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Niefortunna sprzedaż prądu
i gazu na Trzech Wieszczów
– Od wczoraj jestem w szoku... Firma Fortum, z którą Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 8 jest związana umową na dostawę energii cieplnej (centralne ogrzewanie), przysłała nam swojego przedstawiciela, aby w sposób nieuczciwy wymusić zmianę dostawcy prądu i gazu, oczywiście na rzecz Fortum.

Do moich drzwi zapukała młoda kobieta, nie przedstawiając się zażyczyła
sobie, abym udostępniła jej do wglądu rachunki za prąd. Moja odpowiedź
była krótka: a kim to pani niby jest, że mam udostępniać pani moje rachunki?
Odpowiedziała, że z firmy Fortum. Wyciągnęła broszurkę, machając mi nią
przed nosem, że jakoby na początku roku zostałam poinformowana o obowiązku zmiany dostawcy energii elektrycznej.

A ja na to: w tym kraju
jeszcze nie ma tak, by ktoś
kogoś zmuszał do zawierania zobowiązań, jestem
wolnym człowiekiem i będę
podpisywała umowę z kim
ja mam życzenie, bo to są
moje pieniądze i moja wola.
Od słowa do słowa doszło
do pyskówki. Ja zarzuciłam
akwizytorce
wprowadzanie mnie w błąd i wymuszanie na mnie podpisania

umowy, co jest złamaniem
prawa, więc zamierzam wezwać policję. Kobieta mimo
młodego wieku była bardzo
arogancka i bezczelna. Odpowiedziała, że działa zgodnie z prawem, bo ma pełnomocnictwo do zawierania
umów. I wtedy wyciągnęła
pismo podpisane przez dyrektora marketingu Macieja
Kościńskiego.
ciąg dalszy na stronie 2
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Magia gładkiej gadki akwizytorów

Niefortunna sprzedaż prądu
i gazu na Trzech Wieszczów
ciąg dalszy ze strony 1.
Poinformowałam ją, że to
co robi, jako przedstawicielka
firmy Fortum jest niedopuszczalne.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Akwizytorka posiadała
listę z pełnymi danymi osobowymi właścicieli i lokatorów, mieszkających w naszym
bloku. Skąd osoba postronna
miała nasze dane? W naszym
bloku nie ma list lokatorów na
klatkach schodowych ani nie
ma nazwisk przy domofonach.
Kilka minut po tej niepożądanej wizycie, w bloku zrobiło się zamieszanie. Sąsiedzi
wymieniali się informacjami.
Większość mieszkańców „pogoniła” akwizytorkę, ale były
też osoby naiwne, wprowadzone błąd, które umowę z firmą Fortum podpisały. I tu jest
ciekawa sytuacja. Dopiero potem, po dokładnym wczytaniu
się w dokumenty okazało się,
że prócz prądu akwizytorka
zawierała umowy na sprzedaż
gazu. Z tego co mówią osoby
poszkodowane, przedstawicielka firmy Fortum zwyczajnie je oszukała. Teraz, zwłaszcza osoby starsze, chodzą po
sąsiadach i proszą o pomoc w
wypełnieniu oświadczenia o
odstąpieniu od umowy. Jedna
z sąsiadek narzeka: co mnie
na stare lata naszło, tyle teraz
kłopotu...
Sprawy tak nie zostawimy.
Zwrócimy się do rzecznika
praw konsumentów i do prokuratury. Ja czuję się oszukana! – mówi mieszkanka
Wspólnoty Słowackiego 8.
Redakcja 7 dni zwróciła
się o wyjaśnienia do firmy
Fortum, zwłaszcza że sytuacja miała miejsce nie tylko
w jednym bloku, ale na całym
osiedlu Trzech Wieszczów.
Ponieważ w Częstochowie nie
ma dyrekcji, na pytania odpowiedział rzecznik prasowy dyrekcji Fortum Wrocław, Jacek
Ławrecki.
Zapytaliśmy o szkolenia,
bo aż trudno uwierzyć, by
młodziutka osoba miała taką
wiedzę o agresywnym marketingu. Może to zbyt daleko
idący wniosek, ale jeśli tak
wyglądają wszystkie szkolenia akwizytorów, to aż strach
wyobrazić sobie, jak działają
doświadczeni przedstawiciele
firmy Fortum.
Nieprawdą jest, że istnieje jakikolwiek obowiązek
zmiany sprzedawcy prądu –
to manipulacja i zwyczajne
kłamstwo. Żądania akwizytorki okazania faktur za prąd
od lokatorów – są działaniami

bezprawnymi.
Firma Fortum w Częstochowie pojawiła się w 2004
roku i pełni rolę dostawcy
energii cieplnej. Po przejęciu
spółki Skarbu Państwa PESC
Finowie stali się monopolistami centralnego ogrzewania w
naszym mieście. Zresztą nie
tylko w Częstochowie, ale także w kilku miejscowościach
naszego regionu – Fortum ma
tutaj ponad 200 tys. odbiorców. Teraz, prócz ogrzewania,
Fortum handluje prądem i gazem.
Fińska firma Fortum,
szczególnie w Częstochowie
dba o swój pozytywny wizerunek: ufundowała samochody
elektryczne Straży Miejskiej,
w wielu miejscach miasta stoją ławeczki z logiem Fortum,
nierzadko angażuje się w akcje
happeningowe w porozumieniu z urzędem miasta Częstochowy, a wszystko dzięki
nieukrywanej sympatii prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). Wygląda na to, że są
to działania płytkie i pozorne,
bo najwyraźniej chodzi o zysk
i to niemały, osiągany – niekoniecznie – etycznymi sposobami. Kłaniają się zasady
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu, opartej przecież na
bezwzględnej uczciwości, nie
tylko w akcjach okołobiznesowych, ale przede wszystkim w
prowadzeniu działalności gospodarczej.
Jak to się mogło stać, że
firma, której podobno zależy
na życzliwej opinii częstochowian posługuje się taktykę
marketingową – co podkreślają mieszkańcy – zbliżoną do
metody na wnuczka, na policjanta, na pracownika socjalnego czy oszukańczych praktyk przy zawieraniu umów na
usługi telekomunikacyjne?

Odpowiedź rzecznika
prasowego Fortum,
Jacka Ławreckiego:
„Każdy nasz przedstawiciel – niezależnie od tego
czy pracuje bezpośrednio w
Fortum, czy, jak w tym przypadku, jest zatrudniony przez
firmę partnerską – musi przedstawiać prawdziwe i rzetelne
argumenty. To podkreślamy
na szkoleniach, do tego zobowiązują się wszyscy handlowcy. Niezależnie od tego
sprawdzamy pracę sprzedawców. Dzwonimy do nowych
klientów, aby upewnić się, że
chcą nawiązać współpracę z
Fortum i są świadomi warunków umowy. Jeśli ktoś chce
odstąpić od umowy, wystarczy, że powie nam o tym, gdy
do niego zadzwonimy. Może

też do nas sam zadzwonić
lub odesłać druk odstąpienia
od umowy, który sprzedawca musi przekazać klientowi.
Ustawowy termin na odstąpienie to 14 dni, ale w przypadku
osób starszych (po 70 roku życia) wydłużamy go do 30 dni.
Natychmiast zareagowaliśmy na Państwa sygnał. Przyjrzymy się bardzo dokładnie
podpisanym niedawno w Częstochowie umowom. W razie
jakichkolwiek
wątpliwości
skontaktujemy się ponownie
z klientami. Poprosimy też o
wyjaśnienia naszego partnera.
Od Redakcji otrzymaliśmy
dotychczas dane jednej osoby, która podpisała umowę. W
tym przypadku już przeprowadziliśmy weryfikację telefoniczną, podczas której klientka powiedziała, ze chciałaby
jednak pozostać z dotychczasowym sprzedawcą energii.
Oczywiście to szanujemy.
W razie jakichkolwiek
wątpliwości lub zastrzeżeń
do pracy przedstawicieli Fortum, bardzo prosimy o kontakt
pod numerem 122 100 000.
Będziemy reagować natychmiast.”
W jednym z dokumentów,
które dostarczono do redakcji przewija się nazwa firmy
Tauron. Wielu osobom sugerowało to, że zmiana umowy
na Fortum odbywa się za zgodą Tauron. Dla przeciętnego
Kowalskiego jest to mylące,
dlatego o komentarz poprosiliśmy przedstawiciela firmy
Tauron Sprzedaż z Krakowa.

Odpowiedź rzecznik
prasowej Tauron
Sprzedaż, Elżbiety
Bukowiec:
„Nie daj się oszukać – nie
musisz podpisywać nowej
umowy na prąd
Tauron otrzymał zgłoszenie, że do mieszkań w osiedlu
Trzech Wieszczów w Częstochowie przychodzą akwizytorzy i mówią, że trzeba zmienić
dostawcę energii elektrycznej.
Nie daj się oszukać. Nie musisz podpisywać nowej umowy na prąd.
Metody działania oszustów
– Z informacji przekazywanych przez klientów wiemy, że
nieuczciwi akwizytorzy uzyskują podpis nieświadomych
klientów na nowych umowach
na prąd wykorzystując różne
podstępne sposoby. Na przykład podają się za pracowników Taurona i oszukują klientów, że proszą o podpis na
dokumentach technicznych.
Nieuczciwi akwizytorzy prze-

kazują też klientom inne, nieprawdziwe informacje, np. że
trzeba podpisać nową umowę.
Nie daj się oszukać. Nie musisz podpisywać nowej umowy na prąd – ostrzega Elżbieta
Bukowiec, rzecznik prasowy
Tauron Sprzedaż.
Nieuczciwi
przedstawiciele handlowi, aby wyłudzić
podpis klienta, stosują różne
metody oszustwa. W związku
z tym przedstawiamy rady, jak
nie dać się oszukać.
Zachowaj czujność,
zgłoś oszustwo
Trudno określić, ile osób
zostało oszukanych przez nieuczciwych akwizytorów. Nie
wszystkie osoby zgłaszają
oszustwo do Taurona. Część
klientów kontaktuje się bezpośrednio z firmą, której nieuczciwy przedstawiciel podsunął nową umowę na sprzedaż
energii, inni klienci zgłaszają
się po pomoc bezpośrednio do
rzeczników konsumenta. Jeszcze inni klienci czują się zawstydzeni faktem, że dali się
oszukać, a więc nie informują
nikogo o nieuczciwych działaniach akwizytorów.
– Jeżeli odwiedził Państwa
nieuczciwy sprzedawca prądu
lub gazu, prosimy zadzwonić
do Taurona pod numer 555
444 555. Jeżeli zostaniemy
poinformowani,
będziemy
mogli pomóc zarówno osobie
pokrzywdzonej, jak i ostrzec
jej sąsiadów – zachęca Elżbieta Bukowiec.
Co zrobić, gdy dałeś się
oszukać
Pamiętaj, że masz prawo
odstąpić od umowy podpisanej w domu do 14 dni od jej
podpisania. W takim przypadku klient nie jest zobo-

wiązany do zapłaty żadnej
kary umownej, nawet wtedy,
gdy przewidywała to umowa.
Musisz wysłać list do firmy,
by poinformować ją, że odstępujesz od niechcianej umowy.
Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić,
zadzwoń do Taurona na numer
555 444 555.
Jeśli 14 dni minęło, ale przy
podpisywaniu umowy klient
został oszukany (lub nie miał
pełnej informacji dotyczącej
tego, co podpisuje), klient ma
prawo złożyć oświadczenie i
uchylić się od skutków prawnych umowy zawartej pod
wpływem błędu.
Co robić, by nie paść
ofiarą oszustów
1. Mój dom moją twierdzą
Nie wpuszczaj do domu
osób, których nie znasz. Jeżeli ktoś mówi, że jest przedstawicielem jakiejś instytucji
lub firmy, wylegitymuj go.
W ten sposób sprawdzisz, czy
jest naprawdę tym, za kogo
się podaje. Na przykład, czy
osoba, która puka do twoich
drzwi, rzeczywiście jest pracownikiem firmy TAURON,
czy tylko udaje jej przedstawiciela.
Przypominamy, że TAURON nie chodzi po domach,
aby sprzedawać prąd lub gaz.
2. Wybieraj mądrze
Nikt nie powinien Cię
zmuszać do podpisywania w
ciemno jakichkolwiek dokumentów. Pamiętaj, zanim cokolwiek podpiszesz, sprawdź.
Jeżeli nie rozumiesz treści
lub masz jakiekolwiek wątpliwości, pytaj. Jeżeli nadal
nie wszystko jest jasne, weź
dokument i pokaż go rodzinie
lub znajomym.
3. Pośpiech złym doradcą
Pamiętaj, Twój podpis

oznacza Twoją zgodę. A więc,
nie należy się spieszyć. Gdy
ktoś mówi Ci, że taka okazja
już się nie trafi, zignoruj to.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i dokładnie sprawdź ofertę, którą ci ktoś przedstawia.
Jak bronić się
przed nieuczciwymi
akwizytorami – działania
edukacyjne Taurona
Tauron ma świadomość
występowania nieuczciwych
praktyk, dlatego od wielu lat
prowadzi różne działania,
które mają na celu chronić
klientów oraz zwiększać ich
wiedzę.
– Przede wszystkim, nie
podpisujemy umów z klientami indywidualnymi w ich domach i informujemy o tym naszych klientów. Prowadzimy
kampanie informacyjne skierowane głównie do osób starszych, które przede wszystkim
padają ofiarami oszustów.
Udzielamy klientom również
szczegółowych
informacji,
jakie kroki należy podjąć, gdy
padło się ofiarą oszustwa. Gdy
docierają do nas informacje o
oszustach, przeprowadzamy
w rejonie konkretnej ulicy,
osiedla lub okolicy akcje informacyjne (dzwonimy do
klientów, rozwieszamy plakaty, prowadzimy kampanię
billbordową). W końcu, gdy
wpłynie do nas informacja o
zmianie sprzedawcy, wysyłamy do klienta pismo wraz
z podpisanym przez klienta
pełnomocnictwem – w wielu
przypadkach podpis okazuje
się, że podpis jest sfałszowany lub podstępnie wyłudzony
– podsumowuje Elżbieta Bukowiec.”
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna
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Może na słup podziała, gdy powiesz: poproszę zielone?

Światła tylko
dla wtajemniczonych
W przypadku przejść dla pieszych z sygnalizacją
świetlną na terenie Częstochowy, zachowanie
Krysi Tuchałowej z filmu „Zróbmy sobie wnuka”,
która w jednej ze scen gadała do słupa: „to ja...,
zielone poproszę” – wcale nie jest irracjonalne.
Kto wie, może niebawem częstochowianie będą
wołać, machać, śpiewać lub wykonywać inne
czynności, by „zasłużyć” na zielone światło przy
przejściach dla pieszych.
Jeden z naszych Czytelników zadał sobie trud
sprawdzenia około trzydziestu sygnalizacji świetlnych
w Częstochowie, pod kątem
przejść dla pieszych.
„Dochodzę do skrzyżowania przy placu Biegańskiego
i tu działają światła bez ingerencji pieszego – niczego
nie muszę przyciskać. Idę
dalej, na skrzyżowaniu ulic
Sobieskiego ze Śląską, należy
przycisk przycisnąć, by dla
pieszych zapaliło się zielone
światło. I tak stoję sobie, jak
ten jełop, licząc że światła
same się zmienią, jak na poprzednim skrzyżowaniu, a
śmierci bym się prędzej doczekał niż zielonego dla pieszych. Nigdy nie wiem, czy
na danym skrzyżowaniu mam
włącznik dotknąć, czy też
sygnalizacja jest ustawiona
automatycznie. Może MZDiT
powinno zamieścić tabliczki informacyjne: macaj – nie
macaj.
Przez kilka dni sprawdziłem sporo skrzyżowań z

sygnalizacją świetlną, gdzie
na słupach przed przejściem
dla pieszych są umieszczone
przyciski:

Wymagane
przyciśnięcia
Michałowskiego – Fieldorfa-Nila
Michałowskiego – Dmowskiego
Dekabrystów – Okólna
Sobieskiego – Nowowiejskiego
Sobieskiego – Śląska
Św. Rocha – Św. Jadwigi (od
strony Rynku Wieluńskiego)
Św. Rocha – Wręczycka
Mirowska – Nadrzeczna
Warszawska – Al. Jana Pawła II (w nocy)

Działają bez
przyciśnięcia
Warszawska – Al. Jana Pawła II (w dzień)
Westerplatte – Centrum Handlowe M1
Al. Jana Pawła II – Kilińskiego, Dąbrowskiego
Al. Wyzwolenia – Michałowskiego
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Westerplatte – Kościół
Dekabrystów – Szajnowicza-Iwanowa
Dekabrystów - Kiedrzyńska
Al. NMP – Popiełuszki, Plac
Biegańskiego, Wilsona
Niepodległości – Bór, zajezdnia tramwajowa

Brak przycisków
i bardzo dobrze
Al. Jana Pawła II – KM Policji, Sądy, Kilińskiego
Dekabrystów – Armii Krajowej
Dekabrystów – Kilińskiego,
Dąbrowskiego
Okulickiego – Kaufland
Al. Jana Pawła II – Armii
Krajowej
Kościuszki – Jasnogórska.”
Nasz Czytelnik zastanawia
się, w jakim celu montowane
są przyciski, skoro wiele z nich
nie działa? Na to pytanie odpowiedzieć winien Miejski Zarząd
Dróg i Transportu w Częstochowie, który poprosiliśmy o więcej
szczegółów w sprawie sygnalizacji świetlnej. Niestety, odpowiedzi nie zadowalają.
1. Kto ustawia czas świateł
sygnalizacji świetlnych?
2. Jaki – Państwa zdaniem –
jest wystarczający czas światła

zielonego dla pieszego, który ma
do pokonania „zebrę” o szerokości około 6 metrów?
3. Czy wszystkie przyciski od
początku miały na celu przyspieszenie zielonego światła dla pieszego i czy wszystkie zawsze ten
cel spełniały?
4. Od kiedy i ile jest wszystkich przycisków oraz jaki jest
koszt jednego urządzenia?
5. Jak często dochodzi do
awarii przycisków i jakie są
koszty napraw?

Komentarz MZDiT:
„1. Programy sygnalizacji dla
wszystkich urządzeń sterujących
sygnalizacją świetlną na drogach
publicznych w Częstochowie
zawsze stanowią część projektu
organizacji ruchu podlegającego
zatwierdzeniu. Taki projekt, dla
każdego obiektu sygnalizacji,
jest zatwierdzany przez Dyrektora MZDiT z upoważnienia
Prezydenta Miasta Częstochowy,
po uprzednim zasięgnięciu opinii
Komendanta Miejskiego Policji.
Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich
urządzeń sygnalizacji świetlnej
na drogach publicznych przeprowadzana jest przynajmniej raz na
6 miesięcy oraz dodatkowo, w
zależności od potrzeb.
2. Zgodnie z rozporządzeniem, długość sygnału zielonego
ciągłego dla pieszych przy szerokości jezdni 6 m wynosi 5 s.
Po upływie tego czasu wyświetlany jest sygnał zielony
migający, zawsze o długości 4
s. Nie oznacza to, że po ostatniej
sekundzie tego sygnału pojawia
się od razu sygnał zielony dla
pojazdów. Rozpoczyna się wtedy odliczanie tzw. czasu „międzyzielonego”. Jest to czas ko-

nieczny na ewakuację pieszego
(rowerzysty), który (zgodnie z
prawem) mógł rozpocząć przekraczanie jezdni w ostatniej sekundzie sygnału zielonego migającego. Długość tego przedziału
czasowego jest taka sama jak sygnału zielonego ciągłego. Zależy
ona m.in. od odległości linii zatrzymania (pojazdów) od przejścia lub przejazdu rowerowego.
Innymi słowy: można wejść
(wjechać rowerem) na jezdnię
w ostatniej sekundzie sygnału
zielonego migającego i należy
być spokojnym, że pojazdy oczekujące przed linią zatrzymania
nie otrzymają sygnału zielonego
do zakończenia czasu ewakuacji
pieszych (rowerzystów), pomimo tego, że dla pieszych (rowerzystów) oczywiście wyświetla
się już sygnał czerwony.
Na poszczególnych skrzyżowaniach funkcjonują zarówno:
systemy sterowania, ze zmiennymi czasami wyświetlania sygnałów zielonych (i czerwonych),
jak i ze stałymi czasami wyświetlania sygnałów zielonych
(i czerwonych), przy czym wraz
ze wzrostem liczby sygnalizacji
świetlnych w kolejnych latach,
liczba tych drugich (ze stałymi
czasami wyświetlania sygnałów
dla poszczególnych grup uczestników ruchu) systematycznie
maleje. Nie oznacza to, że jedne
są gorsze od drugich. Różne systemy sterowania są stosowane w
różnych miejscach w zależności
od rozmaitych okoliczności, jak
np. lokalizacja miejsca sterowania w mieście, wielkości ruchu
poszczególnych grup użytkowników i proporcje między tymi
wielkościami, udział w ruchu i
rodzaj pojazdów komunikacji
publicznej, geometria skrzyżowania, istniejące nawierzchnie,

zagospodarowanie
otoczenia,
klasy funkcjonalno-techniczne
dróg i ich kategorie itp., itd.
3. Teza, że „przyciski od początku miały na celu przyspieszenie światła zielonego dla pieszego” jest fałszywa. Nigdy tak nie
było. Efekt szybszego wyświetlenia światła zielonego dla pieszych
i rowerzystów w „sygnalizacjach z przyciskami” rzeczywiście występuje, ale jest jednym
z kilku efektów pracy takiego
systemu. Ważniejszym jest oczywiście zmniejszenie liczby spalin
emitowanych przez pojazdy (i
oszczędność energii) na każdym
skrzyżowaniu, zmniejszenie strat
czasu wszystkich grup użytkowników dróg, w tym w szczególności strat czasu pojazdów komunikacji publicznej. Są także
inne korzystne efekty dodatkowe jak np. zmniejszenie hałasu,
drgań itd.
4. Na terenie Częstochowy
zainstalowanych zostało łącznie
720 szt. przycisków dla pieszych.
Koszt jednego przycisku wg aktualnych cen wynosi 750 zł.
Na dzień dzisiejszy nie działa
ok. 70 szt. przycisków, co wynika przede wszystkim z tymczasowego przełączenia kilku sygnalizacji w tryb pracy stałoczasowej.
5. Średnio miesięcznie wymienianych jest ok. 3 szt. przycisków uszkodzonych mechanicznie głównie przez wandali,
którzy są dość skutecznie ścigani
i wykrywani przez Policję i Straż
Miejską.”
Sytuacja jest dość dynamiczna. Nasz Czytelnik listę skrzyżowań robił kilka tygodni temu. Od
tego czasu, z niektórych słupów
sygnalizacyjnych przyciski zniknęły, ale za to pojawiły się na innych.
Renata R. Kluczna

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza
„W nawiązaniu do polemicznego
artykułu w Waszym tygodniku z dnia
17.11.2016 r. pod tytułem „Częstochowa to też peryferia!...” chce podziękować jego autorowi za trafne
zdiagnozowanie sytuacji. Brakuje mi
w tych rozważaniach wystarczająco
konstruktywnych propozycji. Tematyka ww. artykułu przyczyniła się w
pewnym sensie na powołanie z dniem

17.03.2017 r. „Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza
w Częstochowie”. Stowarzyszenie to
opracowało i wdraża obszerny program
pro-rozwoju. Do wybranych fragmentów tego programu, które mogłyby
zainteresować Waszych czytelników
między innymi należą:
 propagowanie i wspieranie integracji obywatelskiej

 troska o poprawę warunków bytowych mieszkańców
 aktywizacja młodzieży na rzecz
spraw publicznych
Wyrażając nadzieję, że poruszone
sprawy znajdą uznanie Waszej Redakcji – przesyłam pozdrowienia.

Czytelnik
Przedstawiciel Stowarzyszenia”
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@ List Czytelnika: Śmieci zalegające
na terenie całego miasta!!!
obiektywny: Ustawa śmieciowa to jeden wielki bubel,wmawiano nam że ustawa uporządkuje odbiór i wywóz
śmieci,że znikną dzikie wysypiska,że władze samorządowe
dopilnują i wyegzekwują od każdego mieszkańca składowanie,segregowanie i opłatę za wywóz śmieci. Właśnie mija
4 rok wprowadzenia bubla śmieciowego,czy jest lepiej?Płacimy 100% więcej,czekamy po kilka tygodni aby łaskawie
zabrano odpady wielkogabarytowe,gruz,dzikie wysypiska
nadal istnieją. Z tego wynika,że na ustawie śmieciowej najwięcej skorzystały firmy z branży śmieciowej.
mariantrabka@gmail.com: Trudno się nie zgodzić z
obiektywnym.... Ale to chyba nie do końca jest tak. Myślę że
magistraty przy wyborze wykonawców nie powinny sugerować się tylko ceną ale również innymi kryteriami, takimi jak
należyte przygotowanie, zaplecze sprzętowe, ilość i forma
zatrudnienia....bez tych kryteriów mamy to co teraz mamy...

Wszechobecna reklama zachęca nas do kupowania coraz to bardziej wymyślnych przedmiotów codziennego użytku. Dopiero po wydaniu często
niemałej kwoty, okazuje się czy urządzenie warte jest swojej ceny i czy
rzeczywiście się sprawdza. Testujemy wybrane gadżety i przedstawiamy
ich słabe i mocne strony. Zanim wydasz krocie na być może nieużyteczną
rzecz, sprawdź u nas opinię o niej.

Parownica
do ubrań

Jamci: Dobrze. Tumanowate z PiS zesralis.

@ „Wyprzedaż po pożarze”?
albertp75@wp.pl: Zamiast hybryd jeżdżą stare rozklekotane Ikarusy w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu na drodze. Gdyby „drogówka” zainteresowała się
przypadkiem kiedyś i przeprowadziła kontrolę gruntownie
miała by pole do popisu.
Lans: Bolczyk nawiał na emeryturę, pozostawiając po
sobie zgliszcza i do spłacenia dług 66 milionów. Hybrydy
zakupione z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to „dziecko” prezydenta Matyjaszczyka i byłego
prezesa MPK Bolczyka. No cóż „tatusiowie”się nie postarali, zamiast zdrowego i pożytecznego „bobasa” zafundowali
nam najdroższego bubla wszech czasów.

@ Muchowe Mistrzostwa Okręgu PZW
Częstochowa 2017
fisherman@wp.pl: Żenada... mistrzostwa Czewy na
obczyźnie ehhh mamy kilka wód pstrągowych te zawody
świadczą o ich stanie i działaniach obecnej władzy PZW.

@ Nowe metody oszustów.
Była „na wnuczka” - teraz „na prąd”
WM Słowackiego 8: Do grona naciągaczy dołączyła
firma FORTUM. Dzisiaj w budynku na ul.Słowackiego 8
pojawiła się przedstawicielka FORTUM,która żądała od
mieszkańców budynku okazania faktur za energie elektryczną, pokazywała broszurkę,która ponoć zobowiązuje
nas klientów TAURON do obowiązkowej zmiany dostawcy
energii. Jakim prawem firma FORTUM nachodzi i okłamuje
mieszkańców naszego budynku. Jako Wspólnota zamierzamy złożyć skargę do Miejskiego Rzecznika Konsumentów i
UOKiK na sprzeczne z prawem metody pozyskiwania klientów przez firmę FORTUM.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

reklamuj się
w tygodniku

tel. 536 530 905

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

Muzeum Częstochowskie i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater zapraszają 3 i 10 sierpnia na warsztaty z rymowania oraz hiphopowe warsztaty produkcji muzycznej. Wstęp
na wszystkie zajęcia w ramach Willi Kreatywnych Działań
jest bezpłatny. 3 sierpnia, podczas hiphopowych warsztatów
rymowania, uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania,
gdzie i jak najlepiej składać rymy. Dowiedzą się także, czy
zawsze należy mieć przy sobie notes oraz czy rymy mają
koniec. Zajęcia odbywać się będą od godz. 11.00 do 17.00.
Natomiast 10 sierpnia w godz. od 11.00 do 15.00 także dla
miłośników muzyki hip hop, organizatorzy przygotowali
warsztaty produkcji muzycznej. Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z kompozycją, aranżacją czy
obróbką nagrań. Przekonają się także, jak wygląda praca z
artystami podczas tworzenia „hitów”. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Zgłoszenia należy dostarczyć do OPK
Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1.

 Kongres Świadków Jehowy

@ Radni: wzrost cen paliw spowoduje,
że podrożeje wszystko
wyborca PiS: Za podwyżka głosowali wszyscy posłowie
PiSu z Częstochowy. WSTYD. Zapamiętamy przy wyborach
wnerwiony wyborca PiS: Zapamiętamy i przy najbliższych wyborach kopniemy w dupę PiSiorowych zdrajców.
Ale czego wymagać od posła Giżyńskiego,który wydaje 16
tysięcy na materiały biurowe i prasę z naszych podatków.
Anonim: wnerwiony: ale to jest spłata długów narobionych na schetynówki. Za długi zaciągnięte przez PO jeszcze
będziemy długo płacić.
Daria: Pisdzielstwo to zaraza... PiSlandia jeszcze zaboli
niejednego.
Psost: Najniższy Przywódca zmienił decyzję , ufff !!!
anonim: Szkoda. Dał się ograć matołom z PO i Nowczesnej.

 Warsztaty hiphopowe

Urządzenie wydaje się
niepozorne, bo jest znacznie
mniejsze od żelazka. Z całą
pewnością tego ostatniego
nie zastąpi całkowicie – doskonale sprawdza się jako
jego uzupełnienie. Parownica do ubrań, nazywana często steamerem (czyt. stimerem), usuwa zagniecenia za
pomocą ciągłego strumienia
pary. Jeśli nasze ubranie
długo wisiało w ciasnej szafie
– parownica do ubrań będzie
idealna. Prócz lekkich, letnich rzeczy urządzenie rozprostuje swetry, marynarki,
a nawet grube płaszcze.
Zalety:
* Urządzenie dość szybko się
nagrzewa. Producent twierdzi, że w ciągu 30 sekund ale chyba szybciej.
* Korpus urządzenia jest wyposażony w niewielki pojemnik na wodę, który łatwo wyjąć i napełnić wodą. Równie
łatwo można wodę z pojemnika usunąć.
* Parownicę wygodnie trzyma
się w dłoni. Jest w miarę lekka i kompaktowa. Idealnie
sprawdza się w podroży, z
racji tego, że jest niewielka.
* Producent zapewnia, że
wyrzucana para zabija do
99 proc. bakterii, co szczególnie przydaje się podczas
dezynfekowania ubranek dla
dzieci, pluszaków, materacy
i kocyków.
* Parownica doskonale sprawdza się do wygładzania zagnieceń. Np. rękawy płaszcza wiszącego całe lato w
szafie trudno wyprasować
żelazkiem, a parownica radzi
sobie z zagnieceniami doskonale.
* Para skutecznie dociera do
trudno dostępnych miejsc,
których nie wyprasuje tradycyjne żelazko, czyli falbanek, wszelkiego typu bufek,
czy aplikacji.
* Urządzenie idealnie nadaje
się do bardzo delikatnych
tkanin (min. jedwabiu i koronki). W przeciwieństwie
do żelazka ubrania nie przypalimy, nie ulegnie ono również „nabłyszczeniu”.

* Niektóre modele parownic
są wyposażone w dodatkową nakładkę służącą do prasowania swetrów i grubych
tkanin.
* Urządzenie nie wymaga deski do prasowania. Ubrania
można wyprasować bezpośrednio na wieszaku.
* Parownica usuwa nieprzyjemne zapachy z ubrań, mebli tapicerowanych, zasłon i
firan.
* Parownica może być podłączona do kontaktu przez cały
czas. O jej włączeniu decyduje przycisk na powierzchni
wtyczki
* Niektóre modele parownic
posiadają funkcje 2 w 1, tzn.
umożliwiają prasowanie w
pionie i w poziomie.
Wady:
* Kabel parownicy mógłby
być dłuższy. Ponadto jest
sztywny i ciężko go zwinąć,
co utrudnia przechowywanie
urządzenia.
* Prasowanie parownicą wymaga znalezienia miejsca,
gdzie ubranie będzie swobodnie zwisać na wieszaku,
nie dotykając przy tym żadnych powierzchni, np. mebli
czy ściany. W przeciwnym
wypadku, na skutek wysokiej temperatury, może dojść
do zniszczenia tychże powierzchni.
* Należy zachować wysoko
idącą ostrożność, by w czasie używania urządzenia nie
przystawić ręki w miejsce
wyrzutu pary, która ma temp.
ponad 100°C i może spowodować dotkliwe oparzenia.
* Parownica na pewno nie zastępuje żelazka, jest jedynie
jego uzupełnieniem.
* Efekt prasowania zależy od
rodzaju tkaniny. Istnieją takie, z którymi parownica ma
problem, np. jedwab z dodatkiem kaszmiru.
Cena:
od 200 do 500 zł
parownica
ręczna
Nasza ocena:
Urządzenie
polecamy.

W dniach 4-6 sierpnia 2017 r. w Centrum Kongresowym
Świadków Jehowy w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 84
odbędzie się Kongres Regionalny Świadków Jehowy pod
hasłem „Nie poddawaj się!”. W kongresie będą brać udział
Świadkowie Jehowy z Częstochowy, Kłobucka, Lublińca,
Radomska, Dąbrowy Górniczej, Myszkowa, Zawiercia, Sosnowca, Mysłowic oraz ich okolic. Wstęp na kongres jest
wolny i nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy.

 Mistrzyni Polski w biathlonowym

nordic walking

W Ośrodku Biathlonowym Kościelisko-Kiry rozegrano piąte
Mistrzostwa Polski w biathlonowym nordic walking. Częstochowscy kijkarze zdobyli cztery medale. Ewa Dusiel zwyciężyła
w kategorii K5, a Mariola Pasikowska, Marcin Pasikowski i Paweł Stępniewski zdobyli brązowe medale w swoich kategoriach
wiekowych. Rywalizacja rozgrywała się na trzech półtorakilometrowych pętlach, pomiędzy którymi zawodnicy oddawali po
5 strzałów do tarcz biathlonowych w pozycji leżącej. Niecelny
strzał skutkował koniecznością przejścia stumetrowej rundy
karnej. Bezbłędnie w naszej drużynie strzelali - Marek Czakiert,
Agnieszka Kolarska i Beata Kaniowska.

 Obchody 100-lecia OSP

Koziegłówki

W Koziegłówkach w powiecie myszkowskim odbyły się obchody 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziegłówkach. Organizatorami strażackiego święta był Zarząd OSP
Koziegłówki, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu dha Rafała
Zenderowskiego. Na placu OSP, odbyły się uroczystości według
tradycyjnego i patriotycznego ceremoniału. Miało miejsce uroczyste podniesienie biało-czerwonej flagi oraz odegranie hymnu
narodowego. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście,
w tym główni bohaterowie uroczystości – druhny i druhowie
strażacy z Gminy Koziegłowy, w tym z jednostki-jubilatki OSP
Koziegłówki, a także mieszkańcy Koziegłówek i okolicznych
miejscowości. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy jubileuszowych uroczystości spotkali się na biesiadzie strażackiej.

 Strażacy złożyli ślubowanie
Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XIX Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Do promocji przystąpiło 81 absolwentów Dziennego
Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Prymusem
został mł. asp. Karol Krokos, który uzyskał średnią ocen 4,65.
Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Jacek Gawroński.
Promowanych było również 185 absolwentów Kwalifikacyjnego
Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród
których było osiem Pań. Prymusem została mł. asp. Elżbieta Zalewska z KP PSP w Oleśnie, która uzyskała średnią ocen 4,40.
Kierownikiem kursu był kpt. Kamil Piotrowski. Uroczysta promocja to zwieńczenie dwuletniego okresu kształcenia, podczas
którego absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako
obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, nauczyli się
obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.
Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. Waldemarem Skotarskim.
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50 kawiarni
wyszło na chodniki
– Jak to możliwe, że niektóre ogródki kawiarniane
zajmują bez mała całą przestrzeń chodnika?
Jak mają przemieszczać się piesi? Odnoszę wrażenie,
że nikt tej sprawy w Częstochowie nie kontroluje.
Ostatnio szedłem Alejami i zderzałem się z ludźmi,
którzy szli w przeciwnym kierunku. Faktem jest,
że spora grupa nadciągnęła od strony „kwadratów”
i niemała z Jasnej Góry. W takiej sytuacji od razu zrobiło się tłoczno, bo większą część chodnika zajmują
kawiarenki – żali się mieszkaniec Częstochowy podczas Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni.
Być może nasz Czytelnik
nieco przesadza, ale rzeczywiście są miejsca, w których pieszy ma utrudnione
przejście obok ogródka. Z
pytaniami w tej sprawie wystąpiliśmy do urzędu miasta
Częstochowy i Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu w
Częstochowie.
* W jakiej wysokości i jakiego rodzaju opłaty ponosi
właściciel punktu gastrono-

micznego za wystawienie na
chodniku stolików, krzeseł,
itp.?
* Czy jest jakieś ograniczenie – w przypadku
wąskiego chodnika, np.
wielkości wystawianego wyposażenia ogródka?
* Czy ma znaczenie dzielnica, w której mieści się
ogródek punktu gastronomicznego? Jakie są wówczas
koszty?

* Ile wydano pozwoleń
umożliwiających ustawienie
ogródków w roku 2017?
* Prosimy także o informacje dotyczące dzierżawy
gruntów pod kawiarenki na
pl. Biegańskiego.

Odpowiedzi Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie
„Żeby dane były miarodajne i prawdziwe należy po-

dać zestawienie za cały rok
kalendarzowy (aktualnie sytuacja jest dynamiczna i dane
mogłoby się zmienić). Dlatego za 2016 r. mieliśmy łącznie w mieście 48 kawiarenek
letnich (których teren pozostaje w zarządzie MZDiT)
– 25 w ciągu Al. NMP i 23
przy pozostałych ulicach.
W tym roku szacujemy, że
liczba będzie porównywalna
oscylująca wokół pięćdziesięciu sztuk.
Co do kawiarenek i pytań
dotyczących tego tematu, to
informuję, że:
Wysokość opłaty za zajęcie terenu, który pozostaje w
zarządzie MZDiT na poczet
letnich kawiarenek wynosi
od 1zł za m2 dziennie (np. ul.
Wieluńska) do 1,5 zł za m2
dziennie (Aleje czy ul. 7 Kamienic)
Wysokość opłaty nie zależy od dzielnicy, a od kategorii drogi przy której mamy
taką instalację
Jest ograniczenie, co do
terenu, który należy pozosta-

Panie na lewo,
panowie na prawo
„W całej Częstochowie słychać
ochy i achy nad nową drogą - przedłużenie Bohaterów Monte Casino
i remont Dźbowskiej, Powstańców

Warszawy oraz Gościnnej. Tylko nikt środku chodnika. Zdjęcia w załączninie sprawdził, jakie będą piękne chod- ku.
niki przy Dźbowskiej, a będziemy tam
Pozdrawiam
mieli takie oto potworki, jak słupy po
Czytelnik”.

wić do przejścia/przejazdu
na chodniku. Jest to w zależności od miejsca minimum
od 1,5 m do 2,5 m wolnego
terenu od krawędzi instalacji
Należy jednocześnie przypomnieć, że nie każda kawiarenka staje na terenie będącym w zarządzie MZDiT,
niektóre na prywatnym, a
niektóre na miejskim (tutaj
tematem zawiaduje właściwy
Wydział Mienia UM).
Maciej Hasik.”

Odpowiedzi przygotowane
na podstawie informacji
z Wydziału Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego UM.
„Pytania zostały przesłane do MZDiT, ponieważ to
w ich gestii jest wydawanie
takich zezwoleń i naliczanie
opłat, jeżeli dany ogródek
znajduje się na chodniku,
czyli w obrębie pasa drogowego. Wyjątkiem są kawiarenki na placu Biegańskiego
(w gestii Wydziału Mienia
i Nadzoru Właścicielskiego
UM) oraz kawiarenki sytuowane na gruntach prywatnych/wspólnotowych (np. w
podwórzach kamienic).
Na Placu Biegańskiego
funkcjonują dwie kawiarenki; obie przez 5 miesięcy
w roku – od maja do końca
września.
Pierwszy z obiektów – w
centralnej części placu – postawiono tam na podstawie
umowy zawartej z firmą
KARO Karol Krawczyk w
2015 r., będącej rezultatem
wcześniejszego postępowania przetargowego.
Właściciel punktu gastronomicznego – firma KARO
Karol Krawczyk jako dzierżawca płaci czynsz dzierżawny w wysokości 0,51 zł /1 m
kw. gruntu/dzień + podatek
VAT (23%), tj. 3.060 zł +
podatek VAT 23% (w miesiącach: czerwiec i wrzesień)
i 3.162 zł + podatek VAT
23% (w miesiącach: maj, lipiec, sierpień). Na dzierżawę
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terenu w 2015 r. zorganizowano 2 przetargi, które nie
doprowadziły do wyłonienia
dzierżawcy. W związku z
tym umowa dzierżawy została zawarta w wyniku rokowań warunków dzierżawy.
Umowa dzierżawy z firmą KARO Karol Krawczyk
zawiera ograniczenie powierzchni zajmowanej przez
ogródek tj. 200 m kw. (do
zagospodarowania obejmującego wszelkie elementy
wyposażenia) oraz wysokości elementów wyposażenia.
Drugi obiekt. Dla kawiarenki obok ratusza, Rada
Miasta Częstochowy uchwałą nr 557.XLI.2017 z dnia 25
maja 2017 r. wyraziła zgodę
na oddanie w dzierżawę tej
części nieruchomości (pow.
200 m2) na czas nieoznaczony (na korzystanie w okresie
od 1 maja do 30 września
każdego roku) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego.
Teren, gdzie stoi obiekt,
był także ostatnio objęty
umową dzierżawy (w latach
2014-2016) na prowadzenie kawiarenki letniej, która
stanowiła funkcjonalnie integralną część powierzchni
gastronomicznej lokalu w
piwnicach ratusza.
Czynsz dzierżawny dla
firmy „C&K” Krzysztof Cygan określono na 7 200 zł
+podatek VAT 23% (w miesiącach: czerwiec i wrzesień)
i 7 440 zł +podatek VAT
23% (w miesiącach: maj, lipiec, sierpień), tj. 1,20 zł/1 m
kw. gruntu/dzień + podatek
VAT (23%).
W umowie z firmą „C&K”
Krzysztof Cygan zapisano
ograniczenie
powierzchni
zajmowanej przez ogródek tj.
200 m kw. (do zagospodarowania obejmującego wszelkie elementy wyposażenia)
oraz wysokości elementów
wyposażenia.
Biuro prasowe UM.”
Renata R. Kluczna
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Owocowe
smaki lata
Słodkie, soczyste i skąpane słońcem
– sezonowe owoce to podstawa letniej kuchni. Choć można je serwować
jako samodzielny posiłek, to również
dobra baza do potraw wytrawnych i
słodkich. Lekkie i niskokaloryczne,
pełne witamin – są idealne podczas
letnich upałów zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Sięgają po nie także
zwolennicy wszelkich diet.

Borówki, jagody, maliny, jeżyny, czereśnie czy
porzeczki właśnie teraz są
dostępne wszędzie, smakują
najlepiej i charakteryzują się
wysokim poziomem warto-

ści odżywczych. Wakacje to
czas jagód. Nasze prababki
i babki traktowały czarne
jagody jak cudowny lek na
wiele chorób, który musiał
być w domu.

Jagody prócz tego, że są
pyszne, leczą oczy, obniżają poziom złego cholesterolu, uelastyczniają naczynia
krwionośne. Suszone jagody
szybko likwidują biegunki.
Napary z suszonych owoców borówki i jagód działają
uspokajająco i przeciwbólowo, a syropy leczą kaszel i
infekcje układu oddechowego. Z kolei borówka amerykańska działa skutecznie w
profilaktyce chorób nowotworowych.
Maliny są źródłem witaminy C. Zawierają też witaminę B1, beta-karoten,
potas, fosfor oraz wapń. Są
środkiem przeciwgorączko-

wym i napotnym, działają
przeciwzapalnie, ściągająco
i przeciwbakteryjnie, obniżają ciśnienie krwi, wzmacniają serce i mają działanie
przeciwmiażdżycowe. Mogą
wspomóc leczenie anemii, a
według najnowszych badań,
posiadają także właściwości
przeciwnowotworowe.
Jednak najbardziej wartościowymi owocami są czarne
porzeczki. To bardzo bogate
źródło witamy C, a ponadto
cennych mikroelementów,
takich jak potas, magnez, żelazo, bor czy jod.
Jeżyny zawierają dużo
wody i dlatego zalicza się je
do owoców niskokalorycz-

nych. Z tego względu śmiało
mogą gościć w dietetycznym
menu. Garść jeżyn dostarcza
tylko 46 kcal.
Ponadto obecność drobnych pestek, wiąże się z wysoką zawartością substancji
balastowych, które pobudzając trawienie, zapobiegają
uciążliwym zaparciom.
Ciemnopurpurowe owoce
jeżyny dostarczają mnóstwo
potasu, dlatego są szczególnie polecane osobom z
podwyższonym ciśnieniem
tętniczym oraz z chorobami
serca. Wysoka zawartość
żelaza jest szczególnie korzystna dla osób cierpiących

na anemię, dzieci, kobiet
ciężarnych, karmiących, wegetarian.
Jeżyny są także źródłem
wapnia, który pozytywnie
wpływa na stan kośćca, prawidłowego
przewodzenia
bodźców w mózgu i sercu.
Jeżyny wśród innych owoców wyróżniają się sporą
zawartością kwasu elagowego, substancji bioaktywnej
wspierającej układ odpornościowy oraz zwalczającej wolne rodniki, będące
prekursorami komórek nowotworowych. Tak więc na
zdrowie i smacznego.
red.

PRZEPIS

Ciasto z borówką amerykańską
Składniki:

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek
i ubijamy z cukrem i cukrem
pudrem na sztywną pianę,
następnie dodajemy żółtka i
mieszamy. Dodajemy przesianą przez sito mąkę tortową

Wiesław Wyszyński

Zamach na dwie wieże

23 lipca 2006 r.
w Złotym Potoku
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
dokonano aktu terrorystycznego
na dwie białe wieże
nóg mojej żony
Ewy Kazimiery
wymieszaną wcześniej z proszkiem do pieczenia,wlewamy
jogurt i olej. Miksujemy delikatnie ciasto na gładką masę.
Najlepiej zrobić to ręcznie
szpatułką - wtedy pozostanie
puszyste. Ciasto wylewamy do
wyłożonej pergaminem prostokątnej blaszki o wym 25x30

cm. Wierzch ciasta posypujemy borówkami obtoczonymi w
mące ziemniaczanej. Wstawiamy do nagrzanego do 180ºC
piekarnika i pieczemy około 40
minut (do suchego patyczka).
Po wystudzeniu, przed podaniem, oprószamy cukrem pudrem. Smacznego!

cztery nisko latające superfortece
błonkoskrzydłe vespy
zwaliły z długich nóg
obiekt mojego długiego
zainteresowania
zamachu dokonała
samobójcza formacja naszej al kaidy
Osa Nie Bin Laden

Utwór z przygotowywanego do druku nowego zbioru
wierszy Wiesława Wyszyńskiego pt. „Księżyc w latrynie”.

- 6 jajek
- 1 szklanka cukru
- 3 szklanki mąki tortowej
- 16 g cukru waniliowego
- 200 ml gęstego jogurtu naturalnego
- 150 ml oleju roślinnego
- 1 czubata łyżeczka proszku do
pieczenia
- 25 dag borówki amerykańskiej
- mąka ziemniaczana do obtoczenia owoców
- cukier puder do oprószenia

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bezpieczny dom
w wakacje

Wakacje to czas, w którym odnotowuje się najwięcej włamań.
Złodzieje potrafią pokonać wiele
przeszkód, dlatego dokładne
zabezpieczenie domu przed wakacyjnym wyjazdem może się opłacić.

Doświadczony złodziej jest w stanie włamać się do domu
w ciągu 40 sekund. Często są to profesjonaliści, którzy doskonale potrafią ominąć antywłamaniowe zabezpieczenia.
Statystycznie jednak najczęściej dokonuje się włamań poprzez wybicie szyby w oknie. Poniesione straty mogą być
naprawdę duże. Sprzęt RTV, AGD i komputery kradzione
są najczęściej, dlatego też wyłożenie dodatkowych środków
w zabezpieczenie domu może mieć ogromne znaczenie.

Drzwi nie do przejścia
Często zdarza się, że złodziej korzysta po prostu z
drzwi. Otwarcie zwykłego zamka jest banalnie proste, dlatego warto zainwestować w nieco droższy, ale z lepszym
zabezpieczeniem. Dobrym sposobem na zabezpieczenie
jest dokupienie specjalnej wkładki cylindrycznej do zamka posiadającej zabezpieczenie przed wybiciem oraz przewierceniem. Nie można zapomnieć też o drzwiach tarasowych, które mogą okazać się dla złodzieja doskonałą drogą.
Zdarza się, że wejście od strony ogrodu bywa traktowane

po macoszemu. W tego typu drzwiach ważna jest ochrona
przeciwwyważeniowa. Specjalnie zaprojektowane okucia
mogą zapobiec włamaniu.

Kraty w oknach nie pomogą
Niektórzy właściciele parterowych mieszkań montują w
oknach i na balkonach kraty. Jest to rozwiązanie bezskuteczne, ale też niebezpieczne, ponieważ kraty zamykają drogę ucieczki, na przykład w przypadku pożaru. Dla złodzieja kraty nie są przeszkodą – można je wyciąć, a nawet (w
przypadku bardziej pomysłowych włamywaczy) zamrozić
ciekłym azotem i wybić. Pod względem odporności na włamanie wyróżnia się sześć klas okien. Najniższa klasa WK-1
oznacza, że okno można wybić barkiem lub po prostu zbić
szybę. Powyżej klasy trzeciej złodziejowi potrzebny jest już
sprzęt – młotek, czy siekiera. Na okna klasy piątej i szóstej
potrzeba wyrzynarki lub szlifierki kątowej.

Inteligentny system
chroni cały dom
Najbardziej nowoczesne rozwiązania wiążą się z elektronicznymi systemami zabezpieczającymi kompleksowo cały
dom. Coraz bardziej popularne stają się czytniki linii papilarnych w drzwiach. Biometryczny dostęp zapewnia wejście
do domu tylko uprawnionym osobom. Zwykłe zabezpieczenia często nie wystarczają, dlatego na rynku są dostępne
rozwiązania, które zakładają kompleksowe zabezpiecze-
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nie m.in. poprzez instalację zamka wielopunktowego, czy
zdalne sterowanie drzwiami za pomocą smartfona. Dzięki
tak rozwiniętym systemom, możemy również kontrolować
sytuację w domu podczas naszej nieobecności. Specjalna
aplikacja pokaże nam, że drzwi w domu zostały otwarte. To
doskonałe rozwiązanie, ponieważ w takiej sytuacji jesteśmy
w stanie na odległość zaalarmować sąsiadów czy policję i
zapobiec skutkom włamania.
red.

86

Czyste powietrze
zależy od lasu
Lasy wytwarzają około 26,6 mld
ton tlenu. To ponad połowa rocznego zapotrzebowania wszystkich
ludzi i zwierząt na Ziemi. Lasy to
nasz wielki sojusznik w walce o
czyste powietrze. Niestety, jest to
jednocześnie sojusznik niedoceniany, ponieważ oprócz naturalnych
przyczyn zmniejszania się terenów
zielonych (np. klęski żywiołowe,
szkodniki), to ludzie są dla nich
największym zagrożeniem.
Człowiek odpowiada za coraz
bardziej i szybciej pogarszającą się
jakość powietrza, utrudniając tym
samym roślinom oczyszczanie go z
zanieczyszczeń. Jeśli więc nie chcemy, aby kolejne pokolenia znały lasy
tylko z opowieści lub książek, należy
działać zdecydowanie i szybko, aby
ochronić te cenne obszary przed degradacją i zniszczeniem.
Lasy i inne tereny zielone to dla
człowieka miejsce relaksu, wypoczynku i rekreacji, gdzie można
odetchnąć czystym powietrzem.
Nie bez powodu nazywane są „zielonymi płucami”, ponieważ jedną
z głównych funkcji drzew jest właśnie oczyszczanie powietrza z metali

15

nr 31 (690)

ciężkich i pyłów oraz produkowanie tlenu. Niestety, człowiek, który
tak wiele zawdzięcza lasom, jednocześnie bez zastanowienia sięga po
kolejne ich hektary, wycinając je i
przekształcając np. w grunty rolne.
Tymczasem obecnie, kiedy jakość
powietrza, jakim oddychamy pozostawia wiele do życzenia, powinny
być traktowane z jeszcze większym
szacunkiem.
Pamiętajmy też, że stanowią one
schronienie dla żyjących w nich
zwierząt, które także pełnią ważną
rolę w naszym ekosystemie.

Co szkodzi lasom?
Każdego dnia, w wyniku działań
człowieka, znikają z powierzchni
naszej planety olbrzymie obszary
leśne, a rabunkowa gospodarka nie
pozostaje bez wpływu na zmiany
klimatyczne oraz ginięcie kolejnych
cennych gatunków roślin i zwierząt.
Do przyczyn degradacji lasów należy dodać także, będące wynikiem
ludzkiej działalności, zanieczyszczenie powietrza. W jego wyniku nasze
„zielone płuca” mają coraz większy
problem z oddychaniem. A tym-

czasem z 1 hektara drzew pochodzi
tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Ta
sama ilość drzew pochłania rocznie
taką ilość dwutlenku węgla, jaką wytwarzają samochody przejeżdżające
ponad 100 tys. kilometrów.
Niestety jakość powietrza systematycznie się pogarsza. Dlatego,
jeśli nadal chcemy korzystać z dobrodziejstw lasów, musimy zrozumieć, że o jakość powietrza należy
zadbać zaczynając od własnego podwórka. To w prywatnych domach
używamy pieców, w których palimy
szkodliwymi materiałami, nierzadko śmieciami. Nie zawsze dbamy
też o odpowiedni stan techniczny
naszych pojazdów, które stają się
przez to kolejnym groźnym źródłem
zanieczyszczenia powietrza. Robimy
to dla własnej wygody i źle pojętej
oszczędności. Niewielu myśli jednak
o tym, że koszty takich zachowań,
zarówno zdrowotne, jak i finansowe poniesiemy wszyscy, a przede
wszystkim kolejne pokolenia.
Innym, poważnym zagrożeniem
dla lasów, są pożary wywołane
ludzką beztroską i bezmyślnością.
W 2015 roku wybuchło w Polsce
12 257 pożarów, które pochłonęły 5
510 hektarów lasów. Wspomniana
nieostrożność to głównie rzucanie
niedopałków, zostawianie kawałków
szkła – czyli po prostu śmiecenie, a

także rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach. Tymczasem ogień
rozprzestrzenia się bardzo szybko,
po drodze niszcząc całą roślinność,
zabijając i pozbawiając domu zwierzęta, zostawiając za sobą spaloną
ziemię, na której jeszcze długo nic
nie urośnie. Podczas pożaru wydzielane są toksyczne dymy i substancje,
które dodatkowo zanieczyszczają
środowisko.

Jak pomóc lasom?
Każdy z nas wchodząc do lasu
powinien zrozumieć, że wchodzi do
domu mieszkających tam zwierząt i
rosnących roślin. Dlatego należy zachowywać się z szacunkiem w stosunku do gospodarzy i przestrzegać
obowiązujących w nim zasad: nie
zostawiać po sobie śmieci, nie hałasować, nie łamać gałązek ani nie zrywać niepotrzebnie roślin, a już szczególnie tych, które są pod ochroną.
Nie dokarmiajmy także dzikich
zwierząt ludzkim jedzeniem, ponieważ możemy im bardzo zaszkodzić.
Z kolei, aby zadbać o jakoś powietrza i ułatwić oddychanie naszym
„zielonym płucom” postępujmy też
odpowiedzialnie we własnym domu.
Dbajmy o dobry stan techniczny naszych pojazdów, a jako paliwa do
nich nie używajmy odpadów. Absolutnie nie wolno traktować spalania

śmieci, jako najlepszej metody na ich
na utylizację. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych sposobów na
ich pozbycie się, ponieważ nigdy nie
wiemy jak niebezpieczny jest materiał, który chcemy spalić. W przeciwnym razie z naszych pieców wydobywają się szkodliwe substancje,
przyczyniające się do coraz gorszej
jakości powietrza, które roślinom
z kolei coraz trudniej oczyszczać, a
które my wdychamy. W efekcie trujemy się sami.
Aby wytworzyć tonę papieru,
trzeba ściąć aż 17 drzew, a recykling
stosu gazet o wysokości 125 cm
umożliwia uratowanie jednej 6-metrowej sosny. Dlatego należy pamiętać o segregowaniu śmieci w domu.
W ten sposób przyczyniamy się do
ochrony kolejnych drzew przed ścięciem.
Warto też zapoznać się bliżej ze
znakami, jakie widnieją na niektórych produktach powstałych z drewna: meblach, książkach czy opakowaniach. Jeśli zauważmy na nich
np. symbol FSC®, oznacza to, że
powstały z drewna certyfikowanego,
pochodzącego z lasów zarządzanych
odpowiedzialnie, gdzie m.in. chroniona jest flora i fauna, a pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekracza
poziomu, po którym ich odnowienie
byłoby niemożliwe.
red.
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Sprostowanie
Wójt Gminy Lelów prostuje omyłkę w ogłoszeniu o przetargu
z 10 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 885 położonej w obrębie Lelów poprzez dokonanie
zmiany terminu wpłaty wadium w ten sposób, że:
w ogłoszeniu o przetargu jest wpisany termin wnoszenia
wadium
„najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.”
a powinno być :
„najpóźniej do 18 sierpnia 2017 r.”
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
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Gminy: Przyrów i Mstów wzorem dla innych gmin

W
W

spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
Rok 2016
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów
natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika,
transport
Przyrowie
skutecznie
walczą
z
azbestem.
Gmina
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostaniePakowanie,
kwestiomodbiór,
związanym
z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
oraz unieszkodliwianie wyroPrzyrów
od
wielu
lat
korzysta
ze
wsparcia
finanz tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy
sięzawierających
z celami i metodami
i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
bów
azbest zzalesiania
busowego zedziałalności
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrodynków Zastanowimy
stanowiących własność
nielegalnej
w lasach, czyli kłusownictwu
i kradzieży drewna.
się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżeosób
z terenucyklu
gminy
my
zagrożeniami
i wskażemy
jak im zapobiegać.
Zapraszając
dofizycznych
lektury nowego
prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
ny przed
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Katowicach.
Przyrów. Unieszkodliwianie wyrozwianie
których
poprosimy
związanych
z
tematyką
ochrony
przyrody
specjalistów.
Dziś
zastanowimy
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Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa
zorganizował na zbiorniku „Zimnym” Wodociągów w Częstochowie Mistrzostwa Polski Kadetów U-15 i Juniorów U-20 w Wędkarstwie Spławikowym. Organizację tych zawodów powierzył
Okręgowi, Zarząd Główny PZW.
Przed zawodami nad zbiornikiem w celu odbycia treningu,
zjawiło się wraz z trenerami 110
zawodniczek i zawodników reprezentujących 37 Okręgów PZW
(49 kadetów i 61 juniorów). Po
przetestowaniu łowiska wszyscy
udali się do Hotelu La Strada na
ceremonię otwarcia Mistrzostw
Polski.
Prowadzący ceremonię otwarcia Eugeniusz Bugaj prezes PZW
Okręg Częstochowa przywitał
wszystkich przybyłych i przedstawił zaproszonych gości: Marcina
Dobrzańskiego reprezentującego
prezydenta Miasta Częstochowy,
Mirosława Iwańskiego wiceprezesa ds. sportu i młodzieży Zarządu Głównego PZW, Lecha Gorczyńskiego głównego kapitana
sportowego PZW i jednocześnie
sędziego głównego zawodów, Mirosława Taranka i Łukasza Chłąda przedstawicieli Samodzielnego
Pododdziału Prewencji Policji w
Częstochowie, Arkadiusza Kasprzaka przewodniczącego NSZZ
Policjantów przy SPPP w Częstochowie, Grzegorza Wypchlaka dowódcę Oddziału Konnego
Policji w Częstochowie, Piotra
Maronia wiceprezesa ds. organizacyjnych ZO PZW Częstochowa,
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Andrzeja Brędzla wiceprezesa ds.
sportu ZO PZW Częstochowa i
Artura Wacheckiego dyrektora
biura Okręgu PZW Częstochowa.
Po przedstawieniu gości wprowadzono poczet flagowy: z Flagami Narodowymi i Flagą PZW. Po
odegraniu Hymnu Państwowego
uroczystego otwarcia mistrzostw
dokonał Eugeniusz Bugaj prezes
PZW Okręg Częstochowa i oddał
głos Mirosławowi Iwańskiemu,
który przywitał wszystkich zgromadzonych w imieniu Zarządu
Głównego PZW. Następnie zabrał
głos Lech Gorczyński, który przed
złożeniem meldunku o gotowości
do zawodów poprosił prezesów
Eugeniusza Bugaja i Mirosława
Iwańskiego o wręczenie nominacji do Kadry Narodowej.
Po części oficjalnej odbyła się
odprawa i losowanie sektorów.
Przez następne dwa dni młodzieżowa elita Polski w dyscyplinie
spławikowej rywalizowała o największe laury. Łowiono przede
wszystkim: płocie, leszcze, okonie oraz pojedyncze sumiki karłowate. Trafiały się oczywiście
bonusy: większe leszcze, karasie
i okonie. Podczas całych zawodów złowiono 277 kg ryb i jak na
niesprzyjające warunki atmosfe-

Mistrzostwa Polski
Kadetów U-15 i Juniorów U-20
w Wędkarstwie Spławikowym

ryczne (bardzo silny wiatr i skoki
ciśnienia) spowodowane przechodzącym frontem jest to bardzo
dobry wynik. Najlepsi złowili po
około 6 kg ryb w dwie tury. Po zakończeniu drugiej tury zawodów
wszyscy udali się do restauracji
La Strada na Uroczystości Zamknięcia Mistrzostw. Do gości z
ceremonii otwarcia dołączyli: Mirosław Morawiec przedstawiciel
Starosty Częstochowskiego, Rafał
Jędrysiak wiceprezes ds. młodzieży ZO PZW Częstochowa oraz
zespół sędziowski.
Medale, puchary, dyplomy i
nagrody wręczali: prowadzący
Ceremonię Zamknięcia Eugeniusz Bugaj prezes PZW Okręg
Częstochowa i Andrzej Brędzel
wiceprezesa ds. sportu ZO PZW
Częstochowa. Po uhonorowaniu
najlepszych Eugeniusz Bugaj podziękował: ZG PZW za zaszczyt

organizacji tych mistrzostw, prezydentowi Miasta Częstochowy
za Patronat Honorowy, Lechowi
Gorczyńskiemu i całej ekipie sędziowskiej, która pod jego kierownictwem sprawnie poprowadziła
zawody, wszystkim uczestnikom
zawodów, zaproszonym gościom,
którzy przybyli na uroczystość,
działaczom, pracownikom biura
ZO PZW w Częstochowie i wszystkim, bez których te Mistrzostwa
Polski by się nie odbyły. Podziękował również sponsorom: firmie
M-ELEKTROSTATYK, firmie
SENSAS POLSKA, firmie TROFEA.PL i firmie BIG-FISH CENTRUM WĘDKARSKIE. Następnie uroczyście dokonał zamknięcia
Mistrzostw Polski Kadetów i
Juniorów prosząc o wyprowadzenie Pocztu Flagowego. Prezes
pożegnał wszystkich i zaprosił na
kolejne imprezy wędkarskie orga-

nizowane na ziemi Częstochowskiej. ZO PZW w Częstochowie
składa specjalne podziękowania:
Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji w Częstochowie za
udostępnienie zbiornika i miejsca
na bazę zawodów, właścicielom
Restauracji La Strada za obsługę
gastronomiczną i udostępnienie terenu na oficjalne uroczystości oraz
funkcjonariuszom policji z Komendy Miejskiej w Częstochowie
i Samodzielnego Pododdziału Prewencji za zabezpieczanie całych
Mistrzostw Polski.
Najlepsi w Spławikowych
Mistrzostwach Polski
Kadetów i Juniorów:
U – 15
1. Tymoteusz Plaskota - OKRĘG
PZW W TARNOBRZEGU
2. Bernard Chęć - OKRĘG PZW
MAZOWIECKI

3. Eryk Ujma - OKRĘG PZW W
CZĘSTOCHOWIE
U – 20
1. Michał Lubasiewicz OKRĘG PZW W SZCZECINIE
2. Jakub Derlaga - OKRĘG
PZW W TARNOBRZEGU
3. Mateusz Durajczyk - OKRĘG
MAZOWIECKI
Wyniki reprezentantów
PZW Okręg Częstochowa:
U – 15
3 miejsce Eryk Ujma
U – 20
29 miejsce Mikołaj Głąb
38 miejsce Mikołaj Filak
Wszystkie wyniki na stronie
www.pzw.org.pl/19/
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Felix (Kazik)

Pies urodzony w 2005 r. rasy mix on, maszczenie wilczaste. Felix to
spokojny, starszy piesek. Nie przysparza problemów, stroni od innych
zwierząt. W stosunku do ludzi jest bardzo przyjazny. Pilnie potrzebuje
nowego domu. Felix został znaleziony w marcu tego roku na DK nr 1.
W dniu przyjęcia był bardzo osłabiony, wystraszony i miał problemy
z poruszaniem się. Obecnie wraca do sił, jest pozytywnie nastawiony
do całego świata i bardzo czeka na nowy dom. Felix obecnie przebywa
w domu tymczasowym, jeżeli możesz ofiarować mu nowy, stały dom,
zgłoś się do schroniska.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66 w godz. 7:30-14:30
schronisko.czestochowa@gmail.com

1. Sposoby na pozbycie
się kurzajek: a) Kawałek
czosnku albo jego zmieloną formę przykładamy w
chore miejsce i zaklejamy
plastrem. Tak przygotowany opatrunek zmieniamy co
kilka godzin, zostawiamy
również na noc. Terapię
stosujemy co najmniej przez
półtora tygodnia; b) Cytrynę
kroimy na małe kawałeczki
(mniej więcej wielkości
kurzajek) i zalewamy odrobiną octu. Odstawiamy na
noc, po czym wyciągamy
kawałki cytryny, przykładamy do kurzajek i zalepiamy
plastrem. Opatrunek zmieniamy co kilka godzin, zostawimy na noc, c) Łodygę
glistnika łamiemy, powinno
wydobyć się z niej żółte
mleczko, które ma właściwości lecznicze. Smarujemy
nim kurzajki jak najczęściej, możemy również
zakleić plastrem posmarowane miejsce; d) Kurzajki
smarujemy olejkiem z
drzewa herbacianego kilka
razy dziennie, koniecznie

przed pójściem spać, terapię
stosujemy co najmniej przez
półtora tygodnia.
2. Jak czyścić klawiaturę w
laptopie? Przed przystąpieniem do działania, należy
koniecznie odłączyć laptopa
od wszelkich kabli - zasilania, głośników i opróżnić
porty USB. Najpopularniejszą metodą czyszczenia
jest użycie sprężonego
powietrza, które znajdziemy
w każdym sklepie komputerowym. Możemy klawisze
przetrzeć lekko wilgotną
szmatką. Szmatka nie może
być jednak za mokra, nie
powinna być też podarta
czy podziurawiona, by do
komputera nie dostały się
nitki materiału. W bardziej
ekstremalnych przypadkach
można wyjąć klawisze i
umyć w wodzie z odrobiną
płynu do mycia naczyń, ale
przedtem upewnijmy się, że
będziemy w stanie włożyć
je z powrotem w odpowiednim układzie. Najlepiej
zrobić wcześniej klawiaturze zdjęcie.

Motto na 7 dni
„Jeśli nie chcesz być zapomnianym
szybko po śmierci, albo zaraz pisz
rzeczy warte przeczytania, albo czyń
rzeczy warte opisania.”
Benjamin Franklin

HUMOR

na dobre 7 dni
Teleturniej Milionerzy. Gra o 64 tysiące złotych. Prowadzący zadaje pytanie:
– Teraz panie Krzysztofie gra o wysoką stawkę: 64 tysiące złotych!!! Pytanie brzmi: ile razy w miesiącu
zdradza pana żona?
– Hmmm... no nie wiem... chyba poproszę o pomoc publiczność...
– A może wystarczy telefon do przyjaciela?!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Wolny,
letni wybór

Dzieje się wszystko tak
szybko, że jest niemożliwym
w tygodniku/dwutygodniku na
bieżąco komentować zmiany.
Jest tak jak w starym dowcipie: wypadł facet z okna na 30
piętrze, zapytany „jak leci” na
wysokości 10 piętra, odparł z
entuzjazmem: „na razie, ok”.
Na razie O.K, więc powolutku szykuję się do letniego wyjazdu. Mam z tym problem, nie
jestem w stanie logicznie wytłumaczyć swoich urlopowych
inklinacji. Co by nie mówić:
człowiek po to wymyślił konia,
by sam się nie męczył fizyczną
pracą. Cały postęp cywilizacji
służyć miał temu, by się nie
męczyć i nie cierpieć. Tymczasem, z sobie tylko znanych powodów, jak co roku wsiądę na
rower i ruszę w Polskę. W dodatku na tym rowerze, co jakiś
czas, będę musiał podjeżdżać
pod górę, co jest zajęciem dość
żmudnym. Gdybym to jeszcze
mógł tłumaczyć troską o smukłą sylwetkę, cóż Dodem ani
Dodą nie jestem, nie przeszkadza mi specjalnie rosnący brzuszek. Jadąc po Polsce, wezmę z
sobą namiot i karimatę (dodatkowe obciążenie odczuwalne

pod górkę), by w razie potrzeby
podrzemać pod chmurką na jakiejś polanie. Pewnie tam mnie
będzie szyszka w d... gniotła,
pokrzywa parzyła, o kleszczach
i komarach nie wspominając.
Zresztą nawet jak człowiek śpi
w hotelu, hostelu, schronisku,
agroturystyce, to i tak ma wrażenie, że nie ma nic wygodniejszego od własnego łóżka. Z
jedzeniem też bywa różnie, najczęstszą strawą fast-foodową
spotykaną na „głębokiej prowincji” (a tam zwykle jeżdżę)
jest kebab z kurczaka, a tego
nawet Turkom nie życzę.
Zmiany klimatyczne powodują, przy tym, że trudno uniknąć zmoknięcia lub spalenia
słońcem.
Cóż, taka karma. Logiki w
wakacyjnym wypoczynku nigdy się nie znajdzie. Ludzie,
którzy boją się wejść do polskiego lasu, bo grasują tam
kleszcze, marzą o podróżach
tam, gdzie żyją zielone mamby
i jadowite tarantule. Narzekający na letnie upały, biorą kredyt

i jadą do Egiptu, gdzie jest jeszcze cieplej. Znudzeni pluchą
ruszają do Szkocji, gdzie ostatni słoneczny dzień widziano w
czasach króla Jakuba.
Gdy mówię, że jadę w Polskę, znajomi delikatnie wytykają: skoro już od ponad 40 lat
włóczysz się po naszym kraju,
to pewnie już wszystko, co ciekawe, widziałeś. Może i tak,
ale nie do końca. Z tym „to, co
ciekawe” jest związany pewien
mit. Według moich obserwacji
80% Polaków decydujących
się na zwiedzanie swojego kraju odwiedza jedynie miejsca
stanowiące nie więcej niż 5%
Polski. Wszyscy naraz muszą
zgromadzić się w Zakopanem,
Karpaczu, Władysławowie czy
Międzyzdrojach,
narzekając
na tłok na plażach i w górach.
Plaż na morskim wybrzeżu
mamy, dzięki Bogu i umowie
w Poczdamie, blisko 400 km,
jestem przekonany, że znaleźć
można miejsca bez natłoku fok
na piasku. Gór też nie brakuje.
W Krynicy tłok, a jak wchodzę
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TYGODNIK REGIONALNY

na pagórki nad Żegiestowem,
to prędzej spotkam jelenia niż
turystę. Polska ładnieje, zmienia się, tych ciekawych miejsc
przybywa,
potrzebowałby
chyba jeszcze ze 100 lat, by
wszystko poznać i wszystkim
się zachwycić. Przewaga Polski wynika, dla mnie, z dwóch
elementów. Po pierwsze: po
drodze spotykam Polaków,
mówiących po polsku i bez problemu mogę od nich wysłuchać
interesujących opowieści. Po
drugie: lubiąc historię, inaczej
„czytam” przestrzeń, widzę
miejsca ukonkretnione przeszłymi wydarzeniami.
Obojętnie jednak, co bym
nie napisał, nie wyjaśnię letniego fenomenu. Dlaczego ludzie
muszą się tak męczyć, żeby wypoczywać? Przecież mogą zalec na kanapie i ciekawe miejsca z całego świata oglądać na
barwnych fotografiach umieszczonych w internecie. Przecież
po to jest cywilizacja, by się nie
męczyć i nie cierpieć.
Jarosław Kapsa

Théo van Rysselberghe (1862–1926):
„Odpoczynek pływaczki”
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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

