
Powszechnie wiadomo, że hybrydy są 
zdecydowanie zbyt głośne, spalają – zda-
niem pracowników MPK – o 40 proc. 
więcej paliwa niż powinny, a do tego nie 
jeżdżą z powodu nagminnych awarii. W 
okresie zimowym zdarzało się, że spośród 
40 pojazdów, na trasę wyjeżdżało zaled-
wie 8. 

Kilka tygodni temu prezes Roman Bol-
czyk podjął decyzję o wycofaniu z ruchu 
wszystkich pojazdów hybrydowych, po 
tym gdy jeden z nich spłonął. A tak na 
marginesie, hybrydy i w ogóle MPK nie są 
już problemem prezesa Bolczyka – ostat-

nio przeszedł na emeryturę. Chodzą po-
głoski, że zastąpić go ma młody aktywista 
miły prezydentowi Matyjaszczykowi.

„Hybrydy to płonący problem prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczyka”; „Czę-
stochowa kłóci się o spaloną hybrydę” 
– sensacyjne nagłówki w mediach kra-
jowych mówiły same za siebie. Nie tyle 
dziennikarze, co przede wszystkim miesz-
kańcy zasypywali miejskiego przewoźnika 
pytaniami o bezpieczeństwo pasażerów. 

Skoro emocje już opadły warto zadać 
inne, niemniej istotne pytania.

Czy częstochowskie tramwaje i auto-

busy, w tym hybrydy, są ubezpieczone? 
U jakiego ubezpieczyciela, na jaką kwotę i 
na jaki okres? Co wchodzi w zakres ubez-
pieczenia?

Z prośbą o odpowiedzi i podanie łącz-
nej kwoty ubezpieczenia OC wszystkich 
pojazdów, zwróciliśmy się do często-
chowskiego MPK.

„Zastępca prezesa Zarządu Robert Ma-
dej informuje:

Wszystkie pojazdy MPK posiadają po-
lisy OC.

Autobusy hybrydowe Solbus i tramwa-
je Pesa posiadają polisy AC.

Polisa OC zawarta jest na rok od 
01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Polisa AC autobusów hybrydowych 
ważna jest od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Polisy AC tramwajów zawarte są na 

okres od 01.09.2016 do 31.08.2017 r.
Polisa OC tramwajów zawarta jest w 

firmie Compensa. 
Polisa OC floty zawarta jest w firmie 

Ergo Hestia.
Polisa AC autobusów hybrydowych 

zawarta jest w firmie PZU.
Polisa AC tramwajów Pesa zawarta 

jest w firmie InterRisk.
Firmy ubezpieczeniowe zostały wyło-

nione na podstawie zapytania ofertowego 
przy udziale firmy brokerskiej.”

Niestety dyrekcja MPK nie odpo-
wiedziała, jakie miejski przewoźnik po-
nosi koszty związane z ubezpieczeniem 
wszystkich pojazdów, ale za to ubezpie-
czenie zapewne obejmowało pożar jedne-
go z autobusów hybrydowych.

 Renata R. Kluczna

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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O autobusach hybrydach pisaliśmy już kilkakrotnie, a w zasadzie 
o problemach jakie stwarzają i pasażerom i miejskiemu prze-
woźnikowi. Niestety zakup 40 autobusów Solbus pretenduje do 
miana najgorszej inwestycji w całej historii Częstochowy. 

„Wyprzedaż po pożarze”?
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„Po przeczytaniu wczo-
rajszego artykułu w [jednym 
z lokalnych dzienników 
– przyp. red.], przyznam 
szczerze, że mocno się zdzi-
wiłem, tym co jest w nim 
zawarte. Piszą tam o jakimś 
nadrabianiu zaległości w 
odbiorze odpadów, który 
trwa już od tygodnia. Z tre-
ści wcześniejszych artyku-
łów wynikało, iż umowa na 
wywóz śmieci z obecnym 
odbiorcą była podpisana 4 
lipca. To już jest tydzień 
temu. Wczoraj pisali o za-
ległościach. O jakie zatem 
zaległości chodzi??? 

Jeśli odpady były wywo-
żone z miasta od ubiegłego 
wtorku (czyli raptem z jed-
nodniowym poślizgiem), to 
ile jeszcze czasu ta firma po-
trzebuje na nadrobienie jed-
nego dnia? Przecież to jest 

jakaś kpina...
Ludzie, mieszkamy w 

dwustu tysięcznym mieście! 
Aby sprawnie obsługiwać 
taką ilość mieszkańców, na-
leżało by się do tego wcze-
śniej przygotować, a nie 
opowiadać niestworzone 
historie o opóźnieniach i w 
nieskończoność nadrabiać 
zaległy jeden dzień. 

W artykule pojawił się 
problem dotyczący braku 
odbioru odpadów selektyw-
nie zbieranych, natomiast 
chciałbym Państwu zwrócić 
uwagę, iż problem jest zgoła 
bardziej złożony. Czy ktoś 
zwrócił uwagę na zalegające 
meble, deski i inne odpady 
wyrzucane przez mieszkań-
ców pod osłony śmietniko-

we? Przecież to wszystko 
tam dalej leży i zagraża 
zdrowiu i życiu mieszkań-
ców, a najbardziej, małym 
bawiącym się na osiedlach 
dzieciom. 

Kolejnym problemem są 
brązowe kontenery, w któ-
rych mieszkańcy mogą skła-
dować trawę i gałęzie. Czy 
to też jest nadrabianie jed-

nodniowej zaległości? Przy 
tych kontenerach walają się 
góry zalegających odpadów, 
które w moim odczuciu są 
wynikiem braku ich odbioru. 

Proszę Państwa, nie trze-
ba być chemikiem aby wie-
dzieć, że zalegająca na kupie 
trawa wytwarza metan, któ-
ry jest wybuchowy, bądź w 
najlepszym wypadku ulega 

samozapłonowi! Te odpady, 
gnijąc wytwarzają potworny 
fetor, bakterie, co przy obec-
nych temperaturach może 
doprowadzić do ludzkiej tra-
gedii. Miejsca, w których są 
zlokalizowane te kontenery 
sąsiadują z zabudową jedno-
rodzinną i blokami. 

W załączeniu przedkła-
dam kilka przykładowych 
zdjęć z mojej okolicy. Na-
tomiast, żeby mieć pełny 
obraz sytuacji wystarczy 
przejechać się w inne zakąt-
ki miasta Częstochowy. Nie-
stety na terenie całego mia-
sta sytuacja jest podobna i 
moim zdaniem pogarsza się.

Zaniepokojony 
mieszkaniec Częstochowy.”

Śmieci zalegające na terenie miasta!!!



Magistrat 
odpowiada:

Basen przy ulicy  
Sobieskiego

„Teren, na którym znajduje 
się nieczynny basen przy ul. 
Jana III Sobieskiego jest odda-
ny w trwały zarząd Miejskie-
mu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji. Stan obiektu i instalacji 
jest taki, że - gdyby chcieć go 
wykorzystywać - jak przed 
laty - jako pływalnię, należało-
by dokonać zapewne rozbiórki 
starego obiektu i przystąpić do 
nowej inwestycji. Tymczasem 
obecnie miasto - po budowie 
nowej pływalni przy IV LO i 
modernizacji przyszkolnych 
basenów, przygotowuje się 
do realizacji parku wodnego 
przy ul. Dekabrystów (w ob-
rębie terenu MOSiR), termo-
modernizacji pływalni krytej 
przy alei Niepodległości oraz 
kolejnego etapu rewitalizacji 
parku Lisiniec (równoległe 
prowadzonych jest więc spo-
ro zadań, których celem jest 
poprawa możliwości wodnej 
rekreacji w mieście).

Z kolei w ramach kom-
pleksu MOSiR przy So-
bieskiego planowana jest 

inwestycja związana z za-
daszeniem lodowiska, która 
będzie dookreślać funkcję 
tego i przyległego terenu. 
Sama działka, na której funk-
cjonowała pływalnia zosta-
ła zresztą w ostatnich latach 
uszczuplony z uwagi na dzia-
łania inwestycyjne realizowa-
ne po sąsiedzku.

MOSiR ciągle wynajmu-
je powierzchnie użytkowe w 
budynku zlokalizowanym w 
granicach działki (od strony 
ul. Sobieskiego).”

Obiekt  
na skwerze  
Solidarności

„Budynek na Skwerze Soli-
darności (nieczynny pawilon) 
ani grunt pod nim - nie jest 
własnością miasta. Być może 
ten teren będzie w niedalekiej 
przyszłości przedmiotem ja-
kichś prywatnych działań in-
westycyjnych.”

Drzewostan  
przy ulicy  
Nowowiejskiego

„W nawiązaniu do pytania 
dotyczącego lip rosnących 
przy ul. Nowowiejskiego Wy-
dział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM 

wyjaśnia:
Wydział zwrócił uwagę na 

zły stan zdrowotny lip rosną-
cych w pasie drogowym ww. 
ulicy. W naszej opinii wpływ 
na taki stan rzeczy miało kilka 
czynników, w tym najważniej-
szym wydaje się być przebu-
dowa trasy sieci gazowej wraz 
z przyłączami, jaka miała miej-
sce w 2014 r. WOŚRiL opinio-
wał pozytywnie to zadanie z 
uwagi na brak alternatywnych 
możliwości przeprowadzenia 
sieci, określając dość szcze-
gółowo warunki, jakie wyko-
nawca robót ziemnych musiał 
spełnić, aby ingerencja w sys-
tem korzeniowy rosnących w 

pasie drogowym drzew była 
możliwie jak najmniejsza.

Niestety, po pewnym cza-
sie widoczne było, że prowa-
dzone wykopy nie pozostały 
bez wpływu na stan zdrowotny 
drzew. Doszły do tego inne 
czynniki mające duży wpływ 
na kondycję drzewostanu w 
miastach, jak np. występujące 
w ostatnich latach w sezonie 
wegetacyjnym długotrwałe 
okresy suszy, a także zwięk-
szająca suszę fizjologiczną 
gleby obecność soli używanej 
do zimowego utrzymania dróg. 
Trudne warunki wzrostu i roz-
woju drzew w miastach, szcze-
gólnie w pasach drogowych, 

pogłębia dodatkowo niewielka 
przestrzeń do rozwoju korzeni, 
ograniczana przez infrastruk-
turę dróg, w tym także biegną-
ce w niej uzbrojenie.

W ubiegłym roku WOŚRiL 
dokonał cięć pielęgnacyjnych 
części drzew rosnących na od-
cinku od ul. Kopernika do ul. 
Jana III Sobieskiego, polega-
jących na usunięciu posuszu. 
Dwie lipy w najgorszym sta-
nie zdrowotnym, rosnące po 
obu stronach ul. Focha w br. 
zakwalifikowane zostały do 
usunięcia i po przeprowadze-
niu obowiązującej procedury 
- zostaną wycięte.

W 2017 roku również za-

planowane były cięcia sa-
nitarne wydzielonego w 
koronach posuszu, jednak wio-
senne śnieżyce i burze, skut-
kujące masowymi uszkodze-
niami drzewostanu na terenie 
całego miasta oraz konieczne 
do realizacji planowe cięcia, 
realizowane z powodu wy-
stępujących kolizji i zagrożeń 
bezpieczeństwa - traktowane 
są priorytetowo.

Wobec tego zabiegi sani-
tarne przy ul. Nowowiejskiego 
będą zrealizowane w miarę 
posiadanych przez wydział 
środków przeznaczonych na 
pielęgnację zieleni wysokiej w 
mieście.” Renata R. Kluczna
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W przypadku łącznej 
kwoty zadłużenia mieszkań- 
ców poszczególnych woje- 
wództw, najwięcej do spłaty 
mają mieszkańcy Mazow-
sza. Zalegają oni z płatno-
ściami na łączną kwotę 3,8 
mld zł (1,9 mld zł w samej 
Warszawie). Kolejne miej-
sca w tym zestawieniu za-
jęli mieszkańcy Śląska  
z łącznym zadłużeniem 3,5 
mld zł (z czego aż 393 mln 
zł odnotowano w Częstocho-
wie, 314 mln w Katowicach i 
211 mln w Sosnowcu). Trze-
cie miejsce zajęli mieszkańcy 
Wielkopolski z 2,5 mld zł za-
dłużenia (668 mln zł w Pozna-
niu). Zaraz po nich są miesz-
kańcy Dolnego Śląska z 2,4 
mld zł zadłużenia (655 mln zł 
we Wrocławiu). Najmniejsze, 
całkowite zadłużenie wystę-
puje na Podlasiu i wynosi 403 
mln zł (127 mln zł w Białym-
stoku).

Cztery województwa, któ-
re znalazły się w czołówce 
listy regionów z najwyższym 

zadłużeniem, należą jedno-
cześnie do najbogatszych i 
najbardziej uprzemysłowio-
nych obszarów w Polsce. Z 
powodu dobrych zarobków 
miejscowi konsumenci są 
bardziej skłonni do ponosze-
nia ryzyka finansowego, wy-
dawania ponad stan czy po-
dejmowania spontanicznych 

decyzji zakupowych. Jak 
twierdzą, eksperci tym spo-
sobem mogą oni szybko prze-
szacować swoje możliwości, 
a tym samym stracić kontrolę 
nad finansami.

Zamożność Śląska potwier-
dzają dane Głównego Urzędu 
Statystycznego. Na koniec 
kwietnia 2017 r. średnie mie-

sięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło w województwie w 
śląskim – ponad 4,3 tys. zł. 

Oczywiście obwieszcze-
nie GUS dotyczy wszystkich 
mieszańców województwa, co 
wcale nie oznacza, że ta śred-
nia odnosi się do Częstocho-
wy. red.

Zadłużenie  
częstochowian 
na tle kraju
Mieszkańcy województwa śląskiego, w tym częstochowianie to drudzy – po 
mieszkańcach Mazowsza – najbardziej zadłużeni Polacy. Zobowiązania Śląza-
ków opiewają na łączną kwotę 3,5 mld, z czego 393 miliony złotych odnotowa-
no w samej Częstochowie. 
Trzecie miejsce zajęli mieszkańcy Wielkopolski z 2,5 mld zł zadłużenia. Za-
raz po nich są mieszkańcy Dolnego Śląska z 2,4 mld zł zadłużenia. Spośród 
wszystkich województw, to mieszkańcy Podkarpacia są najbardziej rzetelni 
finansowo. Zaledwie 4,1 proc. mieszkańców województwa podkarpackiego 
zmaga się z problemem zadłużenia. Tak wynika z „Raportu Zarządzania Wie-
rzytelnościami”, przygotowanego na koniec I kwartału 2017 r. 

Coraz więcej problemów
Podczas ostatniego Salonu Prasowego 7 dni, Czytelnicy 
zwrócili uwagę na kilka poważnych problemów miasta 
Częstochowy. Pierwszy dotyczył nieczynnego od wielu 
lat basenu przy ul. Sobieskiego. Padło pytanie: czy 
Urząd Miasta ma jakieś plany związane z tym terenem? 
Druga sprawa odnosiła się do zrujnowanego budyn-
ku na skwerze Solidarności przy ul. Nowowiejskiego 
(dawna kwiaciarnia Mimoza). Jak zauważyli Czytelnicy, 
obydwie nieruchomości są w fatalnym stanie technicz-
nym, a co gorsze niszczeją z dnia na dzień i nikt się nimi 
nie interesuje, chociaż mowa o centrum miasta. 
Kolejny temat poruszony podczas Podziemnego Salonu 
Prasowego 7 dni dotyczył chorych i usychających drzew 
- a konkretnie lip - przy ul. Nowowiejskiego, na odcinku 
od. Kopernika do Sobieskiego.
O wyjaśnienie nurtujących częstochowian spraw zwró-
ciliśmy się do urzędu miasta Częstochowy.



Po naszej publikacji, w 
której odnotowaliśmy „brak 
odpowiedzi ze strony mia-
sta o wysokości wydatków 
na wynagrodzenia”, z magi-
stratu otrzymaliśmy maila:
„Poniżej zaległa informacja 
dotycząca łącznych wyna-
grodzeń pracowników UM 
za 2009 i 2016 r.

Otrzymaliśmy odp. z 
Wydział Księgowości po 
ponownym przypomnieniu 
(usprawiedliwieniem zwłoki 
m.in. prowadzona obecnie 
operacja zmiany kont ban-
kowych oraz ogólnie duża 
liczba bardzo rozbudowa-
nych zapytań - kierowanych 
różnymi drogami).

W 2009 r. wydatki z tytułu 
wynagrodzeń pracowników 
UM przedstawiały się nastę-
pująco:

- wynagrodzenia pracow-
ników - 32 mln 631 tys. zł,

- dodatkowe wynagrodze-
nie roczne („trzynastka”) - 
2 mln 283 tys. zł,

- składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy - 

5 mln 757 tys. zł.

Łączna kwota wydatków 
na wynagrodzenia w 2009 
roku: 40 mln 671 tys zł.

W 2016 r. wydatki z tytułu 
wynagrodzeń pracowników 
UM przedstawiały się nastę-
pująco:

- wynagrodzenia pracow-
ników - 39 mln 693 tys. zł,

- dodatkowe wynagrodze-
nie roczne („trzynastka”) - 
3 mln 158 tys. zł,

- składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy - 
7 mln 695 tys. zł.

Łączna kwota wydatków 
na wynagrodzenia w 2009 
roku: 50 mln 546 tys. zł.

Fundusz płac na wynagro-
dzenia pracowników w UM 

wzrósł więc przez te lata o ok. 
21,7 %, licząc z „trzynastką” 
o 22,7%, a licząc z „trzynast-
ką” i pochodnymi o 24,3%.
W tym czasie przeciętne wy-
nagrodzenie w gospodarce 
narodowej wzrosło z 3.103 
zł (2009) do 4.056 zł (2016), 
czyli o 30,7 % (źródło: wyna-
grodzenia.pl).

W rankingach wydatków 
na administrację Częstocho-
wa – wśród miast na prawach 
powiatu – jest w gronie miast 
oszczędnych (9-14 miejsce 
w gronie ok. 50 miast no-
towanych w rankingu na 
przestrzeni ostatnich lat – od 
2011 r.).”

 Renata R. Kluczna
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@ Tramwaj zwany pożądaniem Platformy
Gocha: To wszystko ch... jak śpiewa Kuba.

@ Jasne, że zatrudnienie...
bonzo: Obietnice Matyjaszczyka to tanie hasełka pod 

publikę,człowiek bez wiedzy merytorycznej otoczony 
wianuszkiem doradców. Na spotkaniach  z mieszkańcami 
wygłasza monolog i wyuczone kwestie, nie jest skory do 
odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. Disco polo, 
propaganda i obietnice to prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk z SLD. 

Harcmistrz: I Motylki, oczka i inne pkpsy

@ List Czytelnika: Proszę o interwencję 
w sprawie MPK

pasażer na gapę: Ten list to przejaw czystej dyskrymi-
nacji młodzieży i dzieci w wieku szkolnym. Szanowny Pa-
nie,dziecko sześcioletnie ma o wiele mniej siły niż Pan eme-
ryt,przy ostrym hamowaniu autobusu jest bardziej narażone 
na urazy niż człowiek dorosły. Opiekunka dzieci postąpiła 
rozważnie,bo to ona odpowiadała w danej chwili za życie i 
zdrowie sześcioletnich dzieci. 

Krzysztof M ale nie ten: Częstochowa miasto seniorów 
– elektorów SLD. Wszystko dla seniorów. Aż chce się być 
seniorem w naszym mieście. I nie ma się co dziwić, że 6-lat-
ki chcą być seniorami. Wesołe jest życie staruszka. 

Anonim: OK< jak dziecko przy hamowaniu upadnie, 
rozbije głowe, to CZYTELNIK będzie tłumaczył mamuśce, 
że ooo wypadeczek się zdarzył? Nie, CZYTELNIK bedzie 
miał to gdzieś, a tłumaczyć to się będzie nauczycielka, a 
nawet ponosić odpowiedzialność, żę nie zadbała o dziec-
ko. Jak nie masz siły stać w MPK, to poproś sąsiada, by 
cie podwiózł, bo zadaniem kierowcy jest jechać zgodnie z 
rozkłądem i warunkami drogowymi, a nie zastanawiać się, 
czy senior na końcu autobusu trzyma rurkę słąbo czy moc-
no. A tak na marginesie, to seniorzy uwazają sie za świete 
krowy i myślą, że im wszystko wolno i mają do wszytskiego 
prawo. Najlepiej to rozdać podwójną karte seniora i zniżki 
na cukier.

Jacek: Dokładnie tak, tym czytelnikiem jest pewnie jakiś 
roszczeniowy, gniewny mieszkaniec, który w dodatku gło-
sował na czerwoną hołotę!

@ Korupcja to nadal problem
Economik: Nie ma problemu z korupcją w świecie bizne-

su na zdrowych zasadach,największa korupcja to budżetów-
ka i tzw. przetargi biznesmeni którzy przystępuja do przetar-
gu w urzędach miasta,starostwach,urzędach wojewódzkich i 
szpitalach,szkołach gdzie jeszcze panuje głęboki komunizm 
z lat 60-80 to teraz bardziej ucywilizowana ,że w workach 
nie niosą pieniędzy do prezydenta,starosty czy wojewody,a-
le tak jak w świecie medycznym suweniry takie jak:wczasy, 
”szkolenia”czyli sfinansowanie dziecka (zapłata za studia 
zagraniczne)kupno wypadu za narty za 10000zł czy jeszcze 
droższe,wakacje z rodzina na wyspy bora bora za 50000zł 
no cóż, każdy przedsiębiorca jest szantażowany i nie tylko 
przedsiębiorca i musi zawyżyć koszty przetargu tylko po to 
żeby mógł wyjść na „swoje” nawet nie zdajecie ludzie so-
bie sprawy w najczarniejszych snach jak to przedsiębiorców 
to wkurwia,ale gro ludzi pracuje na tym żeby ten proceder 
uciąć kibicuję przedsiębiorcom

@ Apel prezesa KRUS
Rolniczka: W wakacjach dzieci na wsi są najtańszą siła 

roboczą i nie ma wytłumaczenia, że nie pójdzie na pole,że-
by zasuwać bo niejednokrotnie tatuś jest nawalony i wyda-
je rozkazy żeby dziecko bez względu na umiejętności musi 
wykonać prace polowe o których ma mgliste pojęcie,a nie 
jak tatuś trzeźwy ,wypadki w czasie żniw czy wykopków nie 
są przypadkowe,tylko media zapominają powiedzieć i soł-
tyś,że są kryminogenne,bo tatuś czy mamusia jadą na pole 
po”kilku piwach” i tu jest zmowa milczenia i żaden apel nie 
pomoże, należy rodziców za każdy wypadek surowo karać i 
nie wiem czy to pomoże, niektórzy rodzice mówią,że jedne-
go mnie czy więcej nie robi żadnej różnicy piszę to z obser-
wacji na wsi jako rolkiczka 

@ Na co uważać kupując walutę w kantorze
Turystka: Najgorsze co może być przewalutowanie w 

bankach polskich klient traci na wstępie bardzo,a co chodzi 
o kantory to jeszcze więcej i bez żadnej gwarancji i nie opła-
ci się skórka za wyprawkę, moja rada najlepiej brać kasę i 
dobrze schować w krajach trzeciego świata tylko kieszonko-
we,życze powodzenia turystom

Pismo radnych (MCz) 
do parlamentarzystów PiS z 
apelem o odrzucenie ustawy:

„W imieniu radnych oraz 
członków stowarzyszenia 
Mieszkańcy Częstochowy 
apeluję do posłów zrzeszo-
nych w Klubie Parlamentar-
nym Prawo i Sprawiedliwość 

o odrzucenie rozwiązań le-
gislacyjnych, w wyniku któ-
rych dojdzie do wzrostu cen 
paliw w Polsce.

Słuszna idea finansowe-
go wzmocnienia możliwości 
inwestycyjnych samorządów 
lokalnych w infrastrukturę 
drogową nie może być re-

alizowana kosztem wprowa-
dzania dodatkowych obcią-
żeń Polaków. 

Przyjęcie Ustawy o fun-
duszu dróg samorządowych 
w proponowanym kształcie 
przyniesie szereg negatyw-
nych skutków. Wzrosną ceny 
detaliczne paliw. Odczują to 
nie tylko kierowcy, ale po-
średnio wszyscy obywatele. 
Wzrost cen paliw powoduje 
wzrost cen w sektorze usłu-
gowym.  Z punktu widzenia 
mieszkańców Częstochowy 
i interesu lokalnej społecz-
ności największe obawy 
dotyczą braku gwarancji, że 
dodatkowe środki posłużą 
zrealizowaniu zamierzonych 
celów. Częstochowscy kie-
rowcy nie mają pewności, że 
płacone przez nich wyższe 
podatki zwrócą się w formie 
systematycznych inwestycji 

w infrastrukturę drogową.  
Sprzeciwiamy się decy-

zjom, które podniosą ceny 
usług komunalnych świad-
czonych na rzecz częstocho-
wian. Nietrudno przewidzieć, 
że podwyżka cen paliw może 
wpłynąć na podwyżkę, np. 
cen biletów komunikacji 
miejskiej, czy wzrost kosz-
tów wywozu śmieci.

W naszym przekonaniu 
proponowane zmiany wpły-
ną negatywnie na codzienne 
życie wszystkich obywateli. 
Dlatego apelujemy o wy-
cofanie się z planowanych 
rozwiązań, których skutkiem 
będzie drastyczna podwyżka 
cen paliw. 

W imieniu 
Klubu Radnych 

Mieszkańcy Częstochowy
Marcin Maranda.”

 red.

Radni: wzrost cen 
paliw spowoduje, że 
podrożeje wszystko
Radni Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Częstochowy zaapelowali do posłów 
PiS ziemi częstochowskiej o odrzuce-
nie ustawy, która spowoduje wzrost 
cen paliw. Trudno powiedzieć, czy 
odezwa spotka się z sympatią na-
szych posłów, zważywszy na fakt, że 
jeden z parlamentarzystów okręgu 
częstochowskiego – Andrzej Gawron, 
podpisał się pod projektem ustawy, 
wprowadzającej wzrost cen paliwa. 

Jasne, że 
wynagrodzenia
W poprzednim numerze 7 dni opublikowaliśmy dane o zatrudnieniu w urzę-
dzie miasta i w miejskich spółkach. Porównaliśmy rok 2009 z rokiem 2016. 
W większości miejskich instytucji zatrudnienie wzrosło, chociaż przyznać na-
leży, iż nieznacznie. Istotnie zwiększyły się natomiast wydatki miejskich pod-
miotów na wynagrodzenia pracowników. Na ile pierwsze expose prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) z 2011 roku, w którym grzmiał o przeroście 
zatrudnienia wprowadzonym przez jego poprzedników i składał obietnice 
ograniczenia poziomu stanowisk, zostały spełnione – ocenią sami Czytelnicy. 
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Tygodnik 7 dni zwrócił się 
do częstochowskich senatorów z 
prośbą o podanie kwot wydatków 
na biura senatorskie oraz o prze-
słanie faktur, rachunków i innych 

dokumentów, potwierdzających 
rozliczenie tych kosztów. Senator 
Majer odesłał nas do Kancelarii 
Senatu, a senator Warzocha nie 
odpowiedział wcale.

Skoro senatorowie ziemi czę-
stochowskiej nie chcą ujawnić 
swoich wydatków na prowadzenie 
biur, z tym pytaniem zwróciliśmy 
się do Kancelarii Senatu.

Oto odpowiedź:
„Przesyłamy skany rozliczeń 

wydatków budżetowych biur se-
natorskich za 2016 rok senatorów 
Artura Warzochy i Ryszarda Ma-

jera, o które Pani prosiła.”
Poznajmy sposoby na wyda-

nie pieniędzy podatników w 2016 
roku 2 senatorów ziemi często-
chowskiej. Renata R. Kluczna

Podatniku sprawdź! 
Na co senator wydaje Twoje pieniądze

Kilka tygodni temu przedstawiliśmy wydatki posłów ziemi częstochowskiej związane z prowadzeniem przez nich własnej ad-
ministracji. Prócz kilkunastu tysięcy uposażenia i diety - „pensji”, dostają osobno pieniądze na prowadzenie biur poselskich.
Dokładnie taki sam mechanizm funkcjonuje w przypadku senatorów.  
Z naszego terenu jest dwóch: Ryszard Majer i Artur Warzocha. Obydwaj do Senatu dostali się z listy Prawa i Sprawiedliwości. 

Senator Ryszard Majer (PiS) Senator Artur Warzocha (PiS)

Specyfikacja dochodów:
154.200,00  środki na bieżące funkcjonowanie biura za 2016 rok
5.265,29      środki na bieżące funkcjonowanie biura niewykorzystane w poprzednich  
                    okresach sprawozdawczych
Specyfikacja pozostałych wydatków:
1.807,50      koszty ogłoszeń
4.233,35      koszty organizacji i uczestnictwa w konferencjach
5.140,64      koszty zamieszczania informacji o działalności parlamentarnej Senatora
6.764,76      wydatki reprezentacyjne

Specyfikacja dochodów:

154.200,00  środki na bieżące funkcjonowanie biura za 2016 rok

512,32         środki na bieżące funkcjonowanie biura niewykorzystane w poprzednich  

                    okresach sprawozdawczych

Specyfikacja pozostałych wydatków:

1.714,50      koszty ogłoszeń

116,85         koszty zamieszczania informacji o działalności parlamentarnej Senatora

6.019,34      wydatki reprezentacyjne
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Rozszerzone naczynka 
krwionośne (teleangiektazje) 
na twarzy, szyi i dekolcie to 
jeden z najczęstszych pro-
blemów skórnych, występu-
jących niezależnie od płci i 
wieku.

Tworzą je naczynia wło-
sowate oraz drobne naczynia 
krwionośne i żyły. Pocho-
dzące z części tętniczej są 
drobne i czerwone, natomiast 
te pochodzące z części żylnej 
układu naczyń włosowatych 
są większe i mają kolor fio-
letowo-niebieski. 

Popękane naczynka to nie 
tylko problem estetyczny i 
nie należy ich lekceważyć. 
Pajączki na nogach sygnali-
zują niewydolność żył i za-
powiadają powstawanie ży-

laków, a te na twarzy mogą 
być początkiem alergii lub 
trądziku różowatego. Naj-
częściej naczynka na twarzy 
pękają na skrzydełkach nosa, 
policzkach, brodzie i czole. 

Na rozszerzenie się na-
czynek krwionośnych, wi-
docznych, jako „pajączki” 
na skórze ma wpływ wiele 
czynników. W początkowym 
stadium uwidacznia się ru-
mień, zaczerwienienie skóry, 
które przemija, jednak z cza-
sem utrwala się i pozostaje 
na stałe pod postacią sieci 
naczynek „niteczek” prze-
świtujących przez skórę.

Przyczynami tej przypa-
dłości są predyspozycje ge-
netyczne (najczęściej, bo aż 
w 80 proc.), wrażliwość skó-

ry, zaburzenia hormonalne i 
krążeniowe, schorzenia prze-
wodu pokarmowego oraz 
nadciśnienie tętnicze. 

Na kruche naczynka źle 
wpływa też opalanie, wielo-
godzinne stanie na wysokich 
obcasach i siedzący tryb ży-
cia. Skóra jest bardzo cienka 
i szybko reaguje na zmienia-
jące się czynniki zewnętrz-
ne, a w szczególności pogo-
dowe, takie jak wiatr, mróz, 
słońce, wilgotność.

Co zrobić, gdy już naczyn-
ka się pojawiły?

Zabieg zamykania naczy-
nek zwany elektrokoagulacją 
to skuteczna metoda w walce 
z rozszerzonymi naczynka-

mi, brodawkami czy kasza-
kami. 

Elektrokoagulacja stoso-
wana jest w leczeniu zmian 
dermatologicznych, a także 
w elektrochirurgii. Wykorzy-
stuje prąd elektryczny o wy-
sokiej częstotliwości, który 
ścina białko tkanek. Wska-
zaniem do przeprowadzenia 
zabiegu są m.in. rozszerzo-
ne naczynia krwionośne na 
twarzy i nogach, naczyniaki 
gwiaździste. Metoda ta służy 
również usuwaniu zbędnego 
owłosienia. 

Czas trwania zabiegu to 
zaledwie kilka, kilkanaście 
minut. Elektrokoagulacja nie 
jest zabiegiem zupełnie bez-
bolesnym, choć oczywiście 
odczucia towarzyszące za-

leżą od indywidualnej wraż-
liwości bólowej, wielkości 
zmiany i jej lokalizacji. W 
przypadku większych i głęb-
szych zmian można zastoso-
wać znieczulenie miejscowe 
w postaci kremu znieczulają-
cego. Sam zabieg jest wów-
czas zupełnie bezbolesny.

Po zabiegu skóra jest po-
drażniona i zaczerwieniona, 
pojawiają się strupki, któ-
re goją się od kilku godzin 
do 2-3 dni, czyli relatywnie 
krótko. W miejscu podraż-
nień należy unikać stoso-

wania środków na bazie 
alkoholu oraz oczywiście 
aktywnych kosmetyków – z 
kwasami, witaminą C, reti-
nolem. W zamian stosujemy 
kremy łagodzące.

Metoda elektrokoagulacji, 
którą oferuje Instytut Urody i 
Medycyny Estetycznej Natu-
ra w Częstochowie jest bar-
dzo prostą i skuteczną meto-
dą usuwania rozszerzonych 
naczynek krwionośnych. Nie 
wymaga rekonwalescencji.

 red.

Sposób na popękane naczynka
Jeśli zdarza się, że po wejściu do cieplejszego po-
mieszczenia rumienisz się bądź na Twojej twarzy 
pojawiły się czerwone pajączki – czas zaintere-
sować się tym problemem, bo niewykluczone, iż 
masz wrażliwą cerę  
z tendencją nawet do trądzika różowatego. 

Gdy już na twarzy pojawiły się popękane naczyn-
ka, nie musisz wpadać w panikę – jest na to sku-
teczny sposób: elektrokoagulacja. Instytut Urody 
i Medycyny Estetycznej Natura, który mieści się 
przy ulicy Śląskiej 6 w Częstochowie doprowadzi 
Twoją cerę do idealnego stanu.

Instytut Urody i Medycyny Estetycznej NATURA
42-200 Częstochowa, ul. Śląska 6

tel. 34 368 31 09, kom. 604 180 075 
Dyskretnie poprawiamy naturę.

Przed zabiegiem... ...w trakcie zabiegu



– 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.
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 ,,Londyńczykiem” po Częstochowie
Bezpłatna, wakacyjna linia turystyczna obsługiwana przez 
zabytkowy, piętrowy autobus, tzw. „londyńczyk” kursuje 
codziennie, aż do końca wakacji po ulicach Częstochowy. 
Autobus oznaczony numerem 034 – nawiązującym do nume-
ru kierunkowego Częstochowy i regionu – rozpoczyna oraz 
kończy każdy kurs na przystanku „Ratusz”, zlokalizowanym 
na łączniku między ulicami Śląską i Nowowiejskiego. Kur-
sy rozpoczynają się o pełnej godzinie, począwszy od godz. 
12.00, a ostatni kurs przypada na godz. 18.00. Każdy przejazd 
trwa około 40 minut i odbywa się z przewodnikiem, który 
opowiada o historii Częstochowy, obiektach usytuowanych 
wzdłuż trasy i ciekawostkach związanych z miastem. W auto-
busie dostępna jest bezpłatna sieć wi-fi. Autobus przejeżdża 
kolejno ulicami: Śląską, II Aleją NMP, Piłsudskiego, Kate-
dralną, Krakowską, Mirowską, Nadrzeczną, Warszawską, 
Garibaldiego, Wilsona, ponownie II Aleją NMP, Kilińskiego, 
Racławicką, Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Sobieskiego, 
Pułaskiego, Popiełuszki, 3 Maja, Wieluńską, Rynkiem Wie-
luńskim, św. Rocha, Klasztorną, 7 Kamienic, ponownie Po-
piełuszki, III Aleją NMP i Nowowiejskiego - do przystanku 
końcowego. Szczegółowe rozkłady jazdy i schemat trasy są 
dostępne na stronach UM, MZDiT i MPK oraz na przystan-
ku początkowym „Ratusz” i pośrednich: „Stary Rynek” (przy 
ul. Krakowskiej bezpośrednio przed pl. Daszyńskiego), „Plac 
Biegańskiego” (przy ul. Racławickiej, za kościołem św. Ja-
kuba) i „Brama Jasnogórska” (przy ul. Klasztornej vis a vis 
parkingu).

 Wypoczywasz nad wodą? 
Rób to z głową

Wiele osób podczas wakacji wypoczywa nad wodą, dlatego 
Straż Miejska w Częstochowie przestrzega przed niebez-
piecznymi i brawurowymi zachowaniami nad akwenami 
wodnymi. Program „Płytka wyobraźnia to kalectwo” adreso-
wany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Strażnicy 
przypominają, że wolno kąpać się tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych, gdzie nadzór nad kąpielą sprawują ratownicy. 
Nie należy kąpać się w rzekach i „dzikich” akwenach. Nad 
wodą nie należy spożywać alkoholu i innych substancji odu-
rzających, które są częstą przyczyną utonięć. Do basenu czy 
zbiornika wodnego należy wchodzić stopniowo schładzając 
ciało wodą. Straż Miejska przestrzega również przed skokami 
do wody. Najpierw należy zbadać grunt i głębokość, a na-
stępnie zastanowić się nad wykonaniem skoku. Straż Miejska 
apeluje, aby skoki na tzw. „główkę” wykonywać - jeśli już 
bardzo chcemy - wyłącznie w miejscach do tego wyznaczo-
nych. W Częstochowie działa pływalnia letnia MOSiR przy 
ul. Dekabrystów, gdzie zabawę w wodzie nadzorują ratow-
nicy, a w Parku Wypoczynkowym Lisiniec wyznaczona jest 
plaża, gdzie można kąpać się pod okiem ratowników.

 Zabójstwo na ul. Krakowskiej
Na ulicy Krakowskiej w Częstochowie doszło do tragicznego 
zdarzenia. 63-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego 
został kilkakrotnie pchnięty nożem, w wyniku czego zmarł. 
Sprawcą okazał się 28-latek, który został zatrzymany kilka 
przecznic dalej, po krótkim pościgu. Zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu za-
bójstwa. Jak wynika z ustaleń, podejrzany nie znał wcześniej 
ofiary, którą najpierw uderzył w głowę, a następnie zadał 
śmiertelne ciosy nożem. Zatrzymany 28-latek był trzeźwy. 
Sąd zadecydował o umieszczeniu go na najbliższe 3 miesią-
ce w tymczasowym areszcie. Trwa wyjaśnianie szczegółów i 
okoliczności zdarzenia.

 OKF wakacyjnie dla najmłodszych
Przez całe wakacje w każdy piątek, sobotę i niedzielę w 
Ośrodku Kultury Filmowej trwają „Filmowe poranki dla 
młodych widzów”. Bilety w cenie 10 zł. Seanse zawsze o go-
dzinie 11.00. 

Harmonogram:

*    7 – 9 VII     BALERINA
*  14 – 16 VII   SMERFY. POSZUKIWACZE 

                     ZAGINIONEJ WIOSKI 
*  21 – 23 VII   SING 
*  28 – 30 VII   KACPER I EMMA JADĄ W GÓRY 
*    4 – 6 VIII    AUTA 3 
*  11 – 13 VIII  NIEDOPARKI 
*  18 – 20 VIII  ROCK DOGS. PIES MA GŁOS! 
*  25 – 27 VIII  MAŁA WIELKA STOPA 
*    1 – 3 IX       MOJE WAKACJE Z RUDYM
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Sprostowanie
Wójt Gminy Lelów pro-

stuje omyłkę w wykazie nr 
GM.6840.8.2017 z dnia 17 
maja 2017 r.  nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprze-
daży poprzez dokonanie 
zmiany w błędnie poda-
nym numerze księgi wie-
czystej w ten sposób, że w  
tabeli w punkcie 1 wykazu 
jest wpisane:
Nr KW CZ1M/00103017/6
a powinno być :
Nr KW CZ1M/00056376/5

Pozostałe zapisy pozo-
stają bez zmian.

Sprostowanie
Wójt Gminy Lelów pro-

stuje omyłkę w wykazie nr 
GM.6840.7.2017 z dnia 17 
maja 2017 r. nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprze-
daży poprzez dokonanie 
zmiany w błędnie podanej 
pow. działki nr 1530 w 
Drochlinie w ten sposób, 
że w tabeli w punkcie 1 
wykazu jest wpisane:

Pow. 1,32 ha ;  
Opis nieruchomości ŁIV- 
04600ha, RIVa- 0,7700ha, 
RIVb- 0,0900ha

a powinno być :

Pow. 1,2628ha;  
Opis nieruchomości RIVa 
0,6884ha, ŁIV - 0,5292ha, 
RIVb -0,452ha

Pozostałe zapisy pozo-
stają bez zmian.

Edukacja ekologiczna 
z WFOŚiGW w Katowicach
To jak ważna jest ochrona 
środowiska nikogo już dziś nie 
trzeba przekonywać. Niemniej 
jednak nadal koniecznym jest 
wdrażanie różnego rodzaju 
narzędzi, by ową wiedzę po-
głębiać. Szczególną rolę więc, 
przypisuje się – i słusznie – 
edukacji ekologicznej, jako 
fundamentowi budowania no-
wej świadomości.

Projekt „CZTERY PORY ROKU Z 
EKOLOGIĄ – Wiosna z Dadzikiem” po-
wstał dzięki finansowemu wsparciu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach i jest 
adresowany do najmłodszej grupy miesz-
kańców subregionu częstochowskiego.

„CZTERY PORY ROKU Z EKOLO-
GIĄ – Wiosna z Dadzikiem” jest projek-
tem wydawniczym. Mowa o książeczce, 
opatrzonej kolorowymi, przyjaznymi dla 
dziecka rysunkami oraz ciekawą, dyna-
miczną i trzymającą w napięciu treścią w 
formie bajki. Bardzo ważnym elementem 
zadania jest interaktywność całego pro-
jektu. Do książeczki dołączone zostały na-
klejki, które dziecko może nakleić w wy-
znaczonych miejscach rozsianych po całej 
książeczce. Dodatek w formie naklejek ma 
na celu zachęcenie dziecka do sięgnięcia 
po bajkę. Ponadto ta forma będzie pobu-

dzać jego wyobraźnię, uaktywni każde 
dziecko – gdyż będzie musiało się zastano-
wić, gdzie daną naklejkę przykleić.

Projekt został tak stworzony, by pobu-
dzał do myślenia, poszukiwania, a przede 
wszystkim angażował do aktywnego 
działania na rzecz przyrody nie tylko naj-
młodszych mieszkańców subregionu czę-
stochowskiego, ale także ich opiekunów i 
rodziców, którzy w obecnych czasach są 
współtwórcami procesu edukacyjnego.

Projekt „CZTERY PORY ROKU Z 
EKOLOGIĄ – Wiosna z Dadzikiem” nie 
ujrzałby światła dziennego gdyby nie Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, który 
wyznaczył konkretne cele:
1. Kształtowanie postawy odpowiedzialno-

ści za obecny i przyszły stan środowiska;

2. Wyrobienie gotowości do działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;

3. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z 
nadmiernej eksploatacji środowiska przez 
człowieka;

4. Uświadomienie potrzeby ochrony środo-
wiska.

Bajeczka „CZTERY PORY ROKU Z 
EKOLOGIĄ – Wiosna z Dadzikiem” w 
formie interaktywnego opowiadania jest 
dostępna dla dzieci, zamieszkujących sub-
region częstochowski. red.

„Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach”
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy 

Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do 
publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprze-
daż nieruchomości położonych w Drochlinie działka nr 
1530 i nr 1696/1, w Turzynie działka nr 1303/2 oraz w 
Lelowie działka nr 885. 

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

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 za-
pewnia kilka form wsparcia. Są to 
zarówno dotacje, jak również po-
życzki, które następnie są umarza-
ne w ramach realizacji kolejnych 
zadań proekologicznych. 

Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy

Przykładem takiego zadania, w 
ramach którego gmina skorzystała 
z wszystkich form wsparcia, była 
zrealizowana w 2015 roku termo-

modernizacja budynku Urzędu 
Gminy Janów. W budynku tym, 
oprócz Urzędu Gminy swoją sie-
dzibę ma Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Janowie, Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ja-
nowie oraz dwa komercyjne ban-
ki. W ramach zadania ocieplono 
ściany zewnętrzne styropianem o 
grubości 15 cm, ocieplono stropo-
dach styropapą o grubości 18 cm. 
Wykonano docieplenie stropu sty-
ropianem o grubości 17 cm. Zmo-
dernizowano kotłownię, gdzie zo-
stał zamontowano piec na biomasę 
oraz wymieniono całą instalację 
centralnego ogrzewania. Całość in-
westycji kosztowała 660.703,67 zł.
W ramach środków WFOŚiGW w 
Katowicach, gmina Janów pozy-
skała dotację w wysokości 153.058 
zł oraz dotację w wysokości 
97.000 zł. Natomiast 296.120,23 
zł stanowiło umorzenie zaciągnię-
tych wcześniej pożyczek, które w 
wyniku zrealizowanej inwestycji 
zostały umorzone. Środki własne 
to kwota 114.525,44 zł, która sta-
nowiła jedynie 17 proc. wartości 
całkowitej inwestycji. 

W wyniku realizacji zadania 
nastąpiło zmniejszenie emisji o 
prawie 2 tony pyłów do atmosfery 
oraz o 2 tony zmniejszono emisję 
CO. Zapotrzebowanie na energię 
cieplną zmniejszyło się o 798 GJ 
na rok, natomiast produkcja ener-
gii cieplnej ze spalanej biomasy 
wzrosła o 924 GJ na rok. 

Działania te przyczyniają się 
do ochrony klimatu, wykorzystują 
energię pochodzącą ze źródeł od-
nawialnych oraz przyczyniają się 
do poprawy wizerunku miejsco-
wości, gdyż zmieniona elewacja 
budynku urzędu stała się wizytów-
ką Janowa.

Opracowanie 
Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji

Działania inwestycyjne, nie są 
jedynymi działaniami, w ramach 
których gmina pozyskuje środki 
na działalność proekologiczną. W 
ostatnich latach dzięki dotacji z 
WFOŚiGW w Katowicach, gmina 
Janów pozyskała środki na opra-
cowanie Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Na jego przygoto-
wanie pozyskano dotację w wy-
sokości 24.000 zł. Program ten 
zawiera kompleksowe działania, 
mające na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfe-
ry, zwiększenie udziału energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych. 

W wyniku realizacji progra-
mu gmina Janów zamierza wy-
konać nową instalację CO wraz z 
kotłownią na biomasę w Szkole 
Podstawowej w Janowie. W tym 
celu gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie w ramach RPO WŚL. 
Natomiast w przyszłym roku, gmi-
na zamierza starać się o pozyska-
nie dotacji i pożyczki ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach. 

Działania zawarte w planie 
nie ograniczają się jedynie do 
budynków administracji publicz-
nej. Program zawiera plany dzia-
łań skierowane bezpośrednio dla 
mieszkańców, a związanych z 
montażem instalacji solarnych, 
paneli fotowoltaicznych, jak rów-
nież wymiany kotłów na kotły na 
biomasę.

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest

W ramach obecnej współpracy 
gminy Janów z WFOŚiGW w Ka-
towicach, gmina złożyła wniosek 
na usuwanie wyrobów, zawiera-

jących azbest. Łącznie planowane 
jest w 2017 roku zebranie około 
100 ton azbestu. Wniosek jest w 
fazie weryfikacji. Działanie to 
gmina zamierza organizować co-
rocznie, gdyż na jej terenie jest 
wiele obiektów posiadających da-
chy pokryte eternitem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach odpowiada za roz-
dział środków unijnych i za stwo-
rzenie samorządom możliwości 
finansowych, ułatwiających  im 
realizację inwestycji, które zapew-
nią wykonanie unijnych zobowią-
zań w zakresie ochrony środowi-
ska. W przypadku gminy Janów 
ten cel został w pełni osiągnięty.

 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”
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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.Gmina Janów od wielu lat w ramach realizowanych 

inwestycji proekologicznych korzysta ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki takim moż-
liwościom dokonano termomodernizacji placówek 
oświatowych, opracowano Program Ograniczenia Ni-
skiej Emisji, zamontowano na budynkach mieszkal-
nych instalacje solarne oraz wymieniono stare piece 
CO. Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie rów-
nież korzysta z funduszy WFOŚiGW w Katowicach, w 
ramach których współfi nansował budowę kanalizacji 
w Śmiertnym Dąbie oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków w Janowie.

Inwestycje proekologiczne 
na terenie gminy Janów



Wśród dziewcząt w kate-
gorii wiekowej „D” (2006-
2007) bardzo wysokie umie-
jętności zaprezentowały Ida 
Śliwowska i Izabela Okrę-
glicka. 

Zawodniczki stawały 
na podium w każdym swo-
im starcie (trampolina 1 i 3 
metry oraz wieża). Ida Śli-
wowska zdobyła złoty me-
dal w startach z trampoliny 
1 metr, Izabela Okręglicka 
w tej konkurencji zdobyła 
medal brązowy. W skokach 
z trampoliny 3 metry Izabe-
la Okręglicka zajęła miejsce 
drugie, Ida Śliwowska miej-
sce trzecie. W skokach z wie-
ży dziewczęta zamieniły się 
miejscami na podium.

Wśród dziewcząt kate-
gorii wiekowej „C” (2004-
2005) w skokach z wieży 
srebrny medal zdobyła

Joanna Zarychta, a brązo-
wy medal wywalczyła Zofia 
Warońska.

Wśród chłopców katego-
ria „D” (2006-2007) trzy-
krotnie na podium stawał 
Maciej Bujak. Maciej dwa 

razy był pierwszy (w skokach 
z wieży i trampoliny 1 metr), 
a raz wywalczył drugie miej-
sce (trampolina 3 metry). Ze 
względu na niepełną obsadę, 
konkurencja nie była klasyfi-
kowana do ogólnej punkta-
cji Olimpiady, a zawodnicy 
otrzymywali tylko dyplomy.

W klasyfikacji końcowej 
województw, województwo 

śląskie zajęło pierwsze miej-
sce zdobywając 49 punktów, 
z czego aż 32 punkty zdobyli 
zawodnicy COSW Często-
chowa.

W klasyfikacji klubowej 
COSW Częstochowa zajmu-
je 2 miejsce z 32 punktami, 
tuż za ZKS Stal Rzeszów 34 
punkty.

 red.
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Terenem wędkarskich zmagań był odcinek rzeki OS Duna-
jec. Zawody rozpoczęły się oficjalnym otwarciem przez pre-
zesa PZW Okręg Częstochowa, Eugeniusza Bugaja. 

Odprawę techniczną przeprowadzili przedstawiciele PZW 
Okręg Katowice, sędzia główny kolega Karol Breske i kolega 
Paweł Zawisza. 

Zawodnicy mieli pierwotnie walczyć w trzech turach 
jednak nagłe załamanie pogody w postaci obfitych opadów 
deszczu, spowodowały odwołanie trzeciej – ostatniej tury 
zawodów. Mimo, że teren zawodów obejmował odcinek OS 
„no kill”, o rybę nie było wcale łatwo. Aby skutecznie łowić 

trzeba było wykazać się dużymi umiejętnościami i jak to w 
zawodach, mieć trochę szczęścia w losowaniu stanowisk. 

Dominującymi rybami na zawodach były pstrągi potoko-
we łowione głownie na nimfę i strimera oraz na niektórych 
stanowiskach na suchą muchę. Zawody przebiegły bez zakłó-
ceń technicznych i były najlepiej zorganizowanymi Mucho-
wymi Mistrzostwami Okręgu od lat. 

Ogromne podziękowania dla kolegów, którzy zajęli się or-
ganizacją Mistrzostw: Tomka Jasiurskiego z ramienia Juraj-
skiego Salmoklubu i Pawła Zawiszy z ramienia PZW Okręg 
Katowice. 

Podziękowania należą się również składowi sędziow-
skiemu pod przewodnictwem kolegi Karola Breske, którzy 
sprawnie czuwali nad prawidłowością i poprawności przepro-
wadzonych zawodów.

Wyniki zawodów:
Kategoria indywidualna
1. Zenon Karwala – Mykanów-Seniorzy
2. Daniel Kasprzak – Jurajski Salmoklub 1-Starówka
3. Dawid Witkowski

Kategoria drużynowa
1. Jurajski Salmoklub 1-Starówka (Daniel Kasprzak, Kamil 

Radosz, Bartosz Magnuszewski)
2. Koło Mykanów-Seniorzy (Tadeusz Chrostowski, Jarek 

Piątek, Zenon Karwala)
3. FLY-Mykanów – Koło Mykanów (Jacek Chrząstek, 

Sebastian Jop, Rafał Klimczak).
 ZJSC

Muchowe Mistrzostwa  
Okręgu PZW Częstochowa 2017

W miejscowości Tylmanowa nad Dunajcem 
obyły się Muchowe Mistrzostwa Okręgu PZW 
Częstochowa. Organizatorem tegorocznych 
zawodów – jak w latach ubiegłych – był Ju-
rajski Salmoklub Częstochowa. Novum tego-
rocznych zawodów, mających na celu wyłonić 
najlepszych muszkarzy w Naszym Okręgu, 
była współorganizacja zawodów z PZW Ka-
towice. Zawody przygotowana wspólnymi 
siłami, zgromadziły  blisko 50 uczestników.

11 medali częstochowskich 
skoczków do wody 
Na rozgrywanej  
w Warszawie Ogólno-
polskiej Olimpiadzie 
Młodzieży – Mazowsze 
2017, skoczkowie  
Częstochowskiego 
Ośrodka Szkolenia 
Wyczynowego stawali 
łącznie na podium  
aż 11 razy.

Raków pokonał na wyjeździe Legionovię
W rozegranym w Ząbkach meczu sparin-
gowym Raków Częstochowa wygrał z Le-
gionovią Legionowo 2:1. Gole dla czerwo-
no-niebieskich zdobyli Krystian Wójcik i 
Damian Warchoł. 

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch dogod-
nych sytuacji stworzonych przez podopiecz-
nych trenera Marka Papszuna. Dwa razy zro-
biło się gróźnie pod bramką Legionovii po 
stałych fragmentach gry. Najpierw po podaniu 

Figla niecelnie uderzał Łabojko, a chwilę póź-
niej sam kapitan próbował pokonać bramkarza 
rywali uderzeniem sprzed „szesnastki”, ale 
piłka odbiła się od jednego z przeciwników i 
wyszła na rzut rożny. Ekipa z Legionowa od-
powiadała groźnymi kontrami z prawej strony 
boiska, jednak bez rezultatu. W 22. minucie 
Tomasz Wróbel zagrał prostopadłą piłkę do 
Wójcika, a były zawodnik Legionovii minął 
bramkarza i otworzył wynik spotkania. 

Po zmianie stron, na boisku wśród czerwo-
no-niebieskich było pięciu zawodników testo-
wanych, a w samej końcówce na placu gry po-
jawił się kolejny gracz sprawdzany przez sztab 
szkoleniowy. 

Drugą część przeciwnicy rozpoczęli groź-
nie. Jeden z rywali Rakowa uderzył z dystansu 
w poprzeczkę, ale „nasi” nie pozostawali dłuż-
ni i też stwarzali sobie okazje do podwyższenia 
rezultatu. Bliski szczęścia dwukrotnie był Jose 

Embalo. W 72. minucie po rozegranej akcji w 
naszym polu karnym podopieczni Mirosława 
Jabłońskiego doprowadzili do wyrównania, z 
którego nie cieszyli się zbyt długo. Niespełna 
2 minuty później Mizgała dośrodkował z le-
wej strony do Warchoła, a ten wyprowadził 
nasz zespół ponownie na prowadzenie. Do 
końca spotkania wynik już nie uległ zmianie. 

RKS Raków Częstochowa - Legionovia 
Legionowo 2:1 (1:0) red.

Lwy  
przegrały  
z Unią

Spotkanie zostało roze-
grane w ramach zaległej 
rundy rozgrywek PGE Eks-
traligi. W ekipie biało-zie-
lonych genialnie pojechał 
Rune Holta (17), ale nie-
stety była to jedyna dwucy-
frowa zdobycz Włókniarza. 
Choć w zespole Piotra Ba-
rona najbardziej wyróżniał 
się Janusz Kołodziej i Piotr 
Pawlicki (obaj po 11), to 
każdy z zawodników Unii 
dorzucił ważne punkty, co 
w końcowym rozrachunku 
doprowadziło do zwycię-
stwa.

Punktacja:
Fogo Unia Leszno – 52

1. Emil Sajfutdinow – 10+1 
(3,1*,3,3,-)

2. Peter Kildemand – 4+1 
(0,2,1,1*)

3. Piotr Pawlicki – 11+1 
(2*,2,3,2,2)

4. Grzegorz Zengota – 9+2 
(3,1,2*,2*,1)

5. Janusz Kołodziej – 11 
(2,3,0,3,3)

6. Dominik Kubera – 1 
(0,0,1)

7. Bartosz Smektała – 6+1 
(3,1*,2,0)

Włókniarz  
Vitroszlif CrossFit  
Częstochowa – 38

9. Leon Madsen – 5+1 
(2,1*,1,1,t)

10. Karol Baran – 3+1 
(1*,2,0,0)

11. Matej Zagar – 7 
(0,3,1,2,0,1)

12. Andreas Jonsson – 1 
(1,0,-,0,-)

13. Rune Holta – 17 
(3,3,2,3,3,3)

14. Michał Gruchalski – 2 
(2,t,0)

15. Oskar Polis – 3+1 
(1*,d,0,2) red.

Włókniarz Vitroszlif Cross- 
Fit uległ na własnym torze 
FOGO Unii Leszno 38:52. 
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Pewien chłop z Galicji tłu-
maczył podekscytowany: jo 
to lubia godać, oj, jak ja lu-
bia godać, godałbym i godał-
bym ciengiem, ino nie mom o 
czym...”. Czy on jeden? Znam 
takich wielu, zwłaszcza w po-
lityce, co tak lubią gadać, że 
gadają bez przerwy, choć nie 
mają o czym.

Gadanie wymyślił czło-
wiek, gdy spotkał drugiego 
człowieka, chodziło tu o wza-
jemną wymianę informacji 
i poglądów, po to by ustalić 
zbieżności i rozbieżności. Je-
den mówił, że „trza by coś 
zasiać”, drugi odpowiadał „e, 
tam”, i się to jakoś układało. 
Warunkiem była wzajemność, 
jeden mówił, drugi słuchał 
i vice versa. Gdy się mówi 
do niesłuchającego, staje się 
człowiek ilustracją przysło-
wia „mówi dziad do obrazu, a 
obraz doń ani razu”. Lepiej w 
takiej sytuacji zamilczeć, tym 
samym udając mądrzejszego 
niż się jest. 

Milczenie nie przypadko-
wo nazywane jest złotem. Jeśli 
ktoś mnie zagadnie co sądzę 
o krzywej Gaussa, to nie będę 
się upierał, że krzywa jest pro-

stą, lecz powiem mężnie: to 
nie mój problem i zamilknę 
wzniośle. Uniknę w ten sposób 
niebezpieczeństwa plecenia 
bzdur. Niestety, w dzisiejszych 
czasach milczenie wymaga od-
wagi. Nacisk społeczny powo-
duje przymus wypowiadania 
się w każdej sprawie, w do-
datku w sposób legitymujący 
przynależność do określonej 
sekty religijnej czy politycznej. 
Technologia zamiast dać gadu-
łom tani i bezpieczny knebel 
na mordy, wyposażyła ich w 
facebooki i twittery, by ględzi-
li bez ograniczeń. Ukaże się 
nowa książka, zanim czytelnik 
zdoła ją przeczytać zasypany 
zostanie twitterowymi ocena-
mi. Sztuka w Warszawie, nikt 
jej nie widział, ale jedni wyją z 
oburzenia, a drudzy z zachwy-
tu. Rusofilni, chińscy homo-
seksualiści pobili Aborygenów 
myśląc, że to Syryjczycy z Pa-
ryża, świat żąda twojej oceny 
w sprawie zagrożonych praw 
mniejszości. Prasa codzienna 
na Sri Lance pomyliła Polonię 

z Bolonią, czy, moim zdaniem, 
należy nasłać na śniadych 
dziennikarzy służby Reduty 
Obrony Dobrego Imienia Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej... 
Diabełek tkwiący w każdym 
człowieku podpowiada: ga-
daj, gadaj, najlepiej ostro i po 
nazwisku, radykalizm jest w 
cenie, dostaniesz lajka od pięk-
nych dam... Rozum powinien 
nas jednak krzepko chwycić za 
gardziel i przydusić wolę wy-
dania pisku. Trzeba mężnie po-
wiedzieć, że (po pierwsze) nie 
wypowiadam się w sprawach, 
na których się nie znam, (po 
drugie) jeśli się znam, potrze-
buję czasu, by przeanalizować 
fakty i zapoznać się z opiniami 
różnych stron, (po trzecie) opi-
nię swoją kieruję tylko do tych, 
którzy są nią zainteresowani, 
nie używam jej jako transpa-
rentu oznajmującego przyna-
leżność do jakiegoś obozu. 
Przedstawienie takich argu-
mentów wymaga odwagi. Gdy 
odwołamy się do pierwszego, 
uznają nas za człeka niekom-

petentnego. Gdy podamy drugi 
argument, pomyślą, że jeste-
śmy misiami-wolno-myślicie-
lami. A co do trzeciego, i tak 
nam nikt nie uwierzy. Panuje 
atmosfera, że jak ktoś nie jest z 
nami, to jest przeciw, więc jeśli 
wyraźnie nie opowiemy się za 
czymś, wezmą nas za wroga. 
Na domiar złego racjonalność 
myślenia nie ogranicza tego 
naszego diabełka, szepczącego 
w uszko: gadaj, gadaj, a ja cię 
zrobię Mości Panem. Poszła, 
psia wiara, do konowała...!

Jeżeli złoto milczenia jest 
nam obce, to jeszcze możemy 
się ratować stosując wariant 
pośredni: gadanie do obrazu. 
Sprawdza się jeśli na obrazie 
jest portret słuszny. Można 
także mówić do lustra. Sam tak 
robię, dyskutując ze sobą i cza-
sem nawet się ze sobą zgadza-
jąc. Jedno jest pewne: jak nie 
macie nic do powiedzenia, a 
lubicie gadać, nie zamęczajcie 
tym całego świata.

 Jarosław Kapsa

Mądrze 
milczeć

Do biura podróży przychodzi klient i mówi: 
– Mam 50 euro. Chciałbym za to jakieś niedrogie 

wczasy, ale żeby na miejscu była biblioteka, bilard, 
basen, siłownia, sauna, a w pokoju telewizor, komputer 
i kino domowe. 

– Nie ma u nas czegoś takiego. Ale chce pan coś takiego 
za darmo i do tego za granicą? 

– No pewnie. 
– To proszę się zgłosić do szwedzkiego więzienia. 

HUMOR 
na dobre 7dni

Do biura podróży przychodzi klient i mówi: 
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Albert Maignan (1845–1908):
„Fortuna odchodzi” – 1895 r.

Zostań moim Przyjacielem

Janek
Samiec urodzony w 2008 rok rasy europ. Umaszczenie 

bure z białym. Po sterylizacji i kastracji.
Janek trafił do schroniska 30.12.2016 r. wraz z innymi 

kotami po śmierci swojej właścicielki. Nowa sytuacja go 
przeraża, jeszcze boi się swobodnie wychodzić z domku. 
Potrzebuje spokojnego domu, aby móc na nowo cieszyć 
się życiem.
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

„Wiele spośród rzeczy, które możesz 
policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, 
których policzyć nie można, na-
prawdę się liczą.”

 Albert Einstein

Motto na 7dni

„Wiele spośród rzeczy, które możesz 
policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, 

„Wiele spośród rzeczy, które możesz 
policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, 

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Domowe sposoby na 
zajady: a) 4 liście aloesu 
zalewany wrzątkiem, po 
kilka minutach odcedzamy 
i przelewany do buteleczki 
- tym specyfikiem prze-
mywamy chore miejsca 
kilka razy dziennie; b) 
łyżeczkę świeżych droż-
dży mieszamy ze 100 ml 
ciepłego mleka i łyżeczką 
cukru, napój spożywamy 
raz dziennie przez tydzień; 
c) przyrządzamy okład z 
łyżeczki miodu i 10 kropel 
tranu - miksturą smarujemy 
bolące miejsca, przykrywa-
my jałowym gazikiem na 
15 minut, nie zmywamy.

2. Jak rozbić kokosa? 
Pierwszą rzeczą, którą na-
leży zrobić jest opróżnienie 
kokosa z wody kokosowej 
znajdującej się w środku. 
Kokos ma z jednej strony 
3 ciemne kropki, znacznie 
bardziej miękkie niż cała 
skorupa. Należy wydrążyć 
w co najmniej dwóch z nich 
otwory ostrym narzędziem 
(np. szpikulcem, korkocią-
giem, wąskim nożem), 

a następnie przelać płyn do 
szklanki. Kokosa można 
rozbić: a) młotkiem - ude-
rzając tępym lub ostrym 
końcem w „czubek” koko-
sa; b) uderzając o kamień 
lub beton; c) wkładając do 
rozgrzanego piekarnika na 
kilka minut i potem „puka-
jąc” w dowolnym miejscu.

3. Jak nauczyć szczeniaka 
czystości? Naukę rozpo-
czynamy od pierwszej 
chwili pobytu szczeniaczka 
w domu. Wyprowadzamy 
szczeniaka na dwór, po każ-
dym przebudzeniu, zaraz 
po posiłku i po zabawie. 
Niektórym szczeniakom 
zdarza się „popuścić” pod-
czas zabawy, są tak zajęte, 
że potrzeba fizjologiczna 
przestaje być ważna. 
Dlatego, jeśli zabawa się 
przedłuża, przerywamy ją 
i wyprowadzamy psiaka na 
spacer. Każdorazowo, jeśli 
zrobi co trzeba na trawniku 
– chwalimy go, tak, żeby 
wiedział, że zrobił dobrze.
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Średnie ceny mkw. miesz-
kania w Częstochowie to 
2,9 tys. zł, co oznacza, że 
mieszkać pod Jasną Górą 
jest minimalnie drożej 
niż m.in. Radomiu czy 
Legnicy. Jednocześnie w 
Kielcach własne lokum 
jest droższe średnio aż o 
40 proc. 

Gdzie w Częstochowie płaci się najwięcej 
za własne cztery kąty? Hitem są nowe apar-
tamentowce w dwóch północno-zachodnich 
dzielnicach - Parkitce i Grabówce. To tu w 
minionej dekadzie powstały 3-kondygnacyj-
ne budynki z garażami i mieszkaniami o po-
wierzchni nawet 100 mkw. W tych ostatnich 
przypadkach stawki na poziomie 6-6,5 tys. 
za mkw. nie są rzadkością. 

Kupujących kusi nie tylko spokojna okoli-
ca i świeże farby na ścianach. Niektórzy pła-
cą także za dodatkowe wyposażenie miesz-
kania. W ofercie na rynku częstochowskim 
nie brakuje lokali wykończonych w wysokim 

standardzie, należy się więc spodziewać ko-
lejnych lokalnych cenowych rekordów.

Jak wynika z badań, najpopularniejsze 
metraże kupowane w Częstochowie miesz-
czą się w przedziale 43-60 mkw. (46 proc. 
kupowanych lokali). Takie właśnie typowe 
mieszkania (np. 55 mkw., 3 pokoje) na Ra-
kowie to znacznie mniejszy wydatek niż w 
przypadku najbardziej prestiżowych adre-
sów. Zdarzają się okazyjne transakcje, gdy 
w przypadku bloków z wielkiej płyty wy-
starczy nieco ponad 100 tys. zł, by stać się 
właścicielem mieszkania o powierzchni 55 
mkw. 

Wybór odpowiedniego mieszkania nie 
jest więc problemem dla tych, którzy dyspo-
nują wystarczającym budżetem.  red.

Ceny mieszkań w Częstochowie
Ile trzeba zapłacić za luksusowy apartament w dzielnicy  Parkitka, a ile kosztuje dwupokojowy standard na Rakowie?




