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Jak przyjdą
odciąć
wodę, to ja
im odetnę...

Konflikt pomiędzy mieszkańcami Zawodzia, a Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie przybiera na sile.
Chodzi o stary wodociąg, który ma zostać
zastąpiony nowym w okolicach ulicy Olsztyńskiej. Ponieważ jednak nie wszyscy
mieszkańcy są do nowego podłączeni, a
stary zostanie wyłączony, część osób może
wkrótce zostać pozbawionych dostępu do
bieżącej wody. Nic dziwnego więc, że ludzie szykują się do walki z urzędnikami.
Zapowiadają, że jeśli trzeba będzie, zorganizują akcje protestacyjne pod urzędem miasta w Częstochowie.

Do naszej redakcji zgłosiła się osoba,
której temat dotyczy, choć nie zalicza
się do właścicieli wykupionych domów.
Nasza bohaterka jest wyłącznie najemcą mieszkania, którego wielbicielem jest
miasto Częstochowa, natomiast budynkami zarządza ZGM TBS.
– Jestem lokatorką ZGM TBS. Wynajmuję jeden z domków, segmentów na Zawodziu. Do tej pory umowę na wodę miałam z ZGM-em. Wszystko płaciłam im:
za śmieci, wodę i ścieki. Niedawno zamontowali mi nową studzienkę na moim
podwórku, co wiąże się z odcięciem mnie
od starego dopływu. Teraz podobno mam
podpisać umowę z wodociągami. Pani
sobie to wyobraża, ja lokator mam podpisywać umowy...? A dopowiem, że warunki tej umowy są nie do przyjęcia. Na
przykład mam odpowiadać za studzienkę.
Gdy tylko dostałam pismo z ZGM-u poleciałam do wodociągów. Tam powiedzieli

mi, że po podpisaniu umowy wszystkie
koszty, na przykład napraw rur będę pokrywała ja, więc umowy nie podpisałam.
Zresztą mnie chyba żadnych umów podpisywać nie wolno, skoro wciąż obowiązuje
mnie umowa z ZGM-em.
Ja się pytam, jak mam podpisać, skoro
jestem tylko lokatorem, a nie właścicielem domu? Nie rozumiem. A w ogóle kto
wpadł na taki pomysł? Teraz mnie straszą, że odłączą mi wodę, jeśli nie podpiszę umowy. To co ja mam robić, niech mi
prezydent Matyjaszczyk powie?
A tak w ogóle to przyszli do mnie bez
planów. To ja do nich mówię: przyszliście
mi wodę zakładać i nie wiecie, gdzie są
rury w waszym mieszkaniu...?
Wie pani co oni zrobili? – nic. Podłączyli się jakimś plastikowym przyłączem
do starej rury, która była podpięta wyłącznie do ubikacji. Łazienka i kuchnia miały
nowe rury, bo ja je wymieniłam.
ciąg dalszy na stronie 8

NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE 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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Ubaw w 7 dni
@ Mkną po drogach niebieskie autobusy
pasażer na gapę: Ma być opinia rzeczoznawców i ekspertów,a kiedy
zarzuty prokuratorskie dla Matyjaszczyka i Romana Bolczyka?
xkx@poczta.gazeta.pl: Podstaw do zarzutów prokuratorskich niestety
nie ma. Jeśli tabor uzyskał stosowne certyfikaty to oznacza iż wszytko
z nim (przynajmniej na papierze a dla wszystkich papier się liczy) było
ok. Przetarg też przeprowadzono zgodnie z regułami gry. Jedyny bad to
powierzenie produkcji firmie z problemami finansowymi. No ale tabor
miał być za psie pieniądze więc nikt już dalej w nic nie wnikał. Sam w
sobie napęd hybrydowy to aktualnie nic nadzwyczajnego takie autobusy
mają w swej ofercie giganci od produkcji autobusów. A co do niebieskich autobusów to niestety fakt iż kupujemy to co inni się wyzbywają
nie najlepiej świadczy o naszym MPK. Rozwiazanie -jedyne sensowne
to wzorem miast śląskich lub Krakowa lub warszawy wziąć dodatkowego prywatnego przewoźnika co przejmie obsługę niektórych linii lub
brygad dając własny (i to nowy) tabor.
medalikarz99@interia.pl: Zarzuty prokuratorskie?? Puknij się w
czoło,plebejuszu.Typowy szczekający piesek,co w doopie był i goovno
widział.
kolonie@interia.pl: Zarzuty prokuratorskie? A dla ciebie oddział psychiatryczny.
Ala65: A tak zarzuty, już dawno ktoś to powinien zgłosić do prokuratury. Jak im nie wstyd pisać „Termin wyjazdu autobusów hybrydowych
na ulice miasta Częstochowy na chwilę obecną nie jest znany”. Zmarnowane pieniądze unijne.
Xyzod: O widzę,że czerwone burki odszczekują się w obronie swojego
pryncypała. Zmarnotrawione 60 milionów na zakup bubla pod nazwą
hybryda,to dla was nic takiego,narażenie pasażerów na roztrój nerwowy z powodu decybeli. Co byś powiedział mądralo,gdyby były ofiary
śmiertelne,jak to gówno hybrydowe się zapaliło. Tak zarzuty prokuratorskie dla Matyjaszczyka i byłego prokuratora Romana Bolczyka ,za
niegospodarność, narażenie życia i zdrowia pasażerów.
priemyslaw1974@gmail.com: @xyzod Z całym szacunkiem zastanowiłeś się człowieku nad tym co piszesz? Jakie 60 mionów skoro tabor
nic nie kosztował bo dotacja była na poziomie 100%. A co do typu napędu to taki wymóg postawił stosowny fundusz który płacił za tabor. I
to także stosowny fundusz nakazał wykonanie czegoś czego nie było w
ultra krótkim terminie. Dlatego do przetargu nie stanęli producenci typu
MAN czy MERCEDES. A Cz-wa miała wybór zrezygnować z dotacji
lub zaryzykować. Wybrano opcje drugą. To iż producent nie poradził
sobie z zadaniem i pod presją czasu wyprodukował buble to sprawa
inna. Tabor otrzymał stosowne certyfikaty bezpieczeństwa w związku
z tym jeżeli jest niebezpieczny to znaczy iż go nie sprawdzano (albo co
prawdopodobne sprawdzano nie autobusy fizycznie lecz papiery a papier wszytko przyjmie). I aktualnie z tego co wiadomo w tym kierunku
idzie śledztwo prokuratury. Co więcej MPK Cz-wa występuje w nim
jako pokrzywdzony. Bo to rolą producenta jest mierzyć siły na zamiary
i wiedzieć co i w jakim terminie jest w stanie wyprodukować oraz co
oczywiste zagwarantować właściwy montaż. Jeśli nie jest w stanie sobie
z czymś poradzić nie powinien startować w przetargu. Kwestia inna czy
powinno się zaakceptować ofertę producenta z drugiej ligi skoro nie zdecydowali się giganci (i jedynie ta decyzja może obciążać decydentów z
naszego miasta) nie mniej to nie w MPK Cz-wa składano hybrydy tylko
w firmie Solbus. I tam trzeba kierować swe pretensje.
Xyzod: priemyslaw - Pieniądze na ten projekt dawał rząd Hiszpanii,w
ramach sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji dwutlenku węgla.W tym czasie hybrydy produkowane były tylko w Hiszpanii,można
było zakupić mniejszą ilość sprawnych i sprawdzonych autobusów,a nie
ładować pieniądze w Solbus.Dzwonkiem ostrzegawczym dla naszych
włodarzy powinien być fakt,że w czasie testowania hybrydy doszło do
pożaru.Gdynia jako drugi beneficjent otrzymanej dotacji,zrezygnowała
z zakupu hybryd Solbus.
priemyslaw1974@gmail.com: @xyzod Problem w tym iż ze wszystkim czekano do ostatniej chwili a w momencie ogłoszeniem zasad programu Gazela w Hiszpanii firma od hybryd się już zwinęła. A potem po
wszystkich stronach zapanowało typowe polskie było podejście „jakoś
to będzie”. Fundusz dał termin który w zasadzie wystarczał na realizacje
kontraktu na typowy tabor lub coś co już jest na rynku a nie na coś co
miało być budowane od podstaw. Solbus też stwierdził a co mi tam i
wszedł w coś w co nie weszli giganci. W efekcie jest jak jest i rozwiązania w zasadzie nie ma. To znaczy pewnie fachowcy z MAN-a czy Mercedesa czy Solarisa czy jakiejś Scanii mogą podjąć się doprowadzenia
naszych hybryd do stanu używalności i pewnie na 90% się to da zrealizować tyle iż nikt tego za darmo robić nie będzie. Po prostu nasuwa się
stwierdzenie iż za darmo = się najczęściej drogo lub bardzo drogo. Teraz
przetarg na nasze tramwaje wygrała PESA która ma poważne problemy
z realizacją kontraktów (ostatnio Kraków zrezygnował z jej usług) a z
użytkowanymi TWISTA -mi były problemy oby nie powtórzyła się sytuacja z hybrydami.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych
w obrębie: Biała Wielka działka nr 4958, Zbyczyce
działka nr 30, Nakle działka nr 369/1 i nr 369/3.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest na tym zdjęciu?

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.

a) maszynka do mielenia kawy
b) maszynka do mielenia mięsa
c) maszynka do rozdrabniania piasku
d) maszynka do mielenia maku
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – elektroniczna gra zręcznościowa –
udzielił pan Michał.
Gratulujemy!
red.

Kontrola Inspekcji Handlowej

Jak kupić dobrą
rybę na Święta?

Inspekcja Handlowa sprawdziła jakość ryb, owoców morza i przetworów z nich. Dopatrzyła się nieprawidłowości w ponad 70 proc. sklepów i hurtowni. Najwięcej zastrzeżeń kontrolerzy mieli do ryb
mrożonych.
Na wigilijnym stole nie może zabraknąć śledzi, karpia czy łososia. Problem w
tym, jak kupić dobrą rybę? Wybrać świeżą,
mrożoną, a może w marynacie? Kontrola
Inspekcji Handlowej na zlecenie UOKiK
wykryła, że w sklepach jest pełno nieprawidłowości – od zbyt dużej warstwy glazury (lodu) w mrożonych rybach poprzez
liczne zażółcenia, pozostawione płetwy
po produkty przeterminowane. Ponadto w
wielu przypadkach klienci są wprowadzani
w błąd lub nie dostają podstawowych informacji.
Inspektorzy sprawdzili 1020 partii ryb i
przetworów rybnych. Odwiedzili 161 sklepów (w tym 59 należących do sieci handlowych) oraz hurtowni w całej Polsce. W
pierwszej kolejności sprawdzali placówki,
na które były skargi. Badali zarówno jakość, jak i oznakowanie ryb mrożonych,
świeżych, wędzonych, konserw i marynat,
a także owoców morza. Nieprawidłowości
znaleźli aż w 117 placówkach (72,7 proc.),
zakwestionowali 391 partii produktów
(38,6 proc.).
Najgorzej wypadły ryby mrożone,
zwłaszcza te w glazurze, czyli otoczce z
lodu. Kontrolerzy mieli różne zastrzeżenia aż do 64,5 proc. partii (169 z 262). Ze
względu na jakość, zakwestionowali 43
partie. Powody? Badania w laboratoriach
UOKiK wykazały, że zawartość warstwy
lodu jest często wyższa niż producent deklarował na opakowaniu, np. zamiast 35
proc. było jej 43,3 proc., a zamiast 30 proc.
– 42 proc. W efekcie konsument kupował
mniej ryby, choć płacił za większą ilość.
Wygląd, zapach mrożonek i ich smak po

ugotowaniu też pozostawiały wiele do życzenia.
Przykłady:
* łosoś norweski mrożony z glazurą był
mocno wysuszony, miał intensywne zażółcenia oraz lekko tranowy smak i zapach,
* mrożone filety z mintaja po rozmrożeniu były maziste, a po przyrządzeniu –
gąbczaste i rozpadające się,
* tusza nototeni była niewłaściwie oprawiona – pozostawiono płetwy i narządy
wewnętrzne m.in. gonady.
Sporo zastrzeżeń było też do ryb świeżych (zakwestionowano 52 proc. partii),
mrożonych owoców morza (43,5 proc.
miało nieprawidłowości) oraz ryb wędzonych (uchybienia w 37,3 proc. partii). Na
tym tle w miarę dobrze wypadły konserwy
i marynaty rybne (zakwestionowano po ok.
20 proc.), choć zdarzało się, że zawierały
np. za mało ryby czy białka lub za dużo
sacharyny w stosunku do ilości deklarowanych na opakowaniu.
Inspekcja Handlowa odkryła także
wiele nieprawidłowości przy oznakowaniu ryb. Z tego powodu zakwestionowała
prawie połowę (49,3 proc.) produktów
sprzedawanych luzem. Przy stoiskach brakowało podstawowych informacji, m.in. o
producencie, miejscu połowu, składnikach
– w tym wywołujących alergię (np. przy
rybie w panierce), warstwie glazury z lodu.
Co więcej, klienci byli czasem wprowadzani w błąd, np. tańszą limandę żółtopłetwą
sprzedawano jako droższą solę, a filety z
czarniaka jako filety z dorsza.
W 12 sklepach kontrolerzy znaleźli 21
partii produktów przeterminowanych – od
1 dnia aż do 18 miesięcy. Były to ryby wę-

dzone i mrożone, sałatki rybne, smażone
kotlety z dorsza, konserwy i marynaty. Natychmiast wycofano je ze sprzedaży.
Efekt kontroli to 12 mandatów (w sumie
2,2 tys. zł) i 67 decyzji o karach pieniężnych (w sumie 91,7 tys. zł). IH zawiadomiła też o nieprawidłowościach wojewódzkie
inspektoraty jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych oraz organy nadzoru
sanitarnego i weterynaryjnego.

Jak kupować ryby?

1. Przyjrzyj się dokładnie świeżym rybom. Powinny mieć przezroczysty śluz na
skórze, wypukłe błyszczące oczy, jaskrawe
skrzela.
2. Im mniej glazury w mrożonce, tym
lepiej. Dla ochrony ryby przed zepsuciem
wystarczy 5 proc. otoczki z lodu. Dlatego
unikaj produktów, które mają powyżej 10
proc. glazury – po rozmrożeniu stracą na
wadze.
3. Sprawdź skład na opakowaniu lub
wywieszce. Do ryb mrożonych czasem dodawane są związki fosforu po to, aby związać wodę. W efekcie kupujesz rybę, która
ma mniej tkanki mięsnej.
4.
Pamiętaj, że eskolar i kostropak
oferowane jako „ryba maślana” zawierają
woski, które mogą wywoływać dolegliwości żołądkowe. Dlatego te gatunki nie
mogą być sprzedawane luzem, a na opakowaniach znajdziesz informacje o metodach
ich przygotowania oraz ryzyku zachorowania.
5. Upewnij się, że ryby nie są przeterminowane. Zwróć też uwagę na warunki ich przechowywania – czy nie leżą np.
poza lodówką.
6. Na opakowaniu lub etykiecie szukaj
też takich informacji, jak: nazwa polska i
łacińska, metoda produkcji (np. złowione
w morzu, wyhodowane), obszar połowu.
7. Masz wątpliwości? Skontaktuj się z
Inspekcją Handlową.
red.
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Nie będzie bezpiecznie

Rada Dzielnicy nie
dotrzymała słowa
– Nie chciałabym zabrzmieć, jak jakiś pieniacz,
ale myślę o dobru moich dzieci, a ich bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Zrozumie mnie każdy, kto troszczy się o swoich
najbliższych. Żaden z urzędników nie narażałby swoich dzieci, nam natomiast każe się to
robić każdego dnia. Wielokrotnie mieszkańcy
dzielnicy Tysiąclecie pisali błagalne pisma do
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, z prośbą o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy
Kiedrzyńskiej, na wysokości ulicy Zapolskiej i
przychodni lekarskiej. Nie tak dawno doszło
tu do śmiertelnego w skutkach potrącenia pieszego. Osoba starsza poruszająca się o lasce,
przechodziła przez ulicę wracając z przychodni.
Nie wiem, czy musi dojść do kolejnej tragedii,
by ktoś nareszcie nas wysłuchał? – mówi jedna
z mieszkanek.
Rozgoryczenie
mieszkańców Tysiąclecia jest tym
większe, że wniosek o zainstalowanie świateł na przejściu składali już w biegłym
roku. Wówczas to otrzymali
od Rady Dzielnicy wiadomość, że ulica Kiedrzyńska będzie remontowana i
prośba o światła zostanie
uwzględniona. Niestety stało się inaczej. Co prawda
Kiedrzyńską wyremontowano, ale nie ustawiono przy
spornym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.
– Teraz wcześnie robi
się ciemno. Dzieciaki wracają ze szkoły do domu,
przechodząc przez bardzo
niebezpieczne skrzyżowa-

nie. Dziwię się panu prezydentowi Matyjaszczykowi,
bo przecież sam ma dzieci
i chyba rozumie, jak ważną
sprawą dla każdego rodzica jest bezpieczeństwo jego
dziecka – mówi zaniepokojona matka.

Mieszkańcy
ponownie
przesłali
pismo
do MZDiT:
„(...) Niestety ulica Kiedrzyńska jest ulicą o bardzo
dużym natężeniu ruchu i pojazdy poruszają się na niej z

bardzo dużą prędkością. Odcinek ulicy od skrzyżowania
z ulicą Dekabrystów aż do
ronda przy Promenadzie i
skrzyżowania z Aleją Armii
Krajowej nie posiada żadnych świateł – co pozwala
kierowcom na rozwinięcie
bardzo dużych prędkości.
Niestety wielu kierowców
skraca sobie tędy drogę objeżdżając światła na Alei
Armii Krajowej.
My jako mieszkańcy
tego rejonu jesteśmy narażeni codziennie na niebezpieczeństwo przechodząc
przez ulicę Kiedrzyńską na
przejściach dla pieszych, ze
względu na natężenie ruchu
oraz prędkości z jakimi po-
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ruszają się tutaj pojazdy.
Przejście dla pieszych
przy skrzyżowaniu z ulicą Gabrieli Zapolskiej – na
wysokości przychodni i
apteki – jest miejscem bardzo uczęszczanym zwłaszcza przez dzieci i osoby
starsze, zwłaszcza w godzinach porannych gdzie
natężenie ruchu jest bardzo
duże. Bardzo dużo dzieci
oraz osób starszych korzysta
z tego przejścia – gdyż prowadzi ono do Szkoły Podstawowej nr 42, Przedszkola
nr 11, Żłobka Miejskiego,
Przychodni Lekarskiej oraz
apteki z jednej strony – a z
drugiej strony dwóch kościołów, sklepów, zakładów
usługowych i cmentarza.
Przejście to jest bardzo
niebezpieczne, i dzieci które
same przechodzą tutaj przez
ulicę wielokrotnie narażone
są na sytuacje których nie są
w stanie same przewidzieć
i odpowiednio zareagować,
tzn. kiedy jeden kierowca
zatrzymuje się na pasach
by przepuścić dzieci do
szkoły, a kierowca jadący
z przeciwnego kierunku nie
zatrzymuje się. Jako mieszkańcy byliśmy świadkami
takich sytuacji wielokrotnie.
Często pojazdy poruszające
się tą ulicą wyprzedzają inne
pojazdy jadąc pod górę z olbrzymią prędkością i dzieci i
osoby starsze nie są w stanie
zareagować odpowiednio
szybka na taką sytuację.

W okresie zimowym
natężenie ruchu na przejściu dla pieszych przypada
na godziny, w których widoczność znacznie spada,
tzn. jest jeszcze zbyt ciemno lub już zapada zmrok
– co utrudnia widoczność
wszystkim uczestnikom ruchu, zarówno pieszym jak i
kierowcom. Zamontowanie
świateł dla pieszych znacznie poprawiło by tą sytuację.
Prosimy o uwzględnienie
naszej prośby jako mieszkańców okolicznych osiedli
i wyposażenie przejścia dla
pieszych na ul. Kiedrzyńskiej – przy skrzyżowaniu
z ulicą Gabrieli Zapolskiej
– w sygnalizację świetlną
uruchamianą przez przycisk
dla pieszych.
Taka sygnalizacja świetlna ma zastosowanie na
przejściach, gdzie natężenie ruchu pojazdów utrudnia zachowanie należytego
bezpieczeństwa pieszych a
także przy szkołach, przedszkolach, przychodniach.”

Miejski
Zarząd Dróg
i Transportu
odpowiedział
mieszkańcom:
„W odpowiedzi na pismo dotyczące budowy

sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przez
ul. Kiedrzyńską w rejonie
skrzyżowania z ul. Zapolskiej, informujemy, że taki
wniosek został zgłoszony
po raz pierwszy. W związku
z tym nie mógł być wzięty
pod uwagę przy opracowaniu projektu przebudowy ul.
Kiedrzyńskiej.
Przejście dla pieszych
znajduje się przy skrzyżowaniu, zatem sygnalizacją
powinny być objęte wszystkie strumienie ruchu oraz
wszystkie grupy uczestników ruchu. Nie dopuszcza
się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu, pasa lub
strumienia ruchu bez sygnalizacji.
Przebudowa ul. Kiedrzyńskiej dobiega końca i
w ramach tego zadania nie
ma już technicznych, ani
finansowych możliwości na
realizację zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Kiedrzyńskiej z ul. Zapolskiej.”
Z wyjaśnień MZDiT wynika, że sygnalizacji świetlnej przy ul. Kiedrzyńskiej
nie będzie, chyba że wywołany do tablicy prezydent
Matyjaszczyk pochyli się
nad sprawą bezpieczeństwa
dzieci, idących do szkoły.
Renata R. Kluczna
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 Ślizgawka w parku już działa
Rozpoczął się sezon zimowy na Miejskiej Ślizgawce, w tym
roku po raz pierwszy ulokowanej na Miejskich Kortach Tenisowych przy ul. 3 Maja 1. Ślizgawka w sezonie zimowym
czynna będzie codziennie od godz. 10.00 do 20.00. Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni jest bezpłatne. Na miejscu
czynna jest wypożyczalnia łyżew – ponad 90 par w różnych
rozmiarach. Koszt wypożyczenia to 5 zł za godzinę od pary
łyżew (3,50 zł dla posiadaczy kart: „Częstochowski senior”,
„Rodzina+”, „Karta Dużej Rodziny”). Najmłodsi mogą bezpłatnie korzystać z kasków ochronnych i pingwinów pomagających w jeździe na łyżwach.

 Rondo Plutonowego Romana Zycha
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy, radni
przyjęli uchwalę o nadaniu imienia Romana Zycha jednemu
z częstochowskich rond – na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II
i ul. Drogowców. Roman Zych był jednym z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Urodził się w Brzezinach Wielkich
(obecnie Brzezinach Nowych) w gminie Poczesna. W 1919
roku, po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, jako 21-latek
został wcielony do 9. Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład
3. Armii Władysława Sikorskiego. Brał udział w ważnej dla
losów wojny bitwie z armią Siemiona Budionnego we wsi
Stepankowice. W obliczu ogólnej paniki i odwrotu wojsk polskich, Zych – nie bacząc na intensywny ostrzał – zdecydował
się zaatakować wojska bolszewickie, tym samym zachęcając
Polaków do walki. Jego bohaterska postawa, za którą później
został uhonorowany odznaczeniem Virtuti Militari, przyczyniła się do zatrzymania bolszewickiego natarcia. Zmarł 25
lutego 1953 roku w Kawodrzy Górnej. Jest pochowany na
cmentarzu Zacisze.

 Historyczna chwila dla kickboxingu
Polski Komitet Olimpijski oficjalnie uznał członkostwo Polskiego Związku Kickboxingu, a co za tym idzie, już niedługo
sport ten może zagościć pośród innych dyscyplin na Olimpiadzie. Kickboxing nie polega jedynie – jak wielu sądzi –
na uderzeniach oraz kopnięciach. Ta niezwykle strategiczna
rozgrywka, posiada kilka formuł walki. – Jesteśmy bardzo
dumni, że nasze wieloletnie starania w końcu odniosły oczekiwany rezultat – mówi Łukasz Wabnic, członek Polskiego
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Związku Kickboxingu oraz wieloletni trener i utytułowany
zawodnik Częstochowskiego Klubu Sportów Walki „Start”.
– Moim osobistym marzeniem jest wystawienie własnego
zawodnika do zaszczytnego tytułu reprezentanta Polski na
Olimpiadzie oraz start w roli trenera. Tym bardziej, że w
swojej sekcji posiadam bardzo utalentowanych młodych zawodników, którzy w rewelacyjny sposób zaprezentowali się
na XXIII Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w kickboxingu w formułach light contact (dalej LC) i kick
light (dalej KL). Jesteśmy bardzo szczęśliwi i oczywiście,
liczymy na więcej – dodaje trener.

 Komunikacja miejska w okresie świątecznym
24, 25 i 26, 31 grudnia 2017 oraz 1 stycznia 2018 obowiązywać będą rozkłady niedzielne. W pozostałe dni pomiędzy
świętami i Sylwestrem, od 27 do 29 grudnia, obowiązywać
będą rozkłady robocze, a 30 grudnia – rozkłady sobotnie.
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa, będzie dodatkowo kursowała w nocy z 24 na 25 grudnia; z 25 na 26
grudnia oraz z 31 grudnia na 1 stycznia. MZDiT opublikował również wyjątki w kursowaniu komunikacji miejskiej w
2018 roku:
1 stycznia – Nowy Rok – rozkłady niedzielne
6 stycznia – Trzech Króli – rozkłady niedzielne
2 kwiecień – Wielkanoc – rozkłady niedzielne
30 kwietnia – poniedziałek przed Świętem Pracy – rozkłady sobotnie
1 maja – Święto Pracy – rozkłady niedzielne
2 maja – Święto Flagi Państwowej – rozkłady sobotnie
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – rozkłady niedzielne
4 maja – piątek pomiędzy Świętem Konstytucji 3 Maja, a weekendem – rozkłady sobotnie
31 maja – Boże Ciało – rozkłady niedzielne
1 czerwca – piątek pomiędzy Świętem Bożego Ciała, a weekendem
– rozkłady sobotnie
15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny –
rozkłady niedzielne
1 listopada – Wszystkich Świętych – rozkłady sobotnie
2 listopada – piątek pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych, a
weekendem – rozkłady sobotnie
24 grudnia – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia – Sylwester – rozkłady sobotnie
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Wanda Sowińska

Zima
w ogrodzie
Zastukał palec mrozu w okno,
Drzewa śpią mrozem oszronione
Sople jak łzy zwisają z dachów
Chucham w zziębnięte
moje dłonie.
Wyszłam w ogródek w bieli śpiący
Próżno tu szukać śladów kwiatu
Ptak krzykiem swym
rozdzierającym
Ogłasza sen zimowy – światu.
Potem zajrzałam też do sadu
Korowód drzew śpi – zasępiony
Gdzie bezlitosny mróz dał „czadu”
W biel ustroił – jak w korony.
Więc powróciłam wnet do domu
Do tej przystani słodkiej, błogiej
Przez okno teraz mogę widzieć
Jak wszystko trawi mrozu
– ogień...

PRZEPIS

Wieniec drożdżowy
z farszem łososiowo
-serowym

Składniki na ciasto:
- 250 g mąki
- 100 g masła
- 30 g drożdży
- 2 jajka
- 2 łyżki śmietany 18%
- 1 łyżka mleka
- ¼ łyżeczki cukru
- sól do smaku
Drożdże rozkruszyć z cukrem, odrobiną mąki i mlekiem i odstawić w ciepłe
miejsce na 15 minut. Masło
posiekać z resztą mąki, dodać
sól, jedno całe jajko, jedno

żółtko, śmietanę i wyrośnięte
drożdże. Zarobić ciasto i odstawić do wyrośnięcia.

Farsz:
- 200 g ﬁletu z łososia
- 150 g sera żółtego
- ½ pęczka koperku
- ½ świeżej , czerwonej papryki
- sól, pieprz do smaku
- sezam czarny lub biały do
posypania

Przygotowanie:
Łososia pokroić w centymetrową kostkę, dodać po-

krojony w drobną kostkę ser,
paprykę świeżą i posiekany
koperek. Doprawić do smaku
solą i pieprzem.
Z ciasta rozwałkować podłużny placek na grubość pół
centymetra. Na środku położyć farsz i zwinąć, smarując
brzegi białkiem jajka. Uformować wieniec, ułożyć na
blaszce, posmarować całość
roztrzepanym białkiem i posypać sezamem.
Piec w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 40 minut.
Smacznego!
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Wspólnie BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ bez smogu (część 2)
Oryginalny na skalę krajową projekt wydawniczy adresowany jest przede wszystkim do
mieszkańców małych miejscowości i wsi. Publikacja pod tytułem „Wspólnie BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ bez smogu” dotarła do społeczności subregionu częstochowskiego. Pionierski projekt powstał z potrzeby szybkiej reakcji
na zagrożenia jakie niesie ze sobą zjawisko
smogu.
Na 32 stronach poradnika antysmogowego,
w prosty i bardzo przystępny sposób edukujemy właścicieli nieruchomości - którzy ogrzewają domy przydomowym piecem - o tym jak
groźny jest smog.

Skąd bierze się
„chmura” zanieczyszczeń?
Mimo, że go nie widzimy i
nie czujemy to smog cały czas
nam zagraża.
Prawda jest taka, że każde
wyjście z domu, gdy na dworze
jest smog, wiąże się z ryzykiem
utraty zdrowia. A przecież nie
da się żyć bez oddychania!
Wokół powodów zanieczyszczania powietrza urosło wiele
mitów.
Nieprawdą jest, że smog
występuje tylko w dużych miastach. Wręcz przeciwnie. Przekonanie o czystym powietrzu na
terenach wiejskich jest fałszywe, bo to właśnie tam jest najwięcej budynków jednorodzinnych, ogrzewanych piecami.
Nieprawdą jest również to,
że najwięcej smogu wytwarzają
zakłady przemysłowe lub samochody wydalające spaliny.
Aż 80 procent smogu wytwarzają instalacje grzewcze
(kotły, piece, kominki), służące
do ogrzewania domów jednorodzinnych i starych kamienic.
W Polsce mamy około 6,5 miliona budynków, w tym aż 5
milionów to domy jednorodzinne. Połowa tych domów nadal
używa przestarzałych kotłów i

pieców, w których da się spalić praktycznie wszystko co się
do nich wrzuci. To właśnie te
kopciuchy wydzielają ogromne
ilości dymu, w którym zawarte
są substancje trujące i rakotwórcze.
Ludzie palą czym popadnie:
słabej jakości węglem, również
mułem i miałem węglowym,
mokrym drewnem, a także płytami paździerzowymi, gumą i
zwykłymi śmieciami, w tym folią, plastikiem lub innymi tworzywami sztucznymi.
Zatrzymajmy się na chwilę
przy węglu. Im gorszej jakości
węgiel, tym mniej trzeba za niego zapłacić. Cena mułu węglowego – wilgotnej mieszaniny
pyłu węglowego i okruchów
skał będącej w zasadzie odpadem po procesie oczyszczania
węgla – jest dwa razy niższa
od ceny, np. ekogroszku. To
wystarczy, aby taki opał cieszył się dużym powodzeniem.
Tymczasem muł węglowy ma
bardzo dużą zawartość pyłów
zawieszonych, a co gorsza, jest
źródłem metali ciężkich, przede
wszystkim rtęci. To wszystko
idzie do kotła ogrzewającego
dom, a później wydostaje się
kominem na zewnątrz, by ostatecznie osiąść na powierzchni
ziemi w pobliżu domu.
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Jeszcze bardziej szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, są
spalane w piecach śmieci. Pod
wpływem wysokiej temperatury powstają m.in. toksyczne
dioksyny, furany, cyjanowodór
– niebezpieczne związki chemiczne rujnujące zdrowie człowieka. Liczby nie kłamią, a w
przypadku spalanych w piecach
odpadów – przerażają. Polacy
pozbywają się 2 milionów ton
śmieci rocznie, spalając je we
własnych domach. Co gorsza,
jesteśmy społeczeństwem niedouczonym. Aż 1/3 Polaków
uważa, że spalanie śmieci jest
zachowaniem proekologicznym
– co jest całkowitą nieprawdą.
To właśnie palenie śmieciami
powoduje smog.

Wrzucenie do pieca 5
plastikowych butelek wydziela więcej toksycznych
substancji, niż gdyby w
pokoju o powierzchni 20
m kw. cztery osoby w tym
samym czasie zapaliły papierosy.
Jeżeli myślisz, że sprawa Ciebie nie dotyczy, to
jesteś w błędzie. Paląc niskiej jakości węglem, plastikiem, gumą lub innymi
paskudztwami trujesz siebie i swoich najbliższych.
Szkodliwe substancje osadzają się na Twojej ziemi.
Gdy wychodzisz z domu
oddychasz więc trucizną,
którą sam wyprodukowałeś we własnym piecu lub
kominku.
Wielu osobom wydaje się,
że kupując miał węglowy lub
paląc śmieciami oszczędzają.
Otóż nie! Po pierwsze dlatego,

że wcześniej czy później, poniosą ogromne koszty leczenia,
zakupu lekarstw i wizyt u specjalistów, nie wspominając o
cierpieniu wywołanym np. rakiem. Po drugie, to co osadza
się w kominie podczas spalania
można porównać do gęstej i lepkiej smoły. Przewody grzewcze
i kominowe z czasem będą wymagały kosztownej naprawy.

To nie mit –
smog naprawdę
zabija!
Praktycznie w całym kraju
stężenie trucizn w atmosferze
znacznie przekracza granice
norm. Na tle Europy, Polska
wypada fatalnie, a jednym
z najgorszych regionów jest
województwo śląskie. Z raportu Światowej Organizacji
Zdrowia wynika, że na 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast Unii Europejskiej aż 33
znajdują się w Polsce, a większość z nich leży właśnie w
województwie śląskim. Ocena stanu zanieczyszczeń powietrza na terenie subregionu
częstochowskiego też nie jest
dla mieszkańców pozytywna –
wnioski są bezlitosne.
Dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10
to 50 mikrogramów na metr
sześcienny.
Przekroczenie
wartości 200 mikrogramów
musi być podane do publicznej
wiadomości, natomiast przekroczenie 300 mikrogramów
oznacza stan alarmowy. W
ciągu jednego zaledwie roku
na naszym terenie poziom
alarmowy jest przekraczany

bardzo często i sięga nawet
600 mikrogramów na metr
sześcienny.
Nad oceną jakości powietrza
nieustannie czuwają stacje pomiarowe. W Częstochowie są
trzy. Przy ul. Baczyńskiego,
przy skrzyżowaniu al. Jana
Pawła II i Armii Krajowej oraz
przy ul. Zana. Stacje zlokalizowane są również w innych
miejscowościach subregionu
częstochowskiego: w Złotym
Potoku, Lublińcu i w Myszkowie.
System monitoringu jakości
powietrza na bieżąco jest uzupełniany i można go w każdej
chwili sprawdzić na stronie
internetowej: http://powietrze.
katowice.wios.gov.pl/
W przypadku, gdy poziom
smogu jest zbyt duży należy
ograniczyć przebywanie na
wolnym powietrzu. Najlepiej
byłoby nie wychodzić wtedy
z domu albo – jak Chińczycy
– poruszać się w masce antysmogowej.

CHWILA
PRAWDY!
Panuje opinia, że nie interesujemy się tym, co spala w piecu lub w kominku nasz sąsiad.
Nie ma też zwyczaju zwracania
komuś uwagi, że nie powinien
ogrzewać swojego domu byle
czym, np. śmieciami. Powodem
jest zbyt mała wiedza o tym, że
ulatująca z komina chmura –
jest śmiercionośnym smogiem.

Bądź – chociaż raz –
szczery wobec siebie i odpowiedz na pytania:

* Czy kiedykolwiek w swoim domu paliłeś w piecu
mułem lub miałem węglowym, mokrym drewnem
bądź śmieciami?
* Czy wrzucałeś do pieca
plastik, gumę lub inne paskudztwo?
* Czy przy wyborze materiału do ogrzewania
domu, znaczenie ma dla
Ciebie tylko niska cena?
* Czy ktokolwiek z Twoich
bliskich bądź Ty sam odczuwasz już skutki smogu
w postaci kaszlu, bólu głowy, łzawienia oczu?
* Czy mimo tego, że wiesz
o spalaniu plastiku lub
gumy przez sąsiada i zatruwaniu okolicy smogiem – nigdy nie zwróciłeś
mu uwagi i nie zawiadomiłeś organów kontrolnych np. urzędu gminy?
Jeśli na jedno chociaż pytanie odpowiedziałeś „tak”,
to oznacza, że jesteś współwinny tworzenia się smogu
w okolicy, a przez to narażasz
siebie, swoich najbliższych i
sąsiadów na poważne choroby, prowadzące do śmierci.
Każdy z nas musi zacząć od
siebie.
Smog nie jest wymysłem –
jest realnym problemem.
To czy my, nasze dzieci i
wnuki będziemy żyć w świecie bez smogu – zależy wyłącznie od nas!
Poradnik wydały Fundacja
CEMEX Budujemy Przyszłość oraz Fundacja 7 dni.
Renata R. Kluczna
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dokończenie ze strony 1.
Robotnicy od ZGM-u chcieli skrócić
sobie „drogę” rur, więc rozwalili mi pół
kuchni, zdewastowali kafelki i podpięli
się do starej rury WC. Woda od niej idzie
na dwa rozgałęzienia. Będzie używana w
kuchni, chociażby do zmywania i w łazience, a tam „chodzi” pralka i cała rodzina się myje, a jest nas sześć osób, w tym
troje dzieci. Starą rurą z ubikacji nigdy nie
było takiego przepływu wody, nie wiem
jak długo ta rura wytrzyma, bo teraz będzie musiała dostarczać wodę do całego
domu. A co będzie jak tę starą instalację
szlag trafi? To ja będę musiała pół chałupy przekopać na własny koszt, bo o tym
mówi umowa z wodociągami.
Gdy stawiali nową studzienkę zdewastowali mi ogródek, urwali słupek od
bramy wjazdowej. Nie patrzyli co niszczą, wyrywali wszystko żywcem. Nic
wcześniej ludziom nie powiedzieli, żeby
nam dać czas na uprzątnięcie chociażby
kwiatków na ogródku, które człowiek tak
kocha, tylko przyjechali i koniec. To jest
dla mnie nie do pomyślenia!
Zrobiłam raban i napisałam skargę.
Tłumaczyli się, że mają prawo, bo są
administracją, a ja tylko najemcą. Niech
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Jak przyjdą odciąć
wodę, to ja im odetnę...
mi pani powie, jak mam to rozumieć?
Jako najemca musiałam się pytać ZGM-u, gdzie w wynajmowanym mieszkaniu
mogę sobie wersalkę czy szafę postawić,
a teraz każą mi umowy podpisywać z wodociągami i odpowiadać za całą instalację
wodną, w mieszkaniu które nie jest moje,
tylko miasta.
W administracji ZGM-u powiedzieli,
że w styczniu przyjdą i odetną mi wodę.
Mam sąsiadkę, która jest sama i ma małą
emeryturę. Ona przychodzi do mnie i płacze, bo nie wie co robić.
Pisała pani w ostatnim artykule: nasze
– wasze. Nie jest tak. ZGM mówi „wasze”, gdy chodzi o właścicieli wykupionych domków, ale i też mówi „wasze” w
przypadku najemców, bo zmuszają nas do

podpisywania umów z wodociągami. Od
wszystkiego umywają ręce. Na mnie chcą
przerzucić odpowiedzialność za całą starą
instalację wodną, do której się podłączyli.
Niech pani patrzy, tym co wykupowali
domki nic wcześniej nie powiedzieli, bo
nikt by wtedy nie kupił, a przecież tak dużej inwestycji nie robi się z dnia na dzień.
Po prostu przed ludźmi zataili informacje,
wręcz ich oszukali, bo media, w tym kanalizacja miały być, gdy za domy ludzie
płacili, a teraz okazało się, że za nową kanalizację też trzeba zapłacić. Mnie się to
w głowie nie mieści...
Jeszcze chwila i ZGM każe nam podpisywać umowy ze śmieciarzami za wywóz
odpadów. To po jaką cholerę są te darmozjady w administracji, jaką rolę będą

odgrywać? – jeśli my jako lokatorzy sami
sobie będziemy umowy zawierać i sami
za wszystko odpowiadać. Skoro już teraz
za mieszkanie płacę do miasta, za prąd do
energetyka, teraz za wodę do wodociągów
i ponoszę wszystkie koszty napraw oraz
remontów, to po co tylu pasożytów trzymać?
Jak przyjdą odciąć mi wodę, to ja im
odetnę siekierą... Mnie tam nie zależy, nie
mam nic do stracenia... Żeby mnie, starą
babę na starość tak przeciorać. 40 lat dbałam o mieszkanie. Wszystkie remonty robiłam za swoje, nic przez te lata nie robili,
tylko pieniądze umieli brać – opowiada
najemca ZGM-u.
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna

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

Co się
dzieje
z kioskami?
„Chciałam zwrócić uwagę redakcji Tygodnika 7 dni
na skandaliczną sytuację, jaką
moim zdaniem - ale też i wielu częstochowian - jest usunięcie kiosku RUCH-u z placu vis-a-vie Dworca PKS, na
skrzyżowaniu ulic Wolności i
Sobieskiego. Jak można, w tak
newralgicznym miejscu, gdzie
znajduje się aż 5 przystanków
autobusowych i dwa tramwajowe pozwolić na likwidację
kiosku RUCH-u? Gdzie mamy
teraz kupować bilety? W tym
miejscu chodzi mnóstwo ludzi,
zarówno miejscowych, jak i
przyjezdnych. Niedaleko jest
przychodnia kolejowa, przychodnia Matki i Dziecka, z
których ludzie zmierzają właśnie w stronę tego skrzyżowania. Chodzę tamtędy bardzo
często i nieraz spotkałam się z
pytaniem, gdzie jest najbliższy
kiosk, gdzie można kupić bilet
MPK? I zawsze mam problem,
by komuś pomóc, bo tych kiosków już prawie w ogóle nie widać. Najbliższy jest dopiero w
budynku dworca PKS. Jest tam
też punkt samego MPK, gdzie
sprzedają bilety, ale żeby się do

obydwu tych punktów dostać,
trzeba przejść przez ruchliwe
przejście dla pieszych. Ciekawe, że zlikwidowano kiosk, a
paskudne metalowe budy, w
których się sprzedaje mydło i
powidło, dalej stoją i straszą odwiedzających Częstochowę. Te
jakoś dziwnie nikomu nie przeszkadzają. Czy wśród miejskich
urzędników naprawdę nie ma
rozsądnych ludzi, z wyobraźnią? Nie wszyscy poruszają się
swoimi samochodami po mieście. Najpierw zlikwidowano
wszystkie cztery kioski na Placu Biegańskiego (i też jest tam
problem z kupnem biletu), a teraz przy dworcu PKS. Ciekawe,
który kiosk będzie następny?
Nawet jeśli to była decyzja firmy RUCH, o likwidacji,
to czy nasza władza nie może
wyjść mieszkańcom naprzeciw
i z własnej inicjatywy jednak
pomyśleć o tym, żeby miejsc,
gdzie można kupić bilet było
więcej? O ironio w centrum,
„na tzw. kwadratach” budek-kiosków, gdzie można kupić
bilety jest kilka obok siebie. Ale
przecież ktoś kto ma wsiąść do
autobusu na przystanku Dworzec PKS, nie będzie szedł po
bilet aż pod Megasam.
Zbulwersowana”.

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

OGŁOSZENIE

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. 14.12.2017 r. do dnia 03.01.2018 r. wykaz
dot. części działki przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach skutecznie wspiera
działania proekologiczne gminy Wręczyca Wielka

P

o co chronimy przyrodę? Pytanie to z pozoru wydawać się może naiwne, a wręcz
głupie, ale zarówno ono, jak i odpowiedź zawiera kilka ukrytych zagadnień i to one właśnie wiele mówią o otaczającym nas świecie
i o nas samych. Wyciągnijmy je na światło
dzienne i wnikliwie się im przyjrzyjmy.

Skoro używamy określenia
„ochrona przyrody” to znaczy, że
jest ona zagrożona. Takie stwierdzenie - choć prawdziwe - nie oddaje faktycznego stanu środowiska
naturalnego na ziemi, w naszym
kraju, w województwie śląskim czy
w subregionie częstochowskim.
Dochodzi bowiem do sytuacji, w
której jakieś gatunki wymierają
szybciej niż wynika to z naturalnego
procesu. I tu rzeczywiście ludzkość
dopuszcza się wielu grzechów, ale
z drugiej jednak strony – globalnie
oceniając stan środowiska – człowiek nie jest w stanie całkowicie
unicestwić życia na ziemi. Bez wątpienia natomiast znacząco wpływamy na jego charakter i przemiany.
Podejmując więc działania dotyczące „ochrony przyrody”, mamy
na myśli konkretny jej element,
fragment. Tylko czy aby słusznie?
Ludzie, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę decydują, co przyrodą jest, a co nią nie jest i co jest
dla niej dobre. Co więcej, narzucają
przyrodzie zmiany, które ona musi
zaakceptować. Ekolodzy i naukowcy już dawno temu stwierdzili, że
przyroda została przez człowieka
tak dalece zmieniona, iż sama mogłaby sobie dziś nie poradzić. Przykład. W lasach sadzimy drzewa,
wycinamy je, nawozimy, walczymy ze szkodnikami etc. A co by się

stało, gdyby tego nie robić? Czy w
takim lesie byłoby mniej przyrody?
Wręcz zasadnym staje się pytanie:
ile jest przyrody w przyrodzie?
Podstawowe prawo natury
mówi, że „osobnik czy gatunek
stanowią jedność ze swym środowiskiem”. Niektórzy uważają nawet, że nie ma czegoś takiego jak
oddzielny element przyrody w postaci osobnika czy gatunku. To, z
czym mamy do czynienia, to sieć
zależności, w którą wplecione są
poszczególne zwierzęta, rośliny,
grzyby, bakterie itd.
Jeżeli chcemy ochronić przyrodę, to musimy chronić wszystko,
co jest środowiskiem naturalnym,
nie tylko faunę i florę, ale również
elementy nieożywione, takie jak
skały, gleba, woda, słońce, wiatry,
wilgotność etc.

Inicjatywy
proekologiczne
Wręczycy Wielkiej
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach – jako jeden z siedemnastu wzajemnie niezależnych podmiotów - realizuje spójny obszar zadań publicznych. Aby działania były
skoordynowane, spójne i skuteczne,
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wyposaża WFOŚiGW w Katowicach oraz
pozostałe Fundusze w narzędzie,
jakim jest Wspólna Strategia. Celem
generalnym systemu Funduszy jest
poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne i efektywne
wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku przy
wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną.

Misja WFOŚiGW w Katowicach
oraz pozostałych Funduszy brzmi:
„skutecznie wspieramy działania
na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.”
Renata R. Kluczna
Cykl artykułów tematycznych
pod nazwą NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI
WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH, które publikujemy 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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W niedzielę 10 grudnia odbyło się
spotkanie robocze Zarządu Okręgu
wraz z prezesami wszystkich Kół i Klubów. Prezesi wysłuchali sprawozdań
wszystkich komisji, działających przy
Zarządzie Okręgu. Zapoznali się również z: opłatami za wędkowanie, jakie
będą obowiązywały w 2018 roku, nowymi uchwałami podjętymi przez Zarząd Okręgu, porozumieniami zawartymi z innymi okręgami, wykonanymi
zarybieniami w 2017 roku oraz z harmonogramem zawodów, jakie zostaną przeprowadzone przez Kapitanat
Sportowy w 2018 roku.
Zgromadzeni wysłuchali
relacji z przebiegiem XXXI
Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, który odbył się w
październiku tego roku. Po-
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kazano również zakupione
stroje reprezentacyjne dla
członków Prezydium.
Podczas spotkania prezes Zarządu Okręgu Euge-

Spotkanie Zarządu Okręgu PZW
w Częstochowie z prezesami
wszystkich Kół i Klubów

niusz Bugaj wręczył odznakę „Członka Honorowego
PZW” Edwardowi Kłosowskiemu. To najwyższe
odznaczenie przyznał mu
Krajowy Zjazd Delegatów
PZW.

Odznaką
„Wzorowy
Młody Wędkarz” uhonorowano 9-letniego Eryka
Ujmę. Ten młody wędkarz
wraz z upominkiem w postaci wędki, otrzymał to
wyróżnienie za wybitne

osiągnięcia sportowe.
Natomiast Arkadiuszowi
Komorowskiemu wręczono
pamiątkowy zegarek, który otrzymał za wieloletnią
działalność na rzecz Okręgu
PZW Częstochowa.

Na koniec prezes Okręgu
życzył wszystkim zgromadzonym zdrowych i wesołych Świat Bożego Narodzenia oraz pomyślności w
2018 roku.
Robert Amborski

Dobre maniery
przy wigilijnym stole
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas.
W Wigilię przykładamy szczególną uwagę, by
wszystko było perfekcyjne - wystrój, potrawy
i prezenty. Niepowtarzalny klimat Świąt pomoże stworzyć znajomość zasad savoir-vivre’u.
Co powinniśmy wiedzieć
zasiadając do stołu?
Pojawiła się pierwsza gwiazdka na niebie, więc czas zasiąść do
kolacji wigilijnej. Jak zrobić to w
sposób kulturalny? Przede wszystkim nie przeciskamy się, by zająć
jak najbardziej komfortowe miejsce. Jeśli gospodyni wcześniej nie
przydzieliła gościom miejsc, pytamy gdzie możemy usiąść. Siadając do stołu, powinniśmy dosunąć
krzesło dość blisko, jednak tak,
aby nie opierać się klatką piersiową o krawędź stołu. Jeśli na stole
znajdują się serwety, bierzemy tę,
która została położona przy naszym
nakryciu i rozkładamy ją na kolanach. Serweta ta powinna pozostać
rozłożona aż do momentu wstania
od stołu.

Podano do stołu
Siedząc już przy wspólnym stole, ale nadal oczekując na wigilijne
potrawy, na pewno nie zaczynamy
jeść, jeśli przy stole nie znaleźli się
wszyscy – łącznie z biegającą z półmiskami panią domu. Rozpoczynamy jedzenie w momencie, gdy na
stole jest zestaw dań, a przy stole
komplet domowników.
Warto wiedzieć, że istnieje kilka
fundamentalnych zasad, którymi
należy kierować się nakładając je-

dzenie na talerz. Zawsze powinno
się brać pierwszy kawałek z brzegu
tak, by nie naruszyć dalszych porcji. Zdecydowanie nie wolno nakładać posiłku z półmiska swoimi
sztućcami. Warto, by przy każdej
potrawie znalazły się dodatkowe
sztućce. Należy pamiętać, że na
talerz powinniśmy nakładać tylko
tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść –
pozostawianie resztek uważa się
za nieeleganckie. Ponadto, góra
jedzenia na talerzu wygląda nieestetycznie. Gdy rozpoczęliśmy
już konsumpcję, a chcemy nalać
sobie napój lub nałożyć dokładkę
potrawy, powinniśmy skrzyżować
nóż i widelec na talerzu. To znak,
że zamierzamy jeść dalej. W trakcie jedzenia, lewą rękę trzymamy
z brzegu stołu, natomiast prawą
podnosimy do ust nie opierając łokcia o stół i nie pochylając się nad
potrawą. Osoby leworęczne nie są
zwolnione ze stosowania tej reguły.
Powinny jej przestrzegać, jednak w
odwrotnej konfiguracji.
Podczas posiłku nie wstajemy
od stołu. Gdy chcemy wziąć coś, co
stoi daleko od nas, prosimy osobę
siedzącą obok o podanie. Nie sięgamy także przed sąsiadem ręką, ani
nic przed nim nie podajemy. Powinno się przekazywać przedmiot
za plecami osoby siedzącej przy

stole, bądź prosząc ją o podanie go
dalej.

Kłopotliwa ryba
Rybę, najczęściej karpia, można podawać na wiele sposobów:
smażoną, nadziewaną, w galarecie
czy po żydowsku. Jakkolwiek jednak nie zostałaby zaserwowana, jej
jedzenie często sprawia trudność.
Warto wiedzieć, że ryby – wbrew
przyjętym zwyczajom – nie powinno się spożywać dwoma widelcami,
a tradycyjnie nożem i widelcem,
najlepiej dedykowanymi do tego
rodzaju potraw. Problematyczne
ości wyciąga się z ust za pomocą
widelca i odkłada na specjalnie do
tego przeznaczony talerzyk. Jedno
jest pewne – grzebanie w ustach czy
plucie jest surowo zabronione!

Inne problematyczne
potrawy
Na kolację wigilijną przygotowujemy także zupy, barszcz czerwony
z uszkami czy zupę grzybową. Jak
powinno się je spożywać? Zgodnie
z zasadami savoir-vivre, zupy je się
końcem łyżki – nigdy bokiem. Gdy
na talerzu zostanie nam już niewiele
płynu, możemy delikatnie odchylić
talerz od siebie, by móc zjeść danie do końca. W dobrym tonie jest
także pozostawienie ostatków zupy
na talerzu. A co robimy z chlebem
bądź bułkami dodawanymi do potraw? Wbrew powszechnej opinii,
pieczywa będącego dodatkiem do
potrawy nie kroi się nożem, tylko
łamie. Ostatnia reguła dotyczy napojów: jeśli chcemy się napić, powinniśmy wcześniej lekko wytrzeć

usta serwetą. Zapobiegnie to pozostawieniu nieestetycznego śladu ust
na brzegu szklanki.

Surowo zabronione
Większość „grzechów” przy stole popełniamy nieświadomie. Jak
się przed nimi uchronić? Należy
pamiętać, że rozpoczęcie posiłku
zawsze inicjuje gospodarz, mówiąc
„smacznego”. Niekulturalnym nawykiem jest dmuchanie na gorące
danie, czy zbyt głośne spożywanie
go. Gdy potrawa ze względu na za
wysoką temperaturę nie nadaje się
jeszcze do jedzenia, powinniśmy
spokojnie dać jej ostygnąć.
Ponadto nigdy nie kładziemy
brudnych sztućców na obrusie.
Nie opieramy ich także o zastawę.
Po skończeniu posiłku sztućce kładziemy na talerz – nóż i widelec
równolegle do siebie, trzonkami
zwróconymi na godzinę piątą. Nigdy nie wycieramy serwetą talerza

ani sztućców. Wycieranie talerza z
resztek jedzenia za pomocą chleba
również nie jest w dobrym tonie.

Rozmowa przy stole
Rozmowa to jeden z fundamentalnych elementów budujących
atmosferę w trakcie Wigilii, gdy
rozemocjonowani członkowie rodziny zasiadają do stołu. Nic tak
nie buduje świątecznej atmosfery,
jak miła rozmowa czy zaśpiewanie
kolędy. Należy jednak pamiętać,
aby nie rozpoczynać dyskusji czy
śpiewu z pełną buzią. Ponadto przy
rodzinnym stole lepiej nie poruszać
tematu polityki i nie obgadywać
nieobecnych cioć czy wujków.
Stosowanie się do tych kilku
zasad sprawi, że przy wigilijnym
stole będzie nie tylko miło, ale także kulturalnie. Znajomość dobrych
manier pomoże nam także w codziennym życiu, przy okazji innych
uroczystości.
red.
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Gałgan

Gałgan to piesek w typie jamnika, ma około 4 lat. Dotychczas
żył w warunkach, które dalece odbiegały od właściwych, razem z dwójką innych psów. Gałgan trafił do schroniska dla
zwierząt, po tym jak jego właścicielka, decyzją sądu została
umieszczona w domu opieki społecznej.
Gałgan jest odrobaczony, zaszczepiony i zaczipowany. Więcej
informacji pod nr tel. 500 816 139 – Karolina.

Kontakt w sprawie adopcji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Oswojeni”
42-202 Częstochowa , Al. Wolności 66/8
http://oswojeni.pl, adopcje@oswojeni.plm, tel. 500 816 139

Musisz wziąć pożyczkę na święta? Sprawdź wszystko trzy razy!
Przygotowanie potraw dla licznej
rodziny, jak również prezentów,
to spory wydatek. Jeśli już teraz
wiemy, że organizując święta
będziemy musieli się wspomóc zewnętrznym zastrzykiem
gotówki, pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad, które
uchronią nas przed nadmiernym
i zbyt kosztownym zadłużaniem. Po pierwsze - pozyskanie
dodatkowej gotówki nie zawsze
musi wiązać się z koniecznością
zaciągnięcia pożyczki - sprawdźmy możliwości, jakie dają nam
produkty bankowe, z których już
korzystamy. Szybkim i wygodnym sposobem na skorzystanie
z dodatkowych środków – bez
konieczności wychodzenia z
domu i składania wniosków – jest
debet w koncie lub karta kredytowa. To idealne produkty, jeśli
chcemy zadłużyć się na kwotę,
którą będziemy w stanie dość
szybko spłacić. Np. w przypadku
karty kredytowej, nie poniesiemy
dodatkowych kosztów związanych z odsetkami, jeśli całość
zadłużenia spłacimy w tzw. okresie bezodsetkowym (w zależności
od banku wynosi od 52 do 58
dni). Po drugie – jeśli myślimy o
pożyczce gotówkowej, przed jej
zaciągnięciem koniecznie porów-

najmy oferty przynajmniej kilku
banków. Istotne jest porównanie
kosztu kredytu w kilku bankach.
Porównując oferty należy zwrócić
uwagę nie tylko na nominalną
wysokość oprocentowania, ale
przede wszystkim na całkowity
koszt kredytu. Warto przyjrzeć
się tzw. RRSO (czyli rzeczywistej
rocznej stopie oprocentowania),
które ma za zadanie odzwierciedlić ponoszony koszt do
całkowitej kwoty kredytu. Przydatne mogą okazać się również
rankingi kredytów gotówkowych,
aktualizowane co miesiąc o nowe
oferty. Po trzecie – sprawdźmy,
na jaką ratę będzie nas stać. Przed
złożeniem wniosku o pożyczkę
dokładnie obliczmy, jakiej kwoty
potrzebujemy, aby nie zaciągać
kredytu na wyższą kwotę niż ta,
którą faktycznie wydamy. Następnie obliczmy kwotę, jaką możemy
przeznaczyć na spłatę zobowiązań
– wystarczy podsumować stałe
miesięczne wydatki i odjąć je od
comiesięcznych dochodów. Co
ważne, wyliczona przez nas kwota powinna być wyższa od kwoty
raty – dla zachowania rezerwy na
wypadek nieplanowanych wydatków. Czasem warto rozłożyć spłatę na dłuższy okres, dzięki czemu
miesięczna rata będzie niższa, ale
wiąże się to z większym całkowitym kosztem kredytu.

Motto na 7 dni
„Radość i miłość są skrzydłami
wielkich poczynań.”
Johann Wolfgang von Goethe

HUMOR

na dobre 7 dni
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków.
Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a
jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
– Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
– Nie, ale babcia jest.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Częstochowactwo
Jeśli chodzi o nowe logo
miasta, to jest w sam raz jak
zraz i kawałek ciasta. Ma
przy tym szereg historycznych i socjologicznych uzasadnień.
Było tak w połowie lat
50-tych XX w., że jak ktoś
ważny jechał do Moskwy,
to go chowali. Pojechał Dymitrow – pochowali, pojechał Gottwald – pochowali,
nasz Bierut, ledwie przybył
i też już nie żył. Dlatego na
wniosek ogółu Polaków planowano przemianować, w
podzięce za zamianę Katowic na Stalinogród, Moskwę
na Często-chowę. Historyjka
nieprawdziwa, choć śliczna,
ale podobno z trupów nie
wypada żartować.
Logo Często-Chowa uświadamia, że gdzie nie
spojrzeć rządzą nasi. Taki
Strażnik Konstytucji, ma on
(gdzieś) ustawę zasadniczą,
ale ją często-chowa, by go
w oczy nie kłuła. Minister
(jakiś tam) odpowiada za

obronność czy za środowisko, ale tą odpowiedzialność
często-chowa, mając inne
priorytety. Pani Premier
pyta Naród, a Naród jej nie
odpowiada, więc go też często – chowa. I tak sobie dalej
możemy snuć dywagacje,
kto, co i gdzie często chowa. Szkoda, że taką grę słów
mogą zrozumieć jedynie Rosjanie, choć tam na chowanie
mówią „zagospodarowanie”.
Ot „zagospodarował” sobie
pan Putin kilka miliardów,
ale co komu do tego, skoro
to przystojny watażka.
Z nowym logo jak z panią Dodą: to nie ważne co
inni pomyślą, ważne, że ona
sama myśli o sobie, a myśli,
że jest fajna, mądra, wiotka
i powabna. To, że jakiś Anglik, Francuz czy – nie daj
Bóg – Węgier, nie zrozumie
słownego żartu z Często-chowaniem, to nieistotne.

My to rozumiemy, my czujemy się fajni, a nawet fajowi. Władza jest po to, by nas
zabawiała, jak nie koncertem
disco-polo, to chociaż lekkim żarcikiem. My sami, jak
nam pozwolono pobawić się
pieniędzmi publicznymi w
ramach tzw. budżetu obywatelskiego, za najważniejsze
uznaliśmy wydanie setek
tysięcy złotych na przyjemność oglądania tylnej części
ciała żony Wielkiego Piłkarza (oglądanie zwykłych
piłkarzy już nas tak nie rajcuje). Co by więc o nas Często-chowianach nie mówić,
fajni jesteśmy, nawet fajowi,
ale mądrzy już chyba nie.
Pocieszmy się tym, że
nowe logo schowa stare,
zniknie używane aż do przesady „jasne, że...”. Spółdzielnie socjalne, tramwaje,
koncerty, worki na śmieci,
wszystko było „jasne, że..”.
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Nawet w nocy było jasne, że
ciemno. Teraz to schowamy.
Będziemy z uśmiechem głosić: mamy tramwaje, mamy,
ale się je często-chowa.
Mamy nowe ulice, albo kamienice, mamy, mamy, ale
też chowamy... No i fajnie.
A na Zawodziu, jak słyszałem, niektórym często
chowają wodę. Takiego żartu słownego nawet poeta by
nie wymyślił. Ale to ponoć
rzeczywistość.
Jarosław Kapsa

Henri Lebasque (1865–1937):
„Akt” – ok. 1900 r.

PS. Felieton krótszy, by zrobić miejsce na grudniowy quiz:

Kto się pasie
w Białowieży?
A. Święty Jerzy
B. Żuber
C. Szyszka
Odpowiedź będzie znana po
rekonstrukcji rządu.
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