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Reforma oświatowa:
Ktoś mija się z prawdą
Zdaniem rządu PiS mamy do czynienia z wyżem demograficznym, natomiast w opinii wiceprezydenta Częstochowy
Ryszarda Stefaniaka uczniów będzie mniej. Czy rzeczywiście
około 200 nauczycieli straci pracę, co stoi w sprzeczności z
opinią minister Anna Zalewskiej, która twierdzi, że będzie
potrzebnych w Częstochowie ponad trzydzieści etatów? Kto
ma rację? Co stanie się z obiektami po zlikwidowanych bądź
połączonych szkołach? Czy to prawda, że budynki przejmą
szkoły prywatne i to na preferencyjnych warunkach?
Reforma oświaty to temat,
który od miesięcy nie schodzi z
pierwszych stron gazet. Wprowadzana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiana w systemie
edukacji nie tyle budzi sprzeciw
co do zasady, ale formy. Niezależnie od opinii, reforma stała
się faktem, a zadaniem samorządów jest ją wdrożyć w życie. I tu
dopiero mamy do czynienia ze
skrajnymi poglądami.
Zdaniem minister Anny Zalewskiej w wyniku reformy
oświaty, czyli likwidacji gimnazjów, powrotu do 8-letnich szkół
podstawowych, 4-letnich liceów
ogólnokształcących i 5-letnich
techników, powstanie w całym
kraju ponad 5 tys. miejsc pracy dla nauczycieli. Od miesięcy
Ministerstwo Edukacji prowadzi
kampanię informacyjną pod hasłem „dobra szkoła”.
Co innego słyszymy z ust
władz lokalnych. Prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) wystosował apel
do minister Zalewskiej, w którym czytamy: „Kierunek zmian
wprowadzanych bez szerszych
konsultacji i odpowiedniego
przygotowania budzi niepokój
samorządu Częstochowy oraz
społeczności szkolnych. (…)
Należy wspomnieć ponadto o
nieoszacowanych przez Rząd
RP kosztach planowanej reformy
dla budżetów samorządowych,
w tym budżetu Miasta Częstochowy, problemie wykorzystaREKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nia wyposażenia szkół gimnazjalnych (zdobywanego także
w ramach projektów unijnych)
oraz przeznaczenia budynków
opuszczanych przez samodzielne
gimnazja”. Wiceprezydent Ryszard Stefaniak odpowiedzialny
za sprawy oświatowe zaznacza,
że reforma poważnie odbije się
kadrze pedagogicznej. Jego zdaniem spośród 650 nauczycieli
pracujących w gimnazjach pracę straci około 200. Najwięcej
kontrowersji jednak budzi likwidacja dwóch gimnazjów - nr 9 i
17, chociaż i połączenia podstawówek z gimnazjami też nie są
przez wielu mile widziane.

Ostateczny plan sieci szkół
musi zostać uchwalony do 31
marca 2017 roku.
Radni Częstochowy nie podjęli jednak uchwały podczas
ostatniej sesji, a czasu coraz
mniej, zwłaszcza że dokument
mają jeszcze zaopiniować związki zawodowe, a potem kuratorium. Gotowa wersja uchwały
znów zostanie poddana radnym
pod głosowanie.
Skoro zdanie Ministerstwa jest
skrajnie odmienne od opinii
władz Częstochowy, spróbujmy
ustalić surowe fakty w sprawie
częstochowskiej oświaty.
- Ile szkół obecnie (podstawowych i gimnazjów) jest na
terenie Częstochowy?
„Na terenie Miasta Częstochowy jest 41 szkół podstawowych (w tym 4 w zespołach szkół
i 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych) oraz 22 gimnazja (w
tym 4 w zespołach szkół i 1 zespół gimnazjów), dla których organem prowadzącym jest gmina
Miasto Częstochowa.”

- Ile szkół będzie po przeprowadzeniu reformy oświatowej PIS-u?
„W chwili obecnej trwają
prace nad planem sieci szkolnej,
z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych. Dlatego też, dopiero po zatwierdzeniu sieci przez
Radę Miasta Częstochowy będzie
można udzielić odpowiedzi.”
- Ilu uczniów uczęszczało
do szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2011/2012?
„Do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina
Miasto Częstochowa w roku
szkolnym 2011/2012 uczęszczało 35.631 uczniów, w tym
do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 15.728
uczniów.”
- Ilu uczniów uczęszcza w
roku szkolnym 2016/2017?
„Do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina
Miasto Częstochowa w roku
szkolnym 2016/2017 uczęszcza
32.045 uczniów.”
ciąg dalszy na stronie 4

Ile zarobi miasto

na działce pod
Jasną Górą?

W 2009 roku, na pierwszych strona lokalnych gazet
dominował tytuł: „Miasto kupiło teren przy Patrii za
3,3 mln zł”. Chodzi o działkę u zbiegu III Alei i ul. Popiełuszki, tuż przy Parkach Jasnogórskich, na której
kuria chciała swego czasu stawiać apartamentowiec,
a potem archidiecezja sprzedała nieruchomość urzędowi miasta Częstochowy. Magistrat zapłacił bajońską kwotę - tysiąc złotych za metr.
Niewiarygodne, ale sprawa działki powraca. Zastępca prezydenta
Częstochowy Ryszard Stefaniak podpisał się pod projektem uchwały, którą mają przegłosować radni, zakładającą sprzedaż atrakcyjnej
działki w samym sercu miasta. Z uzasadnienia wynika, że decyzję
muszą podjąć radni, gdyż „wartość nieruchomości określona przez
rzeczoznawcę majątkowego przekracza 250 tys. zł”. Niestety nie
wiadomo, za ile miasto chce działkę sprzedać? Co więcej. Władze
Częstochowy z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem na czele (SLD) planują, aby w tym miejscu powstał... hotel. I tu pojawia
się kolejne pytanie: co na to Hotel Mercure? Nieruchomość o łącznej
powierzchni 0,2865 ha ma być zbyta „w przetargu ustnym nieograniczonym”. A może to tylko badanie rynku, bo aż trudno uwierzyć,
by chodziło działkę kupioną raptem 7 lat temu...
red.
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Zamienię
mieszkanie
2-pokojowe
(35m²)

na większe 3-pokojowe.
Najlepiej w dzielnicy
Trzech Wieszczów.

Tel. 536 526 300

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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Mieszkańców martwi
przerost zatrudnienia w MPK
Od 2012 roku, odkąd na fotelu prezesa częstochowskiego MPK zasiadł Roman
Bolczyk, kolega partyjny prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
(SLD), w miejskiej spółce wiele się zmieniło. Jednak nie wszyscy uważają, że
na lepsze. Podczas jednego z Salonów Prasowych 7 dni, nasi Czytelnicy zwrócili uwagę na coraz wyższe koszty osobowe u miejskiego przewoźnika. Mieszkańcy Częstochowy chcieliby wiedzieć, o ile wzrosło zatrudnienia i czy prawdą
jest, że spółka ochoczo zatrudnia emerytowanych aktywistów?
Na pytania Tygodnika 7 dni odpowiedział prezes MPK Roman Bolczyk:
- Ilu pracowników w roku 2009 było zatrudnionych w częstochowskim MPK,
a ilu w 2016 roku?

- Jakie czynności były wykonywane
w roku 2009 oraz 2016 na umowach zlecenie i na umowach o dzieło i na jaką
kwotę opiewała każda z umów?
„W 2009 roku w Spółce zawarto z 46
osobami umowy zlecenia, w tym 28 osób
na przeprowadzenie kontroli biletowej.
Pozostałe umowy zlecenia dotyczyły:
* obsługi prawnej,
* programu komputerowego,
* przygotowania rozkładów jazdy dla
motorniczych,
* opracowania schematu komunikacji
miejskiej,
* wynajmu domków campingowych w
Poraju,
* przygotowania Ośrodka Wczasów
Rodzinnych (OWR) w Międzywodziu do
sezonu,
* dozorowania OWR w Międzywodziu,
* wymianie instalacji wodnej w domku
OWR w Międzywodziu,
* wymianie instalacji wodnej i elektrycznej w domku administracyjnym w
OWR w Międzywodziu,
* remontu domków w OWR w Międzywodziu,
* mycia wiat przystankowych
* sprzedaży biletów.
Jednocześnie zaznaczam, że z niektórymi osobami wymienionymi wyżej było

zawartych więcej niż jedna umowa zlecenie.
Również w 2009 roku Spółka zawarła
3 umowy o dzieło na wykonanie takich
prac jak:
* projekt wzmocnienia konstrukcji
kanałów rewizyjnych w hali autobusów
krótkich,
* naprawa dachu na budynku OWR w
Międzywodziu,
* remont toalet.
Koszt z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych za 2009 rok, jaki poniosła Spółka to 273.784,36 zł.
W 2016 roku w Spółka zawarła z 38
osobami umowy zlecenia, w tym 31 osób
na przeprowadzenie kontroli biletowej.
Pozostałe umowy zlecenia dotyczyły:
* zatrudnienie instruktorów jazdy w
Ośrodku Szkolenia Kierowców,
* przygotowania Ośrodka Wczasów
Rodzinnych (OWR) w Międzywodziu do
sezonu,
* dozorowania OWR w Międzywodziu,
* montażu i demontażu plakatów w
ośrodkach komunikacji miejskiej,
* rzecznika prasowego,
* pomocy, doradztwa, koordynacji i
nadzoru nad projektami unijnymi (zakup
autobusów i remont torowiska),

* kontroli i nadzoru nad czystością taboru autobusowego.
Jednocześnie zaznaczam, że z niektórymi osobami wymienionymi wyżej zostało zawartych więcej niż jedna umowa
zlecenie, co wynikało z potrzeb Spółki.
Również w 2016 roku Spółka zawarła
z 8 osobami umowy o dzieło na wykonanie takich prac jak:
* przygotowanie informatora MPK
oraz wystawy fotograficznej,
* przygotowanie baneru reklamowego,
* projekt dodatku do Gazety Wyborczej,
* projekt biletu na Światowe Dni Młodzieży,
* reklamy Stacji Diagnostycznej i
Ośrodka Szkolenia Kierowców,
* albumu okolicznościowego,
* oprawa muzyczna imprez okolicznościowych,
* reprezentowanie w mediach
* uruchomienie, prowadzenie oraz monitorowanie działań systemu GOOGLE
ADWORDS,
* przeprowadzenie badania preferencji
komunikacyjnych mieszkańców,
* przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „Osiągnięcia 2007-2015,
perspektywy i zamierzenia 2014-2020” i
prezentacja jej na konferencji,
* filmy produkcyjno-reklamowe np.
Akademia młodego pasażera, Jurajski
produkt roku, otwarcie stacji CNG czy
wizyta pasjonatów komunikacji miejskiej
w naszej Spółce,
* wymiana instalacji elektrycznej na
trenie OWR w Międzywodziu.
Jednocześnie zaznaczam, że z niektórymi osobami wymienionymi wyżej zostało zawartych więcej niż jedna umowa o

dzieło, co wynikało z potrzeb Spółki.
Koszt zawartych umów cywilnoprawnych za 2016 jaki poniosła Spółka
to 557.034,38 zł.”
- Ilu emerytów i rencistów i jaki występował stosunek pracy z nimi, zatrudniało MPK w roku 2009 oraz 2016 i na
jaką kwotę opiewała każda z umów?
„W 2016 roku Spółka zatrudniała na
umowę o prace 10 emerytów i 5 osób, które pobierały rentę rodzinną. Część z tych
osób (emerytów) przeszła na emeryturę
w 2016 roku, natomiast pozostałe osoby
to pracownicy długoletni, którym Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o
pracę z przyczyn osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwestię tą regulują odrębne
obowiązujące przepisy prawa pracy.
Jednocześnie zaznaczam, że Spółka w
2009 roku nie prowadziła szczegółowej
rejestracji – bazy emerytów i rencistów
zatrudnionych na umowę o pracę stąd tylko informacje w oparciu o sprawozdanie
Z-06 składane do GUS.”
Niestety prezes MPK Bolczyk nie odpowiedział nam na pytania dotyczące
wynagrodzeń z każdej umowy zlecenie
i o dzieło. Poprosiliśmy także o podanie
nazwisk osób oraz o przypisanie do danej osoby czynności, którą wykonywała
na rzecz MPK w ramach umowy zlecenia
oraz umowy o dzieło w roku 2009 oraz
2016.
Wątpliwe, żeby były prokurator z czasów PRL nie zrozumiał pytań. Chyba, że
nasi Czytelnicy mieli rację i MPK stało
się przechowalnią zaufanych aktywistów?
Bo przecież wszyscy doskonale wiedzą, że brak odpowiedzi jest odpowiedzią...
Renata R. Kluczna
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Projekt – Internetowe Rewolucje, czyli jak
wykorzystać cyfrowe narzędzia do rozwoju firmy
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z firmą
Google będzie realizował projekt
wsparcia dla małych i średnich
firm w zakresie umiejętności wykorzystania narzędzi dostępnych
w sieci do promowania swoich
produktów i usług. Częstochowa została wybrana jako jeden z
pierwszych ośrodków lokalnych
ZPP, który będzie realizował projekt. Naszym celem jest dotarcie
do przedsiębiorców z naszego makroregionu z cyklem bezpłatnych
szkoleń i prezentacji w siedzibie
przedsiębiorcy na temat możliwości promocji wybranej firmy w
internecie.
Szkolenia będą dla przedsiębiorców całkowicie bezpłatne i
prowadzone przez przeszkolonych
ekspertów, pracujących pod nad-

zorem Google. Przed każdym spotkaniem zostanie przeprowadzony
audyt dotychczasowych działań,
następnie wprowadzenie do marketingu on-line oraz możliwości prezentacji firmy w internecie, a także
m.in. tematyka promocji poprzez
media społecznościowe czy content marketing. Finalnie specjalista
ułoży plan działań sprofilowany dla
danego przedsiębiorcy i odpowie
na wszelkie pytania i wątpliwości
przedsiębiorcy, a także umożliwi
skorzystanie z konsultacji w trakcie
wdrażania planu po szkoleniu.
Czy takie szkolenia są potrzebne przedsiębiorcom?
Poniższe dane wskazują jednoznacznie odpowiedź.
Przygotowany przez Centrum
Cyfrowe Katalog kompetencji cyfrowych małych firm wskazuje,

że polscy przedsiębiorcy mają już
wprawdzie dostęp do internetu
szerokopasmowego, jednak rzadko
wykorzystują go regularnie do:
1. Promocji firmy w internecie
– 65 proc. firm ma stronę internetową, tylko 21 proc. korzysta z mediów społecznościowych.
2. Sprzedaży online - tylko 17
proc. firm sprzedaje w internecie.
3. Bardziej zaawansowanych
rozwiązań w biznesie np. cloud, fintech (płatności online itp.), bezpieczeństwo online (SSL itp.) - jedynie
7 proc. firm wykorzystuje rozwiązania chmurowe.
Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają świadomości,
jakie korzyści dla rozwoju nawet
najbardziej tradycyjnego biznesu
oferuje internet lub nie mają czasu, np. z powodu nadmiaru obo-

wiązków na zgłębianie, czym jest
marketing online czy umiejętności
cyfrowe. Dlatego proponujemy
przedsiębiorcom wsparcie w postaci tego typu konsultacji, a później
zapewnimy wsparcie we wprowadzaniu ustalonych zmian. Liczymy,
że będzie wielu zainteresowanych
taką formą wsparcia, którzy skorzystają z propozycji odbycia tego typu
„korepetycji”. Dzięki temu pomożemy wszystkim zainteresowanym
firmom nadążyć za zmieniającym
się światem.
Kampanie edukacyjne mające
na celu podnoszenie kompetencji
cyfrowych są bowiem odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie podnoszenia e-miejętności poszczególnych grup polskiego społeczeństwa.
Rozwój nowoczesnej, cyfrowej
przedsiębiorczości będzie miał

niebawem kluczowe znaczenie z
uwagi na tworzenie się Jednolitego
Europejskiego Rynku Cyfrowego.
Rynek ten będzie przestrzenią, w
której zapewniony będzie swobodny przepływ towarów, usług i
kapitału online. Dzięki budowaniu
umiejętności cyfrowych lokalni
przedsiębiorcy będą mieli większe szanse na rozwój firm i zaistnienie w europejskiej i światowej
gospodarce. Wykorzystanie nowoczesnych technologii zwiększy
konkurencyjność polskich firm i
pozytywnie przełoży się na wzrost
gospodarczy.
W założeniach programu Internetowe Rewolucje specjaliści mają
odbyć w całym kraju 10 tysięcy
konsultacji do końca 2017 r. Udzielone wsparcie pozwoli na wzrost
przychodów, zatrudnienia oraz roz-

wój przedsiębiorstw.
Projekt skierowany jest do
wszystkich przedsiębiorców z
sektora MŚP - nie celuje wyłącznie w tych, którzy jeszcze w internecie nie istnieją, ale jest również
dla firm, które są już widoczne w
sieci, jednak chcą położyć większy
nacisk na działalność i rozwój w
internecie, a także zgłębiać swoją
wiedzę w tym zakresie.
Zachęcamy do aktywnego
udziału w projekcie i zapraszamy zainteresowanych projektem
do kontaktu z naszym oddziałem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, naturalnie poprzez
facebooka
www.facebook.com/
zpp4czestochowa/ lub mailowo
kontakt@zpp.czest.pl.
Andrzej Knop
ZPP Częstochowa

Reforma oświatowa: Ktoś mija się z prawdą
dokończenie ze strony 1.
- Zdaniem rządu PiS mamy
do czynienia z wyżem demograficznym, natomiast w opinii wiceprezydenta Stefaniaka
uczniów będzie mniej. Co „mówią” liczby?
„Z informacji przesłanych
przez Wydział Spraw Obywatelskich wynika, iż w Częstochowie
od roku 2010 co roku (do dnia
17.10.2016 r.) rodzi się średnio
o 60-70 dzieci mniej, np. w roku
2010 urodziło się 2.071 dzieci, a
w roku 2016 (stan na 17.10.2016
r.) już tylko 1.382.”
- Ilu w roku szkolnym
2011/2012 zatrudnionych było
nauczycieli, a ilu w 2016/2017?
„W roku szkolnym 2011/2012
zatrudnionych było 4.452 nauczycieli. W roku szkolnym
2016/2017 jest zatrudnionych
3.617 nauczycieli w szkołach, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Miasto Częstochowa.”
- Czy rzeczywiście ponad
100 nauczycieli straci pracę, co
stoi w sprzeczności z opinią minister Zalewskiej, która twierdzi, że będzie wręcz potrzebnych ponad trzydzieści etatów?
„Z danych przesłanych
przez dyrektorów szkół z dnia
01.02.2017 r. wynika, iż około 184 pozostających w stałym
stosunku pracy nauczycieli jest
zagrożonych utratą pracy. W kolejnych miesiącach, po opracowaniu projektu arkusza organiza-

cyjnego na kolejny rok szkolny,
liczba ta może ulec zmianie.
Powyższe dane wynikają z
analiz dokonywanych przez dyrektorów szkół i placówek, którzy odpowiadają za organizacje
szkół i są pracodawcami. Natomiast Minister Edukacji Narodowej posłużyła się jedynie danymi
z systemu informacji oświatowej
wg stanu na dzień 30.09.2016
r. nie uwzględniając lokalnych
uwarunkowań, tj.: demografii,
organizacji szkół, ich położenia
na terenie miasta i faktycznego
stanu zatrudnienia.”
- Czy ewentualne zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli
jest wynikiem reformy oświatowej, czy raczej niżu demograficznego w Częstochowie?
„Zmniejszenie zatrudnienia
nauczycieli jest wynikiem reformy oświatowej. Likwiduje się
gimnazja - poprzez stopniowe
ich wygaszanie, czyli brak naboru do klasy I w roku szkolnym
2017/2018. Na dzień 1 września
2017 r. będzie o 70 oddziałów
mniej w gimnazjach w stosunku
do roku szkolnego 2016/2017, a
w roku szkolnym 2018/2019 pozostanie w gimnazjach tylko 68
oddziałów.
Drugim czynnikiem jest niż
demograficzny oraz fakt, iż część
dzieci i młodzieży pobiera naukę
w szkołach niepublicznych (w
których także mają/znajdują pracę nauczyciele częstochowscy).”

- Urząd miasta Częstochowy otrzymuje subwencje
oświatowe. Ile wynosi subwencja na jednego ucznia i czy jest
to całkowity koszt kształcenia?
„Miasto Częstochowa, jak
każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) prowadząca
szkoły i placówki oświatowe,
otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.
Do 31 grudnia 2016 r. część
oświatowa subwencji ogólnej
dzielona była pomiędzy poszczególne JST na uczniów szkół i
wychowanków placówek, dzieci
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci niepełnosprawne w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania
przedszkolnego prowadzonych i
dotowanych przez JST.
Od 1 stycznia 2017 r. w podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia się
również dzieci w wieku 6 lat i
starsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Wysokość subwencji na 1
ucznia uzależniona jest od typu
i rodzaju szkoły (placówki), a
w przypadku uczniów niepełnosprawnych zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia.
Kwoty części oświatowej

subwencji ogólnej otrzymywane
przez miasto Częstochowę nie są
wystarczające do sfinansowania
wszystkich wydatków miasta
związanych z realizacją subwencjonowanych zadań oświatowych.
Wydatki budżetu miasta Częstochowy poniesione w 2016 r.
na realizację subwencjonowanych zadań oświatowych sfinansowane ze środków innych
niż część oświatowa subwencji
ogólnej wyniosły średnio rocznie
ok. 1.360 zł w przeliczeniu na 1
ucznia, co stanowi ok. 14,8 proc.
wydatków poniesionych na realizację subwencjonowanych zadań
oświatowych w przeliczeniu na 1
ucznia.
Miasto oczywiście ponosi też
inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, które nie są
finansowane z subwencji (np. remonty i inwestycje oświatowe).”
Informacji udzieliło Biuro
Prasowe Urzędu Miasta.

Idzie nowe...
Ostatnio w mediach lokalnych pojawiają się sugestie o
rzekomym przejęciu jednego z
budynków po zlikwidowanej
szkole publicznej przez nowopowstałą prywatną szkołą sportową. Podobno „przymiarki” do
stworzenia niepublicznej placówki (o czym ponoć magistratowi wiadomo) prowadzone są
od dawna. Co więcej, powstanie

szkoły sportowej jakoby nie jest
przypadkowe, i nie jest też wolne
od wpływów politycznych.
Czy rzeczywiście w zbiorze
częstochowskich szkół pojawiła
się nowa placówka oświatowa?
Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do magistratu:
„Miasto ma obowiązek, na
wniosek danego podmiotu prowadzić postępowanie w sprawie
wpisu danej szkoły do ewidencji
szkół niepublicznych; czy taka
szkoła zacznie działać zależy od
wielu czynników leżących głównie po stronie wnioskodawcy,
w tym oczywiście od naboru.
Miasto może ewentualnie zgodzić się na wynajęcie takiemu
podmiotowi na cele edukacyjne
powierzchni w miejskich budynkach. RKS Raków Częstochowa Spółka Akcyjna w dniu 30
września 2016 r. złożył wniosek
o wpis do ewidencji Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego RKS Raków Częstochowa. Po uzupełnieniu przez
wnioskodawcę brakujących dokumentów, 6 stycznia 2017 r. dokonano wpisu i wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Częstochowy.”
Tygodnik 7 dni ustalił, że
nowa szkoła podnajmować będzie pomieszczenia w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Dą-

browskiego. Lokalizacja nie jest
przypadkowa – całkiem obok
mieści się kryta pływalnia i bursa, a dodatkowo w miarę blisko
jest do stadionu Rakowa. Liceum
Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego RKS Raków
Częstochowa nie przejmie więc
żadnego zwalnianego przez gimnazjum budynku, poza tym rzeczywiście jest przedsięwzięciem
prywatnym, którego inicjatorem
jest Klub Sportowy Raków Częstochowa.

Na koniec drobne
spostrzeżenie:
Dziś subwencja państwa na
rzecz samorządów wynosi ponad 5 tys. zł rocznie na jednego
ucznia. Uczęszczając do podstawówki (6 lat) i gimnazjum
(3 lata) dziecko obowiązkowo
pozostawało w szkole 9 lat, co
kosztowało budżet państwa około 45 tys. zł. Reforma oświaty
wprowadza 8-letnią podstawówkę, czyli o rok krócej. To znaczy, że za podstawową edukację
budżet państwa zapłaci mniej o
5 tys. zł. Kwoty wyrównają się,
gdy uczeń „pójdzie dalej”. Oczywiście subwencja przysługuje
także na uczniów szkół zawodowych i liceów, w których edukacja wydłużyła się o rok, pod
warunkiem jednak, że wszyscy
absolwenci podstawówek będą
naukę kontynuować.
Renata R. Kluczna
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@ Czy za kilka tysięcy można
stać się „rzetelnym”

częstochowianka: Dla dyrektorów i rady nadzorczej Częstochowskiej Spółki z o.o.MPK za produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska -HYBRYDY- przyznaje Laur Pasażera-Zgniłego ZBUKA.
Degoll: To pospolite oszukańcze koorewstwo szerzy się od lat.
Wszyskie wyróżnienia, nagrody, a nawet ratingi... kupowane są
przez cieniasów za pieniądze podatników. Zwyczajne łajdactwo
Motolotnik: Żadnej z wymienionych nagród nie przyznano za darmo. Kilka z nich po kilkanaście tysięcy za sztukę. Np. Orzeł Przedsiębiorczości czy Menager Roku.
Anonim: no i co tu odkrywczego?
Gocha: ... a no tyle, że jesteś z rasy kundlowatych „wspólników”
wynaturzeń w życiu publicznym.
Anonim: Ta cała „Izba” działa tak od zawsze, opanowana przez
tych samych cwaniaków i nagradzająca się nawzajem. Najwięcej tych
„oskarów” dostała niejaka Przemysłówka faktycznie jest ich godna:)

@ Niespokojny los częstochowskich hybryd

pasażer na gapę: Spoko, dyrektor Bolczyk z „czystym sumieniem” może przekazać do NROŚiGW dokumenty, że hybrydy są
ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców (decybele)bo stoją zepsute
na parkingu.
Anonim: Bolczyk na kolejny stolczyk, MPK już uzdrowione. Proszę ze sobą zabrać Soboraka.
Gocha: Ten kto pisał to „pismo” w NFOŚiGW to jakaś tumanowata hybryda. Czym prędzej zlikwidować tę instytucję a MPK zaorać i
posadzić w to miejsce las.
Wnikliwy: Autobusy nie jeżdżą ale za to liczebność etatów biurowych wzrosła w MPK prawie dwukrotnie. Jest to najważniejsza grupa pracowników. O ile kierowcy już kilka lat nie mieli podwyżek, w
biurach było już kilka. Najlepiej było latem w związku z upałami za
zgodą łaskawcy Bolczyka towarzystwo z biur pracowało 2 godziny
krócej dziennie. W tym czasie kierowcy „zażywali” sauny w śmierdzących nagrzanych pow. 50 stopni budach starych Ikarusów po 10
godzin dziennie. Bez rekompensaty czy choćby odbioru godzin. Stara komunistyczna szkoła --- Biura wyżywią się same
zniesmaczony: Będą jaja jak Częstochowa dostanie nakaz zwrotu
dotacji 60 milionów,jestem ciekaw co wtedy mądrala Matyjaszczyk
powie mieszkańcom.

@ LIST OTWARTY – Kto w Częstochowie obroni
uświęcone miejsce?

Obserwator: Biznes się kręci w najlepsze, a Matyjaszczyk ma
mieszkańców powiatowego miasta Częstochowy w dupie. Nie wy
pierwsi i nie ostatni, wystarczy przypomnieć aleje NMP 49, budowa
bloków na Parkitce - Aleja Brzozowa. Dalej wybierajcie i głosujcie na partyjny beton,obecna ekipa w magistracie to ludzie bez wyobraźni i zwykłej przyzwoitości.
b.p.struzik@gmail.com: Może zgłosić al. Pokoju z przyległymi
ulicami jako historyczny układ urbanistyczny? :-)

@ Podmienili zwłoki czy je zgubili?
Skandaliczna pomyłka w krematorium

heartbeet@interia.pl: Łatwo jest hejtować, oceniać. Jestem ciekaw
jak bardzo rodzina była zrzyta z krewnym, który miał być spalony,
bo cyrk który tutaj uskuteczniacie, nikomu nic nie przyniesie. Umarł
więc niech mu ziemia lekką będzie, prochy po skremowaniu niczego
nam nie dają - zwykły symbol. Więc o co ta awantura, najważniejsze
jest to, że żaden z tych zmarłych już nie cierpi. Ale widocznie ktoś
wyczuł kasę i odszkodowanie więc trzecia zrobić szum. A Chieny z
portalu tylko szukają takich sytuacji. Cały czas zmierzamy w złym
kierunku moi drodzy!

@ ZPP: Do młodzieży i nie tylko, która pójdzie
na wybory. Jak patrzeć na politykę

dylu: I te „cwaniaki, malwersanici i frustraci” wybrali partię kurdupla PiS i Kukiza15... To trzeba zmienić.
ola@wp.pl: a co z tymi co teraz są „niezależni”, a wcześniej w
partii byli
wyborca: SLD PO PiS PSL to stary beton partyjny, w dużej mierze
wywodzący się PZPR.
Zniesmaczony: Od 27 lat ci sami cwaniacy pod szyldami partii
PO PiS SLD PSL okradają Polskę i Polaków. Uwłaszczyli się na
majątku,który latami budowany był przez cały naród Polski. Ludzie
wywalili po 8 latach od koryta PO,zaufali PiS i mamy taką samą
kaszane jak było. Liczy się tylko koryto,i to duże wygodne,żeby cała
rodzinka mogła się nażreć.Kłamią,oszukują,Misiewicze to w PiS
chleb powszedni.

@ Poseł Jaskóła (Kukiz15`) pyta premier Szydło
o województwo

anonim: Gdyby Poseł zapytał czy ta zapyziala dziura ktora chce
być województwem odsnieża chodniki w miecie. O pomniejszych
ulicach nie mówię ,to co się dzieje w Alejach woła o pomstę hgg:
dokładnie, przez tydzień czasu większość ulic była oblodzona
mieszkaniec Częstochowy: Ja mam pytanie do władz miasta,dlaczego chodniki nie są posypywane piaskiem,tylko solą? Skutek taki,że śnieg pod wpływem soli się rozpuszcza,tworząc miałką bryje.
Pieszy nie tylko ma zniszczone buty od soli,to jeszcze jest narażony
na skręcenie nogi,lub upadek. Czy w niedoszłym mieście wojewódzkim brakuje piasku?
Anonim: tak to jest jak przetargi rozpisują działacze partyjni a nie
specjaliści
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Pączkowe
ciekawostki

Zgodnie z tradycją w tym szczególnym dniu mamy
nie żałować sobie słodkości i smakołyków.
Z okazji Tłustego Czwartku przedstawiamy ciekawostki związane z tym dniem:
* W bardziej odległych
czasach „pączkowa rozpusta”
trwała nie jeden dzień, a cały
tydzień. Najpierw pączki jadano „wytrawnie”, ze skwarkami. Miał to być sposób najedzenia się „na zapas” przed
40-dniowym postem. Słodkie
pączki pojawiły się w XVI
wieku, a znalezienie w nich
ukrytego orzecha lub migdała,
zwiastowało szczęście.
* W normalny dzień przeciętna piekarnia sprzedaje
około 500 pączków, w Tłusty
Czwartek – nawet 30 tysięcy.
* W Polsce istnieje wieś
Pączek Gorzycki położona w
województwie podkarpackim
(powiat Tarnobrzeg, gmina
Gorzyce).
* Szacunkowo Polacy w
Tłusty Czwartek zjadają 100
milionów pączków.
* Przyjęło się, że jeśli ktoś
w Tłusty Czwartek w ogóle nie
zje pączka, nie będzie się mu
wiodło.
* Podobno nie da się zjeść
pączka bez oblizywania ust.

* Pączek to całkiem kaloryczny smakołyk. Ma średnio
300 kcal, co oznacza to, że zaspokaja prawie 1/3 dziennego
zapotrzebowania na tłuszcz.
* Jeden pączek ma tyle
kalorii, co kilogram jabłek, 8
nektarynek, 3 jogurty naturalne
po 150 g, 5 jajek czy 4 kromki
chleba tostowego.
* By spalić jednego pączka
należy:
- 2 godziny zmywać naczynia
- mówić na głos przez 2 godziny i 10 minut
- godzinę trzepać dywan
- biegać przez 30 minut
- jeździć na rolkach 30 minut
- 2 godziny prasować
- przez godzinę sprzątać
mieszkanie
- 30 minut grać w siatkówkę
- przez 41 minut energicznie
tańczyć
* Jeśli przesadzimy z ilością
pączków i faworków w Tłusty
Czwartek, najlepiej wypić ziołowy napary, np. z melisy, mięty, kopru włoskiego.
SMACZNEGO!

Jacek Gierasiński

Matko ojczyzno

zabrałaś mi pracę
prawo do prawa mojego
w paragrafach obłudy
godność stawiasz
na próbę
wytrzymałość serca
głodową rentą
wycierasz mi usta
i łasisz
w szklanym ekranie
na podobieństwo
kota
Jacek Gierasiński urodził się w 1961 r. w Częstochowie. Jest laureatem wielu konkursów poetyckich. W latach osiemdziesiątych był członkiem
literackiej grupy „Scena Ludowa” w Krakowie oraz
klubu literackiego „Lit Ars” przy Filharmonii Częstochowskiej.
Prezentowany powyżej wiersz pochodzi
z jego trzeciej książki pt. „Trzecia twarz”,
wydanej w ramach
serii „Biblioteka Galerii” przez Towarzystwo Galeria Literacka. W ubiegłą środę
w OPK „Gaude Mater” miała miejsce
uroczysta promocja
tego tomu.

 Dyżury Rady ds. Niepełnosprawnych

Członkowie Rady zapraszają wszystkich częstochowian
– osoby prywatne, przedstawicieli organizacji i instytucji, dla których problem osób z niepełnosprawnością
jest bliski i którzy chcieliby przekazać swoje uwagi dotyczące m.in. jakości życia i realizacji praw osób niepełnosprawnych. Dyżury będą się odbywać w godz. 14.00
– 15.00 w budynku przy ul. Śląskiej 11/13, w pokoju
nr 108 (można wjechać windą), w następujących dniach:
1 marca – Jolanta Sulema
5 kwietnia – Artur Gawroński
10 maja – Elżbieta Markowska
7 czerwca – Anna Maria Zalewska

 SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rozpoczyna kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii „Szukamy mamy”.
Celem akcji jest dotarcie do nowych opiekunów, którzy
mogliby stworzyć dom dla opuszczonych i osieroconych
dzieci. Pośrednim celem kampanii jest również zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości na temat opieki
zastępczej w Polsce. Rodzicielstwo zastępcze w Polsce
przeżywa obecnie kryzys, coraz trudniej znaleźć osoby,
które są gotowe podjąć się wychowania dzieci pozbawionych opieki rodziny biologicznej. Zgodnie z przedstawionym w kampanii rysopisem: „Poszukiwana mama
nie musi być wysoka, nie musi mieć niebieskich oczu,
ani czerwonej sukienki. Nie musi być idealna…”. Przedstawiciele Stowarzyszenia podkreślają, że potrzebni są
„zwyczajni rodzice” – najważniejsze jest otwarte serce,
chęć niesienia pomocy i podarowania rodziny opuszczonym dzieciom. Ogólnopolska kampania potrwa do
połowy marca. Szczegóły dotyczące rekrutacji Rodziców SOS można znaleźć na specjalnej stronie kampanii
www.szukamymamy.pl

 Filharmonia zaprasza
na V Konkurs Wokalny

W dniach 28 lutego – 3 marca 2017 r. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana organizuje V
Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków. Dotychczasowe cztery edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów wydziałów
wokalnych uczelni muzycznych, którym dały szansę
pokazania się i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury pod
przewodnictwem Izabelli Kłosińskiej.
Terminarz Konkursu:
28.02.2017, godz. 10-14, 16-20 Sala koncertowa:
I ETAP Przesłuchania z fortepianem otwarte dla publiczności, Jacek Woleński - prowadzenie
02.03.2017, godz. 17.00 Sala koncertowa:
II ETAP Przesłuchania z orkiestrą otwarte dla publiczności, Jacek Woleński - prowadzenie
03.03.2017, godz. 19.00 Sala koncertowa:
Najpiękniejsze arie operowe – koncert laureatów,
Jacek Woleński – prowadzenie koncertu
Bliższych informacji udziela Impresariat Filharmonii,
tel. 34 324 18 54

 XV Regionalny Konkurs Czytelniczy

Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera, Urząd
Miasta i Gminy Żarki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach
zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do
udziału w XV Regionalnym Konkursie Czytelniczym
„Kto czyta, nie błądzi”. – Pragniemy namówić uczniów
do przeczytania książki Daniela Defoe „Robinson Kruzoe” – mówi Tadeusz Pakuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarkach. Zgłoszenia uczniów przyjmowane
będą do 23 marca 2017 r. Więcej informacji pod tel. 34
3148010, 502306828 oraz e-mailem: tadek.pak.@wp.pl

 Sukces Teatru im. Mickiewicza

Bajka „Roszpunka” w reżyserii Roberta Dorosławskiego
została zwycięzcą plebiscytu publiczności kolejnej edycji Festiwalu Teatrów Dla Dzieci. Na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury zaprezentowano 10 spektakli w
wykonaniu teatrów z całej Polski, m.in. z Zabrza, Częstochowy, Kielc, Rabki-Zdroju. Zwycięstwo „Roszpunki” to dla twórców spektaklu duża radość i powód do
dumy, ponieważ jurorami była najbardziej wymagająca
publiczność czyli dzieci. Spektakl otrzymał 17% głosów.
W ubiegłym roku pierwsze miejsce w plebiscycie zajęła
– także z częstochowskiego teatru – bajka „Niesamowita
Przygoda Robaczka Kłaczka” w reżyserii Roberta Dorosławskiego.
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Najlepsze zakupy
w

(część 2.)

Intermarche, działające w ramach Grupy Muszkieterów
to największe europejskie zrzeszenie niezależnych
przedsiębiorców. Jeden z najlepiej prosperujących
sklepów tej marki funkcjonuje w Częstochowie.
mokre i kocie przysmaki, a na chwile relaksu
Najlepsi z najlepszych
Klient Intermarche znajdzie w sklepach
sieci praktycznie wszystko, czego potrzebuje - produkty spożywcze, artykuły kosmetyczne, chemiczne oraz przemysłowe,
ponadto szeroki wybór wysokiej jakości
marek własnych. Dlatego kupujący odwiedzają częstochowski sklep Intermarche
chętniej niż inne supermarkety.
Co więcej, prócz zakupów w Intermarche
można również zapłacić rachunki, odebrać
przesyłkę z paczkomatów InPost, doładować telefon komórkowy czy skorzystać z
bonów towarowych. A po drodze na zakupy można zatankować paliwo na jednej ze
stacji Intermarche. Wszystko to z myślą o
wygodzie klienta.
A to jeszcze nie wszystko. Wielką wygodą dla klientów, którzy nie chcą spędzać
czasu między sklepowymi półkami – jest
usługa Drive Intermarche. Wystarczy złożyć
zamówienie online przez internet, a zakupy
odebrać wtedy, kiedy klientowi pasuje!

Ulica czworonożna
Każdy pupil potrzebuje pełnowartościowego pożywienia dopasowanego do jego
indywidualnych cech. Na Ulicy Czworonożnej w Intermarche znajdują się niezbędne dla
prawidłowego rozwoju produkty dla czworonoga oraz przysmaki, które z pewnością sprawią mu wiele radości.
W ofercie sklepu są karmy suche i mokre
w wielu smakach. Poza standardowymi karmami dla psów są również karmy weterynaryjne i te o specjalnym przeznaczeniu. Każdy
właściciel psa powinien pamiętać, że w zależności od wieku, zwierzęta mają inne potrzeby żywieniowe. Dlatego też Intermarche
oferuje specjalne karmy dla szczeniąt, psów
dorosłych oraz starszych, aby w każdym
wieku wspierać ich rozwój, dostarczać niezbędnych składników odżywczych i zapewnić zdrowe zęby, sierść i kości. Dla pupili
będących na diecie należy stosować karmy o
obniżonej zawartości tłuszczu, dla psów aktywnych – karmy zaspokajające ich potrzeby
energetyczne, wzmacniające mięśnie i kości.
A niezależnie od wielkości i wymagań każdy
z psiaków z chęcią spróbuje pysznych przekąsek, których szeroką ofertę można znaleźć
w sklepach Intermarche.
Koty są indywidualistami o silnym charakterze i określonych upodobaniach. Potrzebują karmy, która sprosta ich wymaganiom
i dostarczy im niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów.
Dlatego Intermarche tak dobiera asortyment, aby zaspokoić nawet najbardziej wymagające kocie brzuszki. Są karmy suche,

- zabawki dla kota oraz szereg akcesoriów.
W sklepach Intermarche można znaleźć
karmy dla kotów po sterylizacji, które pomogą utrzymać kotom prawidłową wagę oraz
dobre funkcjonowanie układu moczowego.
Dla kotów przebywających głównie w domu
najlepsze karmy to takie, które wspomagają
prawidłową wagę i usuwają sierść z przewodu pokarmowego. Jeśli pupil ma problemy
trawienne lub jest bardzo wybredny jest dla
niego oferta lekkostrawnej karmy wspomagającej równowagę flory jelitowej. A dla
wszystkich mruczących pupili Intermarche
proponuje pyszne przekąski i odkłaczacze.

Żywność ekologiczna
Produkty ekologiczne wytwarzane są w
co najmniej 95 proc. metodami ekologicznymi, przeszły długotrwały proces certyfikacji i
oznaczone są specjalnym certyfikatem „Produkty Rolnictwa Ekologicznego”. Zielony
symbol ekologicznego liścia zamieszczany
na opakowaniach gwarantuje, że mamy do
czynienia z produktem ekologicznym. Co to
oznacza? W ekologicznych uprawach zabronione jest stosowanie nawozów sztucznych,
pestycydów, GMO, a w trakcie produkcji
żywności ekologicznej nie można stosować
sztucznych konserwantów, stabilizatorów,
wzmacniaczy smaku i zapachu. Ekologiczne
uprawy oznaczają jednocześnie bioróżnorodność i wytwarzanie produktów z poszanowaniem środowiska naturalnego, jakie nas
otacza. To wszystko dokładnie weryfikowane jest przez jednostki certyfikujące, które
sprawują kontrolę na wszystkich etapach
wytwarzania produktów począwszy od uprawy, procesu produkcji aż po opis produktu
zamieszczony na opakowaniu.
Bez wątpienia spożywanie żywności
ekologicznej oznacza postawienie na zdrowy styl życia. Rygorystyczne podejście do
procesu produkcji żywności przekłada się
na wysoką jakość, dużą zawartość witamin,
minerałów oraz składników odżywczych w
nich zawartych. Żywność ekologiczna ma też
wyjątkowy, prawdziwy smak – bez sztucznych dodatków i smakowych polepszaczy!
W ofercie Intermarche znajduje się szeroki wybór produktów ekologicznych począwszy od przetworów warzywnych, płatków
owsianych, mąki, makaronu aż po czekoladę
czy kawę.

Bio kosmetyki
Produkty BIO powstają według ściśle
określonych zasad, a proces ich produkcji
jest nadzorowany na wielu etapach. W takich
produktach minimum 95 proc. składników

roślinnych musi pochodzić z rolnictwa ekologicznego, gdzie nie stosuje się syntetycznych
środków ochrony roślin, a wykorzystywane
są jedynie nawozy mineralne. Produkty BIO
nie zawierają emulgatorów PEG, silikonów i
pochodnych ropy naftowej, sztucznych substancji zapachowych i barwników, a także
substancji z roślin genetycznie modyfikowanych czy konserwantów (np. parabenów czy
fenoksyetanolu).
Opakowania produktów BIO również
muszą być przyjazne środowisku – muszą
ulegać biodegradacji lub nadawać się do
recyklingu. Jak rozpoznać te produkty? Na
opakowaniach należy szukać certyfikatu COSMEBIO lub ECOLABEL.
COSMEBIO - to certyfikat nadawany
przez francuską organizację, który gwarantuje, że składniki kosmetyków nim oznaczonych w 95 proc. są pochodzenia naturalnego.
ECOLABEL - to europejskie oznakowanie utworzone w 1992 r. przyznawane wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.
Intermarche poleca kremy z naturalnymi

olejkami i ekstraktami roślinnymi, delikatne,
łagodne dla skóry szampony z roślinnymi
wyciągami, dezodoranty na bazie naturalnych składników, patyczki higieniczne z bawełny biologicznej nie wybielanej chlorem
czy delikatne płatki do demakijażu.

Ekologiczna chemia
Produkty chemiczne powinny być skuteczne, łagodne dla skóry i przyjazne środowisku – i takie właśnie są produkty marki
Apta Ecologic, które proponuje w sprzedaży
Intermarche.
W sklepach znaleźć można skuteczne i
wydajne płyny do mycia: płyny uniwersalne
o szerokim zastosowaniu, płyny do szyb czy
bardziej specjalistyczne środki do czyszczenia kuchni, a także delikatne dla skóry płyny
do mycia naczyń. Intermarche oferuje również ekologiczne środki piorące zawierające
czynne substancje pochodzenia roślinnego
czy żele do czyszczenia toalet.

Pamiętajmy – w Intermarche zawsze jest
świeżo, tanio, zdrowo i ekologicznie!
Marta Pikor
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Każdy, kto choć raz dotykał niemowlęcej główki z pewnością na zawsze zapamięta to wrażenie.
Skóra głowy jest jedną z najdelikatniejszych
części ciała, niestety zapominamy o tym jak tylko
pojawiają się włosy.
A przecież komórki skóry głowy pozostają
szczególnie uwrażliwione przez całe życie i to od
nich zależy piękno naszych włosów i ich kondycja.
Aby przywrócić równowagę skórze głowy sięgnijmy znów po to co najlepsze, czyli do natury.
Szukałam długo, aż w końcu się udało i mam
„skoncentrowaną naturę” czyli Lotion Concentree, stworzony i opatentowany przez Medavita.
Jest to wyjątkowy koncentrat wyciągu z 10 roślin:

foto: P. Sobolewski

arnika, rozmaryn, aloes, tatarak, mirra, cynamon,
imbir, galbanum, gałka muszkatołowa i kamfora.
Składniki te mają właściwości lecznicze i pomagają zwalczać wszystkie problemy ze skórą głowy.
Na bazie Lotion Concentree proponujemy
kuracje przeciw wypadaniu włosów, przeciwłupieżową, na włosy przetłuszczające się oraz do
wrażliwej skóry głowy, które można kontynuować pielęgnacją domową.
Zaraz po zabiegu poczujesz lekkość i niezwykłą moc roślin. Tylko uwaga, bo to uzależnia.
Na kuracje Lotion Concentree zaprasza Klinika
c.d.n.
Fryzury ul. Targowa 1 Częstochowa.
tekst: A. Midera

Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909
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Lelów – stawia na ekologię

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,
olejną
gminą
z terenu
powiatu
z tym, co w lesie możemy
poznać,
a czegoczęstochowskiesię nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
go, która
postawiła
na ekologię
dzięki środkom
nielegalnej
działalności
w lasach,
czyli kłusownictwu
i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżefinansowym
pozyskanym
z Wojewódzkiego
Fundumy
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
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka- przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

towicach – jest gmina Lelów. Już od ładnych kilku lat
władze gminy skutecznie wdrażają różnego rodzaju
projekty ekologiczne.

Budowa wodociągu

zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowoW latach 2011 – 2013 gmina Lelów -gazowych emitowanych do atmosfery
przeprowadziła projekt dotyczący wo- przez lokalne źródła ciepła, dzięki poprawie
stanu
budyndociągów pod nazwą: „Drochlin – Posię przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
– Wydaje
nam
się, energetycznego
że wiemy posłużę
ku. jest
Kolosalnej
również
słoda, Lelów – Posłoda, Biała Wielka
kosztować.
Jak jednak wspomnieliśmy
funkcjez lasu
są trudne
funkcje
dzieciwz formie
podstawówki.
przedmiocie
„przyroda”
za- musi
jak ważny
dla naspoprawie
wszyst- uległ
dotacji i Na
pożyczki
z WFOZadanie związane
demontażem,
demontażem,
transportem
i unieszkobudynku
wokół.
wraz z przebudową istniejącego ujęcia
do
wyceny,
a
społeczeństwo
nie
chciałoby
przecież
płacić
za wstęp
pytała
o to, coŚiGW
nam daje
las.
Dzieci
ze
wsi
piały
przede
wszystkich las.stan
Nie wizualny
zdajemy sobie
jed-i terenu
w Katowicach wyniosła aż dliwieniem wyrobów zawierających transportem i unieszkodliwianiem
Na
tym nie
gruntownych
rewody w Lelowie.” W skład poważnej
i
do lasu.realizacji
Skalę wydatków
niech
zobrazuje
przykładstanowiących
Wejherowa.
kim o grzybach,
jagodach,
chruście, czyli po prostu oazbest”.
rzeczachW wyniku
nak sprawy
z tego,
jakkoniec
wiele on
400.365,00
zł.
dokoazbestu
z
budynków
montów
Gminnego
Ośrodka
kosztownej inwestycji wchodziły:ma funkcji
Przygotowano
tam 100 km własność
trasy dla koni.
wymagają
wypo Kultury
które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrumnano
Warszai jak złożona
jest jego
docieplenia
ścian zewnętrznych,
osóbZagrody
fizycznych
z terenu
w Lelowie.
Po
etapie
I
przyszedł
czas ze Odbudowa
* sieć wodociągową PCV ørola
160– mówi
miany
co
5
lat.
Co
5
lat
trzeba
więc
ponieść
wydatek
200
tyś.
zł.
las redukuje urządzeń
ilość dwutlenku węgla wstropów,
atmosfe-dachu
prof. Andrzej Grzy- wy pisały,
poddasza, wykonano gminy Lelów powtórzono w roku
na II etap, który obejmował wymianę infrastruktury
mm o długości 6.530,77 m
technicznej
na obniżenie
wahań temperatury.
wacz, Przewodniczący Zarządu rze, albo że wpływa
eśnicy nie obawiają
że taCałkowity
fala zainteresowania
lasem
nowąPosłuinstalację centralnego
ogrze- się,
2016.
koszt realizacji
ciepła i instalacji centralnego uszkodzonej w wyniku
* sieć wodociągową PCV øGłównego
110 źródła
ale
Polskiego Towarzy- giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami,
możepompę
mieć jakieś
negatywne
skutki? dzięki któremu wywania.
Zastosowano
ciepła
przedsięwzięcia,
ogrzewania. W wyniku realizacji za- powodzi w Gminie Lelów
mm o długości 3.985,04 m
które mają dzieciaki ze wsi. Te
z miast
stwa Leśnego, którego popro- nie podały informacji,
Jedyne
czego
się obawiają,
to maszyny
powietrze/woda
oraz
drugie
źródło,
eliminowano
95,582zmotoryzowanych
Mg odpadów niepoprawiono sprawność wytwa* sieć wodociągową PCV ø 90siliśmy
mm odania
Toale
przedsięwzięcie
należy
do jedwidać niestety,
że rzadko
w nim
bywają.
przybliżenie Czytelni- wiedzą że las jest,
fanów
motocrossu i bezpiecznych
quadów. Te wyniósł
zdecydowanie
powinny
tj.
kocioł
na
pellet,
oraz
zastosowana
67.544,51
zł.
rzania energii do 83 proc. - wymiana nych z ważniejszych, których podjęła
o długości 837 m
Opinie
są
więc
różne
i
lasy
są
dla
każdego
ważne
i
cenne
kom leśnej
tematyki..
mieć
swoje
miejsce
poza
lasem,
być
może
na
jakichś
terenach
została
instalacja
sterująca
pompami,
* sieć wodociągową PE ø 180 mm o dwóch kotłów na nowe z podajnikiem się gmina Lelów. Było realizowane w
budowy
sposób. Według mojej opinii najważniejszazaworami
wartość mieszaczowymi.
przyleśnych w porozumieniu
z gospodarstwami
agroturystycznyczym
zapominamy
lub o w inny
Dokona- Dokończenie
tłokowym.
Zmodernizowana
została
długości 747 m
latach
2013-2014
i obejmowało:
wodociągu
w
Staromieściu
lasu
to
nie
jest
wcale
drewno,
ani
grzyby,
ani
jagody,
tylko
mi.
Ważne
jednak
jest
żeby
to
były
ograniczone,
wydzielone
miejczym
nie
wiemy,
gdy
zano
również
unieszkodliwienia
9,5
Mg
* przyłącza wodociągowe szt. 204 instalacja sterująca pompami, zawo* sieć wodociągowa
o długościekologicznej
414 odpadów
jego
funkcja
prozdrowotna.
Infrastruktury
pańsca.
Najlepsze
do
tego
są
oczywiście
tereny
byłych
poligonów.
W
stanawiamy
się
nad
rolą
lasów
zawierających
azbest
z
poTo
jedno
z
ostatnich
zadań,
maz rur PE ø 40 i 63 mm o łącznej długo- rami mieszaczowymi. Wymieniona mb, (z rur 225 x 20,5), w miejscowości
wierzchni
312
mkw.
stwa
bez
lasów
nie
można
sobie
wyobrazić.
Chociaż
dla
rożtej
części
Jury
naturalnym
ujściem
stała
się
Pustynia
Siedlecka,
ale
w
naszej
rzeczywistości?
jących
na
celu
poprawę
stanu
środozostała
również
instalacja
grzejnikości 1.664,90 m
Lelów
Całkowity
koszt
realizacji
zadaniamotocykli
nych grup
na- nie
można
dopuszczać
czterokołowców
w bezpośred- *Chrust,
drewno,
grzyby,
jagody,
każdyskłada
rozumie,
wiska i naturalnego
na terenie
gminy
się zale
grzejników
sta- społecznych różne funkcje są ważne i mam
przebudowę
ujęcia
wody
wrazspacer
z wa,toktóra
* sieć
wodociągowa
o długości
112
to
575.473,98
zł,
ale
aż
308.264,00
dzieję,
że
większa
część
społeczeństwa
się
tu
ze
mną
zgodzi.
nie
pobliże
parków
krajobrazowych,
czy
rezerwatów
przyrody.
lasy
jako
całość
mają
ponadto
ogromną
funkcję
w
infrastrukturze
Lelów.
Inwestycję
zakończono
w
paźlowych płytowych z zaworem termoinfrastrukturą towarzyszącą.
mb, (z rur
160),
w
miejscowości
Le- zł efektów
gmina
pozyskała
w
formie
dotacji
Ekonomika
leśnictwa
zna
takie
pojęcie
jak
internalizacja
Bardzo
ważne
jest
więc
edukowanie
małych
dzieci,
żeby
od
sameekologicznej,
o
czym
na
co
dzień
niekoniecznie
pamiętamy;
są
one
dzierniku
2016
roku.
statycznym
i
głowicą
termostatyczną.
Koszt realizacji zadania (w tym
lów przy ul. Żareckiej
i pożyczki z go
WFOŚiGW
w Katowi- korzystały
Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy
początku świadomie
z lasu. Jeśli
już młody
człowiek
wodochronne,
i przeciwerozyjne.
Decydują
o mikroW ramach
zadania
wybudowano
Przewody
instalacji
rurowejzewnętrznych.
wykonaśrodki PROW)glebochronne
wyniósł 4.824.553,09
* sieć wodociągowa o długości 42 cach.
z
lasu
w
sposób
pośredni.
Przykładem
niech
będą
gospodarstwa
ma
nawyk,
żeby
nie śmiecićsieć
w lesie,
to jako dorosły
będzie się
klimacie,
o
czystości
powietrza,
a
także
o
zaopatrzeniu
w
wodę.
ne
zostały
z
rur
stalowych
w
nowej
wodociągową
w też
Staromieściu
zł. Aż 897.060,00 zł pochodziło z
mb, (z rur 160), w miejscowości Lenie jedyne
przedsięwzięcie
technologiii powodziach
zaprasowywaniaagroturystyczne
o średnikońmi. Jeśli są położone w To
pobliżu
umiał odpowiednio
zachować.
Pamiętajmy,
że olasłącznej
wiele długości
człowieOstatnimi
laty,
ulewnych wiosennych
(Kolonia
Pożernice)
WFOŚiGW
w po
Katowicach,
w formie deszczach
lówdysponujące
przy ul. Koniecpolskiej
związane
z usuwaniem
szkodliwego
cach zgodnych
atrakcyjne
od
konkurencji
z
mniej
intekowi
daje,
zawsze
dawał
i
chce
dawać,
ale
nie
bez
umiaru.
mamy
do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami
glebz iprojektowanymi.
więcej lasu, to są wtedy*bardziej
1.168,5
m
i
6
przyłączy
wodociągopożyczki.
przepompowania wody, wydaj- azbestu, którego podjęła się gmina
Całkowity
realizacji
II etapuokolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem
resującej
z efektu
się mówi
na tenrealizacji
temat w mediach.
Choćby ten
przykład koszt
uświadaziękuję za rozmowę.wych o łącznej długości 40,2 m.
Efektem
inwestycji
ność 30 m3/dobę, w miejscowości Lelów.
Za kwotę 42.727,06 zł unieszw Gminnym
Ośrodku zewnętrznego.
Kultury w
Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość
mia
jak bardzo
nasze bezpieczeństwo
zależne
jest od lasów.
Bar
Efektem realizacji Hubert
inwestycji
jest nam
stworzenie
możliwości
dostawy prac
Ślęzany
kodliwiono
odpady zawierające azbest jest stworzenie możliwości dostawy
mieszkańcom wody do picia o odpo- Lelowie to 213.731,13 zł tego, że lasy są państwowe,
powoduje
iż
mało
kto
chętnie
godzi
* sieć kanalizacji deszczowej 400 z budynków stanowiących własność
wiedniej
jakości.
za w
korzystanie
z lasu,
a przecież
odnosi korzyści.
„Treści zawarte w publikacji
nie stanowią
oﬁcjalnego
ośrednio
lasy są zatem dużo więcej
dla nas warte,
niżby się na płacenie
mieszkańcom
wody do
picia o odGruntowny
remont
mb,
miejscowości
Lelów
przy ul.
osób fizycznych stanowiska
z terenu gminy
Le- Wojewódzkiego
organów
Funduszu
Ochrony
wynikało toregionalnych
z prostego rachunku budynków
za sumę ton szkolnych:
drewna?
powiedniej jakości.
Koszt
realizaSzkoły Polnej i Łąkowej.
Wzmocnienie
lów. Zadanie
na zbieraniu
z cji to Wodnej
Środowiska
i Gospodarki
w Katowicach”
-ośrodków
Amerykanie kultury
robili już nawet badania wyceniające
las. Okazufunkcja
lasu wydaje
coraz bardziej
upo- polegało
270.446,12
zł, ponad 50 proc.
Koszt
realizacji
zadaniasięwyniósł
Podstawowej
w Lelowie rozdrowotna
posesji zalegających wyrobów azbeje się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. warDostrzegazł.PanGmina
zwiększone
zainteresowanie
(156.307,36 zł) dofinansował z WFO1.790.303,24
otrzymała
przy ul. Szczekocińskiej 41wszechniać.
–
modernizacja
Gminnego
stowych bądź ich demontażu z budyntości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko- rekreacyjnymdofinansowanie
traktowaniem lasów?
z WFOŚiGW w Ka- ków, ich transporcie i unieszkodliwie- ŚiGW w Katowicach.
oraz Szkoły Podstawowej
Ośrodka
Kultury
w Lelowie
nują
ekonomiści
różnymi
metodami, więc ich wyniki się nieco
- Faktycznietowicach
ostatnimi
bywanie
Renata R. Kluczna
w laty
formie
dotacjiww lasach,
kwocie zwłaszcza na
niu w miejscu do tego przeznaczonym.
W
ramach
tego
projektu
dokonano
w Ślęzanach
38
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno
to nie wszystko.
obrzeżach miast,
jest coraz zł.
popularniejsze. Coraz więcej ludzi za1.220.763,99
Efektem realizacji inwestycji jest
termomodernizacji budynków GminZadania
inwestycyjne
pt. „TerMiłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie
uwagę
na bez- gląda
do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak koCykl artykułów tematycznych
ograniczenie uciążliwości dla ludzi i
nego Ośrodka Kultury w Lelowie przy momodernizacja budynku Szkoły Demontaż materiałów
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli- larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą.
Rosnąpod
nazwą NASZE SUKCESY
środowiska odpadów zawierających
ul. Szczekocińskiej 31.
Podstawowej w Lelowie przy ulicy zawierających azbest
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce- ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących
EKOLOGICZNE
– DZIĘKI
Zadanie inwestycyjne pt. „Termo- azbest poprzez usunięcie i unieszkoW wyniku realizacji zadania wyko- Szczekocińskiej 41” oraz identyczne
nia,
jeszcze mniej
chciałby zapewne za to płacić... rodzin, czy właścicieli
psówbudynku
wymuszaSzkoły
odpowiednią
infrastruktuWSPARCIU
WFOŚiGW
W KAdliwienie
54,838427
Mg
odpadów
modernizacja
Podstananoadocieplenie
ścianchętnie
zewnętrznych
dla Szkoły Podstawowej w Ślęzanach
Znam
jeden
przykład,
gdzie
miasto
Stutt
gart
płaci
wodociągom
rę.
Trzeba
ciągle
ustawiać
jakieś
nowe
ławeczki,
śmietniki,
stoły,
TOWICACH,
które
będziemy
wowej w Nakle (gmina Lelów) wraz z niebezpiecznych.
budynku, docieplenie stropu i stropo- nr 38
za
dobrąwymieniono
czystą wodę
z terenów
leśnych, ale
poza podobnymi
czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne
publikować na łamach Tygodnika
dachu,
stolarkę
okienną
obejmowały
wymianę wiaty,
instalacji
sytuacjami,
funkcje które lasy
nie
mają
namacalnej
zaczynają
się
ostatnio
wysuwać
na
coraz
bardziej
widoczny
plan.
7 dni przez cały 2017 rok, z pewi drzwiową.cenne
Wyremontowano
salępełnią
centralnego ogrzewania wraz z kowartości
rynkowej
w tym jest wielki
Według raportu
Leśnik musi
nością przyczyni się do wzrostu
widowiskową
oraz ipomieszczenia
dla problem
tłami, wymianę
stolarki okiennej
i być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą,
FAO
o
stanie
lasów
w
europie,
ponad
80
proc
lasów
na
świecie
mającym
dryg
do
komunikacji
społecznej,
do
edukowania
gości,
wiedzy i świadomości o roli, jaką
potrzeb biblioteki gminnej. Dokonano drzwiowej, docieplenie ścian i stropu
jest
państwowych.
sprzedaje się ich, więc
się ich nie
spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
WFOŚiGW w Katowicach odgrywymiany
instalacjiNiewodno-kanalizabudynków
orazwycenia.
wymianę których
orynnowaNiemcy
na przykład
to w ten sposób,
że w państwach
lasyzadania
faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolowa w kształtowaniu środowiska
cyjnej oraz
części komentują
instalacji centralnia. W wyniku
zrealizowania
byłego
bloku socjalistycznego
lasy były państwowe,
więc rządyzostały
gicznestraty
z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechunaturalnego.
red.
nego ogrzewania.
Zagospodarowano
znacznie zmniejszone
nakradły
i nie budynku
oddały. Nie
jest to place,
jednak cała
prawda,
bo przecież
rów z kijami
teren wokół
(zieleń,
ciepła,
poprawiono
efekt wizualny
bu- uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
"Treści zawarte
państwa
oddają wszystkich tych lasówdynków,
w ręce ale
prywatne.
parkingi,nie
chodniki).
równieżJest
zostałoczekiwania,
osiągnięty na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zaskow
publikacji
nie stanowią
Całkowity
koszt
realizacji
zada-dla środowiska,
tak dlatego,
że nikt
przecież
za istotne
a trudne
czyło
to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść
efekt ekologiczny
w do
postaci
redukcji
oficjalnego stanowiska organów
nia (w funkcje
tym środki
RPO)
pochłonął emisji CO2, pyłów i innych
wyceny
lasu nie
zapłaci.
do szkodlilasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane
Wojewódzkiego Funduszu
1.227.374,44 zł. Kwota dofinansowa- wych gazów.
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Ochrony Środowiska
Całość jakprzeprowadzonych
nia WFOŚiGW
w formogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest
o właśnie w
te Katowicach,
funkcje, które
Pan wspomniał,
zapobie- Lasy nierei
Gospodarki Wodnej
montów
zamknęła
się
w
wydatkach
mie pożyczki
wyniosła
146.200,00
zł.
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
706.931,37
zł. wiadomo
Kwota dofinansowania
w Katowicach"
realizacji
zadania jestile na
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do- Efektem
Między innymi.
By zilustrować
ten temat

L
-

O

D

P

T

P

106

15

nr 8 (667)

XIII Puchar Kocinki

Już po raz ósmy odbyły się nad rzeką Kocinką zawody wędkarskie o „Puchar Wójta Gminy Mykanów”. W lesie w miejscowości
Zasmole zjawiły się 62 osoby z takich miast jak: Częstochowa,
Opole, Wieluń, Katowice czy Będzin. Nie zabrakło oczywiście
również miejscowych zawodników z gminy Mykanów.

Corocznym założeniem
Zarządu Koła PZW Mykanów, organizatora całej
imprezy jest rywalizacja w
pięknej, zimowej aurze i
aktywne obcowanie z naturą. Uczestnicy mogli łowić
metodą spinningową lub
muchową, zgłaszając do
klasyfikacji dwie najdłuższe ryby, które po zmierzeniu natychmiast trafiały z
powrotem do wody. W sumie złowiono 13 pstrągów i
lipieni.
Po 5 godzinach zmagań
podliczono wyniki i Dariusz
Pomada wójt gminy Mykanów (główny patron i darczyńca całych zawodów)
wręczył najlepszym puchary i upominki.
Po części oficjalnej zawodnicy wraz z rodzinami
i osobami towarzyszącymi
mogli ogrzać się przy ognisku i zjeść gorący posiłek w
przepięknej, leśnej scenerii.

Spotkanie trwało jeszcze
kilka godzin przy rozmowach o nadchodzącym sezonie. Oczywiście wszyscy
uczestnicy (zawodnicy i
osoby towarzyszące) zadeklarowali, że stawią się w
przyszłym roku na kolejnej
edycji zawodów.
Wyniki zawodów:
1. Jerzy Wodecki (76,4
cm) - KOŁO PARYŻBĘDZIN
2. Kamil Kielan (70,5 cm)
- KOŁO PZW MYKA-

NÓW
3. Jacek Chrząstek (36,8
cm) - KOŁO PZW
MYKANÓW
4. Adam Kita (36 cm) KOŁO PZW MYKANÓW
5. Marian Maciejewski (36
cm) - KOŁO PZW CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC
6. Aleksander Kotecki
(34,2 cm) - KOŁO PZW
CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC
7. Andrzej Zasępa (34 cm)

- KOŁO PZW MYKANÓW
8. Tadeusz Chrostowski
(33,4 cm) - KOŁO PZW
MYKANÓW
9. Dominik Heluszka (33
cm) - KOŁO PZW MYKANÓW
10. Dawid Witkowski (32,6
cm) - KOŁO PZW MYKANÓW
Specjalny upominek dla
najlepszego
muszkarza
otrzymał Kamil Kielan.
Adam Nogaj

Bezpieczny lód
Od kilku lat nie mieliśmy tak
długiej i mroźnej zimy.
Niskie temperatury spowodowały, że pokrywa lodowa
na naszych akwenach waha się
między 20 a 40 centymetrów,
co w zupełności wystarcza
do bezpiecznego wędkowania
i uprawiania sportów zimowych. Jednak prognozy pogody zapowiadają zbliżającą
się odwilż, dlatego chciałbym
przypomnieć o kilku podstawowych zasadach zachowania się
na lodzie.
Na początku parę słów o naukowych badaniach lodu. Lód od 5 do
7 cm może utrzymać pojedynczego człowieka, jednak chodzenie nie
jest bezpieczne, 8-10 cm utrzymuje
dwóch ludzi stojących w miejscu, 10
cm to minimalna grubość, na której
można wędkować, na 15 cm lodzie
można jeździć skuterami śnieżnymi
i bojerami oraz wykonywać (według
przepisów BHP) różne prace (dotyczy
to również zawodów wędkarskich),
20-30 cm utrzyma samochód osobowy, a 40 cm samochody terenowe i
vany. Pamiętajmy jednak, że badania
te dotyczą lodu tak zwanego czarne-

go, świeżego i krystalicznego, który
zdarza się bardzo rzadko.
Najczęściej na naszych zbiornikach
występuje lód szary lub zmieszany
ze śniegiem i jego wytrzymałość jest
zmniejszona nawet o 70 %. Po za tym
by bezpiecznie poruszać się po zamarzniętym akwenie należy dobrze
znać jego charakterystykę. Trzeba
wiedzieć czy nie występują jakieś
oparzeliska, źródła czy trzcinowiska,
bo takich miejscach warstwa zamarznięta jest o wiele cieńsza. Nawet teraz na naszych gliniankach: Pacyfiku,
Zaciszańskiej, Bidzie czy Adriatyku
występują szczególnie przy wysokich

skarpach oparzeliska, gdzie warstwa
zamarznięta ma kilka centymetrów.
Niektóre miejsca od początku zimy
wcale nie zamarzły, choć nocami było
po niżej – 20 stopni. Inaczej też jest
na zbiornikach zaporowych. Tam
należy pamiętać, że po spodem występują ruchy wody, które wypłukują
lód od spodu lub tworzy się poduszka powietrzna, co również powoduje
zmniejszenie jego wytrzymałości. Nie
należy zbliżać się do wszelkich tam
czy jazów, bo tam nawet przy bardzo
niskiej temperaturze lód jest bardzo
cienki. Jeśli już zdecydujemy się, by
spędzić jakiś czas na zamarzniętym

akwenie to wcześniej upewnijmy się,
najlepiej przy samym brzegu, jaka jest
warstwa i grubość i nie sugerujmy się
tym, że na lodzie są już inni ludzie.
Co do wjechania na niego samochodem to nigdy bym nie zaryzykował,
bo Polska to nie Alaska czy Syberia.
W Polsce media informowały w tym
roku już kilka razy o utopieniu samochodów czy quadów.
Co roku też słyszymy o utonięciach
pod lodem, a dzieje się tak, bo ludziom
brakuje wyobraźni i chęć złowienia
ryby czy pojeżdżenia na łyżwach kończy się tragicznie.
Pamiętajmy też o tym, że temperatura z dnia na dzień będzie się zwiększać, a dzień jest coraz dłuższy do tego
dojdą opady deszczu i choć lód będzie
gruby to stanie się bardzo kruchy i
niebezpieczny. Ludzkie życie jest najważniejsze, więc jeśli już wybierzemy
się na taki wypoczynek upewnijmy
się, że jest bezpiecznie.
RSA

Sprostowanie PZW
W relacji z zebrania koła WYKROMET
w poprzednim numerze „7 dni” wkradł się
błąd. Według artykułu w skład sądu koleżeńskiego wszedł Stanisław Zgrzebny,
a powinno być Stanisław Pindych.
Za pomyłkę bardzo przepraszamy.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Mądrość musisz
sam z siebie
własną dobyć pracą.”
Adam Mickiewicz

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Płukanka do włosów z
pokrzywy: 2 -3 łyżki suszonej pokrzywy zalej 500
ml wrzącej wody, przykryj,
po 20 minutach dodaj 2
łyżki octu jabłkowego lub
soku z cytryny, wypłucz
włosy po wcześniejszym
umyciu – włosy staną się
lśniące, pozbędziemy się
też łupieżu. Płukanka z pokrzywy nie jest wskazana
dla włosów suchych. Nie
rób płukanki ze świeżej
pokrzywy - może zabarwić
włosy na zielono.

2. Aby drożdże zachowały
dłużej świeżość trzymamy
je w stanie świeżym w
mące zawinięte w papier
pergaminowy.
3. Herbata to doskonały
nawóz pochodzenia organicznego, którym możemy
zasilać rośliny domowe. Torebkę po herbacie umieszczamy na dnie doniczki,
zakrywamy zrobiony w niej
otwór. Dzięki temu herbata
nie tylko odżywi roślinę, ale
zapobiegnie wyciekaniu z
doniczki nadmiaru wody.

Rok
reformacji
i reformatorów

Natura jest ponura, złachane kojoty na
nic nie mają ochoty. Im bardziej kojot jest
złachany, tym bardziej konserwatywnieje.
Uznaje świat taki jakim jest, a jest z zasady
daleki od ideału, niedoskonały, nieestetyczny
i dość ponury. Mniej złachany kojot wierzy
jeszcze w możliwość naprawy świata w drodze reformy.
Mamy więc Rok Reformacji, 500 rocznicę rewolty pana Marcina Lutra przeciw hierarchii Kościoła Katolickiego. Panu Lutrowi
słusznie nie podobał się świat korupcji, nepotyzmu i skrytobójstwa, a taką zasłużoną sławą cieszyli się panowie Borgia et consortes
sprawujący urząd papieski. Przybił więc Luter w przedsionku lokalnej świątyni gazetkę
wielkich hieroglifów z 95 tezami (nieczytelnych dla większości wittenberskich analfabetów). Miała być dyskusja, zaczęła się jatka,
wzajemne mordowanie się Europejczyków z
powodu nieczytelnych różnic w dogmatach
chrześcijaństwa trwało, z krótkimi przerwami, do 1648 r. Wymyślność w zadawaniu
sobie wzajemnych cierpień swoją kreatywnością w kompleksy wprawić mogło nawet
pana Belzebuba.
Nie dojdziemy do porozumienia, czy

TYGODNIK REGIONALNY

Emiś

Pies urodzony w 2006 r. Emiś to cudowny i spokojny psiak. Uwielbia głaskanie po pyszczku i drapanie za
uszkiem. Na smyczy chodzi spokojnie, choć zdarza mu
się bryknąć radośnie na myśl o spacerze i zabawach z
człowiekiem. Emiś sporo przeszedł w swoim życiu,
jednak dzięki pracy wolontariuszy odzyskał chęć życia.
Niestety w boksie siedzi smutny przy kratach i wypatruje ludzi, którzy obdarzyliby go odrobiną czułości. Emiś
pilnie potrzebuje domu - schroniskowa rzeczywistość
go przytłacza i znowu zaczyna zamykać się w sobie. To
bezkonfliktowy i bezproblemowy piesek. Szuka cierpliwego i delikatnego opiekuna, który pokocha go tak, jak
Emiś na to zasługuje.
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

winna była idea, czy ciemna strona ludzkiej natury, czy był to dopust Boży, czy
też szatan zaszalał ze szczęścia. W każdym
razie to doświadczenie historyczne uzasadniać może wstrzemięźliwość konserwatysty
wobec wszelkich reform, a zwłaszcza tych
nieprzemyślanych, stanowiących rodzaj eksperymentu zastosowanego na żywym organizmie.
Konserwatysta posiłkuje się czymś w
rodzaju pamięci instytucjonalnej, z lekkim
politowaniem patrząc na powtarzające się
próby wyważania dawno otwartych drzwi,
czy nowatorstwa w odkrywaniu praw natury
działających od wieków. Wie, że problemy
społeczne, także takie jakie dziś nas bolą, istniały od wieków, większość nowoczesnych
metod ich rozwiązania jest nieświadomym
powielaniem błędów czynionych przed laty.
Cóż jednak robić gdy reformy (reformacja) stają się celem i jedynym uzasadnieniem
pędu ludzi do panowania nad innymi ludźmi.
Hitler, Mussolini, Lenin chcieli po prostu
sobie porządzić wszystkim, bez zbędnych
ograniczeń. W innych warunkach historycznych być może zadowoliliby się farmą z niewolnikami, ponieważ na farmę ich nie było

stać, a niewolnictwo było zakazane musieli
swoje chęci maskować tworząc nazizm, faszyzm, komunizm czy inne -izmy. Podobnie
było wcześniej z reformacją, może nie tyle
Luter, co inni jego naśladowcy chcieli sobie
porządzić, głoszone i uskuteczniane dogmaty
były tylko tej chęci uzasadnieniem.
Przenosząc to na grunt nasz wiejsko-miejski... Są, niewątpliwie jednostki tak ambitne,
że chciałyby sobie porządzić miastem, albo
chociaż szkołą czy szpitalem. Część z nich
motywowana jest niewątpliwie dobrymi chęciami, nie tylko marzeniem o dobrej pensji i
samochodzie służbowym. Nie wątpię też, że
przynajmniej niektórzy zdolni są przekonać
wyborców o swojej kompetencji. I niech to
robią, niech spełniają swoje sny o władzy.
Tylko po co w tym celu obiecywać przyłączenie Koniecpola i Konopisk do Częstochowy (w ramach wyśnionego województwa
czy powiatu metropolitalnego), po co psuć
sieć usług edukacyjnych czy zdrowotnych,
po co mamić nowymi dogmatami reform (reformacji)... Socjalizm to system służący do
walki z problemami nie występującymi w innych systemach. Czyli, mniej więcej, to taka
współczesna Polska.
Jarosław Kapsa
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Przyjaciółki rozmawiają o miłości. Jedna z nich, rozmarzona, pyta drugą:
– Powiedz mi, spotkałaś już mężczyznę, który jednym
dotknięciem poruszył w tobie każdy nerw?
Na to druga odpowiada:
– Tak, to był dentysta.
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