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NASZĄ GAZETĘ
ZNAJDZIESZ

W CZĘSTOCHOWSKICH
PUNKTACH OPŁAT
„ZŁOTÓWECZKA”:
ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 (w Centrum Handlowym Jagiellończycy)
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP)
al. Armii Krajowej 68a
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce)
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ)
ul. Krasińskiego 2
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

w kanał

Zgodnie z zapowiedzią, artykuł o Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana”,
utworzonej przez miasto Częstochowa, był pierwszym z serii publikacji.
Drugą odsłonę poświęcamy kolejnej
Spółdzielni Socjalnej – „Jasne, że bus”.
Osoba niezorientowana w sytuacji
mogłaby powiedzieć: miasto bezrobotnym kierowcom stworzyło interes
życia – dostali samochody, przyznali
im prawie darmowych pracowników w
postaci opiekunek, wiedzą, że co roku
wygrają miejski przetarg na usługi
transportowe osób niepełnosprawnych. Tylko pozazdrość idealnie funkcjonującej firmy, opartej na solidnych
koneksjach. Nic bardziej mylnego.
Sztandarowy projekt prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) jest
– co potwierdzają fakty, dokumenty
i uczestnicy przedsięwzięcia – bańką
mydlaną.

W poprzednim
odcinku...

Spółdzielnia
Socjalna
„Jasne, że zmiana”, powołana przez miasto i powiązany z magistratem Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie (PKPS)
swoją działalność rozpoczęła
w 2016 roku. Z relacji osób
zatrudnionych w spółdzielni wynika, iż od samego
początku pomysłodawcom
nie chodziło o stworzenie
prężnie działającego podmiotu ekonomii społecznej,
zapewniającego zatrudnienie bezrobotnym. Naszą

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

rozmówczynię przyjęto do
spółdzielni na stanowisko
kosmetyczki, ale w swoim
zawodzie nie przepracowała ani jednego dnia. Zarząd
spółdzielni, mimo przedłożonego Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach
biznes planu nie potrafił
wdrożyć projektu w życie,
przez co kobieta kilka miesięcy siedziała w domu,
otrzymując w tym czasie
pensje ze środków unijnych.
Podejrzanymi umowami i
aneksami do nich, listami
obecności podpisywanymi z
datą wsteczną wymuszono
na niej zajmowanie się oso-

bami niepełnosprawnymi ruchowo i psychicznie, mimo
że nie nigdy nie miała nic
wspólnego z zawodem opiekunki. W czasie jej „przygody” ze Spółdzielnią Socjalną
„Jasne, że zmiana”, kobieta
przeszła serie zupełnie nieprzydatnych – jej zdaniem –
szkoleń i kursów, przy czym
żaden nie dotyczył opieki
nad osobami niepełnosprawnymi. Kobieta opowiadając
o pracy w spółdzielni poddała w wątpliwość, czy w
ramach projektu unijnego
dokonano zakupu, zapisanych we wniosku sprzętów.
Gdy przyjmowała się do
pracy obiecywano jej, że do
dyspozycji będzie miała samochód służbowy, umożliwiający dojazd do klientów
na zabiegi kosmetyczne. Samochodu nigdy nie widziała,
zresztą kosmetyką też się
nie zajmuje, bo obecnie karmi, myje i zmienia pieluchy
osobom niedołężnym, jako
opiekunka. Po zakończeniu
rocznej umowy o pracę (w
listopadzie) kobieta nie chce
nigdy więcej słyszeć o żadnym podmiocie ekonomii
społecznej.
Dodać należy, że Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że
zmiana” zatrudnia trzy opiekunki, dwie fryzjerki i jedną
kosmetyczkę. Wszystkie panie zajmują się opieką nad
osobami niepełnosprawnymi. Prezesem spółdzielni jest
Agnieszka Gruziewska [jednocześnie pracownik Urzędu
Miasta – red. przyp.], a jej
zastępcą Marzena Szczukocka.
ciąg dalszy na stronie 3

Trzej obywatele Nepalu
zatrzymani w Częstochowie
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali w Częstochowie
trzech obywateli Nepalu.
Do zatrzymania doszło na
terenie Częstochowy w wyniku przeprowadzonej kontroli
legalności pobytu cudzoziemców. Wszyscy zatrzymani
obywatele Nepalu wjechali
do Polski w lipcu. Posiadali
wizy z prawem do pracy na
terytorium naszego kraju. Jak
ustalono, żaden z cudzoziemców pracy takiej nie podjął.
Oznacza to, że cel i warunki
ich pobytu w Polsce są nie-

zgodne z deklarowanymi.
Na mocy wydanych przez
Straż Graniczną decyzji administracyjnych
wszyscy
obywatele Nepalu muszą
opuścić Polskę. Ponadto orzeczono wobec nich czasowe
zakazy wjazdu na terytorium
RP.
red.
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Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

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.

Co jest na tym zdjęciu?

a) temperówka
b) otwieracz do szuflad
c) skrobaczka
d) przymiar
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru - suszarka do włosów – udzieliła pani
Agnieszka.
Gratulujemy poprawnej odpowiedzi.

red.

Jak uzyskać
odszkodowanie
za błąd lekarza
Według danych z raportu CBOS z 2014 roku dotyczącego zaufania do lekarzy, aż 33% Polaków deklarowało, że doświadczyło błędów medycznych.
W takim przypadku, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie. Może je uzyskać poprzez dwie
drogi: sądową oraz przed Komisją ds. orzekania o
zdarzeniach medycznych.
Niezależnie od wyboru sposobu uzyskania odszkodowania, w obu przypadkach trzeba się do niego odpowiednio
przygotować. Na stronie internetowej
lub w siedzibie danego urzędu wojewódzkiego powinny być dostępne
ogólne formularze wniosków o odszkodowanie. Można go także przygotować
samodzielnie na stosownym formularzu
lub z pomocą firmy odszkodowawczej.
Poszkodowanemu przysługuje legitymacja do złożenia wniosku na Komisję,
co do zasady w okresie roku od wystąpienia zdarzenia medycznego. Pozew
skierowany do Sądu może być natomiast złożony w terminie trzech lat od
zdarzenia.
Do wniosku, pozwu, zgłoszenia
należy dołączyć pełną dokumentację
medyczną: kartę informacyjną, historię choroby, wyniki badań przeprowadzonych przed i po zabiegu, wyniki
obserwacji lekarskich, szczegółowy
opis dotyczący przebiegu leczenia oraz
sprecyzowanie na czym - w ocenie poszkodowanego – polegał błąd lub zaniedbanie. Z kolei w przypadku zmiany
lekarza należy także przedstawić opinię
o nowym leczeniu. Należy również pamiętać o dołączeniu wszelkich pozostałych dokumentów w zakresie poniesionych kosztów, utraconych korzyści,
będących bezpośrednim następstwem
błędu. Niestety zwrotu poniesionych
kosztów nie będziemy mogli domagać
w sprawach przez Komisją.

Komisja

Rozwiązanie prawne przed Komisją
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest mniej kosztownym procesem
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uzyskania odszkodowania. Opłata do
wniosku wynosi 200 złotych, a orzeczenie zgodnie z ustawą powinno zostać
wydane w terminie do 4 miesięcy. Po
złożeniu wniosku, Komisja wysyła do
podanej placówki medycznej wniosek
o przekazanie dokumentów. Placówka
medyczna ustosunkowuje się w terminie podanym przez komisję. Następnie
Komisja przeprowadza postępowanie i
wydaje orzeczenie. Jeżeli jest pozytywne, po jego uprawomocnieniu się placówka medyczna zobowiązana jest do
przedstawienia propozycji wysokości
zadośćuczynienia. Poszkodowany ma
prawo taką propozycję przyjąć lub odrzucić. W przypadku złożenia wniosku
do Komisji, ustawa określiła górne granice kwot, o jakie może wnosić poszkodowany - 100 tys. złotych w przypadku
stwierdzenia zdarzenia medycznego,
skutkującego rozstrojem zdrowia i 300
tys. zł (łącznie wszystkich spadkobierców), jeżeli w wyniku zdarzenia medycznego nastąpiła śmierć pacjenta.

Odmowa – co wtedy?

W przypadku odrzucenia proponowanej przez placówkę medyczną kwoty, poszkodowany ma prawo ubiegać się
o wyższe odszkodowanie bezpośrednio
od ubezpieczyciela placówki medycznej gdzie doszło do popełnienia błędu
medycznego. Analogicznie, tak jak w
przypadku wniosków przy Komisjach
należy przedstawić: szczegółowy opis
dotyczący przebiegu leczenia oraz sprecyzować na czym, w ocenie poszkodowanego polegał błąd lub zaniedbanie,
a także należy przedstawić pełną dokumentację medyczną z placówki me-

dycznej gdzie doszło do popełnienia
błędu medycznego. Z kolei jeżeli w wyniku błędu medycznego poszkodowany
podjął leczenie następstw błędu, wówczas należy dostarczyć również pełną
dokumentacje z prowadzonego leczenia
oraz pozostałe dokumenty w zakresie
poniesionych kosztów, utraconych korzyści będących bezpośrednim następstwem błędu (koszty leczenia, koszty
dojazdu, utracone korzyści).

Droga sądowa

Jeśli droga ugodowa - negocjacje
i propozycja od ubezpieczyciela placówki medycznej, nie są w pełni satysfakcjonujące dla poszkodowanego,
wówczas może on wystąpić na drogę
sądową. To proces, który do czasu wydania prawomocnego wyroku może potrwać nawet do trzech lat.
Poszkodowany musi także pamiętać
o kosztach sądowych. Niemniej jednak
występując na drogę postępowania sądowego, poszkodowany może ubiegać
się o znacznie wyższe kwoty odszkodowania niż przed Komisją ds. orzekania o
zdarzeniach medycznych.

Pomoc prawna

Niejednokrotnie osoby poszkodowane nie są w stanie oszacować o jakie odszkodowanie powinny się ubiegać i tym
samym nie są w stanie na własną rękę
uzyskać należnego im odszkodowania,
tj. takiego jakie im się należy biorąc
pod uwagę rozległość doznanej szkody.
Dlatego po pomoc poszkodowani mogą
zwrócić się do firm specjalizujących się
w uzyskiwaniu odszkodowań.
red.

@ APEL NIEPOLEGŁYCH:
NIE DAMY SOBIE ZAMKNĄĆ UST!

Anonim: Brawo Pani Redaktor! Tak trzymać! Władza jest
dla obywateli, a nie odwrotnie! To wierutny skandal i nie można
tego tak zostawić!
Stały bywalec: To jakiś żart,co prezydentowi miasta pali się
grunt pod nogami?,a może nas wszystkich wywiezie do lasu i
powiesi do góry nogami,a głowy w dół,a czy miasto Częstochowa jest jego prywatnym FOLWARKIEM,nie ma prawa zabraniać nam mieszkańcom,gdzie i kiedy mamy się spotykać,miasto gmina Częstochowa to jest nasze czyli mieszkańców,a nie
Matyjaszczyka,czy Balta, czy Pucha,oczywiście że będziemy o
godz. 18;00
wesoły banan: Czerwony komuszek puścił bąka ze swoich
wydmuszek.
Mika: Ha,ha,ha, a może jeszcze zakażą nam oddychać co?i
będą decydować co ja mam dzisiaj do gara włożyć,a ratusz nie
ma nic do roboty tylko szukać pomysłu na utrudnianie nam
mieszkańcom życia?Krzysztof M. tak robi kampanie wyborczą,mam nadzieje,że ten układ zamknięty zostanie w przyszłym
roku rozwalony i nigdy się już nie odbuduje,Częstochowianie
POWSTAŃCIE Z KOLAN I NIE POZWÓLMY NISZCZYĆ
NAS I NASZE MIASTO,przez SB-cję
czytelniczka 7 dni: Panie Prezydencie Matyjaszczyk czy pan
się boi red. Klucznej?
Name: Prawda potrafi być niewygodna a nawet bolesna,szczególnie dla tych co z prawdą się mijają.Tygodnik 7 dni
to jedyne,niezależne media,które nie boją się pisać o sprawach
zwykłych ludzi,oraz obnażać głupotę i pazerność miejscowych
elit politycznych. Pani Redaktor głowa do góry,my czytelnicy
jesteśmy z Panią.
Czytelnik: Panie Matyjaszczyk bój się częstochowian bo
mamy na ciebie takiego newsa,że pani redaktor padnie na zawał
(co nie daj Boże),a będzie musiała napisać w tygodniku coś na
wzór reprywatyzacji ale dotyczy najemców.
Pszkodowany: Panie Prezydencie Częstochowy Matyjaszczyku jak można nisko upaść zabraniając ludziom spotkań
tam,gdzie chcą , mam wrażenie,że z pana wychodzi chłopek
roztropek lat 60,a tym bardziej,że pana tatuś był gorącym zwolennikiem PZPR-u i ZSRR-u i to teraz pan pokazuje pokłosie
wychowawcze,a jak tam tatusia firma remontowo- budowlana
dobrze działa,a co pan zrobi jak wejdzie w 2018 JPK i prześwietla taty firemkę,każe pan tatusiowi zamknąć firmę? bo
Urząd Skarbowy już nie pomoże bo nie ma takiej MOCY.A
WYBORY TUŻ,TUŻ. Jeszcze jedno proponuje panu,żeby pan
uporządkował bałagan w WYDZIALE MIENIA WŁAŚCICIELSKIEGO,bo za rządów pani Małgorzaty K,która piastowała dwa stanowiska Naczelnika Wydziału Geodezji i Naczelnika
Wydziału Mienia Właścicielskiego,ale nigdy nie podpisała się
na dokumentach,a żeby było śmieszniej to handlowała mieszkaniami jak chciała,nawet w operacie szacunkowym widnieje jej
nazwisko,fachowiec nie z tej ziemi:-)dopiero uciekła jak wszedł
NIK na kontrolę w sierpniu 2014 roku,to ta pani Małgorzata K.
przypomniała ,że ma prawa emerytalne,a powinna była być na
emeryturze kilka lat wcześniej.Tak Panie Prezydencie proszę
posprzątać tam bagno i przygotować czysty grunt dla następcy

@ Podziemny Salon Prasowy 7 dni powraca
lulek_czarny@o2.pl: Bzdura. Nie da się szybko jechać po
chodniku w Alejach, gdyż natężenie ruchu pieszego jest tam
bardzo wysokie. Problem istnieje również w drugą stronę. Piesi wchodzą na ścieżki rowerowe i nie widzą w tym żadnego
problemu czy zagrożenia. Nie ma ścieżki rowerowej wzdłuż
ul.Wolności. Ogólnie miasto jest bardzo brudne i śmierdzące.
Ci, którzy jeżdżą szybko narażają się na choroby spowodowane
zanieczyszczeniem powietrza (wchłaniają dwa razy więcej spalin, niż piesi).
Bezdomny: Mamy w Częstochowie Aleję Wolności, nie ulicę. Aleje ogólnie są dla pieszych. Miasto jest brudne i śmierdzące. Najbardziej śmierdzi na Śląskiej. Tam wszystko się rozkłada.
wesoły banan: Na Śląskiej śmierdzi czerwonym bąkiem.

@ List Czytelnika: „Moim zdaniem –
magistrat krzywdzi niepełnosprawnych”
xyzod: Matyjaszczyk to Panisko całą gębą,parkuje gdzie chce
i rozjeżdża kogo chce.Dalej głosujcie na rudego Krzycha i kolesi
z SLD.
Anonim: Akurat niepełnosprawni parkują wszędzie bez oplat
J. Komorowski: Coś jest na rzeczy z postępowaniem wobec
osób niepełnosprawnych, nie tylko w Częstochowie. W takiej
gminie Rędziny wójt (w 2010 roku z listy SLD ubiegał się, na
szczęście wówczas nieskutecznie, o mandat radnego) wprowadził opłaty dla niepełnosprawnych osób (I grupa lub znaczny
stopień)korzystających z komunikacji gminnej GZK. Natomiast
zwolnił z takich opłat kierowców oraz ich rodziny!!! Czy takie
postępowanie jest normą w całym kraju? http://www.redziny.pl/
wp-content/uploads/2016/10/Cennik-ulgi-ustawowe-do-wydruku-u%C5%BCytkowego.pdf
anonim: Na jakiej podstawie prawnej parkują niby wszędzie
za darmo?
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Wszelkie szkolenia (także te
przed rozpoczęciem działalności
spółdzielni), ewentualny zakup
sprzętu, pensje i ZUS-y pracowników oraz wiele innych kosztów
pokrywa ze środków Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski w
Katowicach za pośrednictwem
Jurajskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej (JOWES),
utworzonego przez miejską spółkę
Agencję Rozwoju Regionalnego
(ARR). Miasto więc samo sobie
przyznaje środki unijne na utworzenie własnej spółdzielni, bo wygrywa konkursy na dotacje, które
samo organizuje za pośrednictwem
miejskiej spółki, której jest stuprocentowym właścicielem.

Za unijne
pieniądze
Spółdzielnia Socjalna „Jasne,
że bus” – podobnie jak „Jasne,
że zmiana” – powstała w ramach
działalności JOWES-u, powołanego przez ARR w 2013 roku. We
wszystkich projektach JOWES-u
tworzących spółdzielnie socjalne
chodziło o to, by osoby bezrobotne
na tyle się uaktywniły, aby wspólnie, jako grupa ludzi bez pracy tworzyli np. spółdzielnię socjalną. Niewątpliwym atutem, zachęcającym
osoby bez pracy do zaangażowania
się na rzecz spółdzielni socjalnej –
jak w przypadku „Jasne, że bus”
– był fakt, że utworzony podmiot
w pierwszym etapie jego istnienia
otrzymywał pomoc finansową od
JOWES-u, na wyposażenie spółdzielni, na pensje i ZUS-y. Oczywiście JOWES był tylko pośrednikiem przekazywanych pieniędzy,
tak naprawdę pochodziły one z
Unii Europejskiej.
Dotarliśmy do osoby, która
brała udział w finansowanym
przez JOWES projekcie. Dziś
co prawda nie pracuje już ani w
MOPS-ie ani w Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus”, ale chętnie opowie o kulisach tworzenia
spółdzielni.
– Już w 2013 roku za wiceprezydenta Przemysława Koperskiego pojawiły się plany wycofania
transportu osób niepełnosprawnych, którymi z ramienia miasta
zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

(MOPS). W tym okresie w MOPS-ie pracowało ponad 600 osób,
więc urzędnicy krzyczeli o przesadnej biurokracji i o tym, że trzeba
to zmienić. Ówczesna dyrektorka
MOPS-u Barbara Mizera wpadła
na pomysł, by transport w ogóle zlikwidować. Miastu chodziło
podobno o oszczędności. Po tym,
gdy Koperski wrócił do rodzinnego
Bielska, w jego rolę wszedł Adrian
Staroniek. Pojawiła się koncepcja przeniesienia transportu osób
niepełnosprawnych do MPK, ale
miejski przewoźnik nie zgodził się,
bo zdawał sobie sprawę, że jest to
nieopłacalne.
Potem rzucono pomysł utworzenia spółdzielni socjalnej, czyli
zewnętrznego podmiotu, który zajmował się będzie „likwidacją barier komunikacyjnych” zgodnie z
ustawą. Warunkiem uczestniczenia
w nowej spółdzielni socjalnej przez
nas – kierowców zatrudnionych
przecież dotąd na etatach w MOPS-ie było to, że musieliśmy się stać
bezrobotnymi przez okres pół roku.
Mieliśmy stać się bezrobotnymi na
potrzeby projektu.
Widzi pani, na siłę chcieli tę
spółdzielnię otworzyć.
W połowie roku 2013 wręczono
nam wypowiedzenia. Pracowaliśmy jeszcze trzy miesiące i jednocześnie chodziliśmy na szkolenia w
sprawie spółdzielni organizowane
przez JOWES. Niby te szkolenia
były dla bezrobotnych, a my nimi
nie byliśmy, ale co tam, kazali to
chodziliśmy. Potem zarejestrowaliśmy się w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Częstochowie, a na nasze
miejsce do MOPS-u zatrudniono
nowych kierowców. To, przyznam
było chamstwo i bezczelność, nas
zwolniono, a innych przyjęto. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus”
otworzyła się na papierze w lutym,
ale zaczęła funkcjonować dopiero
w maju, w tym czasie braliśmy z
PUP zasiłki dla bezrobotnych.
Przez cały ten czas zapewniano nas, że jak tylko spółdzielnia
ruszy będziemy mieć lepiej niż w
budżetowce, a tylko wspomnę, że
jako etatowi pracownicy MOPS-u
mieliśmy 13-stą pensję, dodatki za
wysługę lat, premie w tym jubileuszowe i oczywiście pełny social.
Potem okazało się, że wyszliśmy na
spółdzielni jak Zabłocki na mydle

– w spółdzielni pensje były niższe
nawet o 400 złotych. Teraz wiem,
o czym mówił prezydent Matyjaszczyk: „oszczędności są najważniejsze” – tylko czyim kosztem?
Prezesem spółdzielni została
Agnieszka Gruziewska [ta sama,
która jest teraz prezesem spółdzielni „Jasne, że zmiana” – przyp. red.]
i od początku strasznie cięła koszty. Na przykład nie zapłacono nam
w tamtym okresie za nawet jedną
godzinę z nadgodzin, a ja w jednym
tylko roku miałem ich 300.
Zresztą pani prezes zanim odeszła ze spółdzielni, by miasto nie
chciało być już właścicielem „Jasne, że bus”, zostawiła nam ponad 40 tysięcy złotych strat, które
musieliśmy pokrywać z wypracowanych później pieniędzy. Z prowadzenia spółdzielni wycofali się
założyciele – właściciele, zrezygnowało miasto i Fundacja Integracji Społecznej „Feniks”. Zostaliśmy sami.
Od samego początku wiele nam
obiecywano: mieli nam przekazać
samochody MOPS-u, a minęło
parę lat i nic. Jest umowa użyczenia i od czterech lat chłopaki jeżdżą
tymi samymi pojazdami, co kiedyś
jako pracownicy MOPS-u. Naprawy są po stronie spółdzielni, a że
samochody mają po 12 i więcej lat,
awarie zdarzają się dość często.
W nieskończoność naprawialiśmy
sprzęt, który nie jest naszą własnością. Kłopot był nawet z ubezpieczeniem tych aut, miasto wybiera
ubezpieczyciela,
niekoniecznie
najtańszego, a my płacimy.
Niech pani nie robi takich oczu,
tak było i pewnie jest do dziś.
Że niby zarabiamy..., śmiech na
sali.
Kierowcy tam zarabiają po 2
tys. zł za 10 godzin pracy dziennie.
Z tego co wiem, teraz jest jeszcze
gorzej. Kiedyś przejeżdżaliśmy 14
tys. km miesięcznie, teraz jest limit
22 tysięcy, a zdarza się, że chłopaki przyjeżdżają znacznie więcej.
Wożą nie tylko dorosłych niepełnosprawnych na rehabilitacje, ale
też dzieci do szkół i przedszkoli,
po nowelizacji ustawy o systemie
oświaty. A kierowców nie przybyło, samochodów też nie.
Pyta pani o przetargi... Rzeczywiście prezydent Matyjaszczyk niejednokrotnie chwalił się na forum,
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że spółdzielnia będzie wozić niepełnosprawnych, chociaż jeszcze
nie było przetargu. Przecież nikt z
nas nie jest głupi i też chcieliśmy
mieć gwarancje ze strony miasta.
Wtedy obiecano nam, że jesteśmy
uprzywilejowani i będziemy jako
pierwsi brani pod uwagę przy przetargu, nawet gdyby pojawił się jakiś inny oferent. Jedno z kryteriów
dotyczyło klauzuli społecznej. Polegała ona na tym, że trzeba przyjąć
trzech bezrobotnych z urzędu pracy
w trakcie obowiązywania rocznej
umowy, bo przetargi odbywają się
co rok. Ponieważ kwota, jaką miasto płaci spółdzielni, jest mocno zaniżona, to „Jasne, że bus” nie stać
na nowych pracowników. Zwalnia
się więc co roku trzech kierowców,
rejestruje ich w PUP, po czym z powrotem spółdzielnia ich zatrudnia.
Tym sposobem według papierów
co roku powstają „nowe miejsca
pracy”, którymi się chwali prezydent Matyjaszczyk.
Myślę że miasto chciało się pochwalić kolejną spółdzielnią socjalną i zrobili to naszym kosztem.
Na całe szczęście już nie muszę
wysłuchiwać, jak to dzięki miastu
mam pracę, czego więc podskakuję. Szkoda mi tylko chłopaków.

Czarnoskóry
zrobił swoje,
czarnoskóry może
odejść
O wypowiedź poprosiliśmy
również kierowców obecnie zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus”.
– Nie chciałbym mieć kłopotów z tego powodu, że z panią
rozmawiam, ale jest tak źle, iż
chyba gorzej być nie może. Jestem
członkiem spółdzielni. wszedłem w
struktury, gdy one już funkcjonowały. Dostałem się do spółdzielni
„Jasne, że bus” dlatego, że brakowało im kierowców.
W pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni, gdy jeszcze
miasto było jej właścicielem, nie
było tak źle. Dzieci woziliśmy
tylko upośledzone ruchowo, teraz
musimy wozić wszystkie z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z
ponad 100 kursów dziennie zrobiło
nam się ponad 300.
Rozmawialiśmy z naczelnikiem

Adrianem Starońkiem i wiceprezydentem Ryszardem Stefaniakiem,
ale nasze prośby nic nie dają, a problemy są straszne.
Chcielibyśmy kontynuować naszą pracę, ale za te pieniądze zwyczajnie się nie da.
Co spędza mi sen z powiek?
Sprawność samochodów, wszystkie nadwyżkowe pieniądze idą na
ich naprawy. Największym kosztem dla nas są pensje, na drugim
miejscu naprawy sprzętu i koszty
administracyjne. Ponieważ wozimy dzieci, mamy opiekunki, wypożyczane z finansowanego przez
miasto Centrum Integracji Społecznej (CIS). Ale to nie takie proste,
o opiekunki musimy się postarać.
Najpierw musimy znaleźć osobę
bezrobotną, która by się nadawała
i chciała pracować z dziećmi niepełnosprawnymi, potem dostaje
ona pracę w CIS-ie, by ostatecznie
wypożyczana jest nam.
A tak w ogóle jest to wyjątkowa
praca, mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, które
wymagają od nas dużo empatii i
cierpliwości. Trzeba wiedzieć, jak
zachować się, gdy osoba autystyczna dostanie ataku. Tej pracy nie
może wykonywać każdy.
Tym bardziej jest nam przykro,
że magistrat nie chce nam pomóc.
Udowadniamy miastu, że wykonujemy więcej pracy i mamy wrażenie jakbyśmy robili to za karę, bo
coraz mniej zarabiamy. Utrudnieniem jest też to, że rozmawiamy z
dwoma wydziałami: z wydziałem
polityki społecznej i z wydziałem
edukacji, bo dowozimy niepełnosprawnych dorosłych i niepełnosprawne dzieci. Interweniowaliśmy
również u senatora Artura Warzochy.
Taka postawa urzędników nie
wróży dla nas nic dobrego. Gdyby miastu zależało na utrzymaniu
tej spółdzielni, to by nam pomogli,
bo dobrze wiedzą jak jest. Odnoszę wrażenie, że w przyszłym roku
rozłożą przetarg na dwa: osobno na
przewóz osób niepełnosprawnych
i osobno przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Mam nadzieję, że się mylę, ale przeczucie podpowiada mi, iż w nowych planach
miasta nie ma miejsca dla naszej
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że
bus”.
Renara R. Kluczna
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Jaskra nie boli,
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ale kradnie wzrok
Dziś, 12 października obchodzimy
Światowy Dzień Wzroku. To idealna
okazja, by zbadać oczy w kierunku
jaskry. Jest ona, bowiem drugą najczęstszą przyczyną ślepoty. Według
danych Polskiego Związku Niewidomych, aż 20% niewidomych w Polsce,
straciło wzrok w wyniku jaskry.
W Polsce problem jaskry
może dotyczyć nawet 800
tys. osób. Szacuje się, że
tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość
społeczna, bezobjawowy
przebieg choroby jak również utrudniony dostęp do
lekarza okulisty. Ci którzy
zdecydują się na przeprowadzenie profilaktycznych
badań okulistycznych bardzo często z nich rezygnują
ze względu na konieczność
uzyskania skierowania od

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i długi czas
oczekiwania na wizytę okulistyczną. Z reguły jaskra
wykrywana jest przypadkowo podczas rutynowej
wizyty u lekarza lub w
momencie pojawienia się
widocznych i nieodwracalnych ubytków nerwu wzrokowego. Niestety wówczas
bardzo często jest za późno
na uratowanie wzroku.
- Aż 70% przypadków
jaskry wykrywanych jest
w jej zaawansowanym

stadium, kiedy na uratowanie wzroku jest już za
późno. Tych przypadków
ślepoty możemy uniknąć,
jeśli wcześnie zdiagnozujemy chorobę i wdrożymy
specjalistyczne
leczenie.
Pamiętajmy, że uszkodzonych przez jaskrę zmian nie
możemy cofnąć – apeluje
prof. dr hab. n. med. Iwona
Grabska-Liberek, Prezes
Polskiego
Towarzystwa
Okulistycznego.
Na jaskrę może zachorować każdy, bez względu
na wiek. Są jednak osoby
szczególnie narażone. Do
czynników ryzyka zachorowania na jaskrę należą
m.in. podwyższony poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku, krótkowzroczność, zaburzenia
gospodarki
tłuszczowej,
czy rodzinne występowanie jaskry (I stopień pokrewieństwa – rodzice, ro-

dzeństwo), ale także niskie
ciśnienie tętnicze, migreny,
cukrzyca i wiek.
Diagnoza zaawansowanej jaskry i perspektywa
trwałej utraty wzroku to nie
tylko tragedia osobista, ale
również problem społeczny. Oznacza wyłączenie z
życia publicznego, zawodowego, niezdolność do wykonywania ról społecznych.
Degradacja wzroku związana z jaskrą uniemożliwia
normalne funkcjonowanie,
może prowadzić do depresji, poczucia odosobnienia, wymusza na bliskich
całodobową opiekę i nieustającą kontrolę. Chorzy
są zmuszeni do korzystania ze wsparcia państwa,
co powoduje ekonomiczne
obciążenie dla gospodarki
kraju.
Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
aż 85% przypadków uszko-

dzenia nerwu wzrokowego spowodowanego jaskrą
można uniknąć poprzez
wdrożenie kompleksowych
programów diagnostycznych.
- Kluczową rolę we
wczesnej diagnostyce mogą
odegrać lokalne samorządy,
które zaangażują się w realizację programów wczesnego wykrywania jaskry i
przeprowadzą kompleksowe kampanie edukacyjne
zachęcające mieszkańców

do badań w tym kierunku.
Ułatwienie dostępu pacjentom do lekarzy okulistów,
zwłaszcza tym aktywnym
zawodowo w znacznym
stopniu przyspieszy proces
diagnostyki jaskry i w efekcie pozwoli uniknąć jej późnych tragicznych następstw
– podkreśla prof. dr hab. n.
med. Iwona Grabska-Liberek. - W przypadku jaskry
czas ma ogromne znaczenie
– dodaje profesor.
red.
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Podziemny Salon Prasowy 7 dni:

Nie damy sobie zamknąć ust!

W piątek, w ostatnim dniu
roboczym przed poniedziałkowym spotkaniem Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni
dowiedzieliśmy się, że lokal
należący do Urzędu Miasta,
w którym dotychczas odbywały się zebrania mieszkańców
Częstochowy – został przed
nami zamknięty. Mailowo
poinformowano nas o „braku
możliwości organizacji spotkań saloniku prasowego”.

Było już za późno, aby odwołać wydrukowane już w gazecie zaproszenie dla Czytelników. Poinformowaliśmy o tym na naszej
stronie internetowej, gdzie napisaliśmy:
„Tygodnik 7 dni od 13 lat sprawuje
funkcję kontrolną nad instytucjami władzy
i lokalnymi elitami, niezależnie od opcji politycznej rządzącej miastem.
Ujawniamy bezprawne poczynania
funkcjonariuszy publicznych i uczymy
mieszkańców Częstochowy krytycznego,
refleksyjnego odbioru tego, co się dzieje
wokół nich. Poruszamy problemy sygnalizowane przez naszych Czytelników i przedstawiamy prawdy, niewygodne dla rządzących. Bronimy praw jednostki przez ciągłe
śledzenie poczynań władzy. Nieustannie w
publikacjach przypominamy, że Częstochowa nie jest własnością urzędników.
Bliski kontakt z Czytelnikiem jest dla
nas tak ważny, że uruchomiliśmy przedsięwzięcie pod nazwą Podziemny Salon
Prasowy 7 dni, gdzie każdy mieszkaniec
Częstochowy może opowiedzieć o swoich
problemach, a nierzadko i krzywdach doznanych z winy lokalnej władzy.
Problemy naszych Czytelników są naszymi problemami! Nasza praca nie wszystkim się podoba! (…) Spotkamy się, choć
mielibyśmy siedzieć na gołej ziemi, jak napisał Bertolt Brecht: „Będą Ci sławieni, którzy na gołej ziemi siedzieli by pisać, którzy
siedzieli między tymi z nizin”.
Renata Kluczna i zespół”
Spotkanie się odbyło, lecz w innym miejscu. Jeden z naszych czytelników nawiązał do
materiału, który opublikowaliśmy na łamach
7 dni w lipcu tego roku. Poddaliśmy pod wątpliwość sens montowania przycisków na sygnalizatorach przy przejściach dla pieszych,
skoro nie wszędzie działają lub nie spełniają
swojego zadania. W sprawie wypowiedział
się rzecznik prasowy MZDiT Maciej Hasik.
- Rzecznik podał tylko jedną konkretną informację – ile kosztuje jeden przycisk. Swoją
drogą to skandal, żeby takie coś kosztowało
aż 750 zł. Te absurdy z przyciskami na skrzyżowaniach dalej się zdarzają. Na przykład
przy cmentarzu św. Rocha na jednym skrzyżowaniu są przyciski, a na drugim ich nie ma.
Gdzie tu logika? Z kolei na ul. Fieldorfa-Nila
z jednej jej strony jak się przycisk przyciśnie,
to spokojnie można przejść na drugą stronę,
ale już z drugiej strony nie da się tego zrobić,
bo światło zielone pali się bardzo krótko. Te

światła poganiają ludzi chyba po to, żeby ich
wykończyć. Panu Hasikowi wydaje się, że jest
super specjalistą, a nie jest. Nie ma żadnych
fachowców, którzy zrobiliby z tym porządek.
Właściwie to dla kogo są montowane te przyciski? Bo bardzo wielu częstochowian uważa,
że one nie są potrzebne. Wygląda na to, jakby
MZDiT robiło nam na złość tymi przyciskami.
Podczas spotkania jedna z kobiet poruszyła
problem lokatorów mieszkań komunalnych. ZGM stosuje praktykę wobec niektórych najemców polegającą na tym, że za drobne zadłużenie zabiera się ludziom mieszkania i daje
w zamian małe kawalerki. Dotyczy to przeważnie starszych ludzi, którzy mają niewielkie zadłużenie, np. 3000 zł, podczas gdy tych,
co mają zadłużenie rzędu 50 tys. zł zostawia
się w spokoju. Ktoś na pewno ma w tym jakiś
interes. Można by powiedzieć, że jest to sprawiedliwe - nie płacisz to opuszczasz mieszkanie. Ale dziwne jest, że nie wszystkich traktuje się tak samo.
W podobnej sprawie głos zabrała inna
uczestniczka spotkania. - Pomysł postawienia
bloku komunalnego na rogu ulic Sobieskiego i
Pułaskiego to paranoja. Czy magistrat uważa,
że jeśli ktoś jest biedny to może mieszkać w
hałasie? Ciekawe czy prezydent lub naczelnik chcieliby tutaj mieszkać? W tym miejscu
jest takie natężenie ruchu jak na autostradzie.
Po za tym nikt nas - okolicznych mieszkańców - nie pytał o zdanie. Zebraliśmy około
stu podpisów, od osób które nie chcą budowy
tego bloku, ale nikogo w magistracie to nie
interesuje. Kiedyś był tutaj ryneczek, na którym okoliczni mieszkańcy kupowali świeże
warzywa i owoce. Poza tym duży parking, na
którym parkowaliśmy swoje auta, bo między
blokami tych miejsc po prostu nie ma.
Temat budowy bloku komunalnego w
miejscu dawnego bazaru komentowali też
inni uczestnicy Salonu. - Na każdym osiedlu
w mieście powinien być zieleniak, a nie tylko
Biedronki, Lidle i inne markety. Chcielibyśmy kupować warzywa i owoce ze znanych
źródeł, od polskich rolników, a nie te sprowadzane z zagranicy. Czemu miasto nie ułatwia
handlowcom i sklepikarzom prowadzić takich
warzywniaków, tak, żeby to się wszystkim
opłacało?
Po długiej i gorącej dyskusji na temat budowy bloku komunalnego, uczestnicy spotkania przeszli do spraw porządku i bezpieczeństwa w mieście. - Latem w centrum miasta
na podwórkach przy alejach było mnóstwo
różnych imprez organizowanych przez właścicieli lokali gastronomicznych. Niestety imprezy te były bardzo głośne, z muzyką i śpiewami, przez co zakłócały spokój okolicznych
mieszkańców. - Niejednokrotnie nie dało się
otworzyć okna i spać, bo było tak głośno.
Dodatkowo osoby bawiące się, piły alkohol
i załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne na
klatkach schodowych i trawnikach pod blokami. Czy nikt z organizatorów i wydających
zezwolenia na takie imprezy nie pomyślał o
uciążliwościach takich imprez dla mieszkańców śródmieścia? Ponadto za czasów prezydentury Tadeusza Wrony niejaki pan Raczek
głośno „krzyczał” swoje niezadowolenie o
dofinansowywaniu takich imprez przez Urząd
Miasta. Dlaczego teraz, gdy dzieje się to na
jeszcze większą skalę, siedzi cicho i takie rzeczy mu nie przeszkadzają?

Kontynuując temat bezpieczeństwa w Częstochowie wypowiedział się starszy mężczyzna.
- Postawa Policji i Straży Miejskiej w tym
mieście woła o pomstę do nieba. W dzielnicy
Lisiniec wraz z kilkoma innymi osobami czekałem na przystanku na autobus. Był tam też
pijany mężczyzna, który wszystkich nagabywał
i wyraźnie szukał zaczepki. Nic nie dały nasze
prośby, by się uspokoił. Chciałem zadzwonić
na Policję, ale pomimo wielu prób się nie dodzwoniłem. W końcu zadzwoniłem na Straż
Miejską z interwencją. Niestety ani Policja ani
Straż Miejska się nie pojawiły. Ja zdążyłem
wsiąść do autobusu, załatwić sprawę w mieście,
wrócić w to samo miejsce, a ten człowiek dalej
tam był i dalej bezkarnie się awanturował. Ja się
pytam co to za kraj i co to za miasto, że nikogo
nic nie obchodzi? Sto razy by człowieka zabili,
a Policja i tak by nie przyjechała.
Sporo miejsca na Salonie zajęła kwestia
współpracy pieszych i rowerzystów w miejskiej
przestrzeni. Klika tygodni wcześniej, na jednym z Salonów, mieszkańcy śródmieścia skarżyli się na brawurę i bezkarność rowerzystów
poruszających się po chodnikach. Na ostatnie
spotkanie pofatygował się zagorzały miłośnik
dwóch kółek, który w imieniu wszystkich rowerzystów przeprosił pieszych. - Chciałbym
przeprosić za wszystkich „chamów rowerzystów”, którzy jeżdżą po chodnikach i stwarzają
zagrożenie dla przechodniów, niejednokrotnie
ich potrącając. Ja, jeżdżąc na co dzień na dwóch
kółkach, uważam takie zachowanie za skandaliczne. Niestety nie wszyscy rowerzyści są za
pan brat z kulturą jazdy po mieście.
Do dyskusji włączyła się jedna z mieszkanek osiedla Trzech Wieszczów.
- A ja chciałam zauważyć, że pomimo
zbudowania w roku ubiegłym wzdłuż ul. Sobieskiego ścieżki rowerowej, nadal wielu rowerzystów jeździ między przechodniami po
chodniku po drugiej stronie ulicy. To jest jakaś
patologia. Ścieżek wcale w Częstochowie nie
jest mało, ale rowerzyści nie wiedzieć czemu
z nich nie korzystają. Swoją drogą powinni
jeździć po ulicach, skoro nie potrafią zachować się na chodnikach. Bardzo niebezpiecznie
jest także w parkach podjasnogórskich, gdzie
rowerzyści zjeżdżają z góry z ogromną prędkością lawirując między spacerowiczami, niejednokrotnie dziećmi i osobami starszymi. Czasem trzeba uciekać na trawnik, by nie zostać
stratowanym. To jakiś obłęd. Takie sytuacje
nie miałyby miejsca, gdyby Straż Miejska lub

Policja patrolowały ulice i wlepiały mandaty za
jazdę slalomem między przechodniami.
Po raz pierwszy w historii spotkań Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni pojawiły
się głosy poparcia dla działań prezydenta Matyjaszczyka. - Ja chciałbym pochwalić prezydenta Matyjaszczyka ze rewitalizację Parku na
Lisińcu wokół zbiorników Bałtyk i Adriatyk.
W końcu jest tam porządek, można pójść na
spacer i odpocząć. - A ja za to, że na spotkaniu
w Szkole Podstawowej nr 13 zachęcał do tego,
by zamiast ze swoich samochodów, korzystać
z komunikacji miejskiej. To bardzo dobry pomysł. I mieszkańcy, i środowisko na tym korzystają. - mówił starszy mężczyzna.
Na koniec spotkania rozgorzała dyskusja na
tematy polityczne. Chodziło o zbliżające się
wybory na prezydenta miasta oraz radnych. Jeden z czytelników zaproponował, by na prezydenta miasta kandydowała Redaktor Naczelna
Tygodnika Regionalnego 7 dni Renata Kluczna. Ktoś z sali zaproponował hasło wyborcze:
„Jasne, że Kluczna”, ktoś inny podsunął pomysł: „Wykluczyć Matyjaszczyka”. Kilkadziesiąt zebranych osób jednomyślnie przegłosowało, by redaktor Kluczna zarejestrowała
się jako kandydat niezależny reprezentujący
mieszkańców widzących potrzebę uzdrowienia
sytuacji w Częstochowie. Wszyscy zadeklarowali pomoc w przeprowadzeniu kampanii.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni
zapraszamy 6 listopada, w poniedziałek o godzinie 16.00, niestety nie wiemy jeszcze gdzie.
O nowym miejscu poinformujemy naszych
Czytelników odrębnym komunikatem, który
opublikujemy w dniu 26 października w wydaniu Tygodnika nr 44.
red.
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Długi młodych
częstochowian
Jak wynika z danych ERIF Biura
Informacji Gospodarczej, długi ma
ponad 1,67 mln polskich konsumentów. Kwota niespłaconych w terminie
zobowiązań ﬁnansowych Polaków
na koniec I kwartału 2017 r. wyniosła
23,6 mld zł.
Wśród zadłużonych Polaków najczęściej (65 proc.) problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań
ﬁnansowych mają mężczyźni, na
łączna kwotę ok. 1,1 mln zł. Kobiety
zalegają z kolei ze spłatami w 35 proc.
przypadków i jest to ok. 593 tys. zł.
Najbardziej zadłużoną grupą wiekową
są osoby w wieku 31- 46 lat.
Opracowania Biura Informacji Gospodarczej ERIF, pokazują, że najwięcej zadłużonych osób mieszka w
województwach: śląskim (232 tys.),
dolnośląskim (172 tys.), mazowieckim
(164 tys.), wielkopolskim (144 tys.) i
kujawsko-pomorskim (123 tys.)
A jak w kwestii zadłużenia wypadają młodzi częstochowianie? Poniżej przedstawiamy dane dotyczące całego zadłużenia osób młodych
(od 19 do 30 roku życia) mieszkających w Częstochowie. Zadłużenia
obejmują wszystkie rachunki, niezapłacone raty, czynsze, itp.
* Liczba zadłużonych osób: 1500
* Liczba zobowiązań: 2200
* Wartość zobowiązań: 7 mln 800 tys. zł
Kobiety
* Liczba zadłużonych osób: 550
* Liczba zobowiązań: 800
* Wartość zobowiązań: 2,5 mln zł
Mężczyźni
* Liczba zadłużonych osób: 920
* Liczba zobowiązań: 1400
* Wartość zobowiązań: 5 mln 240 tys. zł
Najbardziej zadłużony młody mieszkaniec Częstochowy to mężczyzna w
wieku 27 lat, mający dwa zobowiązania na łączną kwotę 85 tys. zł. red.

 Sfotografuj Jurę
W najbliższym czasie w Olsztynie koło Częstochowy odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu FOTOSPRINT 2017. Rejestracja: www.fotosprint.org/rejestracja.
Wydarzenie na profilu społecznościowym: www.facebook.
com/events/682120911993884. Start w sobotę 21 października
2017 godz. 10.00 w Olsztynie koło Częstochowy, na Rynku (Pl.
Marszałka J. Piłsudskiego), obok ruin średniowiecznego Zamku. Meta: godz. 16.00 w Mstowie koło Częstochowy, na Rynku
(Plac A. Mickiewicza). Bezpłatny transport między partnerskimi gminami. Finał: godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie, Pl. A. Mickiewicza 17, Mstów k/Częstochowy.
W Kapitule Konkursu zasiądą Jacek Bonecki – fotografik, wykładowca fotografii, podróżnik, dziennikarz i filmowiec, m.in.
od parunastu lat fotografuje Rajd Dakar i Arkadiusz Ławrywianiec – Prezes Śląskiego Okręgu ZPAF, fotoreporter, wykładowca fotografii. Nagrody w Konkursie to samochód osobowy
Toyota dla Zwycięzcy, flagowy smartfon LG G6, markowy
sprzęt fotograficzny i nie nagrody. Każdy zawodnik otrzyma
pakiet startowy: elegancki, plastikowy identyfikator z numerem
startowym, mapki i foldery gmin jurajskich, zniżki na usługi fotograficzne, wodę i inne. „Fotosprint” to Konkurs dla wszystkich: zawodowców, amatorów i pasjonatów tej pięknej sztuki
utrwalania chwili , bez względu na wiek, czy posiadany sprzęt.
Konkurs jest dobrą okazją do doskonalenia swojego warsztatu,
a jednocześnie – źródłem inspiracji i pomysłów.

 Częstochowa w kadrze
OKF zaprasza do udziału w XVII edycji konkursu na film pod
hasłem „Częstochowa w kadrze”. To konkurs o charakterze lokalnym, tematycznie związany z naszym miastem. W dotychczasowych edycjach w Jury zasiadali m.in. Dariusz Gajewski,
Marek Piwowski, Janusz Zaorski, Cezary Harasimowicz, Lech
Majewski, Xawery Żuławski, Leszek Wosiewicz, Waldemar
Krzystek, Jerzy Kapuściński, Jacek Bławut, Michał Tkaczyński,
Lidia Duda, Przemek Młyńczyk. Od kilku lat uczestnicy konkursu ukazują obraz naszego miasta stosując różnorodne formy
przekazu (fabuła, dokument, impresja, teledysk i in.). Autorzy
filmów rejestrują zmiany w rozmaitych dziedzinach życia, starają się uchwycić problemy mieszkańców oraz odkrywają nowe,
nieznane oblicze Częstochowy. Organizatorzy liczą, że konkurs
dostarczy autentycznych i oryginalnych wypowiedzi o naszym
mieście, a także filmowych refleksji o wszystkim, co nas otacza
na co dzień. Film, wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć
(osobiście lub przesyłką) do 31 października 2017, na adres:
OKF, Al. NMP 64, 42-200 Częstochowa.

 Podróżuj i wygrywaj gadżety

29.
Jeszcze chwilę obydwaj porozmawiali o pechowym wypadku
na moście i upałach, które doskwierały nieprzerwanie od tygodnia po czym rozeszli się każdy
w swoją stronę: Kazimierski podreptał ścieżką w stronę chaty, a
Orłowski poszedł do biura, aby
zabrać swoją skórzaną teczkę,
wsiąść do samochodu i ostatecznie pożegnać ciężki dzień w pracy.
***
Reperkusje wypadku na moście, w wyniku którego dwa austriackie tiry z zakładów Wien
Fleisch Fabrick., pogrążyły się w
odmętach przepływającej przez
Wodziejowice rzeki, okazały się
bardzo nieprzyjemne dla Zenona
Orłowskiego. Pomijając fakt iż
podejrzewano go o dokonanie sabotażu, pojawiła się fama, że jest
to człowiek przynoszący pecha
interesom całego Stowarzyszenia. Najpierw zatrucia w Austrii
wędlinami z BykRolu, później
zupełnie nieracjonalne zwolnienie jednej trzeciej pracowników
i zastopowanie produkcji, teraz
znowu wypadek na moście, do
którego doszło w nie do końca
wyjaśnionych okolicznościach.
Decyzja Austriaka o wycofaniu
się z kupna BykRolu poważnie
zakłóciła plany działalności Stowarzyszenia.

Doprowadzony do irytacji
zarząd poważnie rozważał możliwość odwołania Zenona Orłowskiego ze stanowiska prezesa
BykRolu. Fakt, że w przeszłości
człowiek ten potrafił wykazać się
inicjatywą i obronną ręką wychodzić z tarapatów obecnie niewielu
już przekonywał. Już następnego
dnia po incydencie z tirami zebrało się kilkuosobowe grono członków zarządu. Oczywiście osoba,
której problem dotykał bezpośrednio, nie została na to spotkanie w ogóle zaproszona, a nawet o
nim nie wiedziała. Orłowski miał
jednak swych zwolenników, którzy w wyniku burzliwych sporów
zdołali przeforsować pomysł,
aby poczekać z tym odwołaniem
jeszcze miesiąc. Dać mu szansę,
może rzeczywiście się sprawdzi,
a w międzyczasie badać sprawę
wypadku na moście, aby dysponować konkretnymi dowodami,
pozwalającymi w sposób rzeczowy zwolnić Orłowskiego.
W tym czasie Anna Terlecka
zajmowała się badaniami marketingowymi, które miały na celu
opracowanie nowego produktu.
Na tym etapie jeszcze nie było
wiadomo ani jak ma on wyglądać, ani smakować. Zadecydować o tym miały gusta badanych
osób. Rozpisano więc konkurs w
regionalnych domach kultury na

„Najlepsze nie znane danie mięsne”. Jako że wyznaczono bardzo
wysoką nagrodę – sto tysięcy złotych, ludzie ochoczo przystąpili
do udziału w kulinarnych zmaganiach.
Rozgotowało się w Wodziejowicach! Wrzało w garnkach i bulgotało w rondlach, skwierczało
na patelniach, parowało z baniaków, a wonie roznosiły się przeróżne od cudnych, że jak człowiek powąchał, to myślał, że z
samej biesiady w raju dochodzą,
po tak obrzydliwe, że kiedy go
taki smród doleciał, to z miejsca
wymiotował. Stuosobowe jury,
w skład którego wchodzili ludzie
o zróżnicowanym wieku i przekroju społecznym przez miesiąc
degustowało biorące udział w
konkursie potrawy. Oceniono ponad dwa tysiące najrozmaitszych
dań np. baran w czarnej porzeczce, pasztet bydlęcy z rodzynkami, kotlet mielony z rabarbarem,
uszy wieprzowe gotowane w
piwie, płukane w occie, duszone
w soku malinowym, nadziewane
ryżem, przejechane przez walec,
żeby miały kształt naleśników lub
banalnie proste: robaki zaparzane
nawarem z mięty w śliwce węgierce itd.
Pomysłowość ludzka nie znała granic i obserwując te wytwory samorzutnie nasuwała się

myśl „Polak potrafi”. Jednak w
dniu zakończenia konkursu, ze
smutkiem stwierdzono, że żadna
z ocenianych prac nie spełniła
spodziewanych po konkursie
oczekiwań. Nic co zgłoszono do
konkursu, nie nadawało się do
produkcji, a już na pewno nie
zapowiadało się na hit w dziedzinie przetwórstwa mięsnego. I
tak piękna idea stworzenia czegoś
nowego, zupełnie nieznanego,
zakończyła się totalną porażką i
rozczarowaniem. Terlecka popadła w rozpacz. Sama nie rozumiała jak kilka tygodni temu mogła
być tak naiwna, żeby wierzyć, że
uda się wymyślić produkt, który
wyciągnie firmę z tarapatów.
Orłowski wiedząc z przecieków jak niepewna jest jego posada na prezesowskim stanowisku
popadł we wściekłość. Kazał
natychmiast zwolnić Terlecką,
a siebie w myślach wyzywał od
największych głupców, gdyż to
on właśnie zaproponował jej stanowisko dyrektora marketingu i
przystał na jej kosztowny i bzdurny pomysł. Teraz tylko patrzeć
jak wezwą go do siedziby Stowarzyszenia i wręczą mu wypowiedzenie! Z tej całej złości i frustracji wieczorem po zakończeniu
konkursu poszedł do knajpy, upił
się i wrócił do domu taksówką na
koszt firmy.
cdn

By poznać historię przemysłu w naszym regionie, wystarczy
wybrać się w podróż Szlakiem Zabytków Techniki województwa śląskiego. Dodatkowo biorąc udział w konkursie można
zdobyć industrialne gadżety. Wszystko to dzięki kolejnej edycji
konkursu pieczątkowego „Podróżuj Szlakiem Zabytków Techniki”. Do aktywnego zwiedzania zapraszają 42 obiekty Szlaku,
w tym m.in. Stary Młyn w Żarkach. Wystarczy zwiedzić co najmniej 10 obiektów na Szlaku i w każdym z nich poproś o przybicie pieczątki w na specjalnej ulotce. Po zebraniu 10 pieczątek
ulotkę należy przesłać na adres organizatora konkursu, by potem
cieszyć się z bezpłatnego zestawu unikatowych industrialnych
gadżetów. Konkurs trwa do 31 grudnia 2019 roku. Regulamin
pod adresem: http://zabytkitechniki.pl/Pokaz/129711/konkurs-podrozuj-po-szlaku

 Taekwon-do`wcy walczą o medale
Zakończyły się przygotowania zawodników Częstochowskiej
Akademii Taekwon-do AJD do Mistrzostw Świata Taekwon-do
ITF. Częstochowscy zawodnicy, Tomasz Góra i Maciej Smoląg
szlifowali swoje umiejętności w Spale na zgrupowaniu Kadry
Narodowej. W tym tygodniu w Dublinie (Irlandia) najlepsi zawodnicy na świecie w Taekwon-do ITF walczą o zwycięstwo.
Tomek reprezentuje nasz kraj w gronie seniorów w kategorii
wagowej do 57 kg. Ma do pokonania aż 43 rywali. Maciek natomiast podejmuje rywalizację w gronie juniorów w walkach
do 68 kg. Na Mistrzostwa zgłosiło się 1144 zawodników (639
seniorów i 505 juniorów) z 59 krajów. Znając naszych zawodników, pewne jest, że tanio skóry nie sprzedadzą. Wszyscy liczą
na medale.

 Wielka sztuka na ekranie OKF
Cykl „Wielka sztuka na ekranie” to prezentacja kolekcji najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na
całym świecie. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu
HD są pokazane wystawy tematyczne, uchwycone w specjalny, dostosowany do warunków kinowych sposób. Arcydzieła
malarstwa, rzeźby i grafiki można oglądać na kinowym ekranie z różnych perspektyw, zaś wędrówce po salach galeryjnych
i muzealnych towarzyszą historie dzieł, biografie artystów,
wypowiedzi ekspertów analizujących styl i technikę obrazów.
W ramach cyklu, w dniach 21 – 22 października o godzinie
17.00 w częstochowskim OKF, zostanie wyświetlony „Canaletto i sztuka Wenecji z the Queen’s Gallery w Pałacu Buckingham
w Londynie”. Bilety 25 zł normalny / 20 zł ulgowy. Projekcje
z polskimi napisami.
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Informacja
Wójt Gminy Starcza informuje, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Starczy oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.starcza.akcessnet.net został umieszczony na okres 21 dni tj. 12.10.2017
r. do dnia 01.11.2017 r. wykaz dot. części działki
nr 984/3 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

CHCESZ MIEĆ

CAŁOROCZNĄ
REKLAMĘ na
KALENDARZU?
zadzwoń – 794 430 403
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Niska emisja w Gminie Żarki
dzięki wymianie pieców na nowe
G

mina Żarki wdraża ekologiczne rozwiązania dla mieszkańców i walczy z niską
emisją. Jeszcze w tym roku wymienionych
zostanie 100 kotłów, natomiast w 2018 roku
– 130. W praktyce to mieszkańcy skorzystają i wymienią przestarzałe piece na nowe,
ekologiczne. Wszystko za sprawą pozyskanych dotacji oraz pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Mieszkańca nowa inwestycja kosztuje 50 proc. wartości zadania.
Warunkiem koniecznym jest, aby piec miał
atest energetyczno-emisyjny.

– Otrzymamy 460 tys. dotacji oraz 690 tys. zł pożyczki na
działania ekologiczne w zakresie
ochrony atmosfery. Jest podpisana umowa z WFOŚiGW w
Katowicach na realizację zadania. Kolejnym etapem będzie
podpisanie umów z mieszkańcami – mówi burmistrz Żarek Klemens Podlejski.
Mieszkańcy do wyboru mieli
cztery rodzaje kotłów: na ekogroszek 5 klasy, piec na biomasę 5
klasy, piec gazowy oraz olejowy.
Teraz nadeszła pora realizacji zadania. W lipcu złożono wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach pod nazwą
„Modernizacja źródeł ciepła w
budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie
gminy Żarki”.
– Mieszkańcy, którzy zostali
zakwalifikowani do programu w
2017 roku kompletują dokumenty
potrzebne do podpisania umowy i
w październiku zaczynamy podpi-

sywać umowy trójstronne między
gminą, wykonawcą, a mieszkańcem – dodaje burmistrz Klemens
Podlejski. – Dotacja jest udzielana
w formie pożyczki. Pożyczkę zaciąga Gmina Żarki. Dzięki temu
każda wymiana starego pieca w 50
proc. będzie opłacana z dofinansowania, a w wysokości 50 proc.
przez mieszkańca.
Warto przypomnieć, iż to
druga tego typu akcja, która
pomaga mieszkańcom w wymianie pieca. Pierwsza edycja programu była wdrażana w latach
2012/2013.
W 2012 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ukazała
się lista zadań kwalifikujących się
do uzyskania dofinansowania w
zakresie ochrony atmosfery. Na
liście znalazła się również Gmina Żarki. W praktyce skorzystali
mieszkańcy i wymienili przestarzałe piece na nowe, ekologiczne.
Żarecki wniosek pt. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach
indywidualnych realizowany w
ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Żarki”
znalazł się na liście pozytywnie
rozpatrzonych.
– Otrzymaliśmy 348 tys. zł pożyczki na działania ekologiczne
w zakresie ochrony atmosfery –
mówi burmistrz Żarek Klemens
Podlejski. – Program był sfinansowany ze środków gminy oraz
mieszkańców, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach. Wartość
całego projektu oszacowano na
600 tys. zł. Pozostałe środki 240
tys. zł to udział mieszkańców w
tym projekcie.
Zakres zadania polegał na wymianie źródeł ciepła w budynkach
indywidualnych, zlokalizowanych
na terenie gminy Żarki poprzez
montaż nowych ekologicznych
pieców w 50 domach. Obojętne,
czy piec był na gaz, ekogroszek,
olej, czy inne paliwo. Warunkiem
koniecznym było, aby piec miał
atest energetyczno-emisyjny.
Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu, Gmina Żarki
zainwestowała w nowoczesne
rozwiązania i zamontowała 156
sztuk paneli fotowoltaicznych
przy oczyszczalni o mocy 255 W
każdy, co daje łączną moc 39,78
kW energii.

– Zadanie wykonaliśmy w
2016 r. – dodaje burmistrz.
Zadanie o nazwie „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40
kW na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Żarkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w kwocie dotacji
49 tys. zł. Ta instytucja zapewniła również pożyczkę w wysokości
93.688,00 zł. Całość zadania kosztowała 241.080 zł.
– Zadanie w imieniu Gminy
Żarki realizował Zakład Usług
Komunalnych – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
– Inwestycję wykonała wyłoniona w przetargu firma częstochowska spółka EcoJura.
W ramach zadania wykonano:
roboty budowlano-montażowe instalacji fotowoltaicznej oraz montaż 156 sztuk paneli o mocy 255 W
na oczyszczalni ścieków.
Fotowoltaika to metoda uzyskiwania prądu bezpośrednio ze słońca. Panel fotowoltaiczny, w odróż-

nieniu od kolektorów słonecznych,
wytwarzających energię cieplną,
produkuje energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają
zaoszczędzić na zakupach energii.
– Inwestycja na oczyszczalni
pozwoliła na ograniczenie rachunków za energię elektryczną. Z
pewnością też jest jedną tego typu
w tej części województwa – dodaje burmistrz.

Niska emisja głównym
działaniem Gminy Żarki
W Gminie Żarki zamontowano pompy ciepła, a montaż solarów jest na finiszu. Do czerwca
2018 roku zostaną zamontowane
urządzenia fotowoltaiczne.
Na blisko 500 prywatnych posesjach przybędzie ekologicznych
urządzeń. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta z udziałem
środków unijnych.
W lipcu br. burmistrz Miasta
i Gminy Żarki Klemens Podlejski
podpisał umowę z firmą Polska
Ekologia. Zadaniem firmy był
zakup, montaż oraz uruchomienie
320 zestawów instalacji solarnych
oraz 17 sztuk pomp ciepła. Instalacje przewidziane są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w
gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Żarki.
– Od dnia 10 lipca rozpoczęliśmy montaż pomp ciepła, w
następnej kolejności firma, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę
montowała zestawy solarne na
terenie Gminy Żarki – informuje
burmistrz Klemens Podlejski.
– Pompy ciepła już działają,
montaż solarów jest praktycznie
na ukończeniu.
Integralną częścią zadania jest
montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji. Montaż potrwa do czerwca
2018 roku. Umowa na realizację
zadania jest już podpisana. Wykonawstwo zrealizuje firma FlexiPower Group.
– Na projektach najbardziej
korzystają mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do programu
– mówi burmistrz Miasta i Gminy
Żarki Klemens Podlejski. – A my
dzięki tym działaniom ograniczamy niską emisję.
W konsekwencji zamontowanych zostanie 320 szt. kompletnych zestawów solarnych. Zestawy solarne zostały przydzielone

gospodarstwu domowemu wedle
bieżącego zużycia wody użytkowej oraz ilości osób zamieszkujących.
Ostatecznie ustalono:
– 77 zestawów nr 1: 2 kolektory
słoneczne + 200 litrowy zasobnika na ciepła wodę;
– 220 zestawów nr 2: 3 kolektory
słoneczne + 300 litrowy zasobnik na ciepłą wodę;
– 23 zestawów nr 3: 4 szt. kolektorów słonecznych i 400 litrowy bojler.
Z kolei dla inwestycji, dla których wyeliminowano drogą inwentaryzacji możliwości technicznego
montażu kolektorów słonecznych
przewidziano montaż pompy ciepła do podgrzewania cwu w liczbie 17 sztuk.
Celem ograniczenia zużycia
energii elektrycznej zaproponowano montaż 134 sztuk instalacji fotowoltaicznych z oparciu o panele
fotowoltaiczne wpięte do sieci.
Na podstawie rocznego zużycia
energii elektrycznej gospodarstw
objętych projektem zaproponowano montaż:
– 48 szt. instalacji mocy 2 kW;
– 1 szt. instalacji mocy 2,5 kW;
– 44 szt. instalacji mocy 3 kW;
– 6 szt. instalacji mocy 3,5 kW;
– oraz 35 instalacji mocy 4 kW.
Warto dodać, iż Gmina Żarki
ma już doświadczenie w realizacji
tego typu zdań. W 2015 roku zakończono już jedno zadanie tego
typu. Zestawy solarne pojawiły się
na 91 domach na terenie Gminy
Żarki za sprawą środków unijnych.
.
Przygotowała:
Katarzyna Kulińska-Pluta
Cykl artykułów tematycznych
pod nazwą NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI
WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH, które będziemy publikować na łamach Tygodnika 7
dni przez cały 2017 rok, z pewnością
przyczyni się do wzrostu wiedzy i
świadomości o roli, jaką WFOŚiGW
w Katowicach odgrywa w kształtowaniu środowiska naturalnego. red.
„Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach”
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Jesienne
zawody
Mistrzostwa Okręgu
w wędkarstwie feederowym

Na początku września na zbiorniku „Zimnym”
Wodociągów Częstochowskich odbyły się po raz
pierwszy Feederowe Mistrzostwa Okręgu.
18 reprezentantów Częstochowskich Kół wędkarskich
rywalizowało podczas dwóch 5 godzinnych tur. Łowiono
przede wszystkim: płocie i leszczyki. Najlepszy w zawodach przypieczętował swój sukces 3 kilogramowym sandaczem.
Po podliczeniu wyników ogłoszono zwycięzców zawodów i wręczono im: puchary, dyplomy i medale.
Mistrzem Okręgu został Waldemar Ćwiląg z Częstochowskiego Koła Okoń, tuż za nim uplasował się Krzysztof
Bekas również z Koła Okoń, natomiast 3 miejsce zajął Bartłomiej Kupka z Koła Poraj.

Mistrzostwa Okręgu
w wędkarstwie spinningowym
W połowie września na zbiorniku Poraj odbyły
się Spinningowe Mistrzostwa Okręgu.
Zawodnicy rywalizowali o najlepszego spinningistę naszego Okręgu przez dwa dni.
Zgłoszono do miary: 17 szczupaków, 11 boleni i 30 oko-

ni. Największą rybą zawodów był boleń 64,5 cm.
Wyniki zawodów
Seniorzy:
Mateusz Wojtysek - KOŁO MYKANÓW
Krzysztof Klamski - KOŁO OKOŃ
Tomasz Molik - KOŁO ART.FISH
Rafał Szczepański - KOŁO HUTMAR
Artur Domagała - KOŁO MYKANÓW
Adam Nogaj - KOŁO MYKANÓW
Juniorzy:
Jakub Wojtysek - KOŁO MYKANÓW

Zawody o Puchar Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
W niedziele 24 września nad zbiornikiem Po-

raj odbyło się spotkanie połączone z szkoleniem
Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych Kół.
Przed szkoleniem rozegrano zawody gruntowe o „Puchar
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej”.
Z 22 startujących zawodników najlepszy okazał się Maciej Szejn z Koła Poczesna, który zdobył dwa puchary: jeden za wygranie zawodów, a drugi za najdłuższą rybę. Tuż
za nim uplasował się Józef Pilśniak z Koła Poraj, natomiast
trzecie miejsce zajął Sławomir Skibiński z Koła Starokrzepice.
Po wręczeniu laurów zwycięzcom zawodów przez przewodniczącego OKR Daniela Czerwonkę, odbyło się szkolenie, podczas którego przedstawiono plany działań Okręgowej Komisji Rewizyjnej na nadchodzącą kadencję.
RSA
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Ravi

Samiec urodzony w 2012 roku, rasy europ, umaszczenie
buro-białe. Ravi trafił do Schroniska w lutym tego roku. Prawdopodobnie wychował się na wolności, jednak człowiek musiał
go skrzywdzić, bo Ravi boi się ludzi, ucieka przy próbie pogłaskania. Potrzebuje czasu, aby się oswoić. Kotek jest bardzo
sprytny i energiczny. Z dużym skupieniem obserwuje całe otoczenie i każdy ruch człowieka.

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. Jak czyścić rolety materiałowe? Do czyszczenia najlepiej
używać suchej lub wilgotnej
ściereczki. Pomocna może
okazać się również gumka do
zmazywania. Rolet nie należy
prać w pralce ani prasować. Jeśli
zanieczyszczenie nie jest duże, to
można bez problemu wyczyścić
i odświeżyć roletę, która jest
przymocowana bezpośrednio do
okna lub ściany. W przypadku
dużych zabrudzeń do czyszczenia rolet można użyć łagodnego
detergentu. Należy zrobić to
bardzo ostrożnie, żeby na rolecie
nie pojawiły się zacieki ani odbarwienia. W czyszczeniu rolet
z pewnością pomocny będzie
odkurzacz. Czyszczeniem rolet
najlepiej zająć się w słoneczny
dzień, bo wtedy najłatwiej wypatrzyć wszystkie zabrudzenia.
2. Jak zapobiec zatykaniu się
solniczki? Sól kuchenna, czyli
chlorek sodu (NaCl) charakteryzuje się dużą higroskopijnością,
czyli pochłanianiem wilgoci z
otoczenia, dlatego sól najlepiej
trzymać w miejscach suchych
i przewiewnych. Nie należy
stawiać pojemników z solą
blisko kuchni, na której gotujemy. Sposobem na zatkane
otwory solniczki jest włożenie
do niej kliku ziaren ryżu, które
doskonale pochłaniają wilgoć.

Podobne działa laska cynamonu,
ale pamiętajmy że cynamon jest
bardzo aromatyczny.
3. Jak dbać o marmurowy blat?
Marmurowe blaty są dość wymagające, jeśli chodzi o pielęgnację.
Niełatwo usunąć z nich plamy,
gdyż marmur to kamień podatny
na zabrudzenia. Aby uodpornić
marmurowe blaty na trudne do
usunięcia plamy, można zabezpieczyć je impregnatami. Jednak
z uwagi na to, że są to środki
chemiczne, stosowanie ich do
ochrony blatów kuchennych mających kontakt z żywnością nie
jest wskazane. Jeżeli na twoim
blacie pojawiło się trwałe zaplamienie, możesz też skorzystać
z usług firmy zajmującej się obróbką kamienia. Zawsze można
marmurowy blat czyścić szmatką
maczaną w łagodnym roztworze
mydła. Olej, tłuszcz i kwas łatwo
wsiąkają w porowatą powierzchnię marmuru i pozostawiają na
niej plamy, dlatego nigdy nie
stawiaj na marmurze szklanek
czy filiżanek bez spodeczka.
Trudne do usunięcia zabrudzenia
można ewentualnie zlikwidować
sokiem z cytryny.
Ale pamiętaj – kwas nie powinien oddziaływać na powierzchnię dłużej niż 1-2 minuty. Następnie zmyj powierzchnię czystą
wodą i starannie ją wypoleruj.

Motto na 7 dni
„Dla ludzi naprawdę wielkich
nie ma większej radości od tej, gdy
drugim mogą sprawić radość.”
Wilhelm Kepller

HUMOR

na dobre 7 dni
Podczas zbiórki kompanii kapral mówi do żołnierzy:
– Ci, co znają się na muzyce - wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
– Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu wnieść
pianino na ósme piętro.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Marzy
ciele
Dzieje narodowej fundacji,
kierowanej – nomen omen –
przez pana Świrskiego, pokazują, że mafie polityczne mogą
działać z bezczelnością na jaką
nie odważyłyby się mafie paliwowe. Można u nas bezprawnie zawłaszczyć pieniądze publiczne, nikt nikogo za to nie
oskarży, nikt nie nazwie tego
kradzieżą, póki celem przywłaszczenia jest finansowanie
własnej kariery politycznej, a
nie po prostu przepuszczenie
ich na wódę i panienki.
To pierwsze jest bowiem
czynem patriotycznym, drugie nagannym moralnie. Rachunkowo to się nie zgadza:
w pierwszym przypadku forsa idzie w niebyt, w drugim
wraca częściowo do budżetu
w postaci wpływów z akcyzy
od alkoholu i kosmetyków.
Pal licho jednak Świrską Fundację, gdyby nawet wydawała
pieniądze publiczne zgodnie
ze statutem, pożytek byłby żaden. Jak bowiem przekonywać
świat do wyjątkowości trage-

dii Powstania Warszawskiego,
skoro sami z pełną obojętnością podchodzimy do podobnych tragedii dziejących się
współcześnie, np. w Aleppo?
Jak zachwycać świat polskim
bohaterstwem, nie widząc dziś
w odleglejszych krajach desperackiego heroizmu w walce o podstawowe wolności?
Bezczelna hipokryzja źle się
sprzedaje, nawet jeśli na jej
promocje wydajemy miliony.
Ponieważ nawet cielę może
mieć marzenia, delikatnie podsunę efektywniejszy pomysł
„marnowania”
publicznych
pieniędzy. Jakby to głupio nie
brzmiało efektywną polityką
jest wydawanie przez państwo
ogromnych pieniędzy na projekty tak absurdalnie nierealne,
że nigdy nie zdecydowałby się
ich finansować trzeźwy kapitalista. Jeśli kto zwrócił uwagę
na nagrodę Nobla przyznaną
fizykom: R. Weissowi, B.C.
Barishowi i K.S. Thorne,owi,
zauważyć mógł, że nie byłoby
sukcesu, gdyby nie grant rządu

USA 390 mln dol przeznaczony na projekt LIGO (badanie
fal grawitacyjnych). Wydano
w ciemno 390 mln dol nie wiedząc, czy fale rzeczywiście istnieją, czy można je zmierzyć,
a w dodatku nie mając żadnego praktycznego uzasadnienia
tej inwestycji. W odróżnieniu od budowy autostrad czy
elektrycznych samochodów,
pomiar fal grawitacyjnych nie
przynosi żadnych korzyści
zwykłemu zjadaczowi chleba.
Czy jednak żadnych? Czy
przypadkiem uznanie tego argumentu o braku bezpośrednich korzyści nie jest świadectwem technokratycznego,
odtwórczego myślenia? Czy
kraje, gdzie elity myślą podobnymi technokratycznymi
kategoriami nie są skazane na
kopiowanie i odtwarzanie dróg
postępu wytyczonych przez
innych? Pozornie wyrzucone
„w błoto” pieniądze amerykańskiego podatnika zaowocowały miliardami wpływów
z tytułu sprzedaży nowych
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technologii i wyrobów najnowszej technologicznej klasy. Kraje, które oszczędzały
na „wyrzucaniu pieniędzy w
błoto” składają się ochoczo na
owe miliardy płynące do USA.
Dlatego zamiast w „świrskie” billboardy lepiej owe
fundacyjne 100 mln zł rocznie władować w abstrakcyjny
projekt np.: program budowy
podwodnego miasteczka. W
teorii miasteczek mamy w
bród, wystarczy je odbudować, po co nam jeszcze jedno
100 m pod wodą. W praktyce tego rodzaju program to
wyzwanie pokonania tysięcy
różnorodnych problemów, a
więc wymuszające różnorodne innowacyjne odkrycia.
Odkrycia – nie miasteczko –
przyniosą wymierne korzyści
nie tylko podnoszące autorytet
Polski w świecie, lecz i wzbogacające jej budżet.
Ale o czym tu gadać, gdy
nasze mafie interesuje tylko
wóda i panienki.
Jarosław Kapsa

Ignatij Niwinski (1880–1933):
„Taniec” – 1915 r.
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