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Nie niszczcie
Starego Miasta
Pod naporem kampanii wyborczej rodzą się obietnice
rewitalizacji naszego Starego
Miasta. Jestem za, a nawet
przeciw. Mam nadzieję, że
po wydaniu milionów złotych
nie dokonane zostanie dalsze
zniszczenie tego zakątka Częstochowy.
Boję się „dobrych chęci” i
myślenia życzeniowego. Marzy wielu z nas, by Starówka
była jak w Krakowie, by tamtejszy rynek tętnił życiem, a w

kamieniczkach kwitły knajpki
i artyści. Tak, ale my nie Kraków, nie mamy napływu 10
mln turystów spragnionych
piwa w średniowiecznym otoczeniu. Elegancko odnowiony
rynek może czekać los podobny jak Alei Najświętszej
Maryi Panny: najdrożej wybudowany parking samochodowy w Europie i zapełniona
hałasem wielka pustka placu
Biegańskiego. Chcecie tego
na Starym Mieście?
Dlaczego zamykane są
sklepy w kamienicach Alei?
Dlaczego w miejsce pieszych
relaksują się tu samochody? Pomyślmy: czy nie ma
to związku z opuszczeniem
Alei przez ich stałych mieszkańców. Lisinieccy właściciele kamienic nastawili się
na szybki zysk; ten miały
przynosić lokale użytkowe.
Mieszkaniec stał się zbędnym
obciążeniem i został wyrzucony. Zysk był, nawet duży.
Przez kilkanaście lat Aleje
miały „monopol” jako salon
miasta. W lepszych sklepach
robili zakupy mieszkańcy Rakowa i Lisińca, w lepszych
knajpkach przybysze z peryferii spotykali się przy piwie.
Ale powstał inny salon – Galeria Jurajska – tam przenieśli się klienci i lepsze sklepy.
Stoją puste lokale użytkowe w
Alejach, całe piętra czekają na
najemców.
Chcemy z pustymi lokalami
Alei skonfrontować jeszcze
dodatkowe puste lokale na
Starym Mieście.
Jest taka stara prawda.
Sklep prosperuje, jeżeli ma
klientów w sąsiedztwie. Kamienica żyje, jeśli ma loka-

torów, to oni są najwierniejszymi klientami najbliższych
sklepów. Może nie tak dobrymi klientami by utrzymywać
markowe salony, ale zawsze
po sąsiedzku zostawią swoje
kilkaset złotych.
Chcemy więc, by odżyło Stare Miasto, powinniśmy odbudować tam funkcję
mieszkalną. Mieszkalną – nie
socjalną, nie slumsów i nie
apartamentów. Mieszkalną,
z dostępnym dla młodych
ludzi czynszem za najem, z
zapleczem
gwarantującym
bezpieczną zabawę ich dzieciom, spokojny relaks dla ich
starszych rodziców. Z umiejętnym pogodzeniem preferencji dla pieszych z dostępem
komunikacyjnym i miejscami
do parkowania należących do
mieszkańców samochodów.
Powinniśmy zadbać, by ta
stara zabudowa wabiła przytulnością, kojarzyła się z bezpieczeństwem i spokojem, tak
by tu chciało się mieszkać.
Zacznijmy od tego. Gdy
pojawią się stali mieszkańcy,
w ślad za nimi otworzą się
na ich potrzeby usługi i handel. Rynek nie będzie musiał
tętnić hałasem ,by wróciło życie. Deptaki nad Wartą staną
się rzeczywistymi bulwarami
spacerowymi.
By tak się stało potrzebna
jest wyobraźnia i empatia.
Niech każdy kreator wymyślający jak zmienić dzielnicę
odpowie sobie pytanie, czy
sam będzie chciał mieszkać
w otoczeniu, które stworzył.
Stwórzmy Stare Miasto dla
ludzi, a nie na pokaz.

Mądrala
Mały Jaś jest bardzo mądrym dzieckiem:
-Tatusiu – woła – złapałem do pudełka pięć
much, w tym dwie panie i trzech panów.
-A skąd ty to wiesz? - pyta zaskoczony ojciec.
-Bo te dwie latały koło lustra, a trzy pozostałe
koło butelki z winem.
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Klub Literacki Złota Jesień
W lustrze
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nie dał rozumem

tak się stało

nie byłam gotowa.

mojej twarzy

I nie wiem teraz

Nie chciałam tego
i dziś nie widzę w lustrze
lecz zawsze to

co było lepsze bliższe
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Zmieniłam się
w ten krzyk

co uwiązł w gardle
w ostatnią myśl
w letni dzień
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czerwcowy który się

W rocznicę

najważniejszych zdarzeń.
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Wielu radnych kończącej się kadencji
nie zasiądzie ponownie w fotelach radnych

od wszystkich
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Jarosław Kapsa

Gazeta
Hrabia czyta gazetę przy śniadaniu.
- Janie, czy tramwaje jeżdżą po dachach?
- No nie, panie hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi.
- No to dlaczego tutaj napisali, że tramwaj zabił
kominiarza?
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ogarnąć na który nigdy

co mi pozostało

oprócz odłamków

w pamięci co bolą
jak bez przestrogi
wbite szkło

nagle twardo

w serce pęknięte
posypane solą.

MAŁGORZATA FRANC

Małgorzata Franc jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego WSP w Częstochowie (obecnie AJD).
Debiutowała w 2006r tomikiem wierszy „Barwy uczuć”. Kolejne jej tomy to: „Ja, Margot” (2007),
„Las westchnień” (2010), „Rozmyślania o zmierzchu” (2014). Publikowała swoje wiersze w prasie
ogólnopolskiej, regionalnej i na łamach Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria. Jej wiersze zostały także umieszczone w wydawnictwach zbiorowych Klubu Literackiego „Złota Jesień” oraz
innych klubów.
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Jadwiga Wiśniewska:
UE sama osłabia
konkurencyjność
własnej gospodarki
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła wczoraj
zdecydowaną większością głosów projekt rezolucji dotyczący
unijnych i światowych celów klimatycznych. Zdaniem Jadwigi Wiśniewskiej dokument podtrzymuje błędne przekonanie
Wspólnoty o tym, że UE swoim wysokim poziomem ambicji
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przekona inne
państwa do zobowiązań na rzecz ochrony klimatu.
- Do tej pory ta strategia nie przyniosła absolutnie żadnych
rezultatów i nie wiadomo, z jakiego powodu Rosja, USA czy
Chiny miałyby teraz zacząć ograniczać ilość emisji - wskazuje
europosłanka PiS. Zdaniem Jadwigi Wiśniewskiej praktycznie

samodzielne obniżanie przez UE emisji będzie sprzyjać niektórym państwom członkowskim kosztem innych - przede wszystkim państw Europy Wschodniej na czele z Polską.
- To zdecydowanie osłabi konkurencyjność unijnej gospodarki w rywalizacji z innymi gospodarkami światowymi - zaznacza
europosłanka.
Jadwiga Wiśniewska zgłosiła poprawki do rezolucji, w których wskazywała na wymienione wyżej problemy. - Niestety
wszystkie poprawki zostały odrzucone a rezolucję przyjęto zdecydowaną większością głosów. Pokazuje to, że polityka klimatyczna UE zmierza w niewłaściwym kierunku - podsumowała
europosłanka PiS.
red.
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MAŁA ARCHITEKTURA
WYKONANIE OGRODÓW
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choinki cięte i doniczkowe
duży wybór, atrakcyjne ceny
od 35 zł choinki cięte
od 25 zł doniczka ok. 60 cm

42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153
www.dark-land.pl

42-200 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego21

507 041 476

info@dark-land.pl

Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie podała wyniki wyborów. Żaden z kandydatów nie przekroczył wymaganej 50 procentowej liczby głosów. Będzie więc druga
tura. Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni są
dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) zdobył 42,16 %
Artur Warzocha (zjednoczona prawica) – 27,89 %
Marcin Maranda (Mieszkańcy Częstochowy) – 15,62 %
Andrzej Szewiński (PO) – 10,26 %
Sławomir Kokot (Nowa Prawica) – 2,33 %
Grzegorz Boski (PSL) – 0,95 %
Armand Ryﬁński (Wolne Miasto Częstochowa) – 0,79

Aktualności

Latamy
coraz
chętniej

Miłośników lotnictwa w naszym regionie przybywa i przybywa także amatorów sportów związanych z różnymi formami latania. Ta forma rekreacji staje się coraz popularniejsza na Jurze. Na
stokach jurajskich pagórków coraz częściej można
zobaczyć początkujących adeptów latania, którzy
uczą się szybowania na paralotniach kilka metrów
nad ziemią. Wielu z tych, którzy teraz zbierają

medale w zawodach sportowych
też tak właśnie zaczynało na stokach olsztyńskiego Biakła czy
Lipówki.
Aeroklub w Rudnikach ma
już za sobą symboliczne zakończenie letniego sezonu. Chociaż
aeroklub działa także zimą, nie
odbywają się wtedy aż tak spektakularne imprezy jak w cieplejszym sezonie. Jedną z nich są
zawody na celność lądowań. W
tegorocznej edycji wzięło udział
60 zawodników. Zawodnicy
zmagali się w czterech kategoriach – samolotowej, motopatralotniowej, szybowcowej i spadochronowej.
W samolotowej wygrał Artur
Osmulski, co było zaskoczeniem,
bo zawodnik ten bardziej znany
jest jako szybownik, a druga była
Joanna Kremblewska, która jako
jedyna kobieta stanęła na podium w aż trzech konkurencjach, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Idziak.
Motoparalotniarze musieli się wykazać precyzją w trzech konkurencjach. Było to lądować jak
najbliżej linii, wrzucenie woreczka do celu i strącenie pięciu tyczek. Zwyciężył Grzegorz Misiak z
Aeroklubu Częstochowskiego, który jako jedyny
strącił trzy tyczki, a pozostałym nie udało się strącić ani jednej.
– Poszedłem w tej konkurencji na pełne ryzyko,
prawie zaliczyłem upadek przy próbie strącenia
tyczek, a to mogło się skończyć jakąś kontuzją, ale
jak się okazuje opłaciło się – podsumował swój
występ zwycięzca. Drugi był Walter Wojciechowski, a trzeci Krystian Krasiński.
W kategorii szybowców do zwycięstwa potrzebna jest także odrobina szczęścia, które
uśmiechnęło się do Rafała Walczaka, który wylądował tylko niecałe trzy metry od wyznaczonej
linii. Drugie miejsce zajął Jacek Bogatko, a trzecie
Artur Osmulski.
Spadochroniarze oddali dwie serie skoków.
Wygrał Marek Olczyk, którego od celu dzieliło

Piękno uchwycone w kadrze
W ubiegłym tygodniu w częstochowskim starostwie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody autorom
najlepszych zdjęć nadesłanych na V Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”. Hasłem
przewodnim tegorocznej edycji były słowa: „Poszukaj, znajdź i uchwyć piękno największego powiatu w
województwie śląskim…”
Nadesłano 255 zdjęć, z czego zdyskwalifikowano
20, gdyż zostały zrobione w innych powiatach lub
nie spełniały wymogów technicznych. Wszystkie
fotografie zostały podzielone na trzy regulaminowe
kategorie: 111 zdjęć indywidualnych, 116 zestawów
i 28 prac osób niepełnoletnich
W kategorii osób niepełnoletnich wyróżnienia przyznano zdjęciu „Wrzosówki na wypasie”
11-letniego Bartosza Żaczka ze Słowika w gminie Poczesna oraz zdjęciu „Drzemka” 12-letniego Przemysława Nocunia ze Zrębic w gminie
Olsztyn.
Trzecie miejsce zajęło zdjęcie „Kamienny mrok”
16-letniego Adriana Ciężkiego z Olbrachcic w gminie Dąbrowa Zielona, a drugie przypadło w udziale
zdjęciu „Żółte na czerwonym” 15-letniej Anny Bednarek z Wrzosowej w gminie Poczesna.
Wśród osób pełnoletnich, w kategorii zdjęć indy-
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widualnych, przyznano dwa wyróżnienia. Dostały je
zdjęcia „Przełom Warty” Waldemara Deski z Częstochowy i „Lelów przy rynku” Wojciecha Domagały
z Kielc
Trzecie miejsce zajęło zdjęcie „Wiekowe stodoły
w Mstowie” Wiktora Stasiaka z Częstochowy, drugie - zdjęcie „Droga do mrocznej puszczy” Roberta
Amborskiego z Częstochowy, a pierwsze - zdjęcie
„Stadnina koni Widzów” Mariusza Broszkiewicza z
Radomska
W kategorii zestawów wyróżnienia dostały „Zimowy Olsztyn” Joli i Franciszka Kluczyńskich z Łodzi i „Tajemnice lelowskich chasydów” Zbigniewa
Burdy z Częstochowy, a pierwsze miejsce zajął zestaw „Kompleks pałacowy w Kruszynie” Mariusza
Broszkiewicza z Radomska.
Przewodniczącym jury był Sławomir Jodłowski,
główny instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, a obok niego w komisji zasiadali Krzysztof Muskalski, członek
Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców oraz Małgorzata Kozakowska, Fotograf Roku 2008, 2009 i 2011 Jurajskiego Oddziału
Fotoklubu RP.
red.

jedynie 25 centymetrów. Drugie miejsce zajął
Krzysztof Gołda, a trzeci był Michał Sokala.

Mamy nowy rekord

Na lotnisku w Rudnikach udało się także pobić
rekord w jednoczesnym podniesieniu w powietrze
skrzydeł paralotni. Dotychczasowy rekord należał
do 57 skrzydeł i został ustanowiony w Warszawie.
Organizatorzy zakładali, że uda się go poprawić o
kilka, czy kilkanaście sztuk. Spodziewali się około 60, czy 70 paralotniarzy, a na lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego, w Rudnikach pojawiło się
aż 163 pilotów! Przyjechali paralotniarze z całej
Polski, z Białegostoku, Lublina, Warszawy, Krakowa i całego województwa śląskiego
– To jest przede wszystkim zabawa i integracja
środowiska, chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, jak pogoda pozwoli polatać i wymienić się
doświadczeniami – mówi Grzegorz Misiak i dodaje, że chyba trudno będzie ten rekord szybko pobić.
hubb
foto: arch. A.Cz.
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@Kto będzie prezydentem Częstochowy, a kto
zasiądzie w radzie miasta?

anonim: przy takim rozkładzie sił to już dzisiaj
przewiduje rozbudowę zarządów spółek komunalnych o członków z Platformy.
krepsior@gazeta.pl: Czyli dalej bedziemy na
równi pochyłej...
marcel@op.pl: "zaspokojny" trafił w sedno:
"Częstochowska Platforma roztrwoniła bezpowrotnie dawny kapitał polityczny. Tak mści się prowincjonalna mentalność, zgniły koniunkturalizm, brak
inteligentnego lidera, zabawa w kółko nr 1 i nr 2,
forsowanie miernot Sabatów, Przemysławów... i
rozpaczliwie nijakiego Szewińskiego. Babci Rozpondkowej i cioci Leszczynie zawdzięczamy upadek częstochowskiej PO. Równia pochyła zaczęła
się od wystawienia Kurpiosa na komisarza w 2009
i fatalny brak wyczucia politycznego tzw. prawicy
częstochowskiej w wyborach 2010. Oddano miasto
SLD i Matyjaszczykowi. Może się okazać, że na
dłużej. Chciałbym się mylić."
anonim: marcel to miasto jest już stracone. Po
kolejnej kadencji matyjaszczyków nie będzie co
zbierać. Oby tylko miał kto jeszcze na nich płacić
podatki ...
nina265@wp.pl: EFEKT: obojętnie kto zawiąże z
kim koalicję to i tak "strach" padnie na wszystkich.
ole.ole@op.pl: Matyjaszczyk około 8000 głosów,teraz wiecie jak wielka jest siatka sld + kilka setek
ślepych. Pogońmy tą sitwę jest jeszcze szansa.
marcel@op.pl: Można jeszcze odwrócić bieg
spraw i przynajmniej dać szanse innemu... może
okaże się bardziej kompetentny, odpowiedzialny i
mniej kolesiowski. Zadziwia, że w miastach Gliwice, Bielsko-Biała, Katowice... SLD nie ma lub tylko
w śladowych ilościach. Tam ciągle rozpoznają populistyczne cwaniactwo, któremu obce jest roztropne zarządzanie miastem.
@rtur: Zamiast wrony na listach do rady miasta
PO, moim zdaniem powinien być Marcin Biernat

@Apel do mieszkańców! ...idziemy na wybory

Tadeusz: Pinokio na Onecie...będzie medal z kartofla od gender?
synszyl: Opisani tu "anarchiści" niechże pukną się
w czółko - oddając pole są i nie głosując współsprawiają, że przez ostatnie 4 lata rządzą w mieście takie
kolesie Matyjaszczyka i bezkarnie napełniają swoje
kieszenie za nic-nie-robienie.
Niesmaczny: Rudy na Onecie...sie dzieje...hahahahhahahhahahaha...
ole.ole@op.pl: Sam Miller chyba załatwił Matyjaszczykowi stronę na onecie,i tak na pohybel lsd i
tak. Mieszkancy zdecydują, a prognozy nie są optymistyczne dla złodziei.

@„Grzechy zaniedbania” Matyjaszczyka

donaldkaczorpawlak@gazeta.pl: Brawo Renata...
i kto by pomyślał....że ty takie rzeczy napiszeszm, a
Gazeta Wyborcza ze strachu popierduje w stołki...
Kiedyś takie podsumowania pisała Sztajnhagenowa
a teraz jedyne co pisze to ... szkoda nawet gadać.
draven@poczta.onet.pl: Czemu nikt nie napisze
o liczbie zwolnionych z pracy mauczycieli za Matyjaszczyka. O propozycji likwidacji (SP20 i SP22)
lub zlikwidowaniu (gimnazjum z tylu TZNu) szkol.
agatak1@wp.pl: Z kilkoma argumentami niespełnionych obietnic zgadzam się. Ale jak konkurencja
to pisze, to cała się "najeżam", bo widzę potencjalny
interes. Marzę o władzy fachowców, a nie polityków. Jestem pewna, że pierwszy rok kadencji wygranej przez oponentów P. Matyjaszczyka będzie
wymianą urzędników od stanowiska naczelnika
wzwyż. Tak było, kiedy został prezydentem(niektórzy pracownicy Urzędu chowali się na zwolnieniach chorobowych, żeby przetrwać w ukryciu wymianę). To jest nie do zniesienia! Nie mam ochoty
patrzeć, jak kolejny nowy prezydent odwdzięcza się
swoim oddanym współpracownikom stanowiskami.
WSZYSCY POLITYCY traktują Urząd, jak swój
prywatny folwark. Patologia !!!!
manioza@op.pl: witam i co sie martwocie tak narzekacie kolejny raz wygra nasz obecny prezydent
ktorego jestem przeciwnikiem, http://czestochowa.
gazeta.pl/czestochowa/1,35271,16958097,Sondaz_
prezydencki__Matyjaszczyk_zmierzy_sie_w_drugiej.html tak mowi sada(dlaczego,chceie go kolejny raz) , skoro taki jest zly to czemu nie zmienicie
go, ja jak w artykule jestem emigrantem z mojego
pieknego kochanego miasta , o ktorym wciaz mysle
bardzo cieplo i chcialbym wrocic do mojej kochanej
dzielnicy RAKOW
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Źródeł Andrzejek badacze doszukują się w wierzeniach celtyckich i germańskich, związanych z Freyem,
bogiem światła, deszczu, urodzaju i płodności oraz w
greckim święcie zsyłającego prorocze sny Andressa,
którego imię oznaczało mężczyznę lub męża.

iwo na północy, a na południu wino, grzano z miodem,
magicznymi ziołami i korzennymi przyprawami w wigilię
Andrzeja, by przepowiedzieć rychłe zamążpójście. Miód
symbolizował słodycz małżeńskiej miłości, na którą czekały
osoby biorące udział w rytuałach, które nie były wówczas
żadną zabawą. Niezamężne panny biorące udział w obrządkach bywały zdesperowane, bo miały już po kilkanaście lat i groziło im, że zostanie starą panną
każda, która szybko nie będzie panną młodą. Pod taką presją nastolatki chciały
więc koniecznie wiedzieć kiedy się nareszcie wybranek pojawi. W nocy z 29
na 30 listopada miały się pojawić sny prorocze.
Tradycja ta jest obecna w Europie Środkowej i Zachodniej od około XII
wieku. Wierzono, że w wigilię Andrzeja 29 listopada duchy przodków (podobnie jak w noc świętojańską) pojawiają się, by odsłaniać tajemnice. W Polsce
Andrzejki pojawiły się w XVI wieku, pierwotnie jako Jędrzejki lub Jędrzejówki. Pierwsza pisemna wzmianka o wróżbach pochodzi ze sztuki „Komedyja Justyna i Konstancyjej” Marcina Bielskiego, z 1557 roku. Początkowo
rytuały andrzejkowe odprawiano indywidualnie. Było to święto dla panien, a
analogiczne dla chłopców odbywało się 4 listopada (święto Katarzyny, pod
poduszką dziewczyny).
Święty Andrzej Apostoł jest patronem Szkocji i tam St. Andrew's Day jest
obchodzony najhuczniej, a najdłużej – bo aż cały tydzień – w miejscowości St
Andrew's. Szkoci mają wtedy wolne i wszędzie odbywa się festiwal kultury,
sztuki i teatru, są koncerty, pikniki, parady i bale.
Andrzej Apostoł był rybakiem z Betsajdy i uczniem Jana Chrzciciela. Razem z Filipem przedstawiał Jezusowi pogan pragnących go poznać. Z łowcy
ryb Andrzej Apostoł stał się łowcą ludzi dla Chrystusa. Św. Andrzej często
występuje w Ewangeliach, natomiast niewiele wiadomo o jego późniejszej
działalności . Według tradycji głosił on Dobrą Nowinę w różnych krajach,
zwłaszcza w okolicach Morza Czarnego i w Grecji. Tam też poniósł śmierć
męczeńską, zawieszony na krzyżu w kształcie litery „X”.. Jest orędownikiem
zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. Jest także patronem żeglarzy.
Na katechezie wróżenia nie będzie
Zdaniem księdza Andrzejem Seredy, psychologa, który przeprowadzał
badania w gimnazjach, 18 procent dzieci biorących udział w andrzejkowych
wróżbach uważa czynności związane z laniem wosku na wodę, przebijaniem
szpilką papierowych serduszek, czy przestawianiem butów za „postępowanie
niewłaściwe, dziwne lub grzeszne”. Ksiądz Sereda uważa, że traktowanie
wróżbiarstwa jako zabawy jest bagatelizowaniem niebezpieczeństwa, jakie
ono w sobie kryje. Św. Tomasz z Akwinu bowiem potępia czynności wróżbiarskie, jak czytanie z kształtów roztopionego ołowiu wlanego do wody.
Przebijanie natomiast papierowego serca naśladuje obrzędy voodoo, stary
okultystyczny zabieg czarowników afrykańskich. Zdaniem księdza nauczyciel
nie powinien publicznie przeprowadzać praktyk przez część uczniów rozumianych jako grzech.
Ksiądz Sereda argumentuje, że wróżbiarstwo kwestionuje opatrzność bożą.
Dlatego Pismo Święte zakazuje praktyk wróżbiarskich („Nie będziecie się
zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich
rady, aby nie splugawić się przez nich”). W Katechizmie natomiast czytamy,
że należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: korzystanie z horoskopów,
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb (…) są sprzeczne ze czcią, szacunkiem i miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu”.
Wróżbiarstwo zakłada natomiast determinizm, jakby już wszystko zostało
ułożone.
Pokusie trudno się oprzeć
Część osób chce jednak poznać swoją przyszłość. W tym celu udają się do
wróżek i wróżbitów. Jednym z nich jest wróżbita Wiedźmin z ul. Kilińskiego.
– Są rozmaite rodzaje wróżb i przepowiedni, te andrzejkowe tradycyjnie
były wróżbami matrymonialnymi tylko dla dziewcząt, a współczesne Andrzejki
są raczej pretekstem do dobrej zabawy – mówi wróżbita Wiedźmin i dodaje,
że w Andrzejki wcale nie pojawia się u niego więcej klientów. Wiedźmin nie
zajmuje się przewidywaniem przyszłości w dosłownym tych słów znaczeniu.
Rozczaruje się klient, który domagałby się od niego precyzyjnego przewidzenia przyszłych wydarzeń i jeszcze podania dokładnego ich terminu. Jak mówi
sam wróżbita przychodzą do niego najczęściej ludzie, którzy znają już swoją
przyszłość, a przynajmniej jej zarys, tylko nie są pewni, czy w dobry sposób się
zabierają do realizacji swoich planów.
– Najczęściej moja rola ogranicza się do pomocy w wybraniu dobrego terminu na pewne działania, na dostosowaniu potencjalnych możliwości klienta
do planowanych zadań, zgraniu jego wewnętrznego zegara z sytuacją zewnętrzną, wybraniu dobrego momentu – wróżbita tłumaczy, że gdy ktoś ma
w swych biorytmach jednocześnie wyż fizyczny, psychiczny i intelektualny to
wydaje mu się, że góry może przenosić, a gdy ma same niże, to błahe nawet
problemy mogą się wydawać sytuacjami beznadziejnymi.
Po poradę zwracają się więc nierzadko ludzie, którzy noszą już w sobie
gotowe rozwiązania problemów, tylko brakuje im porady, skonsultowania się
z kimś, kto nie będzie ich oceniał, czy krytykował. Zdaniem wróżbity coraz
trudniej nam niestety porozmawiać z drugim człowiekiem na tematy osobiste,
dotyczące naszych prywatnych spraw. Planowanie przyszłości jest jednym z

nich.
– Część osób woli rozmowy z przyjaciółmi, ci bardziej wierzący pójdą poradzić się do księdza, bardziej odważni może zasięgną opinii psychologa, ale sporo osób skieruje swe kroki właśnie do wróżki czy wróża – zauważa Wiedźmin
i dodaje, że to jego zdaniem bardzo dobrze, jeśli człowiek, który ma rozterki
szuka pomocy u fachowców różnych dziedzin, tak, żeby na swoją sytuację
rzucić nowe światło i pooglądać ją pod rozmaitymi kątami.
Często okazuje się więc, że dopiero po wizycie u wróżbity ludzie ujawniają
swoje talenty, które chowali latami gdzieś głęboko ukryte, pokazują komuś
wiersze pisane „do szuﬂady”, decydują się na robienie czegoś na co zawsze
mieli ochotę, przestają myśleć, że są na coś już za starzy. Wróżbitę cieszy to, bo
uważa, że nigdy nie jest za późno na odkrywanie i realizowanie siebie.
– Najwięcej ludzie zyskują, gdy korzystają z wszystkich opcji pomocy i wcale
nie uważam, że warto się zamykać wyłącznie w kręgu rozwiązań z dziedziny
ezoteryki – mówi Wiedźmin i dodaje, że we wszystkim należy zachować rozsądny umiar i zdrowe proporcje. – Chociaż trudno nieraz wyłapać w naszym
fachu różnych naciągaczy i szarlatanów, to właśnie po braku tego umiaru
najłatwiej ich rozpoznać – ostrzega Wiedźmin i tłumaczy, że jeśli ktoś dąży
do wejścia z klientem w zbyt zażyłe relacje, dąży do zbyt częstych spotkań,
stara się przy tym ustalić jakąś hierarchię, czy zależność – to wtedy trzeba być
ostrożnym, bo to najczęstsza metoda pracy różnych niebezpiecznych manipulantów i sekciarzy.
Wróżbita opowiada, że ludzie przychodzą do niego z najróżniejszymi i najdziwniejszymi sprawami, trudno mu więc jest jakoś ogólnie powiedzieć czego potrzebują mieszkańcy Częstochowy i okolic, zauważa jednak, że często
nieumiejętność rozsądnego korzystania z zasobów pieniężnych jest powodem
zgryzot i rozterek. Dotyczy to niekoniecznie ludzi uboższych, a raczej tych,
którzy mają nawet sporo, ale za bardzo koncentrują się na samym posiadaniu.
– Jeśli już myślimy o pieniądzu, to myślmy o nim jak o środku do osiągnięcia
czegoś, a nie jak o celu, bo łatwo wtedy wpaść w pułapkę – przestrzega Wiedźmin i dodaje, że przed szczęściem blokuje nas też często obawa przed miłością
i asekuranckie unikanie dawania z siebie wszystkiego w związkach.
– Ludzie często cierpią, bo są nieufni, zbyt wycofani albo zbyt wymagający,
a przecież każdy z nas tak samo potrzebuje bliskości i zaufania. Choćbyśmy nie
wiem jak zwlekali to nie uciekniemy przed tą naszą „drugą połówką”. Współczesna, oddalona już od ludowej tradycji, wesoła zabawa andrzejkowa przestała być natomiast odpowiednią okazją do magicznego poszukiwania miłości,
a stała się bardziej pretekstem do spotkań, które w miłość mogą się przerodzić
– kwituje uśmiechnięty wróżbita.
hubb
Najpopularniejsza obecnie wróżba to dawna keromancja, czyli lanie
wosku na powierzchnię wody przez ucho od klucza. Po zastygnięciu
podświetlony świecą wosk rzuca cień na ścianę, a kształt cienia mówi o
przyszłości wróżącego. Przede wszystkim czeka się na kształt obrączki,
który wróży zaręczyny.
Oto jak czytać inne kształty:
but– przygody,
chomik– zapobiegliwość i zasobna przyszłość,
chmura – za dużo bujania w obłokach,
drzewo – bezpieczeństwo i stabilność,
góra – cierpliwość,
grzyb – cuda i magia, wiedza i oświecenie,
gwiazda – sława i pieniądze,
kapelusz – pomyślny czas na realizację trudnych projektów,
klucz – poznanie tajemnicy,
kontynent – stamtąd przyjdzie miłość,
koń – odwaga,
kot – uwaga na podejrzane znajomości,
koszyk – satysfakcjonująca praca,
księżyc – czas na rozwój duchowy,
kura – popularność,
kwiat – niespodzianki,
lew – podróże,
lis – zły rok na odbijanie chłopaka,
maska – za dużo udawania,
motyl – zmiany,
orzeł – spełnienie śmiałych marzeń,
pies – nie umawiaj się z wieloma naraz,
pociąg – zmiana zawodu,
postać – miłość pojawi się niebawem,
serce – wierna miłość,
słońce – ciąża;)
smok – rozkosz,
sowa – zły rok na nowe znajomości
wąż – plotki

46 (548) 20.11-26.11.2014

7

Dzień Otwarty Notariatu

Danych Mikołaj pozostawił niewiele
Św. Mikołaj urodził się około 270 roku w bogatej rodzinie zamieszkałej
w Patarze. Patara to starożytne miasto portowe w Licji. Licja leży w Azji
Mniejszej, w dzisiejszej Turcji, a dokładnie w południowo-zachodniej
Anatolii, na przylądku nieopodal ujścia rzeki Ksantos.
Podania opisują go jako młodego człowieka, który zdecydował się poświęcić swoje pieniądze na działalność charytatywną, a całe swe życie
na nawracanie grzeszników. Został biskupem zaniedbanej podówczas
diecezji Myry, gdzie zasłynął swą świętością i cudami. Historycy greccy
utrzymują, że Mikołaj cierpiał uwięzienie i nie wyparł się wiary podczas
prześladowań Dioklecjana. Obecny był na Soborze w Nicei, gdzie potępiał arianizm. Zmarł około roku 350. Ponieważ jego biografia była niepełna, chętnie ją uzupełniano barwnymi szczegółami legend.
Jego życiorys zdobią legendy
Jedna mówi o tym, że Mikołaj chciał iść w ślady Jezusa wędrującego
po Palestynie, więc dużo podróżował. Podczas jednej ze swych podróży
uciszył podobno fale morza, dlatego uważany jest za patrona żeglarzy i
podróżników.
Popularna jest opowieść o tym, że gdy pewien obywatel Patary utracił
swój majątek i nie mógł zapewnić posagu swym trzem córkom, Mikołaj
wziął mieszek ze złotem i wrzucił go przez okno do domu tego człowieka.
Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż. Potem wrzucił drugi mieszek,
a na końcu trzeci. Dlatego często przedstawiano go z trzema mieszkami.
Kolejne podanie twierdzi, że pojawił się we śnie Konstantynowi i sprawił, że ten ocalił od śmierci trzech niesłusznie oskarżonych urzędników.
Inna wersja tej historii mówi, że gubernator Myry przyjąwszy łapówkę
zgodził się wydać na śmierć trzech niewinnych ludzi. Pojawił się jednak biskup
Mikołaj i powstrzymał kata, a gubernator
przyznał się do swego występku i poprosił
o wybaczenie.
Jeszcze inna legenda mówi o tym, że
Mikołaj pojawił się marynarzom pochwyconym przez sztorm u wybrzeży Licji i
doprowadził ich bezpiecznie do portu.
Dlatego też często można spotkać kościoły
poświęcone temu świętemu znajdujące się
blisko brzegu morza.
Wspominamy go
szóstego grudnia
Święty Mikołaj jest patronem szóstego
dnia grudnia. Na pamiątkę dobroczynności
Mikołaja, a szczególnie ogromnej uwagi,
jaką poświęcał dzieciom, kultywuje się
zwyczaj obdarowywania bliskich prezentami. Wzmianki o obecności tego zwyczaju
w Polsce można znaleźć już w tekstach z
XVIII wieku. Wtedy dzieci otrzymywały
głównie jabłka, złocone orzechy, pierniki
i drewniane krzyżyki. Popularność tego
zwyczaju wzrosła dopiero w XIX wieku, głównie w domach mieszczańskich i
dworach. Pojawiał się tam Święty Mikołaj
przebrany w biskupie szaty. Towarzyszył
mu anioł, a czasem także i diabeł. Na polską wieś, do domów chłopskich, zwyczaj
ten dotarł jeszcze później.
Po drugiej wojnie światowej, w czasach PRL-u wzrosła natomiast
popularność terminu „Mikołajki” na określenie samego zwyczaju, ale
w oderwaniu od osoby świętego. Dawniej mówiono raczej o prezentach
otrzymanych „od Mikołaja”, czy też „na Mikołaja”, a nie o prezentach
„mikołajkowych”.
Współczesne komercyjne wyobrażenie Świętego Mikołaja ma niestety coraz mniej wspólnego z jego historyczną postacią. Na popularny
wizerunek Świętego mikołaja składają się bowiem elementy wielu kultur.
Zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w dniu święta Mikołaja jest
niderlandzki, jednak holenderski pierwowzór przybywał z ciepłych mórz.
Postać jeżdżąca saniami zaprzężonymi w kozy, czy inne nieduże rogate
zwierzęta, przypomina natomiast germańskiego boga Thora. Pojawia się
jeszcze tradycja związana z rózgami, którymi Mikołaj straszy niegrzeczne
dzieci. Tradycja ta zdaje się nie mieć nic wspólnego z historycznym mikołajem, który to właśnie dla dzieci starał się być szczególnie dobry.
Kłótnia o rózgę
W ubiegłym roku to właśnie ten atrybut Mikołaja spowodował
wiele dyskusji w mediach i spore poruszenie w Internecie. Stało się
to za sprawą niedzielnego katolickiego programu dla dzieci „Ziarno”,
w którym ksiądz prowadzący tłumaczył czym Mikołaj-biskup różni
się od amerykańskiego Santa Clausa, czyli brzuchatego krasnoluda
w czerwonej szlafmycy z pomponem. Ksiądz prowadzący wymienił
oczywiście atrybuty biskupie, czyli ornat (szatę liturgiczną wzorowaną na todze rzymskiej), mitrę (wysokie nakrycie głowy typowe dla biskupów i papieży) i pastorał (laskę o ślimakowatym zakończeniu), ale
powiedział wtedy również, że charakterystyczna dla św. Mikołaja jest
rózga dla niegrzecznych dzieci. Wyjął potem z ﬂakonu przygotowaną
uprzednio rózgę i wręczył najmniejszej dziewczynce uczestniczącej
w programie. Komentujący to zdarzenie żałowali potem bardzo tej
małej dziewczynki, bo inne dzieci zdołały wymigać się od wzięcia
rózgi za niegrzeczność, a najmniejsza uczestniczka programu nie

potrafiła się zachować asertywnie i została wmanewrowana w rolę
„niegrzecznego dziecka” ukaranego rózgą.
Komentujące to zdarzenie osoby związane zawodowo z wychowywaniem dzieci oburzały się na niemoralność tego zwyczaju. Straszenie osobą Mikołaja, który czyha tylko na potknięcia dziecka, by je potem karać
było wielokrotnie potępiane. „To tak, jakby powiedzieć dziecku; pilnuj
się, bo mam nad tobą całkowitą, a więc fizyczną i psychiczną władzę!”
– Pisał Artur Sporniak na blogu Tygodnika Powszechnego i tłumaczył,
że nie razi to nas, bo jesteśmy zdemoralizowani sadystyczną kulturą. Porównywał zwyczaj straszenia dziecka rózgą do wręczania na ślubie panu
młodemu pałki, by panna młoda wiedziała, że ma być posłuszna mężowi.
Sporniak sugerował nawet, iż „istnieje pokusa, żeby źródeł tego sadyzmu
doszukiwać się w religii chrześcijańskiej, bo badania statystyczne pokazują korelację pobożności i przyzwolenia na bicie: im częściej Polacy
chodzą do kościoła, tym chętniej bicie uznają za metodę wychowawczą”.
Wyraźna odwrotnie proporcjonalna zależność pojawia się też między
wykształceniem i wielkością zamieszkiwanej miejscowości: im ktoś
słabiej wykształcony i w mniejszej miejscowości mieszka, tym chętniej
bije dzieci. „Jezus stawiał dzieci za wzór chrześcijanom i prosił swoich
uczniów, by nie zabraniali dzieciom przychodzić do Niego. Jeśli zatem
ktoś powołuje się na religię, by uzasadnić bicie dzieci, delikatnie mówiąc
jest kiepskim teologiem, zaś Mikołaj z rózgą na pewno nie jest prawdziwym świętym” – podsumowywał Sporniak.
Dziwaczne przebranie
Amerykański Santa Claus, ubrany w czerwony kostium z białymi obszyciami z futerka może dziwić tych, którzy coś niecoś wiedzą o prawdziwym Mikołaju. Czerwień nie jest
przecież barwą charakterystyczną
dla biskupa, czerwone stroje nie są
też używane przez mieszkańców
zimnych stref podbiegunowych.
Kostium ten jest względnie nową
kreacją. Został wymyślony do reklamy Coca-Coli na początku lat
30-tych ubiegłego wieku przez grafika Huddona Sundbloma. Budżet
koncernu przeznaczany na reklamę
zawsze był ogromny, więc łatwo
spopularyzował taki wizerunek
Coca-Colowego Santa Clausa.
Gdyby radio „Zet”, albo „RMF”
miało taką kasę na reklamę,
być może równie opatrzony
byłby w Polsce mikołaj niebiesko-biały, czy zółto-niebieski. Mają oni tyle samo
wspólnego z biskupem,
co i przerośnięty krasnal z
Coca-Coli.
Mikołaj zamieciony pod choinkę
W świetle takiej
propagandy trudno się
więc dziwić dzieciom, że
mają problemy z rozpoznaniem kultury tradycyjnej od multikulturowej komercyjnej papki.
Święto przypadające
szóstego grudnia zdaje
się być przez coraz większą liczbę Polaków ignorowane, Santa Claus nagania
w supermarketach klientów
„świątecznym wyprzedażom”,
a pojawia się coraz wcześniej.
Za parę lat być może zacznie się
pojawiać już w Halloween i będzie rozdawał dzieciom dynie...
Pomagają mu nie tradycyjne
aniołki, tylko zielone elfy w ząbkowanych kołnierzykach, kojarzących się
raczej z żabą Kermitem z Muppet Show. Oprócz tego Clausowi zdarza się
ostatnio pojawiać nawet w towarzystwie pingwinów (które, notabene, na
północy nie mieszkają) co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
Prawdziwego mikołaja ze świecą szukać
Większość obecnych na rynku domokrążnych „Mikołajów” bazuje niestety na czerwonych krasnoludzkich strojach z supermarketów
i doczepianych sztucznych brzuchach, ale można także dotrzeć do mikołajów tradycyjnych, którzy pojawią się szóstego grudnia, będą mieli
ornat, mitrę i pastorał, pojawią się w towarzystwie śnieżynki (pożyczonej
chyba od rosyjskiego Dziadka Mroza, ale przynajmniej przypominającej
kolorystycznie aniołka) i będą znali historię świętego, którą opowiedzą
dzieciom. Czy zaś Mikołaj będzie przepytywał dziecko z modlitw, czy
ze świeckich wierszyków, czy pozostawi po wizycie święty obrazek i czy
będzie straszył rózgą – należy z Mikołajem przed wizytą dokładnie ustalić, by uniknąć konsternacji dzieci, czy oburzenia pamiętających „dawnych, dobrych Mikołajów” dziadków.
hubb

29 listopada 2014 roku Samorząd Notarialny po raz piąty
organizuje Dzień Otwarty Notariatu (DON), który odbędzie
w naszym mieście w Muzeum Częstochowskim Ratusz przy
al. NMP 45
w godz. 10.00-16.00. Jubileuszowa edycja akcji odbywa
się pod hasłem: "Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej
jesieni życia. Majątek a prawo." Tego dnia notariusze będą
nieodpłatnie udzielać porad prawnych. Na miejscu akcji dostępne będą broszury tematyczne dotyczące m.in. umowy
o dożywocie, renty, przewłaszczenie na zabezpieczenie czy
pełnomocnictw.
Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku zawsze w ostatnią sobotę listopada, jest jedną z ważniejszych
inicjatyw samorządu notarialnego. Coroczna społeczna akcja
edukacyjna pozwala uzyskać poradę i praktyczne informacje
w ważnych dla każdego obszarach prawa. Każda edycja ma
swój temat przewodni; w 2010 r. były to spadki i dziedziczenie, w 2011 r. – bezpieczeństwo majątku rodziny, w 2012
r. – nieruchomości i księgi wieczyste. W roku 2013 rozmawialiśmy "o przekazaniu majątku w rodzinie". Tematy te nie
ograniczają jednak listy zagadnień. Otwarta formuła Dnia
Otwartego pozwala dowiedzieć się wszystkiego na temat
spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.
Izba Notarialna w Katowicach http://www.notariat.katowice.pl/
Krajowa Rada Notarialna http://www.krn.org.pl/

 Wystawa Grand Press Photo 2014 w Częstochowie

Już po raz siódmy na parkingu podziemnym Domu Handlowego Schott od 21 listopada do 3 grudnia 2014 prezentowana będzie wystawa finałowych zdjęć Grand Press Photo
2014 – 172 najlepsze fotografie prasowe minionego roku.
Zostały one wybrane przez jury konkursu spośród ponad 4,2
tys. nadesłanych prac. Na wystawie można ponadto zobaczyć
zdjęcia Paula Hansena, zwycięzcy World Press Photo 2013,
który w tym roku przewodniczył jury Grand Press Photo oraz
dziesięć zwycięskich fotografii z dziesięciu kolejnych edycji
konkursu.
Wernisaż wystawy odbędzie się 21 listopada o godz. 18:00
w Pubie Sportowym Stacherczak, al. Kościuszki 1. Gościem
specjalnym będzie laureat tegorocznej nagrody Grand Press
Photo oraz nagrody Zdjęcia 10-lecia, fotoreporter, Jakub
Szymczuk.
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press
Photo organizowany jest od 2005 roku. Celem konkursu jest
promowanie polskiej fotografii prasowej i podnoszenie jej
jakości. Grand Press Photo jest konkursem dla zawodowych
fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.
XIII Jurajski Konkurs Plastyczny „Tradycyjne ozdoby choinkowe”
Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej już po raz
trzynasty organizują Jurajski Konkurs Plastyczny ”Tradycyjne ozdoby choinkowe”. Konkurs adresowany jest do dzieci i
młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.
Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.
Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym
dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.

 ...oraz X Konkurs Plastyczny

„ Szopka Bożonarodzeniowa”
Ten konkurs z kolei adresowany jest do młodzieży w wieku
od 10 do 19 lat oraz do osób dorosłych.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. Dopuszczalna jest
możliwość wykonania szopki w grupie dwuosobowej. Prace
powinny być wykonane z surowców naturalnych (dotyczy to
zarówno ruchomych jak i nieruchomych elementów szopki).
Wymiary nadesłanych prac nie mogą przekraczać 50 x 50 cm
(w podstawie). Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane autora: imię i nazwisko,
wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres
prywatny, numer kontaktowy. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone do transportu, gdyż uszkodzone nie będą
brane pod uwagę. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły,
świetlice, ośrodki i domy kultury.
Celem obu konkursów jest poszerzanie i popularyzowanie
wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej, spotkanie z
bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia. Ozdoby oraz szopki należy dostarczyć do
3 grudnia 2014r. na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3, 42 - 262
Poczesna, tel.: 34 327 40 78, 666 838 186.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia
2014r. o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
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WEŹ SZYBKĄ

POŻYCZKĘ
w 15 minut!

Pieniądze bez zaświadczeń
i sprawdzania w BIK
Promocja do 23 listopada
Zadzwoń już teraz:

tel. 324 202 741

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa
Sp. z o.o.

Instalacje sanitarno - grzewcze
Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
Sprzęt, akcesoria
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

50 tys

rata 545 zł
również bez bik
tel. 537 909 808
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

Aktualności
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Pisaliśmy tydzień temu o problemie związanym z niekontrolowanym dokarmianiem gołębi. Mieszkańcy Częstochowy skarżą się na zafajdane balkony, parapety, ławki i piaskownice. Skargi
traﬁają do różnych instytucji, administracje osiedli wywieszają zakazy dokarmiania, sanepid szuka potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego, lekarze na oddziałach zakaźnych twierdzą, że nie ma zagrożenia pandemią, ale
jednocześnie trudno wykluczyć, czy do roznoszenia niektórych chorób przyczyniają się gołębie.
O sposoby na rozwiązanie problemu spytaliśmy fachowców mających z obecnością ptaków w miastach do czynienia na co dzień.

Karmnik? – to za proste...
Nie burzyć równowagi
Robert Drogosz, śląski inspektor okręgowy Towarzystwa Opieki
Nad Zwierzętami w Polsce wyraża
opinię, że w kwestiach dotyczących ekosystemu bardzo ważny
jest umiar i rozważne przewidywanie skutków ludzkich poczynań.
– Nie można radykalnie pozbywać
się pewnych gatunków – uważa
inspektor. – Jeśli przepędzimy gołębie całkiem, to grozi nam plaga
much i komarów. Jeśli zastosujemy
pustułki polujące na gołębie, to
drapieżne ptaki mogą się nadmiernie rozmnożyć i zagrozić bardziej
lubianym przez ludzi gatunkom
ptaków.
Trudno też jego zdaniem podzielić ptaki na lepsze i gorsze,
chociaż sam zauważa, że gołębie to wybitne brudasy, z racji
czego są nierzadko nazywane „świniami wśród ptaków”.
Drogosz opowiada, że niejednokrotnie dokonywał inspekcji
budynków, gdzie nagromadzone
przez wiele lat w szczelinach murów odchody gołębi powodowały
kłopoty właśnie natury budowlanej. Jeśli odchody są wyschnięte, to problem jest mniejszy, ale
jeśli dostanie się do nich woda,
to mogą pęcznieć i rozsadzać
mury. Z tego powodu gospodarze budynków mają alergię na
gołębie, bo to oni odpowiadaliby
za ewentualne doprowadzenie do

katastrofy budowlanej. (Kominiarze także potwierdzają, że ptaki
stanowią właśnie takie zagrożenie, choć zauważają, żę jeszcze
większą zmorą administratorów
bywają kawki gnieżdżące się w
przewodach kominowych i wentylacyjnych, co powoduje ryzyko zaczadzenia mieszkańców.)
Zdaniem Roberta Drogosza problem dokarmiania należy przede
wszystkim ucywilizować. Starszych ludzi nie oduczy się dokarmiania ptaków, można jednak
wyznaczać odpowiednie do tego
miejsca, na skwerach, w parkach,
z daleka od placów zabaw dla
dzieci.
– Estetyczne i utrzymywane w
czystości karmniki z pewnością
nie będą nikomu przeszkadzać –
uważa inspektor. Podkreśla jeszcze raz, że każdy problem trzeba
zbadać ze wszystkich możliwych
stron i przewidywać wszelkie
możliwe skutki.
Stworzyć przestrzeń
dla wszystkich
Podobnego zdania jest również
Irena Stępień, prezes Biura Obrony
Zwierząt w Częstochowie
– Gołebie mają pełne prawo do
życia obok nas i można pogodzić
dokarmianie ich z rozsądkiem,
czystością i estetyką – mówi Irena
Stępień.
– Jesteśmy przeciwni zakazom

i stajemy po stronie gołębi, ale
chcemy, aby ich dokarmianie odbywało się w odpowiedni sposób
z zachowaniem higieny i zdrowia
tych zwierząt.
Pani prezes wyjaśnia, że obwinianie gołębi za to, że po prostu są
i zanieczyszczają nasze otoczenie,
w tym wywieszane wszędzie zakazy dokarmiania ich, jest błędnym
kołem. Irena Stępień tłumaczy,
że gołębie, jak każde inne dzikie zwierzęta są objęte ochroną
i z prawnego punktu widzenia
wywieszane przez administracje
zakazy dokarmiania ich nie mają
racji bytu.
– Zgodzić się jednak musimy,
że ludzie karmią ptaki w nieodpowiedni sposób. Karmienie gołebi
chlebem, makaronem, ziemniakami czy innymi resztkami jest po
prostu ich powolnym truciem –
przestrzega miłośniczka przyrody.
Rozsypywanie resztek „gdzie
popadnie”, też jest jej zdaniem
nieodpowiednie, ale uważa, że
wbrew pozorom, rozwiązanie tego
problemu nie jest ani niemożliwe,
ani trudne.
– Wystarczą chęci i rozsądek obu
stron, czyli karmicieli i administracji, jednak nasze doświadczenie
pokazuje, że właśnie administracje
wolą wywieszać zakazy, niż realnie
rozwiązać problem – mówi pani
Irena. – Należy zaproponować
karmiącym im rozwiązanie, któ-

re uczyni ich sposób okazywania
miłości zwierzętom mniej uciążliwy dla pozostałych mieszkańców.
Proponujemy więc budowę specjalnych platform do karmienia
ptaków, czyli wyznaczonych do
tego miejsc. Mamy odpowiednie
projekty i można to zrobić za przysłowiowe grosze – argumentuje
prezes Stępień i dodaje, że miejsca
te powinny być i estetyczne i praktyczne, a Spośród karmicieli danego osiedla powinny zostać przez
administrację wyznaczone osoby,
odpowiedzialne za utrzymanie
czystości w danym punkcie.
– Niestety ludzie roszczą sobie
prawo do całej przestrzeni wokół
siebie I dla własnego komfortu
i wygody nie potraﬁą a przede
wszystkim nie chcą współistnieć
ze zwierzętami, które są stałym
elementem infrastruktury miast i
podobnie jak ludzie, mają pełne
prawo do życia – podsumowuje
Irena Stępień.
Postawienie karmnika może się
wydawać rozwiązaniem prostym,
a wręcz banalnym. Wydaje się też
rozwiązaniem skutecznym, więc
czekamy które osiedle zastosuje tę
metodę pierwsze. Prosimy Czytelników o dzielenie się uwagami. Do
tematów związanych ze zwierzętami powrócimy w kolejnych numerach, a za tydzień znów przyjrzymy się rowerom w Częstochowie.
hubb

Centrum Medyczne
„Amicus”
nabiera rozpędu
– Na nasze piętnaste urodziny, które przypadły 01-go października,
chcielibyśmy się pochwalić nowo powstałą Filią w Olsztynie. Długo staraliśmy się o uruchomienie tej placówki i teraz bardzo się cieszymy, że w
końcu pacjenci z Olsztyna i okolic nie muszą tracić czasu na dojazdy do
naszej siedziby przy Alei Pokoju – mówi Renata Materka, prezes zarządu
Centrum Medycznego „Amicus”. – W ﬁlii świadczymy usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej, na którą mamy
pięcioletni kontrakt z NFZ.
Prezes Materka może nareszcie odetchnąć z ulgą, bo przez wiele lat
przyszłość przychodni na Kucelinie wydawała się niepewna, ale teraz bardziej patrzy optymistycznie na przyszłość firmy.

Udało się przezwyciężyć trudności

Początkowo placówka była hutniczą przychodnią przyzakładową, a
15 lat temu po przekształceniach własnościowych Centrum Medyczne
„Amicus” zostało wyłonione jako jeden z pierwszych Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Częstochowie do kierowania placówką.
Pacjentami byli w dalszym ciągu ci sami pracownicy huty, ale już wtedy
było oczywiste, że „Amicus” będzie musiał szukać nowych pacjentów, bo
liczba pracowników huty topniała przecież z roku na rok.
– To był trudny czas, bo nie byliśmy pewni swojej przyszłości – wspomina prezes Materka. – Przez dłuższy czas brakowało pewności co do
planów zarządcy całego budynku, w którym się mieści nasza przychodnia.
Dawniej była to huta, obecnie spółka Regionalny Fundusz Gospodarczy,
czyli pośrednio Skarb Państwa. Przez brak jednoznacznych decyzji na
przyszłość nie mogliśmy nic skutecznie planować z wyprzedzeniem, troszczyliśmy się głównie o sprawy bieżące – relacjonuje Materka.
– Czas takiego wegetowania na szczęście się skończył, gdy zmienił się
zarząd w RFG z dwuosobowego na jednoosobowy, a na jego czele stanęła
rodowita częstochowianka – podkreśla Tomasz Ziółkowski, kierownik
rehabilitacji „Amicusa”. – Agnieszka Celińska.od razu zrozumiała naszą
trudną sytuację i podjęła starania, by przychodnia istniała i rozwijała się.
Chociaż pani prezes jest bardzo wymagająca i oczywiście oczekuje, by
„Amicus” generował zyski, to jednak zawsze stara się nam pomagać i
pilnuje nas, byśmy nie poprzestawali na stabilizacji – komentuje z uśmiechem Ziółkowski i tłumaczy, że medycyna jest nauką, w której postęp
galopuje w niebywałym tempie i trzeba nieustannie stosować najnowsze
metody diagnostyki i leczenia, bo każde spoczęcie na laurach jest równoznaczne z krokiem wstecz.

Otwierają się możliwości zarabiania

– Naszym nowym pomysłem na ﬁnansowanie usług rehabilitacyjnych
jest kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – mówi z dumą Renata Materka. – Jesteśmy placówką nowoczesną i znakomicie wyposażoną,
zatem możemy świadczyć usługi komercyjne, a ZUS to docenił i w ramach
programu rozwoju rehabilitacji zdecydował się współpracować właśnie z
nami przez najbliższe dwa lata.
Materka, mówiąc o nowoczesności ma na myśli między innymi pierwsze i jak dotychczas jedyne w naszym mieście urządzenie do krioterapii
ogólnoustrojowej zwane kriosauną. Najbliższa taka znajduje się na Śląsku
i do niej musieli jeździć ci pacjenci, dla których tradycyjne kriokomry są
nieodpowiednie.
– Kriosauna otula pacjenta, ale jego głowa pozostaje na zewnątrz urządzenia, dlatego pacjent jest cały czas w kontakcie wzrokowym i głosowym
z personelem medycznym, więc czuje się o wiele pewniej i bezpieczniej, a
dodatkowo jest to urządzenie zapewniające intymność osobom bardziej
wstydliwym – opowiada o nowym sprzęcie pani prezes.
Kolejnym działaniem komercyjnym „Amicusa” jest świadczenie usług
medycyny pracy. Centrum Medyczne na Kucelinie jest obecnie jedynym
z nielicznych miejsc w Częstochowie, gdzie wszystkie sprawy związane
z medycyną pracy załatwia się pod jednym dachem.
– Mamy wykwaliﬁkowaną kadrę medyczną i wszystkich potrzebnych
specjalistów w tym zakresie – dodaje Renata Materka.

By pacjentom było jeszcze łatwiej

S

iedem kijów tym razem Czytelnicy przyznali dwóm trzecim
uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy,
które nie poszły do urn, nie wzięły udziału w głosowaniu i
milcząco zgadzają się, żeby miastem zarządzali ludzie wybrani zdecydowaną mniejszością, a nie większością głosów. Z naszych badań
ankietowych wynika wprawdzie, że jesteśmy rozczarowani polityką,
nie wierzymy politykom i brakuje nam wiarygodnych kandydatów, ale
to nikogo nie usprawiedliwia. Można przecież wziąć udział w wyborach
i oddać głos nieważny. Wtedy pokazujemy, że żaden z kandydatów
nam się nie podoba, ale jednocześnie podkreślamy, że nie jesteśmy
obojętni i nie chcemy się biernie zgadzać z decyzjami podjętymi za
naszymi plecami.

Siedem marchewek dostają tym razem samorządowcy ze stowarzyszenia „Mieszkańcy Częstochowy”. Pokazali oni, że demokracja
może być bezpartyjna, że zamiast działaczy partyjnych mogą się w
radzie Miasta pojawić działacze samorządowi, że oddolne inicjatywy,
z którymi wychodzą zniecierpliwieni nieudolnymi rządami politycznych partii częstochowianie mają poparcie. Za to, że się nie bali wziąć
spraw we własne bezpartyjne ręce i za to, że udało im się uzyskać
nadspodziewanie duża liczbę głosów marchewki dostają samorządowcy. Być może wyznaczyli oni kierunek, w którym nasze miasto
mogłoby pójść – kierunek brania spraw we własne ręce i odbierania
ich partiom politycznym.

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłane przez Komitety Wyborcze
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Prezes Materka zapytana o marzenia na 2015 rok wspomina o nowoczesnej aparaturze do USG dla filii w Olsztynie, o doposażeniu w nową
aparaturę pracowni endoskopii. Twierdzi, że szybka i kompleksowa diagnostyka to podstawa leczenia. Każde wszak schorzenie leczy się łatwiej,
jeśli jest ono wcześniej wykryte. Oboje nasi rozmówcy z uśmiechem dodają, że marzy im się także koniec remontu Alei Pokoju, by pacjenci nie
mieli kłopotów z dostaniem się do „Amicusa”. Życzymy spełnienia tych
marzeń, tym bardziej, że wiemy, iż spełnienie tego ostatniego zupełnie nie
od nich zależy.

Marketing i reklama
tel. 512 044 894
tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Wędkarz

Zawody wędkarskie

z okazji

Dnia Niepodległości
11 listopada sklep wędkarski IRO wraz z
kołem PZW Hutmar zorganizowali zawody
wędkarskie z okazji Dnia Niepodległości. W
zmaganiach na zbiorniku Lelity, który jest
starorzeczem Warty wzięło udział 28 zawodników z kilkunastu kół Okręgu Częstochowa.
Dopisała pogoda, do której dostosowały się
ryby w tym dniu rewelacyjnie żerując. Choć zawody trwały pięć godzin to złowienie w takim
czasie prawie 12 kilogramów ryb jest niesamowitym wynikiem. Wędkarze łowili: leszczyki,
jazgarze, jazie i oczywiście płocie. Te ostatnie
dawały właśnie tak dużą wagę, niektóre sztuki
miały nawet ponad 35 centymetrów.

Po zawodach najlepsi otrzymali puchary i
upominki.
Wszyscy zawodnicy zgodnie uznali, że w
ten sposób również można świętować Dzień
Niepodległości i jeśli w przyszłym roku ponownie zostaną zorganizowane taki zawody to
stawią się w komplecie.
Na koniec należy pochwalić koło Pajęczno,
które opiekuje się tym akwenem, w szczególności za: wykoszone stanowiska, ławeczki, kosze na śmieci i ogólną czystość całego łowiska.
Widać, że członkowie tego koła wkładają wiele pracy by mogło ono doskonale służyć braci
wędkarskiej.
Ireneusz Pawlak

Wyniki zawodów:
Roman Kowalczyk – 11.700 pkt
Ryszard Hejmanowski – 8.800 pkt
Leszek Czarnota – 8.430 pkt
Janusz Kołodziejczyk – 7.480 pkt
Mariusz Świtalski – 6.930 pkt
Tomasz Zdrojkowski – 5.240 pkt

REKLAMA
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Gra co raz lepsza, ale do podium jeszcze zabrakło
W dzisiejszym turnieju Mistrzostw Polski
Rugby 7 nasi rugbiści nie przełamali passy
czwartych miejsc i po raz kolejny zakończyli zawody tuż za podium. Walka o zwycięstwo w obu
meczach fazy ﬁnałowej turnieju trwała jednak
do ostatnich sekund.

Zanim jednak RCC trafił do fazy finałowej musiał przebrnąć przez fazę grupową, która rozgrywana była na dość grząskiej murawie co o tej porze
roku jest na krakowskich błoniach zupełnym standardem.
Na początek rywalami naszego zespołu, prowadzonego pod nieobecność trenera Mateusza
Nowaka przez Patryka Weżgowca, byli Czarni
w Bytomiu. Częstochowianom w tym spotkaniu
brakowało jeszcze wystarczającej koncentracji, a
indywidualne błędy pozwoliły na dwukrotne zdobycie punktów przez Czarnych. Kilka zespołowych
akcji po skrzydłach pozwoliło jednak naszej drużynie na odrobienie strat i niezbyt przekonujące, ale
niezwykle ważne zwycięstwo 15:12. Mecz ten był
kolejnym objawem znanej dolegliwości naszego
zespołu – wolnego "wchodzenia" w zawody.
Następnie częstochowianom przyszło rywalizować z faworytem grupy południowo-wschodniej,
Budowlanymi Lublin. Podobnie jak w poprzednich
rozegranych dotąd meczach między tymi drużynami, pewne zwycięstwo odnieśli prezentujący bardzo dynamiczną grę lublinianie.
Awans do fazy finałowej został jednak przypieczętowany w spotkaniu z AZS AWF Kraków, gdzie
konsekwentne realizowanie założeń taktycznych
poskutkowało wyraźną wygraną RCC 26:0. Warto
jednak wspomnieć, że rywale nie byli "chłopcami
z łapanki". W ich szeregach wystąpili m.in. byli
reprezentanci Polski – Grzegorz Falk i Paweł Wojciechowski.
Na etapie półfinału nasz zespół trafił na gospodarzy - Juvenię Kraków, która w niedzielę wystąpiła
REKLAMA

po raz pierwszy w tegorocznych Mistrzostwach
Polski w najmocniejszym składzie. Miejscowi
szybko osiągnęli przewagę punktową, dwukrotnie
przedzierając się na środku boiska przez naszą linię obrony. Częstochowianie jednak nie spuszczali
głów i ambitnie walczyli do końca o odrobienie
strat. Było to mocno utrudnione ze względu na
problemy w młynie, przez co Jakub Mitek niezbyt
często miał okazję do swobodnego zagrania do
swoich kolegów w ataku. Zawodnicy RCC złapali jednak wiatr w żagle w ostatnich minutach, gdy
szybkie akcje rozgrywane przy skrzydle przez Michała Krzypkowskiego i Rafała Bednarka umożliwiły odrobienie znacznej części strat. Przełamanie
przyszło jednak za późno i na wyrównanie wyniku
zabrakło już czasu – gospodarze wygrali różnicą
zaledwie jednego przyłożenia. Warto wspomnieć,
że Juvenia okazała się późniejszym tryumfatorem
zawodów, a jedyne przyłożenia straciła tego dnia
właśnie w meczu z RCC.
Po krótkiej przerwie częstochowianie stanęli do
walki o 3. miejsce z Rugby Club Ruda Śląska. Po
raz kolejny dawała się we znaki niewielka przewaga rywali w młynie, jednak jeśli już nasi zawodnicy
mieli piłkę w rękach, to potrafili ją należycie wykorzystać. Mecz stał na wysokim poziomie, a zespoły
wymieniały się "cios za cios". W ostatnich minutach na prowadzeniu znaleźli się śląscy rugbiści, a
częstochowianie mieli jeszcze szansę na odrobienie
strat, gdy wywalczyli wrzut do młyna na polu 22
m. rywali. Nie udało się jednak utrzymać formacji
i piłkę odzyskali zawodnicy z Rudy Śląskiej, co
pozwoliło im na utrzymanie prowadzenia 26:19 do
końca spotkania.
W Krakowie nasi zawodnicy po raz trzeci z rzędu zajęli czwarte miejsce. Z przebiegu turnieju,
a także z wyników w poszczególnych meczach
można jednak wyciągnąć wniosek, że był to jeden
z najlepszych jesiennych występów. Odmłodzona
drużyna pokazała hart ducha i gotowość do walki

z najlepszymi na południu. Awans do dalszej fazy
rozgrywek wydaje się być pewny, a w związku z
tym „kampania wiosenna” skupi się wokół majowego turnieju półfinałowego. Do tego jednak
jeszcze dużo czasu. Czasu, który zdecydowanie
działa obecnie na korzyść naszej drużyny o czym
dokładniej napiszemy wkrótce w obszernym podsumowaniu roku. W tej chwili na częstochowskich
rugbistów czeka chwila zasłużonego odpoczynku.
Red
foto: Jan Mizera
Wyniki turnieju
Faza grupowa:
Budowlani Lublin- AZS Kraków 38:0
Rugby Club Częstochowa - Czarni w Bytomiu
15:12
Bielsko-Biała - Juvenia 0:40

AZS Kraków - Czarni w Bytomiu 32:15
Budowlani Lublin - Rugby Club Częstochowa
40:7
R.C. Ruda Śląska - Bielsko-Biała 33:0
Rugby Club Częstochowa - AZS Kraków 26:0
Czarni w Bytomiu - Budowlani Lublin 0:61
Juvenia - R.C. Ruda Śląska 19:0
Półﬁnały:
Juvenia - Rugby Club Częstochowa 19:10
Budowlani Lublin - R.C. Ruda Śląska 19:0
Finały:
o 5 miejsce: Czarni w Bytomiu - Bielsko-Biała
17:12
o 3 miejsce: R.C. Ruda Śląska - Rugby Club
Częstochowa 26:19
o 1 miejsce: Juvenia - Budowlani Lublin 24:0
Skład RCC: Wachelka, Weżgowiec, Gola, Mitek, Balsam, Krzypkowski, Bednarek oraz Kielan,
Popczyk, Ociepa, Sterna
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Różne

SPÓJRZ W PRAWO!
Adwokat Tomasz Płachtej

Przedsprzedaż
Muszę przyznać otwarcie, że czasami się wzruszam. Zwłaszcza, kiedy czytam jakieś miłe dla duszy
emigranta informacje o sprawach przyjemnych w
kraju ojczystym. Tak było parę dni temu, gdy pojawiła się w polskim internecie wiadomość o mającej się
wkrótce rozpocząć sprzedaży biletów na podróż Pendolino. Wzruszenie, jak wiadomo, to emocje, a te, co
też wiadomo, nie podlegają pod zdrowy rozsądek, w
każdym razie na ogół nie podlegają. Po chwili jednak
wzruszenie z lekka jęło opadać, a napięcie zauważalnie malało. I wtedy pojawiły się proste pytania, które
w swej prostocie rujnowały bezlitośnie wcześniejsze
całkiem przyjemne emocje. No bo co to znaczy, że
rozpocznie się sprzedaż biletów na podróż Pendolino? Do tej pory było tak, że jak ktoś chciał jechać pociągiem, to kupował bilet w kasie i jechał. Ale może
coś się zmieniło. Skąd jednak wiadomo, że kiedyś
tam będę chciał jechać dajmy na to z Częstochowy
do Krakowa. Albo do Warszawy. A może to jakaś
nowość? Kup bilet teraz, by zagwarantować sobie
podróż Pendolino później. A jeśli mi coś wypadnie
i nie będę mógł jechać? Trochę to wszystko skomplikowane. Zwłaszcza, że jak dotąd, to kupowało się
bilety wcześniej, czyli w tak zwanej przedsprzedaży,
na jakiś koncert na przykład, albo na film, którego
premiera będzie za miesiąc czy dwa, ale na pociąg?
Na środek transportu publicznego? To tak, jakby nagle ogłosić, że rozpoczyna się sprzedaż biletów na
autobusy MPK z Rakowa powiedzmy na Wyczerpy.
Pytań jest zresztą więcej. Skąd na przykład wiadomo, że Pendolino w ogóle pojedzie? Albo skąd i
dokąd będzie jeździć? Z tego co wiem, to są same
kłopoty z Pendolino, bo rozpędzić się nie ma ani jak
ani gdzie. A na zakrętach to już musi zwalniać, jak
nie przymierzając pociąg relacji Tarnowskie Góry –
Szczekociny. No nie wiem jak to będzie, ale wątpliwości jest sporo.
Tak się jakoś dziwnie składa, o czym już kiedyś
wspominałem, że ilekroć pojawia się w polskich
mediach jakaś zapierająca dech w piersiach informaREKLAMA

cja, to, jakby dla równowagi, podobne tematycznie
wieści pojawiają się na Wyspach Brytyjskich. 20 lat
temu, w listopadzie 1994 roku, z Londynu do Paryża ruszył pierwszy pociąg Eurostar pod kanałem La
Manche. 20 lat temu pociąg ten potrzebował 2 godziny i 55 minut, by pokonać dystans 306 mil (czyli
blisko 500 km) między stolicami Anglii i Francji. 20
lat temu zaczęło się od dwóch połączeń między obu
miastami dziennie. Teraz, z okazji 20. rocznicy uruchomienia podmorskiego połączenia podano właśnie
do wiadomości, że pod koniec przyszłego roku na
trasie pojawi się 17 nowych pociągów o nazwie Siemens e320, które trasę Londyn – Paryż pokonywać
będą w 2 godziny, skracając obecny czas podróży
o 15 minut. Już nawet nie ma co wspominać, że od
maja przyszłego roku uruchomione zostanie połączenie do Prowansji, a Eurostar zatrzymywać się będzie
między innymi w Lyonie i Marsylii, ani, że od 2016
roku będzie można szybko dostać się Eurostarem z
Londynu do Amsterdamu. Warto jednak zwrócić
uwagę na istotny dość fakt. W ostatnich 20 latach
Eurostar, czyli mówiąc najogólniej pociąg kursujący
miedzy Londynem a Paryżem (obecnie to 15 do 17
połączeń każdego dnia), stał się najbardziej znanym
pociągiem w Europie. W ciągu tych 20 lat nie tylko
skracano regularnie czas podróży, ale i równie regularnie unowocześniano tabor. Ani raz w tym czasie
nikt nawet nie zająknął się o Pendolino, a przecież
taka trasa - wedle tego, co przekazuje się w Polsce na
temat tego cudownego pociągu - byłaby dlań wręcz
wymarzona. Zamiast Pendolino jeździ Siemens. Zamiast nie wiadomo jakiej prędkości jaką ma podobno
osiągać włoskie cudo, mamy konkretną, niemiecką
precyzję, czyli 186 mil na godzinę obecnie i 200 mil
na godzinę za rok, kiedy 17 nowych Siemensów
e320 pojawi się na trasie.
Czy wobec tego jakaś dziwaczna przedsprzedaż
biletów na podróż Pendolino w Polsce nie jest czasem formą zbierania datków na coś? No bo skoro on,
ten Pendolino, taki rewelacyjny, to dlaczego ani Anglicy, ani Francuzi nie chcieli go kupić, by kursował
chyżo między ich stolicami?
Andrzej Kawka

Dziecko w trakcie rozwodu
Jestem w trakcie rozwodu z mężem,
ale niedawno urodziłam dziecko, które
mam z innym mężczyzną. Jak mam
zabezpieczyć byt dziecku, a w szczególności jak zatroszczyć się o alimenty na
dziecko, w sytuacji gdy ojciec dziecka
nie ma pracy, choć wywodzi się z bogatej rodziny?
Paulina
Zgodnie z art. 62 § 1 i 3 k.r.o. jeżeli
dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego
ustania lub unieważnienia, domniemywa się,
że pochodzi ono od męża matki. Domniemania
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się
po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
Domniemanie to może być obalone tylko na
skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Domniemanie pochodzenia dziecka od
męża matki stanowi domniemanie prawne
(art. 234 k.p.c.) i obowiązuje bezwzględnie,
tzn. wiąże ono sąd w każdej sprawie, np. w
sprawie o alimenty, czy rozwód, choćby było
oczywiste, że dziecko nie mogło być spłodzone przez męża matki, a jedynym sposobem
na jego obalenie jest wytoczenie powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62 § 3 k.r.o.).
Powództwo takie może być wytoczone tylko
przez matkę, dziecko lub męża matki. Do-

mniemany ojciec nie ma legitymacji do wytoczenia powództwa. Należy się spieszyć, gdyż
takie powództwo można wytoczyć tylko w
terminie 6 miesięcy od urodzenia się dziecka
(art. 69 § 1 k.r.o.).
W trakcie procesu o zaprzeczenie ojcostwa
trzeba wykazać, że mąż matki nie jest ojcem
dziecka (art. 67 k.r.o.). Należy wykazać to
pewnymi środkami medycznymi np. dowód z
grupowego badania krwi, czy testy DNA, gdyż
trzeba udowodnić brak ojcostwa męża matki,
a nie tylko wysokie nieprawdopodobieństwo
jego ojcostwa.
Po zaprzeczeniu ojcostwa konieczne jest
ustalenie ojcostwa. Można to zrobić poprzez
uznanie dziecka przed kierownikiem USC
przez ojca dziecka i potwierdzenie tego przez
matkę dziecka w terminie 3 miesięcy (art. 73
§ 1 k.r.o.) lub powództwo o ustalenie ojcostwa
(art. 72 § 1 k.r.o.). Dopiero ustalenie ojcostwa
otwiera drogę do powództwa o alimenty.
Brak pracy ojca dziecka nie jest przeszkodą
w orzeczeniu alimentów, gdyż są zasądzając
alimenty bada możliwości zarobkowe obowiązanego, a nie wysokość jego aktualnych
dochodów (art. 135 § 1 k.r.o.). W ostateczności można wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko rodzicom ojca (dziadkom),
gdyż także na nich ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy ich syn nie jest w
stanie ich ponosić (art. 128 i 129 § 1 k.r.o.).

tel. +48 792 371 035
e-mail: t.plachtej@gmail.com

Adw. Tomasz Płachtej

