
O nowych zasadach za-
trudnienia, część pracow-
ników marketów została 
już powiadomiona. Do 
pracy mają stawiać się o 
godzinie 00.15 (z niedzie-
li na poniedziałek). Na 
zmiany nie zgadzają się 
związki zawodowe, które 
twierdzą, że nowe godzi-
ny pracy łamią przepisy 

o dobie pracowniczej. W 
regulaminach pracy z re-
guły została ona ustalona 
od 6.00 rano jednego dnia 
do 6.00 rano następne-
go. Dlatego związkowcy 
zwrócili się do Głównego 
Inspektoratu Pracy o wy-
kładnię w tej sprawie.

Markety natomiast 
tłumaczą się, że tylko w 
ten sposób będą mogły 
przygotować się na po-
niedziałkowe poranne 
otwarcie sklepów. Sieci 
przekonują, że pracowni-
cy w nocy są potrzebni do 
wyładowania dostawy, 
sprzątnięcia sklepu i wy-
pieku pieczywa. 

Z analiz wykonanych 
przez markety wynika, że 
rozwiązanie, zakładające 
pracę po północy jest do-
puszczalne. Ich zdaniem 
wraz z wejściem w życie 

ustawy o zakazie handlu 
w niedzielę, zmienia się 
pojęcie doby pracowni-
czej. Zgodnie z nowymi 
przepisami będzie ona 
obowiązywała od godzi-
ny 0.00 jednego dnia do 
godziny 24.00 następne-
go, więc zakaz handlu w 
niedziele przestaje obo-
wiązywać o północy. To 
z kolei oznacza, że przyj-
ście do pracy 15 minut 
po północy z niedzieli 
na poniedziałek będzie 
traktowane jako praca w 
dobie poniedziałkowej, 
choć kwalifikowana bę-
dzie jak zwykła praca w 
nocy. W opinii prawni-
ków, pracownicy mogą 
liczyć na dodatek za pra-
cę w godzinach nocnych, 
który na ogół wynosi 
ok. 20 proc. najniższego 
wynagrodzenia. Kierow-

nictwo sieci handlowych 
zwraca też uwagę, że za-
sada ta dotyczy tylko tych 
osób, których praca pole-
ga na handlu lub czynno-
ściach związanych z han-
dlem. Do pozostałych, 
np. ochrony, stosuje się 
dobę kodeksową, czyli od 
godz. 6.00 do godz. 6.00 
następnego dnia.

Przedstawiciele związ-
ków zawodowych za-
powiadają, że zrobią 
wszystko, by nie dopuścić 
do wprowadzenia nocnej 
zmiany. Argumentują to, 
chociażby problemem z 
dotarciem do pracy przez 
wielu pracowników.

Markety w całym kra-
ju, także w Częstochowie 
planują wprowadzenie 
zmian w ciągu najbliż-
szych kilku dni.

 Renata R. Kluczna

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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Czy pracownicy częstochowskich  
marketów będą pracować w nocy?
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KONIECZNIE 
PRZECZYTAJ:

Nieocze-
kiwana 
zamiana 
miejsc
 czytaj na stronie 3

Odebranie 
nauczycielom 
przywilejów 
skrobnie  
Częstochowę 
po kieszeni
 czytaj na stronie 5
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WODNY  
RELAKS
w Oleskiej 

Lagunie
czytaj na stronie 12

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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Wielkie sieci handlowe zmienią 
harmonogram pracy. Kierownic-
two sklepów wielkopowierzchnio-
wych twierdzi, że dostosują się co 
prawda do nowych przepisów, ale 
właśnie z tego powodu pracow-
nicy będą musieli w poniedziałek 
zacząć pracę o godzinie 00.15, bo 
niedziela kończy się po północy.
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Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymen-
talny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów 
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas nie-
dostatków i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycie-
czek 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.

Ubaw w 7dni
talny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów 
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas nie-
dostatków i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycie-
czek i żywego kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc 
nie chcąc, tamte czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to 

Jak to było w PRL-u
Rozwiąż quiz! 
Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest 
prawidłowa.
Fragment jakiego przedmiotu 
przedstawia zdjęcie?
a) latarki
b) instalacji wodociągowej
c) klamki
d) kierownicy roweru

W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź. 
Miłej zabawy!
Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego nu-
meru – palnik do kuchenki turystycznej – 
udzieliła pani Sylwia. Gratulujemy!  red.

 Zmiany adresów nieodpłatnej 
pomocy prawnej

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, które świadczą 
nieodpłatną pomoc prawną. W 2018 roku zmieniła się loka-
lizacja dwóch z nich. Spośród wszystkich 9 punktów, dwa 
znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Ślą-
skiej 11/13, Punkt III i IV w siedzibie MOPS przy ul. POW, 
a Punkt V i VI w siedzibie MOPS przy Alei Niepodległości 
20/22. Punkt VII funkcjonuje w siedzibie Terenowego Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie przy Alei 
Pokoju 12. W roku 2018 zmieniła się lokalizacja Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy Nr VIII i IX – znajdują się one obec-
nie w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorzą-
dowego przy ul. Worcella 22.  Nieodpłatna pomoc prawna 
jest udzielana przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 
godziny dziennie. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 
Częstochowie funkcjonować będą także w wybrane soboty 
2018 roku (szczegóły w harmonogramie pod linkiem: http://
www.czestochowa.pl/page/5414,nieodplatna-pomoc-praw-
na-w-czestochowie-.html).

 Zimowe ptakoliczenie
Ornitolodzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 
zapraszają na coroczne liczenie ptaków zimujących na terenie 
Częstochowy i okolic. Ornitolodzy zapraszają na dwa spacery:
* piątek 26 stycznia 2018 – godz. zbiórki 14:00, miejsce ul.Tkac-

ka 5a w Częstochowie, wycieczka zamknięta po parku w dziel-
nicy Zawodzie nad rzeką Wartą

* 27 stycznia 2018 – miejscowość Masłońskie Natalin, godz. 
zbiórki 08:30 na stacji kolejowej Masłońskie-Natalin, wyciecz-
ka otwarta; spacer będzie przebiegał wzdłuż linii brzegowej 
zbiornika Poraj w kierunku cofki zbiornika. Bliższe informacje 
u przewodnika, tel. 604 065 570.

Można będzie obserwować ptaki przez lunetę lub lornetki oraz 
fotografować. Trasa liczy ok. 5 km i prowadzi po chodnikach 
oraz ścieżkach. Organizatorzy zalecają się ciepło ubrać, wziąć 
odpowiednie buty terenowe i koniecznie rękawiczki.

 Widzowie wybrali najlepsze fi lmy 
wyświetlane w OKF

Już po raz 26 widzowie Kina Studyjnego OKF ILUZJA wy-
brali najlepszy ich zdaniem film,  pokazany na ekranie OKF 
w 2017 roku. W plebiscycie oddano 475 głosów. I miejsce 
(59 głosów) – zdobył film TWÓJ  VINCENT, II miejsce 
(31 głosów) – film CICHA  NOC, III miejsce (28 głosów) 
- MANCHESTER BY THE SEA, IV miejsce (26 głosów) 
- NA  KARUZELI  ŻYCIA, V miejsce (24 głosów) – NAJ-
LEPSZY. Kolejne miejsca zajęły filmy: Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie, The Square, To tylko koniec świata, 
Sztuka kochania, Maudie, Frantz, Toni Erdmann. Zwycię-
skie filmy prezentowane będą w lutym.

 Ferie w mieście
W przyszłym tygodniu, 29 stycznia, uczniowie często-
chowskich szkół rozpoczynają ferie. Ci, którzy nigdzie nie 
wyjeżdżają, mogą skorzystać z propozycji spędzenia ferii, 
jakie oferuje miasto. Oprócz instytucji miejskich - Muzeum 
Częstochowskiego, Miejskiej Galerii Sztuki, OKF „Iluzja”, 
Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Teatru im. Adama Mickiewicza - organizatorami ferii 
jest także 13 częstochowskich szkół (7 podstawowych, 4 
ponadpodstawowe i 2 specjalne) oraz 25 organizacji poza-
rządowych - stowarzyszeń, klubów, fundacji i parafii. W 
ofercie przygotowanej przez częstochowskie szkoły domi-
nują zajęcia w ramach półkolonii i tzw. ,,otwartych drzwi”. 
Przewidziane są m.in. zabawy, konkursy, rozgrywki sporto-
we, wycieczki do kina, teatru, ośrodków kultury, aquaparku 
w Łodzi, Tarnowskich Górach czy Wrocławiu. Z kolei or-
ganizacje pozarządowe przygotowały dla dzieci i młodzieży 
m.in. warsztaty kreatywne, zabawy ruchowe, turnieje spor-
towe, jednodniowe wycieczki autokarowe, kuligi, rajdy, a 
dla miłośników czytelnictwa zajęcia w bibliotece.

 Teatr zaprasza najmłodszych 
W Teatrze im. A. Mickiewicza, w ramach ferii zimowych, 
najmłodsi i starsi, będą mogli obejrzeć aż cztery bajkowe 
spektakle:
* 30.01.18 r., godz.10.00  – „Jaś i Małgosia”, bilety w cenie 15 zł
* 06.02.18 r., godz.10.00 - „Kometa nad Doliną Muminków”, bi-

lety w cenie 18 zł
* 07.02.18 r., godz.10.00 - „Gałganiarz i Patyczek”, bilety w cenie 

15 zł
* 08.02.18 r., godz. 10.00 - „Roszpunka” bilety w cenie 18 zł

Informacje i zamówienia przyjmuje dział promocji i sprze-
daży (34) 372 33 27 (47,57), kasa teatru (34) 372 33 06.

Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie 24.01.2018 aplikacja Airly 

Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza

Po naszym artykule „Kobiety znów 
wyszły na ulice” z wyjaśnieniami 
pospieszyła posłanka ziemi często-
chowskiej, Halina Rozpondek (PO). 
To pokłosie ostrej krytyki pod adre-
sem posłanki, której nie szczędzili jej 
uczestnicy protestu na placu Biegań-
skiego. Halinie Rozpondek, podobnie 
jak innym posłom dostało się za to, że 
nie poparła projektu ustawy antyabor-
cyjnej, złożonego przez Komitet Ratuj-
my Kobiety. 

W opinii organizatorów protestu: 
„część posłanek i posłów Nowoczesnej 
i Platformy Obywatelskiej zdecydo-
wała się zbojkotować głosowanie, w 
tym Halina Rozpondek. Protestujemy 
przeciwko nieudolności opozycji par-
lamentarnej, która lubi lansować się 
na Czarnych Protestach, a następnie 
nie umie stanąć na wysokości zada-
nia.” Posłanka ma w tej sprawie od-
mienne zdanie.

Apelując do naszej rzetelności dzien-
nikarskiej, posłanka poprosiła redakcję o 

przedstawienie jej stanowiska w sprawie.

„Wobec fali krytyki pod adresem po-
słów, w tym mnie, którzy nie głosowa-
li ustaw związanych z aborcją, pragnę 
zwrócić uwagę na następujące fakty:

1. Jestem za utrzymaniem obecnego 
kompromisu aborcyjnego i przeciwna 
wszelkim radykalnym rozwiązaniom.

2. Obydwa projekty przedstawione w 
Sejmie były obywatelskie, nie głosowa-
łam za żadnym, bo zawierały skrajne i 
radykalne zapisy.

3. Projekt obywatelski „Ratujmy ko-
biety” nie dotyczy tylko możliwości prze-
rywania ciąży do 12 tygodnia życia płodu 
i edukacji seksualnej, ale zawiera też ta-
kie przepisy: Art.9 ust.3 Małoletnia, któ-
ra ukończyła 15 rok życia samodzielnie 
podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży.
ust.4 W przypadku małoletniej poniżej 
15 roku życia w razie braku zgody jej 
ustawowego przedstawiciela o dopusz-
czalności przerywania ciąży decyduje 
sąd opiekuńczy.

Artykuł 12 proponuje ustalenie zakazu 
(pod rygorem kary aresztu lub grzywny) 
umieszczania napisów czy organizowa-
nia zgromadzeń przeciwnym przepisom 
tej ustawy w pobliżu szpitali i placówek 
edukacyjnych.

Cytowane przepisy są skrajnie liberal-
ne i według mnie nie powinny być roz-
ważane. Czy naprawdę dopuszczalna jest 
dyskusja, aby 15-letnie dziewczynki bez 
zgody i wiedzy rodziców mogły dokony-
wać aborcji? Traktować przerywanie cią-
ży jako środek antykoncepcyjny?

W projekcie pro-live nakazywanie ab-
solutnego heroizmu kobiecie w przypad-
ku uszkodzonego płodu jest także nie do 
przyjęcia.

Nie zgadzam się z takimi zmianami 
w obowiązującej ustawie, stąd wybór 
mniejszego zła - niegłosowanie obu pro-
jektów.”

Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.
 Renata R. Kluczna

Posłanka Rozpondek tłumaczy się ze swojej decyzji



Nie zwlekając, pytania 
przesłaliśmy do urzędu 
miasta Częstochowy. 

Z odpowiedzi wynika, 
że decyzją Rady Nadzor-
czej Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjne-

go Mariusz Sikora został 
prezesem zarządu spółki. 
Pan Sikora znany jest w 
Częstochowie od 2011 
roku, gdy pełnił w naszym 
mieście funkcję dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg 

i Transportu. Na począ-
tek kilka słów o edukacji 
nowego prezesa. Mariusz 
Sikora jest absolwentem 
Politechniki Częstochow-
skiej, Wyższej Szkoły 
Zarządzania w Częstocho-
wie, a także Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Stefana 
Żeromskiego (specjalność: 
drogi i mosty kołowe). 

Zdaniem urzędu mia-
sta, jest specjalistą w dzie-
dzinie dróg publicznych 
i transportu drogowego. 
Zanim rozpoczął karierę 
w w ponad 200-tysięcz-
nym mieście, wcześniej 
pracował w Powiatowych 
Zarządach Dróg, najpierw 
w Zawierciu, a potem w 
Myszkowie, m.in. na sta-
nowisku kierownika Wy-
działu Utrzymania Dróg. 
Na tej podstawie prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk 
(SLD) mianował Sikorę 
dyrektorem Miejskiego 

Zarządu Dróg i Transportu. 
Przez 6 lat pracy dla nasze-
go miasta Sikora nadzoro-
wał realizacje inwestycji, 
m.in. budowę skrzyżowa-
nia DK-1/DK-46, czy prze-
budowę ulic Warszawskiej 
i Rędzińskiej. Z komuni-
katu urzędu miasta wyni-
ka, że w ostatnich latach 
MZDiT, czyli za rządów 
Sikory miał stuprocentową 
skuteczność w pozyski-
waniu zewnętrznych środ-
ków – przede wszystkim 
unijnych – na inwestycje 
drogowe. Z pieniędzy eu-
ropejskich m.in. przebu-
dowano ulicę Sobieskiego, 
zmodernizowano części 
sieci oświetleniowej i wy-
konano odwodnienie dziel-
nic Grabówka i Kiedrzyn. 
W 2016 roku Regionalna 
Izba Gospodarcza w Kato-
wicach nagrodziła Mariu-
sza Sikorę Laurem Umie-
jętności i Kompetencji w 
kategorii lider społeczno-
-gospodarczy.  

Prezydent Matyjasz-
czyk najwyraźniej wyszedł 
z założenia, że Mariusz 
Sikora sprawdził się w 
MZDiT, a do tego utrzy-
manie dróg jest pokrewne 
z komunikacją miejską, 
więc powierzył dowódz-
two w MPK Sikorze, który 
zastąpił emerytowanego 
Romana Bolczyka.

Od 1 stycznia nastąpiły 
też zmiany w placówkach 
kulturalnych podległych 
magistratowi, na stanowi-
skach kierowniczych w 
Muzeum Częstochowskim 
i Ośrodku Promocji Kultu-
ry „Gaude Mater”.

Z Muzeum Częstochow-

skim pożegnał się Janusz 
Jadczyk, który kierował 
placówką od 2003 roku. 
Zawarta z nim w 2014 
roku na okres 3 lat umowa 
o zarządzanie instytucją 
kultury po prostu wygasła. 
Na tym stanowisku zastą-
pi go Tadeusz Piersiak, 
dotychczasowy dyrektor 
Ośrodka Promocji Kultury 
„Gaude Mater”. Piersiak 
był dziennikarzem często-
chowskiego oddziału Ga-
zety Wyborczej, redakto-
rem naczelnym „Aleje 3”, 
był pomysłodawcą i orga-
nizatorem wielu przedsię-
wzięć kulturalnych.

Zamiast Piersiaka nato-
miast szefem Ośrodka Pro-
mocji Kultury „Gaude Ma-
ter” został Robert Jasiak, 
kierujący do końca 2017 
roku Referatem Kultury w 
Wydziale Kultury, Promo-
cji i Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy. Wcześniej 
pracował w Starostwie Po-
wiatowym w Kłobucku.

Tadeuszowi Piersiako-
wi i Robertowi Jasiakowi 
władze miasta powierzy-
ły pełnienie obowiązków 
dyrektorów do czasu za-
kończenia procedury ich 
powołania, zgodnie z prze-
pisami ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej. 

Należy się spodziewać, 
iż to, jakim dziennikarzem 
był Tadeusz Piersiak, prze-
łoży się na to, jakim będzie 
dyrektorem muzeum. 

***

Niektórym mieszkań-
com Częstochowy zdawa-
ło się, że w naszym mieście 

są dożywotnie synekury, z 
którymi nikt dobrowolnie 
się nie rozstaje. Zwłaszcza 
jeśli ma liczne sukcesy. 
Tak postrzegany był pre-
zes Bolczyk. Ale jak po-
wiedział Ludwik XIII po 
śmierci Ludwika XII: nie 
ma ludzi niezastąpionych. 

 Renata R. Kluczna
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Nieoczekiwana  
zamiana miejsc
Na ostatnim Podziemnym Salonie 
Prasowym 7 dni jeden z naszych Czy-
telników zwrócił się do redakcji z 
prośbą, abyśmy pośredniczyli w usta-
leniu faktów dotyczących zmian per-
sonalnych w MPK oraz częstochow-
skim muzeum.
– Z jakiego powodu prezes Roman 
Bolczyk nie jest już prezesem często-
chowskiego MPK, biorąc pod uwa-
gę długoletnią współpracę prezesa 
z władzami Częstochowy i to, że był 
on bardzo doceniany przez prezy-
denta miasta Krzysztofa Matyjasz-
czyka. Jako wartościowa i zasłużona 
jednostka powinien w dalszym ciągu 
pełnić funkcję prezesa. Władze mia-
sta winny zrobić wszystko, by zatrzy-
mać tak wybitnego fachowca. I mam 
jeszcze jedno pytanie. Z jakiego po-
wodu Janusz Jadczyk, dyrektor Mu-
zeum Częstochowskiego został zwol-
niony z tego stanowiska? Z tego, co 
wiem jego miejsce zajął Tadeusz Pier-
siak – dotychczas dyrektor Ośrodka 
Promocji Kultury Gaude Mater – pyta 
podczas Salonu nasz Czytelnik.

M. Sikora

R. Jasiak

T. Piersiak



Ślizgawki i san-
ki tylko z dala  
od ulicy

Jedną z ulubionych zi-
mowych zabaw dziecię-
cych jest jazda na sankach. 
Ważne jednak, aby miejsca, 
w których dzieci się bawią 
były położone z dala od 
jezdni i innych ciągów ko-
munikacyjnych, a zabawom 
powinien towarzyszyć opie-
kun. Istotne jest też przy-
gotowanie sprzętu do jaz-
dy. Warto upewnić się, że 
sanki, czy inny przedmiot, 
służący do zabawy nie mają 
połamanych szczebelków 
ani wystających śrubek lub 
gwoździ. Przed rozpoczę-
ciem zabawy należy rów-
nież obejrzeć trasę zjazdu i 
usunąć z niej niebezpieczne 
przedmioty, takie jak ka-
mienie lub gałęzie. Dziecko 
musi również wiedzieć, że 
powinno dostosować jazdę 
do kierunku ruchu obowią-
zującego na trasie zjazdu, a 
także nie może przechodzić 
w poprzek toru. Nie należy 
także ślizgać się na chodni-
kach i przejściach dla pie-
szych. Częstym błędem jest 

także podczepianie sanek 
do samochodu lub motocy-
klu, co jest bardzo niebez-
pieczne.

Najczęstszą konsekwen-
cją niekontrolowanych 
zabaw na ślizgawkach są 
złamania. Dzieci powinny 
wiedzieć, że jeśli dojdzie 
do groźnego upadku, to w 
pierwszej kolejności należy 
wezwać pomoc osób doro-
słych lub zadzwonić pod 
numer alarmowy 112 lub 
999. Warto pamiętać, że w 
przypadku złamań nie po-
winno się wykonywać żad-
nych zbędnych ruchów, a 
tym bardziej nie próbować 
nastawiać złamania. Należy 
zachować spokój i ograni-
czyć niepotrzebne ruchy, 
a dorosły powinien pod-
jąć próbę unieruchomienia 
dwóch sąsiednich stawów, 
wykorzystując do tego np. 
kawałek drewna lub szalik.

Staw to nie  
lodowisko

Dzieci, które nie wybie-
rają się na zorganizowa-
ne wyjazdy i będą chciały 
korzystać z miejscowych 
atrakcji, ważne, aby pamię-

tały, żeby do jazdy na łyż-
wach i sankach wybierały 
miejsca bezpieczne, najle-
piej lokalne lodowiska, czy 
odpowiednio zlokalizowa-
ne górki i przebywały tam 
zawsze pod opieką osoby 
dorosłej. Bezwzględnie nie 
można traktować zamarz-
niętych jezior czy stawów 
jak lodowisk.

Zabawa w miejscach nie-
strzeżonych, szczególnie na 
zamarzniętych stawach czy 
jeziorach, może nieść duże 
zagrożenie dla dziecka i pod 
żadnym pozorem dzieci nie 
powinny bawić się w takich 
miejscach. Niestety często 
dziecięca ciekawość bywa 
silniejsza niż zakaz rodzi-
ców i co roku dochodzi 
do tego typu zdarzeń. Jeśli 
dziecko wpadnie do wody, 
zagrożenie stanowi jej niska 
temperatura, dodatkowo zi-
mowy strój utrudnia wydo-
stanie się na powierzchnię 
lodu. Pamiętajmy, że w ni-
skiej temperaturze szybciej 
tracimy energię i próba wy-
dostania się samodzielnie z 
wody może okazać się bar-
dzo trudna, a wręcz wyczer-
pująca po kilku sekundach. 
Dlatego w takim przypadku 
należy podjąć próbę wo-
łania o pomoc, rozłożyć 
szeroko ręce w kierunku 
lodu i próbować na niego 
wpełznąć. Należy poruszać 
się w kierunku brzegu leżąc 
na lodzie. Jeśli natomiast 
lód pęka, pozostajemy w 
miejscu bez ruchu. W przy-
padku gdy osoba, która zna-
lazła się w wodzie, jest bli-
sko brzegu – należy podać 
jej kij lub szalik i starać się 

szybko wyciągnąć ją na po-
wierzchnię, oczywiście nie-
zwłocznie należy wezwać 
pomoc.

Odpowiednia 
ochrona  
przed zimnem

Dzieci, które wychodzą 
bawić się na powietrzu, 
powinny być ubrane stoso-
wanie do pogody. Podczas 
długich zimowych zabaw, 
należy pamiętać o takim 
ubiorze, aby nie doprowa-
dzić do nadmiernego wy-
chłodzenia organizmu. Idąc 
na górkę, czy lodowisko 
warto wyposażyć dziecko 
w termos z ciepłym napo-
jem. Właściwy ubiór jest 
również elementem, który 
pomaga uchronić przed za-
chorowaniem na grypę i in-
fekcje grypopodobne. 

Zbyt długie przebywa-
nie w niskiej temperatu-
rze może doprowadzić do 
wychłodzenia ciała lub w 
skrajnych przypadkach do 
odmrożeń. W takiej sy-
tuacji, w pierwszej kolej-
ności ważne jest, aby jak 
najszybciej znaleźć się w 
ciepłym (ale nie gorącym) 
pomieszczeniu. Jeśli to 
możliwe próbujmy wyko-
nywać proste ćwiczenia np. 
pajacyk czy przysiady, żeby 
się rozgrzać. Wychłodzo-
ne miejsca należy powoli 
ogrzać np. mocząc w letniej 
wodzie. Częstym błędem 
jest przykładanie rąk np. 
bezpośrednio do kaloryfe-
ra lub gorącego termoforu. 
Odmrożonych miejsc nie 
należy pocierać ani maso-
wać, domowym sposobem 
jest ich okrycie. Jeżeli w 
odmrożonym miejscu po-
wstały pęcherze, nie należy 
ich przekłuwać. Należy pić 
ciepłe i słodkie napoje. Ro-
dzice powinni także pamię-
tać, że każdy rodzaj odmro-
żenia wymaga konsultacji 
lekarskiej.

Dziecięca fantazja często 
nie zna granic, a chwila bez-
troskiej zabawy może nieść 
negatywne skutki. Należy 
zatem wciąż edukować dzie-
ci i przypominać im podsta-
wowe zasady bezpieczeń-
stwa, a także interesować 
się tym, w jaki sposób dzieci 
spędzają czas wolny.

 red.
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Ferie mogą być 
bezpieczne 
Już wkrótce rozpoczną się ferie zimo-
we. Wiele spośród dzieci wyjedzie w gó-
rach, tak gdzie łatwiej o śnieg. Jazda na 
nartach, sankach czy łyżwach należą do 
najbardziej popularnych zajęć podczas 
ferii. Jednak zabawa w zimowych warun-
kach może skończyć się urazem, kolizją, 
a nawet niebezpieczną kąpielą w mroź-
nym stawie. To od nas rodziców w dużej 
mierze zależy, czy dzieciaki spędzą ten 
czas bezpiecznie.

Prawo jazdy  
dla wytrwałych
Już za kilka miesięcy (od 4 czerwca) obowią-
zywać będą nowe zasady szkolenia i nie tyl-
ko, dla nowych kierowców. Pojawi się wiele 
zakazów i sporo wymagań: zielony listek, 
ograniczenie prędkości, konieczność odbycia 
dodatkowego szkolenia. Czy na te wszystkie 
rewolucyjne zmiany przygotowany jest Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Często-
chowie? Zapytaliśmy u źródła.

Poważne zmiany czeka-
ją kierowców, którzy po raz 
pierwszy uzyskają prawo jazdy 
kategorii B., a także kierowców, 
którzy utracili uprawnienia po 
ponownym przekroczeniu licz-
by 24 punktów, otrzymanych za 
przewinienia drogowe. Zmiany 
obejmą wszystkie osoby, które 
odbiorą prawa jazdy po 4 czerw-
ca 2018 r. Główną nowością 
jest wprowadzenie dwuletniego 
okresu próbnego, podczas które-
go świeżo upieczony kierowca 
musi zastosować się do wielu 
zaleceń.

Po pierwsze,  
zielony listek

Młody kierowca po zdoby-
ciu prawa jazdy będzie musiał 
oznaczać samochód, którym 
jeździ, naklejką w formie zie-
lonego listka z tyłu i z przodu 
pojazdy. Będzie z nimi jeździł 
przez 8 miesięcy.

Pomysł nie jest nowy. W la-
tach 70-90 zielony listek ostrze-
gał innych użytkowników dróg, 
że mają do czynienia z mało do-
świadczonym kierowcą, który 
może popełnić na drodze błąd 
albo może nie wykazywać się 
taką sprawnością przeprowa-
dzania manewrów jak kierowca 
z dłuższym stażem.

Po drugie, mniejsza 
prędkość

Dużym problemem, zwłasz-
cza dla doświadczonych kierow-
ców może stać się przepis, który 
przez 8 pierwszych miesięcy 
nakazuje młodemu kierowcy 
wolniejszą jazdę. Nowicjusz za 
kierownicą będzie mógł roz-
winąć w terenie zabudowanym 
maksymalnie 50 km/h. Nie ma 
znaczenia to, że znaki drogowe 
pozwalają jechać szybciej. Poza 
terenem zabudowanym będzie 
mógł rozpędzić się do 80 km/h, 
a na autostradach i drogach eks-
presowych do 100 km/h.

Po trzecie, nie dla 
zawodowcy

Nowe przepisy przewidu-
ją, że młodzi kierowcy przez 
8 miesięcy nie będą mogli wy-
konywać pracy w charakterze 
kierowcy, ani sami prowadzić 
działalności gospodarczej, do 
której wykorzystywany jest sa-
mochód. 

Po czwarte, dodatko-
we kursy i szkolenia

Najważniejszą nowością, 
która budzi najwięcej kontro-

wersji jest obowiązkowe szko-
lenie z zakresu bezpieczeństwa, 
jakie będzie musiał przejść 
każdy nowy kierowca. Rzecz 
w tym, że doszkalać się będzie 
już po tym, gdy prawo jazdy 
dostanie. 

Kurs – szkolenie ma być 
podzielony na część teoretycz-
ną i praktyczną. Pierwsza ma 
trwać 90 minut i polegać na 
wykładzie, a druga 60 minut. 
Podczas kursu młody kierowca 
dowie się co ma wpływ na bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, 
zapozna się psychologicznymi 
aspektami kierowania pojaz-
dem i uczestnictwa w ruchu 
drogowym. W czasie ćwiczeń 
praktycznych ma odbyć szko-
lenie na torze, w ramach któ-
rego zaznajomi się m.in. ze 
zjawiskiem poślizgu na łuku. 
Zarówno kurs, jak i szkolenie 
trzeba będzie zaliczyć między 
4. a 8. miesiącem od dnia ode-
brania prawa jazdy. Oczywiście 
doszkalanie będzie dodatkowo 
płatne.

Eksperci, gdy chodzi o 
punkt czwarty, przewidują spo-
re trudności. Problem polega na 
tym, że liczba ośrodków dosko-
nalenia techniki jazdy i instruk-
torów może okazać się za mała 
dla części młodych kierowców. 
Kto nie zaliczy kursu i szkole-
nia, niezależnie od powodów, 
jeszcze cieple prawko będzie 
musiał oddać.

Czy Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Często-
chowie jest przygoto-
wany na rewolucyjne 
zmiany? 

– Jeśli chodzi o cześć 
teoretyczną, jesteśmy goto-
wi już dziś. Szkolenie prak-
tyczne też będzie możliwe 
po tym, gdy przygotujemy 
zakupioną przez nas dział-
kę. Obecnie dziennie egza-
minujemy około 50 osób i 
też z taką liczbą musimy się 
liczyć, gdy w czerwcu wej-
dą w życie nowe przepisy. 
Zapewne nie będzie łatwo, 
ale sprostamy wymogom 
ustawowym – mówi Grze-
gorz Boski, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Częstochowie.

Łączny dodatkowy koszt 
dla przyszłego kierowcy to 
około 300-500 zł.

 Renata R. Kluczna
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Wójtowie, burmistrzowie, prezyden-
ci miast oraz starostowie muszą się w 
tym roku przygotować na jeszcze więk-
sze wydatki w oświacie niż w latach 
poprzednich. Na taką sytuację wpływ 
ma nie tylko reforma oświatowa, lecz 
także ustawa z 27 października 2017 
r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
w której znowelizowana została Kar-
ta Nauczyciela. Osoby zatrudnione w 
oświacie postanowiły więc wykorzystać 
ostatnie miesiące obowiązywania do-
tychczasowych przepisów i skorzystać z 
przywilejów, zanim stanie się to o wiele 
trudniejsze.

Zacznijmy od urlopów zdrowotnych 
trwających cały rok. Ubiegać się o nie-
go mogą nauczyciele, którzy pracowali 
w szkole lub przedszkolu nieprzerwanie 
przez 7 lat. Nauczyciel w ciągu całej ka-

riery zawodowej może łącznie przeby-
wać na takim świadczeniu trzykrotnie. 
Wynagrodzenie zasadnicze w trakcie 
trwania urlopu otrzymuje od urzędu 
miasta bądź gminy za pośrednictwem 
dyrektora placówki.

Do tej pory, by dostać urlop, wy-
starczyło przynieść od lekarza prowa-
dzącego zaświadczenie o potrzebie 
jego udzielenia. Po złożeniu przez na-
uczyciela wniosku dyrektor nie miał 
wyjścia – urlopu udzielić musiał. Od 1 
stycznia 2018 r. (a w zasadzie od 19-
go, gdyż dopiero teraz weszło w życie 
rozporządzenie) nauczyciel nie może 
już zrobić dyrektorowi, nierzadko przy-
krej, niespodzianki. Dyrekcja musi być 
powiadomiona wcześniej i ona kieruje 
nauczyciela na badania, które z kolei 
przeprowadzi lekarz medycyny pracy, 
a nie lekarz pierwszego kontaktu. To 

opinia lekarska kwalifikuje pedagoga 
do udzielenia urlopu dla podreperowa-
nia zdrowia, bądź nie. Zdaniem związ-
ku zawodowego Forum większość pra-
cowników oświaty nie korzystała z tego 
uprawnienia, ale skoro ma być trudniej, 
to nauczyciele chętnie decydują się na 
urlop teraz. Tym bardziej, że nie mają 
pewności, czy w przyszłym roku szkol-
nym będzie dla nich praca. 

A co na to urząd miasta Częstocho-
wy? „Zaleciłem wszystkim dyrektorom, 
aby obligatoryjnie odwoływali się od 
decyzji lekarza prowadzącego do wo-
jewódzkiego ośrodka medycyny pra-
cy. Mimo, że po zmianach te przepisy 
będą zaostrzone, to i tak poleciłem, aby 
w dalszym ciągu korzystali z prawa do 

odwołania, bo tu też mogą być naduży-
cia. Oczywiście związki nawoływały 
nauczycieli, aby jeszcze przed końcem 
roku szkolnego skorzystali z tego świad-
czenia. Będziemy musieli pogodzić się 
ze zwiększonymi wydatkami na ten cel. 
Mamy jednak nadzieję, że w kolejnym 
roku wszystko wróci do normy” - infor-
muje Ryszard Stefaniak, wiceprezydent 
Częstochowy.

Zmieniają się zasady urlopów zdro-
wotnych, ale też szybkiej ścieżki awan-
su zawodowego. Ostatnią możliwość 
na rozpoczęcie stażu na kolejny stopień 
awansu, według starych zasad, nauczy-
ciele mieli na początku tego roku szkol-
nego. 

Od 1 września 2018 r. stażysta będzie 
musiał przepracować rok i 9 miesięcy 
(obecnie tylko 9 miesięcy), aby awan-
sować na stopień nauczyciela kontrak-
towego. Z 2 do 3 lat wydłuży się okres 
pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu 
na stopień nauczyciela mianowanego, a 
z roku do 4 lat okres pracy konieczny do 
rozpoczęcia stażu na stopień nauczycie-
la dyplomowanego. To spowoduje, że 
podstawowa ścieżka awansu zawodo-
wego wydłuży się z 10 do nawet 15 lat.

Tak więc wydatki samorządów zwią-
zane z awansami zawodowymi i urlopa-
mi zdrowotnymi będą znacznie wyższe 
niż w poprzednich latach. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przewiduje jed-
nak, że w kolejnym okresie samorządy 
zaoszczędzą. red.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Odebranie nauczycielom 
przywilejów skrobnie 
Częstochowę po kieszeni
Urząd miasta Częstochowy, podobnie jak 
inne samorządy w kraju, musi liczyć się ze 
zwiększonymi wydatkami na urlopy zdro-
wotne i awanse zawodowe nauczycieli. Rok 
2018 to rok zmian w Karcie Nauczyciela, w 
której wprowadzono wiele ograniczeń dla 
osób uczących w szkołach i przedszkolach. 
To już koniec części nauczycielskich przywi-
lejów. Póki jeszcze można, wielu z nich pój-
dzie na płatne roczne urlopy, za które zapła-
ci miasto. 

OGŁOSZENIE
Podajemy do publicznej wiadomości informację  

o likwidacji Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów  
i Rencistów z siedzibą w Częstochowie  

przy ul. Warszawskiej 123.
Nr KRS 0000189919

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

O G Ł O S Z E N I E
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.



Bardziej efektywne 
spalanie kalorii

Trenując na świeżym 
powietrzu przy niskiej 
temperaturze, nasz orga-
nizm zużywa więcej ener-
gii na utrzymanie stałej 
ciepłoty ciała. Dzięki temu 
wykonując te same ćwi-
czenia, spalamy więcej 
kalorii i szybciej pozby-
wamy się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. Trening zimą 
na świeżym powietrzu to 
najkrótsza droga do wyma-
rzonej figury na wiosnę.

Zwiększenie  
siły  

i wytrzymałości
Podczas treningu zimą 

na świeżym powietrzu, 
nasze mięśnie muszą wy-
konać większą pracę, by 
pokonać opór śniegu, a to 
przyczynia się do zwięk-
szenia siły i wytrzymało-
ści. Dzięki temu zimowy 
trening na świeżym po-
wietrzu nie tylko będzie 
bardziej efektywny, ale 
też zaprocentuje w cieplej-
szych miesiącach, kiedy to 
trening na suchym, rów-
nym podłożu nie będzie 
sprawiał nam najmniej-
szych trudności.

Hartowanie 
organizmu  

i wzrost odporności
Zima kojarzy się nam 

z czasem, kiedy łatwo się 
przeziębić, a tymczasem 
regularna aktywność na 
świeżym powietrzu har-
tuje organizm i znacznie 
wzmacnia odporność. Po 
wysiłku rośnie produk-
cja białych krwinek, któ-
re chronią nasz organizm 
przed wywołującymi cho-
roby drobnoustrojami.

Do zimowych ćwiczeń 
jest nam potrzebna jedynie 
odrobina motywacji i od-
powiedni ubiór. Po około 
30 - 45 minutach aktyw-
ności fizycznej w organi-
zmie zaczynają wydzielać 
się endorfiny – hormony 

szczęścia, niezależnie od 
tego, czy na dworze jest 
ciepło, czy zimno będzie-
my czuli się lepiej. Jedną 
z możliwości aktywności 
fizycznej jest nordic wal-
king - sport dla każdego 
bez względu na wiek, kon-
dycję, czy masę ciała. Ta-
kie ćwiczenia można upra-
wiać wszędzie, niezależnie 
od pory roku. To całkowi-
cie bezpieczna dyscyplina, 
do której praktycznie brak 
jest przeciwwskazań.

Lepsze  
dotlenienie  

i więcej energii
Każda z komórek nasze-

go ciała potrzebuje tlenu, 
by mogła sprawnie funk-
cjonować. Zimą, kiedy 
większość czasu spędzamy 
w zamkniętych pomiesz-
czeniach, tego tlenu może 
nam czasem brakować, co 
zwykle objawia się ospa-
łością, uczuciem ciągłego 
zmęczenia i zniechęcenia, 
problemami z pamięcią 
i koncentracją. Wysiłek 
fizyczny na świeżym po-
wietrzu sprawia, że nasz 
oddech i tętno przyspiesza-
ją, w wyniku czego krew 
krąży szybciej i dostarcza 
do komórek większą ilość 
tlenu. Tym samym regu-
larne treningi zapobiegają 
negatywnym skutkom nie-
dotlenienia oraz sprawiają, 
że mamy więcej energii i 
cieszymy się lepszym sa-
mopoczuciem.

Zapobieganie 
niedoborom 
witaminy D

Witamina D wytwa-
rzana jest w skórze pod 
wpływem działania pro-
mieni słonecznych i odgry-
wa ważną rolę w procesie 
mineralizacji kości. Zimą, 
kiedy dzień jest krótszy i 
mniej czasu spędzamy na 
świeżym powietrzu, nasz 
organizm często nie może 
wytworzyć odpowiedniej 
dawki witaminy D, co 
prowadzi do jej niedobo-

ru. Trening na świeżym 
powietrzu, zorganizowa-
ny kiedy na zewnątrz jest 
jeszcze widno, pozwala 
zapobiegać niedoborom tej 
cennej witaminy.

Ćwiczenia zimą na 
świeżym powietrzu przy-
noszą wiele korzyści dla 
organizmu, co więcej, mo- 
gą stać się źródłem ogrom-
nej satysfakcji.

Warto pokonać poku-
sę pozostania w kapciach 
przed telewizorem, by móc 
na własnym ciele doświad-
czyć dobrodziejstw zimo-
wego treningu na świeżym 
powietrzu.  red.
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36.
– Myślałem, że stworzę ma-

szynę, która będzie robiła coś 
jeszcze lepszego niż szynka, a 
tu okazuje się, że wychodzi z 
tego okropne świństwo! Nici z 
marzeń…

Kazimierski patrzył się na 
przemian to na czarną substan-
cję w blaszanej wanience, to na 
skonstruowaną przez Świdra 
maszynerię. Spróbował odrobi-
nę czarnej mazi i po chwili wy-
pluł ją z obrzydzeniem.

– Tego to by się nawet moja 
maciora nie tknęła – oznajmił z 
przekonaniem w głosie. – Żad-
nego pożytku z ciebie Antek nie 
ma, żadnego! – mówił kręcąc 
głową z niezadowoleniem. Ob-
szedł maszynę dookoła i powie-
dział: – Na mój gust trzeba by 
ten cały zacier posolić i ze trzy 
jaja wbić, wtedy może coś z tego 
wyjdzie – posmakował jeszcze 
raz i stwierdził: – No i koniecz-
nie dodać buraków ćwikłowych.

Antek nie odezwał się. Sie-
dział na progu kompletnie zre-
zygnowany. Rozwiały się jego 
nadzieje na skonstruowanie ge-
nialnej maszyny, dzięki której 
spodziewał się podbić serce wy-
branki. Kompletna klapa, kom-
pletna klapa! Kiedy siedział tak, 
przygnębiony i zobojętniały, 

Kazimierski postanowił spraw-
dzić swój pomysł, żeby dodać 
do składników jajka, sól i buraki 
ćwikłowe. Poszedł do kuchni 
i wrócił z trzema jajkami i sol-
niczką, po chwili wyszedł na 
dwór, do piwnicy skąd przyniósł 
skrzynkę buraków. Poklepał po 
plecach siedzącego na progu 
Antka i pocieszył go:

– Nie martw się Świder. Naj-
wyżej przerobisz tą maszynerię 
na porządny parnik, a ja przez 
kwartał będę ci dawał litr mleka 
od krowy – wbił do jednej z rur 
trzy jajka i zabrał się do obiera-
nia buraków – Bo wiesz, że jak 
sprzedam świnie, to kupuje kro-
wę. Lekarze mówią, że mleko 
od krowy dobre na wątrobę.

Antek się nie odezwał. Stra-
cił wiarę w swoje możliwości. 
Nie rozumiał jak mogło się stać, 
że ta maszyna nie zadziałała? 
Wszak jeszcze wczoraj po tym 
bimbrze miał taką jasność my-
śli! Wszystko wydawało się ta-
kie proste! Z matematyczną do-
kładnością potrafił ustalić smak 
produktu końcowego. A jednak, 
to nie zadziałało. Coś musiało 
zawieść. Kątem oka dostrzegł 
stojącą w kącie sieni butelkę, w 
której pozostała resztka pędzo-
nej wczoraj księżycówy. Musiał 

zapić koszmarnego doła. Wstał 
ociężale, powlókł się na wpół 
przygarbiony do rogu pomiesz-
czenia i sięgnął po butelkę. Przy-
łożył gwint do gęby i napił się 
bimbru – jeden łyk, drugi, trzeci. 
Ukojenie wstępuje w umysł. Już 
się niczym nie przejmuje, już do 
wszystkiego wyrabia sobie kilo-
metrowy dystans.

Nagle jakby piorun w niego 
uderzył! Wyprostował się gwał-
townie, wyskoczył na beczkę i 
tak jak wczorajszego wieczora 
próbował naśladować ptaka. 
Zeskoczył na podłogę i złapał 
za ramię zaskoczonego tym dzi-
wacznym zachowaniem Kazi-
mierskiego. Z oczyma szaleńca 
wytrząsnął mu z rąk nóż i na 
wpół oskrobanego buraka, po 
czym mocnym głosem zawołał:

– Kazimierski, już wiem cze-
go trzeba!

– No? – stary bezpiecznie od-
dalał się w kierunku drzwi do 
kuchni.

– Kartofli! – krzyczał Antek. 
– Osiem kilko kartofli!

– Toć kartofli mam całą piw-
nicę! – oznajmił stary. – Trzeba 
było od razu mówić! Leć i przy-
nieś!

Antek złapał za kosz i pobiegł 
za chałupę. Po minucie wpadł 

rozgorączkowany do sieni z ko-
szem pełnym kartofli i od razu 
zaczął wrzucać je do jednej z 
grubych rur. Przekręciwszy 
włącznik uruchomił maszynerię. 
Rozległ się huk silnika, zawiro-
wały tryby, zakotłowało się w 
środku. Pięć minut coś tam się 
międliło, aż w końcu do poło-
żonej na klepisku misy wpadła 
bryłka podobna do dużego klop-
sa. Antek płonąc z ciekawości 
wziął ją od razu do ręki i ugryzł.

Stojący z boku starzec ze sku-
pieniem obserwował jego twarz, 
na której z każdą sekundą nara-
stał wyraz coraz to większego 
rozanielenia.

Po chwili Antek zaczął ska-
kać z radości. Podbiegł do Kazi-
mierskiego, złapał go w ramiona 
wyciskał, wybiegł na dwór i za-
czął się tarzać w trawie – przez 
cały czas wołał: „Udało się! Nie 
do wiary! To jest znakomite!”

Stary wziął do ręki drugą 
bryłkę wyplutą przez maszynę i 
spróbował jej. Chwilę posmako-
wał a później powiedział:

– A niech mnie kule biją, toż 
to lepsze niż szynka! – ugryzł 
jeszcze kęs i dodał: 

– A przecież głownie z karto-
fli zrobione… Ma jednak łeb ten 
Świder.  cdn

Ćwicz zimą 
na świeżym 
powietrzu

Zima to czas, który w powszech-
nej opinii nie sprzyja aktywno-
ści na świeżym powietrzu. Krótki 
dzień, śnieg i niskie temperatu-
ry nie zachęcają do wychodze-
nia z domu, przez co część osób 
w ogóle rezygnuje z aktywności 
fizycznej, a pozostali wybierają 
ćwiczenia w pomieszczeniach. 
Tymczasem ruch zimą na świe-
żym powietrzu przynosi wiele 
korzyści i naprawdę warto z nie-
go korzystać. Co nam daje?
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To nie żart: w szpitalu pra-
cują bez wynagrodzenia
Podczas jednego z Salonów 
Prasowych 7 dni nasi Czytel-
nicy zadali nam pytanie: czym 
zajmuje się Rada Społeczna 
Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w Częstochowie. 

– Rozumiem, że trzy szpita-
le (przy ul.Mirowskiej 15, ul. 
Mickiewicza 12 oraz ul. Bony 
1/3) wchodzą w skład Miej-
skiego Szpitala Zespolonego, 
który podlega prezydentowi 
miasta. Skoro tak to, chcia-
łabym wiedzieć, gdzie mogę 
poskarżyć się na opieszałość 
personelu medycznego. Sły-
szałam, że istnieje jakaś rada 
przy szpitalu, ale zupełnie nie 
wiem, czym się zajmuje. Krą-
żą pogłoski, że zasiadają w 
niej sami miejscy radni. Czy 
redakcja mogłaby dowiedzieć 
się czegoś więcej? – zadaje py-
tania nasza Czytelniczka.

Zapytaliśmy więc, a odpowie-
dzi udzielił Wydziału Zdrowia 
Urzędu Miasta Częstochowy: 

- Kto wchodzi obecnie w skład 
Rady Społecznej?

„W skład Rady Społecznej 
Miejskiego Szpitala Zespolonego 
(uchwała Nr 41.VII.2015 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 29 
stycznia 2015 r.) wchodzą:

Przewodniczący: 
Ryszard Szczuka (radny miasta 
Częstochowy)

Członkowie:
1. Łukasz Banaś (radny miasta)
2. Justyna Curran (przewodni-

cząca Rady Dzielnicy Lisi-
niec)

3. Barbara Gieroń (radna miasta)
4. Dariusz Kapinos (radny mia-

sta)
5. Jacek Krawczyk (radny mia-

sta)
6. Tomasz Tyl (radny miasta)
7. Magdalena Jagodzińska 

(przedstawicielka wojewody 
śląskiego).”

- Jaki był tryb wyboru członków 
rady?

„Zgodnie z ustawą o działalno-
ści leczniczej w skład Rady Spo-
łecznej w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą, dla 

którego podmiotem tworzącym 
jest jednostka samorządu teryto-
rialnego wchodzą:

* jako przewodniczący: wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), 
starosta albo marszałek woje-
wództwa lub osoba przez niego 
wyznaczona;

* jako członkowie: przedsta-
wiciel wojewody, przedstawicie-
le wybrani odpowiednio przez 
radę gminy lub radę powiatu w 
liczbie określonej przez podmiot 
tworzący.

W przypadku samorządu czę-
stochowskiego przewodniczą-
cego Rady Społecznej wskazuje 
Prezydent Miasta Częstochowy, 
przedstawiciela wojewody – Wo-
jewoda Śląski, członków – Rada 
Miasta Częstochowy.”

- Jak długo trwa kadencja rady?
„Zgodnie z zapisami statuto-

wymi kadencja Rady Społecznej 
trwa 4 lata.”

- Czym zajmuje się rada?
„ Do zadań rady społecznej 

należy:
1. przedstawianie podmiotowi 

tworzącemu wniosków i opinii w 
sprawach:

* zbycia aktywów trwałych 
oraz zakupu lub przyjęcia daro-
wizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego,
* związanych z przekształce-

niem lub likwidacją, rozszerze-
niem lub ograniczeniem działal-
ności,

* przyznawania kierownikowi 
nagród,

* rozwiązania stosunku pra-
cy lub umowy cywilnoprawnej z 
kierownikiem;

2. przedstawianie kierowniko-
wi wniosków i opinii w sprawach:

* planu finansowego, w tym 
planu inwestycyjnego,

* rocznego  sprawozdania z 
planu finansowego, w tym planu 
inwestycyjnego,

* kredytów bankowych lub 
dotacji,

* podziału zysku,
* zbycia aktywów trwałych 

oraz zakupu lub przyjęcia daro-
wizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego,

* regulaminu organizacyjne-
go;

3. dokonywanie okresowych 
analiz skarg i wniosków wno-
szonych przez  pacjentów, z wy-
łączeniem spraw podlegających 
nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w 
sprawie czasowego zaprzestania 
działalności  leczniczej;

5. uchwalanie Regulaminu 
swojej działalności.”

- Jak często się zbiera?
„Zgodnie z Regulaminem 

Rady Społecznej posiedzenia 
Rady zwoływane są nie rzadziej 
niż raz na kwartał. Niezależnie od 
powyższego zapisu posiedzenia 
Rady odbywają się częściej na 
wniosek Dyrektora MSZ.”

- Czy osoby wchodzące w skład 
rady, otrzymują z tego tytułu 
dietę lub inną gratyfikację?

„Członkowie Rady Społecz-
nej za udział w pracach Rady nie 
otrzymują diet ani innych gratyfi-
kacji finansowych.”

- Czy pacjenci mogą się zwrócić 
ze swoimi sprawami do rady 
i czy są wyznaczane terminy 
przyjmowania interesantów?

„Rada Społeczna w pod-
miocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą jest organem ini-
cjującym i opiniodawczym pod-
miotu tworzącego i doradczym 
kierownika.

Zgodnie z podanym wyżej za-
kresem kompetencyjnym Rady, 
zajmuje się ona m.in. dokonywa-
niem okresowych analiz skarg 
i wniosków wnoszonych przez 
pacjentów, z wyłączeniem spraw 
podlegających nadzorowi me-
dycznemu.”

 Renata R. Kluczna
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reklamuj się 
w tygodniku

tel. 794 430 403794 430 403

POMÓŻ  ZOSI  STANĄĆ  NA  NOGI
Nazywamy się Karina i Jakub Bieckowie. Jesteśmy młodym małżeństwem oraz rodzicami 

cudownych bliźniaczek – Zuzi i Zosi. Dziewczynki w grudniu skończyły roczek. To niewątpliwie 
piękny czas, choć w naszym przypadku zakłócił go wielki niepokój.

O ile Zuzia jest zdrowym szkrabem, o tyle Zosia urodziła się z bardzo poważną wadą - bila-
teral fibular hemimelia. Oznacza to, że jej organizm nie wykształcił kości strzałkowych, a co za 
tym idzie, jej nóżki są kompletnie zdeformowane. Brak leczenia nieodwołalnie skazuje Zosię na 
wózek inwalidzki. Niestety, próżno szukać dla niej szansy w Polsce – ani w ramach państwowej 
opieki zdrowotnej, ani prywatnie. Dość powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu procedura postępo-
wania wobec dzieci z taką wadą zakładała amputację kończyn. 

Zjeździliśmy dziesiątki szpitali, rozmawialiśmy z setkami lekarzy. Wniosek jest następujący 
- tylko jeden szpital na świecie jest w stanie dać Zosi gwarancję, że stanie na nogi, a nawet, że 
będzie chodziła. To Paley Institute w Stanach Zjednoczonych, klinika założona przez światowej 
sławy ortopedę dziecięcego, doktora Drora Paleya. Będąc w Polsce, doktor Paley badał Zosię. 
Uznał jej wadę za arcyrzadką, stwierdził nawet, że prawdopodobnie nigdy dotąd nie została ona 
opisana w literaturze specjalistycznej. Jednocześnie wie, jak przywrócić zdrowie Zosi. Nakreślił 
już, etap po etapie, jak przebiegałaby operacja dziewczynki.

A zatem - jest nadzieja! Równocześnie, są też bariery. Bardzo poważne bariery. Pierwsza to 
czas - operacja ma sens tylko do 24 miesiąca życia dziecka, a Zosia dwa latka skończy w grudniu 
2018 roku. Drugą barierą są pieniądze - ogromna kwota 600 tysięcy złotych. Wszystko, co mamy 
to wciąż za mało, żeby pokryć te koszty. Nawet z pomocą bliskich daleko nam od realizacji celu.

Jesteśmy zwykłą rodziną z Częstochowy, taką jak dziesiątki innych, czyli żyjącą raczej skrom-
nie, ale dającą sobie radę w polskich realiach... o ile nie spotkają jej poważne kłopoty zdrowotne. 
Trafiło na naszą Zosię. Dlatego pragniemy poprosić Państwa o pomoc. Każda złotówka daje szan-
sę Zosi na normalne życie. Za każdą będziemy dozgonnie wdzięczni. Adres, pod którym można 
dokonywać wpłat znajdą Państwo tutaj:  https://dzieciom.pl/podopieczni/31298 

Wierzymy w ludzi, wierzymy w empatię i bezinteresowną pomoc. I nie wyobrażamy sobie, że 
moglibyśmy zaprzepaścić tę daną nam szansę – jakkolwiek jest ona niełatwa do realizacji. Dlate-
go jeszcze raz prosimy Państwa o  wsparcie -  wspólnymi siłami zdołamy postawić Zosię na nogi!

Z poważaniem
Karina i Jakub Bieckowie - rodzice Zosi i Zuzi
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15 sierpnia 1917 
– w wyniku porozumienia pomiędzy Narodową De-

mokracją, a Stronnictwem Polityki Realnej powstaje w 
Paryżu Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmow-
skim na czele. Jego celem jest odbudowanie państwa 
polskiego z pomocą państw Ententy.

Wrzesień – listopad 1917 
– Francja, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjed-

noczone uznają Komitet Narodowy Polski za oficjalne 
przedstawicielstwo Polaków.

3 czerwca 1918 
– na konferencji międzysojuszniczej premierzy Fran-

cji, Wielkiej Brytanii i Włoch podpisują oświadczenie, 
w którym stwierdzają, że utworzenie zjednoczonego 
i niepodległego Państwa Polskiego, z wolnym dostę-
pem do morza, stanowi jeden z warunków trwałego 
i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w 
Europie.

22 czerwca 1918 
– Prezydent Francji Raymond Poincaré wręcza sztan-

dary żołnierzom działającej pod auspicjami KNP Armii 
Polskiej we Francji.

14 lipca 1918 
– oddziały Armii Polskiej maszerują pod własnym 

sztandarem w paryskiej defiladzie z okazji Święta Naro-
dowego Francji.

28 września 1918 
– Armia Polska we Francji uznana zostaje przez 

sprzymierzonych za armię „autonomiczną, sojuszniczą i 
współwalczącą”

6 października 1918 
– gen. Józef Haller obejmuje Naczelne Dowództwo 

Wojsk Polskich.

Deklaracje Aliantów wobec Polski uzasadniają całkowite odwrócenie się kraju od okupujących go 
państw centralnych – utrzymywanie zależności politycznych od nich staje się postawą sprzeczną  
z racją stanu. Polacy zyskują swoje oficjalne przedstawicielstwo w Komitecie Narodowym Polskim, 
działającym w Paryżu. Powołana tam Armia Polska, z inicjatywy Romana Dmowskiego, czyni  
naród polski wojującym w gronie sprzymierzonych, a zatem po stronie wygrywających wojnę.

Ambasada narodu

Pocztówka z 1919 roku. 
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 pro-
gram „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za 
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich 
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończo-
ności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem 
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją pol-
skiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu 
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontek-
ście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów 
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.

Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.

Paryż, lipiec 1918. Przedstawiciele Armii Polskiej 
oraz Komitetu Narodowego Polskiego witają gen. Jó-
zefa Hallera (na pierwszym planie pierwszy z lewej). 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Paryż, 14 lipca 1918. Przemarsz żołnierzy Armii Pol-
skiej podczas defilady z okazji Święta Narodowego 
Francji. Fot Narodowe Archiwum Cyfrowe

1918 rok. Msza polowa Armii Polskiej we Francji. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Niagara-on-the-Lake (Kanada), 27 stycznia 1919. 
Obóz dla ochotników do Armii Polskiej we Francji. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Niagara-on-the-Lake (Kanada), styczeń 1919. Ochot-
nicy do Armii Polskiej we Francji. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Brienne (Francja), 22 czerwca 1918. Przegląd wojsk 
podczas uroczystości wręczenia przez prezydenta 
Francji Raymonda Poincarégo, w obecności prezesa 
Komitetu Narodowego Polski Romana Dmowskiego, 
sztandarów ofiarowanych przez miasta Francji: Pa-
ryż, Verdun, Nancy i Belfort dla czterech pułków two-
rzącej się I dywizji polskiej. 
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Brienne (Francja), 22 czerwca 1918. Prezes Komitetu 
Narodowego Polski Roman Dmowski (po środku, w 
płaszczu) podczas uroczystości wręczenia przez pre-
zydenta Francji Raymonda Poincarégo sztandarów 
ofiarowanych przez miasta Francji: Paryż, Verdun, 
Nancy i Belfort dla czterech pułków tworzącej się I dy-
wizji polskiej. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie



Przekonanie, że palenie w kominkach jest 
nieekologiczne to mit. Wystarczy pamię-
tać o kilku prostych zasadach, by cieszyć 
się jednocześnie przytulną i ciepłą atmos-
ferą oraz czystym powietrzem.

Najwięcej zanieczyszczeń emitują te pie-
ce i kominki, do których wrzucane są śmie-
ci, tworzywa sztuczne, opakowania, stare 
meble, sprzęty elektroniczne, szkło, butelki 
plastikowe, stare gazety, gumy… Ludzka 
wyobraźnia nie zna granic w tym zakresie. 
Spalanie wymienionych wyżej rzeczy jest 
szkodliwe i do tego karalne. Palenie dobrym 
drewnem – również należącym do najtań-
szych i łatwo dostępnych paliw - przyczynia 
się natomiast do zmniejszenia emisji spalin.

Jakim drewnem palić?
Drewno, którym palimy w kominku, 

powinno być z drzewa liściastego. Drze-

wa iglaste spalają się szybciej i wytwarzają 
dużo zanieczyszczeń – to wynik wysokiej 
wilgotności, żywicy i małej gęstości drew-
na. Spośród drzew liściastych najlepiej wy-
bierać dąb, grab, jesion i buk – ich drewno 
wytwarza najwięcej ciepła oraz najdłużej i 
najwolniej się pali. 

Rodzaj drewna to jednak nie wszystko. 
Palić należy tylko drewnem odpowiednio 
długo sezonowanym, czyli wysuszo-
nym. Minimalny czas sezonowania 
drewna powinien wynosić dwa lata. 
Suche drewno generuje dużo więcej 
ciepła, a podczas jego spalania wytwa-
rza się mniej dymu i szkodliwych sub-
stancji.

Jak rozpalać?
Zapomnij o rozpałce w postaci kolo-

rowych gazet. Zanieczyszczają powie-
trze, a podczas spalania zmieniają się w 

latający popiół, który może wlecieć do po-
mieszczenia. Nie używaj też alkoholu, ben-
zyny czy innych substancji łatwopalnych. To 
może być niebezpieczne i zakończyć się wy-
buchem lub pożarem. Bezpiecznie możesz 
używać rozpałek przeznaczonych specjalnie 
do kominka lub po prostu rozdrobnionego 
drewna, które szybko się rozpala – np. z 
drzew owocowych. Profesjonalne rozpala-

nie kominka to rozpalanie od góry. Tylko 
taka technika zapewnia efektywne spalanie 
drewna. Korzyści jest mnóstwo. Nie produ-
kujemy dymu, dostajemy więcej ciepła, a 
żar, który przenosi się od góry do dołu spala 
także substancje lotne. Nie tworzy się smoła, 
a czas ogrzewania domu wzrasta. I najważ-
niejsze, że w ten sposób nie przyczyniamy 
do powstawania smogu. red.
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Początek roku to niewątpliwie okres 
wzmożonej aktywności łowców pstrągów. 
Tak naprawdę to prawdziwy sezon na tę 
rybę rozpocznie się 1 lutego. Wtedy będzie 
można wędkować już na wszystkich „gór-
skich” wodach każdą metodą. Ale już od 
początku stycznia (oczywiście tam gdzie 
to jest dopuszczone) można było spotkać 
wędkarzy z muchówką lub spinningiem 
nad: Wiercicą, Wartą lub zbiornikiem Ju-
lianka.

W promieniu 60 kilometrów od Często-
chowy znajduje się kilkanaście doskonałych 
łowisko tej szlachetnej ryby, które cenią so-
bie wędkarze z całej Polski. Nad brzegami: 
Warty, Kocinki, Pilicy, Krztyni, Małej Panwi 
oraz ich mniejszych dopływów można spo-
tkać ludzi z Krakowa, Kielc, Piotrkowa, Opo-
la i nawet z Warszawy. Świadczy to o tym, że 
w wodach „Krainy pstrąga i lipienia”, jakie 
oferuje Okręg PZW w Częstochowie ryb jest 
na tyle, że wzbudzają one zainteresowanie 
nie tylko naszych wędkarzy. 

Kiedyś wędkarz z Okręgu Krakowskiego, 
a dokładnie z Rabki powiedział mi, że rze-
kę ma za domem, ale tam są pstrążki, a tutaj 
(było to nad Kocinką) wyszedł mu do muchy 
60 centymetrowy „potok” i to mu wystarczy. 

O atrakcyjności naszych rzek świadczy 
również organizowany, co roku, muchowy i 
spinningowy „Puchar Warty”, na który przy-
jeżdża kilkuset miłośników ryb łososiowa-
tych z całej Polski. 

Oczywiście przy okazji połowu pstrągów 
potokowych, (bo to na nie nastawia się 90 
proc. wędkarzy) bardzo często trafi się: lipień 

(okres ochronny od 1 marca), pstrąg tęczowy 
lub źródlany. Te ostatnie to zazwyczaj ucieki-
nierzy ze stawów hodowlanych, których nie 
brakuje wzdłuż naszych rzek. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak polecić 
wyprawę na pstrągi oczywiście tym wędka-
rzom, którzy jeszcze na takiej nie byli.

 RSA

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Sezon  
pstrągowy  
rozpoczęty

Jak palić w kominku, by nie produkować smogu

Co to właściwie  
jest żywność  
ekologiczna?

Żywnością ekologiczną określamy żyw-
ność produkowaną metodami rolnictwa 
ekologicznego z dbałością o wyelimino-
wanie używania nawozów sztucznych i 
pestycydów. Ekologiczne metody pro-
dukcji żywności mają zapewniać ochro-
nę zdrowia społeczeństwa i środowiska 
i stanowić system zrównoważony pod 
względem: ekologicznym – nie obcią-
ża środowiska w stopniu większym niż 
naturalne ekosystemy, ekonomicznym 
– jest w dużym stopniu niezależny od na-
kładów zewnętrznych oraz społecznym 
– umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi 
i rolnictwa. 

W Polsce producenci i przetwórcy żyw-
ności ekologicznej mają obowiązek oznacze-
nia swoich produktów certyfikatami. W Unii 
Europejskiej produkcja takiej żywności jest 
regulowana rozporządzeniem, czyli aktem 
prawnym najwyższej rangi, a od maja 2004 
r. rozporządzenie to obowiązuje również w 
Polsce.

Potocznie określenie „żywność ekologicz-
na” często bywa używane zamiennie z okre-

śleniem „zdrowa żywność”. O ile pierwsze 
z pojęć określa żywność certyfikowaną, to 
drugie jest tylko nazwą stworzoną dla celów 
marketingowych i nie narzuca żadnych okre-
ślonych standardów.

W Polsce żywność certyfikowaną kupuje 
ok. 7% polskich konsumentów – głównie w 
specjalistycznych sklepach, supermarketach 
oraz bezpośrednio u rolników. Powierzchnia 
polskich upraw ekologicznych stale rośnie. 
W Unii Europejskiej obowiązuje logo (tzw. 
euroliść), którym oznacza się żywność po-
chodzącą z produkcji ekologicznej, i po któ-
rym można ją rozpoznać w sklepach. red.
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Jak coś się przyjęło daw-
no, dawno, to się trzyma jako 
prawo naturalne. Był chłopski 
przywilej sięgający czasów 
średniowiecza: bez względu na 
stan własności chłop miał pra-
wo zbierać w lesie grzyby, ja-
gody i susz na opał. Nie wolno 
mu było rąbać drzewa i łowić 
zwierzęta, to był przywilej pa-
nów – szlachty. Równości nie 
było: plebej za zabicie zającz-
ka mógł być powieszony na 
sośnie, szlachcic chcąc zamor-
dować sarenkę mógł deptać 
chłopskie pole, a nawet wpaść 
do plebejskiej chaty i zamiast 
sarenki zgwałcić gospodynię.

I to się trzyma. Plejzunów 
zbierających grzybki może z 
lasu wygonić szlachcic my-
śliwy, by mu w łowach nie 
przeszkadzano. Myśliwy może 
dowolnie wchodzić na plebej-
skie prywatne pole i strzelać 
tam wedle upodobania. Plej-
zun broniąc swej własności 
musi w sądzie udowadniać z 
jakich ideowych powodów nie 
lubi patrzeć na mordowanie 

zwierząt, myśliwy nic nie musi 
dowodzić, ma naturalne prawo 
zabijania wszędzie tam, gdzie 
znajdzie zwierzynę. Jak w cza-
sach Robin Hooda, feudalizm 
trzyma się mocno, szlachta 
może, chłop musi.

Jesteśmy narodem chłop-
skim ze szlacheckimi aspi-
racjami. Blisko 80% z nas 
pochodzi z chłopstwa, ale zde-
cydowana większość stara się 
sobie wmawiać, że jest szlach-
tą. Wieś to powód do wsty-
du, uczymy się w szkołach o 
bohaterstwie szlachty, o jej 
kulturze i jej wkładzie w cywi-
lizację. Rewolucje polegały na 
zamianie ról, chłop stawał się 
panem i starał się naśladować 
szlacheckie obyczaje. Nie było 
u nas etosu wolnego chłop-
stwa, budującego tożsamość 
Skandynawów i Łotyszy,  był 
sadomasochistyczny związek 
chłopstwa folwarcznego ze 
szlachtą folwarczną, panów z 
poddanymi. Wszelkie zachwy-
canie się szlacheckim republi-
kanizmem opartym na funda-

mencie tego sadomasochizmu, 
są formą samozakłamania.

Chłopskość to potulność. Z 
powodów atawistycznych cią-
gnie nas (piszę nas, bo też je-
stem z pochodzenia plejzunem) 
do leśnego zbieractwa, nie ma 
kraju w UE gdzie, tak masowo 
zbiera się grzyby czy jagody. 
Ale nie jesteśmy zdolni bronić 
tego zwyczaju, pokornie przyj-
mujemy, że w rezerwatach jest 
zakaz zbierania borowików 
(ale nie polowania na sarny), 
cieszymy się z łaski, że Lasy 
Państwowe nie pobierają jesz-
cze opłat za wejście do lasu, 
przyjmujemy ze spuszczony-
mi głowami pouczenia o tym, 
że grzybiarze niszczą ściółkę 
i zaśmiecają polany. Może i 
tak się zdarza,  różni bywają 
grzybiarze, ale – powiedzmy 
to otwarcie – wycięcie przez 
leśników jednego drzewa bar-
dziej niszczy ściółkę, porosty, 
samosiejki drzewek i krze-
wów, niż stu mieszczuchów 
na niedzielnym grzybobraniu. 
Potulnie i pokornie znosząc 

ograniczanie naszych plejzuń-
skich leśnych przywilejów, nie 
próbujemy nawet oponować 
przeciw panoszeniu się my-
śliwskiej szlachty. Pan może 
wszystko, a myśliwi to pany. 
Rząd szczuciem może nas 
mobilizować przeciw kastom: 
lekarskiej, sądowniczej, urzęd-
niczej, kamieniczników, ale 
prawdziwa kasta, przebrana w 
mundury lub kontusze, jest nie 
do ruszenia. Policja aresztuje 
chłopka za upolowanie zająca 
na swym polu, ukarze babkę 
sprzedającą na ryneczku czo-
snek niedźwiedzi, ale nie ruszy 
arystokraty zdobiącego pałac 
skórą z rysia, porożem łosia 
czy głową żubra.

I nie chodzi mi o zakaz po-
lowań (choć milej by mi było, 
gdyby zamiast strzelb myśliwi 
używali lornetek i aparatów 
fotograficznych), ale o ograni-
czenie reliktów szlacheckich 
przywilejów, by plejzuni też 
się poczuli obywatelami swego 
państwa.

 Jarosław Kapsa

Las, 
plebs 
i szlachta
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TYGODNIK REGIONALNY

Lola
Poszukujemy pilnie domu dla Loli. Lola została porzucona 

pod koniec lipca 2016 r. Od tego czasu zdążyliśmy ją już dość 
dobrze poznać. Ma około 8 lat. Jest bardzo przyjazna, łagodna 
i spokojna. Uwielbia spacery, gdy na nie wychodzi, dosłownie 
się „uśmiecha”. Lubi głaskanie, uwagę ze strony człowieka. 
Niestety, gdy tylko wraca do kojca staje się bardzo smutna i 
nieszczęśliwa. Lola potrzebuje swojego człowieka, który będzie 
ją kochał, poczochra po grzywie i będzie każdego dnia. Lola zo-
stała zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana. Szukamy 
osób, rodzin, które kochają i szanują zwierzęta traktując ich jak 
członków swojej rodziny. Kontakt: Karolina tel. 500 816 139.

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 odśnieżać nawierzchnie wokół domu, aby ich 
nie uszkodzić?

Zima, mrozy i opady śniegu to przede wszystkim 
usuwanie śniegu i lodu z podjazdu, tarasu, schodów 
wejściowych czy balkonu. Podczas tych czynności 
można niestety trwale uszkodzić nawierzchnie. Bez 
względu na to, z czego wykonane są nawierzchnie 
wokół domu, należy przygotować odpowiednie na-
rzędzia i preparaty, niezbędne do ich pielęgnacji. 

Sposób obchodzenia się z nawierzchniami podczas 
zimy w znacznym stopniu zależy od wykorzystanych 
materiałów. Drewniane nawierzchnie na tarasie wy-
magają szczególnej ostrożności, dlatego warto pod-
dać je impregnacji, a przy odśnieżaniu szczególnie 
uważać na zarysowania. Odpowiedniego zabezpie-
czenia wymaga też kostka brukowa. Już na etapie jej 
wyboru należy wziąć pod uwagę klasę mrozoodpor-
ności. Najlepiej, jeśli jest oznaczona klasą 3D. 

Pod śniegiem często zalega lód, co stwarza niebez-
pieczeństwo. Jednak dużym błędem jest posypywa-
nie nawierzchni solą. Powoduje ona nie tylko koro-
zję, przyczynia się do powstawania osadu na butach, 
ale i uszkadza nawierzchnie. W roztapiającym się 
śniegu powstaje roztwór soli, który w przypadku be-
tonu wnika w jego strukturę i ponownie zamarza, co 
może powodować niszczenie nawierzchni od środka. 
Zamiast soli można używać piasku, jednak najlep-
szym rozwiązaniem jest wykorzystanie tzw. materia-
łów uszorstkowiających, tj. np. drobnoziarnisty grys.

Wybór narzędzi do odśnieżania wydaje się sprawą 
bardzo prostą. Warto jednak dokładnie przemyśleć, 
jaki sprzęt wybrać. Niewielką ilość śniegu wystarczy 
usuwać przy pomocy gruboziarnistej szczotki. Kie-
dy jednak opady są intensywniejsze - najwygodniej 
posłużyć się odpowiednią łopatą. Dla nawierzchni 
wykończonych płytkami ogrodowymi najlepszym 
wyborem będzie taka, która posiada plastikową szu-
flę. Narzędzia wykonane z tworzyw sztucznych są 
lekkie i tanie, jednak zdecydowanie mniej wytrzyma-
łe. Kiedy decydujemy się na łopatę aluminiową lub 
stalową - koniecznie zwróćmy uwagę, czy posiada 
ona zakończenie, np. w postaci gumowej nakładki, 
która uchroni przed zarysowaniami. Bezpiecznym 
rozwiązaniem dla posadzki będą także łopaty na kół-
kach, które pozwalają wygodnie i szybko zgarniać 
śnieg z dużych powierzchni, bez ryzyka uszkodzeń. 
Na rynku dostępne są także innowacyjne odkurzacze 
śniegowe, zamiatarki czy, wielofunkcyjne maszyny 
elektryczne i spalinowe, służące do usuwania grub-
szej warstwy śniegu. 

„Nigdy nie wstydź się, że chcesz czegoś więcej, że cze-
goś pragniesz, że coś czujesz. Masz prawo doznawać każ-
dej emocji, której chcesz, i robić to, co sprawia Ci przyjem-
ność, co sprawia Ci radość.” Janusz Leon Wiśniewski

Przychodzi pijany małżonek do domu. Zde-
nerwowana żona pyta: 

– Będziesz jeszcze pił?
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
– Będziesz jeszcze pił? 
Mąż dalej nic. 
– Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz 

jeszcze pił?
Na co mąż: 
– No dobra, kurde, polej! 
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WODNY  
RELAKS
w Oleskiej 

Lagunie
Amatorzy zabaw i kąpieli wodnych z re-

gionu częstochowskiego nie muszą daleko  
szukać super atrakcyjnego miejsca. Lide-
rem rozrywki, sportu i rekreacji jest Ole-
ska Laguna, największy tego typu obiekt 
na Opolszczyźnie.  Nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny prowadzi Miejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY




