
A ja na to: w tym kraju 
jeszcze nie ma tak, by ktoś 
kogoś zmuszał do zawie-
rania 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 wprowadza-
nie mnie w błąd i wymu-
szanie na mnie podpisania 

umowy, co jest złamaniem 
prawa, więc zamierzam we-
zwać policję. Kobieta mimo 
młodego wieku była bardzo 
arogancka i bezczelna. Od-
powiedziała, że działa zgod-
nie z prawem, bo ma pełno-
mocnictwo do zawierania 
umów. I wtedy wyciągnęła 
pismo podpisane przez dy-
rektora marketingu Macieja 
Kościńskiego. 

 ciąg dalszy na stronie 2

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

– Od wczoraj jestem w szoku... Firma Fortum, z którą Wspólnota Mieszkanio-
wa Słowackiego 8 jest związana umową na dostawę energii cieplnej (central-
ne ogrzewanie), przysłała nam swojego przedstawiciela, aby w sposób nie-
uczciwy 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 obo-
wiązku zmiany dostawcy energii elektrycznej. 
R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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W NUMERZE:

Światła  
tylko dla 
wtajemni-
czonych
 czytaj na stronie 3

50 kawiarni 
wyszło  
na chodniki
 czytaj na stronie 5

Owocowe 
smaki lata 
 czytaj na stronie 6

Bezpieczny 
dom  
w wakacje czytaj na stronie 7

Czyste powietrze 
zależy od lasu
 czytaj na stronie 8

Magia gładkiej gadki akwizytorów

Niefortunna sprzedaż prądu  
i gazu na Trzech Wieszczów
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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 niedopusz-
czalne.

I jeszcze jedna ważna spra-
wa. Akwizytorka posiadała 
listę z pełnymi danymi oso-
bowymi właścicieli i lokato-
rów, 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 niepo-
żądanej wizycie, w bloku zro-
biło się zamieszanie. Sąsiedzi 
wymieniali się informacjami. 
Większość mieszkańców „po-
goniła” akwizytorkę, ale były 
też osoby naiwne, wprowa-
dzone błąd, które umowę z fir-
mą Fortum podpisały. I tu jest 
ciekawa sytuacja. Dopiero po-
tem, po dokładnym wczytaniu 
się w dokumenty okazało się, 
że prócz prądu akwizytorka 
zawierała umowy na sprzedaż 
gazu. Z tego co mówią osoby 
poszkodowane, przedstawi-
cielka firmy Fortum zwyczaj-
nie je oszukała. Teraz, zwłasz-
cza 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 pro-
kuratury. Ja czuję się oszu-
kana! – mówi mieszkanka 
Wspólnoty Słowackiego 8.

Redakcja 7 dni zwróciła 
się o wyjaśnienia do firmy 
Fortum, zwłaszcza że sytu-
acja miała miejsce nie tylko 
w jednym bloku, ale na całym 
osiedlu Trzech Wieszczów. 
Ponieważ w Częstochowie nie 
ma dyrekcji, na pytania odpo-
wiedział rzecznik prasowy dy-
rekcji Fortum Wrocław, Jacek 
Ławrecki.

Zapytaliśmy o szkolenia, 
bo aż trudno uwierzyć, by 
młodziutka osoba miała taką 
wiedzę o agresywnym mar-
ketingu. Może to zbyt daleko 
idący wniosek, ale jeśli tak 
wyglądają wszystkie szkole-
nia akwizytorów, to aż strach 
wyobrazić sobie, jak działają 
doświadczeni przedstawiciele 
firmy Fortum. 

Nieprawdą jest, że istnie-
je jakikolwiek obowiązek 
zmiany sprzedawcy prądu – 
to manipulacja i zwyczajne 
kłamstwo. Żądania akwizy-
torki okazania faktur za prąd 
od lokatorów – są działaniami 

bezprawnymi. 
Firma Fortum w Często-

chowie pojawiła się w 2004 
roku i pełni rolę dostawcy 
energii cieplnej. Po przejęciu 
spółki Skarbu Państwa PESC 
Finowie stali się monopolista-
mi centralnego ogrzewania w 
naszym mieście. Zresztą nie 
tylko w Częstochowie, ale tak-
że w kilku miejscowościach 
naszego regionu – Fortum ma 
tutaj ponad 200 tys. odbior-
ców. Teraz, prócz ogrzewania, 
Fortum handluje prądem i ga-
zem.

Fińska firma Fortum, 
szczególnie w Częstochowie 
dba o swój pozytywny wize-
runek: ufundowała samochody 
elektryczne Straży Miejskiej, 
w wielu miejscach miasta sto-
ją ławeczki z logiem Fortum, 
nierzadko angażuje się w akcje 
happeningowe w porozumie-
niu z urzędem miasta Czę-
stochowy, a wszystko dzięki 
nieukrywanej sympatii prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczy-
ka (SLD). Wygląda na to, że są 
to działania płytkie i pozorne, 
bo najwyraźniej chodzi o zysk 
i to niemały, osiągany – nie-
koniecznie – etycznymi spo-
sobami. Kłaniają się zasady 
Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, opartej przecież na 
bezwzględnej uczciwości, nie 
tylko w akcjach okołobizneso-
wych, ale przede wszystkim w 
prowadzeniu działalności go-
spodarczej.

Jak to się mogło stać, że 
firma, której podobno zależy 
na życzliwej opinii często-
chowian posługuje się taktykę 
marketingową – co podkreśla-
ją mieszkańcy – zbliżoną do 
metody na wnuczka, na poli-
cjanta, na pracownika socjal-
nego czy oszukańczych prak-
tyk przy zawieraniu umów na 
usługi telekomunikacyjne?

Odpowiedź rzecznika 
prasowego Fortum, 
Jacka Ławreckiego:

„Każdy nasz przedsta-
wiciel – niezależnie od tego 
czy pracuje bezpośrednio w 
Fortum, czy, jak w tym przy-
padku, jest zatrudniony przez 
firmę partnerską – musi przed-
stawiać prawdziwe i rzetelne 
argumenty. To podkreślamy 
na szkoleniach, do tego zo-
bowiązują się wszyscy han-
dlowcy. Niezależnie od tego 
sprawdzamy pracę sprzedaw-
ców. Dzwonimy do nowych 
klientów, aby upewnić się, że 
chcą nawiązać współpracę z 
Fortum i są świadomi warun-
ków umowy. Jeśli ktoś chce 
odstąpić od umowy, wystar-
czy, że powie nam o tym, gdy 
do niego zadzwonimy. Może 

też do nas sam zadzwonić 
lub odesłać druk odstąpienia 
od umowy, który sprzedaw-
ca musi przekazać klientowi. 
Ustawowy termin na odstąpie-
nie to 14 dni, ale w przypadku 
osób starszych (po 70 roku ży-
cia) wydłużamy go do 30 dni.

Natychmiast zareagowali-
śmy na Państwa sygnał. Przyj-
rzymy się bardzo dokładnie 
podpisanym niedawno w Czę-
stochowie umowom. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości 
skontaktujemy się ponownie 
z klientami. Poprosimy też o 
wyjaśnienia naszego partnera. 
Od Redakcji otrzymaliśmy 
dotychczas dane jednej oso-
by, która podpisała umowę. W 
tym przypadku już przeprowa-
dziliśmy weryfikację telefo-
niczną, podczas której klient-
ka powiedziała, ze chciałaby 
jednak pozostać z dotychcza-
sowym sprzedawcą energii. 
Oczywiście to szanujemy.

W razie jakichkolwiek 
wątpliwości lub zastrzeżeń 
do pracy przedstawicieli For-
tum, bardzo prosimy o kontakt 
pod numerem 122 100 000. 
Będziemy reagować natych-
miast.”

W jednym z dokumentów, 
które dostarczono do redak-
cji przewija się nazwa firmy 
Tauron. Wielu osobom suge-
rowało to, że zmiana umowy 
na Fortum odbywa się za zgo-
dą Tauron. Dla przeciętnego 
Kowalskiego jest to mylące, 
dlatego o komentarz poprosi-
liśmy 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 zgłosze-
nie, że do mieszkań w osiedlu 
Trzech Wieszczów w Często-
chowie przychodzą akwizyto-
rzy i mówią, że trzeba zmienić 
dostawcę energii elektrycznej. 
Nie daj się oszukać. Nie mu-
sisz podpisywać nowej umo-
wy na prąd.

Metody działania oszustów 

– Z informacji przekazywa-
nych przez klientów wiemy, że 
nieuczciwi akwizytorzy uzy-
skują podpis nieświadomych 
klientów na nowych umowach 
na prąd wykorzystując różne 
podstępne sposoby. Na przy-
kład podają się za pracowni-
ków Taurona i oszukują klien-
tów, że proszą o podpis na 
dokumentach technicznych. 
Nieuczciwi akwizytorzy prze-

kazują też klientom inne, nie-
prawdziwe informacje, np. że 
trzeba podpisać nową umowę. 
Nie daj się oszukać. Nie mu-
sisz podpisywać nowej umo-
wy na prąd – ostrzega Elżbieta 
Bukowiec, rzecznik prasowy 
Tauron Sprzedaż. 

Nieuczciwi przedstawi-
ciele 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 nie-
uczciwych akwizytorów. Nie 
wszystkie osoby zgłaszają 
oszustwo do Taurona. Część 
klientów kontaktuje się bez-
pośrednio z firmą, której nie-
uczciwy przedstawiciel podsu-
nął nową umowę na sprzedaż 
energii, inni klienci zgłaszają 
się po pomoc bezpośrednio do 
rzeczników konsumenta. Jesz-
cze inni klienci czują się za-
wstydzeni faktem, że dali się 
oszukać, a więc nie informują 
nikogo o nieuczciwych działa-
niach 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 Elżbie-
ta Bukowiec.

Co zrobić, gdy dałeś się 
oszukać

Pamiętaj, że masz prawo 
odstąpić od umowy podpisa-
nej w domu do 14 dni od jej 
podpisania. W takim przy-
padku 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 odstę-
pujesz 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 praw-
nych 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. Je-
żeli ktoś mówi, że jest przed-
stawicielem 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 pra-
cownikiem firmy TAURON, 
czy tylko udaje jej przedsta-
wiciela.

Przypominamy, że TAU-
RON nie chodzi po domach, 
aby sprzedawać prąd lub gaz. 

2. Wybieraj mądrze
Nikt nie powinien Cię 

zmuszać do podpisywania w 
ciemno jakichkolwiek doku-
mentów. Pamiętaj, zanim co-
kolwiek podpiszesz, sprawdź. 
Jeżeli nie rozumiesz treści 
lub masz jakiekolwiek wąt-
pliwości, 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 bezpieczeń-
stwo i dokładnie sprawdź ofer-
tę, 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 klienta-
mi indywidualnymi w ich do-
mach i informujemy o tym na-
szych klientów. Prowadzimy 
kampanie informacyjne skie-
rowane głównie do osób star-
szych, 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 in-
formacyjne (dzwonimy do 
klientów, rozwieszamy pla-
katy, prowadzimy kampanię 
billbordową). W końcu, gdy 
wpłynie do nas informacja o 
zmianie sprzedawcy, wysy-
łamy do klienta pismo wraz 
z podpisanym przez klienta 
pełnomocnictwem – w wielu 
przypadkach podpis okazuje 
się, że podpis jest sfałszowa-
ny lub podstępnie wyłudzony 
– podsumowuje Elżbieta Bu-
kowiec.”

Do tematu powrócimy.
 Renata R. Kluczna



Jeden z naszych Czy-
telników zadał sobie trud 
sprawdzenia około trzydzie-
stu sygnalizacji świetlnych 
w Częstochowie, pod kątem 
przejść dla pieszych. 

„Dochodzę do skrzyżowa-
nia przy placu Biegańskiego 
i tu działają światła bez in-
gerencji 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 po-
przednim skrzyżowaniu, a 
śmierci bym się prędzej do-
czekał niż zielonego dla pie-
szych. Nigdy nie wiem, czy 
na danym skrzyżowaniu mam 
włącznik dotknąć, czy też 
sygnalizacja jest ustawiona 
automatycznie. Może MZDiT 
powinno zamieścić tablicz-
ki informacyjne: macaj – nie 
macaj. 

Przez kilka dni spraw-
dziłem sporo skrzyżowań z 

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

Wymagane 
przyciśnięcia

Michałowskiego – Fieldorfa-
-Nila

Michałowskiego – Dmow-
skiego

Dekabrystów – Okólna
Sobieskiego – Nowowiej-

skiego
Sobieskiego – Śląska
Św. Rocha – Św. Jadwigi (od 

strony Rynku Wieluń-
skiego)

Św. Rocha – Wręczycka
Mirowska – Nadrzeczna
Warszawska – Al. Jana Paw-

ła II (w nocy)

Działają bez 
przyciśnięcia

Warszawska – Al. Jana Paw-
ła II (w dzień)

Westerplatte – Centrum Han-
dlowe M1

Al. Jana Pawła II – Kilińskie-
go, Dąbrowskiego

Al. Wyzwolenia – Michałow-
skiego

Westerplatte – Kościół
Dekabrystów – Szajnowicza-

-Iwanowa
Dekabrystów - Kiedrzyńska
Al. NMP – Popiełuszki, Plac 

Biegańskiego, Wilsona
Niepodległości – Bór, zajezd-

nia tramwajowa

Brak przycisków 
i bardzo dobrze

Al. Jana Pawła II – KM Poli-
cji, Sądy, Kilińskiego

Dekabrystów – Armii Kra-
jowej

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 odpo-
wiedzieć winien Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w Częstocho-
wie, który poprosiliśmy o więcej 
szczegółów w sprawie sygnaliza-
cji świetlnej. Niestety, odpowie-
dzi 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 szeroko-
ści około 6 metrów?

3. Czy wszystkie przyciski od 
początku miały na celu przyspie-
szenie zielonego światła dla pie-
szego i czy wszystkie zawsze ten 
cel spełniały?

4. Od kiedy i ile jest wszyst-
kich 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 Dyrek-
tora MZDiT z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Częstochowy, 
po uprzednim zasięgnięciu opinii 
Komendanta Miejskiego Policji.

Kontrola prawidłowości za-
stosowania, wykonania, funkcjo-
nowania i utrzymania wszystkich 
urządzeń sygnalizacji świetlnej 
na drogach publicznych przepro-
wadzana jest przynajmniej raz na 
6 miesięcy oraz dodatkowo, w 
zależności od potrzeb.

2. Zgodnie z rozporządze-
niem, długość sygnału zielonego 
ciągłego dla pieszych przy szero-
kości jezdni 6 m wynosi 5 s. 

Po upływie tego czasu wy-
świetlany 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 wte-
dy odliczanie tzw. czasu „mię-
dzyzielonego”. Jest to czas ko-

nieczny na ewakuację pieszego 
(rowerzysty), który (zgodnie z 
prawem) mógł rozpocząć prze-
kraczanie jezdni w ostatniej se-
kundzie sygnału zielonego miga-
jącego. Długość tego przedziału 
czasowego jest taka sama jak sy-
gnału zielonego ciągłego. Zależy 
ona m.in. od odległości linii za-
trzymania (pojazdów) od przej-
ścia lub przejazdu rowerowego. 
Innymi słowy: można wejść 
(wjechać rowerem) na jezdnię 
w ostatniej sekundzie sygnału 
zielonego migającego i należy 
być spokojnym, że pojazdy ocze-
kujące przed linią zatrzymania 
nie otrzymają sygnału zielonego 
do zakończenia czasu ewakuacji 
pieszych (rowerzystów), pomi-
mo tego, że dla pieszych (rowe-
rzystów) oczywiście wyświetla 
się już sygnał czerwony.

Na poszczególnych skrzyżo-
waniach funkcjonują zarówno: 
systemy sterowania, ze zmienny-
mi czasami wyświetlania sygna-
łów zielonych (i czerwonych), 
jak i ze stałymi czasami wy-
świetlania 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 uczest-
ników ruchu) systematycznie 
maleje. Nie oznacza to, że jedne 
są gorsze od drugich. Różne sys-
temy sterowania są stosowane w 
różnych miejscach w zależności 
od rozmaitych okoliczności, jak 
np. lokalizacja miejsca sterowa-
nia w mieście, wielkości ruchu 
poszczególnych grup użytkow-
ników i proporcje między tymi 
wielkościami, udział w ruchu i 
rodzaj pojazdów komunikacji 
publicznej, geometria skrzyżo-
wania, istniejące nawierzchnie, 

zagospodarowanie otoczenia, 
klasy funkcjonalno-techniczne 
dróg i ich kategorie itp., itd.

3. Teza, że „przyciski od po-
czątku miały na celu przyspiesze-
nie światła zielonego dla piesze-
go” jest fałszywa. Nigdy tak nie 
było. Efekt szybszego wyświetle-
nia światła zielonego dla pieszych 
i rowerzystów w „sygnaliza-
cjach z przyciskami” rzeczywi-
ście występuje, ale jest jednym 
z kilku efektów pracy takiego 
systemu. Ważniejszym jest oczy-
wiście zmniejszenie liczby spalin 
emitowanych przez pojazdy (i 
oszczędność energii) na każdym 
skrzyżowaniu, zmniejszenie strat 
czasu wszystkich grup użytkow-
ników dróg, w tym w szczegól-
ności strat czasu pojazdów ko-
munikacji publicznej. Są także 
inne korzystne efekty dodatko-
we jak np. zmniejszenie hałasu, 
drgań itd.

4. Na terenie Częstochowy 
zainstalowanych zostało łącznie 
720 szt. przycisków dla pieszych. 
Koszt jednego przycisku wg ak-
tualnych cen wynosi 750 zł.

Na dzień dzisiejszy nie działa 
ok. 70 szt. przycisków, co wyni-
ka przede wszystkim z tymczaso-
wego przełączenia kilku sygnali-
zacji w tryb pracy stałoczasowej.

5. Średnio miesięcznie wy-
mienianych jest ok. 3 szt. przy-
cisków uszkodzonych mecha-
nicznie głównie przez wandali, 
którzy są dość skutecznie ścigani 
i wykrywani przez Policję i Straż 
Miejską.”

Sytuacja jest dość dynamicz-
na. Nasz Czytelnik listę skrzyżo-
wań robił kilka tygodni temu. Od 
tego czasu, z niektórych słupów 
sygnalizacyjnych przyciski znik-
nęły, ale za to pojawiły się na in-
nych. Renata R. Kluczna
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Światła tylko
dla wtajemniczonych
W przypadku przejść dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną na terenie Częstochowy, zachowanie 
Krysi Tuchałowej z fi lmu „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.

Może na słup podziała, gdy powiesz: poproszę zielone?

„W nawiązaniu do polemicznego 
artykułu w Waszym tygodniku z dnia 
17.11.2016 r. pod tytułem „Często-
chowa to też peryferia!...” chce po-
dziękować jego autorowi za trafne 
zdiagnozowanie sytuacji. Brakuje mi 
w tych rozważaniach wystarczająco 
konstruktywnych propozycji. Tema-
tyka  ww. artykułu przyczyniła się w 
pewnym sensie na powołanie z dniem 

17.03.2017 r. „Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 
w Częstochowie”. Stowarzyszenie to 
opracowało i wdraża obszerny program 
pro-rozwoju. Do wybranych fragmen-
tów tego programu, które mogłyby 
zainteresować Waszych czytelników 
między innymi należą:

 propagowanie i wspieranie inte-
gracji obywatelskiej

 troska o poprawę warunków byto-
wych mieszkańców

 aktywizacja młodzieży na rzecz 
spraw publicznych

Wyrażając nadzieję, że poruszone 
sprawy znajdą uznanie Waszej Redak-
cji – przesyłam pozdrowienia.

Czytelnik
Przedstawiciel Stowarzyszenia”

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza
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@ List Czytelnika: Śmieci zalegające 
na terenie całego miasta!!!

obiektywny: Ustawa śmieciowa to jeden wielki bube-
l,wmawiano nam że ustawa uporządkuje odbiór i wywóz 
śmieci,że znikną dzikie wysypiska,że władze samorządowe 
dopilnują i wyegzekwują od każdego mieszkańca składowa-
nie,segregowanie i opłatę za wywóz śmieci. Właśnie mija 
4 rok wprowadzenia bubla śmieciowego,czy jest lepiej?Pła-
cimy 100% więcej,czekamy po kilka tygodni aby łaskawie 
zabrano odpady wielkogabarytowe,gruz,dzikie wysypiska 
nadal istnieją. Z tego wynika,że na ustawie śmieciowej naj-
więcej 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 sugero-
wać 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...

@ Radni: wzrost cen paliw spowoduje, 
że podrożeje wszystko

wyborca PiS: Za podwyżka głosowali wszyscy posłowie 
PiSu z Częstochowy. WSTYD. Zapamiętamy przy wybo-
rach

wnerwiony wyborca PiS: Zapamiętamy i przy najbliż-
szych 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 narobio-
nych 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 Now-

czesnej.

Jamci: Dobrze. Tumanowate z PiS zesralis.

@ „Wyprzedaż po pożarze”?
albertp75@wp.pl: Zamiast hybryd jeżdżą stare rozkle-

kotane Ikarusy w stanie technicznym zagrażającym bezpie-
czeństwu 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 Śro-
dowiska to „dziecko” prezydenta Matyjaszczyka i byłego 
prezesa MPK Bolczyka. No cóż „tatusiowie”się nie postara-
li, 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 elek-
tryczną, 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 zamierza-
my złożyć skargę do Miejskiego Rzecznika Konsumentów i 
UOKiK na sprzeczne z prawem metody pozyskiwania klien-
tów przez firmę FORTUM. 

 Warsztaty hiphopowe
Muzeum Częstochowskie i Ośrodek Promocji Kultury Gau-
de Mater zapraszają 3 i 10 sierpnia na warsztaty z rymowa-
nia 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 podsta-
wowe zagadnienia związane z kompozycją, aranżacją czy 
obróbką nagrań. Przekonają się także, jak wygląda praca z 
artystami podczas tworzenia „hitów”. Liczba miejsc na zaję-
cia jest ograniczona. Zgłoszenia należy dostarczyć do OPK 
Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1.

 Kongres Świadków Jehowy 
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, So-
snowca, 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. Często-
chowscy kijkarze zdobyli cztery medale. Ewa Dusiel zwyciężyła 
w kategorii K5, a Mariola Pasikowska, Marcin Pasikowski i Pa-
weł Stępniewski zdobyli brązowe medale w swoich kategoriach 
wiekowych. Rywalizacja rozgrywała się na trzech półtorakilo-
metrowych 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 obcho-
dy 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozie-
główkach. 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 uro-
czyste 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 jubileuszo-
wych uroczystości spotkali się na biesiadzie strażackiej.

 Strażacy złożyli ślubowanie
Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w 
Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XIX Tur-
nusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwa-
lifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożar-
nictwa. 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 Za-
lewska z KP PSP w Oleśnie, która uzyskała średnią ocen 4,40. 
Kierownikiem kursu był kpt. Kamil Piotrowski. Uroczysta pro-
mocja to zwieńczenie dwuletniego okresu kształcenia, podczas 
którego absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną 
oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnic-
twa, 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 umiejęt-
ności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych. 
Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Oddziałów Pre-
wencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. Wal-
demarem Skotarskim.

Wszechobecna reklama zachęca nas do kupowania coraz to bardziej wy-
myślnych 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

Urządzenie wydaje się 
niepozorne, bo jest znacznie 
mniejsze od żelazka. Z całą 
pewnością tego ostatniego 
nie zastąpi całkowicie – do-
skonale sprawdza się jako 
jego uzupełnienie. Parowni-
ca do ubrań, nazywana czę-
sto steamerem (czyt. stime-
rem), usuwa zagniecenia za 
pomocą ciągłego strumienia 
pary. Jeśli nasze ubranie 
długo wisiało w ciasnej szafie 
– parownica do ubrań będzie 
idealna. Prócz lekkich, let-
nich rzeczy urządzenie roz-
prostuje swetry, marynarki, 
a nawet grube płaszcze.
Zalety:
* Urządzenie dość szybko się 

nagrzewa. Producent twier-
dzi, że w ciągu 30 sekund  - 
ale chyba szybciej.

* Korpus urządzenia jest wy-
posażony w niewielki pojem-
nik na wodę, który łatwo wy-
jąć i napełnić wodą. Równie 
łatwo można wodę z pojem-
nika usunąć.

* Parownicę wygodnie trzyma 
się w dłoni. Jest w miarę lek-
ka i kompaktowa. Idealnie 
sprawdza się w podroży, z 
racji tego, że jest niewielka. 

* Producent zapewnia, że 
wyrzucana para zabija do 
99 proc. bakterii, co szcze-
gólnie przydaje się podczas 
dezynfekowania ubranek dla 
dzieci, pluszaków, materacy 
i kocyków.

* Parownica doskonale spraw-
dza się do wygładzania za-
gnieceń. Np. rękawy płasz-
cza wiszącego całe lato w 
szafie trudno wyprasować 
żelazkiem, a parownica radzi 
sobie z zagnieceniami dosko-
nale.

* Para skutecznie dociera do 
trudno dostępnych miejsc, 
których nie wyprasuje tra-
dycyjne żelazko, czyli falba-
nek, wszelkiego typu bufek, 
czy aplikacji.

* Urządzenie idealnie nadaje 
się do bardzo delikatnych 
tkanin (min. jedwabiu i ko-
ronki). W przeciwieństwie 
do żelazka ubrania nie przy-
palimy, nie ulegnie ono rów-
nież „nabłyszczeniu”.

* Niektóre modele parownic 
są wyposażone w dodatko-
wą nakładkę służącą do pra-
sowania swetrów i grubych 
tkanin.

* Urządzenie nie wymaga de-
ski do prasowania. Ubrania 
można wyprasować bezpo-
średnio na wieszaku.

* Parownica usuwa nieprzy-
jemne zapachy z ubrań, me-
bli tapicerowanych, zasłon i 
firan.

* Parownica może być podłą-
czona do kontaktu przez cały 
czas. O jej włączeniu decy-
duje 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 wy-
maga znalezienia miejsca, 
gdzie ubranie będzie swo-
bodnie zwisać na wieszaku, 
nie dotykając przy tym żad-
nych powierzchni, np. mebli 
czy ściany. W przeciwnym 
wypadku, na skutek wyso-
kiej temperatury, może dojść 
do zniszczenia tychże po-
wierzchni.

* Należy zachować wysoko 
idącą ostrożność, by w cza-
sie używania urządzenia nie 
przystawić ręki w miejsce 
wyrzutu pary, która ma temp. 
ponad 100°C i może spowo-
dować dotkliwe oparzenia.

* Parownica na pewno nie za-
stępuje żelazka, jest jedynie 
jego uzupełnieniem.

* Efekt prasowania zależy od 
rodzaju tkaniny. Istnieją ta-
kie, z którymi parownica ma 
problem, np. jedwab z dodat-
kiem kaszmiru.

Cena:
od 200 do 500 zł 
parownica 
ręczna

Nasza ocena:
Urządzenie 
polecamy.

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

reklamuj się 
w tygodniku

tel. 536 530 905536 530 905



16                                                                                                                  nr 31 (690)                                                                                             15

50 kawiarni 
wyszło na chodniki

Być może nasz Czytelnik 
nieco przesadza, ale rzeczy-
wiście są miejsca, w któ-
rych pieszy ma utrudnione 
przejście obok ogródka. Z 
pytaniami w tej sprawie wy-
stąpiliśmy do urzędu miasta 
Częstochowy i Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu w 
Częstochowie.

* W jakiej wysokości i ja-
kiego rodzaju opłaty ponosi 
właściciel punktu gastrono-

micznego za wystawienie na 
chodniku stolików, krzeseł, 
itp.?

* Czy jest jakieś ogra-
niczenie – w przypadku 
wąskiego chodnika, np. 
wielkości wystawianego wy-
posażenia ogródka?

* Czy ma znaczenie dziel-
nica, w której mieści się 
ogródek punktu gastrono-
micznego? Jakie są wówczas 
koszty?

* Ile wydano pozwoleń 
umożliwiających ustawienie 
ogródków w roku 2017?

* Prosimy także o infor-
macje dotyczące dzierżawy 
gruntów pod kawiarenki na 
pl. Biegańskiego.

Odpowiedzi Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu 
w Częstochowie

„Żeby dane były miaro-
dajne i prawdziwe należy po-

dać zestawienie za cały rok 
kalendarzowy (aktualnie sy-
tuacja jest dynamiczna i dane 
mogłoby się zmienić). Dlate-
go za 2016 r. mieliśmy łącz-
nie w mieście 48 kawiarenek 
letnich (których teren pozo-
staje w zarządzie MZDiT) 
– 25 w ciągu Al. NMP i 23 
przy pozostałych ulicach. 
W tym roku szacujemy, że 
liczba będzie porównywalna 
oscylująca wokół pięćdzie-
sięciu sztuk.

Co do kawiarenek i pytań 
dotyczących tego tematu, to 
informuję, że:

Wysokość opłaty za zaję-
cie 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 Ka-
mienic)

Wysokość opłaty nie za-
leży od dzielnicy, a od kate-
gorii drogi przy której mamy 
taką instalację

Jest ograniczenie, co do 
terenu, który należy pozosta-

wić do przejścia/przejazdu 
na chodniku. Jest to w zależ-
ności od miejsca minimum 
od 1,5 m do 2,5 m wolnego 
terenu od krawędzi instalacji

Należy jednocześnie przy-
pomnieć, że nie każda ka-
wiarenka staje na terenie bę-
dącym 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 przesła-
ne 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 drogo-
wego. Wyjątkiem są kawia-
renki na placu Biegańskiego 
(w gestii Wydziału Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego 
UM) oraz kawiarenki sytu-
owane na gruntach prywat-
nych/wspólnotowych (np. w 
podwórzach kamienic).

Na Placu Biegańskiego 
funkcjonują dwie kawiaren-
ki; obie przez 5 miesięcy 
w roku – od maja do końca 
września.

Pierwszy z obiektów – w 
centralnej części placu – po-
stawiono tam na podstawie 
umowy zawartej z firmą 
KARO Karol Krawczyk w 
2015 r., będącej rezultatem 
wcześniejszego postępowa-
nia przetargowego.

Właściciel punktu gastro-
nomicznego – firma KARO 
Karol Krawczyk jako dzier-
żawca płaci czynsz dzierżaw-
ny w wysokości 0,51 zł /1 m 
kw. gruntu/dzień + podatek 
VAT (23%), tj. 3.060 zł + 
podatek VAT 23% (w mie-
siącach: czerwiec i wrzesień) 
i 3.162 zł + podatek VAT 
23% (w miesiącach: maj, li-
piec, sierpień). Na dzierżawę 

terenu w 2015 r. zorganizo-
wano 2 przetargi, które nie 
doprowadziły do wyłonienia 
dzierżawcy. W związku z 
tym umowa dzierżawy zo-
stała zawarta w wyniku ro-
kowań warunków dzierżawy.

Umowa dzierżawy z fir-
mą KARO Karol Krawczyk 
zawiera ograniczenie po-
wierzchni zajmowanej przez 
ogródek tj. 200 m kw. (do 
zagospodarowania obejmu-
jącego wszelkie elementy 
wyposażenia) oraz wysoko-
ści elementów wyposażenia.

Drugi obiekt. Dla kawia-
renki obok ratusza, Rada 
Miasta Częstochowy uchwa-
łą nr 557.XLI.2017 z dnia 25 
maja 2017 r. wyraziła zgodę 
na oddanie w dzierżawę tej 
części nieruchomości (pow. 
200 m2) na czas nieoznaczo-
ny (na korzystanie w okresie 
od 1 maja do 30 września 
każdego roku) oraz odstąpie-
nie od obowiązku przetargo-
wego.

Teren, gdzie stoi obiekt, 
był także ostatnio objęty 
umową dzierżawy (w latach 
2014-2016) na prowadze-
nie kawiarenki letniej, która 
stanowiła funkcjonalnie in-
tegralną część powierzchni 
gastronomicznej lokalu w 
piwnicach ratusza.

Czynsz dzierżawny dla 
firmy „C&K” Krzysztof Cy-
gan określono na 7 200 zł 
+podatek VAT 23% (w mie-
siącach: czerwiec i wrzesień) 
i 7 440 zł +podatek VAT 
23% (w miesiącach: maj, li-
piec, 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 zagospodaro-
wania obejmującego wszel-
kie elementy wyposażenia) 
oraz wysokości elementów 
wyposażenia.

Biuro prasowe UM.”

 Renata R. Kluczna

– 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 zro-
biło się tłoczno, bo większą część chodnika zajmują 
kawiarenki – żali się mieszkaniec Częstochowy pod-
czas Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni.

„W całej Częstochowie słychać 
ochy i achy nad nową drogą - prze-
dłużenie Bohaterów Monte Casino 
i remont Dźbowskiej, Powstańców 

Warszawy oraz Gościnnej. Tylko nikt 
nie sprawdził, jakie będą piękne chod-
niki przy Dźbowskiej, a będziemy tam 
mieli takie oto potworki, jak słupy po 

środku chodnika. Zdjęcia w załączni-
ku.

Pozdrawiam
Czytelnik”.

Panie na lewo, 
panowie na prawo



Borówki, jagody, mali-
ny, 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, obniża-
ją poziom złego cholestero-
lu, uelastyczniają naczynia 
krwionośne. Suszone jagody 
szybko likwidują biegunki. 

Napary z suszonych owo-
ców borówki i jagód działają 
uspokajająco i przeciwbólo-
wo, a syropy leczą kaszel i 
infekcje układu oddechowe-
go. Z kolei borówka amery-
kańska działa skutecznie w 
profilaktyce chorób nowo-
tworowych.

Maliny są źródłem wita-
miny C. Zawierają też wi-
taminę B1, beta-karoten, 
potas, fosfor oraz wapń. Są 
środkiem przeciwgorączko-

wym i napotnym, działają 
przeciwzapalnie, ściągająco 
i przeciwbakteryjnie, obni-
żają ciśnienie krwi, wzmac-
niają serce i mają działanie 
przeciwmiażdżycowe. Mogą 
wspomóc leczenie anemii, a 
według najnowszych badań, 
posiadają także właściwości 
przeciwnowotworowe.

Jednak najbardziej warto-
ściowymi owocami są czarne 
porzeczki. To bardzo bogate 
źródło witamy C, a ponadto 
cennych mikroelementów, 
takich jak potas, magnez, że-
lazo, 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 drob-
nych pestek, wiąże się z wy-
soką zawartością substancji 
balastowych, które pobudza-
jąc trawienie, zapobiegają 
uciążliwym zaparciom. 

Ciemnopurpurowe owoce 
jeżyny dostarczają mnóstwo 
potasu, dlatego są szcze-
gólnie polecane osobom z 
podwyższonym ciśnieniem 
tętniczym oraz z chorobami 
serca. Wysoka zawartość 
żelaza jest szczególnie ko-
rzystna dla osób cierpiących 

na anemię, dzieci, kobiet 
ciężarnych, karmiących, we-
getarian. 

Jeżyny są także źródłem 
wapnia, który pozytywnie 
wpływa na stan kośćca, pra-
widłowego przewodzenia 
bodźców w mózgu i sercu. 
Jeżyny wśród innych owo-
ców wyróżniają się sporą 
zawartością kwasu elagowe-
go, substancji bioaktywnej 
wspierającej układ odpor-
nościowy oraz zwalczają-
cej wolne rodniki, będące 
prekursorami komórek no-
wotworowych. Tak więc na 
zdrowie i smacznego. 

 red.
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Owocowe 
smaki lata 
Słodkie, soczyste i skąpane słońcem 
– sezonowe owoce to podstawa let-
niej 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. 

Składniki:
- 6 jajek
- 1 szklanka cukru
- 3 szklanki mąki tortowej
- 16 g cukru waniliowego
- 200 ml gęstego jogurtu natu-

ralnego
- 150 ml oleju roślinnego
- 1 czubata łyżeczka proszku do 

pieczenia
- 25 dag borówki amerykań-

skiej
- mąka ziemniaczana do obto-

czenia owoców
- cukier puder do oprószenia

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek 

i ubijamy z cukrem i cukrem 
pudrem na sztywną pianę, 
następnie dodajemy żółtka i 
mieszamy. Dodajemy prze-
sianą przez sito mąkę tortową 

wymieszaną wcześniej z prosz-
kiem do pieczenia,wlewamy 
jogurt i olej. Miksujemy deli-
katnie ciasto na gładką masę. 
Najlepiej zrobić to ręcznie 
szpatułką - wtedy pozostanie 
puszyste. Ciasto wylewamy do 
wyłożonej pergaminem prosto-
kątnej blaszki o wym 25x30 

cm. Wierzch ciasta posypuje-
my borówkami obtoczonymi w 
mące ziemniaczanej. Wstawia-
my do nagrzanego do 180ºC 
piekarnika i pieczemy około 40 
minut (do suchego patyczka). 
Po wystudzeniu, przed poda-
niem, oprószamy cukrem pu-
drem. Smacznego!

PRZEPIS

Ciasto z borówką amerykańską
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

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

Wiesław WyszyńskiWiesław Wyszyński
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Doświadczony złodziej jest w stanie włamać się do domu 
w ciągu 40 sekund. Często są to profesjonaliści, którzy do-
skonale potrafią ominąć antywłamaniowe zabezpieczenia. 
Statystycznie jednak najczęściej dokonuje się włamań po-
przez 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, dla-
tego warto zainwestować w nieco droższy, ale z lepszym 
zabezpieczeniem. Dobrym sposobem na zabezpieczenie 
jest dokupienie specjalnej wkładki cylindrycznej do zam-
ka posiadającej zabezpieczenie przed wybiciem oraz prze-
wierceniem. Nie można zapomnieć też o drzwiach taraso-
wych, 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 bezsku-
teczne, ale też niebezpieczne, ponieważ kraty zamykają dro-
gę ucieczki, na przykład w przypadku pożaru. Dla złodzie-
ja kraty nie są przeszkodą – można je wyciąć, a nawet (w 
przypadku bardziej pomysłowych włamywaczy) zamrozić 
ciekłym azotem i wybić. Pod względem odporności na wła-
manie 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 elektro-
nicznymi systemami zabezpieczającymi kompleksowo cały 
dom. Coraz bardziej popularne stają się czytniki linii papi-
larnych w drzwiach. Biometryczny dostęp zapewnia wejście 
do domu tylko uprawnionym osobom. Zwykłe zabezpiecze-
nia często nie wystarczają, dlatego na rynku są dostępne 
rozwiązania, które zakładają kompleksowe zabezpiecze-

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.

Bezpieczny dom 
w wakacje
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Lato!

Wakacje to czas, w którym odnoto-
wuje się najwięcej włamań.  
Złodzieje potrafią pokonać wiele 
przeszkód, dlatego dokładne  
zabezpieczenie domu przed waka-
cyjnym wyjazdem może się opłacić.



Lasy wytwarzają około 26,6 mld 
ton tlenu. To ponad połowa rocz-
nego zapotrzebowania wszystkich 
ludzi i zwierząt na Ziemi. Lasy to 
nasz wielki sojusznik w walce o 
czyste powietrze. Niestety, jest to 
jednocześnie sojusznik niedocenia-
ny, 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 chce-
my, aby kolejne pokolenia znały lasy 
tylko z opowieści lub książek, należy 
działać zdecydowanie i szybko, aby 
ochronić te cenne obszary przed de-
gradacją i zniszczeniem.

Lasy i inne tereny zielone to dla 
człowieka miejsce relaksu, wypo-
czynku i rekreacji, gdzie można 
odetchnąć czystym powietrzem. 
Nie bez powodu nazywane są „zie-
lonymi płucami”, ponieważ jedną 
z głównych funkcji drzew jest wła-
śnie oczyszczanie powietrza z metali 

ciężkich i pyłów oraz produkowa-
nie tlenu. Niestety, człowiek, który 
tak wiele zawdzięcza lasom, jedno-
cześnie bez zastanowienia sięga po 
kolejne ich hektary, wycinając je i 
przekształcając np. w grunty rolne. 
Tymczasem obecnie, kiedy jakość 
powietrza, jakim oddychamy pozo-
stawia 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 na-
leży dodać także, będące wynikiem 
ludzkiej działalności, zanieczyszcze-
nie 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 wy-
twarzają samochody przejeżdżające 
ponad 100 tys. kilometrów. 

Niestety jakość powietrza sys-
tematycznie się pogarsza. Dlatego, 
jeśli nadal chcemy korzystać z do-
brodziejstw lasów, musimy zrozu-
mieć, że o jakość powietrza należy 
zadbać zaczynając od własnego po-
dwórka. To w prywatnych domach 
używamy pieców, w których palimy 
szkodliwymi materiałami, nierzad-
ko 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 finanso-
we 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 niedozwo-
lonych miejscach. Tymczasem ogień 
rozprzestrzenia się bardzo szybko, 
po drodze niszcząc całą roślinność, 
zabijając i pozbawiając domu zwie-
rzęta, zostawiając za sobą spaloną 
ziemię, na której jeszcze długo nic 
nie urośnie. Podczas pożaru wydzie-
lane 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 za-
chowywać się z szacunkiem w sto-
sunku do gospodarzy i przestrzegać 
obowiązujących w nim zasad: nie 
zostawiać po sobie śmieci, nie hała-
sować, nie łamać gałązek ani nie zry-
wać niepotrzebnie roślin, a już szcze-
gólnie tych, które są pod ochroną. 

Nie dokarmiajmy także dzikich 
zwierząt ludzkim jedzeniem, ponie-
waż możemy im bardzo zaszkodzić. 

Z kolei, aby zadbać o jakoś po-
wietrza i ułatwić oddychanie naszym 
„zielonym płucom” postępujmy też 
odpowiedzialnie we własnym domu. 
Dbajmy o dobry stan techniczny na-
szych pojazdów, a jako paliwa do 
nich nie używajmy odpadów. Abso-
lutnie nie wolno traktować spalania 

śmieci, jako najlepszej metody na ich 
na utylizację. Jest to jeden z najbar-
dziej niebezpiecznych sposobów na 
ich pozbycie się, ponieważ nigdy nie 
wiemy jak niebezpieczny jest mate-
riał, który chcemy spalić. W prze-
ciwnym razie z naszych pieców wy-
dobywają się szkodliwe substancje, 
przyczyniające się do coraz gorszej 
jakości powietrza, które roślinom 
z kolei coraz trudniej oczyszczać, a 
które my wdychamy. W efekcie tru-
jemy się sami. 

Aby wytworzyć tonę papieru, 
trzeba ściąć aż 17 drzew, a recykling 
stosu gazet o wysokości 125 cm 
umożliwia uratowanie jednej 6-me-
trowej sosny. Dlatego należy pamię-
tać o segregowaniu śmieci w domu. 
W ten sposób przyczyniamy się do 
ochrony kolejnych drzew przed ścię-
ciem. 

Warto też zapoznać się bliżej ze 
znakami, jakie widnieją na niektó-
rych produktach powstałych z drew-
na: meblach, książkach czy opako-
waniach. Jeśli zauważmy na nich 
np. symbol FSC®, oznacza to, że 
powstały z drewna certyfikowanego, 
pochodzącego z lasów zarządzanych 
odpowiedzialnie, gdzie m.in. chro-
niona jest flora i fauna, a pozyskiwa-
nie 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.

Czyste powietrze 
zależy od lasu
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Rok 2009
Termomodernizacja budynku 

szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Przyrowie docieplenie ścian, 
pow. 2.638,31 m² wymiana stolarki 
okiennej, wymiana i moderniza-
cja instalacji c.o. Wartość zadania:  
729.775 zł.

Rok 2010
Termomodernizacja budynku 

przedszkola w Przyrowie izolacja 
ścian stropodachu, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, moder-
nizacja instalacji c.o., docieplenie 
ścian o pow. 301,50 m.kw. i malo-
wanie elewacji. Wartość zadania: 
89.739 zł.

Budowa wodociągu z przyłą-
czami w Smykowie, długość sieci 
2.115, ilość przyłączy 34. Wartość 
zadania: 369.127,17 zł.

Remont i modernizacja oczy- 
szczalni ścieków „Lemna” w 
Przyrowie. Wartość zadania: 
930.973,21 zł.

Rok 2011
Budowa kanalizacji sanitar-

nej z przyłączami w Wiercicy, 
długość sieci grawitacyjnej 2.658, 
długość sieci tłoczonej 3.656, ilość 
przyłączy 85. Wartość zadania: 
2.421.598,47 zł.

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Zalesicach docieplenie 
ścian pow. 756,40 m.kw., malowa-
nie elewacji, obróbki blacharskie, 
wymiana stolarki okiennej, prze-
budowa schodów wewnętrznych. 
Wartość zadania: 585.640,16 zł.

Rok 2012
Termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy w Przyrowie mo-
dernizacja instalacji c.o., wymiana 

pieca, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, docieplenie ścian bu-
dynku o pow. 630 m.kw. Wartość 
zadania: 299.104,9 zł.

Rok 2013
Termomodernizacja budynku 

niepublicznej szkoły podstawo-
wej w Woli Mokrzeskiej, demon-
taż i wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, docieplenie ścian sty-
ropianem i stropu wełną mineralną, 
modernizacja centralnego ogrzewa-
nia, nałożenie dachu z blachy, War-
tość zadania: 322.262,14 zł.

Rok 2014
Budowa kanalizacji sanitar-

nej w Zalesicach, długość sieci 
grawitacyjnej 4.926 m, długość 
sieci tłoczonej 1.232 m, ilość 
przyłączy 103. Wartość zadania: 
1.746.104,49 zł.

Budowa wodociągu z przy-
łączami w miejscowości Knieja  
długość sieci 2.501 m., ilość przy-
łączy 25 oraz wodociąg przesyłowy 
pomiędzy miejscowościami Knieja 
– Przyrów, długość sieci 2.351 m. 
Wartość zadania: 322.810,97 zł.

Rok 2015
Budowa wodociągu z przy-

łączami w miejscowości Kopani-
ny, długość sieci 1,914 m., ilość 
przyłączy 21. Wartość zadania: 
142.004,62 zł.

Pakowanie, odbiór, transport 
oraz unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z budyn-
ków stanowiących własność osób 
fizycznych z terenu gminy Przy-
rów. Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest objęło 23 
nieruchomości, o łącznej wadze 
50,499 Mg. Wartość zadania: 
17.725,15 zł.

Rok 2016
Pakowanie, odbiór, transport 

oraz unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z bu-
dynków stanowiących własność 
osób fizycznych z terenu gminy 
Przyrów. Unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest obję-
ło 18 nieruchomości, o łącznej wa-
dze 35,05 Mg. Wartość zadania: 
10.409,26 zł.

Rok 2009-2010
Rozbudowa kanalizacji sa-

nitarnej w gminie Mstów, miej-
scowości Wancerzów i Cegielnia. 
Finansowanie: Budżet Gminy 
Mstów: 521.901,34 zł, WFO-
ŚiGW w Katowicach – umorzenie: 
765.000 zł, RPO WSL na lata 2007 
– 2013: 6.272.244,33 zł. Razem: 
7.559.145,67 zł. 

Zakres rzeczowy:
- sieć grawitacyjne PCV fi 200 mm 

– 7407,6 nb
- przyłącza fi 160mm – 2203,85 

mb/263 szt.

Rok 2011
Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w ul. Nowej 
w Mstowie. Finansowanie: Bu-
dżet Gminy Mstów: 594.340,69 
zł, WFOŚiGW w Katowicach – 
pożyczka: 162.601,63 zł. Razem: 
756.942,32 zł. 

Zakres rzeczowy:
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna z 

rur PCVØ200 mm  - 106 mb
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna z 

rur kamionkowych Ø200 mm – 
242,5 mb

- przyłącza kanalizacyjne z rur 
PCVØ200-160 mm o długości 
198 mb -  14 szt.

Rok 2013
Rozbudowa kanalizacji sanitar-

nej w Gminie Mstów m. Kłobu-
kowice i Kuchary. Finansowanie: 
środki własne: 1.246.495,08 zł, 
pożyczka z WFOŚiGW: 2.000.000 
zł, środki PROW: 2.000.000 zł. Ra-
zem: 5.246.495,08 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych 
robót:
- kanał grawitacyjny z rur PCV fi 

200 – roboty ziemne i montażo-
we – 6748,04 mb

- kanał tłoczny z rur PE fi 90 – 

roboty ziemne i montażowe – 
1855,57 mb

- przyłącza kanalizacyjne z rur 
PCV fi 160 mm do posesji za-
budowanych – roboty ziemne i 
montażowe – 1249,40 mb

- przyłącza kanalizacyjne z rur 
PCV fi 160 mm do granicy dzia-
łek – roboty ziemne i montażowe 
– 408,59 mb

- pompownia P1 – 1 kpl
- podłączenia budynków do sieci – 

123 szt
- odtworzenie nawierzchni i rowów 

– netto – 1 kpl.

Termomodernizacja budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mstowie przy Pl. Mickiewicza 
17. Finansowanie: Budżet Gmi-
ny Mstów: 222.662,17 zł, WFO-
ŚiGW w Katowicach – pożyczka: 
263.847 zł, WFOŚiGW w Katowi-
cach – dotacja: 106.103 zł. Razem: 
592.612,17 zł.

Zakres rzeczowy:
- zakup i montaż urządzeń techno-

logicznych kotłowi, w tym kotła 
wodnego opalanego gazem 

- wykonanie przyłącza gazu o dłu-
gości L= 22 mb

- zakup i montaż grzejników stalo-
wych zwykłych 41 szt

- zakup i montaż 56 szt zaworów 
termostatycznych Heimeier typ K 

- zakup i montaż pozostałych ma-

teriałów koniecznych do budowy 
instalacji c.o. 

- zakup i montaż urządzeń techno-
logicznych instalacji wentylacji 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o 
powierzchni 1.461,89 m.kw. oraz 
ścian piwnic o powierzchni 31,32 
m.kw.

- ocieplenie stropu nad bramą wraz 
ze ścianami zewnętrznymi przy 
bramie o powierzchni 135,46 
m.kw.

- ocieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją o powierzchni  
819,43 m.kw.

- wymiana stolarki okiennej na 
okna nowe PCV o wartości wsp. 
przenikania ciepła U = 1,5 W/
m2*K i powierzchni 96,65 m.kw.

- wymiana stolarki drzwiowej na 
drzwi nowe wykonane z profili 
aluminiowych, o wartości współ-
czynnika przenikania ciepła U = 
2,0 W/m2K i powierzchni 13,02 
m.kw. - zakup i montaż.
 Renata R. Kluczna

Cykl artykułów tematycznych 
pod nazwą NASZE SUKCESY 
EKOLOGICZNE – DZIĘKI 
WSPARCIU WFOŚiGW W 
KATOWICACH, które będzie-
my publikować na łamach Tygo-
dnika 7 dni przez cały 2017 rok, 
z pewnością przyczyni się do 
wzrostu wiedzy i świadomości 
o roli, jaką WFOŚiGW w Kato-
wicach odgrywa w kształtowaniu 
środowiska naturalnego. red.

"Treści zawarte  
w publikacji nie stanowią  

oficjalnego stanowiska orga-
nów Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach"

– Wydaje nam się, że wiemy 
jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

O czym zapominamy lub o 
czym nie wiemy, gdy za-

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale 
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze 
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one 
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikro-
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. 
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach 
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej 
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada-
mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

Pośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby 
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?

- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazu-
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. war-
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko-
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco 
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. 
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez-
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli-
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce-
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stutt gart płaci wodociągom 
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi 
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej 
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu 
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie 
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach 
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy 
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież 
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest 
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do 
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

To właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie-
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te 
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za-
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst-
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach 
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza-
wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłu-
giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale 
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast 
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne 
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość 
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko 
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej pań-
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla roż-
nych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam na-
dzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów 
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy 
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu 
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte-
resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu 
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość 
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi 
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

Prozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upo-
wszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie 

rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na 

obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi za-
gląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak ko-
larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosną-
ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących 
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastruktu-
rę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły, 
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą, 
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości, 
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających 
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolo-
giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu-
rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła 
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zasko-
czyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść 
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane 
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest 
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet 
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To 
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne 
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp 
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa. 
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wy-
miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.

Leśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem 
może mieć jakieś negatywne skutki?

- Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych 
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny 

mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach 
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystyczny-
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miej-
sca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W 
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale 
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośred-
nie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od same-
go początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek 
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się 
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowie-
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

Wspólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i 
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika, 
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwesti om 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 
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeże-
my przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o 
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

W Przyrowie skutecznie walczą z azbestem. Gmina 
Przyrów od wielu lat korzysta ze wsparcia finan-

sowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Dzięki temu wsparciu, głównie w formie pożyczek i 
dotacji gmina Przyrów w ostatnich latach zrealizowa-
ła wiele przedsięwzięć.  

Gminy: Przyrów i Mstów wzorem dla innych gmin

Gmina Mstów postawiła na kanalizację sani-
tarną. Inwestycje oraz inne działania proeko-

logicznych sfinansowane przy udziale środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2008-
2014.
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Przed zawodami nad zbior-
nikiem w celu odbycia treningu, 
zjawiło się wraz z trenerami 110 
zawodniczek i zawodników re-
prezentujących 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 otwar-
cia Eugeniusz Bugaj prezes PZW 
Okręg Częstochowa przywitał 
wszystkich przybyłych i przedsta-
wił zaproszonych gości: Marcina 
Dobrzańskiego reprezentującego 
prezydenta Miasta Częstochowy, 
Mirosława Iwańskiego wicepreze-
sa  ds. sportu i młodzieży Zarzą-
du Głównego PZW, Lecha Gor-
czyńskiego głównego kapitana 
sportowego PZW i jednocześnie 
sędziego głównego zawodów, Mi-
rosława Taranka i  Łukasza Chłą-
da przedstawicieli Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w 
Częstochowie, Arkadiusza Ka-
sprzaka przewodniczącego NSZZ 
Policjantów przy SPPP w Czę-
stochowie, Grzegorza Wypchla-
ka dowódcę Oddziału Konnego 
Policji w Częstochowie, Piotra 
Maronia wiceprezesa ds. organi-
zacyjnych ZO PZW Częstochowa, 

Andrzeja Brędzla wiceprezesa ds. 
sportu ZO PZW Częstochowa i 
Artura Wacheckiego dyrektora 
biura Okręgu PZW Częstochowa. 

Po przedstawieniu gości wpro-
wadzono poczet flagowy: z Flaga-
mi 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 zgro-
madzonych 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 nomina-
cji do Kadry Narodowej. 

Po części oficjalnej odbyła się 
odprawa i losowanie sektorów. 
Przez następne dwa dni młodzie-
żowa elita Polski w dyscyplinie 
spławikowej rywalizowała o naj-
większe laury. Łowiono przede 
wszystkim: płocie, leszcze, oko-
nie oraz pojedyncze sumiki kar-
łowate. Trafiały się oczywiście 
bonusy: większe leszcze, karasie 
i okonie. Podczas całych zawo-
dów złowiono 277 kg ryb i jak na 
niesprzyjające warunki atmosfe-

ryczne (bardzo silny wiatr i skoki 
ciśnienia) spowodowane przecho-
dzącym frontem jest to bardzo 
dobry wynik. Najlepsi złowili po 
około 6 kg ryb w dwie tury. Po za-
kończeniu drugiej tury zawodów 
wszyscy udali się do restauracji 
La Strada na Uroczystości Za-
mknięcia Mistrzostw. Do gości z 
ceremonii otwarcia dołączyli: Mi-
rosław Morawiec przedstawiciel 
Starosty Częstochowskiego, Rafał 
Jędrysiak wiceprezes ds. młodzie-
ży ZO PZW Częstochowa oraz 
zespół sędziowski. 

Medale, puchary, dyplomy i 
nagrody wręczali: prowadzący 
Ceremonię Zamknięcia Euge-
niusz Bugaj prezes PZW Okręg 
Częstochowa i Andrzej Brędzel 
wiceprezesa ds. sportu ZO PZW 
Częstochowa. Po uhonorowaniu 
najlepszych Eugeniusz Bugaj po-
dziękował: ZG PZW za zaszczyt 

organizacji tych mistrzostw, pre-
zydentowi Miasta Częstochowy 
za Patronat Honorowy, Lechowi 
Gorczyńskiemu i całej ekipie sę-
dziowskiej, która pod jego kierow-
nictwem sprawnie poprowadziła 
zawody, wszystkim uczestnikom 
zawodów, zaproszonym gościom, 
którzy przybyli na uroczystość, 
działaczom, pracownikom biura 
ZO PZW w Częstochowie i wszyst-
kim, bez których te Mistrzostwa 
Polski by się nie odbyły. Podzię-
kował również sponsorom: firmie 
M-ELEKTROSTATYK, firmie 
SENSAS POLSKA, firmie TRO-
FEA.PL i firmie BIG-FISH CEN-
TRUM WĘDKARSKIE. Następ-
nie uroczyście dokonał zamknięcia 
Mistrzostw Polski Kadetów i 
Juniorów prosząc o wyprowadze-
nie Pocztu Flagowego. Prezes 
pożegnał wszystkich i zaprosił na 
kolejne imprezy wędkarskie orga-

nizowane na ziemi Częstochow-
skiej. 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 te-
renu na oficjalne uroczystości oraz 
funkcjonariuszom policji z Ko-
mendy Miejskiej w Częstochowie 
i Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji 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 SZCZE-
CINIE

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

Mistrzostwa Polski  
Kadetów U-15 i Juniorów U-20  
w Wędkarstwie SpławikowymPolski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa 

zorganizował na zbiorniku „Zimnym” Wodocią-
gów w Częstochowie Mistrzostwa Polski  Kade-
tów U-15 i Juniorów U-20 w Wędkarstwie Spła-
wikowym. Organizację tych zawodów powierzył 
Okręgowi, Zarząd Główny PZW.  

K R Z Y Ż Ó W K A  S P O N S O R O W A N A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Dzieje się wszystko tak 
szybko, że jest niemożliwym 
w tygodniku/dwutygodniku na 
bieżąco komentować zmiany. 
Jest tak jak w starym dowci-
pie: 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 powolut-
ku szykuję się do letniego wy-
jazdu. Mam z tym problem, nie 
jestem w stanie logicznie wy-
tłumaczyć 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. Tymcza-
sem, z sobie tylko znanych po-
wodów, jak co roku wsiądę na 
rower i ruszę w Polskę. W do-
datku na tym rowerze, co jakiś 
czas, będę musiał podjeżdżać 
pod górę, co jest zajęciem dość 
żmudnym. Gdybym to jeszcze 
mógł tłumaczyć troską o smu-
kłą sylwetkę, cóż Dodem ani 
Dodą nie jestem, nie przeszka-
dza mi specjalnie rosnący brzu-
szek. Jadąc po Polsce, wezmę z 
sobą namiot i karimatę (dodat-
kowe obciążenie odczuwalne 

pod górkę), by w razie potrzeby 
podrzemać pod chmurką na ja-
kiejś 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 wra-
żenie, że nie ma nic wygod-
niejszego od własnego łóżka. Z 
jedzeniem też bywa różnie, naj-
częstszą strawą fast-foodową 
spotykaną na „głębokiej pro-
wincji” (a tam zwykle jeżdżę) 
jest kebab z kurczaka, a tego 
nawet Turkom nie życzę.

Zmiany klimatyczne powo-
dują, przy tym, że trudno unik-
nąć zmoknięcia lub spalenia 
słońcem.

Cóż, taka karma. Logiki w 
wakacyjnym wypoczynku ni-
gdy się nie znajdzie. Ludzie, 
którzy boją się wejść do pol-
skiego lasu, bo grasują tam 
kleszcze, marzą o podróżach 
tam, gdzie żyją zielone mamby 
i jadowite tarantule. Narzekają-
cy na letnie upały, biorą kredyt 

i jadą do Egiptu, gdzie jest jesz-
cze cieplej. Znudzeni pluchą 
ruszają do Szkocji, gdzie ostat-
ni słoneczny dzień widziano w 
czasach króla Jakuba. 

Gdy mówię, że jadę w Pol-
skę, znajomi delikatnie wyty-
kają: skoro już od ponad 40 lat 
włóczysz się po naszym kraju, 
to pewnie już wszystko, co cie-
kawe, 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 kra-
ju 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 

na pagórki nad Żegiestowem, 
to prędzej spotkam jelenia niż 
turystę. Polska ładnieje, zmie-
nia się, tych ciekawych miejsc 
przybywa, potrzebowałby 
chyba jeszcze ze 100 lat, by 
wszystko poznać i wszystkim 
się zachwycić. Przewaga Pol-
ski wynika, dla mnie, z dwóch 
elementów. Po pierwsze: po 
drodze spotykam Polaków, 
mówiących po polsku i bez pro-
blemu mogę od nich wysłuchać 
interesujących opowieści. Po 
drugie: lubiąc historię, inaczej 
„czytam” przestrzeń, widzę 
miejsca ukonkretnione prze-
szłymi wydarzeniami. 

Obojętnie jednak, co bym 
nie napisał, nie wyjaśnię letnie-
go fenomenu. Dlaczego ludzie 
muszą się tak męczyć, żeby wy-
poczywać? Przecież mogą za-
lec na kanapie i ciekawe miej-
sca z całego świata oglądać na 
barwnych fotografiach umiesz-
czonych w internecie. Przecież 
po to jest cywilizacja, by się nie 
męczyć i nie cierpieć.

 Jarosław Kapsa

Wolny, 
letni wybór

Teleturniej Milionerzy. Gra o 64 tysiące złotych. Pro-
wadzący zadaje pytanie:
– Teraz panie Krzysztofie gra o wysoką stawkę: 64 ty-

siące złotych!!! Pytanie brzmi: ile razy w miesiącu 
zdradza pana żona?

– Hmmm... no nie wiem... chyba poproszę o pomoc pu-
bliczność...

– A może wystarczy telefon do przyjaciela?!

HUMOR 
na dobre 7dni

Teleturniej Milionerzy. Gra o 64 tysiące złotych. Pro-
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

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

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

„Jeśli nie chcesz być zapomnianym 
szybko po śmierci, albo zaraz pisz 
rzeczy warte przeczytania, albo czyń 
rzeczy warte opisania.”

 Benjamin Franklin

Motto na 7dniPraktyczne porady 
na 7dni

1. Sposoby na pozbycie 
się kurzajek: a) Kawałek 
czosnku albo jego zmielo-
ną formę przykładamy w 
chore miejsce i zaklejamy 
plastrem. Tak przygotowa-
ny 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 odro-
biną octu. Odstawiamy na 
noc, po czym wyciągamy 
kawałki cytryny, przykłada-
my do kurzajek i zalepiamy 
plastrem. Opatrunek zmie-
niamy co kilka godzin, zo-
stawimy na noc, c) Łodygę 
glistnika łamiemy, powinno 
wydobyć się z niej żółte 
mleczko, które ma właści-
wości lecznicze. Smarujemy 
nim kurzajki jak najczę-
ściej, możemy również 
zakleić plastrem posmaro-
wane 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 przystąpie-
niem do działania, należy 
koniecznie odłączyć laptopa 
od wszelkich kabli - zasi-
lania, głośników i opróżnić 
porty USB. Najpopular-
niejszą metodą czyszczenia 
jest użycie sprężonego 
powietrza, które znajdziemy 
w każdym sklepie kompute-
rowym. 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 odpowied-
nim układzie. Najlepiej 
zrobić wcześniej klawiatu-
rze zdjęcie.
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Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

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




