Kwota dofinansowania 151.000 zł.

Rok 2009
1. Termomodernizacja budynku 

Przedszkola w Łojkach i Publicz-
nego Przedszkola nr 2 w Blachow-
ni. Kwota dofinansowania 161.430 
zł.

2. Termomodernizacja budynku Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego ul. 
Wspólna w Blachowni. Kwota do-
finansowania 107.755 zł.

3. Usuwanie szkód po nawałnicy - 
etap II. Kwota dofinansowania 
276.863,08 zł.

Rok 2010
1. Termomodernizacja budynku remi-

zy OSP w Cisiu. Kwota dofinanso-
wania 157.055 zł.

2. Termomodernizacja Szkoły w Łoj-
kach przy ul. Długiej. Kwota dofi-
nansowania 138.691 zł.

Rok 2012
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ulicach Partyzantów, Handlowej, 
Księżycowej w Blachowni. Kwota 
dofinansowania 497.699,95 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Dworcowej, Konopnickiej 
i Pocztowej. Kwota dofinansowa-
nia 297.085 zł.

Rok 2013
1. Termomodernizacja budynku Urzę-

du Stanu Cywilnego w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 110.008 zł.

2. Termomodernizacja budynku Urzę-
du Miejskiego w Blachowni. Kwo-
ta dofinansowania 145.027 zł.

3. Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bla-
chowni. Kwota dofinansowania 
197.641 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach jest jedynym podmiotem 
w regionie, finansującym przedsię-
wzięcia prośrodowiskowe na taką 
skalę, z tak dogodnymi warunkami 
udzielanej pomocy (najniższe opro-
centowanie, korzystny okres spłaty, 

brak prowizji, sposobność finanso-
wania dotacyjnego dużej części za-
dań) oraz oferującego nowe produkty. 
WFOŚiGW w Katowicach pełni tak-
że rolę instytucji wspierającej bene-
ficjentów, realizujących zadania na 
terenie Śląska w procesie pozyskania 
środków unijnych poprzez preferen-
cyjne warunki wsparcia finansowego 
dla realizowanych projektów – jako 
szerszego elementu wsparcia procesu 
efektywnego wykorzystania środków 
unijnych przeznaczonych na ochronę 
środowiska i politykę zrównoważone-
go rozwoju. 

WFOŚiGW w Katowicach pełni 
rolę centrum kompetencji w zakresie: 
* analityczno-doradczym 
* działań edukacyjnych oraz informa-

cyjno-promocyjnych, kierowanych 
do ogółu społeczeństwa celem bu-
dowy świadomości ekologicznej i 
kształtowania właściwych postaw w 
obszarze ochrony środowiska.

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.

Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych 
wyzwań rozwojowych naszego kraju. Regulacje wy-

nikające z polskiego i europejskiego prawodawstwa, 
jak i zobowiązania cywilizacyjne związane z prawem 
do życia w nieskażonym środowisku nakładają nowe 
obowiązki na wszystkich użytkowników, a w szczegól-
ności na państwo polskie, samorządy i wszystkich po-
tencjalnie korzystających ze środowiska. Narzędziem, 
które idealnie spełnia oczekiwania w tym zakresie jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Blachownia stawia na termomodernizację
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V Ogólnopolska 
Pielgrzymka WędkarzyKolejny raz 22 kwietnia spotkali się 

na Jasnej Górze miłośnicy wędkarstwa 
z całej Polski na V Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Wędkarzy, którą w tym 
roku wraz Klasztorem OO. Paulinów 
na Jasnej Górze zorganizował Okręg 
PZW w Ciechanowie.

W samo południe w Bazylice 
Jasnogórskiej przywitał wędka-
rzy wraz z ich rodzinami Ojciec 
Mieczysław Polak - Podprzeor 
Jasnej Góry. Mszy św. prze-
wodniczył, ks. Artur Bobiński 
kapelan Okręgu Ciechanow-
skiego. Pomagali mu Księża: 
ks. Krzysztof Szary, Filipin z 
Bytowa, ks. Mirosław Simka z 
Bełchatowa oraz ks. Grzegorz 
Stanula z Krzepic. 

Przy ołtarzu ustawiły się 
Poczty Sztandarowe kół węd-
karskich z: Bytowa, Bełchatowa 
i Częstochowskiego Wodnika 
oraz Poczty Okręgów PZW z 
Ciechanowa i Częstochowy. 

Podczas mszy Psalm odczy-
tał Henryk Grześ Prezes Okręg 

PZW w Ciechanowie. 
Na koniec mszy świętej 

Poczty Sztandarowe i uczestni-
cy pielgrzymki przemaszerowa-
li uroczyście do Kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej gdzie 
przed Najświętszym Obrazem 
został odczytany Akt Zawierze-
nia Matce Boskiej wszystkich 
wędkarzy. 

Gdy zakończyły się oficjal-
ne uroczystości zainteresowana 
grupa uczestników spotkała się 
w auli Przeora Kordeckiego, 
by podyskutować o problemach 
wędkarzy. 

Paweł Wasik artysta malarz 
związany z Jasną Górą (jeden z 
pomysłodawców pielgrzymki) 
przekazał kopię obrazu Matki 

Boskiej z wszystkimi certyfika-
tami najstarszemu uczestnikowi 
pielgrzymki. Najmłodsi uczest-

nicy (było ich dwoje) otrzyma-
li portret Jana Pawła II i kopię 
obrazu Matki Boskiej. Oczy-

wiście Ci, którzy przybyli na V 
Pielgrzymkę zadeklarowali, że 
stawią się na Jasnej Górze w 

komplecie w kwietniu w przy-
szłym roku.

 Robert Amborski

Nad zbiornikiem stawi-
ło się 60 uczniów: ze Szkoły 
Podstawowej Nr.26 im. T. 
Kościuszki, mieszczącej się na 
ulicy Rakowskiej 42 i Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego nr 
3, mieszczącego się na ulicy 
Łukasińskiego 70/74. Dzieci 
przybyły wraz z nauczyciela-
mi - Katarzyną Gruszką, Anną 
Gula-Margasińską, Wiesławą 

Ryś, Katarzyną Kowalik i Szy-
monem Kwapisiewiczem. Nad 
bezpieczeństwem całej akcji 
czuwali, niezawodni w takich 
sytuacjach funkcjonariusze z 
Oddziału Konnego Komendy 
Miejskiej Policji w Częstocho-

wie: starszy sierżant Maryla 
Warzecha i sierżant Maciej 
Połcik. 

Warto było się namęczyć, 
bo po całej akcji członkowie 
Koła przygotowali ognisko i 
każde dziecko mogło upiec 

sobie kiełbaskę oraz zrobić 
zdjęcie z Dumnym i Blue Ba-
kerem, końmi pełniącymi służ-
bę w Częstochowskiej Policji. 
Poza tym wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe smycze 
Okręgu Częstochowskiego. 

Dodatkową atrakcją była 
obecność TVP Katowice. Eki-
pa telewizyjna pod kierownic-
twem redaktora Piotra Trzciń-
skiego nakręciła reportaż z 
całej akcji. 

Koło „Okoń” i Okręg PZW 

w Częstochowie bardzo dzię-
kują szkole Nr 26, Zespołowi 
Szkolno - Przedszkolnemu nr 
3, Komendzie Miejskiej Policji 
w Częstochowie oraz TVP Ka-
towice za udzieloną pomoc.

 Robert Amborski

Porządki nad glinianką Michalina
Już tradycyjnie Dariusz 
Kapinos prezes koła 
„Okoń” zorganizował 
generalne porządki 
nad glinianką Michali-
na. Licznie przybyłym 
członkom koła, jak 
zwykle z pomocą przy-
szły Częstochowskie 
Szkoły Podstawowe.
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Esperal
- Odtruwanie 
- Specjalista
tel: 698 427 486

Euro-kontakt (nr lic.12458)  
za granicę pracowników: produkcji, budowlanych, fi zycznych, 

wykończeniowych; rolnych, dekarzy, cieśli, spawaczy, stolarzy, 
monterów instalacji: grzewczych, rusztowań, silosów, ociepleń: 

okien, fasad; elektryków, płytkarzy, hydraulików, malarzy, 
murarzy, tynkarzy, betoniarzy, lakierników, szpachlarzy, 

operatorów: koparki, maszyny drukarskiej; piekarzy, 
magazynierów, ogrodników, do zbioru pieczarek. 

Mile widziany j. obcy i własny samochód. 
gazeta7@euro-kontakt.eu 

786 298 618

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

reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905536 530 905
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Mam takie dziwne wrażenie, 
że radnych częstochowskich 
bardziej interesuje jak się mają 
nazywać drogi w Częstocho-
wie, niż to czemu mają służyć i 
dokąd prowadzić. Mozolne pró-
by stworzenia w Częstochowie 
jakiegoś całościowego układu 
komunikacyjnego, są rzeczą 
niewdzięczną i niedostrzegal-
ną. Co innego błysk w postaci 
nadaniu nazwy budowanego 
(po co?) ronda...

W dyskusji o nazwach moż-
na okazać wszem i wobec po-
siadane wartości. Nuworysz 
w podobny sposób szczyci się 
ostentacyjnie, pokazując warto-
ściowy zegarek czy złoty łańcu-
szek na szyi. 

Przed wojną też tak było, 
dlatego minister Pieracki dostał 
plac w centrum (Biegańskiego), 
a Skłodowska (bo nie była w 
rządzie) tylko zabłotniały ściek 
na górnym Stradomiu.

Tożsamości miasta nie two-
rzą nazwy ulic. Nazwy nietra-
fione stawały się obojętne, kogo 
obchodził pan Pilawka, nawet 
jeśli miał szczęście mieszkać 
przy jego ulicy. Tożsamości nie 
da się wbić w głowę, tworzy się 

ona powoli dzięki sumie rozma-
itych elementów. Ważniejszy 
od sporów o nazwę był protest 
mieszkańców przeciw zmianie 
nawierzchni fragmentu ulicy 
Olsztyńskiej. Ukazał on, że jest 
w pamięci zbiorowej miejsce 
dla zaniedbanego i zapomnia-
nego osiedla „Moty”, zespołu 
domków szeregowych wybu-
dowanych przed wojną przez 
francuskiego kapitalistę dla ro-
botników.

Katowice szczycą się Gi-
szowcem, my taki nasz Giszo-
wiec skazujemy na zagładę. I 
nie tylko to  miejsce: wyburzo-
na ma być zabytkowa zabudo-
wa Elanexu, umiera na naszych 
oczach rozszabrowywany 
Dom Księcia, w zapomnieniu 
w ruinę zmieniają się hutnicze 
domy majstrowskie (tam, gdzie 
Piłsudski spotykał się z często-
chowskimi socjałami), pusty i 
martwy stoi nasz najsłynniejszy 
bank w Alejach...

Po co nam stare, skoro mo-
żemy sobie wybudować nowe. 

A nowe wprowadza nas do 
lepszego świata. Mamy Aleję 
Marszałkowską, prawie jak w 
Warszawie, mamy halę sporto-
wą, prawie jak w Łodzi, wybu-
dujemy sobie coś tam jeszcze 
na chwałę prawie-wielkomiej-
skości. Tylko czy jesteśmy 
zdolni związać nasze serce z 
podróbką? Z czymś nie będą-
cym swoim, nie budującym 
opowieści o częstochowiakach, 
nie odzwierciedlającym marzeń 
naszych matek i ojców? Czy 
utożsamimy się z miejscem, 
które jest tylko nieudolną kopią 
snów zakompleksionych archi-
tektów?

Instytut Pamięci Narodowej 
dba, by ta pamięć zgodna była 
z założoną poprawnością. Dziś 
ruguje z patronów ulic Lange-
go, jutro zajmie się Iwaszkiewi-
czem (czym się bowiem jeden 
od drugiego różnił w dziedzinie 
umacniania realnego socjali-
zmu). Tenże Instytut dbając o 
Pamięć Narodową, nie chroni 
pamięci lokalnej. Nie stoi na jej 

straży Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków, ani inna służba 
państwowa. I słusznie, bo tro-
ska o zbiorową pamięć wspól-
noty miejskiej powinna być 
domeną organów samorządów. 
Niestety biologia wskazuje, że 
organy mało używane zanikają. 

Po co mi, jako człowiekowi, 
ogon, nie mam potrzeby łapa-
nia nim równowagi przy locie z 
czwartego piętra, znam też inne 
sposoby okazywania wdzięcz-
ności niż merdanie przedłuże-
niem tyłka. Po co mi, jako czę-
stochowiakowi, Rada Miasta, 
skoro zamiast dyskutować nad 
lokalnymi problemami, zajmu-
je się prezentowaniem zegarów 
czy innych wartości swoich 
członków...

Duma z tożsamości? Tak, 
wiem, widziałem, pewien miły 
człowiek widząc zmiany w par-
ku Lisiniec zauważył z radością: 
„Super, prawie toż same, jak w 
Zakrzewiu pod Kłobuckiem”. 
To jest nasza duma z tożsamo-
ści. Jarosław Kapsa

Nieluby 
Częstochowy

Wnuczek pyta babcię:
– Babciu, dlaczego ty śpisz z podwiniętymi nogami?
– Bo mi tak wygodnie, a dlaczego pytasz?
– Bo tata mówi, że jak wyciągniesz nogi, to kupimy 

sobie auto. 

HUMOR 
na dobre 7dni
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Clémentine Hélène Dufau (1869-1937):
„Kameralny widok” – ok. 1913 r.
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Zostań moim Przyjacielem

Bryza
Kotka rasy europ urodzona w 2014 roku, o burym 

umaszczeniu. Po sterylizacji i kastracji. Bryza to troszkę 
nieśmiała koteczka. Trafiła do Schroniska chora dnia w 
październiku 2016 r. Po długim leczeniu z niecierpliwo-
ścią czeka na nowy i odpowiedzialny dom.
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

„Nie ma innej radości prócz tej, 
że życie się toczy, lecz ta właśnie 
wystarczy, by żyć.”

 Maria Dąbrowska

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Pieczywo mieszane (żytnio-
-pszenne) i ciemne pleśnieje 
dużo szybciej, jeśli jest prze-
chowywane razem, w jednym 
chlebaku albo worku. Dlatego 
zawsze warto je trzymać od-
dzielnie. Aby zapobiec tworze-
niu się pleśni w pojemniku 
na pieczywo (chlebaku), trzeba 
raz na tydzień (ewentualnie 
co dwa tygodnie) umyć go w 
wodzie z dodatkiem octu, który 
zabija zarodniki pleśni.
2. Po co zbierać plastikowe 
nakrętki od butelek? Kilogram 
plastikowych nakrętek od 
butelek PET przekazanych do 
recyklingu kosztuje około 70 
groszy, a koszt wózka inwa-
lidzkiego to koszt rzędu 4-6 tys. 
zł. Kształt, kolor i producent 
zbieranych nakrętek nie mają 

znaczenia. Liczy się tylko ich 
ilość, im więcej, tym lepiej. 
Nakrętki dostarczane są do 
siedzib fundacji i stowarzyszeń, 
gdzie są segregowane, ważone 
i pakowane. Następnie sprzeda-
wane są firmie recyklingowej, 
która wpłaca środki finansowe 
na subkonta pacjentów fundacji. 
Pieniądze na wózek bądź 
rehabilitację przekazywane są 
dopiero wtedy, gdy uzbiera się 
cała suma.
3. Jak odkręcić zardzewiałą 
śrubkę bez użycia specjalistycz-
nego sprzętu? Jeśli śrubka jest 
tak pokryta rdzą, że żadna siła 
jej nie odkręci, można ją polać 
napojem typu cola i spróbować 
delikatnie przykręcać i odkręcać 
śrubkę. Cola posiada doskonałe 
właściwości usuwania rdzy.
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