
Nie to jednak jest największym pro-
blemem. Słyszałam, z jakimi problemami 
borykają się częstochowskie kluby sporto-
we, np. AZS Częstochowa, a SAINTS od 
początku mieli z górki. Co więcej, z cza-
sem na ich stronie facebook zobaczyłam, 
że prominentnym gościem na meczach 

jest prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
[SLD], a pieniądze na organizację tych 
meczów najprawdopodobniej pochodzą z 
miejskich spółek, które podobnież zostały 
sponsorem klubu (a to chyba publiczne, 
czyli nasze pieniądze).

 ciąg dalszy na stronach 2-3

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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Do naszej redakcji przyszła mieszkanka Częstochowy i przyniosła 
list, prosząc o jego opublikowanie. Ponieważ temat również nas 
zbulwersował, przedstawiamy jego treść:
„Chciałabym się podzielić z Czytelnikami Tygodnika 7 dni, informa-
cjami, które mną wstrząsnęły. Całość tematu dotyczy klubu SAINTS 
CZĘSTOCHOWA (futbol amerykański), którego Piotr M. jest szefem, 
chociaż lepiej pasuje do niego chyba określenie desantowiec SLD. 
Ale do konkretów. Klub od początku wydawał mi się podejrzany, 
ponieważ w Polsce nie ma takiego sportu jak futbol amerykański. 
Tę kwestię reguluje Ministerstwo Sportu, a Polski Związek Futbolu 
Amerykańskiego nie jest na liście polskich związków sportowych. 
Owszem jest wiele klubów i rozgrywek, ale nie sankcjonowanych 
przez żadne instytucje, tylko jako prywatna inicjatywa.

Szczere rozmowy
o mieście

W poniedziałek 5 czerwca 
zapraszamy na kolejne spotkanie 
Podziemnego Salonu Prasowego 
„7 dni”. Spotkamy się w Restau-
racji „Pod Ratuszem” (Sala 2) 
na Placu Biegańskiego (w budyn-
ku ratusza, wejście z boku) o go-
dzinie 16:00. Chcesz porozma-
wiać o problemach Częstochowy 
lub masz kłopot – odwiedź nasz 
Salon. Jesteś zadowolony z tego, 
co daje Ci miasto – odwiedź nasz 
Salon. Podziemny Salon Praso-
wy „7 dni” to miejsce, w którym 
każdy może zabrać głos i po-
dyskutować na każdy temat. Naj-
ciekawsze wątki debaty trafi ą 
na łamy naszej gazety. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców 
Częstochowy do Podziemnego 
Salonu Prasowego „7 dni”.
R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3 czerwca: Charytatywny Bieg na rzecz dzieci

„Wybiegaj Życie!”
Członkowie Studenckiego Naukowego Koła 
Terapeutów przy Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie zapraszają na Charyta-
tywny Bieg na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia 
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
„Wybiegaj Życie!”. Odbędzie się on 3 czerw-
ca 2017 r. w godzinach 12.00-14.30 w Często-
chowskim Lasku Aniołowskim oraz na Pro-
menadzie Czesława Niemena.

Bieg organizowany jest na rzecz dzieci ze 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej, pod patronatem Jej Magnificencji 
Rektor AJD dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, 
prof. AJD oraz Jakuba Jelonek przez Studenckie 
Naukowe Koło Terapeutów działające z ramienia 
Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Współorganizatorem 
biegu został również ISD – AJD Częstochowa. 

Bieg jest imprezą poprzedzającą 15. jubi-
leuszowy Objazdowy Festiwal Filmowy Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka „WATCH 
DOCS Prawa Człowieka w Filmie”. W tym roku 

organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na 
prawo do życia każdego człowieka, zwłaszcza 
dzieci, które wspólnie powinniśmy otaczać nad-
zwyczajną opieką. Stąd też całe zebrane fundusze 
z opłat startowych od uczestników biegu zostaną 
przeznaczone na rzecz dzieci ze Stowarzysze-
nia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 
Spodziewanych jest około 200 uczestników bie-
gu, którzy wybierają jeden spośród dwóch dy-
stansów: 1km i 5km. Na uczestników czeka m.in. 
poczęstunek oraz pamiątkowe medale i koszulki, 
a dla zwycięzców nagrody. Wśród publiczności 
zostaną rozlosowane karnety na siłownię. 

Opłata startowa (darowizna) wynosi min 
30zł. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz 
wszystkie szczegóły dostępne na stronie facebo-
okowej wydarzenia: https://www.facebook.com/
events/188184648368022/?ref=ts&fref=ts

Zgłoszenia jak również wpłaty na konto 
przyjmowane do 30 maja br. 

Wydarzeniu patronuje Tygodnik Regionalny 
„7 dni”.  red.
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reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905536 530 905

...a taki był ładny, 
amerykański, choć 
za złotówki



ciąg dalszy ze strony 1.

W tym wszystkim, naj-
bardziej zaskakuje mnie 
kwestia kolosalnych pie-
niędzy z miejskich dota-
cji dla SAINTS w roku 
2014, a mówimy o kwocie 
78.000 zł, łącznie ze szko-
leniem sportowym dzieci 
i młodzieży. To gdzie jest 
największy haczyk? SA-
INTS CZĘSTOCHOWA 
nigdy nie mieli ani jednej 
drużyny dzieciaków, ani 
młodzieży i nie zagrali 
ani jednego meczu. To 
wszystko jest do spraw-
dzenia. Po mieście krąży 
plotka, że zawodników 
brali poprzez nabory 
organizowane w formie 
„łapanki” z jednej z si-
łowni (podobno zarządza 
nią kolejna osoba bliska 
prezydentowi Matyjasz-
czykowi). W całym przed-
sięwzięciu najważniej-
sze było to, by 3-4 razy 
w roku w Częstochowie 
organizować wielkie im-
prezy, coś w stylu prze-
cinania wstęgi, z których 
znany jest nasz prezy-
dent. Oczywiście imprezy 
służyły promocji Maty-
jaszczyka i SLD, a sam 
klub sportowy wygląda 
na kolejną przystań dla 
osób, którym trzeba było 
się za coś odwdzięczyć. 
Pieniądze na tę zabawę 
szły w 100% z środków 
publicznych – od spółek 
miejskich lub z dotacji 
miasta na zadania, które 
w niewielkim stopniu albo 
nigdy nie były zrealizowa-
ne. Oczywiście wszystkie 
zawody organizowano 
na obiektach MOSIR, bo 
„rączka rączkę myje”. 

W interesie publicznym 
byłoby, gdyby sprawa zo-
stała upubliczniona.”

* * *
Redakcja podpytała nie-

co – tu i ówdzie – o tajem-
niczą osobę szefa klubu 
SAINTS CZĘSTOCHO-
WA, Piotra M. Wieść krą-
ży, że Piotr M. szkolił inne 
kluby z Polski, jak pozy-
skiwać fundusze od samo-
rządu. O ironio...

Na początku 2015 roku 
Piotr M., wylądował bez-
piecznie na etacie w... 
MOSiR-ze, mimo ostre-
go sprzeciwu dyrektora. 
Zatrudnienie Piotra M. na 
stanowisku menedżera w 
miejskiej jednostce, wy-
wołało sporo kontrowersji 
w środowisku sportowym. 
Zarzucano mu, że jakoby 
do MOSiR-u dostał się bez 
konkursu, a za to z nadania 
partyjnego.

Redakcja 7 dni od kil-
ku miesięcy skrupulatnie 
zbierała materiały na te-
mat klubu SAINTS CZĘ-
STOCHOWA. Być może 
to niesprawiedliwy osąd, 
ale trudno oprzeć się wra-
żeniu, że powstały w 2010 
roku klub sportowy stał 
się – zwłaszcza przed wy-
borami samorządowymi w 
2014 roku – swego rodza-
ju „maszynką do robienia 
szumu”. Spora grupa na-
szych rozmówców widzia-
ła co się dzieje wokół klu-
bu, niektórzy wręcz mówią 
wprost: „wielka lipa”. 

Skoro tak, to słusznym 
jest pytanie o rozliczenie 
dotacji klubu SAINTS z 
magistratem. Jeden z na-
szych rozmówców, pra-

cujący w urzędzie miasta 
mówi o postawieniu tak 
zwanej „grubej kreski” 
przy SAINTS..., bo najle-
piej byłoby o temacie za-
pomnieć.

W 2016 roku SAINTS 
CZĘSTOCHOWA ubie-
gał się o dotacje z miasta, 
zresztą jak co roku. I tu 
pojawia się kolejne py-
tanie: czy ktokolwiek z 
magistratu sprawdzał, na 
jakiej podstawie SAINTS 
otrzymywał przez 6 lat 
dotacje na szkolenie spor-
towe dzieci i młodzieży, 
skoro klub podobno nie 
miał drużyny juniorów? 
Czy urzędnicy przed przy-
znaniem dotacji w 2016 
roku, sprawdzili kondycję 
finansową SAINTS i czy 
w ogóle klub był w stanie 
funkcjonować, zwłaszcza 
że wygaszanie działalno-
ści rozpoczęło się znacznie 
wcześniej – pusta kasa klu-
bu, zaległości finansowe 
i brak pomocy ze strony 
zaprzyjaźnionej siłowni w 
tak zwanym „nagonieniu 
karków”. Finał – klub w 
2016 roku kompletnie za-
wiesza działalność.

Gdyby ktoś wówczas, w 
2016 roku – przed przyzna-
niem pieniędzy publicz-
nych na udział SAINTS w 
zawodach sportowych na 
wysokim poziomie współ-
zawodnictwa – zadał so-
bie trud sprawdzenia, czy 
klub do zawodów w ogóle 
zostanie dopuszczony, do-
wiedziałby się, że jest to 
mało prawdopodobne. Już 
wtedy wiadomo było, że 
klub SAINTS CZĘSTO-
CHOWA ma poważne 
problemy w Polskiej Lidze 
Futbolu Amerykańskiego. 

Przedstawiciel Związku 
z siedzibą w Warszawie 
przedstawił nam swoją 
wersję wydarzeń.

– Mamy z klubem z 
Częstochowy spór fi-
nansowy. Ta sprawa jest 
precedensowa. Obecnie 
zajmują się nią nasi praw-
nicy. Klub SAINTS CZĘ-
STOCHOWA nie opłacał 
wpisowego za dany sezon, 
które są obowiązkowe. 
Przepraszam, ale nie po-
wiem pani, jaka to kwota. 
Powiem jedynie, że dla nas 
– znacząca. Częstochow-
ski klub nie miał drużyn 
juniorskich, a seniorskie. 
Dodam, że drużynę stano-
wi 45 zawodników. Brak 
środków finansowych nie 
jest dla nas żadnym wy-
tłumaczeniem. Przecież 
kluby mają pieniądze ze 
składek od zawodników 
i środki sponsorskie. To 
właśnie zadłużenie klubu 
z Częstochowy względem 
Związku uniemożliwiało 
klubowi uczestnictwo w 
rozgrywkach ligowych w 
2016 roku.

I tu dochodzimy do te-
raźniejszości i niestety 
politycznych zagrywek. 
Zapewne prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk intensywnie 
myśli o zbliżających się 
wyborach samorządowych 
w 2018 roku. Pogłoska 
głosi, że poszedł „odgór-
ny sygnał” na aktywne 
obudzenie klubu SA-
INTS. Są też ponoć tacy, 
co nie mogą doczekać się 
na nowy deszcz złotówek 
publicznych. Miejmy jed-
nak nadzieję, że prezydent 
Matyjaszczyk nie chciałby 

„powtórki z rozrywki” z 
roku 2014, z innym klu-
bem sportowym.

By dochować rzetelno-
ści i obiektywizmu, o do-
tacje z miasta dla SAINTS 
CZĘSTOCHOWA zapyta-
liśmy magistrat. 

Jakie od 2010 roku (od 
momentu powstania) 
klub sportowy SAINTS 
CZĘSTOCHOWA 
otrzymywał od Urzędu 
Miasta dotacje?

 „W latach 2011-2016 
Klubowi Sportowemu Sa-
ints przyznano (na podsta-
wie rozstrzygnięć otwar-
tych konkursów ofert) 
dotacje na realizację nw. 
zadań publicznych z zakre-
su kultury fizycznej:

– Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży (2012-
2015),

– Udział w zawodach 
sportowych na wysokim 

poziomie współzawodnic-
twa (2011-2016),

– Imprezy sportowe 
rangi międzynarodowej 
i ogólnopolskiej (2013-
2014),

– Przeciwdziałanie al-
koholizmowi – organiza-
cja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, jako element 
oddziaływań profilaktycz-
nych (2013)

oraz na podstawie pro-
cedury pozakonkursowej 
– jedno zadanie: Festyn 
American Day (2013).

Przyznane dotacje – 
Wydział Kultury, Promocji 
i Sportu (niektóre zadania 
nie zostały zrealizowane, 
w przypadku niektórych 
wykonanie finansowe było 
mniejsze niż przyznana do-
tacja).

2011
9.500 zł (udział w za-

wodach sportowych na 
wysokim poziomie współ-
zawodnictwa).

26                                                                                                                       nr 22 (681)                                                                                                 15

...a taki był ładny, 
amerykański, choć 
za złotówki

źródło zdjęć: www.facebook.com/saints.czestochowa/
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2012
18.000 zł, w tym 8.000 

zł na udostępnienie obiek-
tów Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie na zajęcia tre-
ningowe (szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży); 

14.000 zł (udział w za-
wodach sportowych na 
wysokim poziomie współ-
zawodnictwa).

2013
18.000 zł, w tym 8.000 

zł na udostępnienie obiek-
tów Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie na zajęcia tre-
ningowe (szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży);

4.000 zł  (imprezy spor-
towe rangi międzynarodo-
wej i ogólnopolskiej);

9.000 zł (udział w za-
wodach sportowych na 
wysokim poziomie współ-
zawodnictwa);

7.500 zł (Festyn Ameri-
can Day);

1.500 zł (przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi – or-
ganizacja pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, jako 
element oddziaływań pro-
filaktycznych).
2014

61.500 zł, w tym 15.500 
zł na udostępnienie obiek-
tów Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie na zajęcia tre-
ningowe (szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży); 

5.000 zł  (imprezy spor-
towe rangi międzynarodo-
wej i ogólnopolskiej);

12.000 zł (udział w za-
wodach sportowych na 
wysokim poziomie współ-
zawodnictwa).

2015
16.062 zł - klub podpisał 

umowę ostatecznie na taką 
kwotę dopiero na począt-
ku października; pierwot-
nie przyznana dotacja na 
szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w wysokości 
55.600 zł, w tym 13.000 
zł na udostępnienie obiek-
tów Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie na zajęcia tre-
ningowe, 

3.467 zł - klub podpisał 
umowę ostatecznie na taką 
kwotę dopiero na początku 
października - pierwotnie 
przyznane zostało 12.000 
zł na udział w zawodach 
sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnic-
twa.

2016
Klub nie podpisał umo-

wy dotacyjnej z miastem 
dotyczącej kwoty 10.000 
zł przyznanej w postępo-
waniu (udział w zawodach 
sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnic-
twa).”

Czy Urzędowi Miasta 
wiadomo, z jakich 
innych publicznych 
pieniędzy (np. ze spółek 
miejskich) utrzymywał 
się klub?

„Pytanie w tym zakre-
sie należy skierować do 
spółek miejskich lub klubu 
– UM nie posiada informa-
cji dotyczącej sponsorów 
klubu.”

Czy Urząd Miasta 
posiada wiedzę, 
o uczestnictwie 
Saints Częstochowa 

w rozgrywkach 
Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego?

„Klub Sportowy Saints 
Częstochowa nie korzy-
stał z dotacji w 2016 r., w 
związku z tym UM nie po-
siada aktualnej wiedzy nt. 
statusu drużyny.”

Redakcja 7 dni przepy-
tała Polską Ligę, magistrat, 
grupę kibiców i sympa-
tyków futbolu amerykań-
skiego, nie mogliśmy więc 
pominąć głównego bohate-
ra – klubu SAINTS CZĘ-
STOCHOWA.
Wysłaliśmy do 
klubu pytania. Kilka 
publikujemy:

Jakie Klub Sporto-
wy Saints Częstochowa 
otrzymywał dotacje z 
Urzędu Miasta od 2010 
do dnia dzisiejszego? 
W jakich imprezach za-
wodnicy klubu brali udział 
od 2010 roku do dziś? 
Ilu zawodników trenuje 
w klubie i w jakich wy-
stępują grupach oraz czy 
jest sekcja juniorska? 
Jakie wsparcie finanso-
we i od kogo otrzymywał 
klub (poza magistratem)? 
Czy klub kiedykolwiek 
skorzystał nieodpłatnie 
z obiektów sportowych, 
jeśli tak to których? 
Co jest powodem, że Klub 
Saints Częstochowa w 
roku 2016 nie uczestniczył 
w rozgrywkach Polskiej 
Ligii Futbolu Amerykań-
skiego?

Niestety nie otrzymali-
śmy odpowiedzi, ale spró-
bujemy ponownie.

 Renata R. Kluczna

List 
Przewodniczącego Uczelnianej 

Rady Samorządu Studentów  
Politechniki Częstochowskiej do 
Prezydenta Miasta Częstochowy 

Krzysztofa Matyjaszczyka
„Szanowny Pan
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

jako Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Czę-
stochowskiej, a zarazem Główny koordynator Juwenaliów Politechniki Częstochow-
skiej 2017, z wielką radością pragnę poinformować, że tegoroczna edycja Juwenaliów 
Politechniki Częstochowskiej okazała się niezwykle udanym wydarzeniem. Według 
wstępnych szacunków wynika, że w imprezach w ramach Juwenaliów wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Pragnę podkreślić, iż Juwenalia Politechniki Częstochow-
skiej są przedsięwzięciem w pełni organizowanym przez Politechnikę Częstochowską. 
Jednocześnie należy nadmienić, że w  tegorocznej edycji wsparcia finansowego, poza 
przedsiębiorcami, udzieliły także gminy: Mstów oraz Gmina Blachownia. 

Juwenalia Politechniki, poza integracją braci studenckiej, skupiają także rzesze 
mieszkańców Częstochowy oraz regionu, dlatego uważam, że zasadna jest partycypa-
cja Urzędu Miasta Częstochowy w przyszłorocznej edycji studenckiego święta, które 
tradycyjnie odbędzie się w drugiej połowie maja.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Szanownego Pana Prezydenta o do-
finansowanie występów artystycznych oraz związanych z tym wydatków na technikę 
estradową na kwotę 150 tysięcy złotych, która to wynika z chęci podniesienia jako-
ści oraz rangi tak ważnego dla Częstochowy wydarzenia. Postanowiliśmy, aby złożyć 
wniosek od razu po tegorocznych Juwenaliach, gdyż w tym roku pojawiły się głosy, iż 
dofinansowanie edycji 2017 nie było możliwe ze strony Urzędu Miasta Częstochowy, 
gdyż Zrzeszenie Studentów Polskich złożyło przedmiotowy wniosek w roku poprzed-
nim.

Sądzę, że Panu Prezydentowi jako absolwentowi Politechniki Częstochowskiej los 
Alma Mater  oraz jej braci studenckiej leży na sercu równie mocno jak los Częstocho-
wy, a Juwenalia  są nieodłącznym elementem każdego szanującego się miasta aka-
demickiego, co do tego że Politechnika jako wiodący ośrodek akademiki w mieście 
powinna przewodzić organizacji nie ma najmniejszych wątpliwości.

Przewodniczącego Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej 
inż. Andrzej Maruszczyk”

fot. Szymon Rajczyk

Tak się bawili studenci na Juwenaliach  
Politechniki Częstochowskiej,  

które zakończyły się kilka dni temu
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Ostatnio sporo zamieszania w środowisku sporto-
wym wywołała, po pierwsze klęska AZS-u - spa-
dek z PlusLigi (przez 30 lat utrzymali się w kra-
jowej czołówce), a po drugie, oświadczenie byłego 
zawodnika Klubu obecnego wiceprezydenta Czę-
stochowy Andrzeja Szewińskiego (PO). 
W komunikacie Zarządu AZS Częstochowa czy-
tamy m.in.: „(…) Z przykrością to mówię, ale 
zostałem do tego zmuszony przez jednego z by-
łych zawodników naszego klubu, Andrzeja Sze-
wińskiego. Andrzeju, wielokrotnie prosiliśmy Cię 
jako byłego wieloletniego zawodnika klubu, póź-
niej radnego i senatora RP, a obecnie wiceprezy-
denta miasta i przewodniczącego Komisji Sportu, 
o wsparcie dla Klubu. Nie wykazałeś najmniejsze-
go zainteresowania naszymi problemami, a teraz, 
na słabych wynikach swojego ukochanego klubu, 
budujesz kapitał polityczny… Nie wykazywałeś 
przez te lata najmniejszego zainteresowania po-
mocą klubowi, któremu tak wiele zawdzięczasz. 
(...).”

Publikujemy obszerne fragmenty komunikatu za-
rządu klubu. 

Pełna treść oświadczenie jest na stronie: http://
azsczestochowa.pl/20716/

Oświadczenie Zarządu KS AZS Częstochowa 
S.A. po posiedzeniu Komisji Sportu Miasta Czę-
stochowy w dniu 18 maja 2017 roku (fragmenty)

„Szanowni Państwo,
(...) Tworząc kadrę AZS-u na sezon 2016/2017 

dysponowaliśmy, podobnie jak w ostatnich latach, 
bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, bez 
gwarancji ich stabilności przez resztę sezonu. (...) 
Ratując klub przed upadkiem finansowym, byliśmy 
zmuszeni podjąć działania oszczędnościowe, w tym 
ograniczyliśmy o 50 % wynagrodzenia dla całego 
zaplecza drużyny, rozbudowując grupę wolonta-
riuszy pomagających klubowi. W klubie w sezonie 
2016/2017 nie powstało zadłużenie finansowe, gra-
liśmy fair nie zaciągając zobowiązań bez pokrycia. 
(...)

O tym, że nie mamy wystarczającego budżetu na 
odbicie się od końcówki tabeli ekstraklasy, władze 
Częstochowy wiedziały od dawna. Wielokrotnie 

podnosiliśmy to w kontaktach z ich przedstawicie-
lami. Władze także wiedziały o tym, że klub urato-
wali od wcześniejszego już upadku życzliwi, bezin-
teresowni ludzie i oddani działacze AZS, użyczając 
prywatne pieniądze. Podczas spotkania z prezyden-
tem Krzysztofem Matyjaszczykiem i wiceprezyden-
tem Jarosławem Marszałkiem oraz naczelnikiem 
Wydziału Kultury Promocji i Sportu Aleksandrem 
Wiernym w październiku ubiegłego roku przedsta-
wiciele klubu zaprezentowali długoterminowy pro-
gram odbudowy pozycji AZS-u wraz z koncepcją 
skoordynowania działań zaplecza siatkarskiego w 
Częstochowie w oparciu o istniejący już potencjał i 
wieloletnie, piękne tradycje klubu. (...)

W odpowiedzi na naszą propozycję wiceprezy-
dent Częstochowy Jarosław Marszałek powiedział, 
że on już słyszał o takich pomysłach, a między in-
nymi także o tym, że w Częstochowie w meczach 
pucharowych z Rakowem wystąpi FC Barcelona. 
Uważamy ten komentarz za szczyt arogancji i dowód 
na to, jak poważnie do problemów rozwoju sportu w 
Częstochowie podchodzą władze. (...)

W trakcie tego samego spotkania, zaproponowa-
liśmy odkupienie przez miasto, w dowolnej ilości, 
akcji spółki, aby mogło ono w sytuacji zaangażo-
wania większych środków finansowych, sprawować 
nad nią kontrolę. Także i ta propozycja nie zyskała 
aprobaty. (...)

Spotykając się z przedstawicielami władz, wska-
zywaliśmy potrzebę wykreowania przez miasto stra-
tegii rozwoju sportu w Częstochowie, w tym także 
siatkówki, na którą Częstochowa łoży środki z po-
datków jej mieszkańców. Nie są to jedynie pienią-
dze dla AZS. O tym, że tej strategii nie ma, świad-
czy pozycja sportowa AZS-u, zespołu KS Norwid, 
a także drużyny koszykówki KU AZS Politechnika 
Częstochowska oraz niedawna degradacja sportowa 
Włókniarza Częstochowa, który jedynie przez zbieg 
pozytywnych okoliczności niezależnych od klubu i 
miasta powrócił do żużlowej ekstraklasy.

Czy nie są to wyraźnie sygnały, że musi w tej 
dziedzinie nastąpić zdecydowana zmiana polegająca 
na wypracowaniu nowej, skutecznej koncepcji roz-
woju miejskiego sportu opartej o znacznie większe 
środki finansowe? Miasto na to stać. Trzeba jedynie 

profesjonalnie podejść do tego zadania i szanując ist-
niejące tradycje częstochowskiego sportu oraz wielki 
potencjał kibiców, podjąć odważne i trafne społecz-
nie decyzje.

Panie Przewodniczący Szewiński, Panie Prezy-
dencie Marszałek,

(...) Czy władze miasta, widząc spadek poziomu 
sportowego AZS, wykonały jakikolwiek konstruk-
tywny wysiłek w postaci profesjonalnej analizy sytu-
acji? Gdyby tak się stało, okazałoby się wówczas, że 
bez większych funduszy nie da się uzyskać lepszego 
wyniku, o czym wielokrotnie klub informował.

W związku z powyższym, klub nie może czuć 
się jedyną instytucją odpowiedzialną za spadek z 
PlusLigi.

Szanowni Państwo,
Z przykrością to mówię, ale zostałem do tego 

zmuszony przez jednego z byłych zawodników na-
szego klubu, Andrzeja Szewińskiego. Wiele dało mi 
do myślenia jego wystąpienie w mediach, w którym 
z oburzeniem formułował oskarżenia pod adresem 
klubu, zaznaczając przy tym, że w jego żyłach pły-
nie biało-zielona azetesowska krew. Andrzeju, wie-
lokrotnie prosiliśmy Cię jako byłego wieloletniego 
zawodnika klubu, później radnego i senatora RP, a 
obecnie wiceprezydenta miasta i przewodniczącego 
Komisji Sportu, o wsparcie dla Klubu. Nie wykaza-
łeś najmniejszego zainteresowania naszymi proble-
mami, a teraz, na słabych wynikach swojego uko-
chanego klubu, budujesz kapitał polityczny… Czy 
wówczas, kiedy milczałeś w odpowiedzi na nasze 
prośby, twoja krew miała inną barwę? Nie wykazy-
wałeś przez te lata najmniejszego zainteresowania 
pomocą klubowi, któremu tak wiele zawdzięczasz. 
(...)

Szanowni Państwo, 
Przez ostatnie trzy sezony prowadziliśmy wiele 

rozmów na temat pozyskania sponsorów, zarówno 
w środowisku lokalnego biznesu, jak i firm spoza 
regionu. Poza uzyskaniem wsparcia finansowego od 
TAURON Polska Energia S.A., za co jesteśmy bar-
dzo wdzięczni, żadna z firm nie zdecydowała się na 
sponsorowanie w tej formie AZS-u. (...)

Klub w 2016 otrzymał z miasta dotację 1.000.000 
zł brutto, z czego musi pokryć koszty wynajęcia Hali 

Częstochowa w wys. 150.000 zł brutto i odprowa-
dzić podatek VAT. Dla klubu realnie pozostaje kwo-
ta 691.056,91 zł. Na 2017 rok Klub uzyskał dotację 
w wysokości 1.200.000 zł i dzięki staraniom Klubu 
została ona zapisana jako dotacja na działalność, a 
nie na promocje co daje do dyspozycji realną kwo-
tę w wysokości 1.200.000zł. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że pierwsza rata tej dotacji wpłynęła do 
Klubu 10 maja, czyli po zakończeniu rozgrywek li-
gowych!

Klub nie uzyskał także wsparcia od miasta w 
pozyskaniu sponsorów ze środowiska lokalnego 
biznesu oraz spółek miejskich, a to jest jakże cenny 
potencjał sponsorski.

Spadek AZS-u z PlusLigi budzi nasze bardzo po-
ważne zastrzeżenia formalne. (...) jeśli PLPS S.A po-
dejmie decyzje o spadku AZS do I Ligii, wystąpimy 
na drogę sądową, dochodząc naszych praw i żądając 
wielomilionowego odszkodowania.

Szalenie cenimy środowisko wiernych często-
chowskich kibiców siatkówki od pokoleń wspiera-
jących AZS i tym bardziej jest nam przykro, że ten 
sezon był tak słaby sportowo. (...)

Natomiast z całą stanowczością muszę stwier-
dzić, że nie akceptujemy zarówno w Częstochowie, 
jak i na wyjazdach niewielkiej ilościowo, ale hała-
śliwej grupy pseudokibiców spod znaku flagi ONR, 
wykrzykujących polityczne komentarze i chcących 
stosować przemoc fizyczną w stosunku do przed-
stawicieli klubu, trenerów oraz zawodników, a bę-
dących często pod wpływem alkoholu. (...) Należy 
dodać, że klub opiera się tylko i wyłącznie o niewiel-
ką grupę ludzi, którzy z entuzjazmem i dużym samo-
zaparciem, wydając własne pieniądze i poświęcając 
swój czas, starali się utrzymać klub na powierzchni, 
po to aby miasto nie było tylko miastem dla emery-
tów i sportową pustynią. (...)

Roman Lisowski, Prezes Zarządu  
KS AZS Częstochowa S.S.A.”

 red.

Kto jest winien kompromitacji AZS-u?  Klub oskarża władze miasta

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Le-

lów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do 
publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż nieruchomo-
ści położonych w obrębie: Lelów dz. budowlana nr 885, 
Turzyn dz. rolna nr 7303/2, Drochlin dz. rolne nr 1530 i 
1696/1. 

Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.
lelow.pl

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
WÓJT GMINY  LELÓW o g ł a s z a  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Lelów, działka nr 172 o pow. 0,7600ha, skła-
dająca się z użytku PsVI-0,76ha, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lelów w pasie ok. 65 mb od drogi oznaczona jest symbolem 22MNU - tereny kon-
centracji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami i małych domów mieszkalnych, w pozostałej 
części oznaczona jest symbolem ZL- tereny lasów państwowych, ochronnych i prywatnych. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 250 zł.
Wysokość wadium 12 040 zł.

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na  konto Gminy Lelów – 
KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2017 
r. (liczy się data  uznania rachunku UG).  

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wnie-
sienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do 
wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, 
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy  sprzedaży, zwrotowi – uczest-
nikom, którzy przetargu nie wygrają. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Po wylicytowaniu do części budowlanej 
zostanie doliczony podatek VAT.

Całość należnej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje unieważnienie 

przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne - czyli Gmina nie wskazuje granic 

działki. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym 

niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowe  informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).

Lelów, dnia 18 maja 2017 r.
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PRACA  WE  FRANCJI
Euro-kontakt (nr lic. 12458) poszukuje  

do pracy przy zbiorze pieczarek we Francji  
po wcześniej odbytym szkoleniu w Opolu 

tel. 733 380 450 
marketing@euro-kontakt.eu 

Opisywaliśmy już certyfika-
ty i statuetki, za które zapłaciło 
MPK i częstochowskie wodo-
ciągi. Czas na kolejną spółkę 
miasta –  Oczyszczalnię Ście-
ków „WARTA S.A.” w Czę-
stochowie.

Należy żywić nadzieję, że te 
piękne tytuły, którymi chwalą 
się miejskie instytucje, fak-
tycznie zostały poddane me-
rytorycznej ocenie. Chociaż, z 
drugiej strony, większość tego 
typu konkursów organizują 
agencje reklamowe lub mię-
dzynarodowe wywiadownie 
gospodarcze. To oczywiste, że 
robią to dla zysku lub dla infor-
macji, a najczęściej dla jednego 
i drugiego.
Czy chodzi o etykę  
w biznesie?

Jeden z właścicieli prywat-
nej firmy, przyznaje, publicz-
nie. 

– Lubię te nagrody i mam 
ich kilkadziesiąt. Lubię też być 
„poklepany”. Zresztą tak budu-
je się markę firmy. Cieszą mnie 
wszystkie otrzymane wyróż-
nienia, nawet te przyznane za 
wkład finansowy, bo przecież 
niewielu wie, że ja zapłaciłem.

Niektórzy przedsiębiorcy są 
bardziej wylewni. 

– Moim zdaniem jest to pic 

na wodę. Każdy może sobie 
certyfikat kupić. Nieraz miałem 
do czynienia z firmą, która ob-
nosiła się z pseudo wyróżnie-
niem, ale jakoś nie przekłada 
się to na kontakty biznesowe. 
Z przykrością stwierdzam, że 
nie chodzi o tak zwaną etykę w 
biznesie, którą to certyfikat ma 
nagradzać.

Jeden z organizatorów tego 
typu konkursów ma odmienne 
zdanie. 

– Opłaty są, to fakt, ale prze-
cież reklamy czy osoby pracu-
jące przy audytach też stano-
wią dla firmy koszt. W ramach 
naszej działalności staramy się 
zmienić światopogląd Polaków 
dotyczący tego, że w Polsce 
brakuje etyki biznesu czy spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Nie jest to możliwe do 
zrobienia za darmo w momen-
cie, gdy pół strony reklamy w 
dzienniku kosztuje 45 tysięcy 
złotych!
Zadaliśmy Oczyszczalni 
Ścieków „WARTA S.A.”  
w Częstochowie kilka 
pytań. 

Jakie nagrody, bądź inne 
wyróżnienia i od kogo spół-
ka otrzymała w latach 2011-
2016?

Czy którakolwiek z na-

gród wiązała się z kosztami 
i czy spółki współpracuje za 
odpłatność z organizatorami 
konkursów w innych dziedzi-
nach?
Mamy odpowiedzi.

„Oczyszczalni Ścieków 
„WARTA S.A.” w Częstocho-
wie zdobyła szereg nagród i 
tytułów:

* Targi Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych 
Technik w Brukseli „EURE-
KA” – złoty medal, listopad 
2011;

* 15 Jubileuszowy Między-
narodowy Salon Wynalazczo-
ści i Innowacyjnych Technolo-
gii w Moskwie „Archimedes” 
– złoty medal, marzec 2012;

* Międzynarodowy Salon 
Wynalazczości w Genewie 
„Genewa Inventions” – brązo-
wy medal, kwiecień 2012;

* 111 Międzynarodowe 
Targi Wynalazczości w Pary-
żu „CONCOURS-LEPINE” – 
srebrny medal, maj 2012;

* 8 Międzynarodowa Wy-
stawa  Wynalazków „2012 
Taipei Int’l Invention Sho-
w&Technomart”, wrzesień 
2012 – Grand Prix wystawy, 
złoty medal w swojej kategorii 
oraz nagroda Prezesa Zarządu 
Chinese Innovation&Invention 
Society;

* Wyróżnienie za udział w 
konkursie „Innowacyjne tech-
nologie w drogownictwie”, Pe-
tersburg, październik 2012;

* Targi Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych 
Technik w Brukseli „EURE-
KA” – złoty medal, listopad 
2012;

* Tytuł „Mistrz Techniki 
Regionu Częstochowskiego” 

Konkurs „Mistrz Techniki 
FSNT-NOT” marzec 2013;

* Nagroda Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Prof. 
Barbara Kudrycka – marzec 
2012 i luty 2013. Giełda Wyna-
lazków w Warszawie;

* Grand Prix Międzynaro-
dowe Targi Wynalazków In-
ventaBrasil 2013 w Brazylii – 
październik 2013;

* Nagroda Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Prof. 
Lena Kolarska-Bobińska – luty 
2014;

* Złoty Medal, wyróżnie-
nie Korea Invention Promo-
tion Association i Złoty Medal 
WIIPA Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej – 25 
Międzynarodowa Wystawa 
Wynalazków, Innowacyjności i 
Technologii ITEX 2014, Kuala 
Lumpur, maj 2014;

* Złoty Medal Międzynaro-
dowej Wystawy Wynalazków 
„2015 Taipei Int`l Invetion 
Show&Technomart”, która 
odbywała się 1-3 październi-
ka 2015 w Taipei na Tajwa-
nie. Oczyszczalnia Ścieków 
„WARTA S.A.” otrzymała za 
prezentowane rozwiązanie oraz 
wyróżnienie za najlepszy mię-
dzynarodowy wynalazek.

* Prezes Zarządu Rafał Le-
wandowski w 2014 r. otrzymał 
nagrodę Regionalnej Organiza-
cji Pracodawców w Częstocho-
wie w kategorii „Częstochow-
ska Firma z Klasą – 2014 r.”

* Oczyszczalnia Ścieków 
„WARTA S.A.” w Częstocho-
wie została nagrodzona wyjąt-
kową i prestiżową nagrodą Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 
jaką jest „PROMOTOR CZĘ-
STOCHOWSKIEJ GOSPO-
DARKI 2014”.

* Wręczenie statuetki Ju-
rajskiego Produktu Roku 2015 
dla OŚ „WARTA S.A.” za 
„Rozbudowę i modernizację 
Oczyszczalni Ścieków „WAR-
TA S.A.” w Częstochowie, 
Centralna Przepompownia 
Ścieków przy ul. Żabiej”, mia-
ło miejsce podczas uroczystej 
jubileuszowej XV Gali Ju-
rajskiego Produktu Roku w 
Filharmonii Częstochowskiej 
im. Bronisława Hubermana 15 
stycznia 2016 r.”

Ponieważ nie otrzymali-
śmy odpowiedzi na wszystkie 
pytania, zwłaszcza dotyczące 
kosztów zdobytych nagród, 
zadaliśmy je Oczyszczalni 
Ścieków „WARTA S.A.” po-
nownie.
Spółka uzupełniła swoje 
wcześniejsze odpowiedzi:

„W nawiązaniu do zapyta-
nia, dotyczącego kosztów Spół-
ki związanych z otrzymywany-
mi nagrodami i współpracą z 
instytucjami nagradzającymi, 
informuję co następuje:

Udział każdej spółki czy 
osoby w organizowanych przez 
instytucje targach, konkursach 
czy innego rodzaju rywaliza-
cji mającej na celu osiągniecie 
noty świadczącej o wartości 
prezentowanych idei czy wy-
nalazków w znakomitej więk-
szości wiąże się z poniesieniem 
kosztów przez prezentującego. 
Mogą to być koszty w postaci 
delegacji pracownika biorącego 
udział w prezentacji, opłat za 
powierzchnię wystawienniczą 
czy koszt materiałów promo-
cyjnych. Może też występować 
opłata za zgłoszenie prezento-
wanych treści do kapituły kon-
kursowej. Jednak regułą jest, że 

ponoszone przez Spółkę koszty 
nie gwarantują uzyskania żad-
nego tytułu czy wyróżnienia, 
decyduje o tym jedynie wartość 
intelektualna, sposób wykona-
nia, innowacyjna technologia i 
użyteczność.

Oczyszczalnia ścieków 
„WARTA” S.A. współpracuje 
z wieloma instytucjami, celem 
tych relacji jest bieżący i aktyw-
ny udział Spółki w życiu regio-
nu, na który oddziałuje. Między 
innymi jesteśmy członkiem 
Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Częstocho-
wie, Izby Gospodarczej Wodo-
ciągi Polskie, Stowarzyszenia 
Eksploatatorów Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, Stowarzy-
szenia Polskich Wynalazców i 
Racjonalizatorów, Regionalnej 
Organizacji Pracodawców w 
Częstochowie Lewiatan i wie-
lu innych organizacji. Roczny 
koszt składek członkowskich 
to kwota 7.754 zł wynikająca 
ze statutów poszczególnych 
instytucji, do których należy 
Spółka.”

Trzeba pamiętać, że prze-
ważnie certyfikaty i wyróżnie-
nia wydawane są tylko na rok, 
co oznacza, że aby po tym cza-
sie nadal cieszyć się z przyzna-
nych tytułów, trzeba postarać 
się o nie ponownie i ponownie 
uiścić zapłatę.

Dla jednych, certyfikat po-
twierdza wiarygodność przed-
siębiorcy, dla innych nagroda 
nie jest miarą sukcesu firmy. 
Tak czy inaczej konkursy mno-
żą się jak grzyby po deszczu, 
więc częstochowskie spółki 
miejskie mają jeszcze sporo 
statuetek do zdobycia. (cdn.)

 Renata R. Kluczna

Ile kosztują medale za ścieki?
Gepardy, Gazele lub Oskary Biznesu, Złote Laury, 
Szmaragdowe Kule i cały koszyk epitetów: Dobry, 
Rzetelny, Solidny, Zaufany. To tylko niektóre z licznych 
nagród, certyfikatów, statuetek, po które chętnie 
sięgają częstochowskie instytucje publiczne. Niestety 
prestiżu w tym niewiele, bo za większość z nich po 
prostu trzeba zapłacić.
Sprawdźmy, ile są warte słynne nagrody i wyróżnienia 
miejskich spółek, podległych prezydentowi Częstocho-
wy Krzysztofowi Matyjaszczykowi (SLD).
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
wszystkie instytucje publiczne do 
tematu ewentualnej szkodliwości 
prowadzonej przez ten konkretny 
zakład produkcyjny działalno-
ści – podchodzą jak pies do jeża. 
Powodem jest zapewne postawa 
właściciela firmy z ulicy Teni-
sowej, który na wszelkie choćby 
drobne sugestie o uciążliwości 
zakładu, reaguje niepohamowa-
ną agresją. Społeczność lokalna 
miała okazję doświadczyć „do-
brosąsiedzkich” zwyczajów wła-
ściciela firmy (obcokrajowca – co 
jednak nie ma znaczenia). Prze-
słał on do ponad 20 mieszkańców 
wezwania do zapłaty na kwotę 
800 tys. zł (każde wezwanie) 
za „bezprawne działania podej-
mowane w ramach postępowań 
administracyjnych o wydanie 
decyzji oraz o wznowienie tego 
postępowania”. Chodziło o to, 
że mieszkańcy informowali in-
stytucje kontrolne o ewentualnej 
szkodliwości na otoczenie prowa-
dzonej działalności, co zdaniem 
właściciela firmy utrudniało mu 
produkcję, a tym samym narażało 
go na straty finansowe. 

Nareszcie coś drgnęło za spra-
wą Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Często-
chowie, który w lutym 2017 roku 
przeprowadził na terenie zespołu 
zakładów przy ulicy Tenisowej 
szczegółową kontrolę dwóch firm. 
W odpowiedzi na pytanie radnej 
Stefańskiej, WIOŚ informuje:

Jedna z firm „prowadzi dzia-
łalność produkcyjną w zakresie 
produkcji galanterii metalowej do 
obuwia i torebek. (…) W trakcie 
kontroli pobrane zostały prób-
ki ścieków opadowych z dwóch 
studni chłonnych oraz uśredniona 
próbka gleby z terenu od strony 
wschodniej hali produkcyjnej. 
Wyniki analiz w jednej ze studzie-
nek wykazały zawartość cynku, 
co wskazuje na odprowadzanie do 
ziemi (studni chłonnej) ścieków 
innych niż ścieki opadowe. (…) 

Ponadto kontrola wykazała 
brak zbiorczego zestawienia da-
nych o rodzajach i ilości wytwa-
rzanych odpadów w 2016 r. oraz 
wykazu zawierającego zbiorcze 
zestawienie informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat za 

2016 rok. 
W związku z ww. nieprawi-

dłowościami w zakresie ochrony 
środowiska, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
wydał zarządzenie pokontrolne, 
zobowiązujące Prezesa Spółki do 
ich usunięcia w wyznaczonych 
terminach.

Ponadto informuję, że w wyni-
ku naruszeń ochrony środowiska, 
pełnomocnika Spółki ukarano 
karą grzywny w postaci mandatu 
karnego.”

Na jednym ze spotkań z miesz-
kańcami, przedstawiciele władz 
miast (w tym zastępca prezyden-
ta Mirosław Soborak), uspakaja-
li lokalna społeczność, mówiąc 
m.in.: przecież nic się nie dzieje, 
a rzekome zatruwanie środowiska 
przez zakłady produkcyjne z ulicy 
Tenisowej nie są aż tak szkodliwe 
dla zdrowia ludzi.

Ciekawe czy dziś wiceprezy-
dent Soborak – po najnowszym 
raporcie WIOŚ – byłby w stanie 
spojrzeć okolicznym mieszkań-
com w oczy?

 Renata R. Kluczna

Jednak trują na Tenisowej...
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Powracamy do tematu, który opisywaliśmy 
już dwukrotnie: „Schudnij albo giń”  
i „Śmierdzi czy nie śmierdzi – oto jest pyta-
nie”. Przypomnijmy. Jedna z firm, która pro-
wadzi swoją działalność gospodarczą  
w dzielnicy Wyczerpy Górne w Częstochowie 
– zdaniem mieszkańców – nie „żyje”  
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, co 
wpływa na zdrowie i komfort życia lokalnej 
społeczności. Tak to już jest, gdy zakład pro-
dukcyjny ma siedzibę wśród domków jed-
norodzinnych (na tej posesji jest kilka firm, 
ponieważ co chwilę się zmieniają trudno 
powiedzieć, która czym się zajmuje). Inter-
weniowało już wielu... Poseł Tomasz Jaskóła 
(Kukiz`15) i radna Krystyna Stefańska (nie-
zrzeszona) słali pytania do instytucji kontro-
lnych, dziennikarze rozpisywali się w pa-
pierze i w internecie, a mieszkańcy Wyczerp 
Górnych podeszwy zdarli na audiencjach u 
władz miasta. Nic z tego. Aż tu nagle, opor-
ny dotąd Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Częstochowie przeprowadził 
w kompleksie zakładów przy Tenisowej nie-
zapowiedzianą kontrolę. Wyniki były zaska-
kujące, a wręcz zatrważające.
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@ Radni średnio miesięcznie mają 
na głowę 7.231 zł

Ekonomik: Radni częstochowscy myślą,że ludzie nie ukończyli 
szkoły podstawowej w której nie było matematyki i ich oświadcze-
nia są na tyle wiarygodne na ile Krajowa Administracja Skarbowa 
pozwala brnąc w to oszustwo,więc należało by to zweryfikować z 
stanem faktycznym i odpowiednie służby powinny to sprawdzić no 
nie na pewno częstochowskie ,to taki sam syndrom w oświadcze-
niach posłów i senatorów, majątek wraz ze wszystkimi dochodami i 
kredytem hipotecznym opiewa na kwotę 300 tysięcy zł ,a sam dom 
z wyposażeniem plus samochód na wycieczkę a nie do pracy to 
kwota rzędu 2,5 miliona złotych,a co resztę wygrali w totolotka jak 
Wałęsa,no cóż w Częstochowie i w całym kraju są jednak cuda dla 
wybranych

opdas: Wielka szkoda, że większość radnych nie podała gdzie 
pracuje !

Mały miś: Nie mają czasu na pracę, służą miastu i mieszkańcom
qwr: kilkuetatowcy bywający w pracy (za publiczne pieniądze) są 

szczególnie zaangażowani w sprawy miasta ...

@ Różne twarze prezydenta
Economik: Dodatek mieszkaniowy dla lokatorów i właścicieli 

lokali.ZGM TBS i spółdzielczych i właścicieli należy się tym któ-
rzy ne przekraczają 45,5 mkw.na osobę maja niskie dochody które 
nie przekraczają tabeli,która jest co roku na dzień pierwszego marca 
każdego roku podana kryterium dochodowe i nie są to pieniądze z 
budżetu miasta tylko ministerstwa gospodarki które na ten cel prze-
znacza środki,a gmina jest tylko pośrednikiem w wypłacie pan Ma-
tyjaszczyk nie miał takiego prawa aby nie przyznać panu dodatku 
mieszkaniowego,szkoda,że pan nie napisał skargi na Matyjaszczyka 
o odmowie dodatku mieszkaniowego do właściwego ministra ,a na-
leżało by się zastanowić i sprawdzić,czy ten pana dodatek nie był już 
przyznany komu innemu,a pan padł ofiara Matyjaszczyka? jednak 
jest faktem,że gmina częstochowska działa po za prawem,hm ?dlate-
go,że kraj nierządem stał przez 8 lat?

Naczelnik Mrówka: Tak zdemoralizowanej, aroganckiej i pro-
stackiej władzy jeszcze w Częstochowie nie było.

Lans: Spłacone zadłużenie i eksmisja,jak się ma 8 tysięcy zadłu-
żenia do 50 tysięcy i wyroku eksmisji,który do dzisiaj nie został wy-
konany, a dług nie spłacony? Widać że łaska „panów „ z magistratu i 
tbsu oparta jest na znajomościach i koneksjach rodzinnych.

@ Czy gminy zapłacą drugi raz 
za to samo?

Anonim: no prosze, niezły bajzel w tych gminach mają

@ Kto jest winien kompromitacji AZS-u? 
Klub oskarża władze miasta

degoll: Żałosne lamenty jak na prywatną spółkę wołająca tylko 
dajcie... dajcie, za mało dali... a pocałujta się w doopę... Dzisiaj sport 
to biznes - trzeba mieć „produkt” wysokiej jakości,trzeba to opa-
kowć i sprzedawać jak ciepłe bułeczki... Zarzadzanie spółką spor-
tową wymaga profesjonalizmu i konsekwencji... tylko niektórym 
się udaje, przekręciarze i nieudacznicy odpadają z tej gry...Miasto 
czyli my mieszkancy może dorzucić jakiś pieniądz na stypendia dla 
utalentowanej młodzieży, etc. na resztę trzeba mieć pomysł i ka-
pitał... albo trzeba dać sobie siana. Czy w każdym mieście ma być 
siatkówka, żużel czy piła kopana? Miasto potrzebuje kasy na nowo-
czesne ultrasonografy, tomografy i sto innych rzeczy, żeby ludzie 
nie umierali młodo, żeby nie cierpieli... Panie Bosek siatka, żużel, 
czy kopana... to nie najpotrzebniejsze inwestycje tego miasta... tu nie 
musi być zawodowych drużyn sportowych... wystarczy, że dzieci i 
młodzież będą masowo uprawiali sporty i rekreację ruchową...Biz-
nes sportowy i okołosportowy zostawmy zdolnym menedżerom i... 
cwaniakom żerującym na emocjach. 

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

Konkurs na 
najpiękniejszą wieś 
w województwie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejną edycję 
konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. 

Nagrody o łącznej wysokości 100 tys. zł zostaną przyznane 
w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza za-
groda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlep-
sza strona internetowa sołectwa, najlepsze przedsięwzięcie po-
pularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. 

Wnioski w terminie do 9 czerwca 2017 przyjmuje Wy-
dział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, ul. Li-
gonia 46, 40-037 Katowice, tel. (0-32) 77 40 518. 

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku są do pobra-
nia na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://
bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/05/19/1495178002.doc red.

 Marsz Różowej Wstążki
W piątek 26 maja Stowarzyszanie Częstochowskie Ama-
zonki zaprasza na Marsz Różowej Wstążki pod hasłem 
„Bądź zdrowa Mamo”. Start o godz. 12.00 na Placu 
Daszyńskiego. Ponadto na Placu Biegańskiego stanie 
Miasteczko Profilaktyczne, w ramach którego w godz. 
9.00-17.00 będzie można wykonać badania piersi (w 
mammobusie), w godz. 12.00-16.30 - bezpłatne bada-
nia USG piersi i tarczycy (w Ratuszu), pomiary gluko-
metryczne oraz ciśnienia tętniczego krwi (w namiocie), 
nauka samobadania piersi (w namiocie). Z okazji Dnia 
Matki na placu stanie scena, na której wszystkie Mamy 
będą mogły obejrzeć i posłuchać specjalnego programu 
artystycznego.

 6. Targi Lotnictwa Lekkiego 
ParaRudniki 2017

W sobotę 27 maja na lotnisku w Rudnikach odbędzie się 
6. edycja Międzynarodowych Targów Lotnictwa Lekkie-
go ParaRudniki 2017. W tym roku nie będzie to jedynie 
impreza targowa. Organizatorzy postanowili uatrakcyj-
nić wydarzenie i dlatego zostanie rozegrany wyścig dro-
nów. Rywalizacja w Drone Race przebiegać będzie na 
specjalnie przygotowanym torze przeszkód. W jednym 
z zabezpieczonych sektorów rudnickiego lotniska stanie 
obiekt, którego nigdy wcześniej w regionie nie było. 

 KRUS przypomina
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypo-
mina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie 
zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej 
kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni 
rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. W myśl przepisu art. 5a ust. 4 usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, 
z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpiecze-
niu społecznemu rolników przy równoczesnym prowa-
dzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowią-
zany jest do 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo 
oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota 
graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni 
rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wyno-
si 3258 zł. Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 
kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów 
z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłoże-
nie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie 
należnego podatku dochodowego od przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 
maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia 
społecznego rolników.

 Mieszkańcy bliżej Sejmiku
Mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wnosić 
pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał. Wystar-
czy zebrać minimum 10 tys. podpisów. Pod projektem 
uchwały należy przedstawić listę popierających z ich 
imionami i nazwiskami, adresami zamieszkania, nume-
rami PESEL oraz własnoręcznymi podpisami. Do tej 
pory w Samorządzie Województwa Śląskiego inicjatywa 
uchwałodawcza przysługiwała Sejmikowi Wojewódz-
twa – grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, 
przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Woje-
wództwa i Marszałkowi.

 cudzoziemcy.gov.pl 
– nowa strona dla obcokrajowców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal 
umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na 
pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia 
w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formu-
larze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Pol-
sce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku 
polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. UdSC uru-
chomił też witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi 
na temat imigracji do Polski.

 Filharmonia
* 26 maja, godz. 19.00 - Koncert muzyki klezmerskiej, 
Sala koncertowa, Orkiestra Filharmonii Częstochow-
skiej, Justyna Maj – dyrygent;
* 27 maja, godz. 17.00 oraz godz. 20.00 – spektakl „Tria-
thlon story”, Sala koncertowa.

26 maja
Dzień Matki
W tym szczególnym dniu Redakcja 
Tygodnika „7 dni” życzy wszystkim Matkom 
wiele lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności 
oraz nieustającej pamięci, czułości 
i szacunku od swoich dzieci. Dziękujemy za 
Waszą miłość, trud i zawsze otwarte serce.
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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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WFOŚiGW w Katowicach ofe-
ruje różnorodne formy pomocy fi-
nansowej:

* pożyczki,
* dotacje,
* przekazywanie środków państwo-

wym jednostkom budżetowym,
* dopłaty do oprocentowania kredy-

tów i pożyczek bankowych (dla 
przedsiębiorców).

Działalność finansowa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach skupia się głównie 
na wspieraniu przedsięwzięć w 
zakresie:

* ochrony wód i gospodarki wodnej,
* ochrony powierzchni ziemi i go-

spodarki odpadami,
* ochrony atmosfery,
* ochrony przyrody i krajobrazu,
* monitoringu środowiska,
* zapobiegania i likwidacji nadzwy-

czajnych zagrożeń środowiska,
* wspomagania wykorzystania lo-

kalnych źródeł energii odnawial-
nej,

* edukacji ekologicznej.

Inwestycje ekologiczne 
w gminie Kłomnice 
fi nansowane 
z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
2009 rok

Termomodernizacja Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Garnku przy 
ul. Szkolnej 
* Charakterystyka:

- Kotłownia węglowa – kocioł wę-
glowy 2 szt o mocy 75 kW;

- Wymiana instalacji C.O. na nową 
wykonaną z rur stalowych i wy-
posażoną w grzejniki płytowo – 
konwektorowe – 82 szt.;

- Docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku styropianem grubości 12 
cm o powierzchni 1306,82 m.kw.;

- Docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku styropianem grubości 6 
cm o powierzchni 402,09 m.kw.;

- Docieplenie stropu pod nieogrze-
wanym poddaszem – stropu szko-
ły płytami z wełny mineralnej 
układanymi na stropie poddasza – 
grubość wełny 15 cm, docieplenie 
o łącznej powierzchni 1044,63 
m.kw.;

- Docieplenie dachu sali gimna-
stycznej o łącznej powierzchni 
363,54 m.kw.;

- Wymiana starej stolarki okiennej 
na nową o współczynniku 1,7 
W/ m2K o powierzchni 274,96 
m.kw.;

- Wymiana starej stolarki drzwio-
wej na nową o współczynniku 
2,6 W/ m2K o powierzchni 13,88 
m.kw.

* Wartość zadania 811.071,62 zł 
brutto w tym:

- dotacja WFOŚiGW: 256.501 zł
- pożyczka WFOŚIGW: 190.713 zł
- umorzenie WFOŚiGW: 150.400 

zł
- środki własne (budżet Gminy 

Kłomnice): 213.457,62 zł.

2010 rok
Usuwanie skutków powodzi, 

która wystąpiła w 2010 roku w 
Gminie Kłomnice – budowa wo-
dociągu w miejscowości Skrzy-

dlów Trząska
* Charakterystyka:
- Budowa wodociągu z rur PCV Ø 

110mm o długości 1.502,50 m;
- Przyłącza wodociągowe 7 szt z rur 

PE Ø 40 mm o długości 295,50 m.
* Wartość zadania 212.457,96 zł 

netto w tym:
- dotacja WFOŚiGW: 165.277,84 

zł zł
- środki własne (budżet Gminy 

Kłomnice): 47.180,12 zł.

2011 rok
Budowa oczyszczalni ścieków 

w Hubach oraz kanalizacji sa-
nitarnej w Hubach, Adamowie i 
Rzerzęczycach - etap I
* Charakterystyka (sieć kanaliza-

cji sanitarnej w zakresie):
- Kolektory kanalizacji sanitarnej 

250 mm – 3447,5 mb;
- Kolektory kanalizacji sanitarnej 

200 mm – 1730 mb;
- Przykanaliki 160 mm do pierw-

szej studni - 248/2480 szt./mb;
- Pompownie ścieków - 2 szt.;
- Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5 

mb.
* Biologiczno – mechaniczna 

oczyszczalnia ścieków SUPER-
BOSS 1000 o wydajności 1.065 
m3/d (dla I etapu będzie to 685 
m3/d ścieków) wraz z pomiesz-
czeniami socjalnymi w zakresie:

- Robót budowlanych oraz insta-
lacji i sieci wodno – kanalizacyj-
nych;

- Instalacji elektrycznych;
- Budowy napowietrznej linii ener-

getycznej wraz ze stacją transfor-
matorową oraz przyłączem kablo-
wym;

- Przepompowni ścieków;
- Hermetycznej stacji zlewnej;
- Kanału odprowadzającego ścieki 

oczyszczone do odbiornika;

- Kanału grawitacyjnego doprowa-
dzającego ścieki do przepompow-
ni;

- Urządzenia trwale zamocowane w 
budynku oczyszczalni.

* Wartość zadania 11.992.549,60 
zł netto w tym:

- pożyczka WFOŚiGW: 
1.419.690,98 zł

- umorzenie WFOŚiGW: 128.720 
zł

- środki własne (budżet Gminy 
Kłomnice): 747.485,11 zł.

2012 rok
Zmiana sposobu użytkowa-

nia budynku szkoły na budynek 
magazynowo-biurowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
miejscowości Zdrowa wraz z mo-
dernizacją budynku
* Charakterystyka:
- Budynek dwukondygnacyjny o 

powierzchni użytkowej 532,04 
m.kw. i kubaturze 2850 m.kw.;

- Roboty ogólnobudowlane związa-
ne ze zmianą funkcji istniejących 
pomieszczeń zgodnie z nowym 
przeznaczeniem budynku;

- Termomodernizacja budynku;
- Prace instalacyjne: instalacje 

elektryczne, C.O., wentylacja, 
wod-kan.;

- Zmiana technologii kotłowni wraz 
z instalacją systemu solarnego;

- Zagospodarowanie terenu;
- Powierzchnia utwardzona: 540 

mkw.
* Wartość zadania 755.945,97 zł 

brutto w tym:
- pożyczka WFOŚiGW: 90.545 zł
- dotacja WFOŚiGW: 131.011 zł
- środki własne (budżet Gminy 

Kłomnice): 534.389,97 zł.

2013 rok
Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół w Witkowiacach 

przy ul. Częstochowskiej
* W ramach zadania wykonano: 
- Docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem gr. 12 cm, stropoda-
chu i stropów strychowych gra-
nulatem wełny mineralnej 15 cm, 
wymianę części stolarki okiennej 
i drzwiowej na PCV wraz z robo-
tami towarzyszącymi, częściowa 
wymiana i naprawa orynnowania 
budynków, wymiana instalacji 
odgromowej, modernizacje in-
stalacji C.O. – montaż zaworów 
termostatycznych i odcinających;

- Parking na 10 miejsc parkingo-
wych wykonany z kostki betono-
wej, miejsce dla rowerów wraz 
z jego zadaszeniem oraz droga 
manewrowa z kostki betonowej o 
długości 26,7 m i szerokości 5 m.

* Wartość zadania 864.508,04 zł 
brutto w tym:

- pożyczka WFOŚiGW: 441.599 zł
- dotacja WFOŚiGW: 34.262 zł
- środki własne (budżet Gminy 

Kłomnice): 388.647,04 zł.
 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.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach jest nowoczesną, pro-
fesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją 
fi nansów publicznych, zaangażowaną w politykę roz-
woju regionu, w tym subregionu częstochowskiego, 
prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi 
instytucjami, podmiotami i osobami fi zycznymi. Po-
przez współfi nansowanie działań i inwestycji na rzecz 
ochrony środowiska, jest podmiotem wspierającym 
ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i 
stabilizującego rozwój Śląska.

WFOŚiGW w Katowicach fi nansuje inwestycje 
ekologiczne w gminie Kłomnice



Nasza drużyna potrzebowała 
do awansu straty punktów rado-
mian i tak też się stało. Co cieka-
we, dwie bramki dla gospodarzy 
strzelił wychowanek Rakowa 
Przemysław Mońka. 

Do spotkania z Polonią By-
tom, czerwono-niebiescy przy-
stępowali więc już jako świeżo 
upieczony pierwszoligowiec i nie 
mieli litości dla zdegradowanej 
już do trzeciej ligi Polonii. 

Wynik meczu otworzył w 
dziesiątej minucie Piotr Malinow-
ski, który dobił strzał Rafała Figla 
z rzutu wolnego. Na 2:0 podwyż-
szył Przemysław Mizgała. Do 
przerwy gracze Polonii zdołali 
strzelić kontaktowego gola, ale 
było to wszystko, na co było ich 
stać tego dnia. Po zmianie stron 
do siatki trafiali już tylko piłkarze 
Rakowa. Najpierw w 67. minucie 
ładnym strzałem pod poprzeczkę 
popisał się Peter Mazan, a wynik 
meczu ustalił na siedem minut 

przed końcem Jakub Łabojko.
Porażki doznała natomiast 

Odra Opole, która przegrała z 
Kotwicą Kołobrzeg (1:2). Wy-
nik ten oznacza, że już w sobotę 
(27.05, godz. 15:00), piłkarze 
Rakowa mogą wyprzedzić Odrę 
w tabeli i awansować na pierw-
sze miejsce tabeli. Obie drużyny 
zmierzą się bowiem na stadionie 
przy Limanowskiego w bezpo-
średnim starciu.

Polonia Bytom - RKS Raków 
Częstochowa 1:4 (1:2) red.
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Spławikowe Mistrzostwa 
Koła Wykromet

Nad zbiornikiem Pająk w Konopiskach sta-
wiła się 1 zawodniczka i 28 zawodników, 
by wyłonić mistrzów Koła w wędkarstwie 
spławikowym w 5 kategoriach. Rywalizacji 
sprzyjała słoneczna pogoda, do której nie-
stety nie dostosowały się ryby. Co prawda 
tylko jedna osoba wyzerowała, ale wyniki 
były mizerne. Dla porównania w ubiegłym 
roku na tym samym akwenie zwycięzca zło-
wił więcej ryb niż wszyscy razem w tym roku. 

Dominującą rybą były ja-
zgarze i pojedyncze płocie. 
Trafił się jeden: karaś złoci-
sty, sumik karłowaty i mia-
rowy okoń (niemiarowych 

okonków złowiono kilka-
dziesiąt). Złowiono również 
kilka linów, ale brakowało 
każdemu kilka centymetrów 
do wymiaru ochronnego. 

Po 3-godzinnym łowie-
niu zważono ryby, po czym 
ogłoszono wyniki w zawo-
dach i wręczono najlepszym: 
puchary, dyplomy i medale.

Wyniki
Kobiety:
1. Weronika Golińska – 10 

pkt.

Kadeci:
1. Jakub Barwaniec – 110 

pkt.
2. Paweł Kowalski – 70 pkt.
3. Bartek Wasylenko – 50 

pkt.

Juniorzy:
1. MaciejMałolepszy – 40 

pkt. 

U – 25
1. Damian Krysiak – 20 pkt.

Seniorzy:
1. Piotr Gajecki – 1.010 pkt.
2. Adrian Michalak – 790 

pkt.
3. Andrzej Michalak – 700 

pkt.
4. Kazimierz Mokrzycki – 

540 pkt.
5. Janusz Krysiak – 520 pkt.
6. Jerzy Bekus – 460 pkt.
7. Stanisław Pindych – 300 

pkt.
8. Piotr Michalak – 200 pkt.
9. Łukasz Podsiedlik – 190 

pkt.
10. Piotr Ciężkowski – 180 

pkt. RSA

RKS Raków pewny I Ligii

ADRIAN MICHALAK Wicemistrz kołaPIOTR GAJECKI Mistrz koła

Sprostowanie
W poprzednim numerze 

wkradły się 2 błędy:
1. Leon Obłączek – za-

stępca przewodniczącego 
Sądu Koleżeńskiego jest z 
Koła Kalety, a nie z Koła La-
kord.

2. Pomyłka dotyczy Mar- 
szobiegu Policji. Jakiś cho-
chlik zamienił w tekście 
rzymskie IX na IV. Był 9, a 
nie 4 marszobieg.

Za błędy przepraszamy.
PZW

Piłkarze Rakowa 
przypieczętowali 
awans do pierwszej 
ligi pewnym zwy-
cięstwem z Polonią 
Bytom 4:1.  
Z promocji do pierw-
szej ligi częstocho-
wianie cieszyli się 
już po zakończeniu 
meczu w Wejhero-
wie, gdzie miejscowy 
Gryf podejmował 
Radomiaka Radom. 

Mamy mistrzów  
w Nordic Walking

W niemieckim Roding zostały rozegrane  
Mistrzostwa Europy Nordic Walking na dystan-
sie 10 kilometrów.

Wśród 165 uczestników 
z Niemiec, Austrii, Polski, 
Włoch, Francji, Szwajcarii 
i Czech znalazła się dwój-
ka reprezentantów naszego 
regionu. Oboje wracają do 
Polski z tytułami Mistrzów 
Europy – częstochowianin 
Daniel Wojtasiński z Vi-
king Nordic Team z czasem 
1:02:31 zwyciężył w katego-
rii M35, a Mariola Pasikow-
ska z Positive Energy Żarki 
wygrała kategorię K30 z cza-
sem 1:06:03.

Dzień wcześniej w roze-
granych również w bawar-
skim Roding Mistrzostwach 
Europy Sztafet Mieszanych 
na dystansie 4x1000 m wy-
mieniona dwójka wraz z Ka-
tarzyną Marondel z Bytomia 
i Piotrem Wetoszką z Białej 
Podlaskiej reprezentowała 
sztafetę Poland Nordic Team. 

Drużyna zajęła czwarte 
miejsce tracąc 1,2 sekundy 
do brązowego i 3,5 sekundy 
do srebrnego medalu. 

 red.

Tenisistki Bebetto 
AZS AJD po raz ósmy 
z Pucharem Polski
W Akademickim Centrum 
Sportowym rozegrano Dru- 
żynowy Puchar Polski ko-
biet. Tenisistki stołowe 
Bebetto AZS AJD Często-
chowa po raz ósmy zdobyły 
Puchar Polski.

Drogę po to cenne tro-
feum częstochowskie te-
nisistki rozpoczęły od eli-
minacji w Tarnowskich 
Górach. Właśnie tam zespół 
prowadzony przez Miłosza 
Przybylika rozegrał najtrud-
niejsze spotkanie, w którym 
pokonał 4:3 Skarbka. Potem 
częstochowianki okazały się 
najlepsze w woj. śląskim i w 
gorzowskim półfinale.

W Akademickim Cen-
trum Sportowym w Czę-
stochowie odbył się decy-
dujący turniej. W półfinale 
częstochowianki pokonały 
4:1 MRKS Gdańsk, a KS 
Bronowianka Kraków w ta-
kim samym stosunku ograła 
UKS ATS Białystok. 

W finałowym pojedyn-
ku gospodynie wygrały 4:2 
z tenisistkami z Krakowa i 
zdobyły Puchar Polski.  red.

II Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego
W miniony weekend w Rędzi-
nach, reprezentacje 15 gmin 
powiatu częstochowskiego ry- 
walizowały w 16 konkuren-
cjach II Spartakiady Gmin 
Powiatu Częstochowskiego. 

Łącznie rywalizowało 650 
osób w różnym wieku (od 
uczniów szkół podstawowych 
do seniorów). Wśród rozegra-
nych konkurencji, oprócz piłki 
nożnej czy siatkowej, nie zabra-
kło tak nietypowych jak bieg na 
nartach, rzut wałkiem, dziurawe 
wiadro, trzymanie ciężarka czy 
przeciąganie liny.

Po zakończeniu wszystkich 
konkurencji i podliczeniu ze-
branych przez reprezentacje 
gmin punktów, w klasyfikacji 
generalnej zwyciężyła po raz 
drugi gmina Mykanów – 155,66 
pkt przed Lelowem – 114 pkt i 
Konopiskami – 91,5 pkt.

Na Spartakiadzie wśród za-
proszonych gości, obecni byli 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Stani-
sław Gmitruk, radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego Marta 
Salwierak, wiceprezes Zarzą-
du Śląskiego Wojewódzkiego 

Zrzeszenia LZS w Katowicach 
Jacek Staniewski. Ponadto 
uświetniona została udziałem 
przedstawicieli samorządow-
ców z zaprzyjaźnionego  rejonu 
śniatyńskiego na Ukrainie na 
czele z Bohdanem Svishcho-
vskyim starostą i Iwanem Ugry-
nem przewodniczącym Rady 
Rejonu Śniatyńskiego. 

Spartakiadzie towarzyszyła 
wystawa „Polacy w Igrzyskach 
Olimpijskich 1924-2016”, au-
torstwa Macieja Hupy, działa-
cza Regionalnej Rady PKOl.

  red.



Przypomnę anegdotę za 
przedwojenną prasą. Pewna An-
gielka w Budapeszcie poznała 
młodego Węgra, ten prosząc ją 
na rodzinny obiad wyraził lekką 
obawę, jak jego matka przyj-
mie cudzoziemkę. Cudzoziem-
kę – zdziwiła się dziewczyna 
– jestem Angielką, nie cudzo-
ziemką, to Ty i Twoja Matka 
jesteście cudzoziemcami. Mło-
dzieniec nieśmiało zauważył, 
że przecież są w Budapeszcie, 
nie w Londynie. Dumna re-
prezentantka Brytanii fuknęła 
gniewnie: prawdy są niezależne 
od miejsca, co jest prawdziwe w 
Londynie, jest także prawdziwe 
w Budapeszcie czy Honolulu.

Prawdziwy Anglik jest An-
glikiem wszędzie, a wszyscy 
pozostali, gdziekolwiek żyją, są 
cudzoziemcami. Podobną tezę 
można powiedzieć o Polakach. 
Polak, czy w Hamburgu, czy w 
Dublinie, nie jest cudzoziem-
cem, ale Polakiem. Powiedzieć, 
że Polacy są narodem emigran-
tów i uchodźców, nazywać 
emigracją ekonomiczną prze-
siedlenia się ze Ślaska do Nad-
renii, z Siemiatycz do Brukseli, 
z Częstochowy do Glasgow, to 

obrazić naszą dumę narodową.  
My Polacy, nie tylko, nie je-

steśmy nigdzie cudzoziemcami, 
to jeszcze wszędzie wnosimy 
nasz wkład kulturowy wzbo-
gacający cudzoziemskie kra-
je. Stany należałyby do Wlk. 
Brytanii, a ich mieszkańcy nie 
znaliby ani radia, ani telefonu, 
ani komputera, nie mieliby to-
rów kolejowych czy mostów 
nad rzekami, gdyby nie nasz, 
polski wkład cywilizacyjny. To 
jest tak oczywiste, że nawet nie 
trzeba dowodzić. Ze smutnym 
zdziwieniem odbierać można 
niewiedzę cudzoziemców w 
tym temacie. 

To przekonanie wyjaśnia 
naszą niechęć do napływu do 
Polski cudzoziemskiej emigra-
cji. Ta emigracja ekonomiczna 
nie wniesie nic rozwojowego, 
bo nie da się doskonalić dosko-
nałego. Uchodźcy też z natury 
są podejrzani o udawanie, bo 
przecież żaden kraj na świecie 
nie dorównał naszemu w dozna-
nych cierpieniach i traumach. 

Z takimi przekonaniami 
można żyć i do czasu mieć się 
dobrze. Do czasu... Bo już ten 
rok pokazuje, jak bardzo uza-
leżnieni jesteśmy od napływu 
emigracji. Bezrobocie spadło do 
7%, jest to poziom tzw. natural-
ny. Nie pracują w rzeczywisto-
ści ci, którzy pracować nie chcą 
(praca nie odpowiada ich kwali-
fikacjom, płaca aspiracjom itd.). 
Jednocześnie pracuje w Polsce 
ponad milion cudzoziemców, 
głównie Ukraińców, ale także 
Białorusinów, Wietnamczyków, 
Czeczenów itd. Wyobraźmy 
sobie, że owych milion pracow-
ników znika z naszego rynku 
pracy. O ile musiałyby wzro-
snąć płace w rolnictwie, czy 
budownictwie, by przyciągnąć 
Polaków do zbierania jabłek w 
sadach czy budowania nowych 
domów? O ile, przez to, musia-
ły by wzrosnąć ceny wielu pro-
duktów i usług? Możemy sobie 
mówić o nowych technologiach, 
innowacjach itd., ale w rzeczy-
wistości tempo wzrostu PKP 

zależne jest od ilości i wydajno-
ści pracowników. Liczba osób 
w wieku produkcyjnym maleje, 
wzrasta ilość emerytów, jeśli ta 
luka nie zostanie uzupełniona 
napływem emigrantów zamiast 
wzrostu gospodarczego będzie-
my mieli stagnację. Nieprawdaż, 
panie premierze Morawiecki? 
Wszak to samo Pan dostrzegasz 
w swoich diagnozach, niestety 
widocznie nie czytanych przez 
kolegów z rządu i partii. 

Nudne, żmudne i nadaremne 
jest odwoływanie się do warto-
ści takich jak solidarność. Nie 
pomoże tu nawet wspieranie się 
nauką Kościoła. Nie da się łatwo 
wyrugować naszej narodowej 
ksenofobii. Może rzecz trzeba 
przedstawić inaczej: słuchajcie 
Polskie Lenie, jeśli chcecie god-
nie żyć na starość, musicie przy-
ciągnąć i przekonać tych Praco-
witych, by tu przybyli, zostali i 
pracowali na Was. Albo będzie 
kicha i wodzianka na obiad dla 
zasłużonych emerytów.

 Jarosław Kapsa

Polak – 
cudzoziemiec

Plaża nudystów. Bawi się w piasku chłopiec wy-
znania katolickiego, obok bawi się dziewczynka wy-
znania protestanckiego. Po chwili obserwacji chłopiec 
podchodzi do dziewczynki, staje przed nią, przygląda 
się i mówi: 
– Wiesz, nie wiedziałem, że protestanci aż tak się róż-

nią od katolików.

HUMOR 
na dobre 7dni

Plaża nudystów. Bawi się w piasku chłopiec wy-
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Witalij Tichow (1876–1939):
„Kąpiel”
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Zostań moim Przyjacielem

Ruben
Kot rasy europ. Samiec urodzony w maju 2016 roku. 

Umaszczenie rudo-białe. Po sterylizacji i kastracji. Ru-
ben jest energiczny i ciekawski, chętnie podąża za za-
bawką. Czeka na nowy dom już od 1.07.2016 r., trafił 
do schroniska jako 2-miesięczne, wystraszone i niezna-
jące człowieka, bardzo chore kociątko. Ruben czeka na 
nowy, ciepły 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 w godz. 7:30-14:30
schronisko.czestochowa@gmail.com

„Kłamstwo zdąży obiec 
pół świata, zanim prawda 
włoży buty.”

 James Callaghan

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Aby odświeżyć zwiotczałą 
marchewkę lub pietruszkę, 
wystarczy włożyć ją do miski z 
bardzo zimną wodą na co naj-
mniej pięć godzin. W tym czasie 
pobierze wodę, dzięki czemu 
odzyska wcześniejszy wygląd. 
Po takiej „reanimacji” warzywa 
należy natychmiast zużyć, bo i 
tak straciły już część witamin.
2. Jak zmyć klej ze szkła, który 
pozostał po nalepce? Najprost-
szą metodą na pozbycie się 
śladów kleju jest umycie naczy-
nia we wrzącej wodzie. Słoik 
najlepiej namaczać przez ok. 
godzinę. Dla wzmocnienia efek-
tu dodajemy do wody odrobinę 
płynu do mycia naczyń. 
Innym sposobem jest użycie 
tłuszczu: oleju, masła bądź 
oliwy. Natłuszczony słoik odsta-
wiamy na dwie lub trzy godziny. 
Po takim czasie nalepka razem 

z klejem schodzi bez większe-
go problemu. Klej po nalepce 
debrze zmyje także zmywacz 
do paznokci lub benzyna 
ekstrakcyjna. 
3. Aby usunąć plamy po 
antyperspirancie na białych 
ubraniach, można sięgnąć po 
rozcieńczoną wodę utlenioną. 
Pożądany efekt przyniesie też 
pasta zrobiona z soli, sody 
oczyszczonej i wody. Możemy 
też uprać zaplamione ubranie 
w letniej wodzie z amoniakiem 
i mydłem (na litr wody 1 łyże-
czka amoniaku). W przypadku 
tkanin kolorowych, plamy 
po antyperspirancie możemy 
próbować usuwać za pomocą 
płynu do mycia naczyń. Anty-
perspirantów należy używać 
umiejętne, tzn. zanim założymy 
bluzkę, zaczekajmy do momen-
tu aż skóra wyschnie.
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