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Radni miasta Częstochowy pożyczyli Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu 5 i pół miliona złotych. To znacznie mniej niż wnioskowała do miasta dyrekcja szpitala, która liczyła na wsparcie
w wysokości 13,5 mln zł. Ogólny stan zadłużenia już wynosi ponad 100 milionów. Członkowie
Rady Społecznej szpitala przyznają: po raz pierwszy mamy do czynienia z tak dramatyczną
sytuacją ﬁnansową MSZ.

Ogromne problemy finansowe

Miejskiego Szpitala Zespolonego
W skład Miejskiego Szpitala Zespolonego wchodzą
trzy szpitale, przy: ul. Mirowskiej, ul. Mickiewicza i
ul. Bony. Od wielu lat problemy miejskich jednostek
służby zdrowia skutecznie zamiatane są pod dywan.
Zadłużenie w wysokości ponad 100 milionów złotych
nie powstało z dnia na dzień - systematycznie rośnie od
2002 roku. Teraz, gdy sytuacja jest już tragiczna, doraźna pomoc ze strony miasta może być niewystarczająca.
Tym bardziej, że w budżecie miasta na 2015 rok nie zostały zarezerwowane dodatkowe środki, które - jak się
dziś okazało - są miejskiemu szpitalowi niezbędne do
pokrycia bieżących zobowiązań, chociażby inwestycyjnych. Mimo prośby dyrekcji MSZ, miasto znalazło
jedynie 5,5 mln zł, zamiast wnioskowanych 13,5 mln.
W szpitalach wrze. Personal medyczny obawia się, że
dyrekcja MSZ, szukając oszczędności, zacznie likwidować oddziały szpitalne i zwalniać pracowników.
Powodów rosnącego zadłużenia MSZ jest co najmniej kilka, w tym tak zwane nadwykonania, za które
Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci oraz niedoszacowanie przez dyrekcję MSZ kontaktu z NFZ. Poza
tym, by otrzymać lepszy kontrakt przy najbliższym
rozdziale środków, częstochowskie szpitale muszą
spełniać rygorystyczne wymagania NFZ-tu. To z kolei wiąże się z kosztowanymi remontami, na które nie
ma pieniędzy. MSZ posiłkuje się pożyczkami. Jednym
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ze źródeł ﬁnansowania jest miasto Częstochowa. To
najszczęśliwsze dla MSZ rozwiązanie, bowiem miasto
może umorzyć dług, czego – w przypadku pożyczek
bankowych – żaden bank nie zrobi.
Miejski Szpital Zespolony – co przyznają członkowie Rady szpitala – wydaje więcej niż ma wpływów.
Obecny kontrakt z NFZ wynosi około 60 mln zł i jest
zbyt niski o jakieś 5 mln zł. Dziś nawet te pieniądze nie
byłyby wystarczające. Pojawiają się głosy o celowym
pogrążaniu MSZ w kłopoty, by miejskie jednostki
służby zdrowia sprywatyzować. Zarówno radni miasta
Częstochowy, jaki i członkowie Rady Społecznej nie
mają jednak pełnej wiedzy o stanie ﬁnansów MSZ.
W najbliższym czasie dyrekcja MSZ ma przedstawić radnym program naprawczy.
Renata R. Kluczna
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Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później traﬁają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych
projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej rzeczywistości.
Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime
ugrupowania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni
poszczególnych ugrupowań zagłosowali

w taki, a nie inny sposób, co myślą nasi
przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków,
co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć
sens podejmowanych przez nich decyzji.
W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych
będą prezentowali opinie swoich partii.
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/
spraw ze strony Czytelników.

Od wielu lat, zwłaszcza na wiosnę, powraca
temat miejskich toalet. Dlaczego Państwa przedstawiciele w radzie miasta nie są na tyle skuteczni, by zakończyć raz na zawsze temat miejskich
szaletów w centrum Częstochowy – ich powstaniem?Od wielu lat, zwłaszcza na wiosnę, powraca temat miejskich toalet. Dlaczego Państwa
przedstawiciele w radzie miasta nie są na tyle
skuteczni, by zakończyć raz na
zawsze temat miejskich szaletów
w centrum Częstochowy – ich
powstaniem?

opinię przedstawia radny Jacek Krawczyk:
„Temat miejskich toalet jako pierwszy podniósł w
III kadencji nieżyjący już radny Jerzy Kośmider. Wstydliwa sprawa dla miasta powracała od lat i była niemocą dla wielu prezydentów. Być może temat zostałby
rozwiązany, gdyby pomysł i projekt na centrum miasta
w postaci przebudowy Alei NMP i Pl. Biegańskiego
obejmował także toalety.
Podczas ostatniej kadencji Klub Radnych PO zabiegał o rozwiązanie tej sprawy, jednakże ze względu na
opieszałość i niemoc spółki miejskiej „Warta” toalety
nie powstały. Obecnie, za pośrednictwem miasta i przy
wykorzystaniu budżetu obywatelskiego zadanie zostanie zrealizowane..

Z imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji PO-SLD)

dokończenie na str. 4
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OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl
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1 zł (w tym 8% VAT) w kioskach
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oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
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płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

a
c
ż
r
ę
z
p
od
2

 CZWARTEK 23.04.2015

Klub Literacki Złota Jesień
JAK BRZMI CISZA?

Krople deszczu nabrzmiałe

Jak brzmi cisza, gdy nagle

Marzą tylko o burzy?

Nawet mucha nie brzęczy,
Ani pająk na ścianie
Nie tka nici pajęczych?

Jak brzmi cisza po burzy,

Jak brzmi cisza, gdy nie drży

A słoneczko nieśmiało

Gdy już padać przestało,

Kalendarium

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, Dzień Koni
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji, Dzień Niepodległości Izraela
25 kwietnia – Dzień Sekretarki
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień
Grafika i Rysunku Graficznego
28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca
Tygodnik „7 dni” życzy wszystkiego co najlepsze
miłośnikom książek, tańca i koni. Życzenia sukcesów i pomyślności składa też całej młodzieży,
zapracowanym sekretarkom, drogowcom,
transportowcom i grafikom.
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niestosowne
Putin na miotle przyleciał
Nowa groza: wataha Nocnych Wilków na motorach najeżdża Polskę z okazji 1 (lub 9) maja. A
te Nocne Wilki, to Ruskie, w dodatku wierzą, że
Putin jest darem Boga.
Cóż jak się ma takie dary, to lepiej wybrać sobie do wierzenia innego Boga. Sam ze
swojego Boga jestem, na ogół zadowolony.
Jeżdżę sobie i podziwiam, ile piękna dostałem od niego w darze: góry, rzeki, jeziora.
Czasem mam tylko lekkie pretensje, że tworząc ludzi, dał im tak dużo wolności, a tak
mało rozumu. Z drugiej jednak strony, świat

rozumny, ale nie wolny, byłby światem tragicznie nudnym.
Wracając do owych Nocnych Wilków, które
na przełomie kwietnia i maja zmierzają w stronę
Łysej Góry... Mamy tu do czynienia ze zwykłą
wrzutką, podpuchą, prowokacją dopasowaną do
chłopięcego udawania męskości. Przypomina to
lizanie w czasie mrozu żelaznej sztabki, tylko po
to, by udowodnić kolegom, że nie pękamy. Równie łatwo i niewiele mądrzej, jest pod hasłem „nie
pękamy” stanąć do walki w obronie honoru, z hasłem: nie będzie Ruski pluł nam w twarz. Tylko
po co? Samemu sobie udowadniać, że jesteśmy
honorni i odważni? Przejazd grupki motocy-
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Naleśniki:

Dania mięsne:
9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

Placki:

Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:

10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Filet panierowany
8,00 zł
Filet w chrupiącej koszulce
9,00 zł
Filet z warzywami na parze
10,00 zł
Filet zapiekany z pomid. i serem 10,00 zł

Jak brzmi cisza, gdy nagle

Jak brzmi cisza przed burzą,

Ciszy nie ma naprawdę –

Cicho wokół się staje?
Nam się tylko wydaje…
ANNA JĘDRYKA

ANNA JĘDRYKA
Wiersze pisze od wczesnych lat młodości. Pierwsze z nich powstały już w szkole
podstawowej. Od roku 2011 należy do Klubu Literackiego „Fraszka” działającego w
ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej. Od 2014 r. należy również do Klubu Literackiego „ Złota Jesień”. Niektóre utwory Anny Jędryki były
publikowane w zbiorowym tomiku „ Wernisaż Poezji” wydanym przez Klub Literacki
„Fraszka”.
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Zadziwione powietrze?

Kiedy niebo się chmurzy,

4
4

3
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I na chwilę stanęło
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uwagi

Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

Spoza chmury wyjrzało?

Mały listek na wietrze

klistów, jest czymś innym niż przemarsz armii
sowieckiej 70 lat temu. Nie sadzę by te „wilki”
miały kogoś po drodze zabić, zgwałcić czy okraść
z zegarków.
Nie czujmy się jako małolaty, gotowe bić się
przy każdej okazji dla honoru. Jesteśmy obywatelami kraju cywilizowanego, otwartego dla
wszystkich. Z pobłażaniem i lekką ironią możemy patrzeć na dziwaczne obyczaje różnych ludków i plemion, szwendających się po naszych
drogach, wymagamy tylko jednego: by przestrzegali naszego prawa. To, co oni sobie myślą,
mówią, śpiewają, to jakimi ﬂagami wymachują,
jakie napisy noszą na koszulkach, to jest ich problem (i psychiatrów). My tylko chcemy, by jechali z przepisową prędkością po szosach, nie sikali
w miejscach publicznych i nie pluli na pomniki. I
mamy policję, która będzie tego pilnowała.
Proszę państwa, mnie nawet nie oburzy, gdy
Putin na miotle wybierze się na Łysą Górę. Może
mają tam takie tradycje, związane z Nocą Walpurgii, może wymyślili innowacyjne, latające miotły.
Jak tylko pan Putin zapłaci za wizę i uzgodni

korzystanie z przestrzeni publicznej, niech sobie
leci. Potraktujmy to jako tolerowane dziwactwo,
ot taką ciekawostkę przyrodniczą.
Honor nie wymaga obrony przed głupawymi
prowokacjami. Honor broni się sam, jeśli postępujemy tak, jak wypada obywatelom państwa
prawa. Być może traﬁą tu różne ludzkie gatunki,
nie znające pojęcia prawa czy kultury. Współczuć
im musimy; i tym bardziej własnym postępowaniem powinniśmy potwierdzać, że my żyjemy w
kręgu europejskich wartości.
Pamiętam taki epizod z młodości. Był rok 1968 r.,
po gierkowskich Katowicach maszerowała młodzież szkolna w obowiązkowych mundurkach,
w czerwonych krawatach, niosąc obowiązkowe
transparenty „Syjoniści do Syjamu”. Obok na
chodniku temu pewien starszy człowiek. W odpowiednim momencie, gdy młódź rozpoczęła skandowanie, ten starszy pan spojrzał z politowaniem i
znacząco popukał się w czoło. Entuzjazm młodzieży zgasł, obwisł jak transparenty na deszczu.
I taki gest jest stosowny wobec prowokacji.
Jarosław Kapsa

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

Smoothie:

Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe
(banan, ananas, mango)

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179
HAMBURGERY • CHEESBURGERY
HOT-DOG

7,00 zł

Małe co nieco:

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

6,00 zł
7,00 zł

3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Frytki + nuggetsy
+ surówka

Soki owocowe:

marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

7,00 zł
od 3,00 zł
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CEMEX POLSKA nagrodzony
Komunikacja z interesariuszami i odpowiedzialne przywództwo CEMEX Polska zostały
docenione podczas tegorocznego, IX Rankingu
Odpowiedzialnych Firm. CEMEX Polska zajął
II miejsce w kategorii branżowej. Nagrodę ﬁrmie
zapewniła działalność prowadzona w oparciu
o strategię zrównoważonego rozwoju i zasady
społecznej odpowiedzialności biznesu. W ocenie
brane były pod uwagę komunikacja z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne przywództwo i zarządzanie oraz innowacyjność społeczna.
- Wyróżnienie dla CEMEX Polska w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest dla nas bardzo
cenne. Potwierdza, że nasze starania, aby ściśle
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łączyć działania biznesowe z realizacjami społecznie odpowiedzialnymi są owocne i zauważane. Na otrzymane wyróżnienie miała wpływ
nasza konsekwentna praca nad poszczególnymi
obszarami biznesu, przy uwzględnieniu potrzeb
wielu grup: klientów, pracowników, dostawców,
społeczności lokalnych i mediów – powiedziała Izabella Rokicka – Dyrektor Komunikacji,
Zrównoważonego Rozwoju i Public Affairs CEMEX Polska.
Firma już po raz piąty otrzymała tytuł Lidera
Branżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm
w kategorii, powtarzając osiągnięcie z 2011,
2012, 2013 i 2014 roku.
red.
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Drogi i nowoczesny
transport
Inwestycje w infrastrukturę drogową są
jednym z priorytetów Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020. Wspiera on poprawę
przepustowości dróg i dostępności miast, rozwój
infrastruktury drogowej i tras wylotowych,
budowę obwodnic.
Dzięki programowi poprawi się bezpieczeństwo
ruchu drogowego, zmniejszy się zanieczyszczenie
środowiska, a centra miast pozbędą się nadmiaru
uciążliwego ruchu samochodowego.
Niektóre projekty dla miast, gmin i społeczności
lokalnych, jak zakup taboru dla transportu
publicznego, budowa ulic, rond, bezkolizyjnych
skrzyżowań i przejść dla pieszych będą finansowane
z Regionalnych Programów Operacyjnych
realizowanych przez każde województwo.

Wodnica i obwodnica
(Kuchnia w domu. Jerzy zmywa talerze.
Pukanie do drzwi, wchodzi sąsiadka
Zofia.)

Z: Słyszał sąsiad?
J: Dzień dobry, Zosiu. Co się stało?
Z: Nie powiedziałam „dzień dobry”,
bo to ludzkie pojęcie przechodzi.
Plac Ziemowita rozkopany. Rondo
będą stawiać. Cały ruch na przekór
ustawiony, a oni na pamięć jeżdżą,
wpadają na siebie, od matołów się
wyzywają. Sodoma i Gomora.
J: Ten plac dawno się o porządny
remont prosił.
Z: Prosił, prosił. A kto prosił, żeby
dookoła naszego miasta wielką
wodę w rowie puścić? Będzie jak za
średniowiecza!
J: Fosę zbudują?
Z: (wyjmuje gazetę) Spójrz, na pierw
szej stronie, jak byk. Wodnica do
okoła miasta.
J: (zabiera jej gazetę) Obwodnica, moja
Zosieńko. Obwodnica. Gazeta ci się
zagięła. (Jerzy podczytuje tekst) Prezy
dent wyskrobał z budżetu pieniądze
na rondo, a teraz stara się o dotacje
z Unii Europejskiej. Drogę wygodną
omijającą centrum chce zbudować,
żeby te karawany tirów i ciężarówek
nie jeździły ci od rana pod oknami.
Z: To może garnki mi się w końcu
przestaną trząść w kredensie. Ale

Obwodnicę, Zosiu,
obwodnicę!
Wodnicę
w mieście budują!

powiedz, po co ten bałagan na pla
cu Ziemowita?
J: Po to właśnie, żeby ciężarówki
mogły łatwo i bezpiecznie zjeżdżać
z ronda wprost na obwodnicę, a nie
wpadać kilka razy w roku do ogród
ka Starzykowej.
Z: E tam, ten ogródek to jej cały
zarósł szczawiem.
J: Zosiu, zostaw szczaw. Ty wiesz,
jak u nas w maju na twoje imieni
ny będą pachniały bzy? Nareszcie
w całym mieście będzie można
oddychać powietrzem, a nie spali
nami.
Z: To tak trochę za ładnie brzmi. Ty
tej Unii to wierzysz?

J: Patrz, tu masz czarno na białym

(pokazuje gazetę). Umowę nasz rząd

podpisał. Taki program jest, specjal
nie dla Polski, nazywa się Infrastruk
tura i Środowisko. Miliardy złotych
na niego dają. Nasza obwodnica ma
(czyta) „poprawić przepustowość in
frastruktury drogowej miasta”.
Z: Ja tam się na takich słowach za
bardzo nie znam. Ale ty wiesz, że
moja córka pracuje w Urzędzie Mia
sta, to ona mi powie, czy te pieniądze
z Unii to dogadane na sto procent.
Rozumiesz? Czy na pewno?
J: Na pewno to dzisiaj jest środa.
A ty wiesz, ile porządnych dróg
w Polsce już zbudowano za unijne

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

pieniądze? Ale oczywiście to wszys
tko nie jest takie proste. Samorząd
musi wnioski napisać o te pienią
dze, uargumentować odpowiednio,
dołożyć ekspertyzy. Opinie fachow
ców, rozumiesz?
Z: E, to ta obwodnica patykiem na
wodzie.
J: Zosiu, ty już o wodzie dzisiaj mó
wiłaś. Patrz, tu na dole małym dru
kiem zapraszają nas na spotkanie
do urzędu. Będą się z mieszkańca
mi konsultować i wszystko ci wy
tłumaczą. Tylko nie wyskocz tam
znów z tą wodą, bo się skompromi
tujesz.
Stanisław Tym

Bezpłatne informacje o Funduszach Europejskich
uzyskasz w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich. Odwiedź i dowiedz się czy Ty, Twoja
firma lub organizacja możecie skorzystać
z dofinansowania. Adresy Punktów
znajdziesz na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Film „Porozmawiajmy
o Funduszach
Europejskich”
oglądaj na YouTube

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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dokończenie ze str. 1
Toalety powinny być estetyczne i obejmować najruchliwsze części miasta, ale jednocześnie pozostawać w dyskrecji nie zakłócając
krajobrazu. Np. toaleta powinna być przy ul.
Kossak-Szczuckiej możliwie blisko Al. NMP.
Inne lokalizacje to Skwer Solidarności, Pl. Biegańskiego, ul. Piłsudskiego, Pl. Daszyńskiego,
czy też okolice pl. Rady Europy.
Najtrudniej będzie o lokalizację w okolicy
Pl. Biegańskiego z uwagi na trwałość projektu
unijnego i problem z ingerencją w samą inwestycję. Być może warto przemyśleć budowę
pojedynczych toalet także poza centrum – w
największych dzielnicach miasta np. Raków,
Wrzosowiak, Północ, Tysiąclecie czy też Parkitka.”
Stanowisko
Polskiego
Stronnictwa Ludowego w tej
sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:
„Problem toalet publicznych w Częstochowie istnieje
od dawna i nigdy nie był należycie rozwiązany. Jest to sprawa ważna w cywilizowanych
świecie i w takim mieście jak Częstochowa i
powinna być wreszcie rozwiązana. Było wiele projektów technicznych, lokalizacyjnych i
ﬁnansowych, co dowodzi, że były i są próby
rozwiązania tego problemu. Największym
problemem są sprawy ﬁnansowe, a właściwe
ciągły brak środków ﬁnansowych, także na
ten cel. Spotkałem się z projektami toalet publicznych, których budowa i utrzymanie były
bardzo duże. Dlatego też uważam, że w „ciągu” Alei powinny być dwie toalety publiczne,
tj. w okolicach placu Daszyńskiego oraz pl.
Biegańskiego, które byłyby zaprojektowane i
wykonane jak najtaniej, a zarazem by spełniały aspekty cywilizacyjne (europejskie) godne
centrum naszego miasta. Utrzymaniem winna
zająć się jednostka miejska, najlepiej MOSiR. W innych częściach miasta nie zalecamy
tworzenia stałych toalet publicznych, z uwagi
na wysokie koszty ich budowy i utrzymania.
Rozwiązaniem byłoby ustawianie w miejscach
o dużej obecności mieszkańców i pielgrzymów/turystów, tańszych rozwiązań techniczREKLAMA

nych, wypełniających minimum potrzeb w
tym zakresie, np. TOI-TOI, na koszt miasta
Częstochowy. Pewnym rozwiązaniem byłoby
także – sugerowanie właścicielom wielkopowierzchniowych obiektów/centrów handlowych utrzymywanie lub tworzenie toalet w
pobliżu miejsc ich działalności komercyjnej.”
Opinię Prawa i Sprawiedliwości
prezentuje
radny Artur Gawroński:
„Problemowi braku toalet miejskich poświęciłem
kilka interpelacji w poprzedniej kadencji Rady Miasta, proponując m.in. w ramach jednej z nich
spotkanie i wysłuchanie kilku moich propozycji - oczywiście bez odzewu ze strony władz
miasta. W 2013 roku w ramach propozycji złożyłem wniosek, który opiewał na przeznaczenie 600 tys. złotych na ten cel. Wniosek został
przyjęty do budżetu jednak nie wiedząc czemu
Prezydent powierzył realizacje Oczyszczalni
Ścieków „Warta”, która nie zrealizowała powierzonego jej zadania.
Niezrealizowanie wniosków budżetowych
było jedną z wielu przyczyn, dlaczego Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwość głosował
przeciw przyjęciu absolutorium za 2013 rok.
Obecne propozycje doraźne stawiania w okresie pielgrzymkowym przenośnych punktów
sanitarnych typu toi toi, to wstyd i anty-promocja miasta i nie załatwia problemu mieszkańców. Trzy ugrupowania w radzie miasta SLD,
PO i ugrupowanie utworzone przez Marcina
Marandę, głosując za budżetem skutecznie
odrzuciło wiele wniosków radnych Prawa i
Sprawiedliwość, o które za naszym pośrednictwem starali się mieszkańcy, biorąc pełną odpowiedzialność także za brak realizacji wielu
inwestycji miejskich.
Lokalizacja toalet powinna być przemyślana
i wynikać z potrzeb mieszkańców, jak i turystów. Dlatego mieszkańcy w ramach konsultacji powinni wyrazić swoją opinię co do szczegółowych lokalizacji. Dziś brakuje zarówno
toalet w centrum, jak i przy głównych węzłach
przesiadkowych, a także w okolicach placów
zabaw, przy parkach czy targowiskach.”
Renata R. Kluczna
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TEMAT 1:
Podpowiedź mieszkańcom bloku
Słowackiego 8 [w związku z artykułem
„Kto i za czyje pieniądze sprząta tereny
wokół bloków?” – przyp. red.]. O ile
pamiętam, między blokiem a chodnikiem, tym wzdłuż jezdni jest trawnik,
więc tego chodnika nie muszą sprzątać,
ten przylegający do bloku tak, ale ten za
trawnikiem, nie. Niech sprawdzą ustawę, ten chodnik przylegający do jezdni
musi sprzątać miasto.
TEMAT 2:
Lotnisko: jestem za [artykuł „Lewy
sierpowy kontra prawy prosty” - przyp.
red.]. Nie wiem w czyim imieniu wypowiada się pan Krawczyk, brzmi jak
rzecznik prasowy Pyrzowic. Nie wątpię, że wiele tamtejszych decyzji nie
było przemyślanych. Częstochowa jest
jednak w innej sytuacji. Nie mamy tak
blisko lotniska, jak Gdynia, Radom ma
za blisko dwa lotniska wielkich miast
i trzecie tanich linii lotniczych. Lublin,
to tereny bardzo biedne wokół i Rzeszów, który lotnisko ma. Tu by mogło
powstać lotnisko tanich linii lotniczych,
dla lotów czarterowych i lotów transportowych. Kwestia, to lokalizacja.
Według mnie lepsza lokalizacja, to
Młynek- Sobuczyna. Przy ciągłych protestach mieszkańców, lepiej przenieść.
Przy kosztach budowy lotniska przeniesienie wsi, to niewiele. Problemem
może być doﬁnansowanie.
TEMAT 3:
Cięcie drzew równo z pniem [List
od Czytelnika „300 procent normy” przyp. red.]. Być może w innych miastach robią to fachowcy, a u nas pewnie

Polemika Czytelniczki do artykułów z ostatniego numeru
Zabieram głos w kilku ważnych dla Częstochowy sprawach...
jakaś ﬁrma typu „szwagier i s-ka”. Wystarczy zobaczyć, jak tnie się trawę nad
Wartą po sezonie lęgowym. Wjeżdżają kołami do rzeki, dziw że żaden nie
utknął. Przecież wypadało by zostawić
kilkanaście centymetrów przy brzegu,
dla ochrony małym ptakom, żyjącym
nad wodą. Śmieci za to zostają. Najwięcej śmieci jest wokół przedsiębiorstwa,
które o czystość dbać powinno. Czy
trzeba jeszcze komentarza?
TEMAT 4:
Temu, że śmieci są w grotach, lasach, nad rzeką [artykuł „Podziemna
znieczulica” - przyp. red.] winna jest
chora ustawa śmieciowa. Oświadczenia
o ilości osób zamieszkałych w lokalu
spowodowały, że spełniło się marzenie
eksprezydenta Wrony, Częstochowa
liczy sobie 170.000 mieszkańców. Nie
wiem czy jest bardziej bolszewicka
ustawa.
Kiedyś na spacerze w Lasku Aniołowskim widziałam patrol rowerowy i
to jest rozwiązanie właściwe. Gdy się
zrobi ciepło patrole rowerowe winny
pojawić się nad rzekami i nadal w lasku.
Groty, to co innego, tam winny być
kamery, także na podczerwień. W pozostałych miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, winny się pojawić
patrole konne.
TEMAT 5:
Przed dwoma dniami zrobiło się
wielkie larum, bo rowerzystom zabroniono jeździć przed komendą. Szkoda, że ci wszyscy oburzeni nie widzą
miejsc, gdzie na ścieżkach rowerowych
parkują samochody, część przeznaczona dla pieszych ma pół metra np. ul.
Faradaya. Jeszcze na części chodnika
jest słup oświetleniowy, drzewo lub
jakiś znak. Nie przypadkowo podałam
tę ulicę, redakcja się domyśli, ale takich
ulic jest 90%. Może warto by zrobić
mapę chodnikową, piesi to też oby-

watele. Najbardziej zastanawiają mnie
ścieżki rowerowe na mostach, przecież
przepisy mówią jasno, że po moście
rower się prowadzi. Nie przeszkadzają
mi ścieżki rowerowe, one winny być
budowane, ale nie kosztem chodnika.
Chodnikiem idą dwie osoby i trzecia
idąca z przeciw się już nie mieści, a jak
się ma zmieścić rodzina na spacerze?
Chyba, że jest to obliczone na samych
singli, nie płaczmy później, że mamy
niski przyrost naturalny. Widziałam już
ludzi potrąconych na chodniku, bo jakiś
łobuz nie patrzył gdzie rowerem wjeżdża. Coś takiego rodzi brak poczucia
bezpieczeństwa. Można się przyjrzeć
al. Wolności, tyle że tu problemem są
samochody. Czasami zostaje niespełna
metr, bo tak parkują i to jest najbardziej
niekulturalna część uczestników ruchu.
Tu pytanie do samorządowców,
kiedy ucywilizują parkowanie? W
Al.N.M.P. zrobiono miejsca do parkowania, tylko nie wyznaczono miejsc,
gzie parkować nie wolno i tak piesi korzystający z przejść nie mogą swobodnie skorzystać z przejścia, bo blokuje je
zaparkowany samochód. Z tą samą sytuacją borykają się osoby mieszkające w
Alejach i posiadające samochód, często
przed wjazdem do bramy są zaparkowane samochody. Za to w przypadkowych
miejscach stoją donice z drzewami.
Może by je tak przesunąć, by piesi mogli spokojnie przejść, a mieszkający tu
kierowcy swobodnie wyjechać?
To, że jest mało miejsc do parkowania, to nie oznacza, że wszyscy poza
kierowcami są obywatelami drugiej
kategorii. Kierowcy parkują gdzie popadnie, śmiecą, uważają, że nie powinni płacić, ciekawe czy za mieszkanie
też nie płacą. Może miasto powinno
pomyśleć o budowie parkingów, także
podziemnych.
Częstochowianka.”
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Decydując się na systemu instalacji wodnej i grzewczej, który zamontujemy w domu lub
mieszkaniu stajemy przed trudnym wyborem. Na rynku funkcjonuje kilku producentów, z
których każdy oferuje przynajmniej jeden kompletny system, ale jaki wybrać?

Hep2O – system dla wymagających
Podstawowym sposobem podziału systemów wodnych jest materiał, z którego wykonane są rury. Aktualnie zdecydowana większość
inwestorów rezygnuje z przestarzałych instalacji wykonanych ze
stali lub bardzo drogiej miedzi na rzecz tańszych, a jednocześnie
znacznie przyjaźniejszych w użytkowaniu rur z tworzyw sztucznych. Najpopularniejsze są te wykonane z polipropylenu(PP) lub
polietylenu(PE). Pierwsze z rozwiązań niesie za sobą niemal same
wady i jedną zasadniczą zaletę, która czyni systemy oparte na polipropylenie niezwykle często montowanymi w Polsce. Tym argumentem jest oczywiście cena, z którą nie może rywalizować żaden
z systemów opartych o inny budulec. Należy się jednak zastanowić
czy warto oszczędzić stosunkowo niewielką kwotę w odniesieniu
do całej budowy i po kilku lub w najlepszym przypadku kilkunastu
latach wymieniać całą instalację. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
z rurami z polietylenu. Są one absolutnym standardem na zachodzie,
niestety w Polsce uchodzą nadal za produkt premium. Tym niemniej
systemy z polietylenu, takie jak jeden z najpopularniejszych, produkowanych przez niemiecki Herz, są coraz częściej montowane w
naszym kraju. Ich jakość jest znacznie wyższa co ma swoje odzwierciedlenie choćby w gwarancji, która we wspomnianym Herzu wynosi już 25 lat. Rury z PE podobnie jak te wykonane z polipropylenu
są niestety chętnie zasiedlane przez ﬂorę bakteryjną, a dużym minusem systemów opartych o polietylen jest konieczność posiadania
specjalistycznego sprzętu do ich zmontowania, a także ograniczona
możliwość późniejszego ingerowania w domową instalację.
REKLAMA

Istnieje jednak system wykonany z innego tworzywa,
które niweluje niemal wszystkie wady, a pozostawia zalety rur z tworzyw sztucznych. Tym systemem jest Hep2o
ﬁrmy Hepworth. Swoją pierwszą wersję systemu angielska
ﬁrma zaprezentowała w 1979 roku. Od tamtej pory jest on
ulepszany, a kolejne wersje jeszcze bardziej podkreślają jego wyjątkowość. Ostatnią generację ﬁrma Hepworth, która została niedawno przejęta przez potentata w branży - Wavin, zaprezentowała w 2011 roku. Pierwszym co wyróżnia Hep2o spośród innych
systemów jest materiał z którego wykonane są rury. Do ich wytwarzania stosowany jest polibutylen(PB), który oferuje niemal
same zalety. Materiał ten charakteryzuje się dużą elastycznością,
co ogranicza liczbę wykorzystywanych kształtek, niesłychanie
niską ścieralnością, wyjątkową odpornością na uszkodzenia mechaniczne i co najważniejsze - największą na rynku odpornością
na przyrastanie ﬂory bakteryjnej. Poziom zaufania jaki producent
pokłada w swoim systemie dobrze obrazuje zdecydowanie najdłuższy okres gwarancyjny obejmujący aż 50 lat użytkowania.
To jednak nie koniec plusów systemu Hep2o. Równie ważna jest
technika łączenia rur, w tym przypadku odbywająca się poprzez
opatentowany system „na wcisk”. Łączenie rur nie wymaga żadnych narzędzi i zapewnia pełną powtarzalność. Czyni to system
Hep2o idealnym dla domowych majsterkowiczów, którzy przy
minimalnej wiedzy są w stanie wykonać kompletną instalację w
domu lub mieszkaniu. Jeśli natomiast zdecydujemy się na sko-
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rzystanie z wykwaliﬁkowanych instalatorów możemy być pewni
rekordowego tempa pracy, bowiem czas potrzebny na wykonie
profesjonalnego montażu omawianego systemu jest znacznie
krótszy od konkurencyjnych, wykonanych z PE lub PP. Dodatkowym plusem jest pełna rozbieralność Hep2o. Każdą
z kształtek można wielokrotnie spinać i rozpinać z rurą zależnie od
potrzeb, co ułatwia ewentualne
naprawy, a przede wszystkim pozwala bezproblemowo
rozbudowywać istniejącą instalację, szczególnie
że system jest kompatybilny z innymi
systemami, w tym z
miedzią. Hep2o nadaje się do instalacji wody
pitnej oraz wszystkich typów instalacji grzewczych.
Na szczególnie
wyróżnienie zasługuje unikatowa,
specjalna rura do instalacji ogrzewania ściennego, które zyskuje
coraz większą popularność.
Podczas remontu mieszkania, a szczególnie budowy domu stajemy przed wyborem materiałów z których będą się składać nasze wymarzone cztery kąty. Często w takim przypadku będziemy
operować ograniczonym budżetem, co skłania do oszczędności.
Należy pamiętać, że na przykład w przypadku instalacji wodnej
stosunkowo łatwo zmienić elementy zewnętrzne jak grzejniki czy
umywalki. Wymiana lub przebudowa instalacji w wykończonym
domu to natomiast nie tylko duża inwestycja, ale także powód
wielkiego bałaganu. Usuwanie starej instalacji i poprowadzenie
nowej z całą pewnością będzie się wiązało z rozebranie przynajmniej części płytek naściennych oraz posadzki. Warto zatem
dobrze przemyśleć wybór systemu, aby uniknąć niepotrzebnych
nerwów i dodatkowych kosztów.
Jakub Lewandowski
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Decydując się
na wybór
narzędzi,
niezależnie czy do
domowego użytku czy też
ﬁrmy, stajemy przed trudnym
wyborem. Najpopularniejsze
marki oferują całe zatrzęsienie modeli w różnych cenach i
o różnym stopniu wytrzymałości. Co zatem wybrać?
Niemal
każdy
większy
producent na polskim rynku
oferuje kilka linii swoich wyrobów. Najdroższe zawsze są
urządzenia przeznaczone do
zastosowań profesjonalnych,
jednak wybierając sprzęty do
domu również warto je wziąć
pod uwagę. Wszystko dlatego,
że wyższa cena przekłada się
na znaczne lepsze materiały, a
co za tym idzie wielokrotnie
wydłużoną żywotność narzędzi
przy sporadycznym użytkowaniu. Należy zatem we własnym
zakresie policzyć czy nie warto
wydać na przykład blisko tysiąc
złotych na wiertarkę, która wysoką cenę zrekompensuje wieloletnią, bezawaryjną pracą.
Najpopularniejszymi markami narzędzi w Polsce są Bosch,
Metabo, Makita oraz Hitachi.
Różnice pomiędzy producentami oczywiście występują,
natomiast wszyscy zgodnie
pozycjonują swoje produkty na
podobnym, wysokim poziomie
cenowym.
Do najdroższej grupy zaliczają się marki wywodzące się
z Niemiec. Zarówno Bosch jak i

Metabo charakteryzują
się wysoką jakością
produktów
i
bardzo dobrym
serwisem gwarancyjnym,
który szczególnie wśród
użytkowników
Metabo, uznawany jest za najlepszy ze
wszystkich. Świetny serwis i
bardzo niska awaryjność ma
jednak swoją cenę – Metabo
to najdroższy z producentów.
Kwestie napraw i uznania gwarancji trochę gorzej wyglądają w
przypadku Boscha, jednak należy zaznaczyć, że niemiecki lider
rynku posiada bogatszą ofertę,
w której znajdziemy wiele narzędzi do użytku domowego,
które mimo wysokiej jakości
znacznie odbiegają od „niebieskiej”, profesjonalnej linii.
Niekwestionowanego lidera
w sprzedaży w Polsce, jakim
przez wiele lat był Bosch, szybko dogoniły marki z Japonii.
Szczególną popularnością cieszy się Makita, która w 2009
roku wyprzedziła Boscha w
rankingach sprzedaży. Makita
swoją popularność zdobyła bez
wielkich akcji marketingowych
czy spektakularnych promocji.
O wysokiej sprzedaży zadecydowała nieznacznie niższa
cena i ponadprzeciętna jakość
oferowanych modeli. Wśród
wad użytkownicy wymieniają
odrobinę gorsze warunki gwa-

rancyjne od niemieckiej konkurencji i sporadyczne problemy z
serwisem. Hitachi znajduje się
na drugim końcu skali. Marka
weszła na polski rynek bardzo
głośno dodając do tego liczne
promocje. Hitachi charakteryzuje się przyzwoitą jakością przy
najniższej cenie z omawianych
producentów. Tym co odrobinę
wyróżnia japońską markę na tle
konkurencji jest design ich urządzeń, który często odbiega od
utartych schematów. O gustach
się nie dyskutuje zatem znajdą
się zarówno fani jak i przeciwnicy nietuzinkowego wyglądu.
Warto się również przyjrzeć
nowemu graczowi na polskim
rynku, jakim jest ﬁrma Phiolent. Producent wywodzący się
z Ukrainy istnieje już od 101
lat na światowych rynkach.
Prócz elektronarzędzi zajmuje się produkcją w przemyśle
zbrojeniowym, precyzyjnym,
a także dostarcza części na
Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dlaczego warto się
zainteresować nowym graczem? Powodów jest kilka. Po
pierwsze ﬁrma dopiero startuje
w Polsce, a na swoją główną
siedzibę wybrała Częstochowę, gdzie otwarto jej pierwszy salon (Sabinowska 48/50).
Co ważniejsze narzędzia tego
producenta charakteryzują się
ponadprzeciętną
trwałością.
Na rynkach, na których ﬁrma
działa dłużej ma najniższy odsetek napraw gwarancyjnych,
niższy nawet od omawianych
wyżej ﬁrm. Trzecim niezwykle

REKLAMA

istotnym argumentem jest cena,
która jest znacznie niższa niż
konkurencji.
Wybór konkretnego elektronarzędzia jest ostatecznie mocno indywidualną kwestią. Niezależnie czy kupujemy sprzęt
do domu czy do ﬁrmy decydując się na urządzenie z wyższej
półki możemy mieć pewność,
że będziemy zadowoleni. Zastanawiając się nad wyborem warto zwrócić uwagę na nowość na
polskim rynku. Bardzo dobre
opinie na zagranicznych forach
oraz stosunkowo niska cena jest
czymś czym Phiolent może bardzo szybko zjednać sobie polskich klientów.
Jakub Lewandowski

KREDYT

TAKŻE Z KOMORNIKIEM
NIEZALEŻNIE OD BIK
WYSOKA
PRZYZNAWALNOŚĆ
Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. od 9 do 17

tel. 34 333 90 22
Częstochowa: ul. Racławicka 2

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Zaprasza Państwa do swoich punktów:
 Częstochowa, Piłsudskiego 25/27, tel. 34 324 23 37
 Kalety, Powstańców Śląskich 3, tel. 34 357 70 44

Świadczymy usługi w zakresie:

czyszczenia przewodów kominowych
przeglądów technicznych
opiniowania i odbioru nowych budynków
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www.kominiarze.czest.pl

Ogrodzenia panelowe

ocynkowane, malowane proszkowo
GWARANCJA PRODUCENTA

P.P.H.U. „DRUT-PLAST”
42-200 Częstochowa, ul. Podkolejowa 45
tel./fax 343699127, tel. kom. 691 679 673
www.drut-plast.pl, e-mail: drutplast@wp.pl

Bramy
Furtki
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ul. Główna 118
42-280 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 91
tel. kom. 509 954 378

PAPYrewelacyjne ceny
GONTY
OKNA

bitumiczne

BRAMY

www.oritbis.com.pl

Sprzedam mieszkanie

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna
tel. 724 678 407
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034 369 71 01

czynne 24 h

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

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
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
zagadnień związanych
z rozsądnym
z darów natury.
o tej tematyce
pojawiać się będąjego
co drugie
wydanie
naszego tygodnika,
dzisiejszym
odcinku
naszegokorzystaniem
ekologicznego
cykluArtykuły
przyjrzymy
się nawożeniu,
celowi
i skutkom,
jakie
a
pierwszy
kwartał
bieżącego
roku
poświęcony
zostanie
kwesti
om
związanym
z
lasami.
Przybliżymy
Czytelnikom
fakty
związane
z
funkcjami
lasów,
nawożenie wywiera na środowisko. Okazuje się, że stara maksyma „co za dużo, to niezdrowo” ma zastosoz tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
wanie nie tylko w dziedzinie dietetyki, ale także w produkcji żywności.
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżemy przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Tradycyjnie, czyli zdrowo i bezpiecznie

P

rzejeżdżając wiejskimi drogami w regionie częstochowskim widzimy na polach traktory ciągnące beczki z nawozami. Od kilkunastu dni pojawia się ich coraz więcej. Miastowi
kierowcy i pasażerowie, nieprzyzwyczajeni
– Wydaje do
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się, nawozów
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sprawyStosuje
z tego,się
jakje,wiele
on
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Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bezcenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możliwość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to docenia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.
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o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobieganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo

bę w próchnicę, czyli bezpostaciowe szczątki organiczne. Dzięki
próchnicy gleba staje się przewiewna, pulchna i wchłania więcej
wody. Kompost doceniają w naszym regionie przede wszystkim
ogrodnicy, sadownicy i działkowcy, a także hodowcy roślin doniczkowych.
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obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi zagląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak kolarstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosnąca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastrukturę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły,
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą,
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości,
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiologiczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechurów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zaskoczyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wymiany
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zbyt blisko wody może być cofnięcie dotacji, dlatego rolnicy w
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Testujemy nowe technologie
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o nawożenia stosuje się także odpady przemysłowe i komunalne. Wspomnieliśmy już o odpadach pohutniczych,
ale w procesie tworzenia nawozów opracowuje się coraz nowsze
mieszanki. Politechnika Częstochowska prowadziła niedawno
badania nad nawozami, do produkcji których używano osadów
ściekowych, popiołów, węgla brunatnego i mineralnego nawozu potasowego. Badano też zestawienia poszczególnych składników w parach. Okazuje się, że produkty oczyszczania ścieków
nowoczesnymi metodami nadają się do produkcji nawozów,
co cieszy zwolenników recyklingu i wtórnego wykorzystywania
odpadów. Przeciwnicy takich nawozów ostrzegają natomiast
przed metalami ciężkimi, bo wiadomo, że ich długotrwałe odkładanie w organizmie jest niezdrowe. Badania Politechniki
Częstochowskiej pokazują, że można wykorzystywać zarówno
popioły, jak i osady ściekowe do produkcji nawozów, ale trzeba
to robić świadomie i odpowiedzialnie i stosować się do rygorystycznych norm. Z nawożeniem jest więc tak, jak z jedzeniem –
co za dużo to niezdrowo.
red.
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Procedura „in vitro” to procedura śmierci i kalectwa!
Umiera ponad 90 procent poczętych tą metodą dzieci!

W ostatnim czasie Rząd RP opracował i skierował
do Sejmu projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”,
którego celem jest legalizacja procedury „in vitro”
w naszym kraju. W sytuacji, gdy ogromna większość
mediów publicznych i komercyjnych bezkrytycznie ten
projekt popiera i przemilcza głosy etyków, naukowców
i lekarzy wyrażających jednoznaczny sprzeciw wobec
tego projektu, czujemy się w obowiązku przywołać
i przypomnieć najważniejsze fakty na ten temat.
Życie każdego człowieka rozpoczyna się w chwili
jego poczęcia i od tego momentu powinno być bezwzględnie chronione, a godność tej nowej istoty ludzkiej szanowana.
Rządowy projekt ustawy ogranicza się do zalegalizowania procedury „in vitro”, która nie jest procedurą
leczniczą. „In vitro” nie leczy niepłodności: żadna kobieta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka nie została wyleczona z niepłodności tą metodą. Tak więc już
sama nazwa rządowego projektu wprowadza w błąd
opinię publiczną, powielając medyczne kłamstwo.
„In vitro” jest jedynie techniką sztucznego wytwarzania ludzi, co gwałci zarówno godność pary ludzkiej,
jak i poczętego dziecka. „In vitro” stanowi wielkie zagrożenie życia i zdrowia poczynanych tą metodą dzieci, nie jest też obojętne dla zdrowia matek.
Ze statystyk światowych placówek „in vitro” wynika, że tylko kilku procentom poczętych tą metodą
dzieciom dane jest się urodzić. Oznacza to, że statystycznie ceną urodzenia jednego żywego dziecka jest
śmierć średnio 10 innych dzieci, jego rodzeństwa.
Związane jest to z tym, że w trakcie procedury „in
vitro”, kilkakrotnie dokonuje się selekcji ludzi na kolejnych etapach ich życia zarodkowego i płodowego.
Spośród kilku – kilkunastu powołanych do życia istot
ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta
zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona; na całym świecie i w Polsce miliony zamrożonych ludzkich
embrionów czeka na powolną śmierć! Kolejnej selekcji dokonuje się po ewentualnym zagnieżdżeniu się
więcej niż jednego zarodka w macicy – wtedy 1 lub 2
zostają przy życiu, a pozostałe są zabijane. W procedurę „in vitro” nierozłącznie wpisana jest procedura
śmierci.
Według danych brytyjskiego Departamentu
Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy poczętych „in vitro”
dzieci w latach 1992-2006 urodziło się żywych tylko
122 tysiące dzieci, czyli tylko 3,21 procenta poczętych
tą metodą istot ludzkich…
Innym powodem, dla którego nie można się zgodzić na „in vitro”, jest fakt, że wszystkie dzieci poczęte tą metodą należą do grupy podwyższonego ryzyka,
jeśli chodzi o śmiertelność około- i poporodową oraz

„in vitro”
niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona
matki, a następnie te tak zwane „embriony nadliczbowe” są
zabijane lub wykorzystywane
w badaniach naukowych, które
mają rzekomo służyć postępowi
nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie
jedynie do roli „materiału biologicznego”, którym można swobodnie dysponować” (EV n. 14).
Należy też podkreślić, że
procedura „in vitro” narusza
zapisy polskiej Konstytucji i Kodeksu Karnego. Konstytucja zapewnia:

zapadalność na różne choroby,
szczególnie wrodzone i genetycznie uwarunkowane. I tak, w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie, wśród dzieci poczętych
„in vitro”, stwierdzono:
n 4 razy więcej martwych urodzeń,
n2

razy wyższą śmiertelność noworodków,
n istotne zwiększenie liczby wad
wrodzonych i nowotworów np.:
– 2-4 razy częstszy rozszczep
wargi i podniebienia,
– 4-5 razy częstsze zarośnięcie
przełyku,
– 1,5 raza częstsze porażenie

mózgowe,

n 2-3

razy częstsze hospitalizacje
i różnego typu zabiegi operacyjne do 3. roku życia dziecka.

www.pixabay.com/tintenfieber

Eksperci wskazują też na negatywne skutki zdrowotne i moralne
dla rodziców, zwłaszcza matek. Do
najczęściej wskazywanych należą:
n zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika i sutka,
n możliwość wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników.
U obojga potencjalnych rodziców może wytworzyć
się przekonanie, że dla osiągnięcia własnego celu wolno zgodzić się na zbicie swoich dzieci i narażać je na
szkody zdrowotne.
W grudniu ubiegłego roku Sejm RP jednomyślnie
przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2015 – Rokiem Jana
Pawła II. Uzasadnione jest więc przypomnienie Jego
nauczania odnośnie sztucznej prokreacji.
W encyklice „Evangelium vitae” w rozdziale „Aktualne zagrożenia życia ludzkiego” nasz wielki Rodak
wymienia, obok przerywania ciąży, „Także różne
techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć
życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie
ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto
stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent
niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu
zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu
przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów,

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.
Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. (...)
Kodeks Karny w art. 157a mówi:
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
W rządowym projekcie nawet nie wspomina się
o nowoczesnej, etycznej, szanującej życie i godność
poczętych dzieci i ich rodziców metodzie pomocy
bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.
Naprotechnologia diagnozuje i leczy bezpłodną parę
małżeńską, nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości etycznych. Jest też wielokrotnie
tańsza w stosowaniu niż procedura „in vitro”. Dlatego
powinniśmy dążyć do wyeliminowania antyludzkiej,
szkodliwej zdrowotnie i głęboko nieetycznej metody,
jaką jest „in vitro”, a promować i finansować naprotechnologię.
dr med. Wanda Terlecka – prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich; dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia; dr inż. Antoni Zięba – prezes Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Prosimy o wysyłanie listów, e-maili, faksów i telefonowanie do posłów ze swoich okręgów, aby zablokowali rządowy projekt ustawy o „in vitro”, a wspierali naprotechnologię –
etyczną, efektywną i tańszą formę pomocy niepłodnym małżeństwom. Więcej o procedurze „in vitro” na stronach internetowych: www.pro-life.pl i www.naprotechnologia.pl.

W okresie rozliczeń podatkowych można zadeklarować 1% podatku na dzieło obrony życia! Wypełniając zeznanie podatkowe PIT za rok 2014
pamiętajmy: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka KRS 0000140437.

Dziecko ok. 3,5 miesiąca
od poczęcia

Prosimy o pomoc w ratowaniu nienarodzonych dzieci! Pomóżmy samotnym matkom!
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (organizacja pożytku publicznego KRS 0000140437), kierowane przez dr. inż. Antoniego Ziębę,
od 1999 roku prowadzi szeroką działalność w obronie życia dzieci nienarodzonych. Poprzez społeczne akcje edukacyjne uczy szacunku do życia każdego
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Pomaga także finansowo matkom samotnie wychowującym dzieci oraz ubogim rodzinom. Prosimy o dary serca. Gdyby każdy z Czytelników ofiarował na ten szlachetny cel 20-30 zł, to moglibyśmy zintensyfikować naszą działalność. Dary można wpłacać na rachunek
bankowy: Bank Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401 lub przez internet pod adresem: www.pro-life.pl/dary_serca

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

fot. A. Zachwieja

sKUtKI UbOcZNE NIEsKUtEcZNOść sPRZEcIW KOścIOłA WbREW KONstytUcjI NIEZgODNE Z PRAWEm

Prawda o procedurze
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Otwarcie sezonu

w Blachowni
Kwiecień to dla wielu wędkarzy z Koła PZW
BLACHOWNIA dobry czas na początek przygody z dużą rybą. Nie inaczej było w tym roku,
bo w kwietniowy poranek w Rybaczówce Koła
stawiło się 40 zawodników na tradycyjnych już
zawodach „Otwarcia Sezonu Wędkarskiego”.
Po rozlosowaniu stanowisk wędkarze udali się
na łowisko „Wykopaliska”, którego atrakcyjność
podnosiło to, że od jesieni było wyłączone z wędkowania. Już w pierwszych minutach zawodów
łupem zawodników zaczęły padać przepiękne
pstrągi oraz karpie, z biegiem czasu w zanęconych
miejscach pojawiły się amury, leszcze, płocie oraz
dorodne jazie, które raz za razem lądowały w siatkach zawodników. Po czterech godzinach zmagań
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Baobab na działce

– Byłem kiedyś na wycieczce w japońskim ogrodzie
i karłowate drzewka bonsai zrobiły na mnie ogromne
wrażenie – opowiada pan Witold, właściciel działki w
ogródkach „Rząsawa”. – Jakiś czas później, spacerując
po nieużytkach w okolicy Olsztyna znalazłem młodą sosenkę zmiażdżoną zapewne przez koło traktora i dodatkowo obgryzioną prawdopodobnie przez sarny. Maleńkie
drzewko było zmasakrowane i niemal uschnięte, jego
połamany kształt jednak przypomniał mi tamte japońskie
drzewka bonsai – wspomina nasz rozmówca, który postanowił sosenkę uratować.
Działkowicz przesadził iglaczka do płaskiej doniczki
i pieczołowicie pielęgnował drzewko jednocześnie obcinając wszystkie główne wierzchołki, a pozostawiając
boczne gałązki. Sosenka po kilku latach nabrała grubości,
a obcinanie prosto rosnących czubków spowodowało, że
rozkrzewiła się fantazyjnie. Pan Witold, który jest także
zapalonym grzybiarzem i miłośnikiem długich spacerów
po lasach Jury, uratował w tym czasie także jeden buk i
jeden grab. Podobnie jak pierwsza sosenka były to drzewa rosnące przy polnych drogach i zniszczone przez nieuważnych kierowców.
– W książkach o hodowli miniaturowych drzewek czytałem porady sugerujące coroczne przesadzanie roślinek
i jednoczesne przycinanie systemu korzeniowego – relacjonuje pan Witold. – Po paru sezonach drzewka były
już zbyt duże, by je trzymać w półmiskach na parapecie.
Przesadziłem je więc na działkę w miejsce po zlikwidowanej grządce truskawek. Potem dokupiłem jeszcze kilka
iglaków w sklepie ogrodniczym.
Okazało się, że drzewka, które były przez kilka sezonów miniaturyzowane, a potem pozwolono im zapuścić
korzenie, błyskawicznie przybrały na grubości. Nasz
rozmówca wprawdzie dalej przycinał wierzchołki, ale
zaprzestał przycinania systemu korzeniowego. Nie są
to już więc typowe drzewka bonsai, bo ich korzenie się
rozrastają, a jedynie czubki są przycinane. Teraz, po kil-

w nie najlepszych warunkach pogodowych przystąpiono do ważenia złowionych ryb.
I tak jak w latach ubiegłych wyniki wprawiły
wędkarzy oraz licznie zgromadzonych kibiców w
zachwyt. Pierwsze miejsce w śród seniorów zajął
kolega Krzysztof Leśniczek łowiąc 18,5 kilograma ryb (19 karpi, leszcze oraz pstrąg), wśród juniorów pierwszy okazał się kolega Michał Ciuk,
który złowił ponad 2 kilogramy leszczy.
Po tradycyjnej kiełbasce z ogniska oraz gorącym żurku podziękowano licznie zgromadzonym
uczestnikom za wspaniałą i sportową zabawę,
ogłoszono wyniki oraz wręczono upominki ufundowane przez Koło PZW Blachownia i ﬁrmę M-Elektorstatyk.
Tekst i zdjęcia: Rafał Jędrysiak

kunastu latach są nieproporcjonalnie grube. Ich wysokość
sięga powyżej kolan, a pnie mają niemal grubości uda.
Niektórzy działkowcy wzięli przykład z pana Witolda i
też wyhodowali karłowate drzewka. Są one niezwykle
dekoracyjne i powodują, że spacerowicze zatrzymują się
i przyglądają im z zaciekawieniem. Pogwałcenie reguł japońskiej sztuki bonsai, polegające na obcinaniu pączków
a pozostawieniu korzeni, dało nietypowe efekty.
– Moje drzewka przypominają teraz baobaby – mówi
działkowicz. – Są niewysokie, ale za to niezwykle grube.
Poza tym są niezwykle gęste i wyglądają nietypowo, bardzo
dekoracyjnie – ocenia ich hodowca. – Wszystkim chcącym
mieć drzewka bonsai dam jedną prosta radę – mówi pan
Witold z uśmiechem – wystarczy przez dwadzieścia lat
obcinać główne czubki, a pozostawiać boczne pączki. Nic
więcej. Po dwudziestu latach mamy drzewko o milionie
rozgałęzień – konkluduje wesoło nasz rozmówca.
hubb
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 Zamień surowce wtórne na rośliny
Na terenie Centrum Handlowego Auchan Częstochowa odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Każdy, kto
przyniesie ich ponad 5 kilogramów, otrzyma w prezencie
sadzonkę rośliny. Zbiórka odbywać się będzie 25 kwietnia w godzinach 10:00 – 18:00 i 26 kwietnia w godzinach 10:00 – 16:00. W trakcie ekologicznego weekendu
nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. W niedzielę,
w ramach kampanii edukacyjnej „Ekoodpowiedzialni”,
zaplanowano dla nich gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Najmłodsi dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, oszczędzać wodę i energię
elektryczną oraz jak codziennie dbać o środowisko naturalne. Udział we wszystkich animacjach jest bezpłatny. W Polsce każdy z nas produkuje średnio około 320
ton śmieci rocznie, a większość z nich, to wartościowe
surowce wtórne. Recykling stosu gazet o wysokości 125
cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny, a
każda tona odzyskanej makulatury umożliwia zaoszczędzenie 1200 litrów wody zużywanej w papierni podczas
jej codziennej pracy. Dlatego warto segregować domowe
odpady i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska.
 Spotkanie z Jerzym Kędziorą
Ośrodek Kultury Filmowej zaprasza dzisiaj tj. w
czwartek o godz. 17.00 na spotkanie z wybitnym rzeźbiarzem Jerzym Kędziorą. Organizatorami są Miejska
Galeria Sztuki w Częstochowie oraz OPK Gaude Mater w Częstochowie. Spotkanie poprowadzi Dyrektor
OPK Gaude Mater Tadeusz Piersiak. Sławny rzeźbiarz
opowie publiczności o swoich amerykańskich doświadczeniach na tamtejszym rynku sztuki i osiągniętych sukcesach. Opowieści zilustrują liczne fotografie z wystaw
i pokazów w Stanach Zjednoczonych. Część z nich znajdzie się na okolicznościowej wystawie prezentowanej na
Sali Śląskiej w dniach 5 – 12 maja 2015 r. Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja katalogu Jerzego Kędziory
„Na krawędzi imaginacji”.
 Zgłoś wolontariusza do konkursu
„Poszukiwany Poszukiwana”
W ramach projektu „Polska Fabryka Dobra 2015” Fabryka Aktywności Młodych zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne z całej Polski do
udziału w V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”. Jego celem jest poszukiwanie w całej
Polsce pozytywnej energii i pokładów dobra w młodych
ludziach. Konkurs ma również za zadanie w bardzo pozytywnym świetle promować wolontariat, pokazywać jego
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zalety i przez to tworzyć „modę na wolontariat”. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: jednostki samorządowe, szkoły, media, organizacje pozarządowe, opiekunowie
wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne, a także
formalne i nieformalne grupy wolontariackie poprzez wypełnienie i przesłanie do 10.05.2015 r. formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: poszukiwany.fam@gmail.com.
 Przekroczysz prędkość o 50 km/h
– stracisz prawo jazdy
17 maja wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi kierowcy, przekraczający dozwoloną prędkość o minimum
50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na
trzy miesiące. Prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3
miesięczny okres, na jaki zatrzymane zostało prawo jazdy,
będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdem. Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do
prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą
zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym). Badania opinii publicznej wyraźnie pokazują brak przyzwolenia społecznego na
prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz silny
związek między przestrzeganiem ograniczeń prędkości a
poczuciem bezpieczeństwa. 96 proc. respondentów opowiedziało się za natychmiastowym odbieraniem prawa
jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu.
Zapytani o opinie w sprawie odbierania kierowcom
prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów, nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.)
takiej sankcji.
 GEOCACHING – jurajskie skarby już od lipca
Od lipca tego roku, na terenie gminy Mstów, oraz sąsiedniego Olsztyna i Janowa, będzie można szukać specyficznych skarbów. We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym opracowane zostaną stanowiska
do edukacyjnej gry terenowej Geocaching. Na początek
wyznaczonych zostanie po 10 takich punktów w każdej
z wymienionych gmin. Geocaching jest to zabawa w
poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą
przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie
pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego
faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest
zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy
przygód w każdym wieku, którzy jednocześnie promują ochronę środowiska. Organizatorzy zabawy liczą, że
przyczyni się ona do zwiększenia ruchu turystycznego w
naszym regionie.
***
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