
Szanowni Państwo!
W końcu roku udało się sfina-

lizW budżecie miasta na ten rok 
niemal 28% wydatków to inwe-
stycje. Czyli – najprościej mówiąc 
– to, co będzie służyć nam przez 
długie lata albo i dekady. Inwesty-
cje to fundament rozwoju Często-
chowy. W obecnej trudnej sytuacji 
finansowej samorządów, aby je pla-
nować i realizować trzeba pozyski-
wać środki z zewnętrznych źródeł. 
Już na etapie planowania mieliśmy 
zapewnione dofinansowania unij-
ne największych częstochowskich 
projektów, związanych z odcinka-
mi dróg krajowych – DK-91 i DK-
46. Jednak koszty od tego czasu 
znacząco wzrosły, dlatego nadal 
czynimy starania, aby  – zwłasz-
cza w przypadku alei Wojska Pol-
skiego – zmniejszyć obciążenie 
dla budżetu z tytułu tego zadania. 
Inne duże inwestycje 2023 r. jak 
m.in. połączenie komunikacyjne 
ulic Korfantego i Bugajskiej, zakup 
kolejnych autobusów ,,elektryków” 
ze stacjami ich ładowania, prze-
dłużenie ul. Jesiennej, docieplenie 
kolejnych publicznych budynków 
czy nowe przedszkole przy ul. Osa-
da Młyńska, też są realizowane w 
dużej mierze dzięki środkom pozy-
skanym z programów centralnych  
lub projektów unijnych. Nie ma 
wątpliwości co do zasadności in-
westycji w obszarach budownictwa 

komunalnego, opieki nad dziećmi, 
lepszych dróg czy ,,czystego” trans-
portu publicznego – a tego m.in. 
dotyczą tegoroczne miejskie zada-
nia. To konieczność cywilizacyjna, 
a zarazem wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom ludzi.

Mamy też w Częstochowie inne 
potrzeby a zatem i plany, na które 
próbujemy pozyskać fundusze, ale 
nie jest to niestety proste. Przykła-
dem może być Teatr im. A. Mickie-
wicza, który nie tylko sami – jako 
miasto – utrzymujemy, ale na razie 
nie możemy też liczyć na wspar-
cie zewnętrzne na jego kosztowną 
modernizację. Teatr wymaga grun-
townego remontu z przystosowa-
niem obiektu dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz nowoczesnym 
zabezpieczeniem przeciwpożaro-
wym. Miasto swego czasu otrzy-
mało nawet pozytywną rekomen-
dację dofinansowania tej inwestycji 
ze środków unijnych przez władze 
marszałkowskie. Niestety zadanie 
zostało skreślone z listy tzw. inwe-
stycji kluczowych przez Minister-
stwo Kultury. Dodatkowe starania 
o środki ministerialne, z których 
wspiera się w ostatnich latach nie-
rzadko projekty i działania mocno 
kontrowersyjne z punktu widzenia 
dobra kultury i interesu publicz-
nego, także nie zakończyły się na 
razie powodzeniem. Przygotowana 
przez miasto pełna dokumentacja 
projektowa wymaga już obecnie 
aktualizacji.

Dlatego w czasie prac nad bu-
dżetem państwa – także tym na 
obecny 2023 r. - o fundusze na 
przebudowę Teatru upomina się 
część częstochowskich parlamen-
tarzystów, zgłaszając swoje po-
prawki, dotyczące zresztą nie tylko 
tej inwestycji.  

Inny cel to np. uzgodniony z 
klubem II etap przebudowy stadio-

nu Rakowa, obejmujący poprawę 
infrastruktury okołostadionowej, 
który został już nawet pod koniec 
2021 r. wpisany w ministerialny 
program wieloletnich inwestycji o 
szczególnym znaczeniu dla sportu. 
Środki w jego ramach nie zostały 
jednak w ubiegłym roku rozdyspo-
nowane i trzeba obecnie ponawiać 
starania. Zanim jednak doczekamy 
się konkretu w tej kwestii, realizu-
jemy modernizację stadionu naszej 
pierwszoligowej Skry. To zadanie 
finansujemy z zaakceptowanego 
wniosku do Polskiego Ładu oraz z 
miejskiej kasy. Jeśli postępów prac 
wykonawcy nic nie opóźni, Skra 
ma szansę grać od rundy wiosen-
nej wreszcie „u siebie”, czyli na sta-
dionie przy Loretańskiej.  

Wspólnoty lokalne wiedzą naj-
lepiej, na co potrzeba im pieniędzy. 
Przez swoich przedstawicieli – rad-
nych, władze lokalne, parlamenta-
rzystów – zgłaszają swoje potrzeby. 
Chodzi tylko o to, aby rządzący 
chcieli je uwzględniać w sposób 
proporcjonalny do potrzeb miast 
i gmin oraz adekwatny do aktual-
nych możliwości państwa. A także 
żeby z powodu takich konfliktów, 
jak ten ciągnący się już długo spór 
z Unią Europejską o praworząd-
ność, lokalne społeczności nie były 
pozbawione możliwości realizacji 
projektów z funduszy unijnych. 
Mamy tu już jako kraj duże opóź-
nienie i realne straty finansowe. A 
przecież ten spór jest także efek-
tem wewnętrznych przepychanek 
w obozie władzy. Tracimy na tym 
wszyscy. W interesie Polski i Pola-
ków pora to wreszcie zrozumieć.

Drożej za ciepło o 40%!

więcej na stronie 2

Uwaga, zima!

Senator upomina się o 
środki na teatr, Raków 
i DK-91

Idea zielono-niebieskiej 
infrastruktury 
w miastach

więcej na stronie 2

więcej na stronie 5

więcej na stronie 8

Pozdrawiam serdecznie,

Prezydent Częstochowy
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ZGM TBS informuje

Zamiast przewidywanych 17 procent jest 40 procent podwyżki za ciepło 
sieciowe. 1 stycznia Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. kolejny raz 
podniósł stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie nie ma 
żadnego wpływu na rosnące stawki. Są to opłaty niezależne od miejskiego za-
rządcy nieruchomości. Podwyżka to skutek decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 15 grudnia 2022 roku. Zmiana cen i stawek opłat dotyczy 
odbiorców ciepła z Częstochowy przypisanych do grup taryfowych: C.1.A, 
C.1.B, C.1.C, C.1.D. Z grupy taryfowej C korzystają głównie firmy usługowe, 
handlowe i producenci – w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

- Chcielibyśmy, by opłaty były jak najmniej problematyczne dla mieszkańców. 
Niestety, na większość z nich nie mamy realnego wpływu. W związku z utrzy-
mującą się od dłuższego czasu fatalną sytuacją gospodarczą kraju, większość 
firm, w tym także Fortum, dokonuje drastycznych podwyżek. Są to zwykle dwie, 
trzy podwyżki cen w ciągu roku. Na razie nie zapowiada się, by to w najbliższym 
czasie miało się zmienić – ubolewa Paweł Konieczny, prezes zarządu dyrektor 

naczelny ZGM TBS Sp. z o.o w Częstochowie.
Jak zaznaczał dostawca ciepła podczas wprowadzania podwyżki w sierpniu 

ubiegłego roku, była ona spowodowana znacznym wzrostem cen paliw oraz 
utrzymującą się wysoką ceną emisji do uprawnień CO2. Podobnie jest i tym 
razem.

Warto podkreślić, że Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie produku-
je ponad 87% ciepła sieciowego, wytwarzanego w mieście, a to oznacza, że 
podwyżki dotkną większość mieszkańców naszego miasta.

Drożej za ciepło o 40%!

ZGM TBS informuje

Zima to trudny czas nie tylko ze względu na niskie temperatury, ale tak-
że dynamiczną aurę. Jednego dnia na termometrze może być 10 stopni na 
plusie, innego – 10 na minusie. Dodatkowo po intensywnych opadach śnie-
gu często przychodzi gwałtowna odwilż. Przy tak nieprzewidywalnej po-
godzie trzeba zachować szczególną ostrożność  i uważać np. na śnieg, który 
może zalegać na dachu lub spadające sople. Nie zawsze da się je usunąć we 
wszystkich miejscach miasta w tym samym czasie.  

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie 
zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla kon-
strukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 
kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od 
białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii. Nie-
bezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śnieżne. Trzeba 
je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W czasie odwilży 
nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia 
się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich, 
pokrywających np. hipermarkety, hale produkcyjne lub hale wystawiennicze 
(https://www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa/zalegajacy-snieg-na-dachu). Je-
śli widzimy zalegający na dachu śnieg lub zwisające z dachów czy balkonów 

sople, natychmiast zgłaszajmy ten fakt pracownikom oddziałów eksploatacji 
ZGM TBS w Częstochowie. Administrator usunie zagrożenie najszybciej jak 
to tylko możliwe. Przy nieprzewidywalnej zimowej pogodzie warto zachować 
szczególną ostrożność i w miarę możliwości nie przechodzić blisko budyn-
ków. Lepiej nie parkować w tym czasie pojazdów w małej odległości od bu-
dynku. Usunięcie sopli i zmrożonego śniegu w wielu przypadkach wymaga 
zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpie-
czeństwo.

Uwaga, zima!
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ZGM TBS informuje

7,5 mln zł brutto wynosi cena wywoławcza dla 
Domu Księcia z jego otoczeniem w drugim miej-
skim przetargu, który zaplanowano pod koniec 
lutego.

W pierwszym postępowaniu, które zakończyło 
się niepowodzeniem, cena działek z kamienicą wy-
nosiła 10,3 mln zł.     

Położony blisko ścisłego centrum miasta, w są-
siedztwie dworców kolejowego i autobusowego 
okazały budynek jest zlokalizowany pomiędzy aleją 
Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleń-
skiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, 
dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramie-
niem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem 
przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś 
mieszczącym kasyno. Dom Księcia powstał ok. 
1912 r. na zamówienie wielkiego księcia Micha-
ła Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla 
urzędników rosyjskich.

Budynek jest od pewnego czasu wyłączony z 
użytkowania, w latach 2017-2018 przeprowadzo-
no w nim niezbędne prace zabezpieczające. Jego 
całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10,2 tys. 
m2, a kubatura 55 242 m3.

Nieruchomość jest objęta ochroną konserwa-
tora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem 
posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Często-
chowy, budynek leży w strefie zabudowy usługo-
wo-mieszkaniowej.

Ewentualna sprzedaż odbędzie się w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wy-
woławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieru-
chomości będących przedmiotem przetargu (Dom 
Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbęd-
nymi do obsługi budynku) wynosi w drugim prze-
targu 7,5 mln zł. Przetarg zaplanowano na 27 lute-
go 2023 r. , termin wpłacenia wadium to 23 lutego.

Tego dnia w Urzędzie Miasta Częstochowy za-
planowano także drugie przetargi na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanych, położonych w Często-
chowie przy ul. Ogrodowej 7 i 9, oznaczonych w 
obrębie 148 jako działki numery 31/2 i 32, o łącznej 
powierzchni 0,1677 ha (cena wywoławcza 2 mln zł) 
oraz udziału w nieruchomościach zabudowanych 
przy ul. Przemysłowej 12 i 14 (cena wywoławcza 
698 tys. zł).

Z ogłoszeniem przetargowym i szczegółowymi 
warunkami przetargu na wymienione nierucho-
mości można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Częstochowy.

Drugi przetarg na Dom Księcia

Nowy blok na Rakowie
Część lokatorów odebrała już 

klucze do swoich mieszkań w no-
wym budynku przy ul. Syrokomli 8. 
Do zasiedlenia są w sumie 24 lokale. 
Blok powstał kosztem 4,1 mln zł.

W czterokondygnacyjnym bloku 
18 mieszkań składa się z dwóch po-
koi; 6 to mieszkania jednopokojowe. 
3 lokale zaprojektowano z myślą o 
osobach z niepełnosprawnościami 
- są zlokalizowane na parterze. Bu-
dynek ma też piwnicę z pomieszcze-
niami gospodarczymi, technicznymi 
i pomocniczymi. Obok są 24 miejsca 
postojowe, dojścia, chodniki i plac 
zabaw.

Proces zasiedlania trwa w tym 
bloku dłużej m.in. z uwagi na sposób 
ogrzewania poprzez piece gazowe (w 
tej lokalizacji włączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej Fortum było tech-
nicznie niemożliwe). Finał inwestycji 
nastąpił już po rozpoczęciu sezonu 
grzewczego, a każdy lokator musi 
podpisać indywidualnie umowę z do-

stawcą gazu.
Wykonawcą wartej 4 mln 100 tys. 

zł inwestycji było konsorcjum Przed-
siębiorstwa Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o. o. oraz ALTOR Sp. z o. o. Kon-
sorcjum ma jeszcze za zadanie reali-
zację poprawek powykonawczych. 
Niedawno usunięto natomiast awa-
rię instalacji wodnej. Administratora 
budynku w zasobie komunalnym jest 
ZGM TBS.  

Zadanie zostało dofinansowane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Funduszu Dopłat w ra-
mach rządowego programu wsparcia 
budownictwa socjalnego.

Budowa bloku przy ul. Syrokomli 
była kolejną inwestycją mieszkaniową 
nadzorowaną przez miejski Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miasta. Ostatnim oddanym 
do użytku blokiem komunalnym z 65 
mieszkaniami (w tym 2 chronionymi) 
był budynek przy ul. Focha, a nieco 
wcześniej blok przy ul. Pułaskiego (z 

32 mieszkaniami).
A co w częstochowskim budownic-

twie komunalnym będzie się działo w 
nieodległej przyszłości? Rozpoczę-
ła się już budowa kolejnego budyn-
ku przy ul. Bardowskiego, gdzie ma 
stanąć kolejny czterokondygnacyjny 
budynek mieszczący 43 mieszkania, 
z czego aż 10 będzie dostosowanych 
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. W budynku ma być też m.in. 
winda, a obok –  44 miejsca parkingo-
we. Wartość robót to prawie 11,2 mln 
zł, również z o dofinansowaniem z 
Funduszu Dopłat w ramach realizacji 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
programu budownictwa komunalne-
go.

Miasto ma też już niemal goto-
wy projekt inwestycji mieszkanio-
wej przy ul. Krakowskiej, gdzie ma 

powstać ok. 100 mieszkań. W przy-
padku tej inwestycji Częstochowa też 
będzie się starać o dofinansowanie z 
programu BGK.   

Na zdjęciach: nowy budynek przy 
ul. Syrokomli na Rakowie od we-

wnątrz i z zewnątrz 
(fot. Łukasz Kolewiński)

Czym żyje miasto
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Noworoczne spotkanie częstochowskiego samorządu

Wieczór w Filharmonii Częstochowskiej był okazją, aby podsumować 
najważniejsze sprawy miasta, podziękować tym, którzy wyróżnili się w 
pracy dla jego rozwoju w minionym roku, a także docenić to, co wspólnie 
zrobiliśmy już dla ukraińskich sąsiadów.      

Pierwsze po okresie obostrzeń pandemii miejskie spotkanie noworoczne 
odbyło się w Filharmonii Częstochowskiej w poniedziałek, 9 stycznia.

Byli na nim parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, radni, przedstawiciele 
działających w Częstochowie instytucji państwowych, samorządu gospodar-
czego, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego. Z zaproszenia 
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka skorzystali także m.in. jego najbliżsi 
współpracownicy, kierownictwo miejskich jednostek i spółek, urzędniczki i 
urzędnicy kierujący poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta.    

Tuż po powitaniu odbyła się ekumeniczna modlitwa przedstawicieli róż-
nych obecnych w Częstochowie wyznań, z udziałem przedstawicieli katolic-
kiej Kurii Metropolitalnej i Sanktuarium Jasnogórskiego, Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, Cerkwii Prawosławnej, Kościoła Polskokatolickiego, 
Kościoła Chrześcijańskiego ,,Shoreline” oraz Centrum Chrześcijańskiego 
„Słowo Wiary”. Poprowadził ją ks. Adam Glajcar z parafii ewangelickiej.

O najważniejszych sprawach Częstochowy w minionych dwunastu miesią-
cach oraz nadziejach i wyzwaniach w dopiero rozpoczynającym się 2023 roku 
mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Podsumowując ubiegły rok, prezy-
dent siłą rzeczy wiele uwagi poświęcił sytuacji w Ukrainie, która –  za sprawą 
fali uchodźczej oraz potrzeby różnorodnego wsparcia dla sąsiedniego narodu 
– wyzwoliła także wśród częstochowianek i częstochowian ogromne pokłady 
empatii, gotowości niesienia pomocy i zaangażowania się – indywidualnie lub 
za pośrednictwem instytucji i stowarzyszeń. Była też jednak mowa o tym, jak 
w warunkach szybującej inflacji i trwającego kolejny rok uszczuplania zaso-
bów finansowych polskich samorządów miasto radzi sobie na polu inwesty-
cji – w tym strategicznych, jak drogowe czy termomodernizacyjne. Prezydent 
podkreślał też rozwój częstochowskich uczelni i sukcesy sportowe tutejszych 
klubów. Kończąc, powiedział m.in.:

- Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że w obecnym, 2023 roku  zakończy się 
wojna w Ukrainie z zachowaniem przez naszych sąsiadów niepodległego i in-
tegralnego państwa, wyhamuje inflacja oraz podwyżki cen towarów i usług, 
które uderzają w portfele mieszkańców, ale i wydatki samorządu, doczekamy 
się wreszcie środków europejskich z obecnego okresu programowania dla Pol-
ski, a także naszego subregionu i Częstochowy, poprawi się sytuacja finansowa 
samorządów, które będą otrzymywały subwencje i dotacje bardziej adekwatnie 
do zakresu realizowanych zadań, miastu uda się zakończyć kluczowe miejskie 
zadania drogowe w wyznaczonych terminach i zrealizować ambitny plan inwe-
stycyjny (…).   

Pozostałą część uroczystego wieczoru w Filharmonii Częstochowskiej wy-
pełniły podziękowania, gratulacje, wyrazy uznania  – a to za sprawą wyróż-
nień, które rozdano w głównej Sali Koncertowej im. Wojciecha Kilara. Wrę-
czono zatem ministerialne, honorowe odznaki Meritis Pro Familia, miejskie 
medale ,,Merentibus”, nagrody za działalność wpisującą się w miejskie progra-
my strategiczne (w tym dla firm - Promotorów Częstochowskiej Gospodarki) 

oraz za prace naukowe promujące Częstochowę (szerzej o wszystkich nagro-
dach - w osobnych tekstach).

W czasie spotkania noworocznego symbolicznie podziękowano też gru-
pom pomocowym, firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym za 
wkład w organizowanie pomocy dla zaatakowanego narodu ukraińskiego, za-
równo na miejscu w Częstochowie, jak i za naszą wschodnią granicą.  

O artystyczną stronę wieczoru zadbał Zespół Pieśni i Tańca ,,Częstochowa”, 
popisując się m.in. ciekawą choreografią i pięknem regionalnych strojów. Na 
gości czekał potem jeszcze tradycyjny noworoczny toast we foyer im. Irene-
usza Kozery i poczęstunek, a zatem sympatyczna okazja do osobistych spo-
tkań i rozmów.

W galerii zdjęć: 
noworoczne spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej 9 stycznia 2023 (fot. 

Łukasz Kolewiński)  

Czym żyje miasto
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Wóz strażacki dla Charkowa
Dar dla strażaków z Charkowa to wsparcie z 

zaprzyjaźnionego z Częstochową niemieckie-
go Pforzheim. W inicjatywę zaangażowane były 
kluby rotariańskie z Pforzheim i Częstochowy, 
które organizują pomoc dla Ukrainy.

Darowiznę odebrali 4 stycznia na placu Biegań-
skiego w Częstochowie Andriej Eremenko, szef 
oddziału Straży Pożarnej w Charkowie oraz Kon-
stantin Kovalov, szef wydziału prawnego Straży 

Pożarnej. Wóz pożarniczy dla walczącej Ukrainy 
przekazał symbolicznie prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, dziękując klubom Rotary 
za skutecznie przeprowadzoną akcję pomocową.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ode-
zwie na nasz apel przynosili dary, jakie później 
przekazywaliśmy na Ukrainę, tym, którzy pomagali 
i pomagają na różne sposoby – mówił podczas spo-
tkania prezydent. – Życzyłbym sobie i wszystkim 

Senator upomina się o środki na teatr, Raków i DK-91

9 stycznia na spotkaniu prasowym senator 
RP Wojciech Konieczny w obecności prezyden-
ta Krzysztofa Matyjaszczyka przedstawił złożo-
ne przez siebie poprawki do ustawy budżetowej 
państwa. Część z nich dotyczy Częstochowy.

Miasto Częstochowa uchwaliło swój budżet na 
2023 r. w połowie grudnia ub.r., natomiast ciągle 
trwają prace nad budżetem centralnym. Senator 
Wojciech Konieczny zgłosił do niego trzy popraw-
ki związane z częstochowskimi inwestycjami: te-
atrem, centrum piłki nożnej na stadionie Rakowa 
i aleją Wojska Polskiego (DK-91) oraz dwie doty-
czące regulacji ogólnopolskich w zakresie  edukacji 
i służby zdrowia.

- Chcielibyśmy, aby budżet państwa w większym 
i szerszym stopniu dostrzegał lokalne potrzeby, bo są 
to potrzeby mieszkanek i mieszkańców naszego mia-
sta. Dlatego dziękuję serdecznie Panu Senatorowi, że 
po raz kolejny walczy i zabiega o znalezienie środ-
ków związanych ze strategicznymi dla miasta zada-
niami – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Przy okazji dziękuję tym częstochowskim posłom, 
którzy zgłaszają wnioski służące rozwojowi naszego 
miasta i przypominają w Sejmie o samorządowych 
potrzebach.

- Wiem, że dużo senatorów zgłasza poprawki ze 
swoich okręgów, więc na pewno będzie tu walka o 
pieniądze z budżetu państwa. Pytanie, czy wszyscy 
posłowie z naszego terenu będą głosować w Sejmie 
za poprawkami dotyczącymi Częstochowy. Mam na-
dzieję, że tak, bo są to poprawki apolityczne, zwią-
zane z realnymi problemami miasta, borykającego 
się z deficytem środków finansowych – komentował 
senator RP Wojciech Konieczny.

We wnioskach częstochowskiego senatora do 
projektu budżetu państwa znalazła się propozycja 
przeznaczenia 50 mln zł na dofinansowanie prze-

budowy i remontu budynku miejskiego Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Teatr 
wymaga gruntownego remontu z przystosowa-
niem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Miasto 
swego czasu otrzymało pozytywną rekomendację 
dofinansowania tego zadania ze środków unijnych 
przez władze marszałkowskie, niestety zadanie zo-
stało skreślone z listy tzw. inwestycji kluczowych 
przez ministerstwo kultury. Senator jako źródło 
finansowania proponuje zmniejszenie wydatków 
bieżących Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.

Sumę bliską 7 mln zł z wydatków bieżących 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Wojciech 
Konieczny proponuje przenieść na zadanie Cen-
trum Piłki Nożnej w Częstochowie, czyli II etap 
przebudowy i rozbudowy obiektu sportowego przy 
ul. Limanowskiego. Ta poprawka dotyczy zada-
nia, o którego dofinansowanie miasto  aplikuje w 
ministerialnym konkursie. Zostało już nawet pod 
koniec 2021 r. wpisane w ministerialny program 
wieloletnich inwestycji o szczególnym znaczeniu 
dla sportu, ale środki w jego ramach nie zostały 
w ubiegłym roku przyznane i trzeba obecnie po-
nawiać starania. Projekt dotyczy m.in. wykonania 
nowego podgrzewanego boiska treningowego z 
zapleczem i wyposażeniem, rozbudowy partero-
wego budynku klubowego o kolejną kondygnację, 
poprawy standardu budynków szkoleniowych oraz 
realizacji zaplecza regeneracyjno-rehabilitacyjne-
go. Inwestycja w momencie tworzenia kosztorysu 
była szacowana na 15 mln zł, z czego ponad 6,5 
mln zł to wkład własny miasta.

Najwyższa kwotowo poprawka dotycząca Czę-
stochowy zgłoszona przez senatora to 170 mln zł 
na trwającą przebudowę alei Wojska Polskiego w 
Częstochowie (DK-91). Pokryciem byłoby zmniej-
szenie wydatków bieżących centralnych organów 
administracji rządowej. Zabezpieczenie dodatko-
wego finansowania zewnętrznego na inwestycję, 
które koszty drastycznie wzrosły od czasu przy-
znania określonej puli środków unijnych na jej 
dofinansowanie, pozwoliłoby miastu przeznaczyć 
środki na inne zadania, z których musi obecnie 
rezygnować, obciążone kosztami dużej inwestycji. 
Łatwiej byłoby także „domknąć” budżet oświaty, 
wymagający coraz większego dofinansowania ze 
strony miasta, również w zakresie zadań subwen-

cjonowanych.     
W sferze edukacji Wojciech Konieczny zgłosił 

poprawkę dotyczącą podniesienia kwoty bazowej 
wynagrodzenia dla nauczycieli do poziomu 4334,3 
zł. Kwota bazowa, która jest podstawą do określe-
nia średniego wynagrodzenia nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego, w 
latach 2021-2022 nie była podnoszona i wynosiła 
3.537,80 zł.

Zgodnie z ustawą budżetową od stycznia 2023 
r. kwotę bazową podniesiono o 12,5% do poziomu 
3.981,55 zł, co przekłada się na wzrost wynagrodze-
nia nauczycieli w wysokości 7,8%. Od nowego roku 
minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli 
ma wynosić dla:
• nauczyciela początkującego 

3691 zł (wzrost o 267 zł),
• nauczyciela mianowanego 

3877 zł (wzrost o 280 zł),
• nauczyciela dyplomowanego 

4553 zł (wzrost o 329 zł).
Przyjęty przez Sejm wskaźnik wzrostu wyna-

grodzenia nauczycieli przy występującej inflacji 
oznacza spadek płacy realnej. Zgodnie z tym, co 
proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, se-
nator wskazuje, że należy zwiększyć kwotę bazową 
dla nauczycieli do wspomnianej wysokości 4334,3 
zł zapewniającej wzrost o 22,5%, co pozwoliłoby na 
zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli o poziom 
inflacji, tj. o przeszło 17%.

Druga poprawka na poziomie „krajowym” to 
próba zwiększenia środków na zdrowie publiczne, 
konkretnie o 320 mln zł z przeznaczeniem na dota-
cję dla Narodowego Funduszu Zdrowia na pokry-
cie kosztów refundacji dopłat do leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. 
roku życia oraz leków dla kobiet w ciąży. Pokrycie 
tej sumy to propozycja zmniejszenia wydatków 
bieżących Kancelarii Prezydenta, Krajowego Biura 
Wyborczego, urzędów naczelnych i centralnych or-
ganów administracji rządowej odpowiedzialnych 
za finanse publiczne i sprawy zagraniczne oraz jed-
nostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

M.in. na podstawie informacji z Biura Senator-
skiego Senatora RP Wojciecha Koniecznego

Fot. KG

Czym żyje miasto

Czym żyje miasto
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Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony 
oszustów o rzekomo zagrożonych twoich oszczędnościach w banku

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbez-
pieczeństwa ZBP ostrzegają przed połączeniami telefonicznymi, w których 
oszuści podszywają się pod pracownika banku lub inną osobę godną zaufa-
nia (np. pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, pracownika 
Związku Banków Polskich, czy policjanta).

Podczas fałszywego połączenia na Twoim telefonie może wyświetlić się 
numer telefonu lub nazwa zaufanej instytucji, o tego typu oszustwach ostrze-
galiśmy wspólnie FinCERT.pl – BCC ZBP z Centralnym Biurem Zwalczania 
Cyberprzestępczości oraz Komendą Główną Policji komunikatem z dnia 7 
grudnia 2022 r. pt. „Oszuści dzwonią z numerów podszywających się pod ban-
ki lub inne instytucje zaufania publicznego”

Zwracamy uwagę, że w ostatnim czasie oszuści nie tylko w rozmowie tele-
fonicznej nakłaniają klienta do przekazania środków, ale coraz częściej prze-
syłają również do poszkodowanego wiadomość mailową z rzekomą umową 
przekazania zagrożonych środków na konto techniczne banku lub wysyłają na 
numer telefonu ofiary sms z numerem rachunku, na który należy przekazać 
środki. Wszystko po to, aby uwiarygodnić zagrożenie.

Po nawiązaniu połączenia telefonicznego i przekazaniu informacji o rzeko-
mym zagrożeniu dla naszych pieniędzy scenariusz może wyglądać tak:

To tylko przykładowy scenariusz. Pamiętaj bądź ostrożny, nie ulegaj pani-
ce, kontaktuj się ze SWOIM BANKIEM korzystając z zasady: „rozłącz się, od-
czekaj minimum 30 sekund”. Następnie, połącz się z bankiem lub instytucją, 
której przedstawiciel dzwonił do Ciebie. Koniecznie wybierz oficjalny numer 
na klawiaturze numerycznej, nie oddzwaniaj z listy połączeń, które wyświetla-
ją się na telefonie. 
Nie daj się oszukać, przygotowana przez oszustów umowa:
• to tylko pretekst, aby przekonać Ciebie do podjęcia decyzji o przelaniu 

swoich oszczędności na „techniczny” rachunek bankowy wskazany przez 
oszustów;

• nie uwzględnia wszystkich elementów wymaganych przez ustawę – Prawo 
Bankowe tj. między innymi: czasu trwania umowy; przesłanki i trybu roz-

wiązania umowy czy zasad rozliczeń;
• nie zawiera miejsca na Twój podpis;
• zawiera skan podpisu dostępnego w Internecie – np. podpisu niektórych 

postaci historycznych (przykładowo gen. Tadeusza Kościuszki);
• często może zawierać błędy gramatyczne lub ortograficzne;
• może być sporządzona z użyciem języka potocznego np. zamiast terminu 

„rachunek bankowy”, używane jest słowo „konto”.

Oszustwo lub jego usiłowanie zgłoś w Twoim banku i złóż zawiadomie-
nie na Policji!

 FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum 
Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Komenda Główna Policji

Kronika policyjna

zaangażowanym, żeby ta pomoc nie była potrzebna, 
żeby jak najszybciej wojna się zakończyła i żebyśmy 
jak najszybciej przystąpili do pomocy Ukrainie zwią-
zanej nie z wojną, a z odbudową kraju. Dla Ukrainy 
potrzebne są sygnały wsparcia zarówno duchowego, 
jak i materialnego. Takim jest ten przekazany przez 
Pforzheim samochód. Niech ta wojna wreszcie się 
skończy, żeby można było zacząć żyć w normalnej, 
wolnej od agresji Europie.

Miasto Pforzheim to wieloletni partner Często-
chowy, dlatego burmistrz Pforzheim Dirk Buescher 
i komendant Straży Pożarnej Pforzheim Sebastian 
Fischer postanowili właśnie za pośrednictwem na-
szego miasta przekazać w pełni wyposażony wóz 
strażacki oraz odzież dla walczącej Ukrainy. Czę-
stochowa prowadzi od wielu lat współpracę z ukra-
ińskimi miastami, w tym z Charkowem.

Przekazanie samochodu nie byłoby możliwe bez 
współudziału dwóch zaprzyjaźnionych i współpra-
cujących ze sobą od lat klubów Rotary z Pforzheim 
i Częstochowy. W czasie majowego pobytu w Czę-
stochowie goście z Rotary Club Pforzheim mieli 
okazję zapoznać się z formami pomocy społeczno-
ści naszego miasta, w tym częstochowskiego klu-

bu Rotary oraz jego zagranicznych partnerów dla 
Ukrainy. Przekazanie wozu strażackiego jest kolej-
nym elementem wsparcia dla ludności ukraińskiej. 
Transportem samochodu z Niemiec zajęła się firma 
Hegelmann.

Częstochowa od początku konfliktu zbrojne-
go wspiera zarówno ukraińskich uchodźców, jak 
i Ukrainę poprzez darowizny i transporty darów, 
które trafiają m.in. do miast współpracujących z 
Częstochową. Miejska Stacja Pogotowia Ratunko-
wego już w marcu ubiegłego roku przekazała am-
bulans oraz sprzęt medyczny na potrzeby pogo-
towia obwodu lwowskiego. W czerwcu do miasta 
Chmielnicki trafiły nasze cztery niskopodłogowe 
autobusy marki Solaris.

KLUBY ROTARIAN WSPIERAJĄ UKRAINĘ
Wartość pomoc dla Ukrainy ze strony często-

chowskich rotarian i ich partnerów wynosi już 
ponad 600 tys. złotych. Prezydenci Rotary Club 
Częstochowa – najpierw Wojciech Jankowski, a 
później (od lipca ub. roku) Tomasz Kołodziejski – 
rozwinęli w 2022 r. szeroką sieć współpracy z klu-
bami Rotary w USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

Partnerami w międzynarodowym wsparciu miesz-
kańców Ukrainy są kluby rotariańskie z Florydy, 
New Hampshire, Teksasu i Ohio (USA), Pforzheim 
i Oerlinghausen (Niemcy) oraz Hungerford (Wiel-
ka Brytania).

Prezydent Rotary Club Pforzheim Norbert 
Ratzlaff w czasie majowej wizyty w Częstochowie 
przekazał do punktu pomocy Ukraińcom w naszym 
mieście środki żywności, higieny osobistej  o war-
tości 2  tys. euro. Natomiast na początku grudnia 
2022 roku Kluby Rotary Pforzheim i Częstochowa 
przekazały PCK podstawowe artykuły żywnościo-
we i higieniczne o wartości 7 tys. zł dla uchodźców 
z Ukrainy przebywających w Częstochowie.

Częstochowscy rotarianie wspomagają również 
częstochowskie ośrodki zajmujące się opieką dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W 
grudniu 2022 roku darowizny po 20 tysięcy zło-
tych na działalność statutową trafiły do Stowarzy-
szenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością 
w Trzecie Tysiąclecie” oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów 
w Częstochowie.

Na podstawie informacji z Rotary Club Częstochowa
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13 grudnia 2022r. w wieku 48 lat zmarł nagle 
Profesor Maciej Mrowiec, Prorektor ds. rozwoju 
Politechniki Częstochowskiej.

Od początku swojej kariery naukowej związany 
był z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska naszej 
Uczelni. Tam w 1998 r. został zatrudniony na sta-
nowisku asystenta, w następnych latach uzyskiwał 
kolejne stopnie naukowe – doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie inżynieria środowiska (2003 
r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicz-
nych (2010 r.). Ukoronowaniem Jego naukowych 
osiągnięć był tytuł profesora nauk inżynieryjno-
-technicznych (2022 r.). Zainteresowania naukowe 
Profesora były związane z gospodarką wodną w 
obszarach zurbanizowanych, opublikował 20 au-
torskich oraz 65 współautorskich artykułów w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych, był autorem 

bądź współautorem 6 monografii i 15 rozdziałów w 
monografiach. Pełnił funkcję promotora w 5 prze-
wodach zakończonych uzyskaniem stopnia dokto-
ra, był również recenzentem w 3 postępowaniach o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego. W 2012 
r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Biotechnologii. Od 2016 r. do 2019 
roku pełnił funkcję członka prezydium Komitetu 
Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. W 
kadencji 2016-2020 był prorektorem ds. innowa-
cji i rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii 
Środowiska. W 2020 r. objął stanowisko prorekto-
ra ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej, które 
pełnił do tej pory.

Wspierał wiele działań na rzecz miasta Często-
chowy: był Przewodniczącym Rady ds. Zrówno-
ważonego Rozwoju Częstochowy oraz członkiem 

Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Częstocho-
wy.

Zawsze z uśmiechem, życzliwością dla innych, z 
niespożytą energią do działania, pełen pomysłów. 
Humanista, w centrum swoich zainteresowań sta-
wiał człowieka i traktował jako wyjątkową jednost-
kę. Lubił sport, uprawiał amatorsko koszykówkę, 
siatkówkę, jeździł na snowboardzie i biegał.

Za wieloletnią i efektywną współpracę ze środowiskiem gospodarczym Częstochowy i 
regionu JM Rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol został uhonorowany przez Regional-
ną Organizację Pracodawców w Częstochowie nagrodą przyznaną w kategorii „Uczelnia z 
przyszłością 2022”. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie doceniła rów-
nież długoletnią współpracę z JM Rektorem oraz zaangażowanie w działania samorządu 
gospodarczego, przyznając pamiątkowy dyplom.

Cztery studentki Politechniki Częstochowskiej pochodzące z Ukrainy:
Anna Bevziuk, kierunek studiów Inteligentne Miasta, Wydział Elektryczny oraz Polina 

Gonchar, Kristina Sotnyk i Olha Tykhonchuk ( kierunek informatyka, Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki) zostały stypendystkami programu New Technologies for Wo-
men – Ukraine. 

W ramach stypendium oprócz pomocy finansowej, będą brały udział w warsztatach z 
umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland, sesjach do-
radztwa zawodowego oraz w mentoringowym Programie Buddies. Laureatki będą mogły 
też bezpłatnie wziąć udział w Perspektywy Women in Tech 2023 – największym w Europie 
i Azji wydarzeniu dla kobiet działających w obszarze STEM (nauki, technologii, inżynierii i 
matematyki).

W programie New Technologies for Women – Ukraine (NTWU) wyróżniono 50 ukraiń-
skich studentek i doktorantek kształcących się na kierunkach z obszaru STEM. 

New Technologies for Women – Ukraine to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacyj-
nej Perspektywy i firmy Intel.

Powraca akcja „Zbieramy ciepło dla żołnierzy z Ukrainy”. Pierwsza część przedsięwzięcia 
odbyła się przed świętami. W ciągu czterech dni zgromadzono cztery duże worki i dwa małe 
puszek oraz worek parafiny. Wszystko posłużyło do wyprodukowania tzw. świec okopo-
wych, które są wykorzystywane jako źródło ciepła.

Przypominamy, że do produkcji świec nadają się puszki po produktach spożywczych, po 
karmie dla zwierząt, po farbach. Najważniejsze, aby były czyste. Organizatorzy akcji: absol-
wenci Politechniki Częstochowskiej apelują również o przynoszenie parafiny.

Czyste puszki są gromadzone w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Często-
chowskiej znajdującym się w budynku rektoratu uczelni, przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 
69. Puszki będą zbierane do 29 stycznia.

W akcję może włączyć się każdy mieszkaniec Częstochowy. Zapraszamy do współpracy 
również przedsiębiorstwa z terenu miasta.

Student Politechniki Częstochowskiej Rafał Rygalik został 
mistrzem Polski w zawodach WorldSkills Poland w kategorii 
frezowanie CNC. Zwycięstwo umożliwia mu reprezentowanie 
Polski na szczeblu Europejskim w zawodach Euroskills, które 
odbędą się w tym roku w Gdańsku.

Rywalizacja w zawodach polegała na wykonaniu elementu 
przygotowanego przez ekspertów danej konkurencji, począwszy 
od zaprojektowania technologii i wykonania detalu na obrabiar-
ce sterowanej numerycznie. Detal, który był wykonywany wy-
magał od zawodników umiejętności takich jak :
• interpretacja rysunku technicznego,
• znajomość sterowania Siemens Sinumerik Operate,
• umiejętność doboru i właściwego wykorzystania narzędzi 

skrawających,
• umiejętność obsługi frezarskiego centrum obróbczego,
• umiejętność wykonywania wymiarów tolerowanych.

Rafał jest studentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i In-
formatyki, studiuje na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 
na zakresie kształcenia Automatyzacja Procesów Wytwarzania 
i Robotyka (APWiR). W czerwcu 2022 roku uzyskał Certyfikat 
SIEMENS w zakresie obsługi i programowania obrabiarek ste-
rowanych numerycznie z układem sterowania SIEMENS Sinu-
merik.

opracowała: Magdalena Fijołek

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Nie żyje Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

Nagroda dla JM Rektora Politechniki Częstochowskiej

Stypendystki z Ukrainy

Na Politechnice znów zbierają puszki i parafinę

Student PCz został mistrzem Polski
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Idea zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach
W ostatnich latach utwardzanie coraz większych powierzchni miejskich sta-

ło się prawdziwą plagą. Pod pretekstem „rewitalizacji” następuje systematyczna 
wycinka drzew, zajmowanie terenów zielonych, w miejsce których powstają  be-
tonowe skwery, place czy parkingi. Powierzchnie tego typu po pierwsze znacznie 
szybciej się nagrzewają i dłużej zatrzymują ciepło, po drugie znacznie gorzej, bądź 
w ogóle nie wchłaniają wody podczas opadów. W rezultacie latem nie tylko do-
świadczamy nieznośnych upałów, ale też podczas opadów zmagamy się z podto-
pieniami, zalaniami, a projektowanie kanalizacji o coraz większej przepustowości 
prowadzi do błędnego koła, z którego trudno się wyrwać. Taka bezrefleksyjna i 
krótkowzroczna polityka, motywowana przede wszystkim chęcią maksymalizacji 
zysków deweloperów, prowadzi do powstawania przestrzeni pozbawionej natu-
ralnych elementów roślinności, miejsc odpoczynku i ochrony przed słońcem.

Co zatem możemy zrobić z tym problemem? W ostatnich latach coraz częściej 
poszukuje się nowego podejścia do planowania miejskich przestrzeni, a wyjścia 
upatruje w zielono-niebieskiej infrastrukturze. Staje się ona też jednym z priory-
tetów Unii Europejskiej oraz polityk krajowych i regionalnych. Zielono-niebieska 
infrastruktura nie jest co prawda definiowane w żadnym akcie prawnym, oznacza 
natomiast połączenie gospodarowania i retencji wody wraz z różnymi formami 
zieleni. Możemy zatem zauważyć, że elementy zielono-niebieskiej infrastruktury 
pełnią wiele funkcji jednocześnie. Drzewa i krzewy produkują tlen, zatrzymują 
wodę opadową, absorbują dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powie-
trza, stanowią barierę dla spalin i hałasu oraz poprawiają ogólny mikroklimat, 
który skutecznie łagodzi efekt wysp ciepła.

Możemy wyróżnić kilkanaście propozycji zagospodarowania terenu zielono-
-niebieską infrastrukturą, a ich przykłady podano poniżej:

• Stawy i niecki. Stawy retencyjne to zbiorniki posiadające pojemność reten-
cyjną, służącą do zatrzymywania i oczyszczania wody opadowej. Składają obsza-
ru zagłębienia stale wypełnionego wodą oraz obsadzonych roślinnością brzegów, 
które mogą być czasowo zalewane. Można je budować w istniejących lub wykona-
nych specjalnie w tym celu zagłębieniach terenu. Podobną funkcję pełnią niecki 
bioretencyjne - obszary gęsto porośnięte roślinnością, w których zbiera się woda 
opadowa, a następnie przesiąkając przez kolejne warstwy podłoża oczyszcza się. 
Zgromadzona w niecce woda wsiąka w grunt, jest odprowadzana do kanalizacji 
deszczowej lub odparowuje.

• Rowy - wyróżniamy tutaj rowy bioretencyjne, zbudowane podobnie do 
niecek czyli porośnięte roślinnością, lecz różniące się kształtem. Drugim typem 
rowu jest rów infiltracyjny, wypełniony zazwyczaj tłuczniem lub kamieniami, 
które zwiększają naturalną zdolność gleby do pochłaniania wody. Zaletą rowów 
jest łatwość włączania ich do istniejącej infrastruktury odprowadzającej wodę.

• Ogrody deszczowe. Ogrody deszczowe w pojemnikach to obiekty zwykle wy-
posażone w betonowe ściany, używane do gromadzenia i odprowadzania wody 
deszczowej. Wyróżniamy dwa główne ich typy. Pierwszy posiada pojemniki o 
charakterze przepływowym, które mają nieprzepuszczalne dno i wyposażone są 
w rury przelewowe do odprowadzania nadmiaru wody. Drugi typ, infiltracyjny, 
posiada otwarte dno, przez które woda może swobodnie przesiąkać do gruntu.

• Zielone dachy. Są to połacie dachowe na których posadzono roślinność 
na substracie wegetacyjnym. Zielone dachy chłodzą i nawilżają powietrze, po-
prawiając lokalny mikroklimat. Poza tym zielone dachy podnoszą efektywność 
energetyczną budynków, zapewniając warstwę izolacyjną, zmniejszając przy tym 
znacząco spływ wody deszczowej z dachu. Dach musi być przystosowany do prze-
noszenia dodatkowego obciążenia.

• Zielone ściany i fasady - pochłaniają i uwalniają mniej ciepła niż zwykła 
ściana, co przyczynia się podobnie jak w przypadku dachów do poprawy izolacji 
termicznej. Zielone ściany podnoszą jakość powietrza w pomieszczeniach i na 
zewnątrz poprzez wychwytywanie zanieczyszczeń. Zapewniają też izolację aku-
styczną, są estetyczne i miłe dla oka.

• Nawierzchnie przepuszczalne. Nawierzchnia taka ułatwia przenikanie wody 
deszczowej do gruntu. Umożliwiają to znajdujące się w niej otwory lub porowaty 
materiał, z którego została wykonana. Istnieje wiele rodzajów nawierzchni prze-
puszczalnych. Nawierzchnie stosowane na ścieżkach, chodnikach, placach zabaw 
czy w prywatnych ogrodach mogą być wykonane z betonowej kostki ułożonej w 
większych odstępach, betonowych płyt ażurowych, zrębków drzewnych lub żwi-
ru. Na intensywnie użytkowanych drogach i parkingach można użyć materiałów, 
takich jak kruszywa naturalne, betony porowate, kostki układane w większych 
odstępach, powierzchnie ażurowe klinkierowe czy żwir.

Powstawanie zielono-niebieskiej infrastruktury poprawia jakość życia miesz-
kańców, polepsza przystosowanie do okresów upalnych, zwiększa retencję wody 

jednocześnie chroniąc przed skutkami deszczy nawalnych. Stwarza miejsca od-
poczynku w zatłoczonych i zanieczyszczonych miastach. Oby samorządowcy 
wdrożyli jak najwięcej tego typu rozwiązań.

Wykorzystane źródła:
1. Madej Ł., Zielono-niebieska infrastruktura ogranicza podtopienia w betonowych 

miastach. www.inzynieria.com
2. Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Eco-

logic Institute i Fundacja Sędzimira, 2019.
3. www.malaetencja.pl

Autor: dr hab. inż. Rafał Rajczyk

Bądź eko

Fot. 3. Zielony dach. Źródło: Rukszto A., Zielony dach – pomysł dla domu jed-
norodzinnego.

Fot. 2. Ogród deszczowy. Źródło: www.budzet.krakow.pl

Fot. 1. Niecka bioretencyjna w Parku w Żelazowej Woli. Źródło: Wolski P., Zna-
czenie okien hydrologicznych.
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W Częstochowie powstaną bulwary staromiejskie 
nad Wartą!

Rewitalizacja

To już pewne! W naszym mieście planowanymi 
pracami rewitalizacyjnymi objęte zostaną tereny 
nadbrzeżne rzeki Warty nie tylko na Mirowie, ale 
także te, które bezpośrednio oddziałują na życie 
tysięcy mieszkańców okolic Śródmieścia i Starego 
Miasta. Dzięki temu za kilka lat w mieście wybu-
dowane zostaną bulwary z prawdziwego zdarzenia.

Zagospodarowanie nadwarciańskiego terenu na 
odcinku od węzła drogowego u zbiegu al. Jana Paw-
ła II i al. Wojska Polskiego do mostu im. Rewolucji 
1905 r. (w ul. Mirowskiej) poprzedzi opracowanie 
stosownej dokumentacji, która będzie opierać się na 
koncepcji przedstawionej mieszkańcom podczas nie-
dawnego spotkania. W sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Częstochowy licznie zgromadzili się przedstawiciele 
środowisk zainteresowanych realizacją tej inwestycji. 
O włączenie do opracowania odcinków nadbrzeżnych 
znajdujących się w obrębie centrum miasta jeszcze na 
etapie realizacji prac zabiegał Zbigniew Niesmaczny, 
przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, który 
jest orędownikiem tego pomysłu niemal od początku 
swojej działalności w częstochowskim samorządzie. 

- Nie wyobrażałem sobie, żeby w momencie gdy 
pojawia się w mieście dyskusja o pomysłach na zago-
spodarowanie okolic Warty nie ująć w tych planach 
staromiejskiego odcinka - podkreśla Zbigniew Nie-
smaczny i dodaje. - O potrzebie przywrócenia miastu 
Warty rozmawialiśmy z mieszkańcami już od kilku lat, 
wielokrotnie zwracała się z tym do mnie też rada dziel-
nicy. Teraz pojawiła się szansa, by oprócz zabezpiecze-
nia ważnych przyrodniczo terenów Mirowa opracować 

plan stworzenia bulwarów staromiejskich z prawdzi-
wego zdarzenia, które będą miejscem spotkań i wypo-
czynku dla mieszkańców nie tylko tej części miasta.

Podczas prezentacji założeń przyszłej inwestycji 
dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że na odcinku przy-
ległym do Warty pomiędzy „trasą” a mostem w ul. 
Mirowskiej planowane są: tysiące nasadzeń, uregu-
lowanie zieleni, nowe drogi piesze i rowerowe, mini 
tarasy widokowe, plaża, mała architektura czy umoc-
nienie terenów nad samą taflą wody pozwalające na 
wypoczynek bezpośrednio przy rzece. Garść z tych 
rozwiązań zaprezentowano na wizualizacjach choć 
wiadomo, że w momencie stworzenia docelowego 
projektu pewne szczegóły mogą się jeszcze zmienić. 
Jedno jest jednak pewne już teraz dla mieszkańców - 
będzie funkcjonalnie i pięknie.

Przewodniczący Rady Miasta nie ukrywa satysfak-
cji z tego, że zabiegi o zwrócenie uwagi na tę potrze-
bę w mieście przyniosły skutek, chwali też inicjatywę 
radnego Nowej Lewicy, Łukasza Kota, który koor-
dynował współpracę z lubelską pracownią projekto-
wą przygotowującą na zlecenie władz Częstochowy 
wstępne założenia realizacji tego przedsięwzięcia.

- Ma to być dopełnienie innych inwestycji, które 
zrealizowaliśmy w obrębie Warty przez ostatnie lata 
- kontynuuje Niesmaczny. - W poprzednim okresie 
finansowania ze środków UE nacisk położony został 
na drogi i place, dzięki czemu przebudowaliśmy np. ul. 
Nadrzeczną z placem Bohaterów Getta czy zrewitali-
zowaliśmy Stary Rynek z ulicami przyległymi. Ostat-
nio przebudowana została ulica Mirowska z mostem, 

odnowiona została także szkoła w przylegającym do 
rzeki, Parku im. Narutowicza. Teraz czas na przygoto-
wanie się do uruchomienia przyszłych projektów, któ-
re mam nadzieję niebawem zostaną  dofinansowane. 
Mówi się o tym, że środki unijne będą ukierunkowane 
głównie na tego typu zielone rewitalizacje jak nasza 
nadwarciańska, nad której przygotowaniem pracuje-
my. Musimy być gotowi - podsumowuje.

Zbigniew Niesmaczny nie ukrywa też, że niektó-
re rozwiązania, które mają być zastosowane w Czę-
stochowie przy projektowaniu i budowie bulwarów 
nadwarciańskich będą zapożyczone z innych miast, 
gdzie z powodzeniem zrealizowano takie projekty. W 
tym celu osobiście odbył też szereg wizyt studyjnych 
np. w niedalekim Będzinie. Jedno z rozwiązań, które 
ma wyróżniać nasze bulwary spośród innych to ich 
dostępność, z łatwością dojścia z wielu stron i orygi-
nalne wejścia na nadbrzeżny, staromiejski teren. Na 
częstochowskim Starym Mieście szczególnie wyeks-
ponowane mają zostać te od strony mostu im. Rewo-
lucji 1905 r. i Starego Rynku. Do tego drugiego ma 
zostać wykorzystana zabytkowa brama w ul. Ptasiej, 
która przejdzie osobną rewitalizację. Po zakończeniu 
dyskusji nad koncepcją miasto w kolejnych latach 
zleci projektowanie docelowej dokumentacji, która 
będzie podstawą do ubiegania się o stosowne zgody 
i - co najważniejsze - dofinansowanie, po uzyskaniu 
którego będzie można rozpocząć prace w terenie. Fi-
nalizacji budowy należy spodziewać się w drugiej po-
łowie dekady.
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Traugutta gotowa

Najpopularniejsze imiona 2022 roku

Pod koniec ubiegłego roku zostały zakończone prace związane z od-
wodnieniem i rozbudową ulicy Traugutta.

Roboty budowlane ruszyły w 2021 roku. Ich zakres był ogromny, bo 
obejmował budowę - kanalizacji deszczowej (długości ponad 1,5 km) wraz 
z przyłączami, zbiornika chłonno-odparowującego, drogi gminnej, zjazdów, 
chodnika, skrzyżowań z ulicami przyległymi, kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę wodociągu, przyłą-
czy sanitarnych, sieci gazowej wraz z przyłączami, sieci i przyłączy elektro-
energetycznych oraz teletechnicznych. Przy okazji inwestycji posadzono 32 
drzewa (wiśnie i czereśnie) i dodatkowe trawniki.

Nowa droga ma długość blisko 1,4 km oraz szerokość jezdni 5,5 metra. 
Chodnik jest szerokości 2 m. Całkowita powierzchnia zbiornika chłonno-
-odparowującego, który służył będzie odwodnieniu całej okolicy, to blisko 
3,9 tys. m.kw.,

Koszt inwestycji to 8 mln 778 tys. zł (z czego dofinansowanie w ramach 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynoszące ponad 3,5 
mln zł).

Inwestycja pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi 
i roztopowymi wzdłuż ulicy Traugutta, a co za tym idzie zapobiegnie zale-
waniu okolicznych terenów.

Mamy wyciąg ze statystyk Urzędu Stanu Cy-
wilnego. W Częstochowie w ubiegłym roku naj-
chętniej wybierane imiona dla dzieci to Antoni, 
Franciszek, Leon, Alicja, Hanna, Maja i Zuzan-
na.

Utrzymuje się trend z 2021 roku, gdzie modny 
był Franek, Jan, Ala i Hania.

Niekwestionowanym liderem tegorocznego 
zestawienia jest Antoni - aż 31 razy pada to imię 
w podsumowaniu.

Wśród imion dla dziewczynek, które upla-
sowały się niewiele niżej od już wymienionych, 
znalazły się Michalina i Zofia. Wśród chłopców 
sporo było także Janów i Kacprów. Niezmiennie 
najwyższe pozycje – co szczególnie widoczne jest 
u chłopców – zajmują imiona tradycyjne. Domi-
nuje też tendencja nadawania imion, które łatwo 
zdrobnić.

Przypomnijmy, że osoba zgłaszająca urodze-

nia – rodzic – może wybrać maksymalnie dwa 
imiona. Nie mogą być one zamieszczone w akcie 
urodzenia w formie zdrobniałej, za wyjątkiem ta-
kich które już przyjęły się w polskim imiennictwie 
(jako przykład można wskazać imiona Kuba lub 
Ada),a wybrane imiona nie mogą nie mogą mieć 
charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

- W ubiegłym roku nie mieliśmy przy nadawa-
niu imion dzieciom żadnej sytuacji kontrowersyj-
nej, gdy musieliśmy rodzicom odmówić przyjęcia 
takich oświadczeń. Coraz częściej dla dzieci oby-
wateli polskich pojawiają się jednak imiona ob-
cobrzmiące lub o innym zapisie niż przyjęło się w 
Polsce, na co przepisy zezwalają, o ile jest to imię, 
które w powszechnym znaczeniu przypisane jest do 
danej płci – komentuje Rafał Bednarz, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.

Na liczbę wszystkich urodzonych dzieci skła-
dają się urodzenia, które miały miejsce w naszych 
szpitalach i tak rejestruje je USC. Do tego docho-
dzi jest ponad 400 wpisów aktów zagranicznych, 
gdy dziecko urodziło się za granicą, a rodzice, 
choćby po to by wyrobić im polski paszport – 
wystąpili o przeniesienie aktu do polskich ksiąg 
stanu cywilnego, choć niekoniecznie wszystkie te 
urodzenia dotyczyły wyłącznie roku 2022 (wpisać 
można akt z dowolnego rocznika i tak się często 

dzieje).
Wśród wszystkich żywo urodzonych dzieci w 

Częstochowie (z 1540 osób) – 83 to dzieci oby-
wateli Ukrainy. Jak dotąd był to rok rekordowy 
pod względem liczby dzieci tej narodowości uro-
dzonych w Częstochowie. Oczywiście rodzą się u 
nas dzieci wielu narodowości, ale ukraińska jest 
w tym momencie dominującą. Ma na to oczywi-
ście wpływ spora liczba uchodźców z Ukrainy, 
która przeniosła się do nas po wybuchu wojny na 
Wschodzie.

Już ponad ¼ dzieci (26,17%) urodzonych w 
naszym mieście to dzieci niepochodzące z mał-
żeństwa. Tą liczbą Częstochowa zbliża się do śred-
niej w dużych miastach, w których ta tendencja 
utrzymuje się od dawna.

Ciekawostką jest wykorzystanie usług elek-
tronicznych dostępnych dla obywateli. Pande-
mia Covid-19 spopularyzowała podpis zaufany 
i wszelkie usługi – szczególnie sprawy obywatel-
skie, które można załatwiać przez Internet przy 
jego pomocy. Co prawda usługa zgłoszenia uro-
dzenia on-line powstała kilka lat wcześniej, to jed-
nak w ostatnim czasie jej wykorzystanie znacznie 
się zwiększyło  – ponad 1/3 zgłoszeń urodzenia 
dokonywana jest w ten właśnie sposób, co rodzi-
com pozwala zaoszczędzić czas na inne sprawy.

Drogi i komunikacja

Trendy
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Siła, mobilizacja, działanie – nowy rok dla organizacji pozarządowych

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Nowy rok, nowe wyzwania. Dużo 
gorzkiej prawdy w powiedzeniu, 
które w swoim przekazie niesie 
stawianie czoła przeciwnościom i 
uczenie się nowego. Tymczasem po-
czątek roku dla organizacji pozarzą-
dowych to ustalanie działań, które 
są wpisane w statut i przewidywanie 
nieprzewidywalnego.

Działalność ngo nie różni się 
zbytnio od działalności innych pod-
miotów gospodarczych. W obu przy-
padkach nieodzowna jest potrzeba 
gospodarczego myślenia w kwestii 
wdrażania strategii rozwoju organiza-
cji, zaplanowania działań i pozyskania 
środków na ich realizację. Nawet je-
żeli organizacja nie prowadzi  działal-
ności gospodarczej (tak jak Fundacja 
Chrześcijańska „Adullam”). Początek 
roku to czas ważnych działań, m.in. 
w styczniu składane są sprawozdania 
z realizowanych zadań publicznych 
zakończonych w poprzednim roku, 
wdrażane są zaplanowane przedsię-
wzięcia w oparciu o przyjęty budżet, 
następnie dla sprawnego zabezpie-
czenia przebiegu działań dokonuje 
się przesunięć kadrowych i wielu in-
nych. „Aby zabezpieczyć odpowied-
ni poziom świadczeń usług oferowa-
nych przez Adullam potrzebujemy 
do pracy ludzi chętnych i ofiarnych. 

Szczególnie, jak w naszym przypad-
ku, pracowników nie jest wielu, a 
działań coraz więcej. Aby je skoordy-
nować, wykonać i prawidłowo rozli-
czyć, pracujemy często do skutku” – 
podsumowuje Elżbieta Ferenc, prezes 
Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. 
Organizacje pozarządowe mają także 
coroczny obowiązek sprawozdawczy 
- przygotowują, podpisują, zatwier-
dzają i wysyłają do odpowiedniego 
organu sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe. Każda otrzymana, pozy-
skana złotówka ma być transparent-
nie rozliczona.
Zasób ludzki a działania organizacji

Dla organizacji zasób ludzki to 
przede wszystkim człowiek - wolon-
tariusz, pracownik, współpracownik, 
kolega, koleżanka, który pracując na 
konkretnym stanowisku realizuje 
misję i działania Fundacji, na rzecz 
osób będących w zawirowaniach ży-
ciowych. Począwszy od pracownika 
pierwszego kontaktu, który w oso-
bistej rozmowie diagnozuje, jakiej 
pomocy można udzielić osobie, któ-
ra się zgłosiła z prośbą o wsparcie 
po wykwalifikowanego specjalistę w 
danej dziedzinie np. terapeuta uza-
leżnień, prawnik itp. Przykładem 
pracy dla człowieka i z człowiekiem 
są  mężczyźni w kryzysie bezdomno-

ści, którzy jako mieszkańcy Hostelu 
i mieszkańcy schroniska dla osób w 
kryzysie bezdomności od rana zaj-
mują się pracą na stołówce charyta-
tywnej, w kuchni, w magazynach i 
innych miejscach zadań statutowych 
naszej organizacji. „Często wolon-
tarystycznie, oddając swój wolny 
czas, jak jest w przypadku czynnej 
zawodowo donatorki - wolontariusz-
ki Fundacji 86-letniej Krystyny Pi-
łatowicz” – dodaje Elżbieta Ferenc. 
Wszystkie podejmowane działania, 
służą człowiekowi i są udzielane bez-
płatnie. Jest to możliwe m.in. dzięki 
zleconym z Gminy Miasto Często-
chowa zadaniom takim jak np. pro-
wadzenie stołówki charytatywnej czy 
schroniska oraz realizowanym zada-
niom publicznym dofinansowanym 
przez Gminę Miasto Częstochowa 
z zakresu profilaktyki alkoholowej, 
pieczy zastępczej, czy organizowa-
nia społeczności lokalnej. W naszym 
przypadku prowadzenia Centrum 
Aktywności Obywatelskiej w dzielni-
cy Starego Miasta, w tym partnerstw 
lokalnych.
Nowy rok, jaki będzie?

„Jeżeli weźmiemy pod uwagę zało-
żenia względem realizacji projektów 
czy zadań zleconych, to w miarę sta-
bilny. Ale doświadczenia 2022 roku 

mówią nam, że niczego nie możemy 
być pewni. Mam na myśli wojnę na 
Ukrainie, której wielowymiarowe 
skutki odczuwać będziemy bardzo 
długo” – zauważa Elżbieta Ferenc. 
Co to znaczy dla organizacji? Szybką 
reakcję na wydarzenia, przesuwanie 
środków, aby wspomóc tych, którzy 
znaleźli się w kryzysie, organizowa-
nie zbiórek i wsparcie doraźne. Naj-
częściej są to działania, które wykra-
czają poza budżet Fundacji, dlatego 
dużym wsparciem okazują się daro-
wizny rzeczowe i finansowe przeka-
zywane przez darczyńców. Zachęca-
my do śledzenia działań Fundacji na 
Facebooku oraz czytania wzmianek w 
lokalnych mediach.

Anna Klim

Częstochowski MOPS rozpoczął realizację 
projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, którego celem jest wsparcie rodzin 
ukraińskich dotkniętych skutkami kryzysu mi-
gracyjnego, które opuściły swój kraj z powodu 
wojny i przebywają obecnie w Częstochowie.

Projekt przewiduje różnego rodzaju usługi z 
zakresu wsparcia rodziny. Udział we wszystkich 
oferowanych aktywnościach jest całkowicie BEZ-
PŁATNY.

MOPS realizuje zadania w ramach  jednego 
z trzech projektów pod wspólną nazwą „Usługi 
społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy” na które środki zewnętrzne otrzymała 
Gmina Miasto Częstochowa. MOPS realizuje pro-
jekt - część 3, natomiast pozostałe dwa projekty z 
tego obszaru realizuje Urząd Miasta Częstocho-
wy (część 1)  i jedna z organizacji pozarządowych 
(część 2).

W ramach projektu realizowanego przez MOPS 
przewidziano trzy główne obszary wsparcia:
1) POMOC ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO
Rolę asystentów integracyjnych pełnią wykwalifi-
kowani pracownicy socjalni MOPS.

Asystent pomoże osobom, które przyjechały z 
Ukrainy zaaklimatyzować się w nowym miejscu, w 
tym przejść przez  procedury prawne, a także spra-
wy konieczne do załatwienia w obszarze społecz-
nym, zawodowym, bytowym. A więc m.in. wskaże 
obowiązujące przepisy prawa, zasady załatwienia 
spraw urzędowych, uzyskania dokumentów, tłu-
maczeń. Poinstruuje jak skorzystać z opieki me-
dycznej, zapisać dzieci do placówek oświatowych, 
wesprze w poszukiwaniu miejsca pobytu, zatrud-
nienia itp.  
2) POMOC PSYCHOLOGICZNA
Specjalista pomoże zmierzyć się z problemami i 
przeżyciami, zarówno związanymi z traumą wo-
jenną, jak i m.in. rozłąką z bliskimi, trudnościami 
w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, proble-
mami wychowawczymi itp.
3) WARSZTATY, WYKŁADY, DYSKUSJE
Spotkania  będą dotyczyły  m.in. tematyki:
- Jak odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywistości i 
społeczności.
- Najważniejsze przepisy polskiego systemu praw-
nego – zarówno dotyczące praw obywateli Ukrainy, 
jak i zasad oraz przepisów obowiązujących osoby 
przebywające w naszym kraju. - Załatwianie spraw 

urzędowych, korzystanie z polskiej opieki medycz-
nej. - Warsztaty dla rodziców dotyczące relacji z 
dziećmi, kwestii wychowawczych itp.

Oferta jest katalogiem otwartym, ponieważ pro-
jekt zakłada dostosowanie zakresu wsparcia i jego 
form do indywidualnych potrzeb uczestników. Za-
trudniono również tłumaczy języka ukraińskiego, 
którzy współpracują ze specjalistami projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie ob-
jętych 120 osób uciekających z terenu Ukrainy w 
związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ich kraj. 
Warunkiem udziału jest legalne przybycie do Pol-
ski od dnia 24 lutego 2022 r.  i później oraz prze-
bywanie na terenie Gminy Miasta Częstochowa na 
dzień przystąpienia do projektu. Projekt potrwa do 
końca czerwca 2023 r.

Gdzie mogą zgłaszać się osoby chętne do skorzy-
stania z oferty?  
Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektoro-
wej  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstocho-
wie
ul. Pułaskiego 59/65
Tel. 0343710282, Tel. 517619061, Tel. 517619000

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

MOPS
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Felieton

Moim zdaniem...
Dużo zamieszania wywołało nie-

dawno stanowisko przyjęte przez czę-
stochowską Radę Miasta z apelem do 
rządzących o to, aby lekcje religii nie 
musiały być dofinansowywane z bu-
dżetu miasta.

Miasto musi obecnie do nich do-
kładać, tak jak do całej oświaty, bo 
rządowa subwencja nie pokrywa 
wielu wydatków, w tym nie zapewnia 
pełnego pokrycia dla nauczycielskich 
pensji. Samorząd musi więc dorzucić 
się także do uposażeń katechetek i 
katechetów, delegowanych przez Ko-
ściół, ale zatrudnianych i opłacanych 
przez szkoły. Apel jest więc dla mnie 
zwróceniem uwagi na ogólniejszy 
problem oświatowej dziury budżeto-
wej w samorządach, przez pryzmat 
nauki religii, na której lekcjach fre-
kwencja spada, zwłaszcza w szkołach 
średnich.

Dlaczego tak jest z frekwencją? Na 
to pytanie odpowiedzieć powinien 
sobie sam Kościół, o ile jest przygoto-
wany na uczciwą odpowiedź. Uczci-
wą, czyli taką, która nie będzie oparta 
wyłącznie na tezie, że wszystkiemu 
winni są jego zewnętrzni wrogowie i 
zły, nowoczesny świat ze swoimi ide-
ologiami, odwodzący młodych ludzi 
od instytucjonalnej religii.

Oczywiście stanowisko przyjęte 
przez miejski samorząd stało się pre-
tekstem do dyskusji na temat zasad-
ności obecności religii w szkołach. 
Wszak od dłuższego czasu spora 
część naszego społeczeństwa widzi, 
że nauczanie religii szło jakby lepiej 
w salkach katechetycznych przy ko-
ściołach, kiedy religia nie była przed-
miotem wpisanym w system oświaty. 
Fakt, czasy były inne i dziś trudniej 
byłoby zapewne te salki zapełnić. By-
łaby jednak przynajmniej szansa, że 
ci, którzy będą tam chodzić, zrobią to 
z wewnętrznego przekonania i auten-
tycznej potrzeby.

Na razie jednak są to rozważania 
teoretyczne, bo mamy konkordat, 
określony system edukacji i nikt reli-

gii ze szkół nie wyrzuca, ani nie prze-
staje jej finansować. Stanowisko było 
więc tylko upomnieniem się o ade-
kwatne środki - także na lekcje religii, 
które powinny pochodzić z budżetu 
centralnego. Niestety można przy-
puszczać, że w tym zakresie nic się na 
razie nie zmieni, bo nie słychać, żeby 
ministerstwo zamierzało zmodyfi-
kować zasady naliczania oświatowej 
subwencji, o co samorządy postulują 
od dawna. Można liczyć tylko na to, 
że kropla drąży skałę…                

Na razie mieliśmy tylko święte 
oburzenie na autorów stanowiska ze 
strony m.in. lokalnych przedstawicie-
li rządzącej w kraju formacji. Mimo 
tego, że w dokumencie znalazła się 
m.in. taka deklaracja: „zaprzestanie 
finansowania lekcji religii z budże-
tu miasta nie jest projektem wymie-
rzonym przeciwko żadnej religii ani 
przeciwko żadnemu kościołowi”.

Problem niedofinansowania edu-
kacji nie jest więc istotny, gdy o pryn-
cypia światopoglądowe idzie.

Nie tylko zresztą w sprawie nauki 
religii w szkołach. Trzeba też zacho-
wywać ideową czujność i zgodnie z 
aktualnym propagandowym prze-
kazem swojej partii próbować po-

prawiać historię. Na przykład złożyć 
interpelację w sprawie zmiany napisu 
na częstochowskiej tablicy odsłonię-
tej 30 lat temu przy placu Bohaterów 
Getta, która jest poświęcona: Pamięci 
Żydów częstochowskich wymordo-
wanych przez oprawców hitlerow-
skich i bohaterów Żydowskiej Orga-
nizacji Bojowej poległych w walce 
z okupantem niemieckim w latach 
1939–1945. Zdaniem autorki interpe-
lacji napis powinien brzmieć: Pamięci 
Żydów częstochowskich wymordo-
wanych przez okupantów niemiec-
kich w latach 1939–1945 i bohaterów 
Żydowskiej Organizacji Bojowej po-
ległych w walce z Niemcami podczas 
likwidacji częstochowskiego getta w 
1943 r.

Nawet jeżeli zapis dotyczący ŻOB 
jest w wersji postulowanej bardziej 
precyzyjny, to treść tablicy była 30 lat 
temu uzgodniona ze stowarzyszenia-
mi żydowskimi, a jak napisały władze 
miasta w odpowiedzi na interpelację: 
„klamra czasowa 1939–1945 odnosi 
się do ogółu ludności żydowskiej na-
szego miasta (zarówno cywilnej, jak i 
bojowników Żydowskiej Organizacji 
Bojowej), biorącej udział w walce z 
okupantem niemieckim”.

Wydaje się więc, że nowa wersja 
miała być lepsza przede wszystkim 
dlatego, że dwukrotnie mowa tam o 
Niemcach, nie ma natomiast żadnego 
odwołania do ideologii hitlerowskiej. 
No wiadomo: Niemcy są ostatnio po-
nownie tym głównym złym w Europie 
w przekazie jedynie słusznej rządowej 
telewizji, więc warto im nawrzucać 
dodatkowo także na tablicy pamiątko-
wej w Częstochowie. Problem w tym, 
że tu z kolei zaproponowany tekst 
jest od tej prawdy historycznej jakby 
odleglejszy, bo przecież hitlerowcy, 
także ci okupujący Polskę, nie byli 
wyłącznie Niemcami. Dowodem sam 
zbrodniczy przywódca III Rzeszy czy 
oddziały wspierające w różnym czasie 
Hitlera (w tym słowiańskie). O kola-
borujących z okupantem rodakach 
może nie wspominajmy, bo przecież 
my, Polacy zgodnie z obowiązującą 
obecnie oficjalną polityką historycz-
ną, bez zbędnej „pedagogiki wstydu”, 
zawsze byliśmy absolutnie niewinni 
i moralnie czyści. Jak łza. No może 
oprócz tych pseudopolaków, którzy 
mieli tzw. dziadka w Wehrmachcie…

Włodzimierz Tutaj


