
Szanowni Państwo!
„CzęstoRowerowa” – pod 

tym hasłem nasze miasto coraz 
bardziej sprzyja tym wszystkim, 
którzy lubią przemieszczać się 
na ,,dwóch kółkach”. I mam tu 
na myśli wszelkie grupy rowe-
rzystek i rowerzystów –  tych 
wyłącznie ,,miejskich”, jak i tych, 
dla których ulubioną formą re-
kreacji jest rowerowy trekking. 
Wraz z nadejściem wiosny, mia-
sto otwiera  sezon na rower. Jest 
kilka nowości, ale i to, co już 
sprawdzone i lubiane.

Przede wszystkim – działa 
już system Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego (CRM). Do 
końca października 239 jedno-
śladów czeka na nas na 26 sta-
cjach. 4 z nich przenieśliśmy z 
mniej popularnych lokalizacji 
do punktów, gdzie miejskie, zie-
lone rowery mają szansę cieszyć 
się większym powodzeniem. Te 
nowe miejsca to aleja Niepod-
ległości – obok pływalni, Ry-
nek Wieluński, dworzec PKP 
Centrum – od strony alei Wol-
ności oraz aleja Brzozowa – od 
strony ul. Wrocławskiej. Rowe-
rowy cennik nie ulega zmianie. 
Pierwsze pół godziny jazdy – za 
darmo. Następne pół – to zaled-
wie 2 zł. W tym sezonie mamy 

spore szanse przekroczyć pół 
miliona wypożyczeń od po-
czątku działania systemu CRM. 
Zróbmy to! Zachęcam też do 
skorzystania z rowerów tych, 
którzy jeszcze ich nie wypróbo-
wali…   

A dla tych, którzy chcą ru-
szyć dalej, przygotowaliśmy 
bezpłatną aplikację „Częstocho-
wa. Brama na Jurę”. Znajdzie-
my tam gotowe trasy rowero-
we, ale i możliwość wytyczenia 
własnych. I to z wybranym po-
ziomem trudności! Mało tego 
– dopasujemy sobie szlak do 
rodzaju roweru, jakim dyspo-
nujemy. Aplikacja nadaje się 
więc dla każdego – bez względu 
na doświadczenie, umiejętno-
ści, kondycję. Wśród propozycji 
wycieczek są takie w granicach 
miasta, jak i poza nim. W apli-
kacji są jeszcze inne ciekawe 
opcje, jak licznik spalonych ka-
lorii czy możliwość obliczenia, 
ile pieniędzy zaoszczędzimy, 
wybierając się w daną trasę ro-
werem, a nie autem. W czasach, 
kiedy ceny paliwa idą mocno w 
górę, może być to dodatkową 
zachętą, aby zamienić fotel kie-
rowcy na rowerowe siodełko.     

Jeszcze w połowie marca 
przedstawiliśmy nasz pomysł na 
to, aby miejskie ścieżki rowero-
we tworzyły przemyślaną, spój-
ną sieć. Uwzględniając te, które 
już mamy i te, które powstaną,  
stworzyliśmy plan napraw ist-
niejących ścieżek i wykonania 
łączników między nimi. Co 
więcej – chcemy ,,udrożnić” 
dla rowerów rzeczne wały. Aby 
się to udało, miasto będzie po-

trzebować zgód właścicieli róż-
nych nadrzecznych odcinków 
– wiemy jednak, jaki kształt 
chcemy nadać tej finałowej, 
spójnej ,,mapie rowerowej” 
Częstochowy. Pomyśleliśmy 
też o odpowiednich przesunię-
ciach budżetowych na ten cel. 
Teraz krok po kroku będziemy 
go urzeczywistniać. W planach 
na ten rok jest m.in. remont od-
cinka ścieżki przy al. Jana Pawła 
II od strony Rynku Wieluńskie-
go, łączniki w rejonie ulic Wrę-
czyckiej i Okulickiego czy połą-
czenie ścieżek w pobliżu ronda 
Mickiewicza. Może też uda się 
niebawem ruszyć z budową cią-
gu rowerowego wzdłuż ul. Św. 
Jadwigi, ułatwiającego dojazd 
do Parku Lisiniec.  

Tak jak wygodny transport 
publiczny – bardziej przyjazny 
dla środowiska niż prywatne 
auta – powinien być przyszło-
ścią zbiorowego podróżowania, 
tak przyszłością szybkiego, in-
dywidualnego poruszania się po 
miastach powinien być… rower. 
Patrząc na liczbę rowerzystek i 
rowerzystów w naszym mieście, 
wydaje się, że rower coraz śmie-
lej konkuruje z autem już dziś. 
Jest też dla nas… zdrowszy niż 
inne ekologiczne pojazdy – jak 
hulajnogi. Dla roweru w Czę-
stochowie klimat będzie tylko 
lepszy – o tym mogę zapewnić! 
A na ten sezon trzymajmy kciu-
ki za dobrą aurę – na miejskie 
przejażdżki i jurajskie wypady.

Nie szukaj wymówek, 
po prostu posprzątaj

więcej na stronie 2

Zbliżają się Targi EXPO

Solidarni z Ukrainą

Masz otwarte serce, 
chcesz pomóc 
potrzebującym 
dzieciom? Zostań 
rodziną zastępczą!

więcej na stronach 4-6
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więcej na stronie 9Prezydent Częstochowy
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Nie szukaj wymówek, po prostu posprzątaj
ZGM TBS informuje

„Psia kupa to już nie problem” 
– przekonuje Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” w Częstocho-
wie i tradycyjnie wiosną rozpoczy-
na kampanię pt. „Czyste podwórko”, 
podczas której apeluje do mieszkań-
ców miasta o sprzątanie po swoich 
czworonogach. 

Miejska spółka nie od dziś eduku-
je w tej kwestii mieszkańców – były 
już plakaty, specjalne tabliczki i ta-
blice w kształcie znaku drogowego, 
spoty radiowe, jak i konkretna za-
chęta w postaci woreczka na psie od-
chody dostępna w oddziałach spół-
ki. Wszystkie te działania przynoszą 
efekty. Coraz więcej z nas sprząta po 
czworonogach. Niestety, wciąż jest 
grupa osób, która na spacer z psem 
wyjść lubi, ale nie chce już po nim po-
sprzątać, tłumacząc się brakiem czasu 
bądź woreczka na psie odchody. Stąd 
konieczność kontynuacji akcji „Czy-
ste podwórko”, która w tym roku star-
tuje z jeszcze większym rozmachem. 
Bo zdaniem miejskiej spółki edukacji 
w tym temacie nigdy dość. 

- Staramy się odwoływać do świa-
domości mieszkańców i przekonywać, 
że w interesie nas wszystkich leży 
utrzymanie czystego otoczenia. Jedno-
cześnie dziękujemy tym, którzy pamię-
tają o obowiązku sprzątania po swoich 
psach. Miejmy świadomość, że czyste 
podwórko to czyste miasto, a przecież 
każdy z nas chce przebywać w przyja-

znym środowisku – tłumaczy Paweł 
Konieczny, prezes zarządu, dyrektor 
naczelny ZGM TBS Sp. z o.o. w Czę-
stochowie. 

Przez cały maj w kilku dzielnicach 
w Częstochowie będzie można oglą-
dać billboardy „Psia kupa to nie ko-
niec świata” z sympatycznym jamni-
kiem, który przekonuje właściciela 
do tego, by po nim posprzątał. Do-

datkowo w lokalnych rozgłośniach 
radiowych można będzie usłyszeć 
dwa różne spoty radiowe zachęcające 
do utrzymania czystości na miejskich 
podwórkach. 

Z myślą o właścicielach czworono-
gów spółka zakupiła również 15 tysię-
cy woreczków na psie odchody, które 
są dostępne dla lokatorów w sześciu 
oddziałach ZGM TBS w Częstocho-
wie. 

W ubiegłych latach ZGM „TBS” 
postawił blisko 100 tablic w kształ-
cie znaków drogowych przypomina-
jących mieszkańcom o obowiązku 
sprzątania po swoim psie. 

Warto przypomnieć, że „Regula-
min utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Częstochowy” jasno 
określa obowiązki właścicieli psów: 

„Osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe zobowiązane są do:

– niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta domowe na klatkach scho-
dowych, na skwerach i trawnikach 
oraz w innych miejscach służących 
do publicznego użytku ( obowiązek 
ten nie dotyczy osób niewidomych)”. 
Za niesprzątanie odchodów po psie 
można otrzymać mandat w wysoko-
ści od 200 do nawet 500zł. 

Akcja pod hasłem „Czyste po-
dwórko”, której elementem są działa-

nia zachęcające właścicieli czworono-
gów do sprzątania psich nieczystości, 
obejmuje również utrzymanie we wła-
ściwym stanie: placów zabaw, urzą-
dzeń zabawowych, terenów zielonych 
przy budynkach, poręczy, barier i 
krat. W ostatnich dniach kwietnia 
prezes spółki zlecił ich sprawdzenie 
wszystkim kierownikom oddziałów 
eksploatacji. Podczas rutynowych 
przeglądów nie stwierdzono żad-

nych zagrożeń. Warto podkreślić, że 
uszkodzenia czy też nieprawidłowo-
ści zgłaszane przez mieszkańców lub 
zaobserwowane przez pracowników 
administracji są na bieżąco usuwane. 
Pracownicy montują brakujące łań-
cuszki do huśtawek, naprawiają sie-
dziska, malują ogrodzenie piaskow-
nic i wymieniają w nich piasek. W 
jednym z budynków przy ul. Jasno-
górskiej wykonano nowy drewniany 
bieg schodowy wraz z poręczami do 
mieszkania. W maju na terenie ad-
ministrowanym przez ZGM TBS pla-
nowane są nowe nasadzenia drzew i 
krzewów. Jednocześnie trwa regular-
na pielęgnacja zieleni już istniejącej, 
która obejmuje przycinanie żywopło-
tów, usuwanie suchych gałęzi, kosze-
nie trawy oraz pielęgnację krzewów. 
Natomiast drzewa, które z jakichś 
przyczyn obumarły, zgłaszane są do 
oceny Wydziałowi Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miasta Częstochowy.
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Utalentowani lokatorzy zostaną nagrodzeni
ZGM TBS informuje

Ponad sto prac wpłynęło na dwa konkur-
sy „Rzetelny Lokator” oraz „Wspólny dom – 
Wspólna sprawa” organizowane przez ZGM TBS 
w Częstochowie. Zwycięzców i wyróżnionych 
w literackich zmaganiach poznamy 26 maja w 
Miejskim Domu Kultury.

Konkursy literackie dla lokatorów i wspólnot 
mieszkaniowych mają już swoją tradycję. Pierwsza 
edycja „Rzetelnego Lokatora” miała miejsce w 2016 
roku. W 2019 roku ZGM TBS zaproponował udział 
w literackich zmaganiach także członkom wspólnot 
i tym samym konkurs „Wspólny Dom – Wspólna 
sprawa” dołączył do kalendarza wydarzeń organi-
zowanych przez spółkę. Dotychczas w obu konkur-
sach udział wzięło kilkuset mieszkańców. Niestety, 
ze względu na pandemię COVID-19, organizacja 

została zawieszona na dwa lata.
Teraz powraca – na oba konkursy napłynęło 

ponad sto prac, w tym opowiadania i wiersze. W 
tym roku zadaniem w obu konkursach było opi-
sanie najpiękniejszego wspomnienia związanego 
z Częstochową. Uczestnicy musieli zmieścić swo-
je pomysły w zaledwie stu słowach i zapewnić, że 
do tekstów, które składają do konkursu, posiada-
ją pełne, niczym nieograniczone prawa autorskie. 
Mieszkańcy wspominali młodość, wizytę św. Jana 
Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży, ale 
także zwykłe, codzienne zdarzenia, które utkwiły 
im w pamięci. Wielu z nich wykazało się nie tyl-
ko pomysłowością, ale i prawdziwym talentem li-
terackim. 12 maja oceny prac podjęła się Komisja 
Konkursowa złożona tak jak zwykle z literatów i 
przedstawicieli częstochowskich mediów. W sumie 
wytypowano po 5 uczestników z każdego konkur-
su, którzy już 26 maja w Miejskim Domu Kultury 
zostaną oficjalnie docenieni – otrzymają wówczas 
wartościowe nagrody rzeczowe. Tak jak podczas 
każdej edycji dla uczestników konkursu wystąpi 
zespół MIG.

Warto przypomnieć, że konkurs „Rzetelny 
Lokator” przeznaczony jest dla najemców lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy 
Częstochowa oraz zasobu Spółki, którzy regularnie 
uiszczają należności z tytułu opłat czynszowych. 

Natomiast „Wspólny dom – Wspólna sprawa” skie-
rowany jest do wspólnot mieszkaniowych.

Zdjęcia pochodzą z konkursu 
organizowanego w 2019 roku

Zabytkowa kamienica - z piękną 
historią w tle - znana jako 
Dom Księcia, ponownie w ofercie 
sprzedaży Miasta Częstochowa!
• Doskonała na mieszkania w typie apartamentów i penthousów, 

hotel, biura czy działalność handlowo- usługową 
• Dla osób szukających wyjątkowej, atrakcyjnej lokalizacji 

– w samym centrum miasta przy Alei Wolności 44
• W pobliżu nieruchomości: dworzec PKP, linia tramwajowa, urzędy, 

sklepy, szkoły, ośrodki zdrowia i sportu oraz Promenada Śródmiejska 
- z miejscem do wypoczynku i rekreacji

• Wszystko u podnóża jednego z najbardziej znanych na świecie 
sanktuariów 

• Budynek posiada około 7000 metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej, na której obecnie znajduje się ponad 100 mieszkań 
o dużej kubaturze i wysokości na około 4 metry oraz lokale użytkowe

• Powstał w latach 1912-1913 - według projektu Brunona Paprockiego 
- na specjalne życzenie księcia Michała Aleksandrowicza Romanowa  

• Dziś stanowi perłę architektury modernistycznej i jest wpisany 
do rejestru zabytków 

• Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli miasta Częstocho-
wy może zyskać nową energię i zapisać kolejną kartę swojej historii 

• Czekamy na Ciebie i Twoją ofertę!
• Więcej informacji o sprzedaży nieruchomości uzyskasz 

w Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy 
przy ulicy Waszyngtona 5 w Częstochowie oraz na: 
https://www.czestochowa.pl/miejskie-tereny-inwestycyjne

• e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl
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FORUM
VI KONFERENCJA NAUKOWA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI W 
KONCEPCJI SMART CITY – „Science 2 Business”

26-27 maja 2022 r. w Częstochowie
 Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

PROGRAM
26 maja 2022 r. - czwartek

09:40 - 10:00
Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem Konferencji prowadzi 
Biuro Konferencji.

1. Rejestracja Uczestników - lista obecności
2. Wręczenie materiałów konferencyjnych Uczestnikom biorącym pełny 

udział w Konferencji

10:00 - 12:00
Otwarcie Konferencji i EXPO, Powitanie Gości - Aula WZ 1
Prowadzi: Prezes Zarządu ZGM TBS Spółka z o.o. - Paweł Konieczny

Wystąpienie gości honorowych:

• Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
• JM Rektor Politechniki Częstochowskiej 

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
• Senator RP Wojciech Konieczny 
• Komendant Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn 
• Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstocho-

wie st. bryg. Piotr Placek
• Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki
• Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

dr hab. Iwona Otola prof. PCz
• Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 

dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
• Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochow-

skiej prof.  dr hab. inż. Izabela Majchrzak- Kucęba
• Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Często-

chowie mgr inż. Dariusz Humaj
• Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

mgr inż. Roman Karwowski
• Przewodniczący Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Często-

chowa mgr inż. arch. Hubert Wąsek
• Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic-

twa Oddział w Częstochowie - mgr inż. Agata Modrzycka
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12:45 - 14:00
Obrady tematyczne

Innowacje społeczne i ekologiczne 
w zarządzaniu nieruchomościami

AULA WZ 3

Otoczenie techniczno-prawne inno-
wacji w budownictwie i zarządzaniu 

nieruchomościami 
AULA WZ 2

Dr Aleksandra Jadach- Sepioło,  
Zastępca Dyrektora Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów
Błękitno - zielona infrastruktura w zarzą-
dzaniu nieruchomościami na osiedlach 
mieszkaniowych

st. bryg. Piotr Placek, bryg. Damian 
Hajdas, st. kpt. Mariusz Basiak, 
mgr inż. Jakub Respondek 
Centralna Szkoła Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie
Nowoczesne środki zabezpieczenia przeciw-
pożarowego instalacji elektrycznych

Emilia Grotowska, 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 
Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych w obszarach 
rewitalizacji

mgr inż. Marcin Feliks, Austrotherm
Nowoczesne materiały i rozwiązania 
Austrotherm w budownictwie zrównowa-
żonym

Podkomisarz dr  Marta Kaczyńska
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie
Aplikacje mobilne jako narzędzie inno-
wacyjnych metod współpracy Policji ze 
społeczeństwem

mgr inż. Ireneusz Stachura,  
Schöck Sp. z o. o.
Schöck Tronsole® - system izolacji akustycz-
nej w klatkach schodowych

Dr Michał Dziadkiewicz, Dr Judyta 
Kabus, Wydział Zarządzania PCz
Determinanty innowacyjności przedsię-
biorstw, nauki oraz administracji publicz-
nej

dr inż. Mariusz Jackiewicz, 
Visbud Projekt Sp. z o.o.
Systemy drenażowe – innowacyjne i prak-
tyczne metody kształtowania powierzchni

Dr Przemysław Uściński, 
Tomasz Suchomel, Stowarzyszenie 
„Częstochowa przyjazna jerzykom”
Jerzyk (Apus Apus) jako sprzymierze-
niec zarządcy w tworzeniu i utrzymaniu 
równowagi ekosystemu nieruchomości i jej 
otoczenia przyrodniczego

mgr inż. Marcin Borowik, Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków
Nie mieszkasz sam - ochrona siedlisk i 
lęgów ptaków, a realizacja robót budowla-
nych

15:00 - 17:00
Obrady tematyczne

Innowacje społeczne i ekologiczne 
w zarządzaniu nieruchomościami

AULA WZ 3

Otoczenie techniczno-prawne inno-
wacji w budownictwie i zarządzaniu 

nieruchomościami 
AULA WZ 2

Dr inż. Renata Włodarczyk, 
Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz
Wykorzystanie technologii wodorowych 
jako generatorów energii elektrycznej i 
ciepła w obiektach mieszkalnych

Jakub Sprusiński
T-Master S.A. Warszawa 
Rakiety lądują pionowo, a śmieci są poli-
czalne

Dr Katarzyna Olejniczak-Szuster, 
Wydział Zarządzania PCz
Postrzeganie działań CSR  miejskiego 
zarządcy mieszkaniowego w kontekście jego 
interesariuszy

Cezary Puczyłowski
BAUTER Sp z o.o. Olecko
Cienkowarstwowe powłoki termoizolacyjne 
Bauter szansą na rewolucję w budownic-
twie

Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera,  
Wydział Zarządzania PCz
Projekt „Pszczoła w mieście” – 
element osiedla zrównoważonego, czy 
modny trend?

Dr inż. arch. Malwina  Tubielewicz-Mi-
chalczuk, Wydział Budownictwa PCz
Znaczenie i rola terenów zieleni w prze-
strzeni publicznej 

Mgr inż. Klaudia Całus-Makowska- 
doktorantka, Wydział Infrastruktury i 
Środowiska PCz
Farmaceutyki w naszym środowisku - za-
grożenia i możliwe rozwiązania

Dr inż. Adam Ujma, 
Wydział Budownictwa PCz
Niemal zeroenergetyczny standard budyn-
ków w obliczu fali renowacji

Mgr inż. Tomasz Kasprzak - doktorant, 
Wydział Elektryczny PCz
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
seniorów

Karina Krzypkowska
Odyssey sp. z o.o. Częstochowa 
Nowe technologie w motoryzacji

Innowacje społeczne i ekologiczne 
w zarządzaniu nieruchomościami

AULA WZ 3

Otoczenie techniczno-prawne inno-
wacji w budownictwie i zarządzaniu 

nieruchomościami 
AULA WZ 2

Mgr Marek Klimasz - doktorant, 
Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz
Mikroplastik - globalne zagrożenie cywili-
zacyjne

Jakub Żyła
Krotoski Sp. z o.o. Łódź
E-mobilność: nowe technologie napędów 
silników w samochodach osobowych

Mgr Marta Niedzielska - doktorantka, 
Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz
Mgr Piotr Górak – doktorant, 
Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki PCz
Inteligentne zagospodarowanie materiałów 
odpadowych w budownictwie zrównowa-
żonym

15.00 – 17.00
sala WZ 4

Posiedzenie wyjazdowe Klubu Prezesów 
Polski Południowej Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa

17:00
Zakończenie pierwszego dnia 
Konferencji

27 maja 2022 r. - piątek

Innowacje społeczne i ekologiczne 
w zarządzaniu nieruchomościami

AULA WZ 3

Otoczenie techniczno-prawne inno-
wacji w budownictwie i zarządzaniu 

nieruchomościami 
AULA WZ 2

Prof. Janusz Szopa, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach
Rola aktywności fizycznej w budowie 
wspólnoty lokalnej

Dr inż. Mieczysław Grodzki, 
Krajowa Rada Spółdzielcza
Spółdzielczość, zarządzanie nieruchomo-
ściami w zasobach spółdzielni mieszkanio-
wych

Dr Katarzyna Zadros, 
Wydział Zarządzania PCz
Rozwiązania proekologiczne w budownic-
twie mieszkaniowym jako przejaw społecz-
nej odpowiedzialności zarządcy

mgr inż. arch. Maciej Zuber, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział Bielsko-Biała
BIM – standardy w praktyce

Dr inż. Jacek Nawrot, 
Wydział Budownictwa PCz
Wykorzystanie technologii BIM w budow-
nictwie i zarządzaniu nieruchomościami

arch. mgr inż. Hubert Wąsek, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział Częstochowa
Projektowanie uniwersalne – dobre praktyki

Dr Monika Gałwa-Widera, 
Wydział Infrastruktury Środowiska, PCz
Wykorzystanie naturalnych metod walki z 
insektami w mieszkalnych i rekreacyjnych 
obszarach przestrzeni miejskiej

mgr inż. Waldemar Szleper, Śląska Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa
Przeglądy budowlane – odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów budownictwa

Dr inż. arch. Nina Sołkiewicz- Kos, 
Wydział Budownictwa PCz
Zrównoważony rozwój terenów miejskich w 
kontekście współczesnych zagadnień urba-
nistycznych i architektonicznych miasta 

Otoczenie techniczno-prawne
Forum środowisk budowlanych
przy udziale:
• Prezes Zarządu  ZGM TBS Spółka 

z o.o. – Paweł Konieczny
• Prezes Zarządu Krajowej Rady Spół-

dzielczej – Mieczysław Grodzki
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego – Bogdan Anioł
• Wydział Administracji Architekto-

niczno-Budowlanej
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa
• Stowarzyszenie N-T

10:00 - 12:00
Obrady tematyczne
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13:00 - 15:00
Obrady tematyczne, Aula WZ 3

Dr Katarzyna Sukiennik, Wydział Zarządzania PCz
Innowacyjne transformacje ekologiczne w zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi

Dr Łukasz Skiba, Wydział Zarządzania PCz
E-administracja - oczekiwana społecznie czy narzucona urzędowo?

Dr Judyta Kabus, Wydział Zarządzania PCz
Innowacyjność produktowa na przykładzie przedsiębiorstw FMCG

15:00
Podsumowanie i zakończenie Forum

W trakcie trwania Forum odbywać się będą Targi EXPO

EXPO to targi budowlane poświęcone nowoczesnej technologiom budowlanym i współczesnym trendom w archi-
tekturze miejskiej. W targach udział wezmą wystawcy, producenci i dostawcy rozwiązań z zakresu budownictwa 

oraz smart home i smart city. Będzie to okazja do zaobserwowania najnowszych trendów oraz zetknięcia się z 
innowacyjnymi technologiami, produktami i możliwościami ich zastosowania w zarządzaniu nieruchomościami.

Swoje stoiska zaprezentują:
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W piwnicy uprawiał konopie

Policjanci z komisariatu II w Częstochowie 
zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który w piw-
nicy bloku wielorodzinnego uprawiał konopie. 
Policjanci zabezpieczyli 33 krzewy konopi i po-
nad 300 gramów zielonego suszu. Mężczyźnie 
grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z „dwójki” otrzymali informację, z 
której wynikało, że na Ostatnim Groszu w jednej 
z piwnic w bloku mieszkalnym może być prowa-
dzona nielegalna uprawa konopi. W poniedziałek 
stróże prawa weszli do wytypowanego pomieszcze-
nia piwnicznego, gdzie ujawnili sprzęt i narzędzia 
służące do hodowli konopi. W specjalnie przygoto-
wanym pomieszczeniu 46-latek uprawiał 33 krzaki 
konopi. W wyniku przeszukania stróże prawa zna-
leźli też 312 g zielonego suszu. Za uprawę konopi, a 
następnie wytwarzanie z nich środka odurzającego 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Ponadto okazało się, że mężczyzna nielegalnie 

pobierał prąd przez przyłączenie się do instalacji 
elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiaro-
wych, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 
46-latek będzie też musiał uregulować naliczoną 
przez dostawcę opłatę za nielegalny pobór, której 
wysokość może wynieść od kilku do kilkunastu ty-
sięcy złotych.

Przypominamy, że nielegalne przyłącza do in-
stalacji elektrycznej stanowią zagrożenie dla bez-
pieczeństwa osób mieszkających w danym budyn-
ku. W wielu przypadkach kradzież prądu wiąże się 
z uszkodzeniem instalacji elektrycznej, co może 
być przyczyną pożarów bądź porażenia prądem 
nie tylko osób nielegalnie pobierających energię 
elektryczną, lecz również osób mieszkających w 
sąsiedztwie. Na stronie internetowej Urzędu Re-
gulacji Energetyki można dowiedzieć się, co to jest 
nielegalny pobór energii elektrycznej i co można 
zrobić w przypadku ujawnienia jej nielegalnego 

przyłącza.
Jeśli posiadasz informację o przestępczym pro-

cederze w twoim miejscu zamieszkania, poinfor-
muj nas o tym, dzwoniąc pod numer alarmowy 
112.

Kronika policyjna

Za „testowanie” nowego samochodu zapłacił 2,5 tys. zł
Patrol częstochowskiej drogówki zatrzymał do kontroli kierującego 

audi, który jechał z prędkością blisko 249 km/h i tłumaczył policjantom, że 
tylko „testował” swój samochód. Został ukarany mandatem i 10 punktami 
karnymi. Apelujemy o rozsądek za kierownicą.

Na początku maja policjanci z częstochowskiej drogówki patrolowali od-
cinek autostrady A1, gdy zauważyli pędzące lewym pasem ruchu audi. Mun-
durowi zmierzyli prędkość oddalającego się samochodu. Na odcinku drogi 
w Mykanowie, gdzie obowiązujący limit prędkości wynosił 100 km/h, audi 
jechało z prędkością 248,9 km/h. Kierowca tłumaczył później, że chciał tylko 
„przetestować” swoje nowe auto. 30-letni pirat drogowy został ukarany man-
datem karnym w wysokości 2500 zł i 10 punktami karnymi.

Od stycznia policjanci z Częstochowy odnotowali 10734 wykroczenia po-
pełnione w ruchu drogowym, z czego 6218 dotyczyło przekroczenia dozwo-
lonej prędkości. 103 kierowców straciło swoje uprawnienia do kierowania na 
3 miesiące za przekroczenie prędkości o powyżej 50 km/h w obszarze zabu-
dowanym.

Kierowco! Dostosuj prędkość, z jaką się poruszasz do warunków panują-
cych na drodze – nie tylko atmosferycznych, ale również tych wynikających na 
przykład z czasowej zmiany organizacji ruchu. Prędkość powinna być zgodna 
nie tylko z limitami obowiązującymi na danej drodze, ale też adekwatna do 
umiejętności kierowcy. Jest to bardzo ważne, by w nagłej sytuacji móc zapa-
nować nad samochodem. Pamiętaj, że droga to nie tor wyścigowy. Wystarczy 

jedna sekunda nieuwagi, a konsekwencje mogą być tragiczne. Nie bądź zagro-
żeniem dla siebie i innych.

Kronika policyjna
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Politechnika Częstochowska

Prestiżowy certyfikat dla 
Politechniki Częstochowskiej

Wydział Zarządzania Politechni-
ki Częstochowskiej otrzymał certy-
fikat potwierdzający możliwość uzy-
skania zwolnień z części egzaminów 
przeprowadzanych  przez międzynaro-
dową organizację zrzeszającą specjali-
stów z zakresu finansów i rachunkowo-
ści -  Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) dla absolwentów I 
i II stopnia kierunku finanse i rachunko-
wość w biznesie. 

ACCA jest największą i najszybciej roz-
wijającą się międzynarodową organizacją 
zrzeszającą specjalistów z zakresu finan-
sów i rachunkowości, która oferuje roz-
poznawane na całym świecie kwalifikacje 
przeznaczone dla osób chcących rozwijać 
swoją karierę w obszarze rachunkowości, 
finansów i zarządzania. Celem ACCA jest 
nie tylko oferowanie najwyższej jakości 
kwalifikacji z zakresu finansów, ale rów-
nież dzielenie się wiedzą, promowanie 
wysokich standardów zawodowych, etycz-
nych i zarządczych oraz wspieranie inte-
resu publicznego. Na świecie organizacja 

ta wspiera ponad 200 000 członków oraz 
ponad 500 000 studentów w 180 krajach. 
W Polsce zrzeszonych jest 2200 człon-
ków, a kolejne 4500 studentów jest na 
drodze do uzyskania kwalifikacji. ACCA 
współpracuje z ok. 8500 pracodawcami. 
Wśród nich szczególnie wyróżnia przed-
siębiorstwa inwestujące w kapitał ludzki i 
wspierające rozwój zawodowy swoich pra-
cowników, które otrzymują status ACCA 
Approved Employer.

Dyplom ACCA uznawane jest  na ca-
łym świecie przez pracodawców, specja-
listów finansowych oraz rekruterów. By 
go zdobyć należy zdać po kolei egzaminy 
ACCA, które podzielone są na trzy pozio-
my: Applied Knowledge, Applied Skills i 
Strategic Professional. 

W ramach egzaminów ACCA absol-
wenci studiów na kierunku finanse i ra-
chunkowość w biznesie są zwolnieni z na-
stępujących przedmiotów: Business and 
Technology, Management Accounting 
oraz Financial Accounting.

Politechnika Częstochowska

Solidarni z Ukrainą
Już pod koniec lutego Politechnika Często-

chowska zaangażowała się w pomoc uchodźcom z 
Ukrainy. Jako pierwsza ruszyła zbiórka rzeczowa 
na Wydziale Zarządzania skierowana dla mam z 
dziećmi, które uciekły z Ukrainy i znalazły schro-
nienie w Fundacji EuroHelp w Częstochowie. 

Z uwagi na szeroki odzew darczyńców Uczel-
nia wsparła również takie inicjatywy, jak pomoc 
Urzędu Miasta Częstochowy dla miast partner-
skich, przygotowanie pakietów w ramach pomo-
cy humanitarnej z Towarzystwem Patriotycznym 
Kresy w Częstochowie i Shar Trans czy akcje or-
ganizowane przez Fundacje: Adullam oraz Jest Le-
piej Politechnika Częstochowska wsparła również 
Ośrodek Caritas „Dom Zawierzenia” w Firleju oraz 
uchodźców, którzy zatrzymali się w Częstocho-
wie i okolicach. Pomoc nie skończyła się jedynie 
na zbiórce rzeczowej. Studenci Politechniki Czę-
stochowskiej pomagali jako wolontariusze w tłu-
maczeniu dokumentów i wypełnianiu formularzy 
w Fundacji EuroHelp oraz Gminie Popów, gdzie 
przebywało ponad 200 uchodźców z Ukrainy. Stu-
denci również, jako tłumacze pomagali w punkcie 
recepcyjnym w Przemyślu, angażowali się w opiekę 
nad dziećmi przygotowując animację w gminach 
Popów i Janowie. Nie można również zapomnieć 
o pomocy w sprowadzeniu z granicy rodzin stu-
dentów pochodzących z Ukrainy. Politechnika 
Częstochowska wspólnie z Uniwersytetem Huma-

nistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza 
podjęły współpracę z Fundacją Akademicką „Na 
progu” działającą przy Duszpasterstwie Akademic-
kim działającym na rzecz obu uczelni. W rezultacie 
od dnia 15 marca 2022 trwa akcja charytatywna 
wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, 
doktorantów, stażystów, pracowników. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną między innymi na: 
zakup środków spożywczych, leków oraz niezbęd-
nych artykułów pierwszej potrzeby. 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na dedy-
kowane konto Fundacji: 

Fundacja Akademicka „Na Progu”, 
ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa, 
numer konta:  
PL 63 8980 0009 2042 0098 7024 0003 
BANK: ESBANK Bank Spółdzielczy;  
SWIFT: GBWCPLPP;  
Waluta: PLN, 
tytuł: Darowizna. lub za pomocą zrzutki 
- POMOC CZĘSTOCHOWSKIM STUDEN-
TOM Z UKRAINY. 

Jedną z inicjatyw studentów Politechniki Czę-
stochowskiej był także charytatywny mecz stu-
dencki Polska-Ukraina, który odbył się 5 kwietnia 
w Hali Politechnik. Zakończył się wygraną drużyny 
z Ukrainy wynikiem 11:6. Impreza została zorga-

nizowana pod Honorowym Patronatem Prezyden-
ta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
oraz JM Rektora Politechniki Częstochowskiej 
Prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola. Podczas me-
czu udało się zebrać środki, które zostały przezna-
czone na pomoc studentom z Ukrainy.
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Masz otwarte serce, chcesz pomóc potrzebującym 
dzieciom? Zostań rodziną zastępczą!

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Za-
stępczego. To święto wszystkich rodziców, któ-
rzy zdecydowali się zaopiekować dziećmi, które 
czasowo nie mogą wychowywać się w rodzinie 
biologicznej. Ten dzień, to także świetna okazja, 
by przypomnieć czym jest rodzinna piecza za-
stępcza i zachęcić do tworzenia nowych rodzin 
zastępczych. 

W jakim celu tworzy się rodziny zastępcze?
Są dzieci , które w rodzinach biologicznych do-
świadczają bardzo trudnych sytuacji takich jak 
przemoc, nadużywanie przez opiekunów alkoholu, 
i wiele innych. Sąd podejmuje w takim wypadku 
decyzję o czasowym przekazaniu dzieci pod opie-
kę innych dorosłych lub instytucji. Zdarza się, że 
jest to ktoś bliski np. babcia, ciocia, ale mogą być 
to także osoby niespokrewnione. Mówimy wtedy o 
rodzicach zastępczych niezawodowych lub zawo-
dowych. Starsze dzieci mogą również trafić do pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej, jednak priory-
tetem jest, by  dzieci, które nie mogą wychowywać 
się w rodzinach biologicznych trafiały do rodzin 
zastępczych.

Dlaczego rodzina zastępcza?
W rodzinie dziecko ma najbardziej naturalne wa-
runki rozwoju. Po trudnych, często traumatycz-
nych doświadczeniach, które stały się jego udzia-
łem, w rodzinie zastępczej dziecko ma największe 
szanse na uzyskanie pełnego wsparcia, dostoso-
wanego do jego indywidualnych potrzeb. Rodzina 
zastępcza zabezpiecza także podstawową potrzebę 
każdego dziecka – bliskości, miłości i oparcia bli-
skiej dorosłej osoby, która poświęca mu swój czas, 

tworzy rodzinne ciepło, daje miłość. Pobyt w rodzi-
nie zastępczej kształtuje też w dziecku wzorce nie-
zbędne, by w dorosłym życiu tworzyć samodzielnie 
szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?
Mogą to być zarówno małżonkowie, jak i osoby, nie 
pozostające w związku małżeńskim. Ważne, aby 
były to osoby niekarane i dające rękojmię prawi-
dłowego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Kwalifikacja dla rodziców zastępczych to dłuższy 
proces, trzeba między innymi ukończyć specja-
listyczne szkolenie i otrzymać pozytywne opinie 
specjalistów.
Będąc rodzicem zastępczym można pracować za-
wodowo, ale możliwe jest także całkowite oddanie 
się pełnieniu roli zawodowego rodzica zastępczego.
Rodzice zawodowi oferują zazwyczaj wsparcie 
dzieciom, których wcześniej nie znają i dla których 
rodzin zastępczych nie mogą stworzyć krewni czy 
inne bliskie i znane im osoby.

Bycie rodzicem zastępczym daje możliwość łą-
czenia pracy zawodowej z realizacją misji jaką 
jest pomoc niesiona dzieciom.
Rodzic zawodowy otrzymuje wynagrodzenie i 
świadczenia, podobnie jak w umowie o pracę.  

Dodatkowo rodziny zastępcze otrzymują:
• pomoc pedagogiczną, psychologiczną i praw-

ną;
• specjalistyczne szkolenia;
• pomoc finansową na utrzymanie dziecka i 

domu.

Liczby dotyczące pieczy zastępczej w Częstocho-
wie:
Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 10 pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 2 typu 
rodzinnego.
Piecza rodzinna. Obecnie mamy w Częstochowie 
247 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których 
przebywa  359  dzieci w tym:
• 15 rodzin zastępczych zawodowych,   
• 6 rodzinnych domów dziecka,
• 171 rodzin zastępczych spokrewnionych,
• 55 rodzin zastępczych niezawodowych.`

Ważne! Nabór kandydatów na rodziców zastęp-
czych prowadzony jest w sposób ciągły. Zachęca-
my do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Częstochowie lub z organizatorem 
rodzinnej  pieczy zastępczej Stowarzyszeniem na 
rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZI-
NY”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Częstochowie  
www.mops.czestochowa.pl 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
42-217 Częstochowa, 
tel. 34 372 42 24.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i ro-
dzinie  „DLA RODZINY” 
www.dlarodziny.com 
ul. Józefa Sułkowskiego 9, 
42-202 Częstochowa, 
tel. 502 985 101.

MOPS
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Jak Stare Miasto, to tylko spacerem
Zachęca nas do tego 4,62 km² powierzchni dzielni-

cy Stare Miasto, którą codziennie przemieszcza się wielu 
z mieszkańców i mieszkanek Częstochowy. Pewnie i nie 
tylko, bo lokalizacja dzielnicy stanowi dobry szlak ko-
munikacyjny w Częstochowie. Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam” wraz z rozkwitem wiosny wraca do spacerów z 
doktorem Juliuszem Sętowskim.

Fundacja „Adullam” administrując Partnerstwem na 
Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” ini-
cjuje wiele działań, które w różny sposób podkreślają walory 
najstarszej dzielnicy Częstochowy. Ze względu na charakter 
dzielnicy, często wracamy do jej historii, aby ocalić od zapo-
mnienia piękne i malownicze uliczki, stare kamienice, klimat 
różnorodności kulturowej oraz edukować o trudnych do-
świadczeń II wojny światowej. „Najwięcej o dzielnicy dowia-
dujemy się od jej mieszkańców. Prowadzimy stale rozmowy z 
tymi, którzy korzystają z naszego wsparcia, ale także od tego, 
co wynika z pracy środowiskowej pracowników Fundacji” 
– zauważa Elżbieta Ferenc prezes Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam”.

To nie pierwszy już raz, kiedy zapraszamy mieszkańców 
i mieszkanki Częstochowy do włączenia się w działania o 
charakterze edukacyjnym, społecznym czy profilaktycznym. 
Ważną rolę społeczną odgrywa przygotowywane w szerokiej 
współpracy „Śniadanie Wielkanocne” czy piknik „Przystanek 
Warta”. „Inicjowaliśmy kilkukrotnie spacery z dr Juliuszem 
Sętowskim śladem historycznych miejsc w dzielnicy, dlatego 
że uczestnicy klubu seniora „Złote Lata” mieszkają znają do-
brze Starte Miasto i chętnie wymieniają się informacjami z 
doktorem Sętowskim” – dodaje Anna Klim z Fundacji „Adul-
lam”. Do promocji dzielnicy (a może bardziej utalentowanych 
autorów) jest „Galeria Pasji” gdzie swoje prace prezentowa-
ła m.in. Joanna Sidorowicz, Joanna Kałużny oraz plastycy 
z Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego 
Dudy-Gracza. „Galeria Pasji”, mieści się w siedzibie Centrum 
Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Krakowskiej 34.

Począwszy od maja, do końca jesieni będziemy spacero-
wać po dzielnicy z dr Juliuszem Sętowskim. Spacery będą 

ogólnodostępne i będą się odbywały w środy lub piątki w 
godzinach dopołudniowych. Uczestniczyć może w nich każ-
dy, bez względu na wiek. Liczy się uśmiech i kondycja, która 
pozwoli na około 2 godziny spacerowania. Szczegółowe in-
formacje i terminy w  siedzibie Fundacji i w mediach spo-
łecznościowych.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Bądź eko
Leki w środowisku - od apteki do rzeki

Statystyczny Polak rocznie przyjmuje 29 różnych 
farmaceutyków. Są to zarówno leki na receptę, jak i 
te wydawane bez recepty. Stawia nas to w niechlubnej 
czołówce pośród krajów Europy.  Biorąc pod uwagę, 
że nasze społeczeństwo się starzeje, a także biorąc 
pod uwagę dane marketingowe, zdajemy sobie spra-
wę, że ta liczba przyjmowanych leków niestety praw-
dopodobnie w najbliższych latach stale będzie rosła. 
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, iż takie nad-
używanie leków może być niebezpieczne dla naszego 
zdrowia, ale także może wpływać na środowisko. A 
trzeba zaznaczyć, że wpływ zażywania dużej ilości 
farmaceutyków na środowisko jest ogromny. 

Większość leków po zadziałaniu w naszym orga-
nizmie, jest z niego usuwana. Taka cząsteczka leku, w 
formie zmienionej bądź nie, trafia później do kanaliza-
cji, a następnie rurami do oczyszczalni ścieków. Jest to 
naturalna kolej rzeczy i nic w tym przypadku nie mo-
żemy zrobić. Natomiast drugim źródłem leków w ście-
kach komunalnych jest ich wyrzucanie do toalety. Ta-
kie działanie może nieść za sobą wiele nieprzyjemnych 
konsekwencji. Należy zaznaczyć, że obecnie stosowane 
systemy oczyszczania ścieków nie są przystosowane do 
pełnego usuwania farmaceutyków, dlatego też nawet 
po procesie oczyszczania, część z tych leków wraz ze 
ściekami oczyszczonymi trafia do rzeki. Dlaczego jest 

to tak duży problem? Wyobraźmy sobie, że takie aktyw-
ne cząsteczki jakimi są leki, trafiają do rzek, stawów czy 
zbiorników. W takich układach, te aktywne substancje 
nie tracą swoich właściwości, są w stanie oddziaływać 
zarówno na mikroorganizmy, jakimi są np. bakterie, jak 
i na zwierzęta i rośliny a nawet na ludzi. Taka koncen-
tracja aktywnych cząsteczek leków może powodować 
narastanie antybiotykooporności bakterii zamieszkują-
cych środowisko wodne, działać toksycznie na faunę i 
florę danego zbiornika na przykład bardzo popularne 
leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, diklofenak czy 
naproksen są toksyczne dla wielu gatunków ryb i innych 
zwierząt wodnych, a leki hormonalne a także leki wpły-
wające na procesy metaboliczne w ludzkim organizmie, 
mają zdolność do zmiany metabolizmu wielu zwierząt. 

Farmaceutyki, które dostają się do środowiska mogą 
pośrednio zagrażać zdrowiu ludzi, powodując alergie 
kontaktowe, a w momencie wypicia zanieczyszczonej 
wody mogą zaburzać prawidłowe procesy w naszym 
organizmie. Dlatego niezwykle ważnym jest aby mini-
malizować ilość tych cząsteczek w środowisku. Każdy 
z nas może bardziej racjonalnie prowadzić gospodarkę 
lekową w swoim domu, dbając zarówno o zdrowie swo-
ich najbliższych jak i o całe środowisko. Przed wybra-
niem leku bez recepty lub suplementu diety, należy za-
stanowić się, czy jest on na pewno potrzebny naszemu 

organizmowi. Warto skonsultować przyjmowanie ko-
lejnych leków ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Nie-
zwykle ważnym jest, aby leków, które nie zostały zużyte 
lub które się przeterminowały nie wyrzucać do toalety. 
Można je oddać do specjalnie wyznaczonych punktów,  
w których to zostaną one poddane właściwej utylizacji. 
Dzięki takim prostym czynnościom każdy z nas może 
mieć realny wpływ na całe środowisko. 

mgr inż. Klaudia Całus-Makowska, 
doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Często-

chowskiej,  członkini koła naukowego GeneInUse,
w swojej pracy skupia się badaniu farmaceutyków 

w ściekach i ich wpływie na środowisko
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Felieton

Moim zdaniem
Zapewne jesteśmy już nieco zmę-

czeni ukraińską wojną. Mamy prze-
cież swoje problemy z krajową po-
lityką, inflacją, wyższymi stopami 
procentowymi, spłatą kredytu, wyż-
szymi cenami za wakacyjne wyjaz-
dy... Sporo osób liczy czy emerytura 
lub skromna pensja starczy im po 
prostu na opłaty, lekarstwa, jedze-
nie, czyli w miarę godne życie.

Dlatego wojenny dramat naszych 
wschodnich sąsiadów wielu śledzi 
już zapewne z mniejszym napięciem 
i zaangażowaniem. To można zrozu-
mieć. Tym bardziej, że - jak pisał jesz-
cze przed II wojną światową T.S. Eliot 
w poemacie „Burnt Norton”: rodzaj 
ludzki nie umie znieść nadmiaru rze-
czywistości. W natłoku tragicznych, 
przytłaczających wojennych informa-
cji szukamy więc od nich naturalnej 
ucieczki.

Inna sprawa, że we współczesnym 
świecie wiele umysłów sprofilowa-
nych i nastawionych na ciągle nowe 
bodźce już po kilku dniach mogłoby 
znudzić się nawet trzecią wojną świa-
tową, gdyby ich ten konflikt na razie 
jeszcze bezpośrednio nie dotknął.

Zmęczenie tematem można więc 
zrozumieć, bo tak skonstruowany 
jest człowiek, jego psychika i emo-
cje. Trudniej zrozumieć przypadki 
dziwacznego hejtu, wywołanego np. 
informacją o zasianiu w Częstocho-
wie łąki w żółto-niebieskich barwach, 
w ramach szerszej solidarnościowej 
akcji. Chciałoby się wierzyć, że auto-
rami wpisów mówiących o tym, że to 
jakaś masakra, że tracimy tożsamość 
i barwy narodowe lub że niedługo to 
z polską flagą strach będzie na ulicę 
wyjść, były wyłącznie rosyjskie „tro-
lle”, pracujące na rzecz putinowskiej 
propagandy. 

Niestety w naszym mieście zdarzy-
ły się przypadki malowania na blo-
kach i wiatach przystankowych an-
tyukraińskich haseł, a częstochowski 
działacz społeczny został pobity, gdy 

zwrócił uwagę kilku mężczyznom 
wyrażającym głośno na ulicy swoją 
niechęć do Ukrainy. 

Nawet jeżeli te przypadki źle rozu-
mianego wzmożenia narodowego są 
u nas nieliczne, dowodzą jednak, że 
za wpisami na fb nie stoją wyłącznie 
fejkowe konta, algorytmy czy zawo-
dowi hejterzy.

Niepojętą tajemnicą mediów spo-
łecznościowych (a także ludzkich 
umysłów) jest jednak to, że niespo-
dziewaną agresję wywołały akurat 
kwiaty, które powszechnie budzą w 
ludziach raczej pozytywne odczucia 
i emocje.           

Spytałbym retorycznie tych, któ-
rym nie spodobał się pomysł żółto-
-niebieskiej antysmogowej łąki, kto 
ich zdaniem ma większą szansę na za-
chowanie swojej narodowej tożsamo-
ści: uciekający przed wojną Ukraińcy, 
chroniący się w Polsce oraz innych 
krajach europejskich i tam próbujący 
się jakoś „odnaleźć” życiowo, rodzin-
nie czy zawodowo, często niepewni 

tego czy, kiedy i do czego będą mogli 
wracać; czy my, żyjący we własnym 
kraju, obchodzący normalnie swoje 
narodowe i rodzinne święta, zako-
rzenieni w polskim języku i polskiej 
rzeczywistości?

Naprawdę brakuje komuś u nas 
biało-czerwonych barw? Kwiaty w 
tych kolorach składane są w miej-
scach pamięci narodowej z okazji 
każdej rocznicy i każdego święta, któ-
rych w polskim kalendarzu wszak nie 
brakuje. Można nie znosić nadmiaru 
rzeczywistości, ale jej elementy po-
winny do nas jednak przenikać i po-
zwolić na w miarę racjonalną ocenę 
faktów.

 A może wymagam za dużo? Bo 
niektórych pewnie trudno byłoby 
również przekonać, że lepszym pa-
triotą jest ten kto pracuje, płaci po-
datki, angażuje się społecznie, zna 
polską historię i nie kaleczy polskiego 
języka, niż ten kto żyjąc z socjalu lub 
szemranych interesów, w pariotycz-
nej bieliźnie i z narodową flagą w ręce 

wykrzykuje na ulicy np. „śmierć wro-
gom Ojczyzny”.     

Z prawdą jest ten problem, że 
trzeba i chcieć, i umieć spojrzeć jej w 
oczy. Jak pisał jeszcze w czasie głębo-
kiego PRL-u Stanisław Barańczak: w 
te szare oczy, których z nas nie spusz-
cza, które są wszędzie, wbite w chod-
nik pod stopami, wlepione w afisz i 
utkwione w chmurach; a choćby się 
pod nami nigdy nie ugięły nogi, to 
jedno będzie nas umiało rzucić na 
kolana. 

Dzisiaj prawda – przynajmniej ta o 
rzeczywistości - nie musi nikogo rzu-
cać na kolana, żeby nie było pokusy 
inicjowania kolejnej akcji narodowe-
go wstawania z kolan. Wystarczy tro-
chę rozsądku, garść wiedzy o świecie, 
szczypta rzetelnej samooceny. Wtedy 
prawda może kogoś wyzwolić, także 
od beznadziejnych facebookowych 
wpisów.    

Włodzimierz Tutaj
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