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Olani przez magistrat, ale nie wodą

Klamka zapadła – rządzący miastem SLD nie ma co liczyć,
w zbliżających się wyborach samorządowych, na głosy
mieszkańców dzielnicy Zawodzie, zwłaszcza wyborców z
ulicy Jasnej, Olsztyńskiej i Galwaniego. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk powinien raczej przygotować się na akczytaj na stronie 3 cje protestacyjne pod magistratem – tak przynajmniej
zapowiadają oburzeni mieszkańcy. Sprawa jest nie tyle
trudna, co niejasna. Zdaniem ludzi sprawcami chaosu i
masakry są co najmniej dwa podmioty – ZGM TBS i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które dziś przerzucają się odpowiedzialnością. Stary wodociąg na zostać zastąpiony nowym, ale ponieważ nie wszyscy mieszkańcy są
do nowego podłączeni, a stary zostanie wyłączony, część
osób może wkrótce zostać pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Należy spodziewać się, że testowany dziś na
mieszkańcach Zawodzia pomysł ZGM-u, niebawem wproczytaj na stronie 2 wadzony zostanie w innych dzielnicach miasta.

Radna Krystyna Stefańska
(niezależna) oraz radny Marcin Maranda (Mieszkańcy
Częstochowy) zorganizowali spotkanie z mieszkańcami
Zawodzia. Od samego początku można było odnieść
wrażenie ogólnego bajzlu,
bo nawet zorientowani w temacie mieszkańcy nie bardzo
wiedzieli, która instytucja
miejska, za co odpowiada.
Rury wodociągowe biegną
między ulicami w cały świat,
a w dodatku mają kilku właścicieli, w zależności od
fragmentu.
Z burzliwej narady mieszkańców można wysnuć jeden
wniosek: służby prezydenta

„Cieszą się,
że widzą
listonosza,
bo tak rzadko przychodzi”
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

Matyjaszczyka „dały ciała”.

Oto przebieg
spotkania,
w którym
uczestniczyło
i głos zabrało
kilkadziesiąt
osób:
„* Nasze osiedle, kiedyś
w całości należało do spółki
miejskiej ZGM TBS. Mam
na myśli szeregowce, chociaż
sprawa wodociągów dotyczy
także wolno stojących domów. Jakiś czas temu część
osób domki wykupiło. Osie-

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
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dle składa się więc częściowo z prywatnych właścicieli,
a częściowo z lokatorów, bo
niektóre domki nadal zajmują najemcy ZGM-u. Spółka
miejska wymyśliła sobie, że
odetnie stary wodociąg od
domków prywatnych. Postanowili, że poprowadzą
drugi oddzielny wodociąg.
Do nowego wodociągu będą
podłączeni tylko lokatorzy
ZGM-u.
* Poruszę ważną kwestię.
My nadal opłaty za wodę
wnosimy do ZGM, mimo że
jesteśmy prywatnymi właścicielami posesji. Mamy z
nimi umowy na dostarczanie
wody. W zasadzie to nie interesuje mnie, jak mi wodę
dostarczą, mogą w baniaku.
Chcieliśmy podpisać z częstochowskimi wodociągami
umowy indywidualne, ale
podobno nie możemy. Skoro mowa o nowej nitce wodociągu, to chcę zauważyć,
że wcale nie jest taka nowa.
Położono ją kilka lat temu,
równolegle do starej nitki.
Po prostu leżała i czekała, a
teraz się obudzili i zmuszają nas do podłączenia się do
niej.
ciąg dalszy na stronie 6
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ubaw w 7 dni
@ Bankomaty zaczynają znikać
z naszych ulic

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

anonim: w zamian pojawiają się biedonki
optymista: Gdy gotówka straci na znaczeniu,powróci
handel wymienny,do łask wrócą koraliki i muszelki.

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

@ Podziemny Salon Prasowy
ma nową siedzibę

a) radziecki komputer
b) elektroniczna gra zręcznościowa
c) zapasowy ekran LCD
d) element szafy sterowniczej
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

WM: Przez lata działało Stowarzyszenie Wspólnota
Mieszkaniowa ,na ul Nowowiejskiego w siedzibie SLD.
Niestety wraz z wyborem na prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka,Stowarzyszenie dostało wilczy bilet od
Marka Balta. Szkoda, bo przez lata robiło dużo dobrego
dla Wspólnot.

@ „Żądamy podwyżek - mamy
dość czekania i wodzenia nas
za nos”
largo: Podwyżki wynagrodzeń dla pocztowców nie będzie,bo dyrektor Rydzyk jest bardziej w „potrzebie”.
Amelia: Nie ma kasy na podwyżki dla Polskich obywateli,ale na pomoc dla Ukrainy są pieniądze,i to niemałe.
Nazywa się to „pożyczką”,ale chyba bezzwrotną.
Anonim: niech was wasz prezydent zatrudni w jakiejś
miejskiej spółce tak jak swoich kolegów. Każdy z nich ciągnie z budżetu państwa 300.000 złna rok..

@ Prokurator zajmie się
„zadymiarzem”
lara###lara: W okresie jesienno zimowym,meble wystawione pod śmietnik znikają w błyskawiczny tempie.
Rozkręcane i rąbane na mniejsze kawałki,ładowane na
wózeczki, potem trafiają do pieca. Rozumiem,że są ludzie
ubodzy,których bieda zmusiła do takich zachowań. Ale są
też zwykli cwaniacy,którzy dobrze wiedzą że źle robią,że
w ten sposób trują nas wszystkich i samych siebie,ale chytrość i pazerność,przesłania im zdrowy rozsądek. Kary za
taki proceder powinny być bardzo dotkliwe,nawet po kilka
tysięcy.

@ List Czytelnika: Lekceważą
pacjenta i swoje obowiązki
obserwator: Pacjent w częstochowskich placówkach
służby zdrowia jest traktowany jak intruz. Od rejestracji
po gabinet lekarski,spóźnienia lekarzy,pogaduchy z personelem a pacjent czeka na badanie,lekarz „niemowa”,który
wypisuje recepty nie informując pacjenta o chorobie i o
lekach, które mu przepisał.
do oberwator: nie pomijajmy faktu, ze że lekarze nie
najwyższych lotów i oszczędzają na wszelkiego rodzaju
badaniach diagnostycznych.

@ Do naszej publikacji odniósł się
Urząd Marszałkowski, wszczynając w Częstochowie kontrole
Z Północy: W tej patologii pod nazwą JOWES nie ma
prezesa. Pani Marta Z lub L, obojga nazwisk (używanych
jak wygodnie, przeważnie dla zmyły), spec od zmian geograficznych na mapie Polski, w dalszym ciągu świetnie
odnajduje się na salonach lokalnej władzy. Najgorsze jest
to, że nikt nie jest zainteresowany zrobieniem porządku w
tym dziadostwie.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostało wywieszone do publicznej wiadomości ogłoszenie o
drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości rolnej położonej w Drochlinie oznaczonej jako działka nr 1530 o pow. 1,2628 ha.
Ogłoszenia dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl

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.

Jaki przedmiot jest na tym zdjęciu?

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – młynek do kawy – udzieliła internautka Niunia Dziunia.
Gratulujemy!
red.

„Cieszą się, że widzą
listonosza, bo tak
rzadko przychodzi”
„Żądamy podwyżek – mamy dość czekania a dyrekcja twierdzi, iż są
i wodzenia nas za nos” pod takim tytułem opu- nie najgorsze.
blikowaliśmy w ostatnim numerze Tygodnika 7 „Tak, rzeczywiście dostaliśmy podtylko że kwota 250 złotych jest
dni list pracowników Poczty Polskiej do prezesa wyżki,
kwotą brutto. Co do premii to chcę wyzarządu Przemysława Sypniewskiego. Reakcja raźnie powiedzieć, że premie są przyza realizacje dodatkowych
była natychmiastowa. W czwartek skoro świt znawane
planów, np. za sprzedaż przez listonootrzymaliśmy maila z prośbą o przedstawienie sza 2 tysięcy znaczków czy za otwarcie
konta bankowego podczas dostarczania
stanowiska dyrekcji Poczty Polskiej.
listów. Często w mediach słyszymy, że
Zapytaliśmy także częstochowskich listonoszy, Poczta Polska ma mnóstwo zachęt dla
pracowników. Podam przyco oni na to, zwłaszcza że w środę doszło do ko- nowych
kład z naszego podwórka. Ostatnio do
lejnej akcji protestacyjnej ?
roznoszenia korespondencji przyjęła
„Szanowni Państwo,
W 2016 pocztowcy otrzymali pierwsze od 8 lat podwyżki wynagrodzeń
zasadniczych o 250 zł. W tym roku od
maja pracownicy otrzymują regularnie
wypłacaną na nowych zasadach premię, a do czerwca 2017 roku wzrosły
wynagrodzenia zasadnicze o 150 zł.
Jednocześnie podniesiono wynagrodzenia dla wszystkich nowo zatrudnianych
pracowników. Obecnie na stanowiskach, po okresie próbnym, oferowane jest wynagrodzenie w wysokości
minimum 2300 - 2500 zł brutto (wraz
z premią miesięczną za jakość pracy).
Ponadto każdy pracownik może otrzymać dodatkową premię za wyniki (do
354 zł brutto kwartalnie). Osoby, które
przepracują w firmie co najmniej rok,
otrzymują w październiku premię roczną w wysokości miesięcznych zarobków brutto, a po trzech latach dodatek
stażowy, powiększany o 1% z każdym
kolejnym rokiem pracy aż do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Przyjmując nową strategię zarząd
Poczty Polskiej zrezygnował z cięcia
kosztów i redukcji etatów na rzecz pozyskiwania nowych źródeł przychodów, otwierania kolejnych placówek
i zwiększania zatrudnienia. W porównaniu z ubiegłym rokiem, zatrudnienie
w spółce wzrosło o ponad 2,5 tys. pra-

cowników. Dziś Poczta jest największym w Polsce pracodawcą, zatrudnia
prawie 80 tys. osób, z czego ok. 23 tys.
to listonosze.
Firma ponosi co miesiąc ogromne
koszty, które praktycznie równoważą
przychody. Ważne, że przychody Poczty Polskiej są obecnie większe niż rok
czy dwa lata temu, jednak koszty, z których 70% stanowią koszty pracy, również wzrosły o około 500 mln zł.
O kondycji finansowej spółki decyduje przede wszystkim płynność, długoterminowa rentowność działalności
oraz to, czy dana firma może terminowo regulować swoje zobowiązania.
Decyzje o ewentualnych podwyżkach
muszą być podejmowane wyjątkowo
rozważnie, natomiast rozmowy na ten
temat pracodawca prowadzi z przedstawicielami organizacji związkowych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego.
Justyna Siwek, rzecznik prasowy
Poczty Polskiej S.A.”

Zapytaliśmy częstochowskich listonoszy podczas
protestacyjnego przemarszu, jak to jest, że oni
narzekają na zarobki,

się młoda dziewczyna. Przepracowała
7 dni, po czym poszła na chorobowe
na 3 tygodnie, a teraz przyniosła wymówienie. Taka jest rzeczywistość. Ta
dziewczyna nie wytrzymała. Na pięciu
rekrutów, 3-4 odchodzi. Nikt nie będzie
pracował za niecałe 2 tysiące złotych na
miesiąc, wykonując tak ciężką i odpowiedzialną pracę. Chodzę zapocona; teraz uśnieżona; ja ma tablet; ja mam pieniądze – i ja mam za to wszystko 1800
złotych. Nie, dziękuję, to nie są godne
pieniądze. 2.500 brutto można dostać w
Biedronce i ludzie odchodzą.
Są takie rejony w Polsce, gdzie
mieszkańcy się cieszą, że widzą listonosza, bo nie ma kto pracować. Nie
mówi się głośno na przykład o tym, że
nie ma obsady na rejonach, natomiast
dyrekcja chwali się wzrostem zatrudnienia. Są przyjmowani ludzie tylko do
roznoszenia ulotek, ale oni nie są listonoszami.
Problem w tym, że może rzeczywiście są tacy co za dużo zarabiają, może
w kierownictwie. Słyszałam, że niektóre pensje sięgają 90 tysięcy złotych
miesięcznie, ale my na dole mamy niewiele ponad najniższą krajową.
Osoba, która domaga się godnych
zarobków uważana jest za środowisko
antypocztowe. No cóż, niech tak będzie...”.
Renata R. Kluczna
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Mkną po drogach
niebieskie
autobusy
Tytuł artykułu nawiązuje do wyśpiewanej przez
Marię Koterbską na początku lat 50. popularnej piosenki, której początkowe słowa zna chyba
każdy - „Mkną po szynach niebieskie tramwaje”.
Utwór autorstwa Krysi Wnukowskiej i Jerzego Haralda (małżeństwa Lierszów) nawiązywał do wrocławskiej komunikacji miejskiej i stał się hymnem
tramwajarzy.
Częstochowa nie miała tyle szczęścia, ani do piosenek (poza „Kingiem” Muńka Staszczyka) ani do
taboru, niezależnie od koloru. Faktem jest natomiast, że na ulicach naszego miasta pojawiły się
niebieskie autobusy.
Nieco dziwaczne, można by rzec pokraczne i na
dodatek niebieskie, ale na
szczęście jeżdżą w przeciwieństwie do pięknych,
nowiutkich autobusów hybrydowych. Niektórzy pasażerowie podejrzewają, że
częstochowskie MPK zmienia image z okazji zmiany dyrekcji (wieloletniego
prezesa Romana Bolczyka
zastąpił ostatnio Mariusz Sikora, dotychczasowy dyrektor MZDiT).
Zaspokajając ciekawość
naszą i Czytelników publikujemy odpowiedzi MPK.

– W jakim czasie
MPK przewiduje powrót wszystkich 40

autobusów hybrydowych do obsługi pasażerów na częstochowskie ulice?
– Termin wyjazdu autobusów hybrydowych na
ulice miasta Częstochowy
na chwilę obecną nie jest
znany. Termin ten jest uzależniony między innymi
od opinii, która ma wydać
zespół ekspertów i rzeczoznawców powołanych przez
Zarząd Spółki MPK w Częstochowie. Cel, który został
postawiony zespołowi ekspertów obejmuje między
innymi wykonanie opinii w
zakresie stwierdzenia możliwości użytkowania pojazdów autobusowych marki

SOLBUS typu hybryda zasilanych CNG. Opinia ma
także obejmować analizę
dokumentacji dopuszczającej pojazdy do ruchu publicznego oraz homologacji
w tym homologacji częściowej.

– W ostatnim czasie
pojawiły się autobusy
pomalowane na niebiesko. Czy w związku
z tym MPK odchodzi
od tradycyjnego czerwonego koloru miejskiego taboru?
– Autobusy pomalowane
w niebieskie barwy, które
pojawiły się w ostatnim czasie na ulicach miasta Czę-
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stochowy zostały zakupione
przez MPK w Częstochowie
w celu uzupełnienia stanu
taborowego.
Dodatkowo
należy zwrócić uwagę, że
autobusy przegubowe są
niskopodłogowe oraz posiadają silniki z normą emisji
spalin EURO III. Pozwoli to
choć w minimalnym stopniu
na zmniejszenie wysyłki na
linie miasta Częstochowy
starych autobusów marki
Ikarus 280.
Autobusy Jelcz będą
użytkowane przez przedsiębiorstwo około półtora
roku. Pozostawienie w niebieskich barwach podyktowane jest tym, że koszt
przemalowania całego auto-

busu w zależności od stanu
zewnętrznego poszycia, wyniósłby od 10.000 do 12.000
złotych. Kwota ta byłaby
wyższa niż koszty zakupu
całego autobusu.

– Niebieskie autobusy nie są nowe – co
widać. Skąd są?
– Niebieskie autobusy
Jelcz M121 MB (3 sztuki)
oraz Jelcz M181 MB/3 (6
sztuk) zostały zakupione od
MPK w Krakowie Spółka
Akcyjna.
Autobusy JelczM121 MB
są z 2002 roku, natomiast
Jelcz M181 MB/3 są z 2007
roku.

***

Jako amatorzy wierszokleci ułożyliśmy jedną
zwrotkę nowej piosenki,
na cześć częstochowskiego
MPK. Prosimy Czytelników o własne propozycje.

Mkną po drogach
niebieskie autobusy
przez dziurawych ulic sto
Nie zazdroszczą
nam Ślązacy i Krakusy
bo i nie ma czego
Dosyć już czerwonych
w mieście
autobusy są niebieskie
– wreszcie
Renata R. Kluczna
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Podziemny Salon Prasowy 7dni – Do siego Roku
Ostatni w tym roku Podziemny Salon prasowy 7 dniu
mamy już za sobą. Na kolejny zapraszamy na początku
2018 roku.
Jeden z uczestników spotkania przyniósł na Salon nowy
kalendarz wydany przez magistrat. W oko rzuca się przede
wszystkim strona tytułowa i
jak to zawsze bywa – ile osób
tyle opinii. – Nie podoba mi się
nowe logo Częstochowy. Wygląda tak, jakby Częstochowa
faktycznie chciała się schować
przed światem, bo nie ma nic
ciekawego do pokazania. Kto
to wymyślił? Moim zdaniem
miasto strzeliło sobie w kolano
tym nowym logiem – stwierdził mieszkaniec Północy.
Kolejny temat dotyczył
częstochowskiej policji i straży miejskiej. Zdaniem mieszkańców, w mieście jest zdecydowanie za mało patroli. – Na
ulicach nie ma w ogóle policji.
Nikt nie zatrzymuje pędzących
z nadmierną prędkością po
centrum Częstochowy samochodów. To samo tyczy się
straży miejskiej – nie zajmuje
się niczym konkretnym, a jedynie wlepianiem mandatów
za nieprawidłowe parkowanie.
Gdy pod sklepem spożywczym awanturuje się grupa
młodych,
podchmielonych
wyrostków i zakłócają nocny
spokój, to straż miejska do

nich nawet nie podchodzi, bo
się zwyczajnie boi. A mnie zatrzymali w środku nocy, na pustym chodniku, gdy jechałem
po nim powoli na rowerze, a
nie po ścieżce rowerowej. Też
mi odwaga – żali się uczestnik
spotkania. Problem skomentował też starszy mężczyzna.
– Spadł już pierwszy śnieg,
a niektóre chodniki zarówno
miejskie, jak i te należące do
prywatnych właścicieli są w
ogóle nie odśnieżone i tak śliskie, że strach po nich chodzić.
A to jest przecież obowiązek
właścicieli budynków i przyległych do nich terenów. W
ubiegłym roku przewróciłem
się w I Alei, właśnie dlatego,
że na chodniku przed prywatną kamienicą był sam lód. Zadzwoniłem na straż miejską,
która nie pojawiła się. Byłem
w tym samym miejscu w dniu
następnym, by sprawdzić, czy
funkcjonariusze nakłonili właściciela do usunięcia lodu, ale
nic takiego nie miało miejsca.
Lód dalej zalegał na chodniku. Dlaczego straż miejska
lekceważy takie zgłoszenia?
Czy musi dojść do tragedii,
by odpowiednio zareagowała?
Co ciekawe, przed budynkiem
Urzędu Miasta przez kilka dni
było takie „lodowisko”, że
wszyscy się na nim przewracali. I tu strażników miejskich
też nie było, bo niby komu

mieliby wlepić mandat? Samemu magistratowi? Apeluje do
wszystkich służb: więcej policji i więcej dyscypliny – mówi
mężczyzna.
Stałym już punktem każdego Podziemnego Salonu Prasowego jest temat częstochowskiego MPK. – Czy na placu
Biegańskiego naprawdę musi
być tak dużo imprez kulturalnych i rozrywkowych? Przez
te imprezy są ciągłe utrudnienia w ruchu miejskim i dlatego autobusy MPK mają duże
opóźnienia. Ostatnio jechałem
dwie godziny do pracy, właśnie przez to, że na placu była
jakaś impreza. Tym razem szef
był wyrozumiały, ale może się
zdarzyć, że kolejny raz zwolni
mnie z pracy. I kto mi wtedy to
zrekompensuje? Ciekawe, pan
prezydent, czy MPK? – pyta
zbulwersowany mieszkaniec
Lisińca.
Temat mieszkalnictwa wywołał wśród uczestników Salonu niemałe poruszenie. – Ja
jestem ciekawa, na jakiej zasadzie są przydzielane mieszkania socjalne, jaki jest klucz
wyboru? Bo na przykład przed
nowym blokiem socjalnym na
ul. Pułaskiego parkują bardzo
porządne i drogie samochody.
I nie jest to jednorazowe parkowanie przez kogoś przypadkowego, ale to są samochody
mieszkańców bloków. Wiem,

bo wielokrotnie spaceruję z
psem w tym rejonie i zawsze
widać to samo. Skoro kogoś
stać na tak nowiusieńki, wypasiony samochód z salonu,
to chyba nie bardzo należy mu
się mieszkanie socjalne? – zastanawia się mieszkanka dzielnicy Trzech Wieszczów.
Częstochowa jest jednym
z wielu miast na Śląsku, które boryka się – zwłaszcza w
okresie zimowym – z zanieczyszczonym powietrzem. – Ja
chciałbym poruszyć problem
smogu. Zrobiło się zimno i
niektórzy właściciele domów
jednorodzinnych palą w piecach, czym popadnie. Wiem
z rozmów z sąsiadami, że niektóre zakłady kaletnicze czy
szewskie oddają swoim pracownikom resztki poprodukcyjne, by ci spalali je w swoich
domowych piecach. Przecież
za to powinien być kryminał.
Jako odpowiedzialni i światli
obywatele, nie powinniśmy
się bać zgłaszać takich rzeczy
do straży miejskiej. Nie reagując, akceptujemy takie zjawiska, a tu chodzi o zdrowie nas
wszystkich.
Na spotkaniu z czytelnikami nie mogło zabraknąć głośnej w ostatnich dniach sprawy
dotyczącej częstochowskiego
klubu RKS Raków. – Jest takie
powiedzenie: „Kto daje i odbiera...”. I ono idealnie pasuje

do prezydenta Matyjaszczyka,
który najpierw obiecał 500 tys.
zł dla Rakowa, a teraz po burdzie w Chorzowie, zdecydował, że tych pieniędzy jednak
klubowi nie przyzna. Dodatkowo miasto nałożyło na klub
karę w wysokości 100 tys. zł
Moim zdaniem prezydent nie
powinien mówić publicznie, że
Raków niegodnie reprezentuje
Częstochowę. To nie prawda,
bo klub jest teraz bardzo wysoko w lidze i ma bardzo dobre
notowania. Władze Rakowa
też nie są bez winy, bo powinny zająć konkretne stanowisko w sprawie chuligańskich
wybryków garstki kibiców, a
tego nie zrobiły. Tu powinien
od razu wkroczyć prokurator,
nałożyć zakaz stadionowy i
zastosować inny środek, zapobiegający podobnym ekscesom w przyszłości. Poza tym,
to sami kibice powinni zostać
obciążeni kosztami napraw
szkód, jakie wyrządzili w Chorzowie – mówi zagorzały kibic
Rakowa.
Inny mieszkaniec dodał: –
A moim zdaniem prezydent
Matyjaszczyk szukał po prostu
sposobu, pretekstu żeby tych
500 tys. w ogóle nie dać klubowi i to mu się świetnie udało. Chociaż w obliczu zbliżających się wyborów, na pewno
stracił wielu dotychczasowych
wyborców.

A ja tak na koniec chciałabym poruszyć jeszcze inny
temat. W Częstochowie jest
za dużo siłowni zewnętrznych.
Mało kto z nich korzysta,
zwłaszcza seniorów, dla których teoretycznie te siłownie
są przeznaczone. Pieniądze na
ich montaż można było lepiej
spożytkować, np. na naprawę
dziurawych chodników i ulic.
Moja 80-letnia sąsiadka złamała na takiej siłowni biodro.
Na zakończenie ostatniego w tym roku Salonu, zespół
redakcyjny Tygodnika 7 dni
złożył uczestnikom spotkania
życzenia świąteczne i noworoczne.
– A ja dziękuję w imieniu
swoim i innych czytelników,
za to, że istnieje taka gazeta jak
Tygodnik Regionalny 7 dni.
Jest to jedyna w Częstochowie
niezależna od żadnej opcji politycznej gazeta, która nie boi
się pisać prawdy o sprawach
miasta i jego władzach. Dzięki
7 dni udało się rozwiązać wiele
trudnych spraw i pomóc wielu,
wielu ludziom.
Bardzo dziękujemy
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni zapraszamy
za miesiąc, już w nowym roku,
tj. 8 stycznia o godz. 16.00, do
kawiarni Caffe del Corso (sala
podziemna) w III Alei 53.
red.
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Wspólnie BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ bez smogu (część 1)
Na rynku wydawniczym właśnie ukazał się
pierwszy w Polsce kompleksowy zbiór informacji o skutecznej walce ze smogiem. Publikacja wyróżnia się spośród innych bardzo prostą
i dostępną formą przekazu. Poradnik adresowany jest do przeciętnego Kowalskiego.
Pionierski projekt wydawniczy jest odpowiedzią na najpilniejszy i najpoważniejszy problem jakim jest smog. Większość ludzi nie wie,
skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza, nie
mają pojęcia, że sami wpływają na tworzenie
się smogu. Mało kto wie, jak się przed nim
chronić. Celem realizowanego projektu było
pokazanie mieszkańcom, co robią niewłaściwie paląc w przydomowych piecach. Z poradnika dowiedzieli się także, jak przeciwdziałać
powstawaniu smogu. Poradnik ma walory nie
tylko edukacyjne, ale i profilaktyczne. W publikacji znalazły się informacje o tym, czym jest
smog, jak mu zapobiegać oraz jaki ma wpływ
na zdrowie człowieka.

Co to takiego
ten smog?

Smog to nienaturalne zjawisko, które powstaje za
sprawą człowieka. Sami jesteśmy głównymi winowajcami, chociaż swoje pięć groszy
zawsze dorzuca pogoda.
O tym, że smog naprawdę zabija, i że nie wolno go
lekceważyć przekonali się
mieszkańcy Londynu w 1952
roku. W ciągu czterech dni
zmarło 4 tysiące osób. W
następnych dniach z powodu
smogu zmarło 12 tysięcy ludzi.
Jeśli masz swój ogródek,
a w okolicy ktoś pali w piecu lub w kominku śmieciami
bądź innym świństwem, a nie
daj Boże robisz to Ty sam,
to żywność na całym terenie
wcale nie jest zdrowa. Trujące substancje opadają na glebę oraz snują się do wysokości kilku metrów nad ziemią.
Pył zatruwa więc warzywa,

owoce i wszelkiego typu płody rolne, bo przedostaje się
do roślin poprzez ich system
korzeniowy. Pomidory, marchew, jabłka mogą być tak
naszpikowane
związkami
chemicznymi, że Twoje warzywa i owoce nie tylko nie
zawierają już żadnych witamin, ale wręcz są trujące. Mówienie więc, że „mam zdrowe ogórki, pietruszkę i inne
rośliny z warzywnika” – jest
nieprawdą.
Prosty przykład. Badania
naukowców u jednego rolnika
dowiodły, że jaja pochodzące
od jego wolnowybiegowych
kur są trujące. Kury, dziobiąc
na podwórku trawę, zjadały
pył zawieszony, który opadł
na ziemię. Smog pochodził z
komina domu właściciela kur.
O ironio... rolnik truł przez
lata siebie, swoją rodzinę oraz
ludzi, którym jajka sprzedawał jako swojskie.
Smog szkodzi więc nie tylko ludziom, ale i zwierzętom
i roślinom.
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Jeśli jest bezwietrznie, a do
tego wilgotno, wtedy szkodliwy smog nie unosi się do góry,
ale pozostaje blisko ziemi.
Wówczas tworzy się niewidoczna gołym okiem chmura
smogu, której ruch odbywa się
jedynie w poziomie lub w dół,
a szkodliwe pyły nie ulatniają
się do atmosfery.
Smog to bardzo szkodliwa
dla człowieka mieszanina różnego rodzaju niebezpiecznych
związków chemicznych, z których wiele jest toksycznych.
Na ludzki organizm działa niczym trucizna, a do tego smog
jest bardzo rakotwórczy.

Dlaczego
powinniśmy
bać się smogu?
Smog jest przyczyną wielu
chorób, które ostatecznie prowadzą do śmierci.
Nawet krótkotrwały kontakt ze smogiem wywołuje:
bóle głowy; stany zapalne
dróg oddechowych, w tym
podrażnienia gardła, przeziębienia i zapalenia płuc; podrażnienia oczu, krtani i tchawicy; zmęczenie; obniżenie
sprawności fizycznej.
Smog jest bezbarwny i nie
ma zapachu. Jego cząsteczki
są tak maleńkie, że ludzkie
oko nie może ich dojrzeć.
Smog składa się ze związków chemicznych – z tlenków azotu, siarki, węgla i
węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich, w
tym kadmu, rtęci i ołowiu. W
chmurze smogu znajdują się
również trujące dioksyny i
toksyczne furany.

Najgroźniejsze dla człowieka są jednak pyły zawieszone
i benzo(a)piren – silnie rakotwórczy związek chemiczny.
Pył zawiera drobiny kurzu,
popiołu, sadzy oraz piasku, a
nawet ogumienia.
Najbardziej trującymi substancjami, obecnymi w smogu, są pyły zawieszone, które
są tak niewielkie, że nie można
zobaczyć ich gołym okiem. Są
mniejsze od średnicy ludzkiego włosa, a im cząsteczka jest
drobniejsza, tym głębiej wnika
do naszego organizmu. Pyły
zawieszone, wdychane przez
człowieka najpierw trafiają
do pęcherzyków płucnych, a
stamtąd przenikają do krwi.
Wtedy pojawia się alergia,
wzrasta ryzyko zachorowania
na astmę i upośledza się układ
oddechowy i rozrodczy. Smog
zagraża również układowi krążenia: zapycha tętnice i nierzadko jest przyczyną miażdżycy; prowadzi do arytmii
serca, co w efekcie stwarza
ryzyko zawału serca czy udaru
mózgu. Oddychanie smogiem
powoduje niewydolność serca,
co prowadzić może do nagłej
śmierci sercowej.
Im więcej smogu, tym bardziej rośnie ryzyko pojawienia się różnych chorób.
Wieloletni kontakt z zanieczyszczonym powietrzem
prowadzi do rozwoju nowotworów złośliwych, takich jak
rak płuca, zatok, jamy ustnej,
gardła i krtani, przełyku, nerek. Odpowiedzialny jest za
to silnie rakotwórczy związek
chemiczny o nazwie benzo(a)
piren. Światowa Organizacja
Zdrowia podaje, że smog od-

powiada za 15 proc. wszystkich zgonów z powodu raka
płuc i za aż 30 proc. innych
nowotworów.
Oddychanie
szkodliwym powietrzem, którego trujące substancje dostają
się do organizmu człowieka
powoduje również nowotwory
pęcherza moczowego, mózgu
i szyjki macicy.
Długotrwała styczność ze
smogiem, oprócz zmian nowotworowych, może prowadzić do osłabienia układu
odpornościowego oraz do niewydolności nerek i wątroby.
Szacuje się, że przyczyną 45
tys. przedwczesnych zgonów
w Polsce jest właśnie smog.

Komu zagraża
najbardziej?
Smog jest szczególnie groźny dla osób starszych (powyżej 65 roku życia), osób
otyłych, osób chorujących na
cukrzycę i przewlekle choroby
układu oddechowego oraz dla
alergików. Smog przyczynia
się też do szybszego starzenia
się układu nerwowego, a nawet zwiększa ryzyko choroby
Alzheimera i demencji.
Zanieczyszczenia powietrza
są jednak najgroźniejsze dla
dzieci i to już w okresie płodowym. Mogą powodować wady
wrodzone. Kobieta w ciąży,
która oddychała smogiem rodzi dziecko mniejsze, tak pod
względem wagi, jak i długość
ciała. Prawdopodobnie substancje zawarte w smogu upośledzają przepływ krwi przez
łożysko, w wyniku czego płód
rozwija się wolniej. Dziecko
osiąga słabsze umiejętności

poznawcze, językowe i motoryczne w pierwszych latach po
urodzeniu niż mogłoby osiągnąć, gdyby jakość powietrza
była lepsza. Dzieci, których
mamy w czasie ciąży oddychały zatrutym powietrzem mają
niższy iloraz inteligencji, osiągają gorsze wyniki w szkole,
mają problemy z koncentracją.
Zauważono także, że dzieci w
wieku przedszkolnym, mieszkające na terenach, gdzie występuje smog, częściej chorują
na infekcje górnych dróg oddechowych.
Dlaczego dzieci są najbardziej narażone na negatywne
skutki oddychania smogiem?
Po pierwsze dlatego, że układ
oddechowy dziecka jest jeszcze niedojrzały, a drogi oddechowe wąskie i krótkie.
Po drugie, dziecko oddycha
szybciej niż dorosły (człowiek
w sile wieku bierze 16–20 oddechów na minutę, noworodek
aż 40), a w dodatku maluchy
oddychają ustami, a nie przez
nos, który jest w stanie zatrzymać część zanieczyszczeń.
I sprawa najważniejsza,
smog osadza się blisko gruntu
przy ziemi, dlatego dzieci, ze
względu na niewysoki wzrost
wdychają go znacznie więcej,
niż wyżsi dorośli.
Poradnik wydały Fundacja
Cemex BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ oraz Fundacja 7 dni.
Trafił on do mieszkańców małych miejscowości i wsi subregionu częstochowskiego.
W kolejnym numerze Tygodnika 7 dni przedstawimy
fakty i mity dotyczące smogu.
Renata R. Kluczna
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Olani przez magistrat, ale nie wodą
ciąg dalszy ze strony 1.
* Sprawa zaczęła się od tego, że najemny ZGM-u skarżyli się na zbyt wysokie rachunki za wodę. Rzeczywiście woda
„uciekała bokami”, bo osiedle wybudowano wiele lat temu, więc rury są stare i nigdy ich nie remontowano. Za straty wody
wszyscy mieszkańcy byli obciążani solidarnie, na podstawie odczytu z jednego
głównego licznika, który znajduje się na
początku wodociągu. ZGM wolał wybudować nową nitkę i każdego podpiąć indywidualnie. Robią to jednak tylko dla własnych lokatorów z pominięciem właścicieli
prywatnych. My, jeśli chcemy, to możemy
się podłączyć za jedyne 7 tysięcy złotych.
Nie każdego no to stać.
* Co mnie obchodzą ich inwestycje,
ich nowe nitki wodociągu...? Ja już raz za
wodociąg zapłaciłam przy wykupie domu.
Przecież, gdyby nie było mediów to koszt
domu byłby znacznie niższy. Dlaczego ja
mam płacić drugi raz za to samo? Czy za
każdym razem, gdy komuś przyjdzie do
głowy nowy pomysł, np. ciągnięcia kolejnych rur będę musiała od nowa płacić. Co
to w ogóle jest...? Gdzie jest ten Matyjaszczyk, to ja mu powiem, co o nim myślę...
* Proszę państwa, opanujmy emocje.
Skoncentrujmy się na faktach. W ubiegłym roku była remontowana ulica Olsztyńska. ZGM poinformował nas post factum o możliwości podpięcia się do nowej
nitki wodociągu. Ale już lany był asfalt...
Nikt nie przemyślał tej inwestycji, by w

porę podłączyć nas do nowego wodociągu.
Trzeba było to zrobić, gdy Olsztyńska była
rozgrzebana, a trwało to kilka miesięcy.
Zgodnie z przepisami wszystkie zainteresowane strony przy takiej inwestycji muszą
wydać zgodę. Należało mnie powiadomić
o tym, czy ja wnoszę jakieś zastrzeżenia,
czy mam jakieś uwagi, bo jestem właścicielem gruntu sąsiadującego z inwestycją –
a nikt mnie o tym nie poinformował. ZGM,
przedsiębiorstwo wodociągowe i zarząd
dróg, wszystkie decyzje podejmowali bez
konsultacji z mieszkańcami. Z całą pewnością część mieszkańców byłaby zainteresowana i skorzystała z nowego wodociągu, a
pozostałe osoby po prostu miałyby wiedzę
i świadomość.
* Urzędnikom zwyczajnie brakuje wyobraźni i empatii dla zwykłych ludzi. Nie
zdają sobie sprawy z kosztów podłączenia
się do nowego wodociągu dla właścicieli domków. Stare rury są położone wzdłuż
ogródków, z drugiej strony domów. Natomiast nowe rury idą z przodu domów. To
nie tylko koszt podłączenia do głównej rury,
ale koszt przebudowy własnych przyłączy,
które znajdują się z drugiej strony. W tych
domkach mieszka wielu starszych ludzi,
których nie stać na takie remonty.
* Mówi pan, że nowy wodociąg ciągnie
ZGM..., powiedzmy to otwarcie, to nie
ZGM, a miasto. Zresztą, ktokolwiek by to
nie był, inwestycja jest realizowana z publicznych pieniędzy.
* Mnie osobiście najbardziej dotknął
brak jakichkolwiek informacji ze strony
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miasta i lekceważący stosunek urzędników. Krytykuje się partię rządzącą krajem,
że dzieli ludzi na lepszy i gorszy sort. A co
robi prezydent Matyjaszczyk? – dokładnie
to samo. Pracownicy ZGM-u mówią nam w
oczy: wasza nitka zostaje i sobie będziecie o
nią dbać, a o naszą nitkę będzie dbać ZGM.
To jak to – są wasi i nasi...? Właśnie tak z
nami rozmawiają, chociaż trudno to nazwać
rozmową: ZGM mówi, że nie jesteśmy ich,
wodociągi, że nie jesteśmy stroną. Wszyscy
traktują nas jak obcych, niczym z innej planety.
* Pyta pani co nas czeka – raczej nic
dobrego. Na spotkaniu w wodociągach
poinformowano nas, że za jakiś czas stary
wodociąg zostanie wyłączony, więc ludzie
zostaną pozbawieni wody. Niech mieszkańcy innych dzielnic nie myślą sobie, że
sprawa wodociągów na Zawodziu ich nie
dotyczy. Polityka ZGM jest jasna: pozbyć
się wszystkich starych wodociągów. Olsztyńska jest próbą sił z mieszkańcami. Za
chwilę zajmą się kolejnymi dzielnicami
Częstochowy.
***
Osamotnionymi i bezradnymi mieszkań-

cami dzielnicy Zawodzie zainteresowali się
radna Krystyna Stefańska i radny Marcin
Maranda.

Radna Krystyna Stefańska
(niezależna)
– Sytuacja jest patowa i trudna do rozwiązania. Brak konkurencji na rynku wody
doprowadza do różnych patologii, czego
przykładem może być wymiana rur wodociągowych na osiedlu domków w dzielnicy
Zawodzie. Pomysł obciążenia mieszkańców
dodatkowymi opłatami za wymianę rur,
jest dla nich nie do przyjęcia. Większość
problemów pojawia się w momencie, gdy
lekceważy się prawa obywateli i narzuca się
im decyzje monopolisty. W tej konkretnej
sprawie zaangażujemy prawnika i zrobimy
wszystko, by problem rozwiązać.

Radny Marcin Maranda (MCz)
- Ludzie niestety wpadli w pułapkę zastawioną przez urzędy. Firmy dbają tylko
o swój interes i nie myślą o mieszkańcach.
Zrobię wszystko, żeby tym ludziom pomóc.
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna

Wanda Sowińska

Całej Redakcji
Tygodnika „7 dni”

Nasza gazeto – Ty jesteś jak zdrowie
Kto Cię kupuje – zawsze się dowie

Co w mieście słychać, „kogo rozliczą”
Co u nas w Polsce, czy za granicą...
Nasz tygodniku – ja cenię ciebie

Jesteś też dla mnie – słońcem na niebie.
Zawsze w tygodniu ciebie kupuję

I wtedy ulgę, w swym sercu czuję.
Zaparzam kawę, przy stole siadam

Znany tygodnik – wreszcie rozkładam
On ciekawie zawsze opowie

Co też nowego jest w Częstochowie?
Całej Redakcji – ślę pozdrowienia

Zdrowia! A w pracy swej – powodzenia.
Zawsze otworem stają me drzwi,

Gdy do mnie traﬁa - gazeta „7 dni”!
Wanda Sowińska pisze wiersze od najmłodszych lat. Wydała już 30 tomików.
Obecnie jest w trakcie pisania 31. tomiku. Publikuje w prasie lokalnej i krajowej.
Jest członkinią klubu „Złota Jesień”.
red.
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Oni od tego są,
by pomagać
W poprzednim numerze Tygodnika 7 dni opublikowaliśmy
listę instytucji miejskich, które
udzielają mieszkańcom Częstochowy pomocy prawnej. Osoby
szukająca wsparcia w rozwiązaniu trudnej sprawy powinny też
udać się do parlamentarzystów
ziemi częstochowskiej. Posłowie i senatorowie, prócz tego,
że przyjmują w swoich biurach
osoby w potrzebie, nierzadko
oferują pomoc swoich prawników. Ratunkiem służy tez Kuria
Archidiecezji Częstochowskiej.
Dziś podajemy informacje
o miejskich radnych i radach
dzielnic.
Dziurawa droga, brak chodnika, zbyt
mała liczba koszy na śmieci – te i wiele
innych problemów należy zgłaszać do rad
dzielnic oraz do radnych miasta Częstochowy. Zarówno jedni, jak i drudzy mają obowiązek zajęcia się sprawami mieszkańców
konkretnej dzielnicy.
Nie wiesz jak do nich trafić do swojej
rady dzielnicy czy swojego radnego – podajemy informacje o dyżurach i kontaktach.

Kontakt do radnych
miasta Częstochowy
Ewelina Balt (SLD)

mail: ewelina.balt@gmail.com

Dzielnicy Raków o godzinie 17.30 w Gimnazjum nr 7 ul. Zamenhofa

Jerzy Łodziński (niezależny)

mail: jurek@czg.pl

Anna Majer (PiS)

tel. 532 458 602
mail: anna.majer100@gmail.com
I i III poniedziałek miesiąca w Biurze Rady
Miasta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie godz. 11.00-12.00

Marcin Maranda (MCz)

mail: poczta@maranda.pl
I środa miesiąca w biurze Stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy, Al. NMP 4,
godz. 17.00-19.00

Zbigniew Mizgalski (MCz)

tel. 601 921 598
mail: zbigniewmizgalski53@gmail.com

Zbigniew Niesmaczny (SLD)

tel. 34 324 68 53
mail: smacku@o2.pl

Jerzy Nowakowski (PiS)

mail: jerzy.now@op.pl
każdy poniedziałek miesiąca w Biurze Rady
Miasta godz. 14.00

Monika Pohorecka (PiS)

tel. 504 326 740
mail: m.pohorecka@wp.pl

Andrzej Sowa (PiS)

mail: andrzejsowa7@wp.pl
I poniedziałek miesiąca w Biurze Rady Miasta godz. 16.00-17.00

Krystyna Stefańska (niezależna)

Łukasz Banaś (PO)

tel. 607 360 966
mail: krystyna.stefanska@o2.pl

Artur Gawroński (PiS)

tel. 510 220 307
mail: piotrstrach@poczta.fm

Barbara Gieroń (PO)

tel. 601 546 499
mail: rszczuka@post.pl

mail: lbanas.rmc@gmail.com
zawsze w dniu sesji o godz. 8:30
tel. 602 819 608
mail: glospolnocy@op.pl

mail: basia5525@gmail.com
ostatnia środa miesiąca w Biurze Rady Miasta godz. 15.00

Małgorzata Iżyńska (SLD)

tel. 502 606 646
mail: malgorzata.izynska@interia.eu

Dariusz Kapinos (SLD)

tel. 502 326 262
mail: dariuszkapinos@wp.pl
ul. Wierzbowa 26 Wrzosowiak, czwartek
godz. 17.00-18.00

Justyna Kielesińska (PiS)

mail: jus2609@tlen.pl
II poniedziałek miesiąca 16.00-17.00 w
Biurze Rady Miasta po uprzednim kontakcie telefonicznym

Łukasz Kot (SLD)

mail: lukasz@lukasz-kot.pl
II poniedziałek miesiąca w Biurze Rady
Miasta godz. 15.00-16.00

Jacek Krawczyk (PO)

mail: jac.krawczyk@wp.pl
I środa miesiąca w Biurze Rady Miasta
godz. 15.00-16.00

Albert Kula (PiS)

III czwartek miesiąca przed zebraniem Rady

Piotr Strach (MCz)

Ryszard Szczuka (SLD)
Krzysztof Świerczyński (MCz)

mail: mojradny@gmail.com

Tomasz Tyl (SLD)

tel. 695 402 456
mail: tomasztyl77@gmail.com
I środa miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy
Ostatni Grosz w Szkole Podstawowej nr 8
przy ul. Szczytowej godz. 18.00 - 19.00

Jolanta Urbańska (PO)

mail: urbanskajm@gmail.com;

Łukasz Wabnic (SLD)

mail: lwabnic@czestochowa.um.gov.pl
II czwartek miesiąca w SP 49
przy ul. Jesiennej 42 godz. 17.00

Zdzisław Wolski (SLD)

tel. 501 785 977
mail: zdzislaw.wolski@pan-gaz.pl
każdy poniedziałek miesiąca po uprzednim
umówieniu się w sekretariacie Biura Rady
Miasta godz. 12.00

Piotr Wrona (PiS)

tel. 793 749 317
mail: pw9@wp.pl

Przemysław Wrona (PO)

mail: przemekwrona@onet.pl

Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna
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Jak
celebrujemy
Boże
Narodzenie
Ciągłe życie w biegu pod
telefonem, stres w pracy i
brak czasu dla bliskich. W
nadchodzących Świętach
Bożego Narodzenia Polacy
chcą odnaleźć chwilę spokoju, nacieszyć się rodziną, wyjątkową atmosferą i
prezentami – takie wnioski
płyną z przeprowadzonych
badań.
Spośród 1931 respondentów badania „Sztuka przeżywania i celebrowania Świąt
Bożego Narodzenia według
Polaków”, 36% najbardziej
ceni w grudniowych świętach
czas, kiedy się zatrzymujemy i zapominamy o szarej
codzienności, a 34% chwile
spędzone z rodziną. Dla 18%
najważniejszy jest świąteczny nastrój.
Najpiękniejsze momenty, które chcemy celebrować
podczas Bożego Narodzenia
to rodzinne spotkanie przy
wigilijnym stole (38% deklaracji) i obdarowywanie się
prezentami (26% deklaracji).
Ważne jest także łamanie się
opłatkiem (15% odpowiedzi)
i wspólne śpiewanie kolęd
(12% odpowiedzi).
Mimo wszechobecnych
w naszym życiu technologii, popularności mediów
społecznościowych i niezastąpionej roli Internetu,
gdzie szukamy inspiracji na
prezenty, potrawy i wystrój
domu – w kwestii świąt Bożego Narodzenia Polacy są
wciąż tradycjonalistami. Zdecydowane „tak” świątecznym
tradycjom - deklaruje 37%
zapytanych Polaków, „raczej tak” - mówi 24%, a 19%
zdradza, iż stara się obchodzić święta tradycyjnie. Z kolei 13% respondentów łączy
tradycję z nowoczesnością.
Tylko 7% deklaruje otwarcie,
iż w kwestii świąt nie hołduje
już tradycjom.
Z czym kojarzą się najbardziej Polakom święta? Spośród ponad 1900 badanych,
aż 37% wskazało na prezenty, 31% na rodzinę przy
wigilijnym stole, 17% na
choinkę, a 15% ma konotacje
religijne.
Jednym z kluczowych
elementów świąt, co odzwierciedla przedświąteczna
„gorączka zakupowa” jest
obdarowywanie się upominkami. Tradycja zakupu prezentów zajmuje ważną pozycją na liście świątecznych

wydatków i na dobre wpisała
się w kulturowe obyczaje.
Nabywając upominki świąteczne dla bliskich, ponad
1/4 z nas chce, aby prezent
spełniał marzenia bliskiej
osoby. Dla 27% ważna jest
jego praktyczność, co często
niestety nie odzwierciedla
oczekiwań
obdarowywanej osoby. Reszta badanych
chce zaskoczyć bliską osobę
upominkiem sprawiając jej
niespodziankę, albo liczy na
to, że prezent pozwoli jej na
ciekawe spędzenie czasu.
Jak wynika z badania, najbardziej cieszą nas upominki
świąteczne, które pozwalają
doświadczyć czegoś nowego, przeżyć jakąś przygodę.
Dla 1/4 Polaków najbardziej
wartościowe są prezenty
wykonane
własnoręcznie
przez darczyńcę. Równie
dużą przyjemność sprawiają
otrzymane bony i vouchery,
które można samemu zrealizować.
Idąc z duchem czasów,
coraz więcej osób podarowuje niematerialne prezenty
jak np.: karty podarunkowe
na jazdę gokartem, skok ze
spadochronem, wizytę w
Escape Room i inne atrakcje,
które pozwolą bliskiej osobie doznać niezapomnianych
emocji i na długo pozostają w
pamięci. Prezenty w formie
przeżyć dają szansę na spełnienie marzenia czy rozwijane pasji, na które nie mamy
czasu bądź odwagi się zdecydować.
Średnio na prezent dla
bliskiej osoby przeznaczamy
od 100 do 200 zł. Aż 35%
respondentów przyznało, że
potrafi wydać na upominek
dla kogoś bliskiego od 200 do
300 zł, a 17% nawet powyżej
300 zł. Tylko niewielka część
osób robi listę wymarzonych
prezentów, które chciałoby
otrzymać od najbliższych,
ponieważ lubi niespodzianki.
Święta Bożego Narodzenia są dla większości Polaków przede wszystkim okazją
do spędzenia czasu z najbliższymi oraz możliwością obdarowania się prezentami. W
sprawach związanych z celebracją świąt pozostajemy tradycjonalistami, ale w kwestii
świątecznych upominków,
coraz częściej i chętniej szukamy nowych, alternatywnych pomysłów na obdarowanie bliskich.
red.
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Jak wręczane są
prezenty na świecie
Jólasveinar
na Islandii
Jólesveinar to gwiazdkowi chłopcy, którzy wręczają
prezenty dzieciom na Islandii. Tradycja oczekiwania
na ich świąteczną wizytę ma
swoje źródło w podaniach z
XIII wieku, w których Jólasveinar wraz ze swoją matką
polowali na dzieci w okresie
adwentu. Z czasem zaczęto
ich przedstawiać w czerwonych szatach i długich brodach, przez co upodobnili się
do elfów świętego Mikołaja.
Dziś dzieci na Islandii wierzą, że trzynastu gwiazdkowych chłopców schodzi z gór
w ciągu 13 dni poprzedzających Święta, by opowiadać
dzieciom bajki i wkładać im
do butów drobne podarunki.
Mając w pamięci przeszłość
Jólasveinar, mieszkańcy Islandii nie dziwią się temu,
że w świąteczną noc z domu
giną drobne przedmioty czy
kiełbasa, którą szczególnie

upodobał sobie jeden z małych złodziejaszków.

Buty
pod choinką
we Francji
We Francji przyjął się
zwyczaj umieszczania obuwia pod choinką. Jednak
przygotowania dzieci do
świąt rozpoczynają się dużo
wcześniej. Niemal każde z
dzieci sporządza list, w którym precyzuje, jaki prezent
ucieszyłby je w tym roku.
Popularne są również wyklejanki przygotowywane z
interesujących dziecko ofert
z katalogów świątecznych.
Ponieważ prezenty we Francji otwiera się w świąteczny
poranek, dzieci przyrządzają w noc wigilijną skromny
poczęstunek składający się z
mandarynek i bakalii, którym
wkupują się w łaski roznoszącego prezenty Père Noël.
Biada dziadkom i rodzicom,
gdy w bucie znajdzie się pre-

zent odbiegający od złożonego wcześniej listownie zamówienia. Francuskie dzieci
lubią prezenty, ale nie lubią
niespodzianek.

Befana
we Włoszech
Niejedno dziecko ucieszyłby pomysł spędzenia
nadchodzących Świąt we
Włoszech. Obowiązuje tu
bowiem zwyczaj dawania w
okresie świątecznym dwóch
prezentów. Pierwszy z nich
najmłodsi otrzymują 25
grudnia, ponieważ dzień ten
jest najuroczyściej świętowany we Włoszech. Przynosi
go święty Mikołaj, którego
święto obchodzone jest 6
grudnia, jednak ze względów komercyjnych okres
jego szczodrości wydłużono
aż do Świąt Bożego Narodzenia. Na drugi podarunek
dzieci oczekują 6 stycznia,
w święto Trzech Króli, kiedy to niespodziankę dla
najgrzeczniejszych szyku-

je Befana, postać nieznana
w innych kulturach. Zwyczajowo przedstawiana jest
jako brzydka, pomarszczona
i ubogo odziana wiedźma,
która przelatuje nad miastami na swej miotle i w nocy
z 5 na 6 stycznia zostawia w
skarpecie upominek dla każdego z dzieci. Niegrzeczne
mogą oczekiwać, że o poranku znajdą węgiel, czosnek
lub cebulę podarowane im
przez złośliwą czarownicę.
Legenda głosi, że Befana
nie zdążyła na narodzenie
Jezusa, a o wydarzeniu opowiedzieli jej wracający ze
stajenki Trzej Królowie. Od
tego czasu wiedźma zostawia
prezent w każdym z domów,
w którym znajduje się dziecko, na wypadek gdyby był
nim Jezus.

Amigo secreto
w Brazylii
Są miejsca na świecie,
gdzie o tym, co znajdziemy
w świątecznej paczce, decy-

duje wyłącznie ślepy los. W
Brazylii przyjął się zwyczaj
losowania amigo secreto,
czyli sekretnego przyjaciela,
któremu wręcza się podarek.
Loteria odbywa się tuż przed
ceremonią obdarowywania,
więc kupując prezent, nie
sposób przewidzieć, do kogo
trafi. Komu niespodziewany
podarek nie przypadł do gustu, temu pozostaje dyskretnie wymienić się z innym
niezadowolonym obdarowanym.

Amerykańskie
skarpety
w Japonii
Na ulicach Japonii na
pierwsze sygnały nadchodzących Świąt natknąć możemy
się już w połowie listopada.

W Kraju Kwitnącej Wiśni
chrześcijanie stanowią miej
niż 1 proc. społeczności, dlatego święta mają tu wymiar
czysto komercyjny. Widać to
szczególnie w centrach handlowych, które kuszą z tej
okazji korzystnymi ofertami
oraz obniżkami cen. Styl witryn sklepowych i amerykańskie wzorce przenikają do
japońskich domów. Dzieci
otrzymują drobne prezenty
i słodycze, które rodzice po
pracy wkładają do wcześniej
przygotowanych skarpet. Ponieważ Boże Narodzenie nie
jest dla Japończyków dniem
wolnym, chętniej niż w zaciszu domowym celebrują ten
dzień w wykwintnej restauracji.
red.

Niebezpieczne
konsekwencje
zalegającego śniegu
34.
Dopiero jak ktoś wyjął kiełbasę na zagrychę, przypomniało mu się, że do jutra rano ma
skonstruować maszynę, która
będzie produkowała wędlinę
jeszcze lepszą niż szynka. Zerwał się gwałtownie z ławki,
pożegnał się z całym zacnym
towarzystwem i zataczając się
na boki, poszedł drogą do stojącej pod lasem chałupy starego
Kazimierskiego.
Leciwy gospodarz miał w
zwyczaju kłaść się spać razem
z kurami. Toteż gdy Świder
znalazł się przed chałupą, światła były już pogaszone, a drzwi
zamknięte. Wówczas pomyślał
sobie, że nie będzie niepokoił
starego człowieka budząc go w
nocy, lecz sam wejdzie do sieni,
gdzie znajdował się parnik, który zamierzał przerobić na ową
maszynę – absolutne novum w
dziedzinie przetwórstwa mięsnego.
Grube drzwi z desek zostały
zamknięte na kłódkę. Sforsowanie ich bez uszkodzenia nie
było możliwe. Antek obszedł
chatę dookoła i zauważył czarny otwór w ścianie nad stodołą.
Tuż nad nią mieściło się boisko
służące do składowania siana.
Otwór wielkości małego okna

miał służyć zapewnieniu prawidłowej wentylacji, aby siano
nie gniło. Na szczęście Antek po
drodze zdołał już nieco wytrzeźwieć, gdyż inaczej nie wiadomo
jak zakończyłaby się próba
wspięcia się po ręcznej młocarni i przedostania się z niej przez
okienko do stodoły.
Udało mu się bez żadnego
kłopotu wylądować na sianie
chociaż i tak musiał się namęczyć z wystającym gwoździem,
który zahaczył się o pasek do
spodni i przez dłuży czas nie
chciał puścić. Wylądowawszy
na sianie, zaczął przedzierać się
w kierunku drabiny.
Musiał uważać, gdyż wokół
było tak ciemno, że łatwo mógł
upaść z boiska na twarde klepisko w sieni. Idąc na czworaka
po sianie odnalazł wspartą o
ścianę drabinę i ostrożnie zszedł
po niej w dół. Parnik wciąż huczał a wielka pokrywa dudniła i
podskakiwała.
Zatem stary Kazimierski
musiał zaakceptować fakt przerobienia parnika na małą bimbrownię skoro nie odłączył go
od prądu. Na pewno jednak nie
bezinteresownie; prawdopodobnie wypił już cały bimber, który skroplił się od rana, bo było

powszechnie wiadomo, że i on
od kieliszka nie stronił. Świder
zapalił światło i ze zdumieniem
stwierdził, że butelka, w której
gromadził się napój księżycowy
jest prawie pełna.
Wyglądało na to, że stary w
ogóle jej nie tknął. Może się bał,
że bimber wypali mu kiszki?
Świder takich dylematów nie
miał. Złapał flaszkę i pociągnął
łyk jeszcze ciepłego napoju.
Smak miał dziwny, trochę jakby
go było czuć gumą. W sumie nie
wiadomo dlaczego, bo proporcje składników zostały dobrane
tak jak zawsze, czyli na bitwę
pod Grunwaldem, a zatem kilogram drożdży, cztery kilogramy
cukru i dziesięć litrów wody.
Coś mu się mocno w głowie
po tej księżycówie zakręciło bo
ni stąd ni zowąd wydało mu się,
że jest ptakiem. Machał rękoma
jakby chciał się wzbić w powietrze, nawet wyłaził na drabinę i
trzymając rozstawione ręce zeskakiwał z niej na klepisko. Ale
w powietrze i tak nie poleciał
mimo że w wyobraźni pewnie
szybował jak orzeł nad Górami
Skalistymi. Później znowu złapał za dłuto i siekierę, i zaczął w
zapamiętaniu kuć i drążyć ściany z grubych drewnianych bali.

Spod jego dłuta ukazywały się
ludzkie twarze i zastygłe w bezruchu postaci. Wytrwał w tym
transie ponad godzinę. Gdyby
znawca sztuki przyjrzał się jego
dziełu odkryłby, że ten pijaczyna właśnie odtworzył fragment
Kaplicy Sykstyńskiej. Ale Świder już się tym nie interesował.
Wypił do reszty bimber i rzucił
się w stronę parnika.
Przez całą noc z chaty dochodził jazgot i zgrzyty. Coś waliło,
tłukło się, warczał jakiś silnik,
błyskało się, hurkotało jakież
żelazne koło i coś niemiłosiernie głośno strzelało. W końcu
nad ranem wszystko ucichło.
Tylko ptaki jakoś tak dziwnie
ćwierkały. A Kazimierski przez
całą noc spał kamiennym snem i
żadnego hałasu nie słyszał.
Obudził się koło siódmej
rano, napił kwaśnego mleka i
z przyzwyczajenia poszedł do
obory. Kiedy wszedł do sieni
zdumiał się niesłychanie na widok parnika. Ta cała maszyneria, która przedwczoraj służyła
do gotowania ziemniaków dla
świń, wczoraj do produkcji bimbru, dziś rano została tak przerobiona, że wręcz trudno było
odgadnąć jej przeznaczenie.
cdn

15-centymetrowa warstwa śniegu o powierzchni 1 m2 waży aż
50 kg. Zagrożenie, jakie niesie
zalegający na dachu śnieg, rośnie
z upływem czasu, nawet przy
braku dalszych opadów i zwiększa się w czasie odwilży.
Metr sześcienny świeżego
puchu waży 200 kg, śniegu mokrego już 800 kg, a topniejącego aż 900 kg. Jak duże zagrożenie niesie nieusunięty śnieg
przekonaliśmy się w 2006 r.,
gdy pod naporem śniegu zawaliła się śląska hala MTK, zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało
rannych.
Opady śniegu nieodzownie wiążą się z koniecznością
odśnieżania, także dachów.
Zasady, którymi każdy przedsiębiorca powinien kierować
się podczas odśnieżania dachu
określone są przepisami BHP
dla prac na wysokości (czyli
prac wykonywanych co najmniej 1 m nad ziemią). Każdy
pracownik odśnieżający dach
powinien być wyposażony w
sprzęt do asekuracji: odpowiednią uprząż i liny. Bezpieczeństwo powinna zapewniać lina
kotwicząca. Pracownik musi
mieć ochronny kask, odpowiednie ubranie i obuwie oraz gorące napoje i pomieszczenie, aby
ograzać się po pracy. Odśnieżanie powinno być nadzorowane
przez osoby do tego wyznaczone, teren prac zabezpieczony i
oznaczony.

Ponadto pracownicy odśnieżający muszą przedstawić orzeczenie lekarskie dopuszczający
ich do pracy na wysokości.
– Każdy, kto jest odpowiedzialny za budynki powinien
zimą pamiętać nie tylko o odśnieżeniu chodników i ulic, ale
także o dachach, oczyszczając je sukcesywnie ze śniegu.
W myśl art. 5 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w okresie zimowym, na
właścicielu nieruchomości spoczywają obowiązki związane
z uprzątnięciem błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników położonych wzdłuż
nieruchomości. Zgodnie z orzecznictwem sądów, obowiązek
dbałości o zdrowie i życie człowieka może wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale ze
zwykłego rozsądku, popartego
zasadami doświadczenia życiowego, które nakazują również
unikanie
niepodyktowanego
koniecznością ryzyka, a także
podjęcia niezbędnych czynności zapobiegających możliwości
powstania zagrożenia dla życia
lub zdrowia człowieka. Właściciel lub zarządca nieruchomości
są zatem zobowiązani do podejmowania wszelkich środków,
mających na celu minimalizację zagrożenia – mówi Marcin
Pabiś, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia.
red.
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA
– 86 zł (ulga 50%: młodzież szkolna i studenci w wieku 1624 lat; odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW; mężczyźni
od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat), (ulga
75%: członkowie uczestnicy do 16 lat i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami).
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Opłaty za wędkowanie
na 2018 rok

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
OKRĘGOWA
na ochronę i zagospodarowanie wód - 131 zł.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
OKRĘGOWA (ULGOWA)
na ochronę i zagospodarowanie wód - 72 zł (składkę ulgową wnoszą: młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat;
odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW; mężczyźni od 65
roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem
posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; odznaczeni
Medalem Za Zasługi Dla Okręgu Częstochowa). Odznaczeni
złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni ze składki okręgowej.

lenia na dany Okręg).

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
OKRĘGOWA
(ULGOWA – SPECJALNA)

– roczna 260 zł.

na ochronę i zagospodarowanie wód - 62 zł (składkę wnoszą
osoby, które ukończyły 75 lat).

SKŁADKI CZŁONKOWSKA OKRĘGOWA UCZESTNIKA do lat 16
– 25 zł (uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach
ogólnodostępnych PZW w całej Polsce po pobraniu zezwo-

SKŁADKI DLA NIEZRZESZONYCH
I CUDZOZIEMCÓW
OPŁATY OKRESOWE
dla członków PZW
– jednodniowa 15 zł i trzydniowa 35 zł; dla niezrzeszonych i
cudzoziemców - jednodniowa 30 zł, trzydniowa 50 zł, tygodniowa 80 zł.
Zarząd Okręgu PZW Częstochowa od kilku lat nie pod-

nosił składki na ochronę i zagospodarowanie wód, która wynosiła 116 zł. W tym roku zdecydowano się podnieść ww.
składkę, która będzie obowiązywała w 2018 roku z uwagi na:
1. Znaczący wzrost cen materiału zarybieniowego;
2. Wzrost kosztów utrzymania wód (usługi i materiały);
3. Nową sytuację prawną PZW, jako użytkownika rybackiego, która będzie skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat na rzecz Skarbu Państwa, przewidzianych w
nowym Prawie Wodnym.
Robert Amborski,
rzecznik prasowy Okręg PZW Częstochowa

KRZYŻOWKA SPONSOROWANA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Michaś

Michaś prawdopodobnie został wyrzucony. Bardzo płakał, był
głodny i zaniedbany. Urodził się w 2015 r. Jest bardzo milutki,
lubi się przytulać i miziać. Lgnie do ludzi. Michaś jest zaszczepiony i wykastrowany. Ładnie korzysta z kuwety. Marzy o nowym domu, z którego nie będzie wyrzucony.
Dla naszych podopiecznych szukamy osób, rodzin, które kochają i szanują zwierzęta traktując ich jak członków swojej rodziny.
Zapraszamy po więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny: Marta tel. 728 712 883.

Kontakt w sprawie adopcji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Oswojeni”
42-202 Częstochowa , Al. Wolności 66/8
http://oswojeni.pl, adopcje@oswojeni.plm, tel. 728 712 883

Okres przed samymi świętami
jest bardzo stresujący. Nawał
obowiązków, generalne porządki, kupowanie prezentów i przyrządzanie wigilijnych pyszności
– o tym wszystkim musimy
pamiętać. Warto rozplanować
przygotowania, aby uniknąć
nawarstwienia się wszystkich
spraw przed samym Bożym
Narodzeniem.
1. Przygotowanie menu i
stworzenie listy zakupów.
Nie trzeba biegać w panice po
sklepach spożywczych dzień
przed Wigilią. Świąteczne menu
można stworzyć dużo wcześniej,
czyli spokojnie zaplanować, co
przygotujemy i rozpisać całą
listę zakupów.
2. Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość ozdób choinkowych.
Niektóre z nich niszczą się
podczas całorocznego przechowywania, dlatego warto
się zastanowić, czy nie należy
dokupić nowych, aby potem
uniknąć przykrego zaskoczenia podczas ubierania choinki.
Początek grudnia to idealna pora
na własnoręczne przygotowywanie ozdób i dekoracji, koniecznie
wspólnie z dziećmi.
3. Kupowanie prezentów. Zostawienie tej czynności na ostatnią

chwilę jest dosyć karkołomne, a
do tego zwyczajnie nieopłacalne
- przed samymi świętami sklepy
często podnoszą ceny. Kup
prezenty sporo wcześniej i nie
zapomnij ich dokładnie schować.
4. Okna umyj na około 2
tygodnie przed świętami. To
wystarczy, aby nie ubrudziły się
do Bożego Narodzenia. Lepiej
nie zostawiać tej czynności na
ostatnią chwilę, zwłaszcza jeśli
zamiast kilku okien masz w
domu kilkanaście.
5. Przygotowanie pierników.
Pierniki to chyba jedyny deser,
który smakuje o wiele lepiej,
jeśli przygotuje się go z dużym
wyprzedzeniem. 2 lub 3 tygodnie
przed Wigilią to idealny moment
na pieczenie tych aromatycznych
ciasteczek. Po wystudzeniu
zamknij je w szczelnych słojach
i pozostaw do skruszenia.
6. Przygotowanie pierogów.
Pierogi z kapustą i grzybami
możesz przyrządzić 2 tygodnie
przed świętami, a następnie je
zamrozić. Oczywiście, mrożone
nie będą już tak smakowite jak
te świeżo przygotowane, ale
jeśli wiesz, że w Wigilię czeka
cię masa roboty, warto zrobić
pierogi sporo wcześniej, a potem
tylko je rozmrozić.

Motto na 7 dni
„Dzieci są wiecznie szczere, nie wstydzą
się prawdy, a my dorośli z obawy, by
nie wyglądać na zacofanych, gotowi
jesteśmy zaprzedać to, co na najdroższe,
chwalimy to, co nas odpycha i potakujemy temu, czego nie rozumiemy.”
Borys Pasternak

HUMOR

na dobre 7 dni
Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden:
„Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z...”
– Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza.
Otwiera następny:
„Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie...”
– Eeee, to już znam. Otwiera następny:
„Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska,
lat 5. Proszę, Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go
do końca. A najlepiej przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie
spam, to realny sposób na zarobienie pieniędzy...”.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Trzeba mieć
zdrowie
na Święta
Uff, minął Mikołaj, święty,
nie-święty, ale zajęty. Chyba
tylko dzieciom sprawia on
radość, starszych wystarczająco wymęczą puszczane w
marketach, od początku listopada kolędy. Idzie Boże
Narodzenie, Christmas time,
tralalala... Trzeba mieć na to
zdrowie.
Zdrowie nie ma u nas priorytetu politycznego. Gniew
ludu organizowany był przeciw sądom, klikom samorządowym, obleśnym reprywatyzatorom oraz Arabom i
Niemcom. Jakoś nawet tym
kretynom z hasłami „j... arabusów” nie przychodzi do
głowy, że aby komuś przywalić trzeba mieć siłę i zdrowie.
Problem zdrowia zatem leży,
i może to i dobrze. Gdyby
miano zrobić z naszymi szpitalami to samo, co zrobiono z
Trybunałem Konstytucyjnym,
zgroza przejęła by populację.
Czytam sobie dla urozmaicenia życia teksty prasowe
sprzed ponad 100 lat i rosnę

z podziwu. Spory o opiekę
zdrowotną prawie takie same
jak teraz. Wtedy też debatowano nad kasami chorych,
nad upaństwowieniem szpitali
i lekarzy, pojawiała się wiara
w szarlatanów, „medycynę
naturalną” i ruch antyszczepionkowy. W „Głosie Lekarskim” z 1907 r. tak sobie
pisano o tym ostatnim. Coraz
więcej pojawia się zwolenników tzw. „naturalnego leczenia”. W Krakowie człowiek
kwalifikujący się do domu dla
obłąkanych wydał broszurę
przeciw szczepieniom. Była
to polemika z tekstem lekarza
miejskiego Ignacego Scheittera o konieczności przymusowych szczepień na ospę. Broszura mówiła, że ospa leczona
naturalnie nie jest chorobą
groźną, szczepienia nikomu
nic nie dają, rujnują zdrowie
milionów ludzi. Broszura odwoływała się do pisma „Przyjaciel Zdrowia” wydawanego
w Berlinie. I co? Prawie, jak
teraz.

Prawie, bo pod groźbą więzienia nie wypada nazwać nosiciela najgłupszych poglądów
„człowiekiem kwalifikującym
się do szpitala dla obłąkanych”. Pewnie by się obłąkani czuli urażeni. Nie wypada
też odwoływać się do pism
wydanych w Niemczech (to
nie modne), dziś należy przywoływać autorytety z Nowego
Jorku. Ale reszta, jak znalazł.
Można twierdzić, że nie tylko ospa (którą zlikwidowano
dzięki szczepieniom), ale każda choroba nie leczona nie jest
groźna. Jak się człowiek na
coś nie leczy, to jest zdrowy,
nawet jak umiera, to też się
czuje zdrowym, bo mu lekarz
nie naopowiadał o chorobach.
Szczepienia zatem nic nie
dają, a być może przez przymus kontaktu z doktorami rujnują nerwy (a więc zdrowie).
Medycyna naturalna ma zatem
prostą i zrozumiałą odpowiedź
na wszystko. Tylko czy sama
jest „naturalna”? Chyba nie,
bo już w czasach naszego
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TYGODNIK REGIONALNY

Biegańskiego zorientowano
się, że opowieści o ludowych
zielarkach, szamanach, uzdrowicielach to zwykła blaga.
Znachorem stawał się były
sanitariusz wojskowy, który
dzięki doświadczeniu potrafił
złożyć rękę i wyrwać zęba,
mamrocząc coś pod nosem.
Brał za to za poradę jedno jajko, zamiast jednego rubla i za
to go ceniono. Medycyna naturalna miała więc mało wspólnego z tradycją ludową, wiele
za to z tradycją zachłanności,
wydrwigroszostwa, łgarstwa i
wciskania ciemnoty do głowy.
Nie wiele się zmieniło w
ciągu ponad 100 lat. Gdy jest
problem dla nas zrozumiały (naprawa rury w klozecie)
idziemy do fachowca i płacimy tyle ile trzeba. Gdy coś jest
znacznie ważniejsze, ale niezrozumiałe, wybieramy szamana, bo lekarz jest za drogi.
I jeszcze sami sobie łżemy w
żywe oczy, że zdrowie jest dla
nas najważniejsze...
Jarosław Kapsa

Józef Męcina-Krzesz (1860–1934):
„Marzenie”
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