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W poniedziałek 6 lutego, zapraszamy na kolejne spotkanie Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”. Spotkamy się w Restauracji „Pod
Ratuszem” (Sala 2) na Placu Biegańskiego (w
budynku ratusza, wejście z boku) o godzinie
16:00. Chcesz porozmawiać o problemach Częstochowy lub sam masz kłopot – odwiedź nasz
Salon. Jesteś zadowolony z tego, co daje Ci miasto – odwiedź nasz Salon.
Podziemny Salon Prasowy „7 dni” to miejsce,
w którym każdy może zabrać głos i podyskutować na każdy temat. Najciekawsze wątki debaty trafią na łamy naszej gazety. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców Częstochowy do Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.

czytaj na stronach 2 – 3

Jak wzrastały ceny
ubezpieczenia OC
w 2016 roku
czytaj na stronie 3

Jak zrobić coś lepiej
od dobrej zmiany?
czytaj na stronie 4

Kupujesz
– zyskujesz...
na prestiżu

Radni „Mieszkańców Częstochowy” przeciwko
decyzjom oświatowym prezydenta

czytaj na stronie 4

Brud przed
Radny Krzysztof Świerczyński przesłał do mediów stanowisko „Mieszkańców Częstochowy” w sprawie szpitalem
zmian w częstochowskiej oświacie zaproponowanych przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). przeszkadza
„Jako radni stowarzyAni słowa nie poświęcono kształcenia w szkoły podsta- przyglądać się wszelkim ru- nej obecnych szkół i chronić pacjentom
szenia Mieszkańcy Czę- przy tym, w jaki sposób mia- wowe gimnazjom nr: 7, 9 i 17 chom kadrowym w oświa- miejsca pracy.
stochowy od początku krytykowaliśmy pochopność
wprowadzanej przez Władze Państwa reformy oświaty i zwracaliśmy uwagę na
chaos, który może ona wywołać. To nad czym Urząd
Miasta powinien pracować
od kilku miesięcy przedstawiono nam w ostatniej chwili. Dotychczas nikt nie konsultował z radnymi, a tym
bardziej z nauczycielami i
rodzicami uczniów przedstawionych propozycji. Nie
można oprzeć się wrażeniu,
że dotąd władze naszego
miast bardziej zajęte były
prowadzeniem
medialnej
gry, niż próbą konsultacji
rozwiązań na nadchodzącą
sytuację kryzysową.
Po analizie na gorąco
przedstawionych przez Prezydenta projektów widać, że
miasto zamierza zlikwidować całkowicie co najmniej
trzy szkoły: Gimnazjum
nr 7, Gimnazjum nr 9 oraz
Gimnazjum nr 17, natomiast
kilkanaście ma ulec poważnym przekształceniom.

sto zamierza koordynować
przepływ nauczycieli z wygaszanych szkół do innych
placówek, tak aby zminimalizować skutki zwolnień.
Przy obecnym stanie wiedzy nasze stanowisko wyrażamy w 5 punktach:
1. Jesteśmy przeciwni likwidacji jakiejkolwiek szkoły! Należy dać szansę prze-

lub wypracować inne możliwości kontynuacji działalności edukacyjnej w budynkach tych szkół.
2. Żądamy przedstawienia przejrzystej procedury
przepływu nauczycieli, dla
których zabraknie pracy w
macierzystej szkole, do innych placówek.
3. Będziemy uważnie

cie, pod kątem możliwych
nieprawidłowości i niesprawiedliwości.
4. Oczekujemy, że w
okresie przekształceń miasto
wyrazi zgodę na otwieranie
mniejszych klas (kilkunastoosobowych), szczególnie w
odtwarzanych szkołach podstawowych, aby ułatwić zachowanie funkcji edukacyj-

5. Domagamy się pilnych
konsultacji z mieszkańcami
naszego miasta, w szczególności z rodzicami dzieci i nauczycielami.
Dalsze postulaty i propozycje będziemy mogli przedstawić po uzyskaniu pełnej
wiedzy w zakresie proponowanych przez Pana Prezydenta zmian.”
red.

czytaj na stronie 5
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Niespokojny los
częstochowskich hybryd
O nowych częstochowskich autobusach hybrydowych napisaliśmy
już chyba wszystko. Było o tym, że
pojazdy są zbyt głośne, że wciąż
się psują, a producent przestał je
serwisować z powodu własnych
problemów. Mieszkańcy Częstochowy nie szczędzą słów krytyki
pod adresem szefa MPK Romana
Bolczyka, który co i rusz usprawiedliwia wady zakupionych prototypów marki Solbus, chyba zapominając jakie zadanie ma miejski
przewoźnik. Pamiętają natomiast
pasażerowie. Po prostu chcą „dojechać do roboty i z powrotem”,
a nie wystawać na przystankach,
zwłaszcza że zimę mamy ostrzejszą niż chociażby rok temu.
Sprawą niejeżdżących z powodu
nagminnych awarii nowych autobusów, zainteresował się jeden
z posłów ziemi częstochowskiej
Tomasz Jaskóła (Kukiz’15).

Poseł Jaskóła wystąpił
w imieniu mieszkańców
miasta Częstochowy do
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą
o zajęcie stanowiska. Adresat jest jak najbardziej
właściwy, gdyż to właśnie
Fundusz dofinansował w
formie bezzwrotnej dotacji
zakup 40 ekologicznych
autobusów w kwocie ponad 60 milionów złotych.

Pytania posła
do NFOŚiGW:
„W ostatnim czasie do
mojego biura poselskiego
napływają liczne skargi
ujawniające szereg nieprawidłowości
dotyczących
działalności MPK w Częstochowie w zakresie eksploatacji autobusów hybrydowych. Wskazują one, iż
w codziennym użytkowaniu
znajduje się jedynie od 8 do
12 z 40 zakupionych pojaz-

dów. Pozostała część taboru
– 28 do 32 sztuk – nie jest
używana ze względu na
awarie techniczne. Ponadto
zakupione autobusy hybrydowe nie są przystosowane do panujących warunków klimatycznych takich
jak temperatury poniżej 0
stopni Celsjusza, co objawia się trudnościami w ich
uruchomieniu, które trwa
nawet kilkadziesiąt minut.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż eksploatacja
pojazdów może nie spełniać
kryteriów ekologicznych,
z informacji przeze mnie
uzyskanych wynika, że
częstochowskie „hybrydy”
zużywają nadmierne ilości
paliwa. Zatem w przedmiotowej sprawie istnieją daleko idące wątpliwości, co do
prawidłowości wykorzystania dotacji oraz spełnienia
podstawowego założenia
projektu – osiągnięcia celu
ekologicznego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie
informacji na następujące
pytania:
1. Proszę o podanie kryteriów ekologicznych w
kontekście emitowanego
przez autobusy hybrydowe
z napędem gazowo-elektrycznym hałasu oraz ponadnormatywnego zużycia
paliwa. Czy zakup autobusów hybrydowych przez
MPK w Częstochowie doprowadził do osiągnięcia
zakładanego celu ekologicznego?
2. Czy Narodowy fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jako
podmiot finansujący przedsięwzięcie w całości podjął
lub zamierza podjąć czynności pozwalające zweryfikować prawidłowość wykorzystania dotacji?
3. Czy istnieje konieczność zwrotu dotacji otrzy-

manej przez MPK w Częstochowie, w przypadku
nie spełnienia podstawowego celu ekologicznego?”

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej posłowi
i mieszkańcom
odpowiedział:
„Beneficjent [MPK Czestyochowa – przyp. red.],
na etapie oceny wniosku
był zobowiązany przedstawić m.in. następujące dokumenty:
* dokumenty potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie
Procedury
Oceny oddziaływania na
środowisko (o ile była konieczna, jeżeli nie, przedstawić stosowne oświadczenie):
- kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia wraz z załącznikiem (charakterystyka przedsięwzięcia);
- kopię postanowienia
organu o braku konieczności jej sporządzenia;
- zaświadczenie RDOŚ
o braku wpływu na obszary
Natura 2000 (o ile ich dotyczy);
* środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
Poziom hałasu w dofinansowanych przez NFOŚiGW autobusach powinien
być zgodny z aktualnymi
wymaganiami przepisów
prawa. Beneficjent ma
przedstawić wyciągi ze
świadectw homologacji autobusów.
Zgodnie z warunkami
umowy o dofinansowanie,
Beneficjant zobowiązany
jest do monitorowania efektu ekologicznego w zakresie
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redukcji emisji gazów cieplarnianych i przekazania
do NFOŚiGW raportów
z osiągniętych efektów.
Dodatkowo
wymagana
jest opinia z weryfikacji
powyższych raportów z
monitorowania przez jednostkę uprawnioną. Termin przekazania raportu i
dokumentów z weryfikacji należy przedkładać do
NFOŚiGW do 31 marca
każdego roku, w którym
raport jest wymagany.
Dodatkowo przez cały
okres trwałości przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest składać
corocznie do NFOŚiGW
oświadczenie o trwałości projektu. Niezależnie
od obowiązku przekazywania oświadczeń, MPK
zobowiązane jest do bieżącego
przekazywania
NFOŚiGW
wszelkich
informacji dotyczących
pogorszenia lub utraty
trwałości w stopniu powodującym lub mogącym
powodować trwałe zmiany w zakresie efektu rzeczowego i ekologicznego
wraz ze wskazaniem takich zmian.
Zgodnie z warunkami
umowy zawartej z MPK
osiągniecie efektu ekologicznego nastąpi dnia 31
grudnia 2017 r., natomiast
zostanie potwierdzony do
dnia 31 marca 2018 r.
Realizacja
Przedsięwzięcia została zakończona 31 grudnia 2015
r. Przed ostatnią wypłatą
środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeprowadził
kontrolę
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w miejscu inwestycji. W
trakcie kontroli ustalono,
że dostawy autobusów
oraz szkolenie kierowców zostały zrealizowane
w terminie, a autobusy
wprowadzone są stopniowo do ruchu miejskiego.
NFOŚiGW ma możliwość rozwiązać umowę
bez zachowania okresu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)
w przypadku nieuzyskania przez Beneficjenta w
terminie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego
Przedsięwzięcia oraz w
przypadku
pogorszenia
lub utraty trwałości.
W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, Beneficjent
zobowiązany jest do
zwrotu przekazanych mu
środków wraz z odsetkami naliczonymi jak od
zaległości podatkowych,
liczonymi od następnego
dnia po dniu przekazania
Beneficjentowi środków
z dotacji do dnia uznania rachunku bankowego
NFOŚiGW kwotą zwrotu,
a także do zwrotu na rzecz
Narodowego
Funduszu
innych wymagalnych należności wynikających z
warunków szczególnych
umowy.”
Ponad 60 milionów
złotych to bardzo dużo
pieniędzy dla częstochowskiego MPK, miejmy
więc nadzieję, że miejski
przewoźnik zwracać kasy
nie będzie musiał, bo kto
tak naprawdę będzie ją
zwracał?
Renata R. Kluczna

Jak wzrastały ceny
ubezpieczenia OC
w 2016 roku
Średnia cena komunikacyjnego OC w 2016 roku
wzrosła o 56%. Najbardziej dotkliwe podwyżki OC
zaobserwowano w województwie lubelskim – średnie
ceny polis wzrosły tam o ponad 70%. Nadal jednak najdroższe jest województwo dolnośląskie – w grudniu
2016 roku statystyczny jego mieszkaniec zapłacił za OC
prawie 30% więcej niż wynosi średnia krajowa.
Dynamika wzrostu cen
komunikacyjnego OC na
poziomie 56% daje się we
znaki niemal wszystkim polskim kierowcom. Przykład
województwa lubelskiego
pokazuje, że podwyżki nie
oszczędzają
kierowców
żadnego regionu. Co ciekawe – nawet pomimo ponad
70-procentowego wzrostu
cen OC, lubelskie nadal
znajduje się wśród trzech
statystycznie najtańszych
województw. Na drugiej
szali jest dolnośląskie, gdzie
zarówno na początku jak i
końcu 2016 roku odnotowano najdroższe ceny OC. Nie
oznacza to jednak, że ostatnią deską ratunku dla tych
kierowców jest zarejestrowanie samochodu w innym
województwie.
Tuż za dolnośląskim,
wśród województw z najdroższym OC w grudniu
2016 roku, znalazły się kolejno lubuskie i pomorskie.
O ile w województwie dolnośląskim wzrost cen OC w
skali roku nie przekroczył
50%, o tyle w lubuskim było
to aż 63%, a w pomorskim

62%. Największe podwyżki
cen OC w 2016 roku odnotowały także województwa:
opolskie (69%), zachodniopomorskie (67%), śląskie
(60%) podlaskie (59%) i
świętokrzyskie (58%).
W grudniu 2016 roku
najmniej za OC płacili
mieszkańcy województwa
podkarpackiego. W tym
przypadku powtórzyła się
sytuacja z początku roku,
kiedy to kierowcy z tego regionu znaleźli się na pierwszym miejscu wśród statystycznie najtańszych pod
kątem cen OC.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zwycięzcami tej
sytuacji rynkowej mogliby
poczuć się kierowcy z województwa małopolskiego.
To właśnie tam odnotowano
najmniejszy wzrost cen OC
w 2016 roku – 48%. Warto zauważyć, że jeszcze w
styczniu 2016 roku kierowcy z tego regionu mieli drugie w kolejności statystycznie najdroższe OC w kraju.
Wraz z końcem roku opuścili jednak to niechlubne
podium. Oczywiście wzro-

sty cen są odczuwalne, statystycznie jednak odbiegają
od średniej wartości wzrostów cen OC w kraju (56%).
Tuż za województwem
małopolskim
najniższy
wzrost cen OC zaobserwowano w dolnośląskim (50%)
i podkarpackim (51%). Z
kolei od krajowej normy nie
odbiegają
województwa:
mazowieckie (53%), wielkopolskie (53%), warmińsko-mazurskie (54%) oraz
łódzkie (55%) i kujawsko-pomorskie (55%).

Recepta
na przyszłość
Czy już zawsze kierowcy z województwa dolnośląskiego, lubuskiego czy
pomorskiego będą płacić
najwięcej? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na
to pytanie. Rozbieżności w
cenach OC wynikają z taryf przyjmowanych przez
ubezpieczycieli do kalkulacji składek. Poszczególne
towarzystwa ustalają samodzielnie, jakie czynniki mają
wpływ na wysokość składki
OC. Taryfy są utajnione,
więc nie wiemy, co dokładnie i w jakim stopniu ma
wpływ na wysokość składki
OC. Te różnice mogą wynikać z danych posiadanych
przez towarzystwa np. dotyczących szkodowości w
danym regionie. W takich
analizach ubezpieczyciele
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biorą pod uwagę nie tylko
statystyki
województwa,
ale nawet te przyporządkowane pod konkretne kody
pocztowe. Fakt, że jeden z
ubezpieczycieli przypisuje
nam wyższą stawkę z racji
miejsca zamieszkania, nie
oznacza jednak, że inny nie
zaproponuje tańszego rozwiązania. Bez względu na
województwo, nadal wielu Polaków przepłaca za
ubezpieczenie OC – a mogliby tego uniknąć poprzez
porównanie dostępnych na
rynku ofert.

A jaki będzie
rok 2017?
Wszystko wskazuje na
to, że podwyżki utrzymają
się również w 2017 roku –
wynika to z niekorzystnej
kondycji finansowej sektora ubezpieczeń OC, a także
wygasającej wojny cenowej
pomiędzy towarzystwami
ubezpieczeniowymi. Straty odnotowywane obecnie
przez towarzystwa są rekompensowane w postaci zwiększających się cen
składek OC. Nie sposób
przewidzieć, jak bardzo odczuwalne dla klientów będą
podwyżki w najbliższym
czasie. Zależy to przede
wszystkim od przyjętej strategii polityki zabiegania o
klienta, która jest odmienna u różnych towarzystw.
W skali ogólnorynkowej
podwyżki utrzymają się co
najmniej przez najbliższe
dwa lata. Jak zwykle wiele
zależy od regulacji prawnych, które mogą wpłynąć
na kształtowanie cen OC.
Jednym z ważniejszych
wyzwań dla polskiej branży
ubezpieczeniowej, a także dla ustawodawców, jest
usystematyzowanie procedury wypłat w związku z
dużą rozbieżnością zadośćuczynień wypłacanych poszkodowanym. Brak regulacji w tej kwestii odciska
duże piętno na sytuacji finansowej w branży i w dalszym etapie przyczynia się
do zwiększania cen polis dla
klientów indywidualnych. –
(…) Bez próby zrozumienia
przyczyn obecnej sytuacji i
szukania optymalnych dla
nich rozwiązań możemy
jedynie biernie przyglądać
się tendencji wzrostowej i
czekać z nadzieją, że sytuacja ustabilizuje się sama.
To jednak może zająć przynajmniej dwa lata, a może
i dłużej – tłumaczy ekspert
branży ubezpieczeniowej.
red.
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Jak zrobić coś lepiej od dobrej zmiany?
Obserwując naszą debatę publiczną mam nieodparte wrażenie, że słowa straciły swój pierwotny czy jakikolwiek sens.
Lecz po napisaniu tych słów natychmiast przyszła kolejna
refleksja: przecież to nic nowego. W różnej formie pisali o
tym mędrcy od setek lat, a temat stał się powszechnie znany
dzięki Orwellowi i jego słynnej książce „Rok 1984” napisanej po wojnie w 1949 roku. Piszę o tym przysłuchując się
(na szczęście coraz rzadziej) temu, co są w stanie publicznie
powiedzieć tzw. „wybrańcy ludu”, czyli politycy czy „autorytety”. Nie mam nawet ochoty cytować i polemizować z tą czy
inną pojedynczą wypowiedzią, bo nietrudno byłoby wziąć na
tapetę dowolny ze statystycznego zbioru 100 takich wywiadów, a następnie z prawdopodobieństwem no… 90% wykazać słowo po słowie, że to zwykły bełkot.
Przyznam też, że w tej statystyce absolutną dominację
osiągnęła tzw. totalna opozycja
zwana przeze mnie opozycją totalitarną. Tu Orwell okazuje się być
wzorcem absolutnym. Tak oto
demokratyczny wybór obywateli
jest zwalczany w ramach obrony
koryt, a totalitarna opozycja wzy-

wa na pomoc ulicę i zagranicę.
A zagranica od wieków przywykła, że Warszawa to taka nie całkiem stolica więc..., czyli wszystko już było.
U Orwella było to opisane tak:
Państwo jest rządzone przez
Wielkiego Brata opartego na
klanowej strukturze społecznej:

oligarchiczna Patria Wewnętrzna (Inner Party), której uprzywilejowani i wyselekcjonowani
członkowie reprezentują 2 %
społeczeństwa, Partia Zewnętrzna (Outer Party) czyli biurokraci
i aparatczycy posiadający pewne
przywileje i reprezentujący 13 %
społeczeństwa. Na końcu Proles
czyli pozostali, 85 % społeczeństwa.
Tu dla oddania cesarzowi co
cesarskie przyznam, że trzymam
kciuki za nową władzę, żeby skutecznie rozbiła szkodliwe struktury „partii zewnętrznej”, czyli
korporacji prawniczych, urzędniczych i wszelakich innych, które
tak skutecznie pajęczyną oplotły
każdy obszar naszego życia (ze
szczególnym
uwzględnieniem
tych, gdzie są wielkie pieniądze i
wpływy). Opór materii jest potężny, wszakże jak idzie o pieniądze
to skrupułów nie ma, widać i sły-

chać to codziennie.
Na szczęście Proles, czyli My,
85 % społeczeństwa mamy pewną
przewagę jaką daje m.in. Internet
i ciągle możemy dość swobodnie
wymieniać myśli mimo wściekłości Ministerstwa Prawdy z
licznymi centralami w CNN czy
Brukseli.
Warto coś powiedzieć i napisać choćby po to, żeby tak obecni
jak poprzedni rządzący nie myśleli, że świat zaczyna się i kończy
na sporze, kto jest bardziej głupi:
PO, PiS czy KOD.
I tu dwa krótkie spostrzeżenia:
1. Ustrój USA,
Prezydent Trump.
Zazdroszczę USA ustroju. Jeden człowiek, jedna władza, prosty system. Wybierasz, rozliczasz
za 4 lata. Koniec. Od roku oglądałem (oczywiście bez pośrednictwa TVN po amerykańsku czyli
CNN) jego wystąpienia i nadzie-

ję amerykanów. W 7 dni podjął
więcej konkretnych decyzji niż
np. cała UE w 10 lat. To totalne
zderzenie świata biznesu ze światem urzędników i polityków. To
naoczny dowód na to, jak te światy są różne. W tym pierwszym
(biznesowym) DECYZJE podejmuje się i bierze za nie odpowiedzialność. W tym drugim decyzji
nie podejmuje się, więc nie ma
odpowiedzialności za nic (jest
wyjątek - bierze się za nieróbstwo
ogromne pieniądze). Tu dominują konsultacje, debaty, narady po
czym najchętniej... zarządza się
przerwę w obradach.
2. Jak zrobić coś lepiej
od dobrej zmiany?
Tak jak popieram walkę ze
skorumpowanym PRL-em BIS,
tak bardzo nie popieram kierunku, w jakim idzie nasz model
gospodarczy. Władza zachłysnęła
się efektem, jaki przyniósł strach,

który padł na mafie i korporacje
grabiące przez 27 lat wszystko, co
się da. To są dziesiątki miliardów
złotych i to świetna wiadomość.
Problem w tym, że władza wierzy, że socjalizm (czy też mrzonki
Keynesa) dadzą powszechny dobrobyt, że wystarczy dać ludziom
pieniądze i będzie lepiej. Otóż
Władzo mówię Ci: to działanie
nie mniej szkodliwe jak obrona
demokracji przez tych co łamią
prawo, jak wzywanie bratniej pomocy Brukseli. Główni czy lokalni spece od gospodarki: Macie o
tym ochotę publicznie podyskutować? To wyzywam Was na ubitą
ziemię. Broń i miejsce dowolne.
Moja teza: polska gospodarka
straci na eksperymencie pt. rozdamy kolejne miliardy bez związku
z pracą i jej efektami.
Marek Domagała
ZPP Częstochowa

Szczyt zachorowań na grypę Czy za kilka tysięcy można stać się „rzetelnym”
W tym sezonie epidemiczny szczyt zachorowań na grypę rozpoczął się nieco wcześniej. Od początku września 2016 roku w całej
Polsce odnotowano ponad 2 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało 5 935 z nich. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy apelują, aby
szczepić się przeciw grypie, by zapobiegać groźnym dla zdrowia i
życia powikłaniom pogrypowym. Osoby, które jeszcze nie zachorowały ciągle mogą się zaszczepić. Już po tygodniu zyskujemy odporność częściową, a po dwóch pełną.
Choć dopiero skończył się styczeń, już odnotowano ponad 2 mln
przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To prawie
34% więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Hospitalizowanych jest prawie 47% więcej chorych. Co więcej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w swych meldunkach epidemiologicznych
już potwierdził 2 przypadki zgonów z powodu grypy i jej powikłań.
- Wiele osób nie potrafi odróżnić przeziębienia od groźnego dla
organizmu zachorowania na grypę. Pacjenci próbują się leczyć domowymi sposobami bądź lekami dostępnymi w aptekach bez recepty. Co
gorsze, wielu z nich z objawami grypy uczestniczy w życiu publicznym zarażając innych i narażając siebie na powikłania grypowe. Grypa, co roku, kosztuje nas dużo zdrowia i pieniędzy, a przecież łatwo
można jej zapobiec. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą walki
z wirusem i jego ciężkimi powikłaniami, dlatego też zachęcamy, aby
pracownicy ochrony zdrowia zlecali swoim pacjentom szczepienia
przeciw grypie – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Grypa jest bardzo groźną chorobą wirusową, niestety nadal często
myloną przez Polaków z przeziębieniem. Na powikłania pogrypowe
szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka tj. przewlekle leczący
się z powodu chorób układu oddechowego, sercowo – naczyniowego,
cukrzycy, a także osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Eksperci są
zgodni, że każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z
lekarzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Nieleczona grypa skutkuje powikłaniami pogrypowymi, które
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najlepszą metodą zapobiegania zarażenia wirusem grypy oraz uniknięcia powikłań
są szczepienia profilaktyczne, których skuteczność sięga 70 – 89%.
Dlatego niezwykle istotne jest nie tylko właściwe diagnozowanie i
rozpoznawanie objawów grypy, ale również podejmowanie działań
profilaktycznych, które pomogą całkowicie ustrzec się przed ostrą infekcją, bądź złagodzą jej przebieg.
red.

Kupujesz – zyskujesz... na prestiżu

Nagroda, wyróżnienie, certyfikat – to w powszechnym
rozumieniu pozytywna oceny za coś..., za osiągnięcia,
wkład pracy, zaangażowanie w sprawę bądź zwycięstwo
w konkursie lub w zawodach. Firma czy osoba posiadająca
wyróżnienie, zyskuje powszechny szacunek.
Na to liczą także częstochowskie instytucje publiczne
i dlatego chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach
z nagrodami. Tymczasem okazuje się, że niektóre
„prestiżowe” wyróżnienia warte są tyle, ile zapłaci instytucja je otrzymująca – po prostu część nagród jest odpłatna.
Prestiżu w tym zero i skutek odwrotny – nie sposób darzyć
szacunkiem instytucji, która laur najlepszej kupuje.
Sprawdzamy, ile są warte słynne nagrody
i wyróżnienia częstochowskich instytucji.

Zaczynamy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Na nasze pytanie odpowiada prezes
zarządu, Roman Bolczyk.
Jakie nagrody bądź inne wyróżnienia otrzymała
spółka MPK (także indywidualne dla władz
spółki) w latach 2011-2016?
„MPK w Częstochowa Sp. z o.o. otrzymało następujące
wyróżnienia oraz nagrody:
a) Wyróżnienie w konkursie Jurajski Produkt Roku 2016
przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie w kategorii: Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł energii,
b) Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Komunikacji
Miejskiej 2016 (II miejsce),
c) Menedżer Roku 2016,
d) Lider Polskiego Transportu Publicznego 2016,
e) Wyróżnienie w konkursie Jurajski Produkt Roku 2015
przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstocho-

wie za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego i promocji
regionu.
f) Akt nadania rekomendacji uchwała Zarządu nr 5/11/2015
z dnia 17.11.2015 r. dla firmy jako Partnera Godnego Polecenia przez Prezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl, „Złoty Laur
Umiejętności i Kompetencji” w kategorii: Menadżer, Lider
Społeczno-Gospodarczy,
g) Firma Roku 2015 nagroda w plebiscycie Orły Przedsiębiorczości w kategorii: Transport i Motoryzacja (I miejsce),
h) Budowa Roku 2013 (III miejsce),
i) Jurajski Produkt Roku 2013 (I miejsce).”
Czy którakolwiek z nagród wiązała się
z kosztami dla spółki?
„Z dostępnych danych wynika, że spółka poniosła koszty
wysokości 5.950 zł w ramach promocji i reklamy lub przyznawano jej tego typu nagrody za darmo.”
Czy spółka - z instytucjami/podmiotami,
od których otrzymała nagrody, bądź
wyróżnienia – współpracuje w innych
dziedzinach (niekoniecznie konkursowych)
i czy są one odpłatne?
„MPK współpracuje z jednym podmiotem, od których
otrzymało wyróżnienie lub nagrody i jest nim
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, której jest członkiem. Składka uiszczana z tytułu przynależności do RiPH wynosi 2.500 zł rocznie.”
Wniosek z tego jest jeden: do praktycznie wszystkich nagród i certyfikatów, mających świadczyć o rzetelności, uczciwości instytucji, należy podchodzić z pewnym dystansem. Bo
czy kupione wyróżnienie można uznać za jakikolwiek wyznacznik sukcesu?
Renata R. Kluczna

16

nr 5 (664)

Bezpański
chodnik
„Od przeszło tygodnia
chodnik wzdłuż budynku
Urzędu Miasta przy ul.
Waszyngtona jest na całej
długości działki oblodzony.
Oblodzony, nie posypany niczym, dlaczego
Straż Miejska nie reaguje?
Właścicieli prywatnych

posesji gonią od razu do
czyszczenia chodników, a
chodnik wzdłuż parkingu
i skweru przy Urzędzie...
bezpański?
Pozdrawiam i zachęcam do poruszenia tego
tematu.
Czytelnik.”

Zmiana
na stanowisku
starosty
Powiat częstochowski, w którego skład wchodzi 16 gmin, będzie mieć nowego starostę
oraz cały zarząd. Andrzej Kwapisz (PSL), przez
ostatnich 10 lat sprawujący funkcję starosty,
z powodów zdrowotnych złożył rezygnację
z zajmowanego stanowiska.
Fotel starosty Andrzej Kwapisz opuści najprawdopodobniej 5 lutego. Wraz z nim stanowiska tracą
członkowie zarządu: Henryk Kasiura, Krzysztof Smela, Jan Miarzyński, Grzegorz Dyner.
Wybór nowego starosty nastąpi – najprawdopodobniej – 9 lutego podczas najbliższej sesji Rady Powiatu.
Niewykluczone, że nowy starosta wywodził się będzie
z PSL-u. Na 25 radnych, aż 15 jest właśnie z tej partii,
a to radni decydują, kto obejmie urząd starosty. red.
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Brud przed szpitalem
przeszkadza pacjentom
Sprawę zaniedbanego terenu wokół szpitala na Tysiącleciu zgłosili nam
Czytelnicy podczas styczniowego spotkania Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.
– To niewiarygodne, że nikt nie dba o ten teren. Pełno śmieci, brudu,
a na trawnikach dzika roślinność. Nikt od wielu miesięcy chyba nie kosił
tam trawy, nie wspominając już o wyrywaniu chwastów. Gorzej, jak na
gnojowisku – chaszcze, zarośla, śmieci. Aż żal patrzeć, jak to teraz tam
wygląda. Chory człowiek, który przyszedł do szpitala się leczyć, zamiast
mieć ładne otoczenie wokół siebie i nastawiać się pozytywnie, to patrzy
na zaniedbany, zaśmiecony, „smutny” skwer przed szpitalem. Syf, kiła
i mogiła... Dlaczego nikt nie zrobi z tym porządku? Kto w ogóle za to
odpowiada?
Tygodnik „7 dni” wy- rządkowych w związku działalności leczniczej.
stąpił do dyrekcji Woje- z zanieczyszczeniami na
Od 2010 r. tj. połączenia
wódzkiego Szpitala Spe- terenach wokół budyn- szpitali, przeprowadzono
cjalistycznego na Parkitce, ków?
remont oddziałów: Choktórej podlega szpital przy
rób Płuc, Reumatologii,
Szpital
ulicy PCK, z pytaniami o
Neurologii, Udarowego,
odpowiedzialność za teren odpowiada:
Pediatrii i Oddziału Zaprzyległy do placówki na
„W 2010 roku szpi- kaźno-Obserwacyjnego.
Tysiącleciu.
tal przy ul. PCK, decyzją Utworzono Zakład OpieKto odpowiada za podmiotu tworzącego zo- kuńczo-Leczniczy
(dla
porządek i utrzymanie stał połączony z Woje- chorych wentylowanych
czystości na gruntach wódzkim Szpitalem Spe- mechanicznie).
przyległych do budyn- cjalistycznym im. NMP
O tereny zielone, przyków szpitalnych przy ul. w Częstochowie. Przejęto ległe do obiektów naszePCK? Czy szpital korzy- wszystkie budynki znaj- go szpitala zarówno przy
sta z firm zewnętrznych? dujące się na szpitalnym ul. Bialskiej, al. Pokoju
Czy w okresie ostatniego terenie
(ogrodzonym), jak i PCK dbają pracowroku (2016) dochodziło które tak jak uprzednio nicy gospodarczy szpitado interwencji służb po- służą tylko i wyłącznie la. Szpital nie dysponuje

środkami finansowymi,
które mógłby przeznaczyć
na wynajem firmy zewnętrznej dbającej o tereny zielone. W ramach naszych możliwości staramy
się utrzymywać czystość,
trudniej jest z pracami typowo ogrodniczymi.
Magdalena Sikora
Rzecznik Prasowy
W.Sz.S w Częstochowie.”
Z odpowiedzi szpitala
wynika, że niestety lepiej
nie będzie, a szkoda, bo
teren niemały i mógłby
cieszyć oko.
Renata R. Kluczna
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@ Jak prezydent Matyjaszczyk walczy ze smogiem?
Anonim: Zakłamanie, zakłamanie....
bystry: Dobrze że nikogo nie przejechał,przecież był smog.
Anonim: Przecież to ściema dla „ciemnego ludu”.Zeby ludzie korzystali
z komunikacj miejskiej musi być ucywilizowana i przyjazna a tego znaczenia w MPK ie znają,poza tym to miasto wiecznie w korkach remontach,zamknięciach wszystko po to żeby utruć mieszkańcow już do końca.Ludzie u
władzy powinni zobaczyć ustępującego V-Prezydenta USA z walizkami w
rękach, żeby uświadomić sobie jak nam daleko daleko.....
name: Zasady i tryb udzielania dotacji celowych w 2017r na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,na przedsięwzięcia związane z
ochroną powietrza,polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Częstochowy realizowane przez
osoby fizyczne. To są tematy, które interesują mieszkańców „śmierdzącego
„ miasta Częstochowy,a Matyjaszczyk jak zawsze ściemnia i rżnie głupa.
pasażer na gapę: To znaczy że Hybrydy już naprawione, Panie Matyjaszczyk
Ekolg: „Nasz kochany prezydencie „smog” łagodzi obyczaje,a mieszkańcy Częstochowa powinni chodzić piesza jak największy jest smog w mieście
i wdychać w płuca tak mocno,żeby mogli oczyścić powietrze dla prezydencika i jego bezradnych,którzy głosują jak on chce,a nie racjonalny rachunek
ekonomiczny za ich decyzjami nie przemawia
anonim: „name”a wiesz jaka to gigantyczna praca taki wniosek o dotację
a potem jego realizacja i rozliczenie? A kto by to robił? Chyba żeby zlecić
innej gminie. Przecież to urząd leni i nierobów z „klucza” na stanowiskach
zarządzających. Wiosna niebawem więc parę huśtawek się zrobi i po tulipanie na dla kobiet!!
name: name do anonim - Matyjaszczyk wszystko robi pod publikę,płytkie
hasełka i slogany to jego specjalność. Magistrat zapełniony wszelkiej maści
doradcami i specjalistami (kolesiami partyjnymi)p.Matyjaszczyka,których
my utrzymujemy z naszych podatków. Podejrzewam że oni są piersi po kasę
z funduszy unijnych,więc dla zwykłego „Kowalskiego” nic nie zostaje.W
nagrodę ma darmowy przejazd MPK,o ile autobus przyjedzie.

@ Podmienili zwłoki czy je zgubili?
Skandaliczna pomyłka w krematorium

obiektywny: Przyszła moda z zachodu na spopielenie,zamiast dziadzia
włożyć do sosnowych deseczek i pochować jak należy,to się zachciało nowoczesności. Teraz wiele osób będzie się zastanawiało, czy w grobie leży
ukochana babunia,czy może rubaszny Ździchu,który za kołnierz nie wylewał. Dyrektor cmentarza do dymisji!
Częstochowianka-emerytka: Wyrazy współczucia dla tych rodzin,ale w
naszym mieście patologia goni patologie na każdym odcinku ,czy to cmentarze,wspólnoty zarządzane przez G.M.Cz-wa czy planowanie i zarządzanie
miastem,tak to się dzieje,gdyż pracują tam ludzi po znajomości,a nie fachowcy i są tego typu sytuacje,jak w komunalce,no cóż rzeczywistość taka w mieście Częstochowa, szok i życie toczy się dalej
anonim: ..gdyby miał coś co jest namiastką honoru sam by to zrobił ale co
wtedy by robił przecież żadną pracy nie wykonywał oprócz wysługiwania
się każdej władzy. Przy tym prostak i tępak. Cała gmina/pracownicy/ czekali
aż wreszcie pójdzie „na cmentarz”.
Zniesmaczony: Skandal to mało powiedziane,ale czemu mnie to nie dziwi.
Przecież wszystkie kluczowe stanowiska w mieście są obsadzone przez kolesi Matyjaszczyka.Ceny na komunalnym są wysokie,a jakość usług budzi
wiele zastrzeżeń.Urząd miasta powinien odwołać dyrektora,bo to on odpowiada za prace swoich podwładnych.Odszkodowanie w tej sprawie powinien wypłacić dyrektor Wydmuch, z własnej kieszeni.
lara###lara: Co piją i jakie zioło palą na tym cmentarzu - stwierdzenie że
człowiek po sekcji zwłok się zmienia,w tym przypadku denat odmłodniał
i wyrosły mu włosy zbadać pracowników cmentarza na trzeźwość i inne
używki,bo sprawa śmierdzi na kilometr. Wyrazy współczucia dla poszkodowanej rodziny.

@ Kto odpowiada za to, że za śmieci zapłacimy więcej?

Częstochowianka: Z wielką ochotą dokonałabym segregacji radnych miejskich,tych głosujących za i tych co się wstrzymali od głosowania wywaliłabym na wysypisko śmieci.
olek@wp.pl: Brawo
anonim: Przecież tą koalicję PO,SLD,PiS widać nawet jak się jest ślepym
Głos”Wstrzymał się” jest- za. olejny skandal a „negocjacje” ochrony srodowiska ze Smieciowiskiem miały przebieg z z góry ustalony-kurier przyniósł pismo z nowymi cenami. Czy bez nowego przetargu można podnieść
ceny?Może jest w tym mieście jakiś prawnik żeby mieszkańcy szli w spór
zbiorowy z Gminą. Nie dajmy się bezprawiu ,obłudzie Gawrońskich i całemu towarzystwu.Szybko skrócić kadencję a dwie kadencje następne z działaniem wstecz!!
olek@wp.pl: Czy ktoś wypełniał deklarację o korekcie deklaracji? DO 1
Urząd Skarbowy się chowa 6 stron! Gdzie to wrzucą?, segregacja niezbędna!
Skandal, skandal, skandal!
Eckonomik: Radni gminy tak lekko uchwalają podwyżki dla mieszkańców,a moje pytanie brzmi czy radni płacą za śmieci? na pewno nie,a podwyżka za śmieci to jest tylko pretekst,żeby wyłudzić pieniądze,na pensję dla
kolesi,którzy byli by na bezrobotnym,ale K.M.o nich dba i szuka pieniędzy
,przecież za darmo nie będą siedzieć na sztucznie tworzonych stanowiskach
pracy prawda?a za chwile podniosą wodę,za powietrza śmierdzące też zapłacimy,a pan prezydent dalej będzie umarzał podatki firmom zagranicznym nie
36 milionów rocznie a dwa razy więcej i wszyscy mieszkańcy będą szczęśliwi i znów zagłosują na tych samych radnych i na tego samego prezydenta
,bo naszym mieszańcom ten smog zatruł mózg i godzą się na wszystko,co
„radni” i KM robią są bezkarni i prawo,szacunek,empatia ich nie dotyczy bo
niewiedzą co to jest
bonzo: W przyszłym roku wybory samorządowe,będzie okazja żeby podziękować śmieciowym pyszałkom,którzy maja za nic mieszkańców miasta.
Do dupy z takimi radnymi.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Rośliny pokojowe
zwalczają smog
Gwałtowny wzrost stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, czyli wszechobecny
w ostatnim czasie smog, nie tylko w Częstochowie, ale i w całym kraju - ma skutecznego przeciwnika. I chociaż mowa o roślinach pokojowych, to warto się zastanowić
nad ich zakupem, bo tylko pozornie w domu jesteśmy bezpieczni. Prócz tego,
co wpada do naszych mieszkań z dworu przez nieszczelne okna i wentylacje,
powietrze w pomieszczeniach jest dodatkowo zanieczyszczane przez szkodliwe
substancja: farby, kleje i materiały wyposażenia wnętrz. Jest na to rada - zieleń
pokojowa w rzeczywisty sposób wpływa na zdrowie domowników.
Rośliny, poza polepszaniem samopoczucia, uspokajaniem i zwiększeniem
koncentracji,
dodatkowo
oczyszczają powietrze ze
szkodliwych związków, które unoszą się w mieszkaniu.
Za oczyszczanie powietrza,
odpowiada proces fotosyntezy. Polega on na pochłanianiu dwutlenka węgla z
powietrza i wytwarzaniu
tlenu. Dodatkowo, rośliny
doniczkowe niszczą toksyny
w procesach chemicznych
lub przy pomocy mikroorganizmów znajdujących się
przy ich korzeniach. Inne
toksyny po prostu wsiąkają
w ziemię.

A jakie toksyny
pochłania zieleń:
Amoniak
– stosowany przy produkcji tkanin syntetycznych.
Benzen
– używa się go w procesie produkcji do tworzyw
sztucznych, klejów, lakierów i farb. To jedna z najgroźniejszych trucizn przemysłowych. Jest toksyczna
i rakotwórcza.
Formaldehyd
– to środek konserwujący, który znajduje się w kremach, lakierach do paznokci, dezodorantach, mydłach
i szamponach.
Ksylen
– stosuje się go w produkcji środków do konserwacji drewna i lakierów.
Jest rakotwórczy.
Trichloroete
– składnik rozpuszczalników, stosowany podczas
produkcji tekstyliów.
W pomieszczeniach z dużą
ilością zielonych roślin, mamy
do czynienia z o wiele czystszym powietrzem, aniżeli w
pokojach bez roślin lub z ich
niewielką ilością. W miejscach,
gdzie ustawione są kwiaty doniczkowe lepiej się myśli i łatwiej jest się skupić.

Prezentujemy 7 roślin,
które najskuteczniej
oczyszczają powietrze,
a w dodatku są
mało wymagające,
więc każdy poradzi sobie
z ich uprawą.

1. Paprotka
Oczyszcza powietrze z
toksyn wydzielanych z mebli, tapet, farb czy wykładzin. Pochłaniają formaldehyd (środek konserwujący
używany m.in. lakierach do
paznokci i dezodorantach).
Naukowcy udowodnili, że
neutralizują również szkodliwe promieniowanie emitowane przez komputer i
telewizor.

na, dracena obrzeżona, dracena deremeńska.

3. Skrzydłokwiat
Pochłania benzen i formaldehyd. Substancje te
znajdują się głównie w dymie tytoniowym. Roślina
„pożera” aceton i trójchloroetylen – wydzielany przez
monitor i telewizor. Skrzydłokwiat również usuwa z
powietrza alkohol (znajdujący się np. w perfumach).

4. Bluszcz
Bluszcz pospolity usuwa
z powietrza benzen, ksylen,
formaldehyd i trójchloroetylen. Równie skutecznie
oczyści powietrze w ciemniejszym holu, jak i w nasłonecznionej kuchni.

2. Dracena
Odfiltrowuje z powietrza
takie substancje, jak toluen,
benzen, formaldehyd, trójchloroetylen i tlenek węgla
(czad). Odmiany tej rośliny,
które najlepiej oczyszczają
powietrze to: dracena won-

niowym. Usuwa z powietrza
również tlenek węgla (czad).
Tak samo jak paprotka chroni przed promieniowaniem
elektromagnetycznym.

5. Zielistka
Zielistka oczyszcza powietrze z formaldehydu i
benzenu. Obie te substancje
znajdują się w dymie tyto-

6. Palma
Oczyszcza powietrze z
formaldehydu i amoniaku.
To substancje, które najczęściej znajdują się w drukarkach, monitorach i kserach.
Usuwają również toluen,
ksylen, benzen, trójchloroetylen. Podobnie jak paproć
– doskonale nawilża powietrze. Gatunki palmy, które
najskuteczniej oczyszczają
powietrze to: areka i daktylowiec niski.

7. Storczykowate
Orchidea
neutralizuje
tzw. smog elektromagnetyczny, czyli szkodliwe
promieniowanie emitowane
przez komputer i telewizor,
więc najlepszym dla nich
miejscem będzie salon, sypialnia lub biuro. Orchidea
usuwa z powietrza aldehyd
mrówkowy, aceton i chloroform. Aldehyd mrówkowy
to organiczny związek chemiczny, który paruje z mebli, tapet i parkietu.
Skoro na dworze jest tak
dużo smogu, to może warto
we własnym domu stworzyć
sobie enklawę zdrowia...
dzięki roślinom.
Renata R. Kluczna
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Ćwicz zimą na powietrzu
Zima to czas, który w opinii wielu osób nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Krótki dzień, śnieg i niskie temperatury nie zachęcają do wychodzenia z domu, przez co
część osób w ogóle rezygnuje z aktywności fizycznej, a pozostali wybierają ćwiczenia w pomieszczeniach. Tymczasem
ruch zimą na świeżym powietrzu przynosi wiele korzyści.
Warto pokonać pokusę pozostania w kapciach przed telewizorem, by móc na własnym ciele doświadczyć dobrodziejstw
zimowego treningu na świeżym powietrzu.
Bardziej efektywne
spalanie kalorii
Trenując na świeżym powietrzu przy niskiej temperaturze, nasz organizm zużywa
więcej energii na utrzymanie
stałej ciepłoty ciała. Dzięki temu wykonując te same
ćwiczenia, spalamy więcej
kalorii i szybciej pozbywamy
się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Trening zimą na świeżym powietrzu to najkrótsza
droga do wymarzonej figury
na wiosnę.
Zwiększenie siły
i wytrzymałości
Podczas treningu zimą
na świeżym powietrzu, nasze mięśnie muszą wykonać
większą pracę by pokonać
opór śniegu, a to przyczynia się do zwiększenia siły i
wytrzymałości. Dzięki temu
zimowy trening na świeżym
powietrzu nie tylko będzie
bardziej efektywny, ale też
zaprocentuje w cieplejszych

miesiącach, kiedy to trening
na suchym, równym podłożu
nie będzie sprawiał nam najmniejszych trudności.
Hartowanie organizmu
i wzrost odporności
Zima kojarzy się nam z
czasem, kiedy łatwo się przeziębić, a tymczasem regularna aktywność na świeżym
powietrzu hartuje organizm
i znacznie wzmacnia odporność. Po wysiłku rośnie
produkcja białych krwinek,
które chronią nasz organizm
przed wywołującymi choroby drobnoustrojami.
Do zimowych ćwiczeń
jest nam potrzebna jedynie
odrobina motywacji i odpowiedni ubiór. Po około 30
- 45 minutach aktywności fizycznej w organizmie zaczynają wydzielać się endorfiny
– hormony szczęścia. Niezależnie od tego, czy na dworze
jest ciepło, czy zimno będziemy czuli się lepiej. Jed-

 Ostrożnie na lodzie

Strażacy ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne.
Woda jest zawsze żywiołem, i mimo, że po gwałtownych
mrozach pojawił się lód, to jest on bardzo niebezpieczny.
Najczęstszą przyczyną interwencji jest bezmyślność zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy błędnie zakładają,
że lód jest stabilny i że bez problemu można na niego
wejść. Lód na zamarzniętych akwenach, niezależnie od
grubości, jest zawsze zdradliwy i niebezpieczny.
ną z możliwości aktywności
fizycznej jest nordic walking
sport dla każdego bez względu na wiek, kondycję, czy
masę ciała. Do uprawiania
nordic walking`u praktycznie
brak jest przeciwwskazań.
Marsz z kijkami ułatwia zachowanie równowagi oraz
odciąża stawy i kręgosłup,
dlatego spokojnie mogą go
uprawiać kobiety w ciąży i
osoby starsze.
Lepsze dotlenienie
i więcej energii
Każda z komórek naszego
ciała potrzebuje tlenu, by mogła sprawnie funkcjonować.
Zimą, kiedy większość czasu spędzamy w zamkniętych
pomieszczeniach, tego tlenu
może nam czasem brakować, co zwykle objawia się
ospałością, uczuciem ciągłego zmęczenia i zniechęcenia,
problemami z pamięcią i koncentracją. Wysiłek fizyczny
na świeżym powietrzu spra-

wia, że nasz oddech i tętno
przyspiesza, w wyniku czego
krew krąży szybciej i dostarcza do komórek większą ilość
tlenu. Tym samym regularne
treningi zapobiegają negatywnym skutkom niedotlenienia oraz sprawiają, że mamy
więcej energii i cieszymy się
lepszym samopoczuciem.
Zapobieganie
niedoborom witaminy D
Witamina D wytwarzana
jest w skórze pod wpływem
działania promieni słonecznych i odgrywa ważną rolę w
procesie mineralizacji kości.
Zimą, kiedy dzień jest krótszy i mniej czasu spędzamy
na świeżym powietrzu, nasz
organizm często nie może
wytworzyć
odpowiedniej
dawki witaminy D, co prowadzi do jej niedoboru. Trening na świeżym powietrzu
zorganizowany za dnia pozwala zapobiegać niedoborom witaminy D.
red.

 Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza
* 3 i 4 lutego (piątek i sobota), godz.19.00 „Ostra jazda” – farsa o delikatnym zabarwieniu erotycznym. Co się
dzieję kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej. Ale droga,
którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko
może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne.
Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na
dzień utracili pracę? Postanawiają iść na skróty...
Bilety: parter normalne – 40zł, ulgowe – 35zł, balkon
normalne - 35zł, ulgowe – 30zł
* 5 lutego (niedziela), godz. 16.00 „Roszpunka” – bajka.
Historię Roszpunki zna prawie każdy. Piękna dziewczyna o długich włosach, czarownica, która zamyka ją w
wieży i młody książę, który się w niej zakochuje. Tym
razem wszystko jednak wygląda inaczej. Czarownica
chce oczarować jednego z jurorów w konkursie piosenki.
Niestety jej skrzeczący głos nie zapewni jej wygranej...
Wszystkie bilety w cenie 25 zł, dzieci do lat 3 – dopłata
5 zł (dzieci zajmują miejsce u opiekuna na kolanach). Po
spektaklu we foyer słodki poczęstunek i mini zabawa.
* 5 lutego (niedziela), godz. 19.00 „Nie tylko kobieta”
– koncert liryczno-satyryczny w wykonaniu jednej kobiety i czterech mężczyzn. W programie koncertu m.in.
„Celina” St. Staszewskiego, „Sztuczny miód” Agnieszki
Osieckiej, „Brzydcy” z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej i wiele innych. Satyryczną część programu wypełnią m.in. kabaretowe teksty Andrzeja Waligórskiego
(„Bajeczki babci Pimpusiowej”), utwory Jonasza Kofty,
Andrzeja Poniedzielskiego, a także brzmiące dziś absurdalnie wypisy z archiwum WSS Społem - książki skarg
i zażaleń. Występują: Marta Honzatko oraz Maciej Półtorak, Adam Hutyra, Robert Dorosławski, Michał Rorat
(fortepian). Scenariusz i reżyseria – Robert Dorosławski.
Bilety: normalne – 30zł, ulgowe – 25zł

 Filharmonia zaprasza

28.
Twierdził z oburzeniem, że
jeszcze nigdy współpracując z
żadną inną firmą nie poniósł tak
dotkliwych strat, jak z BykRolem;
najpierw firmował nazwą swoich
zakładów wędliny, które wywołały w Wiedniu serię ostrych zatruć,
a teraz utracił dwie ciężarówki
oraz znajdujący się w nich towar.
W zaistniałym wypadku węszył ohydny podstęp, ponieważ
jak to możliwe, że most stał przez
dwadzieścia lat i jak do tej pory z
powodzeniem przejeżdżały przez
niego ciężarówki, a zawalił się dopiero jak do BykRolu przyjechały
dwa tiry wiozące produkty z jego
zakładów? Z nieufnością patrzył
na Zenona Orłowskiego, którego podejrzewał o dokonanie aktu
sabotażu, jednak nie dysponując
żadnymi konkretnymi dowodami
w tej sprawie, na razie nie mówił
na głos o swoich podejrzeniach.
Wskutek tych komplikacji, zniechęcony następującymi po sobie
niepowodzeniami, odłożył kupno
BykRolu na najbliższą przyszłość.
Późnym popołudniem całe grono, które przyjechało do BykRolu
z siedziby Stowarzyszenia w Lublinie, znajdowało się w małej zakładowej stołówce jedząc obiad.
Prosiak biegał gdzieś w pobliżu.
Nie jadł tylko tajemniczy mało-

mówny mężczyzna, który swoim
zwyczajem zajął pozycję w rogu
pomieszczenia i trzymając przypięty kajdankami do ręki czarny
neseser uważnie obserwował otoczenie.
W pewnym momencie Roithner, jakby sobie o czymś przypomniał, odwrócił się do niego i odezwał tylko jednym słowem:
– Klaus! Wszyscy zgromadzeni za stołem, przerwali jedzenie
i z zaciekawieniem czekali na to
co będzie się działo dalej. Orłowski wsunął dłoń pod marynarkę i
zacisnął ją na rękojeści pistoletu.
Rosły mężczyzna podszedł do
stołu, położył na nim neseser. Następnie odpiął kajdanki, schował
je do kieszeni i wrócił na swoje poprzednie miejsce. Roithner
wetknął do zamka mały kluczyk,
przekręcił go i otworzył neseser.
Oczom zaciekawionych osób ukazały się dwie foliowe torebki napełnione jakimś przypominającym
kaszę gryczaną specyfikiem oraz
plastykowy talerzyk. Austriak bez
słowa, otworzył jedną torebkę,
wsypał część owej „kaszy” do talerzyka i położył go na podłodze
obok nogi stołu.
– To jadło dla świnki. Ma alergię prawie na wszystko. Żywi się
korzonkami baobabu, które nie są

łatwe do zdobycia. Stąd konieczna
jest taka ochrona – wyjaśnił i zaczął wołać swojego pupilka.
***
Wieczorem, kiedy Hans Roithner i Adam Cebrzyński pojechali
okrężną drogą do Lublina, Zenon
Orłowski przechadzał się po terenie zakładu i gospodarskim okiem
przyglądał się zabudowaniom.
W pewnej chwili zauważył starego Kazimierskiego, który szedł
wolno biegnącą obok ogrodzenia
ścieżką. Machnął do niego ręką i
zawołał:
– A czemu nie zgłosił się pan
po odbiór nagrody zastępczej, co
ją panu obiecałem za tego rolexa?
Stary przystanął przy siatce i
oparł się ręką o metalowy słupek.
– A nie pasuje się tak upraszać
– odpowiedział skromnie. – Honor
nie pozwala.
– I ja też mam honor! – rzekł
Orłowski z dumą. – Jak obiecałem, że nagrodę dam, to dam i basta! – wskazał ręką na prawo gdzie
w odległości stu metrów mieściła
się brama. – Chodźcie tutaj i wybierzcie sobie co chcecie.
Kazimierski z zakłopotaniem
potarł ręką po szyi.
– Skoro się pan taki zdecydowany, to ja bym może wziął ten
stary parnik, co stoi przy śmietni-

ku – zaproponował skromnie.
– Jak to? – zdumiał się Orłowski. – Złotego rolexa chcecie zamienić na wyrzucony parnik?
– A bo przez ten zegarek, to
więcej utrapienia niż pożytku
– wyjaśnił stary przypominając
sobie jak przez parę nocy ledwo
zmrużył oko z obawy przed napadem. – Parnik od razu się przyda
do gotowania ziemniaków dla
świń.
– Jak pan chce – rzekł zgodnie
prezes. – Zaraz powiem kierowcy,
żeby go zabrał i zawiózł pod wasz
dom.
– Dziękuję! – rzekł Kazimierski. Już szykował się do odejścia,
ale przypomniało mu się coś bardzo ważnego: – A co z moim bykiem?
– Byk! – Orłowski otwartą dłonią uderzył się w czoło. – Całkiem
zapomniałem! Mam względem
niego pewne plany. Czy może mi
go pan wypożyczyć na kilka dni?
– Pewnie, że mogę! – zgodził
się Kazimierski. – Niech będzie,
że go pożyczę za ten parnik. Nie
chcę niczego tak do końca za darmo.
– Doskonale! Byka też każę
panu odwieźć, kiedy przestanie mi
być potrzebny.
cdn

* 3 lutego, godz. 19.00 – Włodek Pawlik Multimedia
Symfonia Gwiazd, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Częstochowskiej. W programie: Włodek Pawlik – fragmenty z filmów „Rewers” i „Pora Umierać”, Włodek
Pawlik – II Koncert fortepianowy, Leonard Bernstein Uwertura „Kandyd”, Leonard Bernstein – Suita „Fancy
Free”.
* 9 lutego, godz. 19.00 – Karnawał trwa – Czwartkowe
Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. W programie: utwory z najznakomitszych oper i operetek świata.
* 10 lutego, godz. 19.00 – Gaba Kulka – Koncert Walentynkowy, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Gaba
Kulka – wokal, Adam Klocek – dyrygent, Piotr Metz –
prowadzenie koncertu.
* 11 lutego, godz. 16.00, 19.30 – spektakl „Między łóżkami”.
* 12 lutego, godz. 17.00 – koncert zespołu „Stare Dobre
Małżeństwo”

 W Gaude Mater przerwa

Od 2 do 8 lutego 2017 r. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude
Mater” będzie nieczynny. W tym czasie prowadzone będą
w nim prace modernizacyjne m.in. wymiana oświetlenia w
sali widowiskowej, wymiana wykładziny w holu wejściowym do Ośrodka oraz szereg drobnych prac remontowych
i porządkowych. Wiążą się one także z przygotowaniem
miejsca dla osób jakie zostaną przeniesione do siedziby
Ośrodka z Centrum Promocji Młodych.

 Informacja w sprawie kwaliﬁkacji
wojskowej w 2017 roku

30 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która
potrwa do 28 kwietnia bieżącego roku. Na terenie województwa śląskiego powszechnemu obowiązkowi obrony
podlega 21.421 osób z rocznika podstawowego (1998).
Mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym kończą 19
rok życia zobowiązani są stawić się przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

86

nr 5 (664)

15

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE
TRANSMISJE SPORTOWE

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu
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Olsztyn – ekologiczna gmina
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I

spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
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Remiza OSP w Biskupicach
Budowa kanalizacji sanitarnej
W latach 2008-2009 Gmina Olszramach Programu Rozwoju Obszarów Oznakowanie ścieżki geologicznej
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LISTA POROZUMIENIA:

Porozumienia
na wędkowanie
zawarte na 2017 rok
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie,
jak co roku zawarł porozumienia (26 porozumień) z innymi
Okręgami na wzajemne honorowanie składek za wędkowanie. Należy pamiętać, że zawarte porozumienie nie zwalnia
z obowiązku posiadania Zezwolenia Uprawnionego do
Rybactwa na wędkowanie w danym okręgu. Nawet, jeśli
jest to opcja zerowa wędkarz musi je posiadać.

XV edycję Gali Lodowej wygrał Michał Gruchalski. Na drugim miejscu znalazł się Mateusz
Kowalczyk, a trzecie miejsce na podium przypadło Hubertowi Łęgowikowi. Michałowi Grachulskiemu już na samym początku zawodów
szło bardzo dobrze. Nikt jednak nie spodziewał
się, że to właśnie on stanie na najwyższym
stopniu podium.

1. Wędkowanie bezpłatne na wodach nizinnych
i „krainie pstrąga i lipienia w Okręgach: TARNOBRZEG, CHEŁM, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI i
JELENIE GÓRA
2. Wędkowanie bezpłatne na wodach nizinnych w
Okręgach: SIERADZ, KALISZ, KIELCE, SIEDLCE,
SŁUPSK, LUBLIN i CIECHANÓW
3. Wędkowanie po opłaceni składki ulgowej na wodach nizinnych i „krainie pstrąga i lipienia” w Okręgach: BIELSKO – BIAŁA, WROCŁAW, RADOM,
PIŁA, GDAŃSK, SZCZECIN, LEGNICA, WAŁBRZYCH, KRAKÓW, TARNÓW i BYDGOSZCZ
4. Wędkowanie po opłaceni składki ulgowej na wodach nizinnych w Okręgach: ELBLĄG, BIAŁYSTOK
i OLSZTYN
5. Wędkowanie po opłaceni składki ulgowej na wodach w Obwodach Rybackich w Okręgu OPOLE.
red.

XV edycja Gali Lodowej
przeszła do historii
Zawody nie obyły się bez
upadków. Po dwóch kontaktach z lodem z zawodów
wycofał się Bartosz Świącik.
Jednakże nie był to powód
jego zrezygnowania z dalszej
jazdy. Młodzieżowiec Włókniarza bowiem już przed
startem turnieju nie czuł się
najlepiej i na lód wyjechał z
grypą.
Mimo braku udziału w
czwartkowym treningu, zdecydował się jednak wyjechać
na taflę lodowiska i zaprezentować się przed częstochowską publicznością. Dla

bezpieczeństwa
zarówno
swojego, jak i kolegów ostatecznie podjął decyzję o przerwaniu jazdy po trzeciej serii
startów.
Tegoroczna stawka była
złożona z dziewięciu zawodników. W rundzie zasadniczej można było obejrzeć
12 wyścigów, a w każdym
z nich startowało trzech zawodników.
Po generalnej części zawodów miał miejsce baraż,
w którym wystartowało czterech żużlowców. Dwóch z
nich – Hubert Łęgowik i Ma-

teusz Kowalczyk – dołączyło
do zwycięzców zasadniczej
części spotkania, którymi
byli Artur Czaja i Michał
Gruchalski.
Mimo mroźnej pogody,
dopisali częstochowscy kibice, którzy gorąco dopingowali zawodników. Całą Galę
uatrakcyjniły występy motocrossowców z MKS Tryb i
najmłodszych adeptów żużlowego rzemiosła z Lwiątek
Częstochowa.
Klasyfikacja końcowa:
1. Michał Gruchalski 10
(3,3,1,3) + 1.miejsce w

finale
2. Mateusz Kowalczyk 8
(u/w,3,3,2) + 2.miejsce
w finale
3. Hubert Łęgowik 9
(3,3,2,1) + 3.miejsce w
finale
4. Artur Czaja 11 (3,2,3,3)
+ 4.miejsce w finale
5. Ronny Weis 9 (2,2,2,3)
+ 3.miejsce w barażu
6. Wojciech Lisiecki 9
(2,2,3,2) + 4.miejsce w
barażu
7. Adrian Bialk 6 (2,1,2,1)
8. Richard Geyer 4
(u/w,1,1,2)
red.

I punkt i porażka AZS

Oficjalna prezentacja
Włókniarza Częstochowa

AZS Częstochowa przegrał u siebie z GKS Katowice 2:3 w meczu osiemnastej kolejki PlusLigi.
Akademicy rozegrali bardzo dobre spotkanie
i niewiele zabrakło, aby dopisali do swojego
konta dwa, a nie jeden punkt.

W sobotę 18 lutego odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu Włókniarza Częstochowa.
Zgromadzonym kibicom zaprezentują się wszyscy zawodnicy,
którzy będą reprezentować zielono-białe barwy w rozgrywkach PGE
Ekstraligi w sezonie 2017. Wydarzenie urozmaici koncert muzyczny, którego gwiazdą będzie Doda oraz zespół Virgin. Ponadto na
scenie zaprezentuje się grupa muzyczna Need for Strings. Impreza
odbędzie się w Hali Sportowej na Zawodziu.
red.

Częstochowianie
pierwszą partię meczu rozpoczęli z
Michałem Szalachą na ataku.
Na środku z kolei zagrał duet
Bartosz Buniak – Bartłomiej
Janus. To właśnie od udanego
ataku ze skrzydła Szalachy,
AZS objął prowadzenie 1:0.
Do stanu 3:3 zespoły grały
punkt na punkt. Następnie
GKS dzięki dobrej zagrywce
Tomasza Kalembki odskoczył
na cztery oczka, a chwilę później zwiększył swoją przewagę
do siedmiu. Michał Bąkiewicz
nie czekając na dalszy rozwój
wypadków zdecydował się
na zmianę rozgrywającego.
Miejsce Tomasza Kowalskiego zajął Konrad Buczek. Niestety ani zmiany personalne w
składzie drużyny, ani przerwy
na żądanie szkoleniowca biało-zielonych nie przyniosły
poprawy w grze gospodarzy.
Goście pewnie wygrali premierową odsłonę meczu do 14.

Początek drugiego seta
wskazywał na to, że AZS wyciągnął wnioski z dotkliwej
porażki w secie pierwszym.
Zawodnicy zaczęli dużo mocniej zagrywać i skuteczniej
atakować. Jednak podopieczni
Piotra Gruszki szybko odrobili
stratę, a dzięki dobrej grze w
bloku objęli prowadzenie 9:6.
Akademicy robili co w ich
mocy, żeby nawiązać równorzędną grę z przeciwnikiem.
Udało się im dogonić przeciwników dopiero przy stanie 19:19. To właśnie wtedy
wszystkie zmiany wprowadzone przez trenera AZS-u zaczęły przynosić efekt. Zawodnicy zaczęli przede wszystkim
skuteczniej atakować i czytać
grę rywali na siatce. Po kolejnym udanym bloku na Butrynie, Akademicy objęli prowadzenie 21:20, a Piotr Gruszka
poprosił o pierwszy czas dla
swojego zespołu. Po wzno-

wieniu gry dwa asy serwisowe
na stronę rywali posłał Janus
23:20. Natomiast zwycięską
partię punktowym atakiem z
lewego skrzydła przypieczętował Stanisław Wawrzyńczyk.
Po
dziesięciominutowej
przerwie drużyny rozpoczęły
grę od walki punkt za punkt.
Akademicy od początku
utrzymywali wysoką skuteczność w ataku i znacząco
wzmocnili swoją zagrywkę,
zmuszając przy tym GKS Katowice do prostych błędów.
W dalszej części seta żadnej
z drużyn nie udało się wypracować bezpiecznej przewagi
punktowej do stanu 19:19.
Następnie goście odskoczyli
na trzy oczka 21:18. AZS nie
złożył broni. Udane kontrataki
sprawiły, że tracił do drużyny
z Katowic jeden punkt 21:22.
Ostatecznie zaciętą końcówkę
na swoją korzyść rozstrzygnęli katowiczanie 25:22.
Porażka w secie trzecim
mobilizująco wpłynęła na
Akademików. Od początku
starali się narzucać przeciwnikom swój rytm gry. Dzięki
bardzo dobrej zagrywce Bu-

niaka wypracowali trzypunktową przewagę 8:5, zmuszając przy tym katowiczan do
popełniania prostych błędów.
Krótka przerwa na żądanie trenera Gruszki uspokoiła grę katowickiej Gieksy, która dość
szybko doprowadziła do remisu 13:13. Chwilę później AZS
po raz kolejny wyszedł na
prowadzenie 17:14. W dużej
mierze była to zasługa dobrej
obrony w polu i szczelnego
bloku. Częstochowianie wypracowanej przewagi punktowej nie dali sobie już wydrzeć
z rąk i wygrali do 22.
Tie-breaka rozpoczął punktowy atak ze środka pola w
wykonaniu Buniaka 1:0. W
dalszej części seta drużyny
toczyły równą grę, ale przed
zamianą stron to goście objęli prowadzenie 8:6. Biało-zieloni walczyli do końca,
ale ostatecznie musieli uznać
wyższość zespołu gości. W
ostatniej akcji Krulicki skutecznie zaatakował ze środka
15:10.
AZS Częstochowa – GKS
Katowice 2:3 (14:25, 25:21,
22:25, 25:22, 10:15)
red.

Zapisz się na zawody
Elemental Tri Series
Zawody Elemental Tri Series, jako cykl triathlonowy,
odbędzie się już po raz trzeci. Początek w Olsztynie (woj.
warmińsko-mazurskie) 14 maja 2017 r. Następnie zawodnicy będą rywalizować między sobą w Augustowie
(11.06.2017), Blachowni (30.07.2017) oraz w Białymstoku, gdzie 20 sierpnia 2017 r. będzie miał miejsce finał cyklu. Zapisy na zawody już trwają na stronie internetowej
www.triathlonseries.pl
– Stawiamy również na młodych triathlonistów. To między innymi dla nich wprowadziliśmy dystans supersprinterski
z draftingiem. ETS to jedyny cykl w Polsce, który łączy jazdę
indywidualną oraz jazdę w grupach. Na dystansach w formule
z draftingiem starują u nas wyczynowi triathloniści – mówi
Marcin Florek, organizator cyklu. Elemental Tri Series to także zawody dla najmłodszych, dla których przygotowano imprezę biegową Elemental Kids. Dzieci mogą wystartować na
jednym z trzech dystansów: 200 m, 500 m oraz 1000 m. red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Czasem trzeba
zamilknąć, żeby zostać
wysłuchanym.”
Stanisław Jerzy Lec

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. By wybielić białe ubrania
należy rozpuścić 300 mg
zwykłej aspiryny w 6 litrach
gorącej wody, następnie
namoczyć bieliznę
i białe ubrania w roztworze
i zostawić na noc.
Na drugi dzień umieszczamy
ubrania w pralce i robimy
pranie dodając kilka
tabletek aspiryny.
Ubrania będą znów białe.
Aspiryna wybiela
i nie uszkadza tkanin jak
sklepowe wybielacze.

2. Domowy sposób na spękane pięty: W ciepłej wodzie
rozpuść szklankę miodu.
Zanurz stopy w wodzie na
20 minut. Delikatnie wytrzyj
stopy. Czynność powtórz
kilka razy w tygodniu.
3. Jak zapobiec parowaniu
szyb w samochodzie: Z
bawełnianej chustki zrób
kieszonkę i nasyp do niej
zwykłej soli kuchennej.
Chustkę zaszyj. Przecieraj
nią szyby w samochodzie raz
w miesiącu.

Cif

Pies urodzony w 2008 r. rasy mix. Cif jest duży i ma
umaszczenie brązowe. To niezwykły pies o lwim pyszczku i sercu. Jego nietuzinkowa uroda zwraca na siebie
uwagę, a cudowne usposobienie sprawia, że o Cifie trudno zapomnieć. Ma cały wachlarz zalet - nie da się go
nie pokochać. Jest bardzo spokojny i skoncentrowany na
człowieku. Uwielbia czułości, jednak się ich nie domaga, jest subtelny i delikatny. Na spacerze grzecznie idzie
przy nodze i nie szuka konfliktów. Jest bezproblemowy
i kochany. Będzie wspaniałym przyjacielem. Czeka na
swój dom od stycznia 2015 r.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 361-65-66, schronisko.czestochowa@gmail.com

Aby
Partia
rosła
w siłę
Pan Kaczyński zamierza, poprzez zakaz powtórnego kandydowania przez
zdecydowaną większość wójtów, burmistrzów i prezydentów, zwiększyć szansę
swoich PiS-owskich nominantów. Radziłbym pójść jeszcze dalej. Prezydentów,
burmistrzów, wójtów powinna mianować
Pani Premier, wybierając spośród 5 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe poparcie
społeczności lokalnej.
Byłoby wtedy i ślicznie i demokratycznie. Kandydat PiS może w Częstochowie
liczyć na poparcie gwarantujące mu miejsce w pierwszej piątce, więc i u nas Pani
Premier będzie mogła wprowadzić dobrą
zmianę. Partia urośnie w siłę. Ale czy to
„coś” będziemy mogli jeszcze nazywać samorządem (od samo rządzenia wspólnoty
lokalnej)? Czy to „coś” będzie silniejsze
poparciem obywatelskim? A kogo to obchodzi?
Nasze państwo, przy rosnącej w siłę
Partii rządzącej, coraz bardziej przypomina eks-boksera Andrzeja Gołotę. Ten
pan, podobnie jak aparat naszego państwa,
chciał wyglądać na atletę, gdy przyszło do
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sprawdzenia siły wolał umknąć z ringu.
Podobnie Polska: wstała z kolan i udaje,
że chodzi na dwóch nogach. Czy jest silniejsza? Przytoczę tu diagnozę firmy doradczej Deloitte, dotyczącą możliwości
finansowania szybszego rozwoju Polski.
„Polska od początku transformacji korzystała z oszczędności zagranicznych, a
średni poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski wynosił 4 proc. PKB
w latach 2000-2014 i w efekcie ujemna
międzynarodowa pozycja inwestycyjna
netto Polski narosła do - 67 proc. PKB na
koniec 2014 r., gdy za poziom bezpieczny
uznaje się - 35 proc. PKB. Słabość finansowa polskiej gospodarki widoczna jest
również w podatności na ryzyko odpływu kapitału zagranicznego i niski poziom
krajowego majątku netto. Dalsze zapożyczanie się za granicą jest dla Polski bardzo
ryzykowne.”
Diagnoza dotyczy końca 2015 r., a
więc okresu przed „dobrą zmianą”. Jak
mawiał klasyk – Władysław Gomułka „staliśmy na krawędzi przepaści, po czym
zrobiliśmy duży krok naprzód”. W 2016 r.

oszczędności krajowe spadły, w tym tylko
oszczędności osób prywatnych zmniejszyły się o 5 mld zł. Wzrosło za to zadłużenie
za granicą. Innymi słowy bezpieczeństwo
Polski, silnego państwa, jest dziś uzależnione w niebezpiecznym stopniu od nieprzewidywalnych zawirowań na międzynarodowym rynku finansowym.
Stara, sprawdzona szkoła ekonomiczna
uzależnia trwałość rozwoju od możliwości gromadzenia kapitału (oszczędności),
a następnie przekształcanie go w rentowne inwestycje. Modne, choć już nie tak
sprawdzone doświadczeniem, są teorie,
że nie inwestycje, ale konsumpcja nakręca gospodarkę. Tyle, że zwiększenie
konsumpcji nie gwarantuje trwałości rozwoju, a więc nie umacnia państwa. Efekt
podsycania konsumpcji przez dolewanie
pieniędzy może, tak jak u nas w ostatnim
roku, przenieść się na wzrost importu używanych samochodów oraz rosyjskiej ropy
naftowej i rosyjskiego węgla.
Nie wystarczy prężyć muskuły, trzeba
jeszcze je mieć, a nie tylko baloniki z powietrzem.
Jarosław Kapsa
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Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

W nadmorskiej miejscowości letniskowej facet
wchodzi do restauracji, siada za stolikiem i zamawia rybę.
Gdy kelner podaje rachunek, facet mówi:
– Przyjechałem tutaj przed dwoma tygodniami i teraz
żałuję, że już wtedy nie odwiedziłem tego lokalu!
– Miło mi to słyszeć, drogi panie.
– Wówczas ryba, którą mi pan podał, musiała być
jeszcze świeża.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Jacqueline Marval (1866–1932):
„Róże” – między 1900 i 1910 r.

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Zespół i współpracownicy: Marta Gębuś, Jarosław Kapsa,
Anna Kasprzyk, Wojciech Mysłek, Marcin Paruzel,
Katarzyna Pauchard, Kamil Piotrowicz, Agnieszka Woźniak
Marketing i reklama: tel. 34 374 05 02, kom. 536 530 905
e-mail: tygodnik7dni@gmail.com, redakcja7dni@interia.pl

Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Kolportaż bezpośredni – egzemplarz bezpłatny.

126

nr 5 (664)

15

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

