
Będzie uniwersytet, ale... 
z przymiotnikami
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Od kilku miesięcy, Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie chwali się, że zo-
stanie uniwersytetem. To oczywiście bar-
dzo dobra dla naszego miasta wiadomość, 
ale jak samochód samochodowi nie równy, 
tak i uczelnia – uczelni. Najwyżej w hierar-
chii przybytków nauki stoją uniwersytety 
bezprzymiotnikowe – po prostu uniwersy-
tety. Nasza, jeszcze Akademia ma podobno 
przymiotnik mieć, a nawet dwa, ale jakie i 
dlaczego te - nie wiadomo.

Redakcja Tygodnika 7 dni zwróciła się 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina z prośbą o wyjaśnienie na-
zwy i o szczegóły dotyczące kryteriów, które 
nasza Akademia musiała spełnić, by uniwer-
sytetem zostać.

Odpowiedzi Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego:

„Zgodnie z przepisami wyraz „uniwersy-
tet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub 
przymiotnikami w celu określenia profilu 
uczelni może być używany w nazwie uczel-
ni, której jednostki organizacyjne posiadają 
co najmniej sześć uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora, w tym co naj-
mniej cztery w zakresie nauk objętych pro-
filem uczelni.

Akademia Jana Długosza w Częstochowie 
posiada 6 uprawnień do nadawania stopnia 
doktora, a więc spełnia warunek ustawowy 
do ubiegania się o zmianę nazwy.

Władze Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie wystąpiły do Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmia-
nę nazwy uczelni na Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie. Wniosek jest w trakcie anali-
zy formalnej.

Odpowiadając na Pani kolejne pytanie, 
zmiana nazwy publicznej uczelni akademic-
kiej następuje w drodze rozporządzenia Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt 
rozporządzenia w tej sprawie jest opracowy-
wany i w najbliższym czasie zostanie skiero-
wany do uzgodnień i konsultacji (w ramach 
procesu legislacyjnego). Biorąc pod uwagę 
uprawnienia poszczególnych podmiotów bio-
rących udział w konsultacjach (np. związki 
zawodowe) powinny one trwać co najmniej 
30 dni. Terminu wejścia w życie rozporzą-
dzenia nie można określić, gdyż zależy on od 
przebiegu (czasu trwania) procesu legislacyj-
nego i liczby zgłoszonych uwag. 

Ministerstwo zakłada, że najpóźniej od po-
czątku nowego roku akademickiego AJD w 
Częstochowie będzie nosiła nazwę Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodniczego.” red.
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„Dostałem od znajome-
go gazetę 7 dni i trafiłem 
na artykuł „Salon Prasowy: 
Worek problemów z ZGM”. 
Mieszkam w dzielnicy po-
łudniowo-wschodniej. Blok 
jest pod zarządem ZGM 
TBS. Wchodząc w temat 
ww. artykułu. Część miesz-
kań jest wykupiona, czyli 
to Wspólnota pod zarządem 
ZGM TBS. Wkupili te loka-
le ludzie prości, którym ktoś 
pomieszał myśli w głowie 
– przekazują lokale bez pro-
blemu dzieciom i wnukom. 
Ludzie – osoby tu żyjące, 
traktują przy okazji cały 
blok jak swoją własność, 
„bo to jest moje”. Odnośnie 
uwagi w artykule o robac-
twie. W bloku mieszka wła-

ścicielka mieszkania, która 
zbiera odpady żywnościowe 
po dzielnicy i okolicach i 
składuje je w piwnicy. Blok 
jest zarobaczony i zamrów-
czony. Następnie niektóre 
leciwe matrony dokarmiają 
z balkonów gołębie, dzieląc 
się chlebem czy bułkami. 
Gołąbie zlatują z dachu sta-
dem, a w lokalach wyższych 
pieter pełno ptasiego robac-
twa. Lokatorzy z tzw. lokali 
miejskich muszą to znosić 
i zgłaszać do administracji. 
Do administracji zgłaszane 
są też usterki, np. niespraw-
ny samozamykacz przy 
drzwiach wejściowych do 
klatki. Pracownik przycho-
dzi, poprawia. Dwa, trzy dni 
drzwi się zamykają, a po-

tem znów to samo. Światło 
przy wejściu też nie działa, 
a za domofon się płaci. Na 
zebraniu Wspólnoty te man-
kamenty były poruszane. 
Z tego co mi powiedziano, 
przedstawiciele administra-
cji zrobili tylko głupie miny, 
to znaczy, że wiedzą co jest 
grane w bloku. Blok jest mo-
nitorowany na zewnątrz, od 
frontu i z boków oraz na par-
terze. Szanowny pan prezes 
ZGM TBS wprowadził mo-
nitoring przeciwko graficia-
rzom. A co z dewastatorami 
blokowymi? Kto ma wgląd 
w dyski? Czy tak ciężko po-
wiedzieć, żeby osoba zbie-
rająca założyła gęstą siatkę 
w okienku od piwnicy? Nie 
byłoby smrodu na klatce. 

Po co zakładać koszyki na 
gazetki reklamowe i ulotki, 
kiedy drzwi wejściowe są 
otwarte. Kto tym zarządza? 
Kto kontroluje po interwen-
cjach? Dlaczego ludzie z 
lokali miejskich mają zno-
sić smród i robactwo przez 
niedbalstwo nadzoru ZGM 
TBS. W tamtych „parszy-
wych” czasach na klatkach 
schodowych, obok listy lo-
katorów, wisiał regulamin 
mieszkańców. Wypadałoby 
przypominać te przepisy na 
zebraniach Wspólnoty. A 
może te osoby są jako mó-
wiący monitoring i są pod 
specjalną ochroną?

Czytelnik.
Mieszkaniec lokalu 

miejskiego”.

Lokatorzy mieszkań 
wykupionych a lokatorzy 
lokali urzędu miasta

Kontynuujemy nasz cykl rozrywkowo-sentymenta-
lny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów 
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas nie-
dostatków i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycie-
czek i żywego kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc 
nie chcąc, tamte czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to 
i więcej latków.

Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć, 
a młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były 
komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Ubaw w 7dni

Kontynuujemy nasz cykl rozrywkowo-sentymenta-

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz! 
Spośród czterech odpowiedzi, jedna 
jest prawidłowa.

Jaki przedmiot jest na zdjęciu?
a) młynek do kawy
b) mikser
c) termos
d) młynek do pieprzu

W kolejnym numerze podamy poprawną 
odpowiedź. Miłej zabawy!

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Swój do swego po publiczne
gawjacek@poczta.fm: O projekcie „Słoneczna gmina” 

było bardzo cicho do momentu zamknięcia list. Dopiero 
wtedy miasto zaczęło się nim chwalić w mediach. Na li-
stach faktycznie w większości częstochowscy prominenci 
z prawa i lewa a jedyną osobą, która dostał dofinansowa-
nie i na pompę i na solary jest najbliższy partyjny kolega 
prezydenta. Generalną zasadą w tego typu projektach jest, 
że nie mogą w nich startować osoby powiązane z organi-
zatorem - w tym przypadku UM Częstochowa. Nasz ma-
gistrat odstąpił od tej zasady - jestem przekonany, że nie 
bez przyczyny. 

Anonim: Bzdura. Informacja o naborze była w 2017 
roku we wszystkich mediach.

Anonim: https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,PRZEMY-
SŁAW_MICHAŁ,WRONA,afd7fcfb8fe

Economik: SŁONECZNA GMINA dla tych,którzy za 
chwile nie będą za krat oglądać słońca,aby wyprowadzić 
„legalnie” kasę z magistratu to robi się inwestycja „sło-
neczne” rozłożone w czasie,żeby jak najwięcej wyprowa-
dzić zawyżając faktury czy to za usługę,czy to za materiały 
i tak około 50% wiec należało by to zgłosić do prokuratury 
czy CBA i kto defakto z tego „słoneczka” skorzysta i czy to 
nie ma powiązania z wykonawcą,który ma układy i ukła-
dziki z ratuszem,a to dopiero będzie ciekawe,powiedzą tak 
jak ich koleżanka Izabela Leszczyna z POpaprańców cy-
tuje: za PO i PSL nie było żadnej afery i w magistracie nie 
ma żadnej afery,a dług publiczny około półtora miliarda to 
co to za dług żaden i cały magistrat jest szczęśliwy,super 

@ PO obudziła się.., 
ale czy nie za późno?

Anonim: Szanowny Pan Jacek Krawczyk! Z powyższy-
mi pytaniami proszę zwrócić się do resortowego zastępcy 
prezydenta miasta p. A. Szewińskiego

po@po.pl: Żałosna ta platforma, oj żałosna ....

Mika: W tom magistracie rządzą nie profesjonaliści tyl-
ko nieudaczniki i cwaniaki,przychodzą rano do ratusza 
podpisują listę obecności albo i nie, następnie zastanawia-
ją się co tu zrobić,żeby upolować jakiś dil czy to u przed-
siębiorcy czy też u innego nie kumatego w temacie ludka 
i dzionek zleciał i to tak trwa już od 1945 roku i tak na 
oczach Częstochowian niszczą miasto i śmieją się,że maja 
dużo pieniędzy,a ja cieszę się,że TRUMNA NIE MA KIE-
SZENI, a ich rozliczy ten co rozlicza każdego z nas 
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Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego 
numeru – bilet PKP– udzielił internauta o 
pseudonimie Misio. Gratulujemy!  red.



Polskie sądy będą miały 
niebawem nie lada orzech do 
zgryzienia. Fala pozwów od 
obywateli wydaje się nie mieć 
końca. A sprawa do łatwych 
nie należy. Z jednej strony 

obywatela chronią przepi-
sy: Konstytucja RP, ustawy 
i prawo wspólnotowe, które 
„gwarantują społeczeństwu 
właściwe pod względem eko-
logicznym warunki rozwoju 

poprzez działania zmierzające 
do utrzymania naturalnych 
podstaw bytu człowieka”. Z 
drugiej jednak tysiące wygra-
nych spraw oznacza dla władz 
samorządowych i państwo-
wych wypłatę setek milionów 
złotych zadośćuczynień dla 
tychże obywateli. W tej spra-
wie jednak nie ma współczu-
cia – obywatel płaci podatki 
i ma liczne obowiązki, a w 
przypadku gdy ich nie dopeł-
nia czekają go grzywny, man-
daty, kary. Osoby składające 
pozwy twierdzą więc, że skoro 
oni realizują obowiązki wzglę-
dem państwa, to i państwo ma 
wypełniać obowiązki wzglę-
dem nich. Zdaniem zaangażo-
wanych w temat adwokatów 
sądy będą musiały wydawać 
wyroki korzystne dla obywa-
teli, a prócz wielu dowodów 

jest jeden, którego waga – zda-
niem prawników – przesądza 
o sprawie na rzecz mieszkań-
ców. 22 lutego 2018 roku Try-
bunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wydał wyrok, w 
którym orzekł, że Polska na-
ruszyła prawo Unii w kwestii 
jakości powietrza, przekracza-
jąc notorycznie dopuszczalne 
wartości stężenia szkodliwego 
pyłu. Trybunał stwierdził, że 
rażące wieloletnie zaniedba-
nia państwa doprowadziły do 
tego, iż powietrze w Polsce 
nie spełnia unijnych norm. I 
najważniejsze. Na bazie tej 
konkluzji Trybunał uznał, 
że z powodu zanieczyszczeń 
dochodzi do naruszenia dóbr 
osobistych mieszkańców Pol-
ski.

No i się zaczęło... 
Setki pozwów trafiają do 

sądów o zadośćuczynienie. 
Kwoty, których domagają się 
obywatele są różne – od 10 do 
50 tysięcy złotych.
Ale o co chodzi
z tym naruszeniem  
dóbr osobistych...?

Znaczna część społeczeń-
stwa jest świadoma tego, jak 
bardzo szkodliwe jest powie-
trze, którym codziennie od-
dychamy oraz tego, że władze 
od wielu lat nie podejmują 
skutecznych działań, aby 
przeciwdziałać zatruwaniu 
własnych mieszkańców. Zda-
niem prawników, naruszanie 
dóbr osobistych obywateli, 
to życie ze świadomością, że 
oddychamy skażonym, zatru-
tym powietrzem, z powodu 
którego chorują i umierają 
ludzie. Ponieważ posiadamy 
taką wiedzę to zmuszani je-
steśmy do szeregu ograniczeń, 
na przykład: rezygnowania z 
aktywności na powietrzu poza 
domem, chociażby spacerów, 
a we własnym domu, ograni-
czania wietrzenia go zimą. W 
opinii prawników swobody 
życia pozbawiają nas władze 
lokalne i państwowe. Ogła-
szają bowiem alarmy smogo-
we z chwilą przekroczenia na 
danym terenie norm stężenia 
pyłów i wydają mieszkańcom 
zalecenia, by ci najlepiej nie 
wychodzili z domów. Taki 
stan rzeczy narusza prawa 
każdego obywatela Polski. 

Dlatego – zdaniem praw-
ników – pozwy mieszkańców 
kierowane przeciwko wła-
dzom miast, gmin i Skarbowi 
Państwa mają ogromne szanse 
na wygraną.
A co z mieszkańcami 
Częstochowy?

Argumentów potwierdza-
jących fakt, iż częstochow-
skie władze robią zbyt mało, 
jest sporo – pisaliśmy o tym 
wielokrotnie. Pewne wątpli-

wości możemy mieć w jednej 
kwestii: czy władze miasta 
celowo naruszają nasze dobra 
osobiste, nie podejmując sku-
tecznych działań w walce ze 
smogiem, czy też wynika to z 
ich niedbalstwa, zaniechania i 
bezmyślności? 

Tak czy inaczej, jeśli jakiś 
mieszkaniec Częstochowy 
chciałby pójść przeciwko mia-
stu do sądu musiałby odpo-
wiedzieć na kilka podstawo-
wych pytań: 

* Czy podawanie aktual-
nych danych o przekroczeniu 
stężania szkodliwych pyłów 
jest działaniem bezpośrednio 
wpływającym na walkę ze 
smogiem? Także wynajęcie 
drona, którym chwalił się nie 
tak dawno prezydent Maty-
jaszczyk, ma wpływ na to, że 
smogu jest mniej?

* Czy można mówić o sku-
tecznej walce ze smogiem, 
skoro w aż 20 budynkach, 
którymi zarządza prezydent 
Matyjaszczyk (a w jego imie-
niu ZGM TBS) funkcjonują 
kotłownie dla potrzeb cen-
tralnego ogrzewania? Czy bu-
dynki komunalne, a jest ich aż 
221, w których lokale miesz-
kalne posiadają indywidualne 
ogrzewanie piecowe, nie pro-
dukują trującego smogu? Czy 
skutecznym można nazwać 
działanie prezydenta Maty-
jaszczyka, skoro przez 9 lat do 
sieci ciepłowniczej lub gazo-
wej podłączono zaledwie 64 
budynki? Czy walki ze smo-
giem prezydent nie powinien 
zacząć od wymiany systemu 
grzewczego w obiektach, któ-
rych sam jest właścicielem?

* Czy dofinansowania do 
zakupu nowych, ekologicz-
nych pieców trafiają do prze-
ciętnego, nierzadko uboższego 
częstochowianina? Jak to się 
stało, że na niepełnej liście w 
projekcie Słoneczna Gmina 
znaleźli się w dużej części lo-
kalni politycy, działacze par-
tyjni, radni, urzędnicy magi-
stratu i pracownicy jednostek 
podległych częstochowskie-
mu samorządowi, rodzina i 
znajomi królika...? (pod presją 
opinii publicznej lista została 
ponownie otwarta).

* Dlaczego miasto nie 
odniosło się do ustaleń Czę-
stochowskiego Alarmu Smo-
gowego po tym, gdy prezes 
CzAS-u Hubert Pietrzak upu-
blicznił dane o zanieczyszcza-
niach w Częstochowie podane 
przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Ka-
towicach? Wynika z nich, że 
„według obowiązujących w 
Polsce przepisów dla benzo(a)
pirenu norma 1ng/m³ dotyczy 
wielkości średniorocznych. 
Średnioroczne stężenia ben-
zo(a)pirenu na terenie Czę-

stochowy kształtowały się na-
stępująco: 2015 – 2,99 ng/m³, 
2016 – 3,71 ng/m³ oraz 2017 
– 4,82 ng/m³.” Tym samym 
przekroczyliśmy dopusz-
czalne normy rakotwórczego 
związku prawie o 500 procent. 
W jaki sposób prezydent Ma-
tyjaszczyk wykorzystał wie-
dzę WIOŚ?

* Jak to możliwe, że za-
miast skutecznie walczyć ze 
smogiem urzędnicy głowią się 
nad tym, jak wprowadzić w 
błąd obywatela, który domaga 
się odpowiedzi na informację 
publiczną? Zdaniem miesz-
kańca poświadczono niepraw-
dę w ten sposób, że w dwóch 
dokumentach dotyczących 
działań kontrolnych podejmo-
wanych przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Częstocho-
wie, przedstawiono dwie wy-
kluczające się ze sobą odpo-
wiedzi, z których co najmniej 
jedna jest oczywiście fałszy-
wa. (Straż Miejska twierdzi, 
że w 2017 roku przeprowa-
dziła 463 kontroli, natomiast 
z raportu WIOŚ wynika, że 
częstochowska strażnicy prze-
prowadzili tych kontroli tylko 
189). A rzecz w tym, czy Straż 
Miejska w ogóle kogokolwiek 
kontroluje, a jeśli tak, to czy 
mamy przez to mniej smogu?

Oczywiście pytań można 
by postawić znacznie wię-
cej, np. o raport NIK-u, który 
wskazuje, że miasto wyda-
je coraz więcej pieniędzy na 
przedsięwzięcia w niewielkim 
stopniu wpływające na ogra-
niczenie powstawania smogu, 
zamiast na takie, które zapew-
niałyby najefektywniejsze wy-
korzystanie środków, w tym 
na wymianę u mieszkańców 
kotłów grzewczych. Można 
też gruntownie przeanalizo-
wać sprawę zakupu przez 
miasto 40 nowych autobusów 
hybrydowych, które miały być 
jednym z elementów walki ze 
smogiem. Niestety nie jeżdżą, 
stoją i się kurzą na parkingu 
MPK.

Wszystkie te wątpliwości 
działają na niekorzyść często-
chowskiego magistratu. Grze-
chem jest nie tylko czynienie 
zła, ale też powstrzymywanie 
się od dobra, zwane potocznie 
zaniechaniem.

 Renata R. Kluczna
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Kto odpowie za  
rakotwórczy smog?
Mieszkaniec Częstochowy, który uważa, że jego do-
bra osobiste zostały naruszone z powodu zanieczysz-
czonego w mieście powietrza może wystąpić do sądu  
z pozwem przeciwko miastu Częstochowa, reprezento-
wanemu przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka 
(SLD). To wcale nie żart. Występowanie do sądów po-
wszechnych przeciwko władzom miejskim i Skarbowi 
Państwa staje się – można by rzec – koniecznością. 
Do warszawskich sądów wpłynęło już 100 pozwów od 
obywateli, a w całym kraju jest ich znacznie więcej.  
W Częstochowie co prawda nie było jeszcze takiego 
przypadku, ale to kwestia czasu. Pozwy dotyczą braku 
skutecznych działań, tak ze strony miasta, jak i pań-
stwa w walce ze smogiem. 

Czy posypią się pozwy przeciwko prezydentowi?

Benzo(a)piren - jeden z najgroźniejszych kancerogenów. Wywołuje raka płuc  
i może wpływać na występowanie niektórych nowotworów nerki i pęcherza.

Jest zawarty między innymi w papierosach. Ale nie tylko. Jego wysokie poziomy 
znajdują się też w powietrzu w całej Polsce w miejscach, gdzie w starych kotłach kop-
ciuchach spalany jest węgiel, drewno, a często i śmieci.

48 tysięcy Polaków umie-
ra rocznie z powodu za-
nieczyszczonego powietrza 
– szacuje Światowa Orga-
nizacja Zdrowia. Według 
statystyk Unii Europejskiej 
Polska jest jednym z dwóch 
(obok Bułgarii) najbardziej 
zanieczyszczonych krajów 
wspólnoty, a na liście 50 naj-
bardziej skażonych miast 
UE aż 33 to miasta polskie. 



Salon Prasowy 7dni:
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 Forum Doradztwa Zawodowego 
dla uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regional-
ny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizują w 
dniach 13 - 14  kwietnia 2018 r. II Regionalne Forum Do-
radztwa Zawodowego. Wojewódzki Urząd Pracy  w Ka-
towicach Filia w Częstochowie we współpracy z Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie, Powia-
towym Urzędem Pracy  w Częstochowie oraz Centrum In-
formacji Zawodowej w Częstochowie zapraszają uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców 
na bezpłatne konsultacje w zakresie planowania ścieżki edu-
kacyjno-zawodowej przez młodzież. Dyżury konsultantów – 
doradców zawodowych i pośredników pracy odbędą w dniu 
14 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00, w budyn-
ku przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie.

 Bieg Jurajskich Ścieżek 
już 15 kwietnia

Blisko 180 zawodników jest już zgłoszonych do V Biegu Ju-
rajskich Ścieżek, który po raz piąty odbędzie się na terenie 
gmin: Żarki i Niegowa w najbliższa niedzielę 15 kwietnia 
2018 r. Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 15 km, 10 
km oraz z kijkami Nordic Walking na długości 10 km. Zgło-
szenia do cyklu można dokonać na dwa sposoby. Na stro-
nie www.biurozawodow.pl (do dzisiaj tj. 12 kwietnia) lub w 
dniu imprezy. Program: 9:30 Uroczyste otwarcie imprezy, 
10:00 Start Biegu Głównego na 15 km, 10:05 Start Biegu na 
10 km i Marszu Nordic Walking na 10 km, 12:00 Zamknię-
cie mety dla wszystkich Biegów, 12:05 Ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród, 12:20 Start biegów dla dzieci i młodzieży. 
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Żarki. Współorganizato-
rzy: Grupa Biegowa „Biegaj z Żarkami”, Gmina Niegowa, 
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie, 
MGOK w Żarkach, OSP Żarki, OSP Czatachowa, OSP Ja-
worznik, OSP Niegowa, OSP Trzebniów.

 Włókniarz wraca z Grudziądza 
z jednym punktem

Rewelacyjne widowisko sportowe stworzyli żużlowcy 
MRGARDEN GKM Grudziądz oraz forBET Włókniarza 
Częstochowa podczas pierwszej rundy PGE Ekstraligi. Spo-
tkanie zakończyło się podziałem punktów meczowych, remi-
sem – 45:45. W zespole Lwów genialny występ zaliczył Fre-
drik Lindgren, zdobywając komplet 18 punktów. Wtórował 
mu Leon Madsen – zdobywca 15 punktów.

 Wreszcie dach nad lodowiskiem
Zadaszenie nad trybunami i płytą lodowiska, nowe oświe-
tlenie i nagłośnienie – między innymi te elementy złożą się 
na inwestycję przy ul. Boya-Żeleńskiego. Miasto podpisało 
z wykonawcą robót umowę na blisko 5 mln zł. Dach znaj-
dzie się na wysokości ponad 11 metrów, a jego powierzchnia 
wyniesie ponad 3 tys. metrów kw. Zadaszenie będzie miało 
formę łukową i zostało tak zaprojektowane, aby osłaniało 
przejście z budynku MOSiR na płytę lodowiska oraz po-
zostałe obiekty sportowe. Od strony trybuny projektowane 
są rolety, które osłonią widownię przed wiatrem, a jedno-
cześnie umożliwią przewietrzanie obiektu nocą, kiedy nie 
będzie użytkowany. Oprócz budowy samego zadaszenia, 
zakres robót obejmie też m.in. przebudowę oświetlenia pły-
ty lodowiska i instalacji elektrycznych, przebudowę części 
trybuny oraz muru oporowego, ustabilizowanie skarpy try-
buny oraz zagospodarowanie terenu. Dzięki inwestycji, zimą 
lodowisko będzie lepiej oświetlone i nagłośnione, a latem – 
zacienione i osłonięte od deszczu. Zadaszenie pozwoli też 
znaleźć zastosowanie dla osłoniętej powierzchni przez cały 
rok – rozważa się poszerzenie funkcjonalności obiektu po-
przez umieszczanie tam przenośnych elementów zabawo-
wych dla dzieci. Zakończenie robót planowane jest do końca 
września tego roku.

 Weekend w teatrze im. A. Mickiewicza
* Piątek 13.04, godz. 19.00, Mayday
* Sobota 14.04, godz. 19.00, Kredyt
* Niedziela 15.04, godz. 16.00, Pierwszy raz; godz. 19.00, Kredyt

 ...i w OKF
* Piątek 13.04
godz. 15.00 i 20.30, Nigdy cię tu nie było
godz. 16.45, Niewidzialne
godz. 18.45, Twarz
* Sobota 14.04
godz. 11.00, Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska   
godz. 14.15, Nigdy cię tu nie było
godz. 16.00, Twarz
godz. 18.30, Luiza Miller   
* Niedziela 15.04
godz. 11.00, Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska   
godz. 15.00 i 20.30, Nigdy cię tu nie było
godz. 16.45, Niewidzialne
godz. 18.45, Twarz

Wiosenne problemy miasta
Za oknem wiosna, więc u 

uczestników Podziemnego Salo-
nu Prasowego 7 dni, widać było 
znaczny przypływ energii. Na po-
czątku pojawił się zupełnie nowy 
temat.

- Byłem w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy. Z moich obserwacji 
wynika, że bezrobocie w Często-
chowie jest bardzo duże, bo cięż-
ko jest dostać rano numerek do 
rejestracji. Trzeba wstać bardzo 
wcześnie i odstać swoje w dłu-
giej kolejce. A w ogóle to widzę, 
że więcej jest ofert dla kobiet niż 
mężczyzn. A jak już jest praca dla 
mężczyzn, to tylko ciężka fizycz-
na i prawie niewolnicza - twierdzi 
częstochowski bezrobotny.

- A ja się z panem nie zga-
dzam – odpowiedziała uczestni-
cząca w Salonie kobieta. - Pracy 
jest tak samo dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. Wszystkie oferty doty-
czą najczęściej pracy fizycznej. Z 
tym, że rzeczywiście mężczyznom 
oferuje się najczęściej pracę w bu-
downictwie .

Kolejny temat zgłoszony przez 
uczestników spotkania dotyczył 
możliwości rozbudowy własnych 
nieruchomości.

- Nurtuje mnie problem braku 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gruntów położonych na 
obrzeżach miasta. Rozmawiałem 
kilkukrotnie w tej sprawie z radny-
mi miasta. Uważam, że  poniekąd 
jest to ich wina, gdyż często nie 
przychodzą na głosowania podczas 
sesji rady miasta, albo wychodzą 
w czasie głosowań. Dlatego więk-
szość uchwał prezydenta Maty-
jaszczyka przechodzi bez kłopotu. 
Ten problem dotyczy bardzo wielu 
mieszkańców Częstochowy, któ-
rzy będąc właścicielami działek 
rolnych o powierzchni powyżej 
3000 m.kw., nie mogą ich w ża-
den sposób sprzedać. Są właściwie 
ubezwłasnowolnieni – odezwał się 
głos z sali.

Jeden z czytelników poruszył 
bardzo ważny problem, którym w 
najbliższym czasie zajmie się Ty-
godnik 7 dni.

- Czy redakcja mogłaby się do-
wiedzieć, czy to prawda, że mają 
powstać Rady Lokatorskie w bu-
dynkach komunalnych, bo chodzą 
takie słuchy po mieście? Co to za 
twór? Jakie będzie mieć prawa i 
obowiązki? I w jakim właściwie 
celu się go wprowadza? Moim 
zdaniem to tylko skłóci lokato-
rów ze sobą, tych którzy mieszka-
nia już wykupili z tymi, co nadal 
wynajmują od ZGM-u. Powstanie 
taki „Paweł i Gaweł” w jednym 
budynku. Przecież są bloki, gdzie 
jest np. 20 mieszkań komunal-
nych i 20 wykupionych. To kto 

wtedy będzie rządził na budyn-
ku? Wspólnota Mieszkaniowa czy 
Rada Lokatorska?

Kontynuując temat mieszkań 
komunalnych, z sali padło pytanie 
skierowane do miejskich urzędni-
ków.

- Jaki jest termin oczekiwa-
nia na wykupienie mieszkania na 
własność, będącego w zasobach 
miasta? Moim sąsiadom zaję-
ło to aż rok. I nie było w tym ich 
winy, wszystko zrobili jak należy, 
formalności załatwili sprawnie i 
zgodnie z procedurami. Wygląda 
na to, że miasto robi wszystko, 
żeby mieszkań nie sprzedawać, 
a przecież teoretycznie powinno 
mieć w tym interes, bo ma z tego 
kasę – dziwiła się jedna z pań.

Na tym nie zakończyła się dys-
kusja o wspólnotach mieszkanio-
wych.

- Ja też mam zastrzeżenia do 
prawa jakie obowiązuje w naszym 
kraju. Mieszkam w bloku na Ty-
siącleciu, w którym jest Wspól-
nota Mieszkaniowa. W jednym z 
mieszkań na parterze bez przerwy, 
o każdej porze dnia i nocy odby-
wają się głośne balangi, imprezy 
i dość liczebne dziwne spotkania 
towarzyskie, które niejednokrotnie 
zakłócają spokój innym mieszkań-
com bloku. W związku z tą sytu-
acją, pod nasz blok nieustannie 
podjeżdżają wszystkie służby ra-
tunkowe: Policja, Straż Pożarna 
i Pogotowie Ratunkowe, bo albo 
czuć gaz na klatce, albo ktoś roz-
rabia. Zdarza się też, że któryś z 
imprezowiczów wymaga pomocy 
lekarskiej. I tu pojawia się pytanie, 
co my jako mieszkańcy możemy 
zrobić, by usunąć definitywnie z 
budynku tak uciążliwego lokato-
ra? Policja dobrze wie, co się u nas 
dzieje i nic z tym nie robi. Czyżby 
nie było żadnych przepisów, które 
w takich sytuacjach pozwalają na 
przymusowe usunięcie z budyn-
ku właściciela mieszkania, który 
stale zakłóca mir domowy innym 
mieszkańcom? A poza tym, każ-
dy przyjazd służb ratunkowych 
generuje niemałe koszty. Za to 
płacimy my wszyscy, z naszych 
podatków, więc chyba mamy pra-
wo domagać się zdecydowanych 
reakcji służb. Mamy swoje prawa 
i chcemy mieszkać w spokoju i za 
to płacimy. Wygląda jednak na to, 
że w naszym kraju prawo chroni 
łobuzów, a nie uczciwych ludzi – 
powiedział starszy mężczyzna.

Z tematów dotyczących ZGM-
-u oraz wspólnot mieszkaniowych 
dyskusja przeniosła się na spół-
dzielnie mieszkaniowe.

- Czy to prawda, że w mieszka-
niu własnościowym będącym w 

zasobach spółdzielni mieszkanio-
wej bezwzględnie musi być ktoś 
zameldowany, nawet jeśli tam nie 
mieszka na stałe? Według Śród-
miejskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej - tak. Czy są jakieś przepisy, 
które o tym mówią?

Jeden ze stałych uczestników 
Salonu także miał pytanie dotyczą-
ce spółdzielczości mieszkaniowej.

- Ja chciałem poruszyć temat wy-
datków Śródmiejskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, które przez ostat-
nie kilka lat bardzo wzrosły. Cie-
kawi mnie na co idą te pieniądze, 
skoro nie widać jakichś większych 
remontów czy nowych inwestycji. 
Dlatego wystosowałem pismo do 
zarządu spółdzielni, w którym za-
żądałem ujawnienia zarobków pre-
zesa, zastępców prezesa, głównego 
technicznego i głównej księgowej. 
Nie wiem, czy dostanę odpowiedź, 
ale podejrzewam, że te wyższe wy-
datki spółdzielni to przede wszyst-
kim horrendalne pensje osób 
zarządzających spółdzielnią. Uwa-
żam, że my spółdzielcy powinni-
śmy wiedzieć, na co idą pieniądze 
z czynszów, które płacimy.

Ponieważ na dworze już wiosna, 
to i na naszym Salonie musiały się 
pojawić wiosenne tematy.

- Jestem mieszkanką Śródmie-
ścia i bardzo się cieszę, że już tak 
ciepło. Wreszcie można wyjść na 
spacer po mieście. Ale błogi na-
strój przechadzki zakłóca widok 
zalegających w wielu miejscach 
miasta gnijących liści. Na przykład 
przy Gimnazjum nr 9, od strony ul. 
Ogińskiego, na obrzeżach jezdni, 
ale i na chodnikach, leży od jesieni 
brunatna gnijąca masa  Nikt abso-
lutnie tego nie sprząta. Nawet, na 
oddanym nie tak dawno do użytku 
skrzyżowaniu ul. Słowackiego z 
Monte Cassino, także na nowych 
rabatach i klombach, leżą zbutwia-
łe sterty liści. To znaczy, że miasto 
owszem, buduje nowe chodniki i 
zakłada rabaty, ale potem już niko-
go nie obchodzi, jak te rabaty wy-
glądają. To po prostu skandal.

Na koniec wiosennego Salonu 
jeden z uczestników wystosował 
apel do rowerzystów i pieszych.

- Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo swoje i pieszych, proszę 
wszystkich cyklistów, by jeździli 
wyłącznie po ścieżkach rowero-
wych. A do pieszych apeluję, by 
wykazali więcej zrozumienia i em-
patii dla sympatyków dwóch kółek 
i nie spacerowali po ścieżkach ro-
werowych.

Na kolejny Podziemny Salon 
Prasowy 7 dni zapraszamy w po-
niedziałek 7 maja o godz. 16.00, 
do kawiarni Caffe del Corso (sala 
podziemna) w III Alei. red.
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Porzucona własność 
– wraków ci u nas dostatek

Co prawda kilka miesięcy temu 
wyjaśnialiśmy, co należy zrobić z 
porzuconymi samochodami, ale jeśli 
trzeba do tematu powrócimy. Nieste-
ty, nasz sygnalizujący sprawę artykuł 
na niewiele się zdał. Częstochowskie 
służby porządkowe, co prawda pro-
blem dostrzegają, ale na tym koniec. 
A przecież porzucone samochody 
stanowią kłopot nie tylko dlatego, że 
zajmują cenne miejsca parkingowe. 
Szpecą okolicę i są łatwym celem 
dla wandali i złodziei. Mogą również 
stanowić zagrożenie z powodu wy-
cieku płynów czy podpaleń.

W imieniu społeczności ze 
Stradomia wystosowaliśmy do 
Straży Miejskiej serię pytań.

* Mieszkańcy ulicy Przestrzennej w 
Częstochowie twierdzą, iż zgłaszali do 
Straży Miejskiej fakt przebywania sa-
mochodu powypadkowego na ich uli-
cy. Ile zgłoszeń w tej sprawie przyjęła 
Straż Miejska?

* Dlaczego - mimo sygnałów od 
mieszkańców - samochód nie został 
usunięty? 

* Jakie czynności - prócz zgłoszenia 
Straży Miejskiej - mają podjąć miesz-
kańcy, by samochód został usunięty?

* Jak długo od momentu zgłoszenia 
niesprawnego pojazdu, Straż Miejska 
dokonuje czynności usunięcia wraku?

Oto odpowiedź:
„Na stanowisko dyżurnego Straży 

Miejskiej w Częstochowie w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy wpłynęło tylko 
jedno telefoniczne zgłoszenie dotyczą-
ce uszkodzonego pojazdu w rejonie ul. 
Przestrzennej. Zgłaszający poinformo-
wał, że pojazd jest najprawdopodobniej 
po kolizji i nikt się nim nie interesuje. 
Strażnicy miejscy tego samego dnia 
niezwłocznie potwierdzili fakt i spraw-
dzili w kartotece policyjnej czy po-
jazd o tych numerach rejestracyjnych 
nie jest poszukiwany. Okazało się, że 
auto nie figuruje w kartotece pojazdów 
poszukiwanych. Następnie strażnicy 
miejscy mając numery rejestracyjne 
skontaktowali się z właścicielem po-
jazdu. Okazało się, że pojazd został 
sprzedany, ale tablice rejestracyjne 
figurują jeszcze na „starego” właści-
ciela. Straż Miejska rozpoczęła proce-
durę dotarcia do nowego właściciela 
oraz monitorowała, czy pojazd nadal 
się znajduje przy ul. Przestrzennej czy 
został zabrany. Gdy strażnicy miejscy 
dotarli do nowego (drugiego) właści-
ciela, otrzymali informację, że pojazd 
został ponownie sprzedany trzeciemu 
właścicielowi, ale nowy właściciel też 
nie przerejestrował auta. Straż Miejska 
cały czas czyni starania, aby skontakto-
wać się z trzecim właścicielem.

Sprawa ciągnie się, gdyż w trakcie 
czynności pojazd został dwukrotnie 
sprzedany, ale ani razu nie został prze-
rejestrowany. Dlatego dotarcie do no-
wych właścicieli zajmuje dodatkowy 
czas.

Mieszkańcy, którym przeszkadza-
ją wraki na osiedlowych drogach w 
pierwszej kolejności powinni skon-
taktować się z zarządcą drogi, który 
następnie powinien powiadomić Straż 
Miejską. Na terenach spółdzielni 
mieszkaniowych wniosek powinien 
złożyć przedstawiciel spółdzielni.

Czas jest różny i zależy od indywi-
dualnej sprawy. Jeśli np. można skon-
taktować się z właścicielem telefonicz-
nie i ten podejmie współpracę i szybkie 
działania to pojazd może zwolnić miej-
sce w krótkim czasie. Jeśli natomiast są 
problemy z ustaleniem właściciela, lub 
właściciel nie wykazuje chęci współ-
pracy, nie odbiera wezwań lub tele-
fonów, czynności mogą się ciągnąć. 
Sprawa z ul. Przestrzennej jest cza-
sochłonna ponieważ pojazd dwa razy 
zmieniał właściciela, ale nowi właści-
ciele nie zmieniali tablic rejestracyj-
nych co spowolniało sprawę. Sprawa 
powinna zakończyć się w do połowy 
kwietnia 2018 roku.

Należy rozróżnić stwierdzenie „po-
jazd niesprawny” od stwierdzenia „po-
jazd długotrwale nieużywany”. Pojaz-
dem niesprawnym może być np. nowe 
auto po kolizji. Natomiast tzw. „wra-
kiem” jest pojazd długotrwale nieuży-
wany. To wszystko zależy od konkret-
nej sprawy. Straż Miejska może zlecić 
odholowanie tylko tzw. „wraków”. 
Każda sprawa jest inna i czas też jest 
różny.

Straż Miejska może zlecić odholo-
wanie pojazdu, który spełnia wymogi 
pojazdu długotrwale nieużywanego 
tylko i wyłącznie na wniosek zarząd-
cy drogi. Mieszkańcy, którym prze-
szkadzają tzw. „wraki” w pierwszej 
kolejności swoje uwagi powinni zgło-
sić do zarządcy drogi, który następnie 

powinien powiadomić częstochowską 
Straż Miejską. Na terenach spółdziel-
ni mieszkaniowych wniosek powinna 
złożyć spółdzielnia.

Artur Kucharski, Straż Miejska 
w Częstochowie.”

Odpowiedz Straży Miejskiej nie 
była wyczerpująca, ponowiliśmy 
więc nasze pytania.

* Z informacji uzyskanych w po-
przednim mailu wynika, iż mieszka-
niec Częstochowy nie może bezpo-
średnio skontaktować się ze Strażą 
Miejską i powiadomić służb porządko-
wych o zaistniej sytuacji - długotrwale 
nieużytkowanego samochodu spełnia-
jącego cechy tzw. wraka. Prosimy o 
podanie podstawy prawnej, która na-
kłada na obywatela nakaz kontaktowa-
nia się najpierw z zarządcą drogi bądź z 
zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.

* Czy nie uważacie Państwo, że 
tego typu działanie – zarządca drogi 
pośredniczy w interwencji - hamuje 
postawy pro obywatelskie?

Straż Miejska odpowiedziała:
„W poprzednim mailu napisałem 

Pani, że „mieszkańcy, którym prze-
szkadzają wraki na osiedlowych dro-
gach w pierwszej kolejności p o w i n 
n i” (choć nie muszą) „skontaktować 
się z zarządcą drogi, który następnie 
powinien powiadomić Straż Miejską”. 
(Przykładem, że można zadzwonić 
bezpośrednio do Straży Miejskiej jest 
przecież zgłaszający z ul. Przestrzen-
nej, o którym Pani pisze artykuł). 
Oczywiście jeśli zgłaszający najpierw 
zadzwoni do dyżurnego Straży Miej-
skiej to dyżurny poinformuje zgłasza-
jącego o całej procedurze.

Powiadomienie w pierwszej kolej-
ności zarządcy drogi przyspiesza całą 
procedurę i jest korzystne dla zgłasza-
jącego. Straż Miejska ma już wniosek 
od zarządcy drogi i może przystąpić 
do realizacji wniosku. W przypadku, 
gdy mieszkaniec zadzwoni w pierw-

szej kolejności do Straży Miejskiej to 
najpierw trzeba potwierdzić zgłosze-
nie, wysłać pismo do zarządcy drogi, 
czekać na odpowiedź... To wszystko 
wydłuża procedurę.

Usuwanie pojazdów pozostawio-
nych bez tablic rejestracyjnych lub któ-
rych stan wskazuje, że nie są używane 
odbywa się na podstawie art. 50a usta-
wy „Prawo o ruchu drogowym” połą-
czonej z „Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie usuwania pojazdów pozo-
stawionych bez tablic rejestracyjnych 
lub których stan wskazuje na to, że nie 
są używane”.

Owe rozporządzenie stanowi w § 
3 punkt 2 „Organ gminy lub zarząd-
ca drogi, w ramach wykonywanych 
zadań, zgłasza potrzebę usunięcia po-
jazdu z drogi podmiotowi, o którym 
mowa w § 2 pkt 1 (straż gminna/miej-
ska) lub pkt 2 (Policja)”.

Trzeba mieć na uwadze, że odho-
lowanie pojazdu to odholowanie czy-
jejś własności. Dlatego Straż Miejska 
stara się za każdym razem dotrzeć do 
właściciela przed odholowaniem i po-
wiadomić go o zamiarze odholowania 
pojazdu. Mając na uwadze działania z 
2017 roku (80 interwencji) w 19 przy-
padkach częstochowska Straż Miejska 
zlecała odholowanie pojazdu na par-
king strzeżony, co wiązało się z do-
datkowymi kosztami dla właściciela 
pojazdu. W 61 przypadkach rozmowy 
strażników miejskich z właścicielami 
tzw. „wraków” przyniosły efekt w po-
staci usunięcia ich z parkingów ogól-
nodostępnych.

Artur Kucharski, Straż Miejska 
w Częstochowie.”

Mieszkańcom ulicy Przestrzennej 
nie pozostaje nic innego, jak pocze-
kać do połowy kwietnia, bo czymże 
jest kilka dni w porównaniu z kilkoma 
miesiącami.

 Renata R. Kluczna

„Mieszkamy przy ulicy Przestrzennej w Częstocho-
wie. Od wielu, wielu miesięcy, będzie gdzieś około 2 
lat, na końcu naszej ulicy stoi samochód marki Ford. 
Posiada z tyłu tablicę rejestracyjną oraz na przedniej 
szybie naklejkę, na której też jest numer. Właścicie-
lem samochodu jest ktoś z Częstochowy, bo rejestra-
cja zaczyna się od SC. Z przodu, pojazd jest poważ-
nie uszkodzony. Widać, że uczestniczył w kolizji bądź 
wypadku drogowym. O tym, że od dawna stoi na na-
szej ulicy taki wrak informowaliśmy straż miejską – 
niestety bez efektu. Rozbite auto jak stało, tak stoi. 
Prosimy redakcję o pomoc, bo jesteśmy kompletnie 
bezradni. Życzliwi Czytelnicy.”

W Koniecpolu alkohol stał się 
artykułem pierwszej potrzeby

„Prosimy redakcję „Ty-
godnika Regionalnego 7 dni” 
o poruszenie na łamach Wa-
szego pisma problemu, z ja-
kim stykamy się na co dzień, 
związanego ze spożywaniem 
alkoholu na terenie bloków 
zlokalizowanych przy ulicy 
Robotniczej w Koniecpolu. 
Problem ten nasila się w po-
rze jesiennej i zimowej oraz 
po zmroku, gdzie klientela 
pobliskich sklepów spożyw-
czo-monopolowych urządza 
sobie libacje na klatkach 

schodowych. 
Osoby będące pod wpły-

wem alkoholu urządzają 
awantury oraz burdy pi-
jackie, zaczepiają także 
inne osoby, nie będące pod 
wpływem alkoholu. Czę-
stym zjawiskiem jest także 
oddawanie moczu i kału na 
klatkach schodowych oraz w 
piwnicach. O pozostawianiu 
śmieci w postaci butelek po 
wódce czy piwie oraz nie-
dopałków papierosów nie 
wspominając. 

Kiedy w początkach lat 
90- tych poprzedniego wie-
ku rozbudowywano Osiedle 
Robotnicze, jak grzyby po 
deszczu powstawały małe 
sklepiki osiedlowe, jednak w 
początkowej fazie swojego 
bytu oferowały one tylko ar-
tykuły spożywcze. Polityka 
poprzednich władz Koniec-
pola, które zaczęły wyda-
wać koncesje na handel al-
koholem każdemu kto o nią 
wystąpił, doprowadziła do 
sytuacji, że alkohol możemy 

obecnie zakupić w każdym 
niemalże sklepie spożyw-
czym. Można stwierdzić, że 
w Koniecpolu alkohol stał 
się artykułem pierwszej po-
trzeby, a pieczywo, wędliny 
czy nabiał stanowią tylko 
dodatek do szeroko pojętych 
trunków wyskokowych. 
Koncesje na handel wyro-
bami alkoholowymi przy-
znawano sklepom, zlokali-
zowanym w pobliżu szkoły, 
przedszkola, a nawet takim 
znajdującym się tuż przy 

wejściach do klatek schodo-
wych bloków.

W czasach, gdy nie było 
tak łatwej dostępności al-
koholu w niemalże każdym 
sklepie spożywczym z jaką 
mamy do czynienia obecnie, 
powyższe problemy z jaki-
mi borykają się mieszkańcy 
bloków przy ulicy Robotni-
czej - praktycznie nie wystę-
powały. W latach 90- tych 
na terenie Osiedla Robotni-
czego można było kupić al-
kohol w dwóch, trzech skle-

pach będących w oddaleniu 
od szkoły, przedszkola czy 
bezpośrednich wejść do kla-
tek schodowych. 

Czy poprzednie władze 
Miasta i gminy Koniecpol, 
przyznając masowe koncesje 
na handel alkoholem każde-
mu, kto tego zapragnął nie 
złamały, zapisów Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości?

Za okazanie nam pomocy 
z góry dziękujemy. 

Mieszkańcy ulicy Robot-
niczej w Koniecpolu.”
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Padł na podłogę i leżał z roz-
krzyżowanymi rękoma patrząc 
niewidzącymi oczyma w sufit. 
Świder zaskoczony własną śmia-
łością na chwilę stanął w bezruchu 
rzucając okiem to na drzwi, to na 
okratowane okno. Wiedział, że 
musi uciekać, ale nie było to takie 
proste; za drzwiami znajdowała się 
dyżurka, w której wcześniej – kie-
dy go tu prowadzono – zauważył 
dwóch policjantów. Co też mu do 
głowy przyszło, żeby walnąć pałą 
w łeb tego Wronę? Oj, napytał so-
bie przez to biedy!

Porywając się na ten desperacki 
czyn działał pod wpływem impulsu 
– nie mógł marnować czasu na sie-
dzenie w areszcie, kiedy w chałupie 
Kazimierskiego czekała na niego 

własnoręcznie skonstruowana ge-
nialna maszyna, którą musiał czym 
prędzej pokazać światu!

– Co tam się dzieje? – przez za-
mknięte drzwi dobiegło wołanie z 
dyżurki.

Najwidoczniej policjanci usły-
szeli huk, kiedy Wrona upadł na 
podłogę. Dało się słyszeć zbliżają-
ce się kroki. Świder schował się za 
drzwiami i czekał w napięciu. Czuł, 
że serce tak mu łomocze jakby za 
chwilę miało wyskoczyć z klatki. 
Klamka poddała się pod naciskiem 
dłoni ciekawskiego policjanta. An-
tek złapał oburącz grubą pałkę i 
podniósł ją do góry gotów do zada-
nia ciosu. Drzwi otworzyły się po-
woli i natychmiast wysunęła się zza 
nich czarna krótko ostrzyżona czu-

pryna. Świder natychmiast z całej 
siły uderzył w nią pałką. Policjant 
wydawszy z siebie krótki bolesny 
okrzyk, naparł na drzwi, wtoczył 
się do kancelarii i upadł na podłogę 
tuż obok posterunkowego Wrony. 
Antek stał opierając się plecami o 
ścianę i ciężko dyszał. Oto on lo-
kalny pijaczyna niemal gołymi rę-
kami pokonał dwóch uzbrojonych 
policjantów, mając ręce skute w 
kajdanach! Szło mu coraz lepiej. Z 
tym trzecim, który pozostał na dy-
żurce na pewno poradzi sobie już 
bez trudu. 

Pochylił się nad nieprzytomnym 
Wroną i wyjął mu z kabury pisto-
let. Przez chwilę ważył ciężki me-
talowy przedmiot w dłoni. Mając 
w ręku taki mocno przemawiający 

do rozsądku argument, poczuł się 
znacznie pewniej.

Uchylił drzwi i wyszedł na wą-
ski korytarz. Usłyszał szum wody 
lecącej z kranu do umywalki. W 
pomieszczeniu znajdującym się na 
końcu korytarza paliło się światło. 
Ostatni ze znajdujących się na po-
sterunku policjantów nie słyszał 
żadnych podejrzanych hałasów, 
gdyż przebywał w toalecie, a ciek-
nąca woda zagłuszała wszelkie 
odgłosy z zewnątrz. Świder prze-
szedł po cichu przez cały korytarz 
i mając przed sobą wolną drogę do 
wyjścia z komisariatu, ruszył przed 
siebie pewnym krokiem. Policjant 
w toalecie prychał i podśpiewywał 
jakąś piosenkę. Ciekawe czy będzie 
równie wesół kiedy wkrótce okaże 

się, że wszyscy trzej nie upilnowali 
jednego więźnia?

Uciekinier położył rękę na klam-
ce. W szybie dostrzegł odbicie 
stojącej za jego plecami wysokiej 
postaci w czarnym płaszczu.

– Rzuć broń! – padł rozkaz wy-
dany przez inspektora Zarębę. – 
Nie uciekniesz mi łachudro!

Świder wcale nie zamierzał się 
dać pojmać. Pomimo tego, że wi-
dział wycelowaną w siebie lufę 
pistoletu, mocnym szarpnięciem 
otworzył drzwi i jednym skokiem 
wydostał się na zewnątrz. Stra-
ciwszy równowagę zachwiał się i 
stoczył w dół po kilkustopniowych 
schodach. Rozległ się huk wystrza-
łu. Szyba w oknie rozprysła się pod 
wpływem uderzenia pocisku. Ka-
wałki szkła z brzękiem rozbryzgały 
się po schodach. Świder widząc, 
że to nie przelewki, czym prędzej 
podniósł się z ziemi i gnał w stronę 
szosy biegnącej obok komisariatu. 

Skute w kajdanki ręce utrudniały 
mu ucieczkę. Przebiegając w pobli-
żu sklepu zauważył oparty o ścianę 
rower. Podbiegł do niego, wsko-
czył na siodełko i trzymając blisko 

siebie ręce na kierownicy popeda-
łował co tchu przed siebie. Kątem 
oka dostrzegł, jak policjant zbiega 
ze schodów i wsiada do radiowozu. 
Przejechawszy na rowerze kilkana-
ście metrów szosą, skręcił w wąską 
ścieżkę biegnącą w dół przez las i 
na złamanie karku popędził w dół. 
Radiowóz przejechał krótki odci-
nek drogi na syrenie i zatrzymał 
się w miejscu gdzie zbieg zjechał 
po stromej skarpie w dół. Inspek-
tor Zaręba wysiadł z samochodu, 
zaklął i oddawał dwa strzały w po-
wietrze. Cichnący dźwięk rozkle-
kotanego błotnika świadczył o tym, 
że zbieg oddala się coraz bardziej. 
Policjant kopnął ze złością w oponę 
i rezygnując z pościgu przez las, z 
powrotem wsiadł do radiowozu.

* * *
Antek stał skryty za przystan-

kiem autobusowym. Dochodzi 
dziewiąta rano. Dziewczyna zaraz 
powinna tutaj przyjechać, o ile pra-
cuje jeszcze w BykRolu. Zza zakrę-
tu doleciał warkot silnika. Przywarł 
mocniej do cienkiej ścianki licząc 
się z możliwością, że to może je-
chać policyjna nysa.  cdn

42.

Straż pożarna apeluje: 

Nie wypalaj traw!

Pożary nieużytków, z uwa-
gi na ich charakter i zazwyczaj 
duże rozmiary, angażują znacz-
ną liczbę sił i środków straży 
pożarnych. Każda interwencja 
to poważny wydatek finanso-
wy. Straty, które są spowodo-
wane pożarami traw w 2017 
roku, oszacowane zostały na 
ponad 10 mln zł.

Co roku strażacy walczą ze 
zjawiskiem wypalania traw. 
Najwięcej tego typu zdarzeń 
ma miejsce w marcu i kwietniu. 
Tylko w 2017 roku do gaszenia 
pożarów traw wyjechało 266 
000 strażaków. 

Należy pamiętać, że po okre-
sie zimy trawy są wysuszone i 
palą się bardzo szybko. Z infor-
macji straży pożarnej wynika, 
że prędkość rozprzestrzeniania 
się pożaru może wynosić po-
nad 20 km/h (dla porównania 
szybki bieg to prawie 19 km/h, 
a szybka jazda na rowerze to 

około 30 km/h). W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga tak-
że wiatr. Niemożliwe jest sa-
modzielnie zapanowanie nad 
żywiołem i kontrola stopnia i 
kierunku wypalania traw - po-
żary bardzo często w niezwy-
kle szybkim tempie przenoszą 
się na pobliskie lasy i zabudo-

wania. Za ponad 94% przyczyn 
powstania tego typu pożarów 
odpowiedzialny jest człowiek.

Kampania informacyjna 
„Stop pożarom traw” ma na 

celu uświadomienie społeczeń-
stwa o negatywnych skutkach 
wypalania traw. Na specjalnie 
przygotowanej stronie www.
stoppozaromtraw.pl, odnaleźć 

można m.in. statystyki doty-
czące szkodliwości zjawiska 
wypalania traw, a także nega-
tywne skutki takich zdarzeń.

 red.

W zeszłym roku w Polsce doszło do prawie 126 tys. 
pożarów, spośród których aż 38 tys. stanowiły poża-
ry traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w większo-
ści spowodowane wypalaniem traw. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwo-
wą Strażą  Pożarną zainaugurowały akcję „Stop po-
żarom traw”. Akcja ma na celu uświadomienie, jak 
niekorzystne dla środowiska jest wypalanie traw, 
będące przyczyną setek tysięcy pożarów, w których 
ludzie tracą dorobek całego życia, a nawet ponoszą 
śmierć.
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Zgubienie portfela wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami. W ten spo-
sób tracimy nie tylko gotówkę, ale także karty płatnicze i dokumenty, które mogą 
posłużyć do popełnienia przestępstwa.  Co zatem zrobić, gdy zginie nam portfel  
i jak zabezpieczyć się przed wzięciem pożyczki na nasze nazwisko. 

Konsekwencje zgubionego 
portfela lub dokumentów
Czym grozi 
utrata 
dokumentów

Kradzież lub zgubie-
nie portfela to poważny 
problem, który wiąże się 
nie tylko z konieczno-
ścią wyrobienia nowych 
dokumentów i kart, ale 
może doprowadzić do 
wykorzystania naszych 
danych i wyłudzenia pie-
niędzy np. przez zacią-
gnięcie pożyczki na nasze 
nazwisko. W niektórych 
instytucjach finanso-
wych wystarczy, że zło-
dziej będzie dysponował 
naszym dowodem oso-
bistym, prawem jazdy, 
paszportem lub innym 
dokumentem, który po-
twierdzi fałszywą tożsa-
mość, by mógł wziąć na 
nas kredyt. To jednak nie 

koniec zagrożeń. Zdarza 
się, że oszuści robią za-
kupy na raty, podpisują 
umowy najmu mieszkań, 
by okraść ich właścicieli 
lub wypożyczają np. sa-
mochody. Korzystają z 
nieuwagi kontrahentów i 
robią wszystko na cudzy 
rachunek. Przed tym pro-
cederem można się jed-
nak uchronić, jeśli zare-
agujemy szybko i w porę 
zastrzeżemy dokumenty.

Zgłoś sprawę  
w banku

W Polsce działa spe-
cjalny system, w którym 
można sprawnie i bez 
zbędnych formalności 
zastrzec zaginione doku-
menty. By to zrobić, nale-
ży jak najszybciej zgłosić 
się do najbliższej placów-
ki banku. Nie musi to być 

bank, w którym mamy 
konto. W przypadku do-
kumentów osobistych 
możemy bowiem pójść 
do banku, z której usług 
nigdy nie korzystaliśmy. 
Część instytucji finanso-
wych przyjmuje nawet 
zgłoszenia telefoniczne, 
co jeszcze przyśpiesza 
formalności. Dzięki temu, 
że sprawnie zastrzeżemy 
zgubiony lub skradziony 
dokument, mamy pew-
ność, że złodziej nie weź-
mie na nas kredytu, bo 
system eliminuje z obrotu 
dokument we wszystkich 
placówkach bankowych 
i wielu innych instytu-
cjach. Zastrzec możemy 
zarówno dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, 
jak i dowód rejestracyjny 
pojazdu i karty płatnicze. 
W przypadku kart debe-
towych i kredytowych 

powinniśmy nawet zare-
agować szybciej i zgłosić 
sprawę przez infolinię 
naszego banku. Dzięki 
temu zostaną one natych-
miast zablokowane i wy-
konanie transakcji przy 
ich użyciu, będzie nie-
możliwe. Niektóre banki 
umożliwiają także zablo-
kowanie kart przez apli-
kację mobilną lub serwis 
bankowości on-line przez 
24 godziny na dobę. War-
to wiedzieć, że jeśli zło-
dziej dokona transakcji 
po zablokowaniu karty, 
to „nasz” bank weźmie za 
nie odpowiedzialność. Je-
śli jednak dojdzie do nich 
jeszcze przed zgłosze-
niem sprawy, bank zwró-
ci pieniądze za transakcje 
powyżej 150 euro, a w 
przypadku płatności zbli-
żeniowych – powyżej 50 
euro.

Gdy skradziono 
ci dokumenty

Jeśli podejrzewamy, że 
padliśmy ofiarą kradzie-
ży, powinniśmy zgłosić 
sprawę także na Policji. 
Jednak pierwszym kro-
kiem, jaki powinniśmy 
wykonać w tej sytuacji 
powinien być telefon na 
infolinię instytucji finan-
sowej, gdzie mamy swój 
rachunek, czy wizyta w 
oddziale banku. Jest to 
szczególnie ważne, gdyż 
w ten sposób zmniejsza-
my ryzyko zaciągnięcia 
kredytu na nasze nazwi-
sko. Zgodnie z prawem 
ciąży na nas również 
obowiązek zgłoszenia 
w gminie lub placówce 
konsularnej, że zgubili-
śmy dokument tożsamo-
ści. Tam także złożymy 
wniosek o wyrobienie np. 

nowego dowodu osobi-
stego. 

W przypadku utraty 
dowodu rejestracyjnego 
auta czeka nas za to wi-
zyta w Wydziale Komu-
nikacji. Trzeba złożyć 
tam oświadczenie o za-
gubieniu dokumentu oraz 
wniosek o wyrobienie 
wtórnika. Możemy także 
ubiegać się o pozwolenie 
czasowe, dzięki któremu 
będziemy mogli jeździć 
autem, do czasu, gdy zo-
stanie wydany nowy do-
wód rejestracyjny. 

Wystarczy zatem 
podjęcie kilku prostych 
kroków, by uchronić się 
przez zagrożeniem w 
postaci wzięcia na nas 
kredytu czy zrobienia 
dużych zakupów na nasz 
rachunek.

 red.

Na olsztyńskim rynku 
stanęło 14 rzeźb

- Prezentowane rzeźby, to ludzie 
manekiny - z zewnątrz piękni, pra-
wie identyczni, jakby sklonowa-
ni, a w środku - pustka duchowa. 
Współczesny świat ucieka od głębi 
przeżyć i wzruszeń, propagując co-
raz większą płyciznę uczuć. Ludź-
mi manekinami można łatwo ma-
nipulować, wystarczy ich modnie 
ubrać i to im wystarcza. Nie zadają 
skomplikowanych pytań, wystar-
czy, że dobrze wyglądają, nała-
dowani botoksem, namaszczeni 

drogimi kremami - krótko mówiąc 
śliczni i nieśmiertelni – tak recen-
zuje wystawę Antoni Dobrowolski. 
Instalację będzie można oglądać 
przez kilka najbliższych miesięcy.

Michał Batkiewicz urodził się w 
1957 r. w Nowym Targu. To kra-
kowski artysta rzeźbiarz. 

Ukończył Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Zakopanem, a na-
stępnie wydział rzeźby na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wykonał wiele realizacji pomni-

kowych i plenerowych na całym 
świecie. Brał udział w wielu wy-
stawach zbiorowych oraz indywi-
dualnych. 

Tworzy w drewnie, brązie, sta-
li szlachetnej, szkle i kamieniu, 
wykonując zarówno projekty, jak 
i realizacje we własnej pracow-
ni. Rzeźby i pomniki Batkiewicza 
stoją m. in. w Hamburgu, Buenos 
Aires, Toledo (USA), Turynie i w 
wielu miastach w Polsce. 

 red.

W podczęstochowskim Olsztynie od tygodnia można podziwiać wysta-
wę światowej sławy artysty Michała Batkiewicza. Kompozycja zatytu-
łowana ,,Ironia 7 dni” została wykonana z aluminium i składa się z 14 
rzeźb o wysokości 2,5 metra każda. Ironia jest trzecią z kolei prezentacją 
artysty zainstalowaną w Olsztynie. W 2016 roku na rynku można było 
podziwiać ,,Chichot życia” i ,,Cywilizację”.
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NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ 
W CZĘSTOCHOWSKICH PUNKTACH OPŁAT „ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140  
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy), 
       al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP),  
           al. Armii Krajowej 68a,  
               ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce),  
                   ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ), 
                       ul. Krasińskiego 2

SKUP AUT 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH
tel. 506 500 494

Oddam dużą  
kanapę, rozkładaną 

do funkcji spania. 

Stan bardzo dobry. 
Prawie nieużywana.

Kontakt  
za pośrednictwem 

redakcji 7 dni

Tel. 34 374 05 02
512 044 894
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3 lipca 1920
– Sejm Ustawodawczy powołuje do życia Radę 

Ochrony Państwa, nadzwyczajny organ parlamentarno-
-rządowy.

6 sierpnia 1920 
– Naczelny Wódz Józef Piłsudski wybiera okolice 

rzeki Wieprz jako miejsce do koncentracji wojsk i prze-
ciwuderzenia.

9 sierpnia 1920
– Szef Sztabu gen. Tadeusz Rozwadowski ostatecznie 

modyfikuje plan Bitwy Warszawskiej.

13 sierpnia 1920
– rozpoczyna się natarcie wojsk bolszewickich na 

Warszawę. Podwarszawski Radzymin wielokrotnie 
przechodzi z rąk do rąk, ostatecznie pozostając w pol-
skich rękach.

15 sierpnia 1920
– Polacy zdobywają w Ciechanowie sztab 4. Armii 

sowieckiej, przejmując magazyny i radiostację, służącą 
do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

16 sierpnia 1920 
– z rozkazu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskie-

go wojska polskie rozpoczynają kontruderzenie na tyły 
Frontu Zachodniego wojsk bolszewickich. Maurycy Za-
moyski (poseł RP w Paryżu): Nasze zwycięstwo pod 
Warszawą wywołało wprost nieobliczalne skutki we-
wnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz, bo nas uchroniło od 
konieczności przyjęcia warunków sowieckich, usank-
cjonowanych przez Davida Lloyda George’a [ustano-
wienia granicy wschodniej Polski na linii Zbrucza i 
Bugu], a które równały się zrezygnowaniu de facto z 

podstaw naszej niezależności na rzecz Sowietów i Nie-
miec. Na zewnątrz, gdyż po pierwsze zakwestionowa-
no potęgę bolszewizmu i jego światową ekspansję, po 
drugie oddano w tej chwili inicjatywę polityczną we 
wschodniej i środkowej Europie Francji, czyli umoc-
niło to jej politykę bloku centralno-europejskiego.

12 października 1920
– kończy się upozorowany przez Marszałka Piłsud-

skiego „bunt” gen. Lucjana Żeligowskiego, który wraz 
z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską zajmuje Wilno pozo-
rując samowolę. Wojska polskie okupują Wileńszczy-
znę, Żeligowski tworzy tzw. Litwę Środkową, wkrótce 
wcieloną do II Rzeczypospolitej. Piłsudski: W tym cza-
sie szczęście wojenne mnie się uśmiechnęło – zdecy-
dowałem od razu, by stan faktycznego posiadania 
orężem do Wilna wprowadzić. Wybrałem do tego 
gen. Żeligowskiego, gdyż sam, jako Naczelnik Pań-
stwa oraz Naczelny Wódz Polski, łamać zobowiązań 
[wobec konferencji pokojowej] nie byłem w stanie. 
Wybrałem generała, co do którego byłem najbardziej 
pewny, że mocą swego charakteru potrafi utrzymać 
się na należnym poziomie i że poleceniom i żądaniom 
rządu nie będzie, zarówno jak poleceniom i żądaniom 
moim, przeciwstawiać pracy wojskowej.

15 października 1920
– delegacje Polski i Rosji Sowieckiej zawierają w Ry-

dze rozejm.

18 marca 1921
– delegaci polscy i sowieccy podpisują traktat poko-

jowy w Rydze na mocy którego ustalona zostaje granica 
wschodnia II Rzeczpospolitej – na linii Dźwiny, Zbrucza 
i Dniestru. Stroną rokowań jest także Ukraińska Socjali-
styczna Republika Radziecka – przekreślone tym samym 
zostają niepodległościowe aspiracje ukraińskie, począt-
kowo wspierane przez Józefa Piłsudskiego. 

Szeroka linia frontu na wschodzie, gdzie Polacy nie zyskują masowego poparcia miejscowych, okazuje się 
pułapką. Bolszewicy przystępują do kontrataku wszelkimi siłami – trwa generalny polski odwrót. Bezpośred-
nie zagrożenie Warszawy mobilizuje jednak całe społeczeństwo do obrony Rzeczpospolitej; liczni ochotnicy 
wzmacniają szeregi. Rozpracowanie planów bolszewickiej akcji na stolicę odwraca losy wojny. Polacy odzyskują 
moc, ratując kraj, a zarazem całą Europę przed sowieckim podbojem. 
Podczas cofania się bolszewików, Wilno jest już miastem przekazanym przez nich Litwinom, a przynależność tę 
popiera Ententa. Naczelny Wódz Józef Piłsudski postanawia jednak odebrać siłą Wileńszczyznę. Mimo alianc-
kich protestów, wojsko polskie zajmuje region, lekceważąc przy tym – podpisaną w Suwałkach 7 października 
1920 – umowę z Litwinami, co zamrozi stosunki z nimi na wiele lat.

Wiktoria

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 pro-
gram „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za 
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich 
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończo-
ności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem 
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją pol-
skiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu 
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontek-
ście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów 
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.

Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.

Grafika Władysława Skoczylasa z sierpnia 1920, za-
mieszczona w „Tygodniku Illustrowanym” z 28 sierp-
nia 1920. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Litwa, kwiecień 1919. Grupa żołnierzy na krótko przed 
zajęciem Wilna. Fot. Ośrodek KARTA

Okolice Radzymina, 15 sierpnia 1920. Kobieta opatru-
je żołnierza rannego podczas walk polsko-bolszewic-
kich. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Chorzele, sierpień 1920. Żołnierze Brygady Syberyj-
skiej polegli podczas walk polsko-bolszewickich. Fot. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Okolice Warszawy, sierpień 1920. Gen. Józef Haller 
(drugi z lewej) na stanowiskach Poznańskiej Dywizji. 
Fot. Ośrodek KARTA
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Można już pobierać i skła-
dać wnioski o dotacje na 
wymianę kotłów grzew-
czych, montaż kolektorów 
słonecznych i usuwanie 
azbestu. O dotacje mogą 
występować ci częstocho-
wianie, którzy zamierzają 
dopiero zainwestować w 
nowe źródło ciepła lub usu-
nąć azbest.

Druki wniosków są do-
stępne w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta 
Częstochowy (czynne w go-
dzinach pracy UM) i na stro-
nie www.czestochowa.pl.

W związku z postępo-
waniem nadzorczym RIO 
w stosunku do pierwotnych 
uchwał, w nowych uchwa-
łach, które się właśnie 
uprawomocniły, o dotacje 
na razie mogą występować 
tylko mieszkańcy, którzy 
zamierzają dokonać wymia-
ny kotła grzewczego starego 
typu, zamontować kolektory 
słoneczne lub usunąć azbest. 
Zgodnie z przyjętą przez Re-
gionalną Izbę Obrachunko-
wą interpretacją przepisów 
dotacjami można objąć tylko 
przedsięwzięcia planowane 
do realizacji. 

Szczegółowych informa-
cji w zakresie tegorocznych 
dotacji ekologicznych udzie-
lają pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska w pok. 
22 Urzędu Miasta, którzy 
pomagają również spraw-
dzić wniosek przed złoże-
niem  (tel. 34 3707270 i 34 
3707271).

Procedura dotacyjna oraz 
wzory wniosków do po-
brania dostępne są także w 
dziale Miasto-Środowisko 
portalu miejskiego: http://
www.czestochowa.pl/page
/6199,dotacje.html

 red.

Kolejna edycja Muchowego Puchar War-
ty już za nami. W tym roku zawody stor-
pedowała pogoda, a właściwie jej nagłe 
załamanie w dniu poprzedzającym zawo-
dy. Tym bardziej wielkie brawa dla 28-u 
śmiałków, którzy w większości pokonali 
wiele kilometrów, by dotrzeć na miejsce 
w Koloni Borek na górska Wartą. Sam 
udział w zawodach był chyba i tak łatwiej-
szy aniżeli dojazd na zawody i już za to 
wszystkim uczestnikom należy się „pierw-
sze miejsce”. Ten tekst napisaliśmy, gdy 
na dworze było jeszcze bardzo zimno.

Frekwencja na zawodach była niższa ani-
żeli zwykle, o, ponad 50 %, ale Ci, co byli 
okazali się być prawdziwymi twardzielami. 
Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy 
się nie poddali i byli na XXII Muchowym 
Pucharze Warty. Wprawdzie ryb w rzece 
było i jest sporo, jednak następujące dzień 
wcześniej załamanie pogody: skok ciśnienia, 
mocne opady śniegu i kilkustopniowy mróz, 
mocno wpłynęły na przebieg zawodów i uzy-
skane wyniki. Mimo starań łowiących kole-
gów z zamarzającymi sznurami i przelotkami 
z przymarzającą żyłka do blanków i ogrom-
nych starań o złowienie warciańskiego pstrą-
ga, wielu z nich zeszło z wody bez ryby. 

W całych zawodach złowiono 7 pstrągów 
powyżej 30 cm, co uznać należy za bardzo, 
bardzo słaby wynik, jednak biorąc pod uwa-
gę warunki, w jakich odbywały się zawody 
to gratulacje za determinację dla tych, którzy 
połowili. 

Imprezę zakończył wspólny obiad, pa-
miątkowe zdjęcie oraz rozlosowanie i wrę-
czanie nagród oraz pucharów. 

Oczywiście, jak tradycja naszych zawo-
dów nakazuję, uhonorowano najmłodszego i 

najstarszego uczestnika zawodów oraz przy-
byłe i wędkujące Panie. Miłym akcentem 
tegorocznego Pucharu Warty było uhonoro-
wanie naszego Przyjaciela, Janusza Jurkow-
lańca, który jest z nami na naszej imprezie 
od samego jej początku. Wielkie podzięko-
wania dla: sponsorów, patronów oraz part-
nerów, bez których te zawody nie mogłyby 
się odbyć. 

Oto oni: Tygodnik Regionalny 7 dni, 
Okręg PZW Częstochowa, Ośrodek Wy-
poczynkowy Cuma, Przemysław Półtorak i 
Górskie Rzeki, Cmyk24.Pl, Lukasczyk Le-
atherworks, Art Foto Daniel Kasprzak, Sztu-
ka Łowienia, Salar, Wojtek Kudłacz Dom 
Wędkarza w Krościenku, Igor Glinda i Tar-
tak Nad Bobrem, Taimen, Flyfishing, Łowi-
sko Wędkarskie „ŻYWIEC Moszczanica”, 
Pensjonat Gawra, Wiadomości Wędkarskie, 
Wędkarski Świat, Agencja Reklamowa 
„MANAGER”, Andrzej Basiński, Tatra Fly 
Fishing, Hotel Tatra w Zakopanem, Flyho-
use, Flyartfishing, Maciej Gałgański Ego, 
Jaxon, Tiger Trout, Sklep „GŁOWATKA”, 
Traper, M-Elektrostatyk, Kuba Chruszczew-
ski, WKS Spiner Częstochowa, Salix - Alba 
i Siek-M.

Wyniki: 
1. Michał Birkowski – SALMOKLUB I
2. Kamil Radosz – SALMOKLUB I
3. Krzysztof Matczak – PZW KOŁO 104 

SIEWIERZ 
4. Ryszard Łój – PZW KOŁO LEŚNA

W klasyfikacji drużynowej wygrała dru-
żyna SALMOKLUB I w składzie: Michał 
Birkowski, Kamil Radosz i Daniel Kasprzak.

Tekst: Daniel Kasprzak
Zdjęcia: Mirosław Pieślak.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Częstochowa  
uruchomiła  
wnioski na dotacje  
ekologiczne 

Ekologia w mieszkaniówce
W budowanych nowo osiedlach wprowa-
dzanych jest coraz więcej ekologicznych 
rozwiązań. Deweloperzy oferują mieszka-
nia w „zielonych budynkach”. 

Ekologiczne i energooszczędne rozwiąza-
nia dominowały dotąd w projektach miesz-
kaniowych o charakterze jednorodzinnym. 
Teraz deweloperzy na coraz szerszą skalę 
zaczynają testować rozwiązania przyjazne 
środowisku również w inwestycjach wielo-
rodzinnych. Na rynku pojawiają się pierwsze 
certyfikowane budynki i osiedla. Spełniane 
przez nie kryteria ekologiczne potwierdza 
najczęściej certyfikat BREEAM, a także np. 
certyfikacja HQE przyznawana przez fran-
cuską organizację Cerway. 

Stosowane w budynkach rozwiązania 
ekologiczne podnoszą koszty inwestycji, co 
wpływa także na cenę mieszkań. Ogranicza-
ją jednak negatywny wpływ na środowisko, 
a mieszkańcy takich osiedli mogą się cieszyć 
mniejszymi kosztami ponoszonymi za ich 
utrzymanie i płacą niższe rachunki za me-
dia. Proekologiczne budowanie to kierunek, 
w którym powinni podążać wszyscy inwe-
storzy, ale póki co to dopiero zarysowują-
ca się na rynku mieszkaniowym tendencja. 
Jak dotąd nieliczne projekty mieszkaniowe 
z energooszczędnymi instalacjami, objęte 
programem dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wypełniły jedynie płytką niszę ofertową.    

Firmy angażujące się w zielone projekty 
zapewniają, że dzięki zastosowanym w nich 
ekologicznym rozwiązaniom, utrzymanie 
części wspólnych w budynkach jest tańsze 
o ok. 10 proc. Najbardziej spadają koszty 
oświetlenia, nawet o 70–80 proc. Tańsze 
utrzymanie budynków jest również możliwe, 
dzięki odpowiedniej izolacji termicznej.   

W ekologicznych projektach stosowane 
są rozwiązania zatrzymujące ciepło i chód. 
Wykorzystywane są do tego systemy reku-
peracji, które umożliwiają odzyskiwanie 
ciepła, a latem odzysk chłodu, z powietrza 
wywiewanego na zewnątrz budynku. W 
przyjaznych dla środowiska osiedlach gro-
madzoną deszczówką podlewa się osiedlową 
zieleń. A zużycie energii obniżają m.in. win-
dy odzyskujące energię, panele słoneczne 
zasilające oświetlenie części wspólnych, czy 
panele fotowoltaiczne wykorzystywane do 
podgrzewania wody użytkowej.   

Przy projektowaniu osiedli w coraz więk-
szym zakresie bierze się pod uwagę reguły 
zrównoważonego rozwoju. Nawet w śród-
miejskich inwestycjach deweloperzy dążą 
do stworzenia środowiska zbliżonego do 
natury. Obsadzają zielenią każdy skrawek 
terenu, a nawet budynki. W projektach zwy-
kle aranżowane są zielone dziedzińce, tarasy, 
czy przyosiedlowe tereny rekreacyjne. Coraz 
powszechniej stosowane są także użyteczne 
rozwiązania dla rowerzystów. red.

XXII  
Muchowy 
Puchar 
Warty



Dolot samolotem do Rado-
mia ma swoje zalety, wszędzie 
stąd daleko, a na miejscu też 
nic nie ma.

Może krzywdzę dumę i god-
ność mieszkańców Radomia, 
miasta, w którym bywałem i 
w związku z tym wolę omijać. 
Polubownie więc dodam: Ra-
dom to taka Częstochowa, tyl-
ko bez Jasnej Góry.

Okęcie jako port lotniczy się 
zatyka, niewątpliwie potrzebne 
jest zapasowe. W naturalny 
sposób tym zapasowym stał 
się Modlin. Lotnisko to dzie-
li od Warszawy 35 km, od 10 
lat planowana jest budowa 
7 km odcinka kolei, by uzy-
skać 30-minutowe, wygodne 
połączenie z centrum stolicy. 
Nieduże inwestycje w infra-
strukturę transportową sprawić 
mogą, że lotnisko-Modlin bę-
dzie lepiej skomunikowane z 
centrum Warszawy niż Okęcie, 
odczuwalnie bliższe będzie sto-
licy, niż Rębiechowo Gdańska, 
Balice Krakowa, Pyrzowice 
Katowicom. 

Jeśli chodzi o Radom, mia-

łem nieszczęście jechać koleją 
ze stolicy do tego miasta, trwa-
ło to bez opóźnień 3,5 godz. 
Znacznie wygodniej i szybciej 
można koleją dojechać z War-
szawy do Częstochowy, Kato-
wic i Gdańska. Podróż samo-
chodem podobno jest znacznie 
dogodniejsza, ale zmorą słyn-
nej E-7 są „korki”. O koniecz-
ności modernizacji linii kolejo-
wej do Radomia pisze się od 20 
lat, jest to żywy skandal zwa-
żywszy na ilość ludzi dojeż-
dżających do pracy w stolicy. 
Znając procedury obowiązują-
ce w PLK, jeśli by dziś minister 
wpisał modernizację tej linii do 
priorytetów, odczuwalny efekt 
zobaczylibyśmy ok. 2025 r. 

Przedstawione przed świę-
tami wielkanocnymi opracowa-
nie dotyczące wskazań lotniska 
zastępczego dla Warszawy nie 
pozostawiały złudzeń. Wybór 
Radomia wymaga całkowitej 
przebudowy istniejącego tam 
lotniska (koszt porównywalny 
z budową nowego). W dodatku 
to „nowe” powielałoby man-

kamenty „starego”, kilkana-
ście tysięcy rodzin radomian 
narażonych zostałoby nad po-
nadnormatywny, szkodliwy dla 
zdrowia hałas. 

Zwykły rozsądek, nie mó-
wiąc o prostym rachunku kosz-
tów, wskazuje na Modlin, tylko 
idiota wybrałby Radom. W po-
lityce idiota jest ważniejszy od 
kosztów braku rozsądku. Lotni-
sko w Modlinie zarządzane jest 
przez wrogi PiS-wi podmiot 
(zależny od PO i PSL), Radom 
to matecznik głosów prawi-
cowych. Samoloty to se mogą 
latać, gdzie chcą, polityk musi 
doceniać swój elektorat.

Skuteczność polityka to 
umiejętność kupowania głosów 
wyborców za ich własne, po-
datników, pieniądze. Kto tego 
nie potrafi, ten jest nieudaczni-
kiem. A w sumie lepiej być rzą-
dzącym idiotą niż przegranym 
nieudacznikiem.

Kiedyś o pewnej kaście 
panujących mówiło się jako o 
„właścicielach” Polski. Gdy-
by tak zastanowić się nad 

tym określeniem, nie byłoby 
najgorzej, gdyby PiS stał się 
właścicielem Rzeczpospolitej. 
Właściciel musi dbać o wła-
sność, troszczyć się, by wzbo-
gacona pracą i inwestycjami, 
własność ta przeszła w ręce 
spadkobierców. Niestety, de-
mokracja uniemożliwia bycie 
właścicielem państwa, demo-
kracja powierza jedynie kraj 
pod określoną kadencją, oku-
pację partyjną. Nie dziwmy się, 
że partia rządząca musi postę-
pować jak okupant, w krótkim 
czasie wyssać z wspólnego bo-
gactwa narodowego możliwie 
dużo dla siebie.

Optymiści w wyborze Rado-
mia jako miejsca lądowania dla 
LOT-u, widzą nadzieję: może 
w ślad za samolotami przenie-
sie się nad Mleczną rząd, Sejm, 
Senat i całe to PiS - owskie 
państwo. Obiecać mogę w 
imieniu Małopolan: wiz dla 
Mazowszan nie wprowadzimy, 
ceł także nie. Istotne, by każdy 
miał takie państwo na jakie za-
służył. Jarosław Kapsa

Lataj 
LOT-em do 
Radomia
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TYGODNIK REGIONALNY

Edek
Mały pies urodzony w roku 2016, rasy mix. 

Umaszczenie brązowe. Po sterylizacji i kastracji. 
Edek to bardzo energiczny i sympatyczny pies, 
wskakuje na kolana, żeby go przytulać. Wystawio-
ne ręce delikatnie łapie zębami, chcąc się bawić. 
Ciężko mu ustać w jednym miejscu. Potrzebuje 
domu -  najlepiej bez innych zwierząt, ponieważ jest 
zaczepny. Wymaga wizyty u psiego fryzjera. Czeka 
na nowy dom od 27.01.2018 r.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66 
schronisko.czestochowa@gmail.com

„Zdrowie jest największym darem, 
zadowolenie jest największym bogactwem, 
wierność jest największym związkiem.”

 Budda Siakjamuni

Syn skarży się ojcu:
– Tato, poznałem fajną dziewczynę, ale miała wy-
magania. Zapytała mnie:

– Studiujesz na SGH?
– Nie.
– Masz Mercedesa?
– Nie.
– A Twój dom ma dwa piętra?.
– Nie.

No i mnie rzuciła… 
– No wiesz, synek - mówi ojciec - oczywiście mo-
żesz rzucić Oxford i przenieść się na SGH, możesz 
też sprzedać swoje Ferrari i kupić Mercedesa, ale 
wyburzać dla jakiejś dziewczyny trzy piętra, to już 
chyba lekka przesada!

Prace ogrodnicze w kwietniu:
* Na miejsce stałe sadzimy rozsadę cebuli i pora, a na 

początku miesiąca - wczesnych odmian kalarepy i 
sałaty. Odmiany późniejsze wysadzamy pod koniec 
miesiąca.

* Do połowy kwietnia kończymy siew grochu i szpinaku. 
* Przez cały kwiecień możemy wysiewać rzodkiewkę, 

najlepiej w odstępach 7 do 10 dniowych w różnych 
miejscach - do gruntu odkrytego, przykrywanego po-
tem włókniną lub folią perforowaną, do niskiego tune-
lu foliowego lub do zimnego inspektu. Pamiętajmy, iż 
rzodkiewka lubi dobre nasłonecznienie.

* Wysiewamy nasiona średnio późnych odmian marchwi 
na zbiór wczesnojesienny oraz nasiona pietruszki, pa-
sternaku i kopru.

* Pikujemy siewki pomidora i papryki. Pikowanie przy-
czyni się do wzbogacenia systemu korzeniowego ro-
ślin.

* Nasiona buraków ćwikłowych wysiewamy wprost 
do gruntu w rzędach oddalonych od siebie o 20 cm. 
Najlepiej siać je w bruzdę o głębokości 2 cm. Młode 
rośliny przerywamy, pozostawiając je w odstępach 
15-centymetrowych.

* Rozpoczynamy ochronę warzyw przed szkodnikami. 
Aby je odstraszyć, warzywa możemy opryskać bio-
preparatem na bazie czosnku lub umieścić pałeczki 
czosnkowe w glebie. 

* Zdejmujemy zimowe osłony z krzewów róż i dokonu-
jemy cięć. Możemy też sadzić nowo zakupione róże. 
Przy zakupie krzewów wybierajmy takie, które mają 
co najmniej 3 zdrowe pędy i dobrze rozwinięty system 
korzeniowy.

* W miejsce stałe sadzimy rozsadę bratków i niezapo-
minajek.

* Przesadzamy i dzielimy byliny kwitnące latem i jesie-
nią. Przed posadzeniem suche karpy zanurzamy w 
wodzie. 

* Sadzimy trawy ozdobne.
* Ściółkujemy glebę pod krzewami, zwłaszcza tymi o płyt-

kim systemie korzeniowym (azalie, oczary, różanecz-
niki, czy wrzosy). Ściółka pomoże utrzymać w glebie 
wilgoć i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem.

* Sadzimy liściaste drzewa i krzewy ozdobne, iglaki i 
gatunki zimozielone. Po posadzeniu silnie je przyci-
namy, a dookoła pnia formujemy w ziemi zagłębienia 
w kształcie mis, dzięki którym możliwe będzie zatrzy-
manie wody. 
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