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Prawie Star Trek: hybrydowa stacja kosmiczna
O problemach, jakie stwarzają nowe autobusy hybrydowe pisaliśmy już wielokrotnie. Zakup 40 autobusów Solbus był
jedną z najgorzej traﬁonych inwestycji w całej historii Częstochowy. Powszechnie wiadomo, że hybrydy są zdecydowanie
zbyt głośne, spalają – zdaniem pracowników MPK – o 40 proc. więcej paliwa niż powinny, a do tego nie jeżdżą z powodu
nagminnych awarii. W okresie zimowym zdarzało się, że spośród 40 pojazdów, na trasę wyjeżdżało zaledwie 8. W kwietniu, były już dziś prezes Roman Bolczyk podjął decyzję o wycofaniu z ruchu wszystkich pojazdów hybrydowych, po tym
gdy jeden z nich spłonął. Tyle w sprawie samych autobusów. Mało kto jednak wie, że inwestycja nie dotyczyła wyłącznie
pojazdów. Na potrzeby autobusów hybrydowych na terenie częstochowskiego MPK, musiała powstać nowa stacja paliw.
I tu nasuwa się mnóstwo pytań:
* Czy producent autobusów
stawiał jakiekolwiek warunki dotyczące budowy stacji paliw?
* Jaki był koszt budowy i kto
poniósł ten koszt oraz z jakich
środków?
* Kto dostarcza paliwo do
stacji paliw i jakie są warunki tej
dostawy?
* Czy MPK musi realizować
limity zużycia paliwa i czy umowa przewiduje kary za niewykorzystanie limitów?
* Czy z nowo powstałej stacji, prócz autobusów MPK, mogą
korzystać inne pojazdy?
* Jaki jest miesięczny koszt
zakupu paliwa przez MPK, a jaki
utrzymania stacji paliw?
* Czy MPK ponosi inne koszty związane ze stacją paliw?
* W jaki sposób MPK zamierza wykorzystać nowo powstałą
stację paliw w przypadku, gdyby
się okazało, że częstochowski
przewoźnik nie dysponuje już

pojazdami na to paliwo?

Z prośbą o odpowiedzi
zwróciliśmy się do
częstochowskiego MPK.
„W 2013 roku Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.
złożyło wniosek w odpowiedzi
na ogłoszony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej konkurs w
ramach Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji
GIS – GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski”.
Wartość wniosku o dofinansowanie netto: 65.950.000 zł
(100% dofinansowania).
W kwietniu 2014 roku wniosek MPK zajął pierwsze miejsce
na liście rankingowej projektów
wstępnie zakwalifikowanych do
finansowania zakupu niskoemisyjnych autobusów przez NFOSiGW. Umowę o dofinansowanie
projektu podpisano 7 października 2014 roku.

Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny.
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków
i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego
kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc nie chcąc, tamte
czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć, a
młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

późniejszymi zmianami) w procedurze pełnej, czyli w trybie
przetargu
nieograniczonego.
Postępowanie publikowane było
również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego w
dniu 4 sierpnia 2015 roku zawarto stosowną umowę Nr Z/106/
RTZ/2015 z Górnośląskim Zakładem Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
W ramach zawartej umowy
wykonawca wykonał projekt
oraz wybudował stację tankowania dla dostarczanego paliwa
metanowego, która jako budowla
obejmująca całą infrastrukturę
tj. fundamenty stacji, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje
oraz urządzenia trwale związane
z gruntem (wodno-kanalizacyjne, przyłącza energetyczne, przewody gazowe i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowią
własność MPK.
Za wykonanie wymienionej

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Co to za przedmiot?

a) sonda podwodna
b) nabój do autosyfonu
c) pocisk do sztucera
d) świeca zapłonowa od motoroweru
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Odpowiedź z poprzedniego tygodnia
Pierwszy przysłał ją Czytelnik 7 dni na naszą stronę internetową: „Butelka po mleku. Kolor kapsla oznaczał,
ile mleko ma % tłuszczu: srebrny - mleko chude, żółty –
półtłuste, czerwony – tłuste. W takich samych butelkach
sprzedawano śmietanę.”
red.

Umowa nie precyzuje żadnych limitów dostaw paliwa
metanowego, precyzuje jedynie
całkowitą wielkość dostaw paliwa metanowego.
MPK nie poniosło żadnych
kar z tytułu dostarczanego paliwa
metanowego.
Stacja tankowania CNG została otwarta dla klientów zewnętrznych z dniem 8 maja 2017
roku. Stosowną informację zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.mpk.czest.pl, w
której odsyłamy do wykonawcy
stacji w celu dopełnienia formalności, który bezpośrednio obsługuje klientów zewnętrznych.
W ostatnich trzech miesiącach średni koszt zakupu paliwa
metanowego przez MPK wyniósł
około 260.000 zł brutto miesięcznie.
MPK nie ponosi żadnych
kosztów związanych z utrzymaniem stacji, a tym samym nie
ma dokładnej wiedzy dotyczącej
kosztów jej utrzymania.
MPK podejmuje działania
zmierzające do doprowadzenia
do pełnej sprawności autobusów
hybrydowych o napędzie gazowo-elektrycznym i bezpiecznej
ich eksploatacji.”
Odpowiedź MPK pozostawiamy bez komentarza.
Renata R. Kluczna

Nierychliwa sprawiedliwość
O tym, że Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
musiało zapłacić Urzędowi Skarbowemu prawie 800 tysięcy złotych odsetek karnych, pisaliśmy w ubiegłym roku.
Kolosalna kwota (ponad 2 miliony i prawie 800 tysięcy
złotych odsetek karnych) wynika z nieprawidłowego naliczenia podatku VAT w okresie od 2008 do października
2012 roku. Zaniedbań – zdaniem władz spółki miejskiej
- dopuścił się poprzedni zarząd w osobach Jan Szyma,
Krzysztof Łoziński, Mirosław Matyszczak. Sprawa, mimo
upływu lat, jest w zasadzie w punkcie wyjścia.

Rozwiąż quiz!

Gratulujemy poprawnej odpowiedzi!

W dniu 24 listopada 2014
roku został wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca autobusów hybrydowych
o napędzie gazowo (CNG) –
elektrycznym (25 krótkich + 15
przegubowych) – firma LIDER
TRADING Sp. z o.o. z Warszawy, produkująca autobusy marki
SOLBUS. Umowy podpisano w
dniu 17 grudnia 2014 roku.
Nasze wymagania dotyczące
paliwa metanowego określają przepisy prawa określone w
załączniku Nr 4 do Umowy Nr
Z/106/RTZ/2015 z 04.08.2015
roku.
Z dniem 16 listopada 2016
roku stacja tankowania CNG
uzyskała decyzję pozwalającą na
jej użytkowanie.
Uchwałą Nr 1146 Zarządu
Spółki MPK w Częstochowie z
04.11.2014 roku powołana została komisja przetargowa w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.
„Zakup i dostawa paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych
z silnikiem na gaz ziemnym
(CNG) oraz innych pojazdów
wraz z budową ogólnodostępnej stacji tankowania na terenie
MPK w Częstochowie Sp. z o.o.”
Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U.z 2013 roku poz. 90 z

budowli wykonawca otrzymał
wynagrodzenie w wysokości
980.000 zł netto = podatek VAT
w wysokości 23%.
Wymienione wynagrodzenie
było pokryte z własnych środków MPK.
Wszystkie pozostałe urządzenia techniczne i instalacje stacji,
w tym zbiorniki magazynowe,
urządzenia przepompowujące,
moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urządzenia
przenośne zostały dostarczone,
zamontowane oraz użytkowane
przez cały okres obowiązywania
umowy przez wykonawcę i na
jego koszt, stanowić będą własność wykonawcy.
Stacja tankowania wybudowana jest na terenie MPK, zlokalizowanym na części działki nr
20 k.m. 314. Przedmiotowy fragment terenu wraz z infrastrukturą
stanowiącą własność MPK został
wydzierżawiony wykonawcy stacji, na cały okres obowiązywania
umowy, na kwotę 14 zł netto za 1
m. kw. powierzchni miesięcznie
od momentu uzyskania decyzji –
pozwolenia na użytkowanie.
Umowa na dostawę paliwa
metanowego została zawarta na
okres 10 lat do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw w wysokości 16.000.000
Nm sześciennych.

Przez prawie cztery lata (2008-2012)
CzPK nie odprowadzało podatku VAT za
składowanie odpadów na wysypisku śmieci. Dopiero w czwartym kwartale 2012
roku spółka dokonała korekt rozliczeń podatkowych 4 lata wstecz, z których wynikało, że łączna zaległość podatkowa z tytułu nieodprowadzania od 2008 roku podatku
VAT opiewała na sumę 2.062.960 zł, natomiast suma odsetek od zaległości VAT-u
wyniosła 740.815,64 zł. Chociaż niechętnie, spółka musiała uregulować wszystkie
należności względem fiskusa.
Obecny zarząd uważa, że niewłaściwe
naliczanie podatku przez poprzednie władze CzPK w latach 2008-2012, było działaniem na szkodę spółki, bo naraziło ją na
straty pokrycia prawie 800 tysięcy złotych
odsetek karnych.
Przez kilka miesięcy do stycznia 2016

r. przed sądem toczyło się postępowanie ugodowe. Negocjacje zakończyły się
fiaskiem, ponieważ obwiniani nie uznali
swojej odpowiedzialności wobec spółki.
Pod koniec 2016 roku złożono więc pozew
do sądu. Obecne władze CzPK domagają
się od Szymy, Łozińskiego i Matyszczaka
zwrotu odsetek karnych, których spółka by
nie poniosła, gdyby podatek VAT został
zapłacony w terminie.

Ponieważ sprawa ściągnie
się od ładnych kilku lat,
zapytaliśmy CzPK o jej stan
obecny.
Oto odpowiedź:

„W dniu 27.10.2016 roku zostały złożone pozwy o zapłatę odszkodowania na
rzecz spółki Częstochowskie Przedsię-

biorstwo Komunalne Sp. z o.o. przeciwko byłym członkom zarządu tej spółki tj.
przeciwko Janowi Szymie, Krzysztofowi
Łozińskiemu oraz Mirosławowi Matyszczakowi. Pozwani - byli członkowie zarządu spółki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. - wnieśli o
oddalenie żądań zgłoszonych przeciwko
nim. Obecnie słuszność roszczeń podniesionych w pozwach o zapłatę przez spółkę
przeciwko ww. byłym członkom zarządu
tej spółki, jest przedmiotem badania przez
rozpoznające sprawę sądy, które prowadzą
postępowanie dowodowe.
W świetle posiadanych obecnie przez
spółkę informacji, a w tym opinii prawnopodatkowych pozyskanych od podmiotów
zewnętrznych, badających okoliczności
rozliczeń spółki Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Urzędem
Skarbowym w okresie od 01.01.2008 r.
do 04.09.2012 r., byli członkowie zarządu
spółki tj. Jan Szyma, Krzysztof Łoziński
oraz Mirosław Matyszczak nieprawidłowo
rozliczając podatki VAT i CIT doprowadzili do powstania szkody w majątku spółki i są obowiązani do jej naprawienia.”
Lata lecą, a rozstrzygnięcie raczej prędko nie nastąpi, chyba że zmiany, które w
najbliższym czasie dotkną wymiar sprawiedliwości, okażą się skuteczniejsze niż
same sądy.
Renata R. Kluczna
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Nie powiódł się plan
zmiany planu
Tuż przed piątkową sesją radnych (nadzwyczajną, zwołaną z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka - SLD,
mimo że według harmonogramu pracy
Rady Miasta raptem za niespełna tydzień
miała odbyć się sesja zwyczajna, która z
kolei została przeniesiona najprawdopodobniej na początek września) Grupa Elanex zasygnalizowała poważny temat.
„Obecne władze Częstochowy będą próbowały przeforsować uchwalenie nowego
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla działki położonej przy
ulicy Mstowskiej 2/8 w Mirowie, na terenie
wolnym dotąd od zabudowy.”
Debata
zainicjowana
przez Grupę Elanex okazała
się skuteczna. Uchwała nie
przeszła głosami radnych
Platformy Obywatelskiej i
„Mieszkańców Częstochowy” oraz części radnych z
PiS-u (10 radnych było „za”,
13 - „przeciw” i 1 „wstrzymał się” od głosu).
Mimo przegranej podczas
głosowania temat z całą pewnością powróci, bo nie po to
zadano sobie trud utworzenia
organizacji pozarządowej,
zadbano o opinie ekspertów,
sporządzono plany - by z
gotowej koncepcji zrezygnować.
A o co dokładnie chodzi –
wyjaśnia Grupa Elanex.
„Jesteśmy
przeciwni
uchwaleniu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
działki położonej przy ulicy
Mstowskiej 2/8 na Mirowie,
bo teren ten ma szczególne
znaczenie dla środowiska
naturalnego i po prostu nie

powinno być na nim żadnej
zabudowy.
Anulowanie obecnie obowiązującego planu pozwoli
na wybudowanie tu toru rowerowego wraz z parkingami i infrastrukturą usługową
(gastronomia, noclegi), który
ma być obsługiwany przez
fundację Rowerowa Jura. Ponieważ mowa o bardzo dużej
(1,6 ha) i niezwykle cennej
krajobrazowo nieruchomości, zarząd naszego stowarzyszenia postanowił podjąć
działania na rzecz zachowania jej dotychczasowego charakteru.

Plany wobec działki
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko
dla tej jednej (!) działki jest
dostosowany do projektów
fundacji Rowerowa Jura,
która zamierza wznieść w
tym miejscu duży kompleks
rekreacyjny. Fundacja została zarejestrowana w czerwcu
2016 r., a już w dwa miesiące
później
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Rada Miasta zgodziła się
wydzierżawić jej wspomniany teren bez przetargu. W
tym czasie (od kwietnia 2016
r.) trwała już procedura opracowywania nowego planu,
zgodnego z oczekiwaniami
przyszłego dzierżawcy. Do
dotychczasowych osiągnięć
fundacji należy m.in. organizacja rajdu rowerowego
„Jasne, że Częstochowskie”,
w którym kolarze i cykliści-amatorzy ścigali się o
puchar prezydenta Częstochowy. Należy tu zwrócić
uwagę, że przygotowanie
planu dla jednej działki w
oderwaniu od kontekstu oraz
dostosowanie go do potrzeb
prywatnej inwestycji jest w
istocie wypaczeniem zasady
planowania
przestrzennego – prowadzi do degradacji
spójnego dotąd krajobrazu.
Jest to praktyka nieznana w
krajach Europy Zachodniej i
Środkowej.

Dlaczego zabudowa
w tym miejscu jest
niedopuszczalna?

Wspomniana działka, tak
jak wszystkie sąsiednie, od
kilkudziesięciu lat wchodzi
w skład Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, który
dotąd skutecznie chronił ją
przed zabudową. Od północy
przylega ona do starorzecza
rzeki Warty, a od wschodu
graniczy z lasem, który w całości objęty jest programem
Natura 2000 (północna część
działki również objęta jest
tym programem).
W odległości około 100
metrów od granicy działki znajduje się unikalne,
wielokrotnie
penetrowane
przez archeologów grodzisko
Gąszczyk, które w przyszłości ma stać się rezerwatem
przyrody.
Niezwykle cenna przyrodniczo i krajobrazowo okolica
objęta jest już MPZP, który
wyklucza możliwość zabudowy w tej części Mirowa.
Jesteśmy przekonani, że tak
powinno pozostać.
Działka znajduje się w
samym sercu Mirowskiego
Przełomu Warty i w dalszym

ciągu zasługuje na pełną
ochronę ze strony państwa,
samorządu i społeczności lokalnej.

Przewidywane
zagrożenia
Przedłożony radnym projekt planu dopuszcza zabudowę wspomnianej działki
obiektami o wysokości 7 metrów i powierzchni 100 metrów kwadratowych. Dzierżawca będzie mógł uzbroić
teren, wybudować ogrodzenie, parking, tory rowerowe,
drogi dojazdowe oraz pawilony.
Możliwe stanie się prowadzenie działalności noclegowej czy gastronomicznej.
Wizualizacje przedstawione
przez działaczy fundacji ukazują prawdopodobną skalę
ewentualnej inwestycji.
Bez wątpienia doprowadzi
ona do degradacji krajobrazowej i przyrodniczej działki, co w niedługim czasie
pozwoli dzierżawcy starać
się o zamianę statusu działki
na budowlany (projekt prze-

widuje taką możliwość). Co
więcej, wzniesienie budynków w wolnym dotąd od zabudowy terenie pozwoli właścicielom sąsiednich działek
domagać się odrolnienia
także ich nieruchomości. W
konsekwencji doprowadzi to
do likwidacji naturalnego jurajskiego krajobrazu, najcenniejszego pod tym względem
zakątka Częstochowy.”
Nadzwyczajna Sesja Rady
Miasta – przynajmniej w tym
punkcie obrad – nie przyniosła rządzącemu miastem
SLD oczekiwanego skutku.
Nadzwyczajny pośpiech w
sprawie uchwalenia nowego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki na Mirowie,
był może spowodowany
zaplanowaną nieobecnością
dwóch radnych z prawicy
i przekonaniu o lojalności
współrządzącej
miastem
Platformy.
A może to tylko przypadek?
Renata R. Kluczna
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Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej
@ List Czytelnika: MPK - pracownikom administracji doskwierają upały, kierowcom nie
anonim: Czerwona szlachta .... mam nadzieję że naród
zmądrzeje przy najbliższych wyborach samorządowych i
podziękuje Lewiźnie Demokratycznej
majka1978_78@o2.pl: Żenada ten „liścik”
Motolotnik: Długo jeszcze trzeba będzie sprzątać po Bolczyku
Ryś: Przecież Matyjaszczyk obiecał wzrost zatrudnienia
hehe nie dodał tylko
Czytelnik: To redakcja nie grzeszy precyzją, mechanicy
mieli podwyżkę przed kierowcami. Natomiast faktycznie,
nie będąc bezpośrednio pracownikiem MPK nie wiedziałem
że z krótszego dnia pracy mogą korzystać wszyscy inni poza
kierowcami którzy jeżdżą często po 10 godzin dziennie
anonim: co do mechaników to red. nie jest precyzyjny
Kierowca@mpk.pl: Kierowcy i tramwajarze mogą normalnie pracować. Wodą z kranu albo z rzeki jak tirowcy się
umyć i ochłodzić na pętli nie broni im nikt.
R: Pan redaktor który dopisał się pod listem mija się z
prawdą mechanicy dostali podwyżki przed kierowcami
majka1978_78@o2.pl: A czemu piszecie tylko o MPK
w starostwie np też krócej pracują i co? Nikt z tego żadnego
halo nie robi. Porażka
anonim: Mechanicy tez mieli malutka podwyżke
anonim: Kto wie ile z kasy spółki poszło na ekwiwalenty
urlopowe dla zarządu za niewykorzystane urlopy?????? :) :)
:) Ja wiem :)
obiektywny: Czyżby urzędasom dupska się odparzyły?
niech pracują na stojąco. Nowa kasta uprzywilejowanych,bo
urzędnik to parasol ochronny,a co z pasażerami,którzy podróżują autobusami bez klimatyzacji?
Lans: Pasażerowie częstochowskiego mpk wożeni są starymi gruchotami bez klimatyzacji,a na parkingu mpk zezłomowano 66 milionów,hałaśliwe i łatwopalne Hybrydy.Czy
ktoś poniesie odpowiedzialność w tej sprawie?

@ Czyste powietrze zależy od lasu
Elolog: Najbardziej szkodzi lasom nieodpowiedzialny człowiek,który uważa,że lasy to najlepsza kryjówka na
śmieci,tak ja za czasów PRL-lu film draga,”byle gdzie aby
nie do lasu”chodziło o gruszkę cementu,która miała przeznaczenie na budowę huty Katowice,więc nic się nie zmieniło od tamtego czasu czysty PRL w Częstochowie,bo rządzi PRL, żenada
bonzo: Ten artykuł powinien przeczytać minister Szyszko,największy szkodnik polskich lasów.
Vbn: Heh polityka lasów panstwowoych jest taka że
drzewostanu przybywa i żaden głąb z PO czy tam z innej antify nie może temu zaprzeczyć. Znaleźliście sobie problem
z .upy. obstawiam w ciemno te same osoby co protestuja
w obronie trwającej demokracji i ochrony burdelu sadowniczego, czy ochrony emerytur ubekow.

@ Mieszkańcy chcą nazwać ulicę po swojemu
Adrian Skrzypczak: Wspomnę też o promocji Miasta i
Dzielnicy „Nadanie nazwy ulica Stradomska ma charakter
symboliczny, a co najważniejsze promocyjny. W tym miejscu należy przypomnieć, że w Polsce są tylko dwie drogi
o takiej nazwie: w Krakowie (1881r. droga zabytkowa) i
w Warszawie (1967r.). Na czym polegać będzie promocja
Dzielnicy Stradom poprzez nadanie nazwy ulica Stradomska? Ulica Stradomska w Krakowie jest jedną z najczęściej
wyszukiwanych ulic w Polsce. Po wpisaniu hasła Stradomska we wszystkich wyszukiwarkach internetowych jak i
nawigacjach samochodowych prócz Krakowa i Warszawy
będzie się wyświetlać Częstochowa, a po drugie zostanie
stworzone hasło ulica Stradomska w Częstochowie” na stronie Wikipedii z odnośnikami do Częstochowy, Dzielnicy,
Klubu Sportowego, itp.” Pozdrawiam redakcję

@ Co czwarty Polak korzysta z pomocy
ﬁnansowej państwa
Vb: Z tego 80% bezprawnie.
Xyzod: Rozdawane są pieniądze nie zawsze tym co są
naprawdę w potrzebie,cwaniacy latami żyją na nasz koszt.
Wiele osób otrzymuje też pomoc z Banku Żywności,nie
wiem jak są typowane osoby,które mają otrzymać paczki
żywnościowe,ale widząc jakimi samochodami podjeżdżają
pod kościół po żywnościowe paczki,to widać jak na dłoni,że
to są zwykli oszuści.

@ Musisz iść do lekarza? Byle nie za często...
obserwator: Limity wymyślono,żeby zapełnić prywatne gabinety lekarskie. Chory człowiek wysupła ostatnie
złotówki,albo pożyczy od sąsiada i idzie do prywatnego
gabinetu.To jest ta reforma służby zdrowia,którą nam zafundowano 17 lat temu. NFZ robi cięcia i wymyśla nowe
limity,ale u siebie przerostu zatrudnienia nie widzi i limitów
nie wprowadza.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

XV. Święto
Ciulimu-Czulentu
w Lelowie

 Opłatomaty stanęły w Urzędzie

Miasta
W budynkach Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona oraz ul.
Śląskiej częstochowianie mogą już dokonywać opłat przy pomocy opłatomatów. Na II piętrze budynku przy ul. Waszyngtona 5 znajduje się opłatomat do płatności gotówką, a na parterze budynku przy ul. Śląskiej 11/13 – opłatomat obsługujący
karty płatnicze. Mieszkańcy mogą w nich opłacać należności
m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, opłaty skarbowej, opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych oraz użytkowania wieczystego i dzierżawy terenu.
Od wpłat dokonywanych za pośrednictwem tych urządzeń
nie pobierane są prowizje. Opłatomaty drukują potwierdzenie
uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko,
nr PESEL w przypadku osób fizycznych oraz nazwa firmy
i NIP w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotę i
rodzaj opłaty.

 Lepiej zapobiegać niż leczyć

W miniony weekend
odbył się Festiwal Kultury
Polskiej i Żydowskiej
– XV. Święto Ciulimu-Czulentu w Lelowie.
Imprezę zorganizowała
Gmina Lelów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Lelowie i Lelowskim Towarzystwem Kulturalnym im.
L. Zwierkowskiego.
Uczestników lelowskiego
święta powitali wójt gminy
Lelów, Krzysztof Molenda i
Władysław Jaworski, Przewodniczący Rady Gminy
Lelów.
Menorę, siedmioramienny
świecznik uroczyście zapalili zaproszeni gości, wśród
których byli parlamentarzyści ziemi częstochowskiej,
przedstawiciel Gminy Żydowskiej, Stanisław Gmitruk
– przewodniczący Sejmiku
Województwa
Śląskiego,
Mariusz Trepka – wicewojewoda śląski i Henryk Kasiura
wicestarosta Częstochowski.

Przy okazji imprezy, dyrektor GOK Lelów Ewa
Molenda, na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w
Częstochowie, otrzymała odznaczenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
W ramach Dnia Polskiego
Festiwalu występował Zespół Folklorystyczny Ziemi
Lelowskiej, zespół GOK Lelów, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Szczególne wrażenie na uczestnikach
lelowskiego święta zrobił
występ mistrza, Leopolda
Kozłowskiego,
ostatniego
klezmera i jego uczniów. Na
zakończenie
uroczystości
wystąpił zespół klezmerski
Chmielnilers.
W czasie trwania całego
festiwalu jak zwykle można było degustować pyszne
potrawy, w tym tytularne
ciulim (polski) oraz czulent
(żydowski).
red.

W Częstochowie działa nowy serwis internetowy www.lepiejzapobiegac.pl, umożliwiający mieszkańcom i pracownikom służby zdrowia szybki wybór i odpowiednie zgłoszenie
do udziału we właściwym programie polityki zdrowotnej.
Portal skupia się na promocji świadczeń medycznych udzielanych pod szyldem programów promocji zdrowia realizowanych na zamówienie podmiotu publicznego (w aktualnej wersji są wyłącznie programy finansowane przez Gminę Miasto
Częstochowa i Ministerstwo Zdrowia) według specyficznej
formuły określonej w wymaganiach programu.

 Częstochowa dla zniszczonego

Czerska
Podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, częstochowscy
radni zdecydowali o przeznaczeniu 50 tys. zł na likwidację
skutków nawałnic, wichur i huraganów jakie dotknęły Gminę
Czersk w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu miasta.
Decyzja o pomocy ma być wyrazem solidarności Częstochowy z mieszkańcami poszkodowanego terenu.

 25. Dni Częstochowy
Tegoroczne święto miasta zaplanowano od 25 do 27 sierpnia. Świętowanie zacznie się w piątek w dzielnicy Północ,
na skwerze za pętlą tramwajową o godz.18.15, koncertem
wrocławskiego zespołu Sen. Po nim przed częstochowską
publicznością wystąpi Jula, znana popowa piosenkarka. Jednak niekwestionowaną gwiazdą wieczoru (około godz.20.40)
będzie zespół Lady Pank. W sobotę o godz. 19.00 na Jasnej
Górze odprawiona zostanie msza święta w intencji miasta
Częstochowy i jego mieszkańców. W niedzielę 27 sierpnia na
uczestników 25. Dni Częstochowy czekają kolejne emocje.
O godz. 11.30 w III Alei przy LO im. rozstrzygnięty zostanie
konkurs elegancji na najładniejszy zabytkowy pojazd i strój
kierowców. Po południu w Parku Lisiniec - barwne szaleństwo, w ramach odbywającego się tam Festiwalu Kolorów.
Za to Plac Biegańskiego wypełni się muzyką Kapeli z Targówka, prezentującej folklor warszawski. Będzie to okazja do
przypomnienia sobie znanych szlagierów międzywojennej i
powojennej stolicy. Tego dnia poznamy również laureatów
konkursów: „Najładniejsza działka rodzinnych ogrodów
działkowych w Częstochowie 2017” i „Najładniej ukwiecony
balkon 2017”. Na zakończenie Dni Częstochowy, na Placu
Biegańskiego, wyjątkowy występ. O godzinie 20.00 na scenie
zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
oraz grupa Vołosi, której muzycy smyczkowi zaprezentują
nietypowe połączenie muzyczne, wyrastające z karpackich
korzeni, ale noszące znamiona jazzowej improwizacji. Szczegółowe informacje na temat 25. Dni Częstochowy na stronie
internetowej www.czestochowa.pl. Na wszystkie wydarzenia
wstęp jest wolny.

 Filharmonia – repertuar
* 26.08.2017, godz. 21.00 Błonia Jasnogórskie, „JASNA
GÓRA – POLSKA KANA”. Widowisko artystyczne w
ramach uroczystości 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wstęp wolny.
* 27.08.2017, godz. 20.00 Plac Biegańskiego, Vołosi z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Koncert w ramach 25.
Dni Częstochowy. Wstęp wolny.
* 02.09.2017, godz. 16.30 Bazylika Jasnogórska, Koncert
w ramach Jasnogórskich Dożynek 2017. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii i Chór Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Wstęp na zaproszenia.
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Student sam w wielkim mieście

Większość tegorocznych maturzystów już wie, gdzie rozpocznie studia w październiku.
Według badań, prawie co piąty z nich wyprowadza się przy tej okazji z domu rodzinnego.
Jednak samodzielne mieszkanie i gospodarowanie budżetem to duży test zaradności
i odpowiedzialności dla młodych, dotąd zależnych od rodziców. Radzimy jak przygotować
się do „wyfrunięcia z gniazda”, żeby ograniczyć ryzyko i zaoszczędzić.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rada 1. Zacznij szukać
mieszkania wcześniej
Pierwszym wyzwaniem dla
studentów, którzy rozpoczynają naukę w innym mieście, jest
znalezienie odpowiedniego zakwaterowania.
Uczelniane akademiki nie
zawsze są w stanie pomieścić
wszystkich chętnych.
Bywa też, że imprezy organizowane na ich terenie
czy nawet codzienne życie
tak dużej liczby osób przebywających w jednym miejscu,
utrudniają naukę i spokojny
odpoczynek.
Dlatego, jak podają statystyki, niemal 18% rozpoczynających naukę na uczelniach
wyższych wynajmuje pokój
lub całe mieszkanie. Koszty są
oczywiście wyższe niż opłaty
ponoszone w akademikach.
Można je jednak ograniczyć
poprzez np. dzielenie wydatków ze współlokatorem lub
wybór tańszej oferty.
Studenci powinni pomyśleć
o znalezieniu mieszkania już
teraz. Podczas wakacji oferta
dostępnych mieszkań jest jeszcze bardzo zróżnicowana. Z
jednej strony możemy wybrać
propozycje najlepiej zlokalizowane, a z drugiej istnieje szansa na negocjacje cen, co będzie
trudniejsze np. w październiku
tuż przed początkiem semestru, gdy ceny rosną.
Kiedy zostawiamy decyzję o wyborze mieszkania na
ostatnią chwilę, musimy zdawać sobie sprawę, że średnie

czynsze wynajmu będą wyższe niż przed wakacjami.
We wrześniu i październiku na rynku zostają lokale, które nie wynajęły się w
okresie wakacyjnym, więc
raczej trudno będzie o cenową okazję, czy oferty zlokalizowane najbliżej uczelni.
Wynajmując mieszkanie,
koniecznie pamiętajmy o umowie. Nie tylko ją podpiszmy,
ale też dokładnie sprawdźmy
zawarte w niej zapisy. W ten
sposób łatwiej będzie nam dowodzić swoich praw w razie
sporów z właścicielem, np. gdy
nie będzie wywiązywał się ze
swoich obowiązków i odmówi
zapłacenia za usunięcie awarii,
która nie była naszą winą.
Rada 2. Zaplanuj budżet
Według badań, podczas
wyboru uczelni, więcej niż
połowa maturzystów zwraca
uwagę nie tylko na ofertę edukacyjną, ale też na koszty życia w danym mieście. Różnice
pomiędzy konkretnymi lokalizacjami mogą być znaczne,
np. sam koszt wynajmu mieszkania może wynosić ok. 1000
zł więcej. Do najdroższych
lokalizacji należą oczywiście
Warszawa i Kraków. Jak więc
zgromadzić fundusze niezbędne do utrzymania? Zwykle
pomocni są rodzice lub dalsza
rodzina. Jeśli jednak nie możemy liczyć na wsparcie lub jest
ono niewystarczające, trzeba
poszukać innych rozwiązań.
Możemy ubiegać się o róż-
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nego rodzaju stypendia. Liczba chętnych jest jednak bardzo
duża, a warunki niezbędne do
otrzymania takiej pomocy bywają trudne do spełnienia. Kolejnym wyjściem jest znalezienie pracy, niestety połączenie
jej z zajęciami bywa kłopotliwe. Co więcej, nie zawsze uda
nam się znaleźć odpowiednio
płatną posadę.
Według badań blisko połowie pracujących studentów
pensja nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania.
Dodatkowe środki możemy
uzyskać również od banku, w
postaci kredytu studenckiego.
Nie jest on wypłacany jednorazowo, lecz w ratach, po 600
zł lub 800 zł miesięcznie przez
10 miesięcy w roku, czyli w
czasie, gdy trwają zajęcia W
przeciwieństwie do zwykłych
pożyczek, ani student, ani jego
rodzice nie muszą posiadać
dochodów
zapewniających
zdolność kredytową.
Banki wymagają stosownego zabezpieczania, lecz jeśli
żak ma trudności ze znalezieniem poręczyciela np. w sytuacji, gdy dochody rodziców są
zbyt niskie. Jedną z głównych
zalet kredytu studenckiego jest
to, że przez cały okres studiów
i dodatkowo przez dwa lata
po ich zakończeniu nie jest w
ogóle oprocentowany. Dopiero po tym czasie naliczane są
odsetki (choć bardzo niskie)
i rozpoczyna się spłata zobowiązania.
Rada 3. Zaplanuj
nieprzewidziane
Wielu maturzystów uważa,
że życie studenckie jest lekkie
i pełne zabawy. Ich rodzice
widzą to jednak nieco inaczej.
Obawiają się różnego typu zagrożeń np. czy ich dziecku nie
stanie się coś złego, czy jego
nowe mieszkanie nie zostanie
okradzione, czy przez roztargnienie nie zapomni ono zakręcić wody i zaleje sąsiadów
itp. Takiego ryzyka nie da się
niestety wykluczyć, ale przed
jego skutkami można się ubezpieczyć.
Rodzice mogą wykupić
polisę, która pomoże nie tylko w razie kłopotów zdrowotnych dziecka czy wypadku, ale również gdy uszkodzi
ono swój smartfon czy laptop
albo gdy jego ulubiony sprzęt
zostanie skradziony.
Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało jeszcze
trochę czasu, zatem warto chociaż część z niego poświęcić na
przygotowanie się do wyzwań
związanych z przeprowadzką.
Dzięki temu będzie ona nie
tylko łatwiejsza, ale również
tańsza.
red.
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Wszystkie tajemnice dyni
XVI wieku zaczęto wydawać książki
Dynia coraz częściej
traktujące o fantastycznym wpływie
gości w domach
tego warzywa na układ trawienny czy
Polaków. Głównie jako też na zbijanie gorączki.
Uchodziła też za bardzo dobry
bohaterka kuchennych afrodyzjak
dla mężczyzn, którzy w
eksperymentów, ale nie razie potrzeby jedli ją pod każdą postacią, szczególnie w noc poślubną.
tylko. Gatunków dyni
Wreszcie tłoczono z jej pestek olej
pomagający w oczyszczaniu organijest mnóstwo. Podobzmu z wszelkiego rodzaju pasożytów
nie zresztą jak sposoi grzybów. Co jednak najciekawsze,
bów jej zastosowania
to, co sprawdzało się w lecznictwie
kiedyś, sprawdza się też w dzisiejszej
w kuchni czy medycymedycynie. Bo prozdrowotne właścinie. Zaś sama historia
wości dyni i „drzemiące” w niej wartego warzywa jest dłuż- tości odżywcze zgodnie potwierdzają
dietetycy.
sza i ciekawsza, niż się
Bomba witaminomoże wydawać.
Pękata, podłużna, mała jak piłka
tenisowa, wielka jak arbuz, prążkowana, zielona w kropki, z wypustkami na skórce albo gładka jak lustro.
Rodzina dyniowatych to aż 120 rodzajów tego warzywa. Dynia bogata jest nie tylko w ważne składniki
odżywcze, ale przede wszystkim ma
niepowtarzalny smak. Warto więc
skorzystać z jej „zasobów”, ponieważ
sezon na dynię trwa krócej, niż mogłoby się wydawać.

Popularny jak dynia

Dynia to od wieków nieodłączny
element jesiennego menu Europejczyków. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że jej ojczyzną nie jest Stary Kontynent. Przywędrowała ona tu dopiero
w XV wieku zza Oceanu, wraz ze
statkami Kolumba powracającymi z
podboju Ameryki Środkowej. Szybko jednak znalazła tu swoje miejsce,
bo zaledwie 100 lat później na dobre
gościła na talerzach większości europejskich krajów, w tym Polski.
U nas, znana z początku jako bania,
szybko zadomowiła się w kuchniach
wszystkich klas społecznych, jak
również w medycynie. Już bowiem w
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„ale”: ma wysoki indeks glikemiczny,
dlatego cukrzycy powinny ją jeść w
umiarkowanych ilościach. Wreszcie
cynk zawarty w pestkach warzywa.
Nie tylko dobrze wpływa na wygląd
skóry, ale ma także niebagatelne znaczenie w leczeniu przerostu prostaty
u mężczyzn.
W parze z licznymi właściwościami prozdrowotnymi dyni idą jednak
również te smakowe. Jest bowiem
mnóstwo przepisów na pożywne i
smaczne potrawy, będące polem do
popisu dla smakoszy pomarańczowej
„bani”. Na dowód tego przedstawiamy jeden z nich na krem z dyni.

wo-mineralna

Charakterystyczny pękaty kształt
dyni z pewnością nie jest dziełem
przypadku. To warzywo jest bowiem
prawdziwą witaminową bombą, a
im bardziej pomarańczowy jest jego
miąższ, tym lepiej. Zawiera mnóstwo
witamin z grupy B i beta-karotenu
oraz C, E i PP, jest też skarbnicą białka, błonnika oraz potasu, magnezu,
wapnia i fosforu.
Świetnie więc odnajdzie się w
menu najmłodszych smakoszy, u
których minerały te w okresie intensywnego wzrostu odgrywają ogromną
rolę, przeciwdziałając krzywicy.
Jedzenie miąższu dyni ma też działanie przeciwnowotworowe, wzmacnia wzrok i – co ciekawe – oczyszcza
układ trawienny z pasożytów. Obniża
również poziom tzw. złego cholesterolu we krwi i działa odkażająco na
układ moczowy, dlatego zaleca się ją
osobom mającym problemy z nerkami lub pęcherzem.
Dynia świetnie sprawdzi się też
w diecie odchudzającej, ponieważ
przyspiesza przemianę materii, a na
dodatek w 100 g tego warzywa jest
zaledwie 27 kalorii. Jest tylko jedno

Krem z dyni
Składniki:
1 kg dyni
1 cebula
1 łyżka oleju rzepakowego
3 opakowania serka topionego kremowego
250 ml wody
sól, płatki chili, sos sojowy do smaku
garść pestek dyni

Przygotowanie:
Dynię obrać, wyciągnąć gniazdo
nasienne i razem z cebulą pokroić w
cząstki. Natłuścić olejem i upiec w
piekarniku w 250°C na złoty kolor.
Przełożyć do garnka, dodać serek topiony, wodę i gotować przez 5 minut.
Następnie zmiksować, doprawić do
smaku solą, sosem sojowym i płatkami chili. Udekorować uprzednio uprażonymi pestkami dyni. Smacznego!
red.

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

Szukam mieszkania
komunalnego lub
spółdzielczego M-1
na parterze
lub I piętrze.
Tel. 609 006 810
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Z raportu Polskiej Federacji Banków Żywności
wynika, iż 35% Polaków
przyznaje, że zdarza im
się wyrzucać żywność. To
daje nam niechlubne 5.
miejsce wśród krajów europejskich, które marnują
najwięcej jedzenia. Jednym z najczęstszych powodów tego stanu rzeczy,
poza przegapieniem terminu ważności, jest niewłaściwe jej przechowywanie. Jak zatem ograniczyć
marnowanie jedzenia?
W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności, w
tym 2 miliony ton pochodzi
tylko z gospodarstw domowych. Wyrzucanie produktów spożywczych to wielowymiarowy problem, nie
tylko społeczny. Niesie za
sobą również konsekwencje
ekonomiczne i ekologiczne.
To co wyrzucamy wpływa
na marnowanie energii elektrycznej i wody. Wytworzenie bochenka chleba czy
kartonu mleka, to zarówno,
produkcja i przetworzenie,
jak i transport, i przechowywanie, co wiąże się z wykorzystaniem konkretnych
ilości kilowatogodzin czy
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litrów wody. Według badań
jedna wyrzucona kanapka z
serem to 100 litrów zmarnowanej wody, a każdy kilogram wyrzuconej wołowiny
kosztuje nas nawet 6 000
litrów wody.
Wyrzucanie jedzenia w
domach to niewątpliwie
marnotrawstwo nie tylko
zasobów natury, ale i pracy
ludzkich rąk oraz wymierne straty materialne. Gdy
dodamy do tego fakt, że
codziennie miliony ludzi
na świecie każdego dnia
cierpią głód, marnowanie
jedzenia jest również wysoce nieetyczne. Tymczasem
wystarczy zmiana kilku prostych nawyków w kwestii
przygotowywania oraz przechowywania żywności, by
znacząco ograniczyć ilość
wyrzucanego jedzenia.
By zachować na dłużej
świeżość produktów spożywczych, należy je odpowiednio przechowywać. Zanim włożymy coś na półkę
lodówki, warto sprawdzić,
jakie miejsce w będzie odpowiednie oraz jakie warunki są optymalne dla konkretnego produktu. Od tego, jak
przechowywane jest jedze-

Wyrzucasz żywność?
To nieekologiczne
i nieetyczne

nie zależy nie tylko wygląd
czy smak potraw, ale też nasze zdrowie.
Odpowiednie
warunki
przechowywania oraz wiedza o produkcie i jego wymaganiach pozwolą nam
wyeliminować
nadmiar
wyrzucanego jedzenia. Kilka prostych przyzwyczajeń
wprowadzonych w każdym
domu, z pewnością przyniesie efekt, który odczujemy

również we własnym portfelu. Jak zatem nie marnować
jedzenia?

Praktyczne sposoby
na niemarnowanie
jedzenia
* Zadbaj o optymalne warunki do przechowywania –
dostosowane do produktów.
* Sprawdź, jaka temperatura jest odpowiednia dla
warzyw, owoców, wędlin i

pieczywa.
* Bądź kreatywny w kuchni – z czerstwego pieczywa
możesz zrobić tosty francuskie, a z niewykorzystanych
kawałków ryb czy warzyw
aromatyczny bulion.
* Używaj zamrażarki –
mrożenie to jedna z najlepszych metod przechowywania żywności.
* Planuj posiłki, a na zakupy chodź z listą.

* Zostały Ci resztki z obiadu? – warzywa wykorzystaj
do omletu na kolację, a zupę
czy sos możesz zamrozić.
* Przechowuj produkty na
odpowiednich półkach w lodówkach.
* W sezonie na warzywa i
owoce rób z nich przetwory.
* Zanim coś wyrzucisz,
pomyśl o ekologii i dzieciach głodujących np. w
Afryce.
red.

KRZYŻÓWKA SPONSOROWANA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Na zbiorniku „No kill” w Strzelcach Wielkich
odbyły zawody o „Puchar Zarządu Koła Wykromet”. Wędkować można było na jedną wędkę
spławikową z kołowrotkiem.

Zawody o Puchar Zarządu
Koła PZW Wykromet

Robert Amborski 1 miejsce w zawodach
W zawodach wystartowała jedna
uczestniczka (kadetka) i dwudziestu
czterech zawodników. Przez pięć godzin zawodnicy łowili przede wszystkim karasie, płotki, leszczyki i okonie.
Jednak by zaistnieć wysoko w klasyfikacji trzeba było złowić karpia, a
najlepiej kilka. By wejść do pierwszej

dziesiątki uczestnik musiał mieć ponad dwa kilogramy ryb.
W sumie zawodnicy złowili kilkanaście karpi, a największego zaliczył
kadet Paweł Kowalski (złowił 2 sztuki). Jego wszystkie ryby dały mu 6
miejsce (zostawił w tyle wielu doskonałych wędkarzy). Paweł rywalizo-

wał dodatkowo z Weroniką Golińską
w kategorii kadetów, z którą wygrał
zdecydowanie, zgarniając upominek
ufundowany przez kolegę Jerzego Bekusa.
Po zważeniu ryb uczestnicy udali
się na posiłek do Restauracji „Bajka”
w Strzelcach Wielkich, przed którym

ogłoszono wyniki i wręczono: puchary, dyplomy i upominki.

Najlepsza dziesiątka
Robert Amborski – 7.510 pkt.
Piotr Gajecki – 4.020 pkt.
Tadeusz Zborowski – 3.810 pkt.
Kazimierz Mokrzycki – 3.620 pkt.

Nocne ściganie
w Żarkach
Na targowisku miejskim w
Żarkach w najbliższą sobotę, 26 sierpnia zmierzą się
zabytkowe auta.
Nocne ściganie startuje
o godz. 19.00 przy zabytkowym zespole stodół. Wstęp
wolny.

Włókniarz słabszy od Stali
Drużyna Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa uległa na wyjeździe gorzowskiemu zespołowi Cash Broker
Stal (57:33).
Spotkanie rozegrano w ramach XIV rundy PGE Ekstraligi. Gospodarzy do triumfu
poprowadził zdobywca kompletu punktów (15) – Bartosz
Zmarzlik.
Natomiast wśród Lwów najlepiej wypadł Rune Holta zdobywając 8 „oczek”. Pojedynek
w Gorzowie Wielopolskim był
ostatnim meczem Włókniarza
w tegorocznych rozgrywkach
PGE Ekstraligi.
Ten sezon biało-zieloni
mogą zaliczyć do udanych,
gdyż ostatecznie sklasyfikowani zostali na wysokiej, piątej
lokacie.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit
Częstochowa – 33:
1. Leon Madsen – 5 (d,2,0,3)
2. Andreas Jonsson – 6+1
(1,1*,2,2,0)
3. Matej Zagar – 7 (2,2,2,0,1,d)
4. Karol Baran – 2+2
(w,1*,1*,0,-)
5. Rune Holta – 8 (1,1,2,2,2)
6. Michał Gruchalski – 1 (1,0,-)
7. Oskar Polis – 4+1 (3,d,1*,0)
Cash Broker Stal Gorzów – 57:
9. Martin Vaculik – 12+1
(2*,3,3,3,1)
10. Przemysław Pawlicki – 8+2
(3,2*,0,1,2*)
11. Niels Kristian Iversen – 0
(u/-,-,-,-)
12. Krzysztof Kasprzak – 13
(3,3,3,1,3)
13. Bartosz Zmarzlik – 15
(3,3,3,3,3)
14. Hubert Czerniawski – 1+1
(w,0,0,0,1*)
red.

Impreza odbywa się w ramach VII rundy Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych organizowanej przez
Automobilklub Częstochowski przy współpracy z CRKCzęstochowski Ruch Klasyków.
red.

Paweł Kowalski i jego karp

Janusz Ciastek – 3.510 pkt.
Paweł Kowalski – 3.140 pkt.
Andrzej Michalak – 2.590 pkt.
Robert Michalak – 2.580 pkt.
Janusz Krysiak – 2.260 pkt.
Marian Berdys – 2.220 pkt.
Tekst i zdjęcia: RSA
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Pika

Suczka urodzona w 2007 r., umaszczenia czarnego podpalanego.
Pika to prawdziwa przytulanka. Podczas głaskania przewraca się na
plecy, żeby smyrać jej brzuszek. Jest charakterna, czasami zawarczy
na inne psy, ale gdy zwraca się jej uwagę - od razu siada i przeprasza
za swoje zachowanie. Uwielbia tarzanie się w trawie i wskakiwanie na
kolana ukochanej wolontariuszki. Jest zazdrośnicą, ale łatwo można to
opanować. Pika jest bardzo przyjazną i przyjemną suczką. Daje wiele
radości i zasługuje na najlepszy dom pod słońcem.

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. Zabrudzenia orzechami
włoskimi- jak się ich pozbyć ze
skóry? Barwnik znajdujący się
w soku, w liściach i zielonej łupinie owocu orzecha włoskiego
jest na tyle mocny, że był swego
czasu używany do barwienia
włosów na kasztanowo. Wiadomo, że zabarwienia ze skóry dają
się czyścić kwasem, można próbować zatem cytryny, kwasku
cytrynowego, soku z kwaszonej
kapusty lub octu. Należy pamiętać, że wszystkie kwasy mają
właściwości żrące, a więc będą
szczypały miejsca, gdzie skóra
jest uszkodzona. Barwnika nie
da się łatwo usunąć z czubków
paznokci, dlatego najlepiej je
przyciąć. Generalnie, usunięcie
z dłoni barwnika z orzecha
włoskiego nie jest łatwe, dlatego
do „kontaktu” z tym owocem
najlepiej użyć rękawiczek.
2. Jak przechowywać grzyby?
Najważniejsze jest staranne ich
oczyszczenie, co nie zawsze
oznacza mycie. Każdy trzeba
przekroić, żeby sprawdzić, czy
nie jest robaczywy. *Suszenie
grzybów. Grzybów do suszenia
nie myjemy, zmoczone prędzej
zapleśnieją niż wyschną. Suszymy duże okazy. Do czyszczenia
używamy pędzla, miękkiej

szczoteczki, papierowego ręcznika. Odcinamy nóżkę, kapelusz
kroimy na paski grubości palca.
Układamy w suszarce do grzybów lub przy ładnej pogodzie
nawlekamy na nitki i wieszamy
w słońcu. Grzyby można też
rozłożyć na kratce z piekarnika
i suszyć z nawiewem w temp.
80 st. C. Dobrze wysuszone
grzyby powinny szeleścić. Gdy
osiągną ten stan, wkładamy je
do szklanego słoja z pokrywką.
*Mrożenie grzybów. W domowych warunkach nie powinno
się mrozić surowych grzybów,
należy najpierw je podgotować
lub podsmażyć na tłuszczu.
Umyte i pokrojone grzyby
podlać odrobiną wody, posolić,
udusić. Wystudzone wkładamy
do plastikowych pojemników
oznaczonych etykietą informującą o zawartości i dacie
powstania przetworu i zamrażamy. *Marynowanie grzybów.
Do marynowania przeznaczamy
malutkie kapelusze. Umyte
gotujemy krótko w osolonej
wodzie, wkładamy do słoików
i zalewamy ciepłym octem.
Zalewę gotujemy z 1 szklanki
octu, 3 szklanek wody, 3 łyżek
cukru, listków laurowych i ziela
angielskiego.

Motto na 7 dni
„Samotność jest przyjemnością dla
tych, którzy jej pragną i męką dla
tych, którzy są do niej zmuszeni.”
Władysław Tatarkiewicz

HUMOR

na dobre 7 dni
Ksiądz chodzi z tacą po kościele, zbiera pieniądze od
parafian. Podchodzi do staruszki, a ona grzebie w portfelu.
Ksiądz: Te grubsze babciu, papierowe.
Babcia: Aaa nie... te grubsze mam na fryzjera.
Ksiądz: Babciu, ale Maryja nie chodziła do fryzjera.
Babcia: Taaak? A Jezus nie jeździł Mercedesem...
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Instrukcja
obsługi
wihajstera
Wihajster jest tym na co
wskazuje jego nazwa (z niemieckiego „wie heisst er”
- „jak go zwą”), a więc przyrządem uniwersalnym, którym można obciąć rurkę, wbić
gwoździa i otworzyć butelkę.
Ze względu na nieokreśloność,
wihajster może mieć tysiące
pożytecznych zastosowań.
Pomimo nieokreśloności, w
gronie osób o pewnej kulturze
technicznej, np. na budowie
czy przy naprawie samochodu,
identyfikacja wihajstra nie rodzi problemów. Podejrzewam,
że prócz zanotowanego w XIII
w. grepsu: „daj et ja pobrusze
a ty pociwaj”, sformułowanie
„daj ten wihajster” należało do
pierwszych zdań w języku polskim. Niemożliwym bowiem
bez wihajstra, by prosty Słowianin mógł wejść na poziom
cywilizacyjny umożliwiający
chodzenie w hełmie i jedzenie
widelcem. Wihajster jest przyrządem, a więc materią martwą, wieloużytecznym. Gdyby
nie zdefiniowana martwość,
równie łatwo wyobrazić so-

bie wihajstra jako odmianę
ludzkiej rasy. Było nie było,
ale podstawowym pytaniem
otwierającym dialog społeczny i prowadzącym do międzyludzkiego porozumienia jest:
„jak cię zwą”.
Kiedyś w czasach Polski
GS-ów, spotkałem w PKS-ie młodego dżentelmena w
bereciku kurczowo trzymającego się za jądra. Delikatnie podjąłem dialog: „Zimno
ci?”, „Nii”, „A ciepło?” „Tyż
nii”, „A jak cii?”....”Jasiik”. I
wszystko jasne. Wie heisst er?
Jasik, Hansi, Jorg, Iwanuszka,
sami swoi, wszyscy w berecikach. Świat nie jest taki obcy,
jak by się wydawało.
Bynajmniej, proszę państwa, nie należy tego bagatelizować. Stanem wstępnym jest
zawsze podział „my”- „oni”,
między wspólnotę zidentyfikowaną jako bliską, a nieznaną resztę. „Oni” ujmowani ogólnie budzić mogą swą
zbiorowością wrogość (Islamiści, Ruscy itp.) lub sympatie

(Amerykany, Węgrzy). Ustalenie, że dany „ony” to Dżamil,
Griszka, Johnny powoduje, iż
musimy go określać indywidualnie (dobrze lub źle mu z oczu
patrzy), a nie zbiorowo. Ustaliwszy „jak go zwą”, dopytujemy „skąd żeśta”, a potem wysłuchujemy opowieści o nim i
o jego świecie. Nieważne, czy
to robimy z nudów, czy z ciekawości. Istotne, że to układa
nam inaczej zwoje mózgowe.
Doświadczeni żołnierze, weterani krwawych wojen, mawiali, że nie da się strzelać i
zabijać wroga, którego imię się
poznało. Coś w tym jest? Zabijać możemy „bezosobowego
wroga”, trudniej pozbawić życia kogoś postrzeganego jako
człowiek.
Wihajster może więc być
użyteczną techniką niwelująca
naszą „narodową” niechęć wobec uchodźców. Niechęć, uzupełnijmy, sztucznie kreowaną.
Trzy lata temu ogół wzruszały
obrazy wyławianych z morza
żywych, a czasem martwych
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dzieci, uciekających przed piekłem wojny. Wtedy tylko 20%
społeczeństwa była przeciwna
udzielaniu im pomocy. Potem
obrazy w telewizji zdominowało przedstawienie uchodźców jako tłumu, a przyjmowanie ich powiązano z
zamachami terrorystycznymi.
Dzięki temu liczba przeciwników udzielania im pomocy
wzrosła do 60%. Odwrócić ten
trend może indywidualizacja
ludzi z tłumu. Zobaczmy w
tym tłumie konkretnych ludzi,
zadajmy im pytania „wie heisst er” (jak cię zwą), spytajmy
„skąd żeśta”, posłuchajmy ich
opowieści. Poznajmy ich, to
nie są źli ludzie, choć też nie
anioły. Są tacy jak my, tak
samo bojący się obcych, niepewni swego, daleko od domu.
I w ten sposób do 1001
możliwości użytecznego wykorzystania wihajstra dodamy
jeszcze jedną, rzekłbym nawet: bezcenną.
Jarosław Kapsa

Károly Ferenczy (1862–1917):
„Malarz i modelka” – 1904 r.
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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

