W KIOSKACH RUCH: 1 zł (w tym 8% VAT),
KOLPORTAŻ BEZPOŚREDNI - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1898-0112

indeks 385913

51-52 (710-711)

52

nr 52 (711)

21.12.2017

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

TYGODNIK REGIONALNY – CZĘSTOCHOWA I POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI,
KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

www.7dni.com.pl

facebook.com/tygodnik7dni

KONIECZNIE
PRZECZYTAJ:

Nie załamuj
rąk - szukaj
pomocy!

czytaj na stronie 3

Barometr
zawodów

czytaj na stronie 4

SALON PRASOWY 7 dni

Szczere
rozmowy
o mieście
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W poniedziałek 8 stycznia zapraszamy na pierwsze
w nowym roku spotkanie
Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.
Spotkamy się z Czytelnikami w Kawiarni „Caffe del
Corso” w Trzeciej Alei NMP
53 (w podziemnej sali) o godzinie 16:00.
Chcesz porozmawiać o
problemach Częstochowy lub
masz kłopot – odwiedź nasz
Salon. Jesteś zadowolony z
tego, co daje Ci miasto – odwiedź nasz Salon.
Podziemny Salon Prasowy
„7 dni” to miejsce, w którym
każdy może zabrać głos i
podyskutować na każdy temat. Najciekawsze wątki debaty trafią na łamy naszej
gazety.
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Częstochowy
do Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.
red.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

Następny numer gazety ukaże się 9 stycznia
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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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KOMUNIKAT
Podajemy do publicznej wiadomości informację
o likwidacji Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów
i Rencistów z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Warszawskiej 230 a.
Nr KRS 109984
Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

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.

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest na tym zdjęciu?
a) banknot waluty Maroko
b) bon towarowy Pekao
c) talon na karpia
d) kartka z paszportu
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – maszynka do mielenia maku – udzielił pan Michał.
Gratulujemy!
red.

Sylwester o różnych
godzinach
Już za chwile witać będziemy Nowy 2018 Rok.
Zanim jednak w Polsce wystrzelą korki od
szampana, większość mieszkańców Ziemi będzie już odpoczywać po hucznym świętowaniu.
Już o godzinie 11. czasu polskiego Nowy Rok przywitają tradycyjnie
mieszkańcy Republiki Kiribati położonej w centralnej części Oceanu Spokojnego. Godzinę później rok 2017
pożegnają na Tonga, a o 13. naszego
czasu wyspy Fidżi, Nowa Zelandia,

Samoa oraz na Antarktydzie. O 14.
ze starym rokiem rozstaną się mieszkańcy wschodniej Australii. O 16. w
innym ciekawym miejscu na Ziemi Tokio - rozlegnie się dźwięk dzwonu,
zwiastujący kolejny rok. O 17 otworzone zostaną wszystkie okna i drzwi
domów w Pekinie, tak, żeby mogło
się do nich dostać szczęście. Sześć
godzin przed nami korki wystrzelą
między innymi w Tajlandii. O 21.
czasu wschodnioeuropejskiego Nowy
Rok przywitają mieszkańcy Moskwy
oraz m.in. w Gruzji, Azerbejdżanie i
Armenii. O 23. rok 2018 pojawi się na
terytorium Unii Europejskiej - w Rumunii, Bułgarii, Finlandii, Grecji, krajach nadbałtyckich oraz na Cyprze. Podobnie będzie w Turcji, Egipcie oraz
Republice Południowej Afryki.
O 1. - naszego czasu szampan poleje się w Londynie, Lizbonie oraz
państwach Afryki Zachodniej. Już o 3.
zabawa będzie trwać w najlepszej na
brazylijskiej plaży, Copacabanie. Gdy
my będziemy powoli kłaść się spać, o

6. Nowy Rok przywita Nowy Jork. O
9. rano polskiego czasu rok 2014 przywita Los Angeles, San Francisco oraz
Vancouver, a o 10. Alaska. Ostatnim
zamieszkałym terytorium, które pożegna stary rok będzie Honolulu na Hawajach - godzina 11. Stary 2017 rok
zakończy swoją obecność na Ziemi, na
niezamieszkałej wyspie Baker, należącej do terytorium USA, a nastąpi to dla
nas o 13. 1. stycznia 2018 roku.
Gdyby mieć bardzo szybki samolot
lub inny środek transportu, można by
w ciągu 24. godzin obchodzić sylwestra kilka razy. Może kiedyś...
Renata R. Kluczna

OGŁOSZENIE
Poszukujemy odpowiedzialnej i sumiennej osoby do roznoszenia gazet.
Kontakt pod nr tel. 34 374 05 02 lub w siedzibie redakcji Tygodnika 7 dni
przy ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16. III piętro.

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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Jeśli wpadłeś w tarapaty bądź borykasz się z jakimś problemem, który spędza Ci sen z powiek – możesz skorzystać z pomocy osób lub instytucji. Pamiętaj, nie jesteś sam!

Nie załamuj rąk
- szukaj pomocy!
Już opublikowaliśmy listę instytucji miejskich, które udzielają mieszkańcom Częstochowy pomocy prawnej. Osoby szukające
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 też Kuria Archidiecezji Częstochowskiej.
Na tym nie koniec. W poprzednim numerze
opublikowaliśmy listę rad dzielnic i radnych
miasta, którzy mają obowiązek zajęcia się
sprawami mieszkańców konkretnej dzielnicy. Jeśli więc kogoś bulwersuje stan dróg,
chodnika lub dostrzega inne problemy w
pobliżu miejsca zamieszkania, należy je
zgłaszać do osób, które zaszczytne funkcje
pełnią właśnie z wyboru mieszkańców.
Kto jeszcze może nam pomóc w potrzebie?
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości służby zdrowia, nie wspominając już o błędach lekarskich,
każdy pacjent może złożyć skargę do bezpośredniego
przełożonego osoby udzielającej świadczenia i do kierownictwa placówki; do rzecznika odpowiedzialności
zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej (w Częstochowie ul. gen. Zajączka 5, tel. 34/368-18-88) lub
okręgowej izbie pielęgniarek i położnych (w Częstochowie ul. Pułaskiego 25, tel. 34/324-51-12); do Narodowego Funduszu Zdrowia (delegatura w Częstochowie ul. Czartoryskiego 28, tel. 34/360-72-70), a także

do Rzecznika Praw Pacjenta (w Warszawie al. Zjednoczenia 25, tel. 22/532-82-50 lub bezpłatna infolinia
800-190-590).
Gdy problem dotyczy zakupu towarów lub usług,
pomocą służą Rzecznicy Praw konsumenta - miejski
(w magistracie przy Śląskiej 11/13, tel. 34/370-71-00)
oraz powiatowy (w starostwie przy ul. Sobieskiego 9,
tel. 34/32-29-100). W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać z infolinii konsumenckiej (tel.22/290-89-16), prowadzonej
przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów (w Warszawie ul. Kasprzaka 49).
Bezradnym mieszkańcom Częstochowy w wielu
sprawach pomóc może Rzecznik Praw Obywatelskich
(w Warszawie al. Solidarności 77, tel. 22/55-17-700
oraz bezpłatna infolinia obywatelska 800-676-676),
który stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.
Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów
władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy
nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje prawa
osób niepełnosprawnych.
W urzędzie miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej
urzęduje pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Do niego mogą zgłaszać się osoby
dotknięte kalectwem, które nie radzą sobie z problemami życia codziennego. Skargi składać można także do
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, te. 22/52906-00).
Do dyspozycji mieszkańców potrzebujących pomocy jest szereg instytucji publicznych:

Policja w Częstochowie - ul. ks. J. Popiełuszki 5, tel.
34/369-19-00 lub pod alarmowym numerem telefonu
997 bądź pod ogólny numer alarmowy 112
Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - ul. Sikorskiego 80, tel. 34/322-14-07
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie – ul. Dąbrowskiego 23/35, tel. 34/324-05-71
Miejski Ośrodek Pomoc Społeczna w Częstochowie
- ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34/ 37242-00
Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie - ul. Kilińskiego 10, tel. 34/378-52-33 lub pod alarmowym numerem telefonu 999 bądź pod ogólny numer alarmowy
112
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie - ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34/361-5521 lub pod alarmowym numerem telefonu 998 bądź
pod ogólny numer alarmowy 112
Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej –
ul. Rejtana 7 B, tel. 34/366-31-21
Niebieska Linia Częstochowski Oddział tel. 800163-102 lub w Warszawie 22/668-70-00
Zespół Pomocy Specjalistycznej Dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Częstochowie - ul. POW 2, tel.
34/372-42-02
Ośrodek Pomocy Osobom Z Problemami Alkoholowymi - ul. Sikorskiego 78, tel. 34/361-38-82
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie - ul. Staszica 5, tel. 34/368-05-82
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w
Częstochowie - ul. Warszawska 13, tel. 798-531-967
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie - al. Pokoju 12, tel. 34/365-30-44.
Renata R. Kluczna

OGŁOSZENIE
Poszukujemy odpowiedzialnej i sumiennej osoby do działu marketingu.
Kontakt pod nr tel. 34 374 05 02 lub w siedzibie redakcji Tygodnika 7 dni przy ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16. III piętro.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BAROMETR ZAWODÓW 2018
Częstochowa
i powiat częstochowski

DEFICYT
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Elektrycy, elektromechanicy i
elektromonterzy
Fryzjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów
ciężarowych i ciągników
siodłowych
Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lekarze
Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze i tynkarze
Nauczyciele praktycznej
nauki zawodu
Operatorzy i mechanicy
sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
Pracownicy telefonicznej i
elektronicznej obsługi klienta,
ankieterzy, teleankieterzy
Projektanci i administratorzy
baz danych, programiści
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i
stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
Ślusarze

RÓWNOWAGA
Administratorzy stron internetowych
Agenci ubezpieczeniowi
Akustycy i realizatorzy
dźwięku
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci w edukacji
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji
naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy,
biochemicy
Dentyści
Diagności samochodowi

Dziennikarze i redaktorzy
Ekonomiści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
Górnicy i operatorzy maszyn i
urządzeń wydobywczych
Graficy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i
chemicy
Inżynierowie elektrycy i
energetycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy samochodów
osobowych
Kierownicy ds. logistyki
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usług
Kierownicy ds. zarządzania i
obsługi biznesu
Kierownicy sprzedaży
Kierownicy w instytucjach
społecznych i kultury
Lakiernicy
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Meteorolodzy, geolodzy,
geografowie
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji metalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych
i lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunki dziecięce
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Pedagodzy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i
konserwatorzy zabytków
Pomoce w gospodarstwie
domowym
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy administracyjni i
biurowi
Pracownicy biur podróży i

organizatorzy obsługi turystycznej
Pracownicy ds. budownictwa
drogowego
Pracownicy ds. jakości
Pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy ds. techniki dentystycznej
Pracownicy myjni, pralni i
prasowalni
Pracownicy obsługi ruchu
szynowego
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy przetwórstwa
metali
Pracownicy przetwórstwa
spożywczego
Pracownicy służb mundurowych
Pracownicy socjalni
Pracownicy sprzedaży internetowej
Pracownicy usług pogrzebowych
Pracownicy zajmujący się
zwierzętami
Prawnicy
Projektanci wzornictwa przemysłowego
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy leśni
Robotnicy obróbki skóry
Rolnicy i hodowcy
Rzemieślnicy obróbki szkła i
metali szlachetnych
Sekretarki i asystenci
Socjolodzy i specjaliści ds.
badań społeczno-ekonomicznych
Specjaliści administracji
publicznej
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. organizacji
produkcji
Specjaliści ds. PR, reklamy,
marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania
zasobami ludzkimi i rekrutacji
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Specjaliści telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Weterynarze
Windykatorzy
Wychowawcy w placówkach
oświatowych i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

NADWYŻKA
Filozofowie
Historycy
Politolodzy
Kulturoznawcy
Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących
red.
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Jak
opiekować się
żywym
świerkiem?
Podczas kupowania drzewka wypytaj sprzedawcę o warunki jego
przechowywania. Zdarza się,
że nieuczciwi hodowcy wykopują drzewka na 2–3 tygodnie przed sprzedażą i
wsadzają je do pojemników
z piaskiem. Takie rośliny po
przeniesieniu do domu
szybko usychają. Jeśli
drzewko było prawidłowo wyhodowane, nie
powinno pozostawać
zbyt długo w mieszkaniu (nie dłużej niż
tydzień).
Wiele
osób
przetrzymuje
drzewka, a potem narzeka
na
szybko
opadające
igły i co za
tym idzie, konieczność ciągłe-

go ich uprzątania. Po świętach trzeba koniecznie przenieść choinkę w
miejsce o warunkach zbliżonych do naturalnych. Może to
być osłonięty balkon, taras
czy zimna weranda. Donicę
warto owinąć włókniną, jutą
lub kilkoma warstwami papieru i ustawić na kawałku
styropianu, żeby zabezpieczyć ją przed mrozem.
Jeśli nie ma mrozu,
trzeba roślinę od czasu do czasu leciutko
podlać. Gdy ziemia nie
jest zmrożona, drzewko można zadołować
(zakopać w ziemi)
wraz z donicą w zacisznym miejscu w ogrodzie,
zaś na wiosnę
przesadzić bezpośrednio do ziemi.
red.

Nadchodzą cyfrowe
recepty i zwolnienia
Dostaniemy e-receptę, elektroniczne
zwolnienie lekarskie, a na wizytę będziemy mogli umówić się przez Internet
– w 2018 roku nasza służba zdrowia stanie się bardziej cyfrowa.
Nadchodzący rok będzie okresem
diametralnych zmian w polskiej służbie
zdrowia. W pierwszym kwartale pojawi
się w Polsce e-recepta. Pacjent przychodząc do lekarza nie będzie już otrzymywał papierowego wydruku, czy recepty
wypisanej ręcznie. Jedyne co dostanie
to SMS z kodem z którym będzie się
musiał udać do dowolnej apteki, gdzie
ta recepta będzie już na niego oczekiwała. Elektroniczne recepty są już od
7 lat w Estonii. Z takiego rozwiązania
korzystają także mieszkańcy Norwegii,
Finlandii, Szwecji, Belgii, Włoch, Islandii i Grecji.
Od 1 lipca 2018 roku zapomnimy o
tradycyjnych zwolnieniach lekarskich.
Dokument będzie wystawiany w formie
elektronicznej. Lekarz będzie musiał
jedynie wprowadzić PESEL pacjenta i
ustalić powód zwolnienia. System sam
wypełni resztę rubryk i roześle dokument zarówno do pracodawcy jak i

ZUS-u.
Kolejna zmiana jaka nas czeka to pojawienie się Internetowego Konta Pacjenta, które pozwoli pacjentom umówić się na wizytę i sprawdzić historię
swojej choroby. Zastosowanie nowych
technologii pozwoli usprawnić codzienną pracę. Lekarzy. Może się też przyczynić do uniknięcia części klasycznych
wizyt w gabinecie, a przez to lekarze
mogą zwiększyć liczbę przyjmowanych
pacjentów.
Raport „E-zdrowie oczami Polaków”, pokazał, że lekarze w Polsce więcej czasu poświęcają na przygotowanie
się do wizyty i uzupełnienie dokumentacji niż na diagnostykę. Szukanie historii choroby zajmuje lekarzowi 3,86
min, wypisywanie recept 4,01 min, wypisywanie zwolnień 4,09 min, a uzupełnianie danych osobowych ponad 4 min.
Według ankietowanych, lekarz podczas
przeciętnej wizyty poświęca ponad 16
minut na czynności organizacyjne. Przy
założeniu, że wizyta trwa 20 minut, lekarzowi zostają nieco ponad 3 minuty
na zbadanie pacjenta.
red.
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Gmina Kłobuck postawiła na ochronę
wód i termomodernizację
O

chrona wód przed zanieczyszczeniami jest niezbędnym elementem działań każdego kraju
będącego członkiem UE, w zakresie integracji przepisów prawnych na terenie całej UE. Wzrost stopnia
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce skłania do podjęcia odpowiednich
działań w kierunku stworzenia najbardziej efektywnych procedur ich ochrony. Zagadnienia związane z
wodami i problematyka ich ochrony są bardzo skomplikowane, a działania poszczególnych jednostek w
tej dziedzinie często znacznie się różnią. Gospodarka ściekowa służy do odprowadzania i oczyszczania
powstałych ścieków, w taki sposób, by nie powodować szkód dla człowieka i środowiska. Prowadzi również do poprawy komfortu życia społeczeństwa.

W dzisiejszych czasach dąży się
do jak najefektywniejszego
rozwoju gospodarki ściekowej, ponieważ ścieki przed
wprowadzeniem do środowiska muszą być pozbawione
zanieczyszczeń, wpływających
negatywnie na ekosystem
wód naturalnych lub grunt. I.
Ścieki pod kontrolą
Gospodarka ściekowa ma bardzo duży wpływ na jakość i komfort życia społeczeństw, w tym
także na mieszkańców gminy
Kłobuck. Pamiętać tutaj należy, że
każdy mieszkaniec ma prawo, ale
także i obowiązek przyłączyć się
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W trosce o podwyższenie standardu życia mieszkańców, rozwój
gospodarczy oraz atrakcyjność
gminy Kłobuck pod względem
przyrodniczym i turystycznym,

realizowane były działania w zakresie ochrony środowiska, w tym
budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków.
W gminie Kłobuck realizowany był Projekt Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-034/08
pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” o wartości
48.135.655,98 zł, przy wsparciu
finansowym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Kłobuck poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej”,
na który gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko w ramach Funduszu
Spójności, zrealizowane zostały
w sumie 4 zadania inwestycyjne,

podczas których powstało łącznie
ok. 40 km sieci kanalizacyjnej i 11
obiektów przepompowni ścieków:

Zadanie 1
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka,
Łobodno, część Kopca - zakres
inwestycji objął budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej
długości ponad 20 km sieci oraz
posadowienie czterech obiektów
przepompowni ścieków.

Zadanie 2
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Kopiec i Biała
- łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniosła ponad 13 km oraz wykonane zostały
również cztery przepompownie
ścieków.

Zadanie 3
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza - długość
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej
wyniosła ponad 7 km sieci oraz
zostały wykonane cztery przepompownie ścieków.

Zadanie 4
Budowa separatorów dla sieci
kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia wód rzeki Biała Oksza
- objęło budowę 11 obiektów separatorów.
Z uwagi na fakt, że stan techniczny wielu szamb był niezadowalający wpływało to niekorzystnie na środowisko, powodując
systematyczne zanieczyszczanie
gleby, wód podziemnych i wód
powierzchniowych.
Dlatego tak ważna stała się budowa kanalizacji sanitarnej, która
ostatecznie przyczyniła się do:
* poprawy ochrony środowiska;
* poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
* poprawy warunków sanitarnych;
* podniesienia poziomu życia
mieszkańców;
* podniesienia atrakcyjności terenu dla inwestorów.
Realizowane kanały ściekowe
bytowo-gospodarcze i techno-

logiczne zlokalizowano w korpusach istniejących ulic lub ich
poboczach. Z uwagi na charakter
inwestycji (inwestycja liniowa) jej
realizacja nie spowodowała istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, a teren po jej
zakończeniu został przywrócony
do stanu pierwotnego.
Ogólnym celem projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” było:
* zwiększenie liczby mieszkańców objętych usługą odbioru
ścieków;
* zapewnienie funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej tam, gdzie
jest to technicznie, ekonomicznie i prawnie uzasadnione.

Jako cele szczegółowe
wyróżniono:
Cel ekologiczny
ochrona środowiska: uzyskanie
jakości ścieków oczyszczonych
zgodnie z przepisami prawa, wyraźne zmniejszenie ładunków
zanieczyszczeń wprowadzanych
do odbiorników, znacząca poprawa stanu wód powierzchniowych, zwiększenie ilości ścieków
oczyszczonych na terenie gminy.

Cel zdrowotny
poprawa warunków sanitarnych i
zmniejszenie ryzyka zachorowań.

Cel społeczny
podniesienie
poziomu
mieszkańców.

Cel organizacyjny

życia

utworzenie zrównoważonego i
efektywnego systemu gospodarki
ściekowej.

Cel prawny
zgodność z normami oczyszczenia
obowiązującymi w Polsce i Unii
Europejskiej.

Cel gospodarczy
podniesienie
poziomu
życia
mieszkańców.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia gmina Kłobuck została
wyposażona w infrastrukturę,
umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG
i wymogami prawa polskiego,
tj. dzięki której nastąpiło zwiększenie liczby mieszkańców gminy, odprowadzających ścieki do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego z ok. 60% do 90%. Pozostali
mieszkańcy gminy możliwe, że w
przyszłości zostaną wyposażeni w
system kanalizacyjny w ramach
zadań własnych gminy, co pozwoli na uzyskanie 100% skanalizowania gminy Kłobuck.

Termomodernizacja
w zgodzie z ekologią
Kolejnym ważnym zadaniem,
którego podjęła się gmina Kłobuck jest termomodernizacja budynków. Głównym celem realizowanych projektów było uzyskanie
długofalowego efektu ekologicznego. Dzięki realizowanym na
trenie gminy Kłobuck projektom
możliwe było zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do
atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.
cig dalszy na stronie 13
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dokończenie ze strony 12

2009
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej w
Kłobucku”
Koszt realizacji zadania: środki
własne – 316.373,53 zł, dotacja
WFOŚiGW – 61.270,93 zł, pożyczka WFOŚiGW – 243.649 zł.
Zakres rzeczowy: wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian
styropianem gr. 10 cm, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr. 15cm, modernizacja centralnego ogrzewania
wraz z węzłem cieplnym.

2010
1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Kłobucku
przy ul. Zamkowej nr 12”
Koszt realizacji zadania: środki

własne – 457.304,81 zł, dotacja
WFOŚiGW – 121.937 zł, pożyczka WFOŚiGW – 99.457 zł.
Zakres rzeczowy: kotłownia,
zakup i montaż grzejników, zakup
i montaż zaworów termostatycz-

W mroźny poranek 3 grudnia nad zbiornikiem Lelity stawiło się 36 zawodników, by
już tradycyjnie rozegrać wędkarskie zawody
w dyscyplinie spławikowej z okazji „Mikołajek”. W tym roku „Zawody Mikołajkowe” zorganizowało Częstochowskie Koło „Hutmar”
i Koło „Pajęczno”.
Śmiałków, którzy w doskonałych humorach zgłosili się na poranną zbiórkę
i którym nie straszna żadna
pogoda, przywitał tort okolicznościowy i gorąca kawa.
Po porannych przyjemnościach rozpoczęła się rywalizacja: podział łowiska
na cztery sektory, losowanie
stanowisk, przygotowanie,
nęcenie i cztery godziny łowienia. Jak się później okazało bardzo ważne było losowanie, ponieważ za względu
na przymrozki, ryby zeszły
już na głęboką wodę i nawet
najlepsi zawodnicy, siedząc
na płytkich stanowiskach,
nie byli w stanie złowić żadnej ryby. Po czterech godzinach okazało się jednak, że
pozostali nadrobili straty, bo
ryb było naprawdę sporo,
wśród których było wiele
dorodnych płoci.
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By stanąć na podium trzeba było złowić prawie trzy
kilogramy, co jak na tę porę
roku, było doskonałym wynikiem. Ciepły posiłek, wręczenie pucharów i upominków
najlepszym zawodnikom, zakończyły tak udaną imprezę.

Wyniki zawodów:
1. Krzysztof Wrona
– 4.850 pkt.
2. Robert Leszczyk
– 3.790 pkt.
3. Mariusz Świtalski
– 2.980 pkt.
4. Witold Śmigiel
– 2.540 pkt.
5. Tomasz Moskal
– 4.100 pkt.
6. Robert Banasiak
– 3.060 pkt.
7. Mariusz Kosowski
– 2.980 pkt.
8. Jerzy Sołtys – 2.110 pkt.
Tekst: Koło PZW Hutmar
Zdjęcia: Tomasz Wielgosik

nych, docieplenie ścian oraz ścian
przy gruncie metoda lekka mokrą,
docieplenie stropodachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły Pod-

stawowej Stowarzyszenia Szkół
Katolickich w Lgocie”
Koszt realizacji zadania: środki własne – 135.577 zł, dotacja
WFOŚiGW – 151.702 zł, pożyczka WFOŚiGW – 87.952 zł.
Zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń technologicznych
kotłowi wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i
demontażowymi w obrębie źródła
ciepła oraz rozruchem technologicznym, zakup i montaż grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami
termostatycznymi antykradzieżowymi i zaworami grzejnikowymi
powrotnymi, docieplenie ścian
metodą lekką mokrą - styropian
gr. 12 cm, docieplenie stropodachu – materiał styropian układany
na dachu od zewnątrz pod papę
termozgrzewalną, gr. 14 cm.
Przedsięwzięcia realizowane na
ternie gminy Kłobuck nie byłyby
możliwe bez finansowego wspar-

Wędkarskie
zawody
Mikołajkowe

cia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Renata R. Kluczna.
Cykl artykułów tematycznych
pod nazwą NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI
WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH, które będziemy publikować na łamach Tygodnika 7
dni przez cały 2017 rok, z pewnością
przyczyni się do wzrostu wiedzy i
świadomości o roli, jaką WFOŚiGW
w Katowicach odgrywa w kształtowaniu środowiska naturalnego. red.
„Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach”
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PRZEPIS

Karp zapiekany
z grzybami i śmietaną

Składniki:

2. Cebulę obrać i pokroić
w
dużą kostkę. Jeżeli uży- ok. 1 kg ﬁletów z karpia
wamy pieczarek, należy po- dwie garści grzybów
kroić je na połówki, mrożo(pieczarek, kurek
ne grzyby zostawiamy takie
lub innych mrożonych
jakie są, natomiast suszone
bądź suszonych)
należy wcześniej zamoczyć
- dwie średniej wielkości
w małej ilości wody, aby
cebule
napęczniały.
- czubata łyżka masła
3. Na oliwie podsmażyć
- dwie łyżki oliwy
cebulę do lekkiego zeszkle- szklanka tłustej, kwaśnej
nia, następnie dodać grzyby
śmietany
i na silnym ogniu smażyć
przez kilka minut do całko- sól
witego odparowania soku.
- pieprz
- garść drobniutko posieka- Dodać masło i smażyć jeszcze dwie, trzy minuty. Taki
nej natki pietruszki
sposób smażenia grzybów
Przygotowanie:
wydobędzie z nich cały
1. Filety umyć, dokład- smak i aromat.
nie osuszyć, jeżeli mają ości
4. Ręcznikiem papiero– usunąć, skropić sokiem z wym usunąć z ryby sok z
cytryny, posolić i popiecytryny. Odłożyć na bok.

przyć. Smażyć przez dwie,
trzy minuty na silnie rozgrzanej oliwie. Jeśli filety
są ze skórą, należy rybę
najpierw smażyć skórą do
dołu.
5. W naczyniu żaroodpornym ułożyć filety, na
nich ułożyć grzyby z cebulą
i wstawić na 20 minut przed
kolacją do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C.
Po 15 minutach pieczenia,
kiedy ryba w środku już jest
upieczona, a grzyby lekko
spalone z wierzchu, na potrawę wylać śmietanę, wstawić na pozostałe 5 minut do
piekarnika.
6. Po wyjęciu z piekarnika rybę posypać obficie
pietruszką.
Smacznego!

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

HASŁA DO KRZYŻÓWKI: 1) Pismo Święte. 2) Zlepiony kawałek ciasta z kapustą i grzybami. 3) Najważniejsza kolacja w roku.
4) Msza odprawiana o północy. 5) Na stole pod wigilijnym obrusem. 6) ...Bożego Narodzenia. 7) Po żydowsku lub w galarecie.
8) Bez niej nie ma świąt. 9) Obchodzi imieniny 24 grudnia. 10) Na saniach lub szyjach reniferów. 11) W zaprzęgu Świętego Mikołaja.
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Elza

Elza urodziła się ok. 20 maja 2017 r. Została zabrana z bardzo złych
warunków. Obecnie mieszka w domu tymczasowym z innymi kotami
i psem. Jest odrobaczona, odpchlona i zaszczepiona. Bardzo przyjazna,
oswojona, nauczona czystości, korzysta z kuwety. Więcej informacji
pod nr tel. 728 712 883 – Marta.

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

Jak wyczyścić karpia?
* Jeśli karp jest już zabity, należy dokładnie umyć
go z zewnątrz. Róbmy to
w rękawiczkach i najlepiej
przy pomocy druciaka.
Czyśćmy rybę tak, by
nie została na niej śliska
powłoka.
* Po umyciu, czas na
odcięcie głowy karpia.
Jednak robimy to tylko
wtedy, gdy mamy zamiar
przyrządzać karpia w
kawałkach lub faszerować
rybę. Do odcięcia głowy
potrzebny będzie duży
i bardzo ostry nóż, czysta
ścierka lub pielucha i duża
deska. Rybę należy położyć na desce. Następnie
okryć ją szmatką lub pieluchą, która zapobiegnie
wyślizgnięciu się ryby.
Jedną ręką dokładnie trzymamy rybę, a drugą nóż.
Zdecydowanym ruchem
ręki odcinamy głowę tuż
przy skrzelach.

* Czas na zeskrobanie
łusek. W tym celu warto
przygotować ręczną skrobaczkę lub wąski i ostry
nóż, a także dużą deskę i
ściereczkę. Warto założyć
rękawiczki. Trzymając
rybę ściereczką zeskrobujemy dokładnie wszystkie
łuski i skórę, od ogona do
głowy.
* Patroszenie. Do tej
czynności potrzebna będzie duża deska, ostry, spiczasty nóż oraz ściereczka.
Kładziemy rybę bokiem na
desce i trzymamy ją ściereczką. Następnie powoli
rozcinamy brzuch karpia
wzdłuż otworu odbytowego. Przy pomocy noża
usuwamy z jamy brzusznej
wszystkie wnętrzności.
* Jeśli ryba jest już wypatroszona, należy jeszcze
raz dokładnie ją umyć pod
zimną wodą i położyć na
ręcznik papierowy, by
obciekła.

Motto na 7 dni
„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”
Autor nieznany

HUMOR

na dobre 7 dni
Wigilia. Gospodarz domu gotowy, zwarty i czeka na pierwszą gwiazdkę. Jedno puste miejsce przy
stole zostawił, a tu nagle dzwonek do drzwi.
– Puk, puk!
– Kto tam?
– Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Czemu?
– Bo tradycyjnie musi być puste!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Albo,
albo
Mieszkańcy Betlejem kierowali się podszytym strachem
racjonalizmem. W sercu, być
może, współczuli bezdomnemu cieśli i jego brzemiennej
żonie, nocą temperatura spadała poniżej zera, przydało by im
się schronienie pod dachem i
trochę ciepłej strawy. Jest jednak pewien porządek miłosierdzia, przygarniając obcych,
narażamy swoich.
Nie wiadomym było, czy
brzemienność nie jest udawana, może pod burką kobieta
ukrywała pas szahida. Herod
TV informowała codziennie
o podstępach uchodźców-terrorystów nienawidzących naszej cywilizacji. Jeśli nawet
nie mieli bomby ani noża,
to – o czym mówił Mądry
Przywódca – mogli przenosić groźne choroby. Dlatego
rząd, w swojej dobroci, robił
wszystko by zamknąć przed
uchodźcami granicę. W imię
dobra ogólnego, czyli naszego, odstraszał ich szczując
psami, odgradzał drutem

kolczastym granicę, obsadzał
na niej uzbrojonych strażników. Herod, jaki był taki był,
ale jemu Judea zawdzięcza
podniesienie się z kolan, realizację modernizacyjnych
inwestycji i wzrost znaczenie
w świecie. Nawet jeśli serce podpowiadało inaczej, to
przyjęcie pod dach rodziny z
Nazaretu byłoby nielojalnością wobec władzy.
Polecam powyższe słowa
jako lekturę na Święta Bożego Narodzenia. Biblii pisanej
archaicznym słowem nikt nie
rozumie, poza tym zwyczaj
czytania Słowa Bożego został
dawno zastąpiony wysłuchiwaniem emitowanego w telewizji Słowa Objawionego.
Księżą i inni panowie zatrudnieni w Kościele posiedli wystarczającą umiejętność sofistyki, by objaśniając Pismo
Święte nie naruszyć komfortu
psychicznego oportunistów.

W szczególności chodzi tu
o zatarcie pewnej nieokreślonej linii, pewnej niewytyczonej
granicy, za którą trzeba już wybierać: albo-albo. Za tą granicą
życie jest okrutnie proste: albo
przyjmujesz Chrystusa, albo
nie jesteś chrześcijaninem. Czy
to trudne? Można przecież żyć,
być porządnym człowiekiem,
przestrzegać prawa, płacić podatki i nie być chrześcijaninem.
Nie ma obowiązku wierzenia
w jakiegokolwiek Boga, nie
ma przymusu i nie ma gwarancji, by religia pomogła nam w
zrobieniu kariery zawodowej.
Jest, owszem, niepisana tradycja wymagająca wizytowania
kościołów, dzielenia się opłatkiem, deklamowania modlitw.
Wiele osób uważa siebie, i
jest uważana przez innych, za
chrześcijan, przestrzega związanych z tym rytuałów, stara
się słuchać z uwagą głosów
księży i biskupów. I właśnie
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dla nich ten prosty dylemat
– albo-albo - jest szczególnie
okrutny.
Co zrobisz, gdy w grudniowy wieczór zapuka do drzwi
ubogi uchodźca z brzemienną
żoną? Taka para „j... arabusów” co przedarła się z Syrii
lub Afganistanu. Co zrobisz?
Przyjmiesz Chrystusa, czy
nie...?
Możesz jednak mieć nadzieję, że skuteczność służb
pana ministra Błaszczaka,
uchroni przed takim dyskomfortem. Po to mamy policję,
służby graniczne i służby bezpieczeństwa, by skutecznie
obroniły nas przed niechcianymi wyborami moralnymi.
A księża i biskupi poświęcą pałki i karabiny, poświecą
drut kolczasty i pawilony więzienne, pobłogosławią wszelki czyn broniący chrześcijan
przed Chrystusem.
Jarosław Kapsa

Witalij Tichow (1876–1939):
„Przypływ” – 1913 r.
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