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Była „na wnuczka”
– teraz „na prąd”
O tym, że na celowniku oszustów są przede wszystkim osoby starsze
– napisano już wiele. Staruszkowie to łatwy cel dla wszelkiej maści cwaniaków i naciągaczy. Nierzadko ubogi emeryt szuka oszczędności, choćby niewielkich, a z racji podeszłego wieku i związanej z tym bezradności
oraz naiwności, jest podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje.
– W ubiegłym tygodniu do naszego bloku zawitał młody, bardzo elokwentny i miły mężczyzna. Sąsiadki twierdziły, że jest pracownikiem Tauronu. Proponował starszym osobom podpisanie nowej korzystniejszej umowy na dostawę prądu, która obniży im koszty za energię
elektryczną. Okazało się, że kłamał, więc wezwaliśmy policję – mówi nasza Czytelniczka.
czytaj na stronie 3
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Wesołych Świąt
Wielkiej Nocy,
smacznego jajka
i mokrego Dyngusa
życzy
Redakcja 7 dni

WYDANIE ŚWIĄTECZNE – WIELKANOC 2017
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Zamienię mieszkanie
2-pokojowe (35m²)
na większe 3-pokojowe.
Najlepiej w dzielnicy
Trzech Wieszczów.
Tel. 536 526 300

Sprzedam działkę
rekreacyjną nr 3456/6
3.349 metrów
Prusicko Rybaki.
Tel. 571 278 825
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Nowe metody oszustów

Była „na wnuczka”
– teraz „na prąd”
dokończenie ze strony 1.
Do redakcji zgłosiła się
oburzona mieszkanka jednego z bloków dzielnicy
Trzech Wieszczy z prośbą o nagłośnienie sprawy, która posłużyłaby za
ostrzeżenie dla wszystkich,
a szczególnie dla osób starszych.
– Ten młody mężczyzna, który chodził od
mieszkania do mieszkania
naprawdę wzbudzał zaufanie. Zaraz na początku
rozmowy powoływał się
na Tauron i, że jakoby jest
jego
przedstawicielem.
Roztaczał przed staruszkami wizje dużych oszczędności na rachunkach za
prąd. Prosił o pokazanie
ostatniego rachunku z Tauronu, od razu przeliczał i
podawał kwotę, którą rzekomo osoba zaoszczędzi,
podpisując nową umowę.
Dziwnym trafem pan odwiedzał tylko starszych ludzi – opowiada mieszkanka Częstochowy.
Rzeczywiście wiedza
przedstawiciela handlowego o tym, do których drzwi
ma zapukać jest zastanawiająca. Nie odwiedzał on
bowiem osób młodych czy
też nawet w średnim wie-

ku, lecz wyłącznie osoby
starsze.
– Miał pecha, że zapukał do moich drzwi, a te
otworzył nie zgrzybiały
staruszek, tylko mój mąż –
jeszcze niczego sobie facet
w średnim wieku. Przedstawiciel był wyraźnie zaskoczony i zmieszany. Po
przywitaniu się, nie bardzo
wiedział jak rozpocząć
rozmowę. Mąż zapytał o
cel wizyty, na co przedstawiciel stwierdził, że jest
ankieterem i zbiera opinie
wśród mieszkańców tego
bloku o wysokości rachunków za prąd i gaz. W tym
czasie z góry zeszła sąsiadka, która poinformowała
męża, że ten pan był tyle
co u niej, że to przedstawiciel firmy Tauron i właśnie
podpisała z nim umowę
na dostarczanie prądu. Sąsiadka mówiła to wyraźnie uradowana. Jak sama
stwierdziła – „teraz będę
płacić niższe rachunki za
prąd”. Mój mąż chwycił za
identyfikator przedstawiciela i okazało się, że to nie
firma Tauron tylko spółka
Polski Prąd i Gaz [PPiG]
– relacjonuje nasza Czytelniczka.
Wśród
mieszkańców
zgromadzonych na klatce

schodowej wywiązała się
dyskusja, której finałem
było wezwanie policji.
– Przyjechało dwóch
umundurowanych funkcjonariuszy. Wtedy przedstawiciel PPiG zaczął się
wszystkiego
wypierać.
Finał sprawy był taki, że
akwizytor opuścił nasz
blok w towarzystwie policji. Nie wiemy na razie,
jaki będzie dalszy ciąg tej
sprawy – mówi częstochowianka.
W Polsce działa około
460 podmiotów, zajmujących się sprzedażą energii
elektrycznej. Jednym z
nich jest spółka Polski Prąd
i Gaz – wcześniej działająca pod nazwą Polska Energetyka PRO. Nie tak dawno PPiG został ukarany
grzywną w wysokości 10
milionów zł przez Urząd
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za naruszanie interesów konsumentów i za to, że przedstawiciele spółki podszywali
się pod dotychczasowego
sprzedawcę prądu. Ponieważ sprawa nabrała rozgłosu, w imieniu UOKiK
skomentował ją prezes
Marek Niechciał. „Akwizytorzy PPiG zawierają

umowy sprzedaży energii
elektrycznej w domach
konsumentów. Większość
klientów tej spółki to seniorzy. Jak wykazało nasze
postępowanie, spółka nie
zawsze pozyskiwała nowych klientów uczciwie.
Do urzędu wpłynęło ponad
pół tysiąca skarg z całej
Polski na jej działania”.
Zdaniem UOKiK, wielu
konsumentów podpisując
dokumenty, nie wiedziało,
że w tym momencie zmieniają sprzedawcę energii
elektrycznej. Przedstawiciele spółki sugerowali,
że przedkładane do podpisania umowy to aneksy
umów z dotychczasowym
sprzedawcą energii. Z postępowania
przeprowadzanego przez UOKiK
wynika, że spółka PPiG
posuwała się do znacznie
bardziej wyrafinowanych
praktyk pozyskiwania nowego klienta. Nierzadko
akwizytorzy twierdzili, że
jeżeli konsument nie podpisze dokumentów, pozbawiony zostanie prądu
lub jego umowa wygaśnie.
Jednocześnie, wielokrotnie manipulowali danymi
o niższych rachunkach za
energię elektryczną, m.in.
nie informując o obowiąz-

ku opłacania comiesięcznej
opłaty handlowej. Ponadto
przedstawiciele spółki niejednokrotnie zatajali wiedzę o konieczności opłacania dwóch faktur – jednej
za dystrybucję (staremu
dostawcy) i drugiej – za
sprzedaż energii elektrycznej (nowemu dostawcy).
Zdaniem UOKiK, spółka
nie oznajmiała klientom
o możliwości odstąpienia od umowy, a przede
wszystkim konsument nie
otrzymywał podpisanych
dokumentów. Polski Prąd
i Gaz skierował odwołanie
do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, uważając, że UOKiK „błędnie
ustalił stan faktyczny, a
materiał dowodowy nie
potwierdza stosowania zarzucanych spółce praktyk”.
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Wydawać by się mogło,
że po tylu informacjach
medialnych już nikt nie da
się nabrać oszustom. Niestety naiwność ludzka nie
zna granic. Policja wystosowała kolejny komunikat
w formie poradnika, w którym wyjaśnia, jak nie paść
ofiarą naciągaczy:
 Zawsze kierujemy
się zasadą ograniczonego zaufania.
 Nie wpuszczajmy
nieznajomych nam
osób.
 Podczas wizyty
obcych, zapewniajmy
sobie obecność sąsiada lub innej zaufanej
osoby.
 Nie podawajmy
przez telefon żadnych
informacji dotyczących naszego mieszkania, oszczędności,
przebywania w domu i
o liczbie domowników.
 Nie przekazujmy
gotówki i żadnych
innych rzeczy osobom
nieznanym. Wcześniej
skontaktujmy się
z innymi członkami
rodziny, żeby zweryfikować informacje
przekazywane przez
oszusta.
 Zawsze żądajmy
okazania identyfikatora lub legitymacji,
a w razie wątpliwości
potwierdźmy telefonicznie dane osoby
w miejscu pracy, które
reprezentuje.
 W razie zagrożenia lub ujawnienia
przestępstwa jak najszybciej zawiadommy
Policję, dzwoniąc na
numer 997 lub 112.
A tak na marginesie. Firma Tauron (prąd) i PGNiG
(gaz) nie podpisują umów
w domach klientów.
Renata R. Kluczna
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Sukces częstochowskich władz
Nareszcie jakiś sukces odniesie SLD-owska, częstochowska władza, do roku
2020 pozbędzie się rodzimego handlu i doprowadzi
do upadku częstochowskiego kupiectwa - brawo, brawo, brawo - a ekspansja zachodnich hipermarketów,
na naszym terenie dobiegnie końca. Mechanizm tej
sytuacji jest prosty, nepotyzm, celowy brak prawa
(patrz plan przestrzennego
zagospodarowania
miasta), brak wzorców, jakie
obowiązują w krajach zachodnich, w kwestii opinii
miejscowych
związków
kupieckich lub zawodowych, układy i duże, duże,
pieniądze dla znajomych
,,królika”.

Sytuacja w częstochowskim handlu, obiektów powyżej 500 m kw. wygląda
zatrważająco na niekorzyść
polskich placówek. Na dzień
dzisiejszy mamy w mieście:
16 Biedronek, ale 4 otworzą
się jeszcze w tym roku (Galeria Jurajska, Merkury, okolice
JG), 6 Lidli i Kauflandów, 3
Aldiki, 3 Netta, Tesco, Auchan i jeszcze kilka innych,
czyli około trzydziestu zachodnich, drapieżnych, unikających jak mogą płacenia
podatków sieci, żerujących
na nieuświadomionych klientach. Okazuje się bowiem,
że 90 proc. częstochowskiego handlu, leży w rękach
zachodnich dyskontów i hipermarketów. Jest się czym
szczycić, bo na tle statystyki

całej Polski (70 proc.), Częstochowa jest liderem i np.
wojewódzkie Opole może się
do nas umyć, bo ma tylko 8
Biedronek. Bardzo ciekawy
stosowany przez dyskonty, jest system generowania
strat w Polsce, a przemycanie
wielkich zysków do krajów
pochodzenia. Aby uniknąć
płacenia podatków, zyski są
przenoszone jako różnego rodzaju opłaty licencyjne (np. za
używanie znaku handlowego)
lub jako koszt przekazania
tzw. know-how, czyli wiedzy
potrzebnej do prowadzenia
działalności biznesowej. Stosowana inżynieria podatkowa
ma na celu, jak najtańszym
kosztem, wyprowadzić jak
najwięcej gotówki z Polski.
Ale nasza ,,kochana” władza

nie śpi, ona dzielnie pomaga
naszym częstochowskim kupcom, na przykład: podnosząc
czynsze, opłaty dzierżaw,
wywóz śmieci i zmuszając do
wykupu gruntów za kolosalne
i zawyżone stawki, np. kupcom z ,,Promenady”.
Teraz mała ciekawostka.
Wiecie, że Biedronka nie inwestuje nic w nasze tereny,
tylko wynajmuje od inwestora? A ,,inwestor” w mieście
nie ma problemu z niczym i
może nawet wyburzyć zabytkową kamienicę na Starym
Mieście i postawić tam dyskont.
Przy okazji, wielkie gratulacje dla Konserwatora i
Nadzoru Budowlanego, jesteście wielcy! Do czego
doprowadzi takie zaburzenie

proporcji w handlu, łatwo
przewidzieć, ale tylko osobie, która zna temat i trzeźwo myśli o przyszłości, a nie
o partykularnych interesach
swoich znajomych. Te wielkie konsorcja, które traktują
Polskę jak swoją kolonię, po
realizacji doskonale zakrojonego planu unicestwienia naszego kupiectwa, przechodzą
do dalszej fazy, czyli dyktują
swoje monopolistyczne zasady, zmowę wewnętrzną i kreację wyższych cen, co nam
jako potencjalnym klientom,
odbije się czkawką i w dużym stopniu zuboży portfele.
Już teraz kupujemy w hipermarkecie niby tańsze wyroby,
ale przy okazji wrzucamy do
koszyka rzeczy niepotrzebne
lub wręcz droższe niż w na-

szych osiedlowych sklepach.
Robimy tak z automatu, nie
zastanawiając się zbytnio, o
jakości tych wyrobów i pompowanych opakowaniach z
pomniejszoną ilością produktu. Ale nasz Prezydent nie
zawraca sobie takimi błahostkami głowy, tylko czuwa nad
dalszym rozwojem ,,czerwonego owada w kropki”. Takie
działania naszych władz wpisują się w szerszy ciąg, który potwierdza prawdziwość
stwierdzenia Alexisa de Tocqueville’a, który już w XIX
wieku zauważył, że ,,nie ma
takiego łajdactwa, którego nie
zrobiłaby swoim obywatelom
liberalna władza, jeśli brakuje jej pieniędzy”, dla swoich...
Piotr Stefański
ZPP Częstochowa

Czy ZMP jest w stanie wojny z rządem?
Związek Miast Polskich, którego członkiem – spośród 294 miast - jest także
Częstochowa (również Myszków i Lubliniec) po serii krytycznych opinii na temat
konfliktu pomiędzy związkiem a rządem Beaty Szydło, przekazał opinii publicznej własne stanowisko. W komunikacie wybrzmiewa sugestia, że „Związek
walczy z centralizacją, nie z rządem”. Po raz pierwszy zarząd związku oficjalnie
przyznał, że miasta członkowskie nie są jednomyślne, a kluczową rolę odgrywa
polityka. I tu nasuwa się pytanie: czy Związek Miast Polskich w ogóle przetrwa
narastający konflikt wewnętrzny?
„W związku z ostatnimi wydarzeniami podczas
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
[ZMP] w Serocku, kilka miast (Zgierz, Augustów,
Wysokie Mazowieckie) podjęło decyzję o wystąpieniu ze Związku, zarzucając naszej organizacji
„zbytnie upolitycznienie”. Chodzi o wybory do
Zarządu ZMP, w których delegaci, mimo wyraźnej
sugestii prezesa ZMP, nie uwzględnili praktykowanego od lat zwyczaju zachowania parytetu politycznego (skład Zarządu odzwierciedla proporcje
przynależności partyjnej lub bezpartyjności prezydentów i burmistrzów miast członkowskich) i zdecydowali, że lepiej ich interesy w obecnej sytuacji
będzie reprezentował prezydent Poznania z PO niż
burmistrz Rawy Mazowieckiej z PiS.
Kontrowersja dotyczyła również dyskusji o aktualnej sytuacji samorządu, zdominowanej przez
samorządowców widzących w działaniach partii
rządzącej wielkie zagrożenie dla idei samorządności w Polsce, jednak nie została ona wtedy przez
delegatów z miast posiadających inne zdanie, jednoznacznie wyrażona. Nikt nie potrafił obronić
postępowania rządzących i nie sprzeciwił się stanowczej postawie większości delegatów, że trzeba
skuteczniej i silniej bronić podstawowych praw
samorządów.
Warto przypomnieć, że Związek Miast Polskich
- restytuowany w 1991 roku - jest stowarzyszeniem
miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu
terytorialnego, co zostało zapisane w pierwszym

punkcie jego Statutu. Od początku swego istnienia
starał się z tego zobowiązania wywiązywać, budować demokrację lokalną w miastach oraz stać na
straży decentralizacji, walcząc z przepisami niekorzystnymi dla samorządów miejskich, ograniczającymi kompetencje czy narzucającymi nowe zadania bez zapewnienia ich finansowania, niezależnie
od tego, jaka opcja polityczna była akurat u władzy. Można zatem powiedzieć, że na tym zasadza
się właśnie apolityczność Związku.
Oto kilka przykładów. Dwa razy Związek Miast
Polskich wyszedł na ulicę. 200 przedstawicieli
miast demonstrowano 18 kwietnia 1991 roku w
Warszawie (premierem był wówczas Jan Krzysztof
Bielecki – KL-D) w tzw. czarnej procesji, wobec
pogłębiającego się kryzysu w miastach, grożącego
załamaniem się samorządności lokalnej w gminach
miejskich.
Drugi raz natomiast 27 września 2012 roku
(na czele rządu był Donald Tusk – PO) w symbolicznym przemarszu z placu Trzech Krzyży na
ul. Wiejską, zaniesiono do Sejmu podpisany przez
300 tysięcy obywateli projekt ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, zakładający
zwiększenie udziału w PIT oraz przywrócenie zasady rekompensaty, co było podsumowaniem akcji
„Stawka większa niż 8 mld”. Finanse wywoływały
zresztą kontrowersje wiele razy, np. w latach 19931994 (premierem był Waldemar Pawlak – PSL)
zwracano się z apelami do posłów i Trybunału
Konstytucyjnego o uchylenie krzywdzącej miasta

ustawy o finansowaniu gmin, a w 2001 podczas
XIV Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków
protestowano wobec projektu ustawy o dochodach
JST, forsowanego przez Ministerstwo Finansów
wbrew woli wszystkich organizacji samorządowych (premierem był Jerzy Buzek – AWS).
W 2002 r., gdy prezesem Rady Ministrów był
Leszek Miller – SLD, Związek występował ostro
przeciwko recentralizacji państwa (ochrona zdrowia, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i finansowanie policji) i ograniczaniu kompetencji
samorządów. Pisaliśmy wtedy: Teza, że ręczne
sterowanie z centrum będzie skuteczniejsze niż
zarządzanie zdecentralizowane, oparte na systemie redystrybucji środków, znajdujących się pod
kontrolą społeczności lokalnych i regionalnych,
jest oczywiście błędna, a dowodów na to w historii Polski i Europy aż nadto. Sprzeciwialiśmy się
stanowczo niebraniu pod uwagę opinii środowisk
samorządowych w procesie tworzenia prawa, odbieraniu kompetencji samorządom w oświacie oraz
sposobom jej finansowania.
W ciągu ostatnich 26 lat funkcjonowania samorządności i Związku, stany napięcia z rządami zdarzały się wielokrotnie. Do tej pory jednak
nigdy nie było tak szeroko zakrojonej, niebezpiecznej i negatywnej polityki centrum wobec reprezentantów lokalnych wspólnot (ograniczenie
podstawowych praw obywatelskich, centralizacja,
dyskredytowanie), dlatego faktycznie postępuje radykalizacja w naszym środowisku, o czym
świadczy atmosfera Forum Samorządowego
w Warszawie, 16 marca, w którym udział wzięło
ok. 1,6 tysiąca samorządowców z całego kraju.
Uczestnicy byli jednomyślni – rządzący swoją postawą chcą zniszczyć dotychczasowe osiągnięcia
samorządów.

Nasza skuteczność w konfliktach z rządem,
których doświadczają również reprezentacje samorządów w innych krajach, odpowiada średniej
w Europie i oscyluje około 40 proc. spraw załatwionych. Siła Związku zależy też od liczby miast
członkowskich, więc z żalem przyjmujemy wiadomości o wystąpieniach miast ze Związku – wynikających głównie z przesłanek politycznych – co
osłabia naszą korporację. Z zadowoleniem przyjmujemy natomiast, że są miasta, takie jak – Przedbórz, Krosno, Wodzisław Śląski, Biała Piska, które
do nas przystępują i chcą uczestniczyć we wspólnym, solidarnym budowaniu zdecentralizowanego
państwa oraz obronie idei samorządności.
Podkreślić trzeba, że dążąc do rozwoju
miast polskich, Związek podejmował i podejmuje równocześnie wiele przedsięwzięć, które
realizuje wspólnie z rządzącymi. Dzięki takiej
współpracy, szczególnie z Ministerstwem Rozwoju, powstał projekt ustawy o rewitalizacji,
o polityce miejskiej oraz jest i było wdrażanych
kilka projektów, np. wzmacniających partnerstwa
samorządowe czy publiczno-prywatne. Przykładów owocnego i satysfakcjonującego współdziałania Związku z poszczególnymi ministerstwami
jest więcej (np. udział w pracach nad projektem
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, silne poparcie dla Planu Morawieckiego). Dlatego trudno się zgodzić ze stwierdzeniami, które padają w
przestrzeni medialnej i internetowej, że Związek
jest obecnie w stanie wojny z rządem... Związek
broni tylko idei samorządności, która jest poważnie zagrożona. Robił to zawsze i będzie robił, niezależnie od tego, kto będzie jej zagrażał.
Zygmunt Frankiewicz,
prezes Związku Miast Polskich
Andrzej Porawski,
dyrektor biura Związku Miast Polskich.”
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Samorządy wspierają
gminę Koniecpol
W Koniecpolu Starym odbyła się Konferencja Samorządowa z udziałem sołtysów i Rad Sołeckich
oraz Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży
Pożarnych z całej Gminy Koniecpol. Inicjatorami
konferencji byli: Wicestarosta Częstochowski
Henryk Kasiura oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol Ryszard Suliga.
Gospodarze
spotkania
mówili o ważnej roli sołtysów i Rad Sołeckich, jako
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz
potrzebie umacniania roli
tych organów, poprzez wprowadzanie zmian w polskim
prawie. Rozmawiano o potrzebie wzrostu rekompensat
finansowych za wykonywaną
przez nich służbę na rzecz
społeczności lokalnych, a także podkreślano ważną i rosnącą rolę Ochotniczych Straży
Pożarnych w zapobieganiu i
zwalczaniu zagrożeń.
Wicestarosta Henryk Kasiura omówił realizację zadań
własnych powiatu częstochowskiego na terenie Gminy
Koniecpol i gmin ościennych,
w ramach budżetu powiatu
oraz ze środków zewnętrz-

nych, w tym pochodzących
z funduszy europejskich lokowanych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Z kolei burmistrz Ryszard
Suliga przedstawił zrealizowane inwestycje na terenie
gminy Koniecpol, w tym budowę wodociągu w gminie.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, występując w
imieniu Prezesa WFOŚiGW
Andrzeja Pilota, omówił rolę
Samorządu
Województwa
we wspieraniu Miast i gmin
regionu, w tym proces przygotowań oraz zapoznał z treścią uchwały antysmogowej,
którą uchwalił Sejmik Woj.
Śląskiego. Przedstawił także
ofertę wsparcia finansowego

WFOŚiGW, skierowaną do
Samorządów, przedsiębiorców oraz osób fizycznych
na walkę z niską emisją oraz
potrzebą wzrostu efektywności energetycznej. Wsparcie
finansowe na zakup 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych w roku 2017 otrzymają
Ochotnicze Straże Pożarne w
woj. śląskim.
Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela, będący
jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowe-

go ZOSP, omówił wykonane
zadania wspierające gminy z
obszaru powiatu częstochowskiego oraz udzieloną i zaplanowaną pomoc jednostkom
OSP.
Podsumowania konferencji dokonał Stanisław Dąbrowa, który zapewnił, że
Zarząd Województwa Śląskiego będzie konsekwentnie
realizował zadania własne,
poprawiające warunki życia
mieszkańców całego województwa śląskiego.
red.

Spotkanie Związku Młodzieży Wiejskiej
Regionu Częstochowskiego
W Lubojnie k/Częstochowy odbyło się „Spotkanie
Pokoleń ZMW 2017”, na które przybyli byli i obecni
działacze i sympatycy Związku Młodzieży Wiejskiej
oraz zaproszeniu goście, w tym m.in.: Stanisław
Dąbrowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
Stanisław Gmitruk Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Dzwonnik Radny
Sejmiku Woj. Śląskiego, Dariusz Suszyński Prezes
Zarządu Krajowego ZMW, Adam Nowak Przewodniczący Rady ZMW, Andrzej Pilot Prezes WFOŚiGW
w Katowicach, Henryk Kiepura Starosta Kłobucki,
Krzysztof Smela Starosta Częstochowski, Henryk
Kasiura Wicestarosta Częstochowski, Włodzimierz
Cichoń Przewodniczący Rady Gminy Mykanów,
Adam Pomada Wójt Gminy Mykanów, Wiesław
Szymczyk Wójt Gminy Starcza, Karol Dobrowolski
Wiceprezes TIS „Nowy Świat”, Grzegorz Boski Prezes OR TIS „Nowy Świat” w Częstochowie, Leszek
Wiśniewski Radny Powiatu Częstochowskiego oraz
wielu byłych i obecnych działaczy ZMW.
Spotkanie Pokoleń ZMW Kula i Danuta Tyras, którzy
w Lubojnie było okazją do wspominali swoją działalwspomnień dawnych dzia- ność w ZMW. Wspomnienia
łaczy ZMW oraz do odno- z pierwszej działalności odwienia starych przyjaźni. rodzonego ZMW zaprezenUczczono również 35-tą tował również działacz ze
rocznicę
reaktywowania Złochowic (pow. Kłobucki)
Związku Młodzieży Wiej- Józef Chyra oraz były prezes
skiej w regionie częstochow- Karol Dobrowolski.
Liczna grupa byłych dziaskim. Nie zabrakło sztandaru
Zarządu Powiatowego ZMW łaczy ZMW otrzymała How Częstochowie oraz hymnu norowe Odznaki „Zasłużony
organizacji: „Do niebieskich dla ZMW Częstochowa”:
Stanisław Gmitruk, Włopował…”.
Przewodniczący Sejmi- dzimierz Cichoń, Ryszard
ku Województwa Śląskiego Nowak, Henryk Kasiura, DaStanisław Gmitruk, w imie- nuta Tyras, Grzegorz Boski,
niu Sejmiku Śląskiego, wrę- Mieczysław Chudzik, Henczył honorowe odznaki „Za ryk Kiepura, Karol DobroZasługi dla Województwa wolski.
Przy okazji spotkania i
Śląskiego”. Wśród laureatów
byli Henryk Wydmuch, Mie- obchodów reaktywowania
czysław Chudzik, Mirosław obecnego ZMW w regionie
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 Ankieter może zapukać do drzwi

Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczął badania ankietowe dotyczące warunków życia ludności, uczestnictwa w podróżach krajowych i zagranicznych oraz wykorzystania technologii informacyjno - telekomunikacyjnych
w gospodarstwach domowych. Ankieterzy mogą zapukać
do drzwi mieszkańców całego województwa śląskiego,
w tym Częstochowy. Każdy ankieter posiada legitymację
służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań.
Badania mają formę bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem
formularza papierowego. Wszystkie informacje uzyskane
podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne - zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień
zbiorczych i analiz statystycznych.
Badania ankietowe są realizowane w następujących terminach:
- Europejskie badanie warunków życia ludności, 3 kwietnia - 31 maja 2017 r.
- Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, 1
kwietnia - 20 kwietnia 2017 r.
- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych, 3 kwietnia - 31
maja 2017 r.

 Punkt informacyjny o szkołach
ponadgimnazjalnych

24 kwietnia Gimnazjum nr 7 zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas III i II gimnazjów oraz ich rodziców do
skorzystania z konsultacji w ramach III Środowiskowego
Punktu Informacyjnego o Szkołach Ponadgimnazjalnych.
Punkt będzie czynny od godz. 16.30 do 18.30 w Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Zamenhofa
23. Swoją ofertę przedstawią 23 szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły
zawodowe. Gimnazjaliści będą mogli również skorzystać
z indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi
w tych szkołach. W ramach Punktu zostanie również zaprezentowana oferta edukacyjna dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął
uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw. Nowe przepisy zaczną
obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie
będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej
20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych.
Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być
to kotły minimum klasy 5. Do wymiany instalacji grzewczych niezbędne będzie zapewnienie dofinansowania działań. Jedną z możliwości dofinansowania jest skorzystanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz
wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.

 Emeryci mogą więcej dorobić

częstochowskim
wydano
specjalny numer „WICI”, or-

ganu ZMW w Częstochowie.
red.

Wielu emerytów i rencistów, mimo że pobiera świadczenie z ZUS, nadal pracuje. Warto jednak wiedzieć, w jakich
sytuacjach i do jakiej wysokości dochodów można dorobić, by nie stracić prawa do świadczenia. Wysokość kwot
wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu. Można bez żadnych konsekwencji
dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa
GUS). Kwota ta obecnie wynosi 2953,30 zł. Jeśli jednak
przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa
do emerytury, zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć
świadczenie. Nasze świadczenie zostanie zmniejszone,
jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli
130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasz dochód przekroczy
130% przeciętnego wynagrodzenia, która to kwota obecnie wynosi 5884,60 zł - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
Warto wiedzieć także, że ZUS może zawiesić rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(obecnie kwota ta wynosi 2953,30 zł). Dokładne informacje: Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00,
pon.-pt. w godz. 7.00-18.00.
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Zupa chrzanowa

Składniki:
- 3 łyżki chrzanu
- 160 g szynki wędzonej
- 1 cebula
- 1 łyżka masła
- 6 ziemniaków
- półtora litra bulionu drobiowego
- 150 ml śmietany 30%
- 1 łyżeczka majeranku
- 2 ząbki czosnku
- 4 jajka
- sól
- pieprz
- 2 łyżki szczypiorku

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy masło. Wrzucamy drobno pokrojoną szynkę oraz posiekaną w
kostkę cebulę i podsmażamy do
zrumienienia. Następnie dodajemy do gotującego się bulionu.

Na tę samą patelnię wrzucamy obrane i pokrojone w drobną
kostkę ziemniaki oraz pokrojony w cieniutkie plasterki czosnek. Smażymy przez chwilę, aż
czosnek się zezłoci. Przekładamy do garnka z bulionem. Dodajemy majeranek i gotujemy
zupę pod przykryciem ok. 30
minut, aż ziemniaki całkowicie
zmiękną. Pod koniec gotowania
dodajemy do zupy chrzan oraz
śmietanę, mieszamy, ponownie
zagotowujemy i przyprawiamy
do smaku solą i pieprzem.
W tzw. międzyczasie gotujemy jajka na twardo. Obieramy
ze skorupki, przekrawamy na
pół. Na talerze nakładamy po 2
połówki jajka i nalewamy zupę.
Dekorujemy posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!

Św ię ta !
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We współczesnym, zabieganym świecie coraz mniej czasu spędzamy z najbliższymi.
Ograniczają nas liczne zajęcia, a w dodatku komputer czy telewizor okazują się często atrakcyjniejsze od rozmowy z rodziną. Tymczasem, żeby być ze sobą naprawdę
blisko, potrzebne są chwile, gdy poświęcimy sobie nawzajem naszą uwagę.

Wspólne gotowanie
zbliża rodzinę
Doskonałą okazję do tego
są Święta Wielkanocne i
wspólne przygotowywanie
potraw. Kiedy przygotowujemy razem obiad, a potem
siadamy przy stole, mamy
wreszcie możliwość porozmawiać, okazać bliskim
zainteresowanie i sami opowiedzieć o ważnych dla nas
sprawach. Każdy moment,
gdy ze sobą przebywamy i
razem przeżywamy pozytywne emocje jest bezcenny.

Radość wspólnego
gotowania
Szukając dobrego sposobu
na to, by więcej chwil spędzać z rodziną warto pomyśleć o kuchni. Wspólne gotowanie to doskonała okazja do
tego, by wreszcie naprawdę
ze sobą pobyć, a kuchenne

PRZEPIS

eksperymenty są jak rodzinne podróże – możemy spróbować bogactwa różnych
smaków i odkryć ciekawe
składniki. Rozwijając kulinarną pasję przekonujemy się
przy okazji, co lubią najbliżsi
i co sprawia im przyjemność.
Dobrze, aby w tej wyprawie towarzyszyły nam dzieci.
Żeby je zachęcić do wspólnego gotowania, postarajmy
się, by były to chwile pełne
śmiechu i zabawy.
Tworząc radosną, przyjazną atmosferę mamy zdecydowanie większą szansę
wygrać z telewizją czy komputerem. Nie jest to więc
dobry moment na pytania o
zadanie domowe, a raczej
o pasje, zainteresowania
czy krąg znajomych. Dzięki temu, w przyjemny, na-

turalny i swobodny sposób
budujemy z nimi prawdziwe
więzi.
Pozwólmy też dziecku
brać udział w całym procesie przygotowania posiłków.
Od wyszukiwania ciekawych
przepisów i składników w
sklepie, które będą jak poszukiwanie kulinarnych skarbów, aż do przygotowywania
potraw. Dzięki temu nasz
maluch poczuje się dumny,
że niemal samodzielnie przygotował ulubione danie dla
całej rodziny. To na pewno
sprawi, że częściej sam będzie chciał towarzyszyć nam
w kuchni.
Zachęcając najmłodszych
do wspólnego gotowania
angażujemy ich w życie rodzinne, a przy okazji uczymy
odpowiedzialności oraz prak-

tycznych rzeczy, które przydadzą się także w przyszłości,
np. prawidłowych nawyków
żywieniowych.

...i wspólnego
świętowania
Zwieńczeniem rodzinnego gotowania powinien być
wspólny posiłek. To idealny
moment, by przy świątecznym stole i w spokojnej atmosferze poruszyć tematy
dotyczące całej rodziny, np.
zaplanować wakacje, ale też
po prostu wysłuchać tego, co
mają do powiedzenia najbliżsi – o ich troskach, planach
czy marzeniach.
Wykorzystajmy
zatem
świąteczny czas na zacieśnienie więzi rodzinnych i
po prostu cieszmy się sobą
nawzajem.
red.

Warto zajrzeć

Pascha wielkanocna

...na ludowy
festiwal

- laska wanilii
- 500 ml keﬁru
- 6 jajek
- 250 g masła
- 2 litry mleka
- 3/4 szklanki cukru pudru
- bakalie

W weekend 22-23 kwietnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Działoszynie
odbędzie się Nadwarciański Festiwal Ludowy oraz
V Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów
Śpiewaczych, na którym
zaprezentują się kapele i zespoły folklorystyczne oraz
śpiewacy soliści z jedenastu powiatów województwa
łódzkiego.
red.

Składniki:

Przygotowanie:
Przepis na paschę wielkanocną jest prosty, ale trzeba powiedzieć, że czasochłonny.
Gotujemy mleko razem z

wanilią. Jajka roztrzepujemy
z kefirem. Gdy mleko zacznie
wrzeć, to powoli wlewamy jajka z kefirem. Cały czas mieszamy. Gdy zacznie tworzyć się
ser i serwatka, wtedy zdejmujemy z palnika i wyjmujemy wanilię. Odcedzamy ser, najlepiej
na podwójnej warstwie gazu
na druszlaku. Warto go dobrze
wycisnąć i zostawić na noc,
żeby lepiej odciekł. Najlepszy
będzie sypki, więc warto dobrze wycisnąć. Na drugi dzień

ucieramy w makutrze masło z
cukrem pudrem, dodajemy ser
i wszystko dokładnie ucieramy
na masę. Dorzucamy bakalie i
dokładnie mieszamy. Napełniamy miskę masą, wcześniej
wykładamy gazą miskę i wkładamy do lodówki.
Po kilku godzinach całość
powinna ładnie stężeć, wtedy
przykrywamy talerzem i wykładamy paschę wielkanocną.
Można udekorować bakaliami
lub owocami. Smacznego!
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Kiełbas stos i wędlin moc
najlepsze są na Wielką Noc
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Jajowe ciekawostki

jest zdrowe. Nakaczki i perW wielu religiach, mitolotomiast kury z
liczki, ale nie
giach i wierzeniach ludowych
wolnego wybiejedzono wówjajka symbolizują początek - to
gu, które jedzą
czas ich jajek.
właśnie z jajka wykluł się świat.
dużo
pokarmu
W chrześcijaństwie jajko wiąza-  Chińskie
pochodzenia ro„stuletnie” jajne jest z motywem Zmartwychślinnego z karoka odkłada się
wstania Chrystusa i symbolizutenami, znoszą jajna okres około
je nadzieję na życie wieczne.
ka z ciemniejszym
stu dni, podczas

W Polsce rocznie uzyskuje
żółtkiem. Zdarza się,
których leżakują
się ponad 5 miliardów sztuk kuże hodowcy kur spew mieszaninie
rzych jaj. Przeciętna waga jajka
cjalnie dodają do paszy „dopaniełuskanego ryżu, liści herbawynosi ok. 60 gramów, w tym
lacze” - np. barwniki (karoten),
ty, wapna, saletry, gliny i przyok. 7 gram to skorupka.
kukurydzę czy też np. witaminę
praw.
Mają
one
marmurkowo
 Zniesienie 1 jajka zajmuje kuB2, aby żółtko znoszonych jaj
czarne skorupki, a ich zielonkarze od 24 do 26 godzin, w ciągu
przybierało ciemniejszy kolor.
we, galaretowate wnętrze przyroku 1 kura potrafi znieść nawet
pomina półszlachetny kamień  Światowy Dzień Jaja obcho340 jaj.
dzony jest w drugi piątek paźjaspis. Jest to chiński przysmak,
 Najwięksi producenci jaj na
dziernika.
który podaje się z sosem sojoświecie to: Chiny, Stany Zjedwym, octem winnym lub imbi-  Skorupka jaja nie jest całkonoczone, Indie, Japonia i Rosja.
wicie szczelna, zawiera nawet
rem.
 Po rozbiciu jajka znajdziemy
17 tysięcy porów. Dlatego też

Polacy
preferują
jajka
ze
skow nim dwie skręcone nici. To
zdarza się, że jajka trzymane w
rupką beżową lub brązową. Pachalaza. Służy ona utrzymywalodówce chłoną różne zapachy.
nuje bowiem fałszywe przekoniu żółtka we właściwej pozycji,
Jajka należy przechowywać
nanie, że jajka białe są gorszej 
mniej więcej po środku jaja, co
w
lodówce,
na górnej półeczce
jakości
i
posiadają
mniej
wartowpływa na lepszą amortyzację.
drzwiczek, gdzie temperatura
ści odżywczych. Udowodniono,
Chalaza jest jadalna, chociaż
wynosi około 4-6 st. C. Takie
że barwa skorupki jajka, nie zaczasem usuwa się ją ze wzglęwarunki zapobiegają ucieczleży od sposobu żywienia kury,
dów estetycznych.
ce wody przez znajdujące się
lecz
jest
jej
cechą
genetyczną.
 Zanim w Europie, 2,5 tysiąpory w skorupce jaja, przez co
ca lat temu pojawiły się kury,  Kolor żółtka nie jest jedynym
wydłuża się ich termin przywskaźnikiem tego, czy jajko
nasi przodkowie hodowali gęsi,
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datności do spożycia. W takich
warunkach możemy je przechowywać przez około 4 tygodnie.
 Jak sprawdzić czy jajko nadaje
się jeszcze do spożycia? Należy
nalać do naczynia trochę wody
(tak, aby dało się zamoczyć całe
jajko i jeszcze trochę) i delikatnie włożyć do niej jajko – jeśli
pływa po powierzchni, oznacza
, że jest nieświeże. Jeśli spada
na dno – można jeść.
 Surowe jajko stacza się z górki szybciej niż ugotowane, ale
z kolei surowe jajko obraca się
wolniej niż ugotowane.
 Skorupki jaj to doskonałe antidotum na osteoporozę. Wystarczy, że świeże, umyte, surowe
jajka pozbawimy skorupki, tą
sparzymy we wrzątku przez
około 5 min., osuszymy i zmielimy. Taki proszek należy przyjmować w ilości nie większej niż
1g na dobę, w połączeniu np. z
sokiem z cytryny.

Zawarta w jajkach cysteina
łagodzi objawy kaca, więc gdy
wieczorem przesadziliśmy z
wypitym alkoholem, rano na
śniadanie najlepiej zjeść jajecznicę.
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Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

Esperal

- Odtruwanie
- Specjalista
tel: 698 427 486

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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Gmina Mykanów wzorowo inwestuje w ekologię

W
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,
pierwszy
kwartał
bieżącego
roku zpoświęcony
nwestycjea na
terenie
gminy
Mykanów
udziałemzostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środonielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżewiska
i Gospodarki
w Katowicach
są wsparmy
przed
zagrożeniamiWodnej
i wskażemy
jak im zapobiegać.
Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
ciem przedsięwzięć
proekologicznych.
Celem wszystrozwianie
których poprosimy
związanych z tematyką
ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

kich działań jest oddziaływanie w pozytywny sposób
na środowisko naturalne. W takim wypadku środki są
przeznaczone np. na gospodarkę wodno-ściekową,
odpadową, czy też ekologiczną infrastrukturę energetyczną w gminie. Co więcej, Mykanów uzyskuje
mieniono stare kotły gazowe na wzięć dotyczących
nowe o dużo większej sprawności. termomodernizacji
dofinansowanie nie tylko na poprawę już istniejąceZmodernizowano również instala- jest mniejsze zapogo stanu, ale także przeciwdziałanie
cję CO – założono
nowe doktorantek
grzejniki, pytała
trzebowanie
na pa-a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
Jedna z moich
o te stanie,
– Wydaje nam się, żenegatywnym
wiemy posłużę się przykładem.
liwo
do
ogrzewania
termostaty.
Ponadto
wymieniono
musi
kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
funkcje
dzieci
z
podstawówki.
Na
przedmiocie
„przyroda”
zajak
ważny
jest
dla
nas
wszystskutkom, które dopiero mogą nastąpić. Dotyczy to
budynków,
czyli a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
okienną
orazzedocieplono
nam daje
las. Dzieci
wsi piały przede
wszyst- do wyceny,
kich las. Nie zdajemy sobie jed- pytała o to, costolarkę
wobec tego projektównakmających
przeciwdziałać
ściany
i strop.chruście, czyli po prostu owystępuje
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
o grzybach,
jagodach,
rzeczach redukcja
sprawy z tego,
jak wiele on kim zagazów
i
pyłów,
po*
W
2012
roku
wykonano
terPrzygotowano
tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wypo
które
do
lasu
chodzą.
Dzieci
ze
szkoły
w
centrum
Warszama
funkcji
i
jak
złożona
jest
jego
grożeniom oraz propagować kształtowanie postaw
wstających
podczas
momodernizację
budynku
Ośrodrola – mówi prof. Andrzej Grzy- wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe- miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
proekologicznych.
ku Zdrowia
w Borownie.
Także
w spalania
na obniżenie
wahań
temperatury.
Posłu-paliw. eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
wacz, Przewodniczący Zarządu rze, albo że wpływa

L
-

tym obiekcieterminami
docieplono
ściany i
i sformułowaniami,
ale
Głównego Polskiego Towarzy- giwały się ekologicznymi
może mieć jakieś negatywne skutki?
W gminie
strop,
wymieniono
stolarkę
Gmina Mykanów korzystastwa
ze Leśnego,
ze wsi. Te
z
miast
którego popro- nie podały informacji, które mają dzieciakiokienJedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
ul. Długa
ną i drzwiową. Zmodernizowano Mykanów
środków WFOŚiGW w Katowiwiedzą
że
las
jest,
ale
widać
niestety,
że
rzadko
w
nim
bywają.
siliśmy o przybliżenie
CzytelniW roku 2010 realizowano zada- również kotłownię, wymieniając postawiono fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
cach w postaci dotacji i pożyczek
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach
kom leśnej
nietematyki..
związane z budową kanalizacji
stary kocioł węglowy na nowy,
ekologiczne
oraz ze środków z umorzeń wcze- czym
inny sposób. Według mojej opinii najważniejszana
wartość
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystycznyzapominamy
lub o w
sanitarnej
grawitacyjnej
o długość
sprawny
kocioł
na
ekogroszek.
lampy
hybrydowe
śniej zaciągniętych pożyczek na czym
lasu
to
nie
jest
wcale
drewno,
ani
grzyby,
ani
jagody,
tylko
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miejnie
wiemy,
gdy
za979,9 m. Powstała także 1 prze* Świetlica wiejska w Jamnie
realizacje inwestycji ekologiczjego funkcja dotychczas
prozdrowotna.
Infrastruktury
ekologicznej
pańsca. Najlepsze
do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W
stanawiamy
się nad rolą
lasów Wykonano
WFOŚiGW
w Katowicach
pompownia
ścieków.
była ogrzewana za
nych - budowa kanalizacji sanitarprzyczynił
się
do
budowy
oświe- ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale
bez lasów
nie
można
sobie
wyobrazić.
Chociaż
dla
rożtej
części
Jury
naturalnym
w naszejokoło
rzeczywistości?
46 odgałęzień dostwa
poszczepomocą kominka. Stąd budynek
nych,
termomodernizacje
budynpublicznych
z wyko-motocykli i czterokołowców w bezpośredróżne funkcje
są termoważne i tlenia
mam miejsc
na- nie
można dopuszczać
- Chrust,
drewno, grzyby, jagody,
spacer
to każdyposesji.
rozumie, ale nych grup społecznych
gólnych
wymagał poddania
pilnej
kówjako
użyteczności
rzystaniem
odnawialnych
źródeł
że większa
część społeczeństwa
się tutego
ze mną
zgodzi. nie
pobliże parków
krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
lasy
całość mająpublicznej.
ponadto ogromną funkcję
infrastrukturze
Ww
zadaniach,
opróczdzieję,
środków
modernizacji.
Podjęto się
energii
(lampy
hybrydowe).
Sta-edukowanie małych dzieci, żeby od samezna takie pojęcie
internalizacja
efektów
Bardzo
ważne jest więc
ekologicznej,
o czym
na co dzień niekoniecznie
pamiętamy;
są one Ekonomika
Funduszu,
wykorzystano
środki leśnictwa
przedsięwzięcia
dziękijak pomocy
Kanalizacja
sanitarna
nęły one w miejscowościach:
Sta- korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek
unijneDecydują
i budżetu
gminy. zewnętrznych.WFOŚiGW
Oznacza to, że
wszyscy
jakoś korzystamy
go początku świadomie
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne.
o mikrow poniekąd
Katowicach
w 2013
w miejscowościach:
ry
Kocin,
Borowno,
Lubojenka,
pośredni.
Przykładem
niech
będą
gospodarstwa
ma
nawyk,
żeby
nie
śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. z lasu w sposób
Ze środków WFOŚiGW w roku.
Wola Kiedrzyńska
Grabowa,
Kokawa,
są położone
w pobliżuLas,umiał
odpowiednio
zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowieOstatnimi
laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach agroturystyczne dysponujące
* Podobniekońmi.
jak Jeśli
świetlicę
w Czarny
Katowicach
w ostatnich
NowyinteKocin,kowi
Jamno
Lubojna.
16 i chce dawać, ale nie bez umiaru.
(ul. Akacjowa)
i Wolaniż kiedyś osuwiskami
lasu, to są wtedy
bardziej
od wykonano
konkurencji z mniej
daje,i zawsze
dawał
mamy
do czynienia z częstszymi
gleb i więcej
Jamnie,
w atrakcyjne
2013 roku
lamp
hybrydowych
jest
wyposażolatach
dokonano
Gospodarstwa takie
korzystają
zatem z efektu
się
mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada- resującej okolicy.
ziękuję za rozmowę.
termomodernizację
budynku
wieHankowska
nych w 2 żarówki LED 60 W. Zaw Starym
CykarzeJest to jednak bardzo
trudno
wycenić. Świadomość
mia
jak bardzo nasze
zależne jest od lasów. zewnętrznego.lofunkcyjnego
Hubert Bar
(ul.nam
Akacjowa,
ul. bezpieczeństwotermomodernizacji
silanegodzi
są turbiną wiatrową o mocy
wie
(ośrodek,
mieszkania,
poczta,
tego,
że
lasy
są
państwowe,
powoduje
iż
mało
kto
chętnie
wielu budynków
Kościelna, ul. Dworska)
400 W i dwóch paneli słonecznych lejnych latach inne ważne przedlokale
użytkowe).
za korzystanie
z lasu,Wymieniono
a przecież odnosi korzyści.
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjalnego
ośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby się na płacenie
w Mykanowie
o mocy 130 W każdy. Zadanie sięwzięcia ekologiczne. Zamierza
Łączna
długość
kanalizacji
grastolarkę
okienną,
zmodernizowastanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?
sfinansowane zostało ze środków również kontynuować - jak w
* Termomodernizacja
budynku
3.505
m, badania
a dłu- wyceniające
no starą
kotłownię
z kotłami
wę-bardziej
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
-witacyjnej
Amerykaniewynosi
robili już
nawet
las. Okazurozdrowotna
funkcja
lasu wydaje
się coraz
upo- gminy, Wojewódzkiego
własnych
Domu
Ludowego
w
Wierzchogość
kanalizacji
tłocznej
wynosi
przypadku azbestu - rozpoczęte
glowymi
na nowe
kotły gazowe.
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. warwszechniać.
Dostrzega
Pan zwiększone
zainteresowanie
Funduszu Ochrony Środowiska już zadania.
wisku
ul.
Długa
135,
w
którym
501
m.
Łączna
długość
to
4.006
Dodatkowo
mieszkania
otrzymały
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko- rekreacyjnym traktowaniem lasów?
i Gospodarki Wodnej w Katowim. W ramach inwestycji wybu- mieści się sala sportowa, -świetliogrzewanie
– kotły
Renata R. Kluczna
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco
Faktyczniewłasne
ostatnimi
laty bywanie
w gazowe
lasach, zwłaszcza na
dowano również przepompownię ca, pomieszczenia na wynajem, dwufunkcyjne. Ponadto wykonano cach oraz funduszy unijnych.
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi zagabinety lekarskie, apteka. Wy- docieplenie ścian.
ścieków.
Dzięki
Cykl artykułów tematycznych
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez- gląda do lasu w
dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie
jak ko-środkom z
Ponadto do granic posesji wy- konano docieplenie ścian i stropu,
*
W
2010
roku
termomoderpod
nazwą NASZE SUKCESY
WFOŚiGW
w Katowicach
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących
lasy i możli- larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą.
Rosnąkonano odgałęzienia kanalizacji zmodernizowano kotłownię. Prace nizacji poddano budynek Szkoły
EKOLOGICZNE
– DZIĘKI
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej
chętnie to doce- ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących
sanitarnej do wszystkich posesji przeprowadzono w 2009 roku.
Podstawowej w Radostkowie – do- Mykanów skutecznie
WSPARCIU WFOŚiGW W
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne
za
to
płacić...
rodzin,
czy
właścicieli
psów
wymusza
odpowiednią
infrastruktu* W 2014 roku przeprowadzo- cieplono ściany i strop. W ramach walczy z azbestem
zabudowanych, znajdujących się
KATOWICACH, które będzieZnam jeden przykład, gdzie miasto Stuttno
płaci wodociągom rę.
Trzeba ciągle
ustawiaćwymieniono
jakieś nowe ławeczki,
śmietniki, stoły,
budynku
remontu
stolarkę
w obrębie prowadzonej inwesty- gart termomodernizację
Ze środków Wojewódzkiego my publikować na łamach Tygoza
czystą wodę kanalizacyjne
z terenów leśnych,
ale poza podobnymi
wiaty, czy tablice
informacyjne.
Funkcje turystyczne,
Przedszkola
w Kuźnicy Kiedrzyńokienną
oraz dokonano
moderni- rekreacyjne
cji.dobrą
Odgałęzienia
Funduszu Ochrony Środowiska dnika 7 dni przez cały 2017 rok, z
sytuacjami,
cenne
funkcje
które
lasy
pełnią
nie
mają
namacalnej
zaczynają
się
ostatnio
wysuwać
na
coraz
plan.
skiej.
Wykonano
nową
kotłownię
zacji istniejącej kotłowni zbardziej
kotłamiwidoczny
i Gospodarki
Wodnej w Katowi- pewnością przyczyni się do wzrowykonane są z rur PCV Ø 0,16 m
wartości
rynkowej
i w zostały
tym jestzakorwielki problem
Według
raportu Leśnik
musi być
teraz raczejna
niekotły
inżynierem,
a bardziej humanistą,
gazową,
wymieniono
grzejniki,
węglowymi
gazowe.
cach oraz Narodowego Funduszu stu wiedzy i świadomości o roli,
i na granicy
posesji
FAO
o stanie
lasów w europie,
ponad
proc lasów na świecie
mającym
edukowania
gości, Środowiska w Warszatermostaty,
zain-dryg do* komunikacji
Jednym zspołecznej,
ostatnich doprzedOchrony
kowane.
Wykonano
161 odejść
do 80zamontowano
jaką WFOŚiGW w Katowicach
jest
państwowych.
Nie
sprzedaje
się
ich,
więc
się
ich
nie
wycenia.
których
spotyka
na
co
dzień
w
pracy.
Liczba
osób
odwiedzających
stalowano
instalację
solarną
do
sięwzięć
termomodernizacyjnych
wie w roku 2015 wywieziono z te- odgrywa w kształtowaniu środoposzczególnych posesji.
Niemcy
na przykładpołożona
komentująjest
to ww
ten sposób,
że w państwach
lasy faktycznie
stale
rośnie.
Przykładowo
towarzystworenu
kardiolopodgrzewania
ciepłej wody.
Wy- był
remont
budynku
komunalnego
gminy Mykanów 103,163 Mg wiska naturalnego.
Kanalizacja
red.
byłego
socjalistycznego
były państwowe,
więcdocieplenie
rządy giczne
z leśnikami
w Poznaniu zorganizowało
piechukonano także
ścian
i z mieszkaniami
socjalnymi imprezę
oraz dla
(ton)
azbestu.
strefie bloku
ochrony
pośredniej lasy
ujęcia
nakradły
i nie oddały. Niei jest
to jednak cała
prawda,budynku,
bo przecież wymieniono
rów z kijami uprawiających
nordic walking.
Frekwencja przerosła
stropów
punktem aptecznym
w Lubojnie.
W roku 2016 ze środków WFO"Treści zawarte
wody Wierzchowisko
inwestycja
państwa
nie oddająz wszystkich
tych lasówstolarkę
w ręce prywatne.
pierwszą edycję
przyszło ponad
600 osób!
Zaskookienną. Jest oczekiwania, na
Inwestycję
wykonano
w 2016
ŚiGW
w Katowicach z terenu gmita jest niezbędna
uwagi na ochrow publikacji nie stanowią
* W 2015
roku
tak
że nikt przecież za istotne dla środowiska,
a trudne
do zrealizowaczyło to bardzoroku.
organizatorów.
Widać
więc, że
ludzie chcą
przyjść
Wymieniono
stolarkę
okienny Mykanów
wywieziono kolejną
nę dlatego,
tegoż ujęcia.
oﬁcjalnego stanowiska orgabudynku
ną itakże,
drzwiową,
docieplono
niemałą partię szkodliwego dla
wyceny
funkcje
lasu nie zapłaci.
lasu. Chcieliby
rzecz jasna,
żeby tamściany
były przygotowane
Zadanie
zrealizowano
w latach no termomodernizację do
nów
Wojewódzkiego Funduszu
Szkoły Podstawowej wjakieś
Rybnej,
oraz
strop.
wygodne
miejsca
do odpoczynku, ale kto ma za tozdrowia
zapłacić?azbestu, w ilości 168,540
2013-2014.
Ochrony Środowiska
gdzie dokonano
wymiany
stolarki
Mg
(ton).
Lasy
nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już
i tak
jest
o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał,
jak zapobieKanalizacja
sanitarna
i
Gospodarki Wodnej
okiennej,
zmodernizowano
istWymiernym
efektem
ekolowysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
w Katowicach"
niejącą
kotłownię
gazową
i wy- drewno
w- Kuźnicy
Lechowej
gicznym
wszystkich
przedsięimportować
zza granicy,
więc stąd
się pieniędzy Gmina
nie do- Mykanów planuje w koMiędzy innymi.
By zilustrować ile na
ten temat
wiadomo
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Tradycyjnie, jak co rok członkowie koła PZW Wykromet rozpoczęli sezon nad rzeką Wartą w
miejscowości Kłobukowice.
W niedzielę 9 kwietnia nad wodą
stawiła się jedna zawodniczka
(kadetka) i 27 zawodników.
Rozlosowano jedynie
strony mostu, a o wyborze
miejsca do wędkowania
decydował sam zawodnik. Łowiono 4 godziny
zgodnie z regulaminem,
stosując metodę spławikową lub gruntową.
Każdy uczestnik mógł
zgłosić do miary 3 najdłuższe ryby. Za każdy
milimetr ryby przyznawano 1 punkt. Łowiono
przede wszystkim: płocie,
kiełbie, leszczyki i jazie.
Te ostatnie niestety w
większości były niemiarowe. Ogólnie ryby żerowały bardzo słabo, bo aż 11
uczestników nie zgłosiło
żadnej ryby do miary.

Wszystkie ryby po
zmierzeniu zostały wypuszczone do wody w doskonałym stanie.
Po obliczeniu wyników
ogłosił je sędzia zawodów
Mirosław Kowalik. Najlepsi zawodnicy na inaugurację sezonu otrzymali
dyplomy i upominki.
Po części oficjalnej brać
wędkarska mogła uraczyć
się obiadem przygotowanym przez gospodarstwo
agroturystyczne „Niezapominajka” z Garnka.
Wyniki zawodów:
1. Jerzy Kardas – 735 pkt.
2. Jerzy Bekus – 690 pkt.
3. Janusz Ciastek – 630
pkt.

Św ię ta !
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Otwarcie sezonu
Koła PZW Wykromet

4. Janusz Krysiak – 615
pkt.
5. Andrzej Michalak –
590 pkt.
6. Marcin Wosik – 545
pkt.
7. Andrzej Dyl – 540 pkt.
8. Piotr Ciężkowski – 530
pkt.
9. Mariusz Michoń – 510
pkt.
9. Robert Amborski – 510
pkt.
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Dobrze widzi się tylko sercem.
To, co ważne jest niewidoczne
dla oczu. ”
Antoine de Saint-Exupery

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Żeby czosnek łatwiej się
obierał można zgnieść główkę, a następnie namoczyć
ja przez 15 minut w gorącej
wodzie. Jeśli nie przepadamy za wyrazistym smakiem
czosnku, po obraniu, gotujemy go w mleku przez 10
minut. Z kolei słodki smak
nadamy nacinając główkę
czosnku z góry, a następnie skrapiając go oliwą i
posypując solą. Potem ok. 20
minut piec go w piekarniku
nagrzanym do 170 st. C – aż
osiągnie złotobrązowy kolor.
2. By jajka zawsze miały
żółtka o idealnej barwie i
kremową konsystencję, nale-

ży je włożyć do rondelka tak,
by mieściły się w jednej warstwie i zalać zimną wodą, by
zakryła je na wysokość
3 cm. Potem zagotować,
a następnie przykryć i
odstawić na 10 minut. Po
tym czasie jajka przelewamy
zimną wodą.
3. Aby sernik równomiernie
opadł, od razu po upieczeniu
nie wyciągaj go z piekarnika.
Wyłącz piecyk i leciutko
uchyl drzwiczki.
4. Aby szybko ubić pianę
z białek, przed ubijaniem
dodaj do nich szczyptę soli.
Dzięki temu piana będzie
sztywna.

Gość do kelnera:
– Poproszę befsztyk.
– Nie ma.
– Poproszę kotlet schabowy.
– Nie ma.
– To może jajecznicę.
– Nie ma.
– W takim razie poproszę mój płaszcz!
Kelner spogląda na wieszak i mówi:
– Przykro mi, ale też już nie ma.

Wikusia

Samica urodzona w maju 2016 roku o czarnym
umaszczeniu czarne. Wikusia, kiedy trafiła do Schroniska w październiku 2016 r., była bardzo chora. Po długim leczeniu wygrała walkę z chorobą i czeka na adopcję. Niestety po chorobie zostało jej bielmo na prawej
rogówce oka. Wikusia jest troszkę nieśmiała i potrzebuje
spokojnego domu.
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

EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Wpuszczani
w kanał

Dawniej życie publiczne-gastronomiczne Częstochowy opanowane było przez
synów puszczy (ojciec zarobi,
syn puszczy). Dziś konsumpcje funduje Niemiec, Brytol,
Norweg itp. typy. Uciułane
na saksach eura ładuje się w
nowe knajpki karmiące i pojące tych co na saksach zarobili.
Częstochowa, co widać po
frekwencji, staje się weekendowym zapleczem wypoczynkowym dla wykwalifikowanej
i niewykwalifikowanej siły
roboczej euro-rynku. W tym
tempie rozwojowym za 20 lat
na miejscu pozostaną jedynie
urzędnicy i nauczyciele, z braku dzieci i petentów skazani
na wzajemną obsługę. Plan
500+ nie wpłynął specjalnie
na złośliwość dzieciaków,
uparły się rodzić w Mannheim
i Glasgow. Pozostaje nadzieja
w Morawieckim.
Plan wicepremiera bezpośrednio nie odnosi się do
Częstochowy, ale ma kilka
dla nas istotnych elementów,
pozwalających wydrenować
naszą kieszeń skuteczniej niż
gastronomiczna oferta Alei.

Śmiałym jest zwłaszcza pomysł budowy Centralnego
Portu Lotniczego i połączenia
go ze światem drogą wodną,
przez wyprostowaną Wisłę i
przekopaną Mierzeję Wiślaną.
Biznes przybywszy nowym
szlakiem jedwabnym, pod Łodzią przesiądzie się na barki
i dalej popłynie bez zahamowań.
Miejmy nadzieję, że aktywność naszych posłów, po
odtworzeniu
województwa
częstochowskiego, pozwoli i
nas wpuścić w kanał, tj. podłączyć pod inwestycje Morawieckiego.
Był już taki projekt w
latach trzydziestych, przypomniany w latach sześćdziesiątych XX w.: budowy
kanału Śląsk – Porty. Kanał
na naszym odcinku zebrałby
wody Warty, skierował je na
Łódź, by tam, zabrawszy bawełnę, przetransportować ją
z węglem wodą do Bydgoszczy. Losy historii sprawiły, że

świat odstąpił od budowy kanałów, nawet ten „biełomorski” (budowany przez Jeżowa,
opiewany przez Gorkiego)
zarasta krzakami. Nie musimy jednak ulegać szantażowi
ekonomii. Radziłbym jednak
nie powielać wzorców z przeszłości, lecz wybrać nowatorskie rozwiązanie: połączenie
Warty z Pilicą kanałem Garnek-Koniecpol. Dzięki temu
Garnek byłby pełny, a mieszkańcy Koniecpola w końcu
zyskaliby dogodne połączenie
kajakiem ze światem.
„Panie, czemu się Pan tak
nad Rządem wyzłośliwiasz?”
- ma prawo zadać pytanie
Czytelnik.
A mnie nie o Rząd chodzi,
ale o całokształt. Prywatnie
człowiek, jak zyska ciężką
pracą nadwyżkę finansową,
zaczyna równie ciężką pracę
mózgową. Mógłby ową nadwyżkę przepić, mieć kaca i
spokój, ale sumienie każe mu
pieniądze zainwestować, po-
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mnożyć tak by ich puszczaniem mógł zająć się syn. Ci
sami racjonalnie myślący prywatni ludzie zmieniają siebie
w demokratyczną wspólnotę
i wybierają demokratyczną
większością ludzi spragnionych zabraniem im nadwyżek
finansowych i wydawaniem
Bóg wie na co i po co. Co
gorsze dla naszych kieszeni,
im bardziej polityk chce wydawać i rzeczywiście wydaje
coraz więcej, tym bardziej jest
ceniony przez wyborców.
Nie jesteśmy na tyle asertywni, by powiedzieć: chcesz
się Pan przekopać przez Mierzeję Wiślaną, to bierz Pan
łopatę i kop. Pozostaje nam
niema obserwacja, jak nasze
pieniądze lecą w kanał.
Choć przyznam, jako staroświecki egoista, wolę by moje
nadwyżki przepuszczały moje
dzieci, niż demokratycznie
wybierane dzieci Najjaśniejszej Ojczyzny.
Jarosław Kapsa

Julius LeBlanc Stewart (1855-1919):
„Akt we wnętrzu” – 1914 r.
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