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Będzie nowy poseł ziemi częstochowskiej

Kto z PiS-u wraca do gry,
czyżby Jakub Michalski?

I stało się. Poseł Konrad Głębocki
zostanie ambasadorem RP we Włoszech. O planach posła pisaliśmy
już w październiku ubiegłego roku,
chociaż o jego staraniach wiadomo
już było znacznie wcześniej.
Mamy oto taką sytuację: nasz
poseł, poseł ziemi częstochowskiej
Konrad Głębocki, którego przygoda z Sejmem zaczęła się w 2015
roku i miała zakończyć w 2019 porzuca swoich wyborców. Zamienia
odpowiedzialną i trudną pracę parlamentarzysty na równie odpowiedzialną misję w dyplomacji.

A jeszcze nie tak dawno temu działacze lokalnego PiS-u widzieli Głębockiego, jako kandydata na prezydenta Częstochowy w tegorocznych
wyborach samorządowych, w zamian stale przegrywającego Artura
Warzochy (dziś senatora PiS-u). Już
nie ma o tym mowy. Funkcja ambasadora RP we Włoszech to dla Konrada Głębockiego ogromny awans.
A częstochowski PiS...? ma teraz
niemałą zagwozdkę...
Kto będzie nowym posłem w zastępstwie Głębockiego? To też nie
lada zagadka.

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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Spośród 14 kandydatów partii Jarosława
Kaczyńskiego, reprezentujących ziemię częstochowską do Sejmu dostali się: Szymon Giżyński,
Lidia Burzyńska, Andrzej
Gawron i... Konrad Głębocki.
Rezygnacja Głębockiego z funkcji posła,
skłania do refleksji: kto w
zamian?
Sięgnijmy po nazwiska
kandydatów z listy PiS,
którzy w wyborach parlamentarnych w 2015 roku
osiągnęli wynik zaraz za
Głębockim.
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Kolejny na tej liście
jest Jerzy Sądel, który
zdobył 6.307 głosów,
potem Mariusz Trepka –
6.025, za nim Jakub Michalski – 4.452 i Monika
Fajer – 3.428 głosów.
ciąg dalszy na stronie 3
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

@ Czytelnik: „Dlaczego dyrektor Sikora (MZDiT) zastąpił
prezesa Bolczyka (MPK)?”

Rozwiąż quiz!

Mcz@opp.pl: Mnie bardziej interesuje jakie doświadczenie miał pan Mariusz Marciński obejmując stanowisko vice prezesa, może tym tematem
zajmie się Pani redaktor. Czym pan Marciński
mogł się pochwalić w dniu obejmowania tej funkcji - doświadczenie w zarządzaniu spółkami MPK to jedna z najważniejszych spółek miejskich
, studia, języki. Wiem dużo więcej i chętnie Panią
naprowadzę na trop tych wszystkich informacji.
Niech mieszkańcy poczytają trochę dobrej i ciekawej treści. Pozdrawiam :-)
anonim: Proponuję też się przyjrzeć Panu Mirosław Kucia-Piekarski - p. o. Zastępca Dyrektora.

Fragment jakiego przedmiotu
przedstawia zdjęcie?

@ Częstochowa prześciga
Katowice...

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc
nie chcąc, tamte czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to
i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć,
a młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były
komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

a) farelka
b) suszarka do włosów
c) grill
d) kratka wentylacyjna
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – piórnik szkolny – udzieliła pani Jolanred.
ta. Gratulujemy!

Z historii górnictwa rud żelaza

anonim: Chyba jedynie w wyborczej glupocie

@ Mieszkaniec Częstochowy
oskarżony o rasizm w Sejmie

name: „kryształowy „poseł Nitras,który 29 grudnia 2016 grzebał w rzeczach posła Kaczyńskiego.
Gdzie było Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jak na manifestacjach Kodu nawoływano do
odstrzelenia Kaczora,obrażano prezydenta Dudę i
jego żonę.Stowarzyszenie jest antypolskie,staje w
obronie obcych, a na Polaka można wiadro gówna
wylać,obśmiać i obrażać chrześcijan.Czy stowarzyszenie zgłosiło do prokuratury profanacje krzyża i osobę Jana Pawła II,jakiej dopuszczono się w
Klątwie? W Polsce są podwójne standardy,które
zafundowały nam polityczne elity przy okrągłym
stole z bolkiem w roli głównej. Panie Marku głowa
do góry,trzeba mieć nadzieje,że spotka pan w drugiej instancji mądrego sędziego. NIE DLA ISLAMU w POLSCE!!!!!
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Na ścianie głównego gmachu częstochowskiego urzędu miasta od zeszłorocznej „Barbórki” znajduje się
tablica, przypominająca, że ten budynek powstał w latach 1947-1951
z funduszy Kopalnictwa Rud Żelaza
i do 1961 r. był siedzibą Centralnego
Zarządu Kopalnictwa Rud Żelaza zawiadującego tą dziedziną górnictwa
w całej Polsce, jak również Okręgowego Urzędu Górniczego, Biura Projektów Kopalnictwa Rud oraz Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud.
Na zdjęciu pod tablicą stoją weterani
częstochowskiego górnictwa rud żelaza (od lewej): Tadeusz Gębuś, Włodzimierz Polaczek, Paweł Kopydłowski, Ryszard Krakowian, Edward
Młynarczyk, Edward Baranek.
pr

Salon Prasowy: Częstochowa to brudne miasto!
Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca odbył się Podziemny
Salon Prasowy 7 dni. Jak zwykle
dyskusja była żywiołowa i niepozbawiona emocji. Tak jest, gdy ścierają
się różne opinie, chociaż niewątpliwie korzyścią z naszych spotkań jest
możliwość wymiany nierzadko skrajnych poglądów.
W zasadzie stałym punktem naszych
rozmów podczas Salonu Prasowego
jest częstochowskie MPK.
- Nie mogę się z tym pogodzić, że
ludzie wsiadają do autobusu i nie mają
biletu. Dlaczego taki jeden z drugim nie
kupi sobie wcześniej? A najgorsze jest
to, że prawie nigdy osoby te nie mają
odliczonych pieniędzy, tylko kupuje jeden bilet u kierowcy i podaje mu 100
złotych. A co robi kierowca? By nie
stać na przystanku, bo potem ma duże
opóźnienie – odjeżdża, a pasażerowi
resztę wydaje podczas jazdy. To skandal, przecież to zagraża bezpieczeństwu pozostałych pasażerów. Skoro nie
można rozmawiać przez telefon, czytać
książki czy też robić jakiś innych skomplikowanych rzeczy w czasie kierowania samochodem – to dlaczego można
grzebać w pudełeczko w poszukiwaniu
pieniędzy? Ja dużo jeżdżę autobusami,
nawet kilka razy dziennie na różnych
liniach, bo nie ma własnego samochodu. Tylko jeden raz zdarzyło mi się
usłyszeć, że kierowca odmówił sprzedaży biletu pasażerowi, który nie miał
drobnych pieniędzy. Kierowcy zamiast
patrzeć na drogę nagminnie grzebią w
portfelikach. Co to w ogóle jest...? opowiada uczestnik Salonu.

- Skoro jesteśmy przy częstochowskiej komunikacji, to ja bym miała
prośbę, pewien postulat. Czy nie dałoby
się uruchomić jakiejś linii autobusowej,
która jechałaby z placu Biegańskiego
pod Jasną Górę? Po prostu żaden autobus nie przejeżdża przez II Aleję. Czy
ja mogę zgłosić taki wniosek – pyta
mieszkanka Częstochowy.
Kolejny temat, który już kiedyś na
naszych lamach poruszaliśmy dotyczy
dokarmiania bezdomnych zwierząt.
- Czy ktoś kontroluje w mieście
sprawę wyrzucania przez ludzi starego
jedzenia? Straż miejska od lat ten problem lekceważy. Doszło już do tego, że
ludzie nie tylko kładą stary chleb przy
koszu. Są tak bezmyślni, że wyrzucania jedzenie bezpośrednio z okien na
trawnik, a nawet na chodnik. Ciekaw
jestem, czy ktoś w Częstochowie wie,
ile mamy szczyrów – a mamy ich coraz więcej. To samo się tyczy gołębi.
Te zwierzęta są szkodnikami, a co gorsza roznosicielami wielu, groźnych dla
człowieka chorób. Niech ktoś wreszcie
zrobi z tym porządek... – informuje
nasz Czytelnik.
Sprawa dotycząca rozliczania zużycia wody w mieszkaniach, to także
poważny problem, o którym na spotkaniu chcieli porozmawiać uczestnicy
Salonu.
- Miałby prośbę. Czy redakcja Tygodnika 7 dni mogłaby ustalić, dlaczego
zawsze pod koniec roku mam koszmarne zużycie wody. Licznik pędzi jak
szalony już od końca października i tak
aż do grudnia. Mam wrażenie, że ktoś
stosuje jakiś trik, być może chodzi o ci-

śnienie wody, którym ktoś „bawi się”,
by było większe zużycie. Jeśli redakcja mogłaby się tej sprawie przyjrzeć
– będę wdzięczny – mówi mieszkaniec
dzielnicy Raków.
Problem brudnych ulic, chodników,
a nawet terenów zielonych już kilkakrotnie był poruszany na naszych spotkaniach. Niestety władze miasta nie
reagują na sygnały od mieszkańców.
- Proszę się przejechać, choćby na
ulicę Limanowskiego. Brud, syf i malaria. To samo się tyczy ulicy Mirowskiej. Tego miasta chyba nikt nie sprząta? Jeszcze gorzej jest na przystankach
autobusowych. Nie tak dawno dokonałam małej prowokacji. Koło kasza
niedaleko przystanku autobusowego
leżało tekturowe pudełko. Zaznacza, że
śmieć nie był mój. Odpad położyłam
przy przystanku. Przyznaję, zrobiłam
to z premedytacją i złośliwie, trochę
też z ciekawości. Codziennie przychodzę na ten przystanek, więc mogłam
sprawdzać, czy ktokolwiek ten przystanek sprząta. Po niespełna miesiącu dostałam nerwa i wrzuciłam pudełko do
pobliskiego kosza. Wniosek jest prosty
– nikt nie sprząta przystanków autobusowych, a podobno – tak powiedział mi
znajomy – pieniądze na to idą. Ja się
pytam: do czyjej kieszeni i za co, bo na
pewno nie za sprzątanie. Polecam przystanki przy ulicy Staszica i przy Kiliańskiego – opowiada uczestnika Salonu.
Na kolejne spotkanie Podziemnego
Salonu Prasowego 7 dni zapraszamy
5-go marca do Cafe del Corso Al. NMP
53 o godzinie 16.
red.
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Będzie nowy poseł ziemi częstochowskiej

Kto z PiS-u wraca do gry,
czyżby Jakub Michalski?

dokończenie ze strony 1.
Teoretycznie miejsce
Głębockiego powinien
zająć Sądel. Jednak nieoficjalne źródła twierdzą,
że Jerzy Sądel nie jest zainteresowany fotelem posła, bo bardzo mu dobrze
w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w
Lublinie, gdzie w listopadzie 2015 został powołany na dyrektora.
A przypomnijmy, Jerzy Sądel przez ponad
rok był już posłem ziemi
częstochowskiej, gdy zastąpił odchodzącą z Sejmu Jadwigę Wiśniewską,
która polski parlament
z kolei zamieniła na europejski, wygrywając w
2014 wybory na europosła. Wszystkie znaki na
niebie i ziemi wskazują,
że Sądel odmówi przyjęcia mandatu posła.
Skoro nie on, to następny w kolejce jest Mariusz Trepka, ale i tu należy mieć wątpliwości.
W styczniu 2016 Trepka został jednym z dwóch
wicewojewodów śląskich
i podlegają mu m.in. wydziały infrastruktury i
nadzoru nad systemem
opieki zdrowotnej oraz
spraw obywatelskich i
cudzoziemców.
Wicewojewoda
ma
więc nie lada orzech do
zgryzienia, bo co prawda
flesze i sława nęcą, a to
zapewnia posada posła,

ale z drugiej strony ta zabawa może potrwać tylko
1 rok.
Jesienią 2019 rok
mamy bowiem wybory
parlamentarne i znowu
Mariusz Trepka musiałby stanąć do rywalizacji o tyle co przejęty po
Głębockim fotel posła. A
może być różnie, w myśl
powiedzenia
zamienił
stryjek siekierkę na kijek.
Stanowisko wicewojewody to stabilizacja,
ogromne możliwości i
nade wszystko pewność
jutra, co prawda bez fleszy, ale za to poza weryfikacją wyborców.
Poza tym w sprawie
przekwalifikowania Ma-

riusza Trepki z samorządowca na posła wiele
będzie miała do powiedzenia europosłanka PiS
Jadwiga
Wiśniewska,
która – co obszernie swego czasu komentowały
media – bardzo promowała na stanowisko wicewojewody
swojego
rodaka z Myszkowa i
wieloletniego kolegę partyjnego. Z pobieżnej analizy wynika, że Trepka
raczej więcej by stracił
niż zyskał, idąc do Sejmu.

Jeśli nie
Trepka to...
Jakub
Michalski.

I tu zaczynają
się schody.
Młodemu energicznemu działaczowi partii
Jarosława Kaczyńskiego
jeszcze kilka miesięcy
temu nie było po drodze
z lokalnym liderem PiS-u
posłem Szymonem Giżyńskim. Powody są co
najmniej dwa.
W czasie wyborów
parlamentarnych w 2015
roku, kampania wyborcza
Michalskiego była na tyle
wyrazista, że wyróżniała
go spośród innych kandydatów na posłów z listy
PiS, nawet nestora Giżyńskiego. Wówczas mówiło
się, że „wzbudzała poczu-

cie zagrożenia, wynikające z wyrastającej konkurencji”.
Oliwy do ognia dolał
sam Michalski, rywalizując z „wiecznym” liderem
Szymonem Giżyńskim
o miano szefa lokalnych
struktur PiS w wyborach
do władz regionu częstochowskiego.
To nie mogło podobać
się otoczeniu posła Giżyńskiego, więc konflikt
pomiędzy Michalskim a
Giżyńskim narastał.
Uspokoiło się, gdy pokonany młody Michalski
odsunął się od polityki.
Postawił na pracę zawodową i życie osobiste.
Teraz staje przed szansą
spektakularnego powrotu
i to od razu na posła, oczywiście pod warunkiem, że
z Sejmu zrezygnuje i Sądel i Trepka. Wbrew pozorom Michalskiego nie
czeka łatwa decyzja. Jeśli
już, to mandatem posła
będzie cieszył się tylko
1 rok, bo raczej nigdy
więcej nie znajdzie się na
żadnej liście wyborczej,
której skład zależy od
posła Giżyńskiego. Michalski zapewne sprawę
już przemyślał i wie, czy
zamieni ambitną pracę,
na bardziej ambitny Sejm
i powrót do polityki w
wielkim stylu.
W przypadku, gdyby
Jakub Michalski nie zdecydował się na porzucenie intratnej posady na

rzecz Sejmu, kolejna na
liście jest Monika Fajer,
która co prawda startowała z listy PiS-u, ale jest
z Solidarnej Polski. Jej
wejście do Sejmu z całą
pewnością wzmocniłoby
pozycję Zbigniewa Ziobry i jego partii.
Monika Fajer przyjmując mandat posła ucięłaby
pochód niezdecydowanych działaczy PiS-u, którzy tyle co chcieli zasiąść
w parlamencie, a dziś
wolą zaciszne posady.

Na kogo
postawią
działacze
partyjni...?
A kogo
woleliby
mieszkańcy
regionu?
Z całą pewnością piłka jest po stronie kandydatów na posłów, którzy
niespełna 3 lata temu
podczas kampanii wyborczej do parlamentu, zapewniali swoich wyborców, że bardzo chcą ich
reprezentować w Sejmie.
Dziś powtarzają znane
słowa: Być, albo nie być
- oto jest pytanie?
Eh, ten Wiliam Szekspir, w XVI wieku przewiedział, jaki dylemat
będą mieli kandydaci na
posłów w Polsce w XXI
wieku...
Renata R. Kluczna
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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.
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 Bezpłatne badania mammograﬁczne

dla kobiet w wieku 50-69 lat

23 lutego kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły skorzystać w Częstochowie z bezpłatnych badań mammograficznych w mammobusie LUX MED. Badanie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.
Do udziału w badaniu uprawnione są ubezpieczone panie
w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu
raka piersi i jednocześnie w ciągu ostatnich 2 lat nie miały
wykonanej mammografii w ramach Programu lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12
miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto
raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).
Mammografia trwa kilka minut i polega na zrobieniu 4
zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy
nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub
badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi
pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie
oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Mammobus będzie oczekiwał na pacjentki przy CHU DL
Center Point, przy byłym budynku PZU, ul. Jagiellońska
1. Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, należy przynieść na badanie klisze i wyniki poprzednich mammografii. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 30. Plener Miejski – Filmy o artystach
13 lutego o godz. 17.00 częstochowski Ośrodek Promocji
Kultury „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1) zaprasza na
pokaz filmów prezentujących sylwetki następujących artystów: Krystyny Szwajkowskiej, Elżbiety Ledeckiej, Lecha
Ledeckiego, Jadwigi Wosik oraz Marii Gostylii-Pachuckiej. Wstęp wolny.
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Słyszałem, że jest tylko
dwóch studentów...
„Mam prośbę, by Tygodnik 7 dni sprawdził, ilu studentów studiuje na Wydziale Fizyki w częstochowskiej
Akademii im. Jana Długosza? Słyszałem, że jest tylko
dwóch studentów...
A tak w ogóle to nie rozumiem, dlaczego kiedyś
renomowana uczelnia, teraz ma tak mało chętnych.
Nasze dzieci wyjeżdżają z
Częstochowy na studia do
innych miast, potem tam
znajdują prace i zostają na
stałe. To jest jeden z powodów wyludniania się naszego miasta. A gdyby podnieś
poziom nie tylko AJD, ale
też Politechniki Częstochowskiej to wtedy młodzi
studiowaliby u nas, na miejscu...
Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytanie:
dlaczego tak jest w naszym
mieście?
Czytelnik”.
Nie odpowiemy na wszystkie pytania naszego Czytelnika, ale w sprawie liczby studentów ustaliliśmy
fakty u źródła.
Odpowiada Marek Makowski, Biuro Promocji

Akademii im. Jana Długo- zajmujących się akredytacją
sza w Częstochowie.
kierunków, mała liczba studentów jest atutem i wpły* Jakie jest minimum liczwa korzystnie na proces
by studentów, aby dany
kształcenia. W algorytmie
kierunek na AJD mógł istfinansowania Ministerstwo
nieć?
Nauki i Szkolnictwa Wyż„O limicie przyjęć na szego nie obniża dotacji dla
konkretny kierunek studiów uczelni za zbyt małą liczbę
decydują władze Uczelni. studentów (nie ma żadnego
Jest ona podejmowana na wskaźnika w tym przelipodstawie liczby kandyda- czeniu), ale obniża za zbyt
tów, którzy opłacili opła- dużą.”
tę rekrutacyjną. Liczba ta
w październiku może ulec * Ilu studentów na stuzmianie np. na skutek rezy- diach I, II i III stopnia
oraz jednolitych studiach
gnacji.
studiuje
W przypadku kierunków magisterskich
z prawami do prowadzenia na Wydziale Fizyki AJD?
studiów III stopnia (kończą- (Chodzi nam o studia
cych się uzyskaniem stopnia dzienne, wieczorowe i zadoktora) podstawą decyzji o oczne).
uruchomieniu roku jest wy„Instytut Fizyki funkcjosoki poziom badań w tych nujący w ramach Wydziału
dyscyplinach – istotny dla Matematyczno-Przyrodniutrzymania standardów aka- czego Akademii im. Jana
demickich.
Długosza w Częstochowie
O finansowym bilan- kształci na kierunku fizyka
sie funkcjonowania takich 41 studentów (na studiach
kierunków, oprócz dotacji stacjonarnych I, II, III stopdydaktycznej,
decydują nia, stan na 30 listopada
zdobywane przez pracowni- 2017 roku). Warto podkreków granty, które Uczelnia ślić, iż od wielu lat w Instyotrzymuje na realizację pro- tucie Fizyki odbywają się
jektów badawczych. Warto obrony prac doktorskich,
także podkreślić, iż zgodnie a od kilku lat prowadzone
z wytycznymi specjalistów są studia III stopnia. Pra-

cownicy Instytutu realizują
granty
naukowo-badawcze i prowadzą ożywioną
współpracę naukową oraz
dydaktyczną z uczelniami z
wielu ośrodków akademickich w Europie i na świecie.
Działalność
naukowców
przynosi wymierne efekty,
które mają wpływ na sukcesy i rosnący prestiż naukowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, w tym
także satysfakcjonujący bilans finansowy jednostki.”
* Który z kierunków na
AJD ma najmniejszą liczbą studentów i jaka to liczba?
„Najmniej liczny kierunek studiów to kulturoznawstwo europejskie (Wydział Filologiczno-Historyczny). Na II i III roku studiów stacjonarnych studiuje
13 osób (są to studia I stopnia). Pierwszy rok nie został
uruchomiony.”
Co prawda nasz Czytelnik nie miał racji, ale 13
studentów w dwóch rocznikach? Wychodzi po 6 i pół
studenta na roku...
red.

 Zespół „Rezerwat” w MDK
17 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Częstochowie (ul. Łukasińskiego 50/68)
wystąpi zespół „Rezerwat”, w ramach trasy koncertowej
organizowanej z okazji 35-lecia jego działalności. Bilety w
cenie 30 zł i 25 zł do nabycia w kasie MDK. Więcej informacji: http://www.mdk.czest.pl

 Do końca lutego można składać

wnioski o dotację z Centrum
Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Do końca miesiąca Ośrodek Promocji Kultury „Gaude
Mater” przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego (CARA).
Wnioski opisujące planowane przedsięwzięcie artystyczne oraz przedstawiające kosztorys z nim związany, mogą
składać twórcy nieprofesjonalni, mieszkający lub działający na terenie Częstochowy, którzy nie zajmują się działalnością artystyczną zawodowo i zarobkowo. Dotyczy to też
osób, które nie należą do profesjonalnych grup artystycznych lub związków twórczych, czy też nie ukończyły np.
artystycznej szkoły wyższej lub średniej, w dziedzinie której składają wniosek. Szczegółowych informacji udziela
OPK „Gaude Mater”, także telefonicznie pod numerem 34
324 36 38. Można też wysłać e-mail pod adres: mariola@
gaudemater.pl

 Ferie i Walentynki w częstochow-

skim Teatrze im. Mickiewicza

* 8 lutego – Ferie w Teatrze
godz. 10.00 – „Roszpunka”, bilety w cenie 18 zł (parter)
* 14 lutego – Walentynki w Teatrze
godz. 19.00 – „Przyjazne dusze” (komedia romantyczna), bilety w cenie: 30-40zł (balkon normalne: 35 zł,
ulgowe 30 zł , parter normalne: 40 zł, ulgowe: 35 zł)

 Gościnne występy Teatru Zagłębia

w częstochowskim teatrze

* 9 – 11 lutego
godz. 19.00 – „Pomoc domowa”,
bilety w cenie 35 zł (balkon), 40 zł (parter)
Więcej informacji na temat repertuaru częstochowskiego
teatru: www.teatr-mickiewicza.pl

38.
Albert Malinowski podchwycił
rytm i zaśpiewał:
Gdybym ja ten mostek arendował
Gdym ja ten mostek arendował
To bym go wyplewił wyrychtował
To bym go wyplewił wyrychtował
– Łezka w oku się kręci – mówił
Malinowski. – Mój dziadek stolarz
często to podśpiewywał. Wracamy do Polski na stare śmiecie!
Wracamy do domu!
– A co z moją corvettą? – dopytywał się poirytowany Amerykanin.
– Tak jak mówiłem, to dla mnie
coś znacznie więcej niż samochód!
– Corvetta? Człowieku! Ty nie
widziałeś polskiej syrenki! – odparował Malinowski.
Wodziejowice
Nieprędko świat dowiedział się
o genialnej maszynie produkującej
znakomitą wędlinę na bazie kaszy
gryczanej i ziemniaków (z nieznaczną odrobiną mielonki). Z radości iż udało się taką maszynerię
skonstruować Antek Świder i stary Kazimierski wypili wszystkie
flaszki wina, które leżały w starym
kredensie już pięć lat i czekały na
lepsze czasy. Libacja trwała dwa
dni – pili tak ostro, że momentami
zapominali jakaż to okazją ich do
tego skłoniła. Sam Świder w upo-

jeniu alkoholowym dostawał takich zaników pamięci, że ze zdziwieniem przyglądał się stojącej w
sieni maszynie, nie mogąc sobie
przypomnieć do czego ona służy.
Największego jednak zdziwienia doznał kiedy przebudziwszy
się w niedzielę rano dojrzał majacząca nad nim niebieską plamę.
Czyjaś mocna ręka szarpała go
za ramię i biła po twarzy.
– Wstawaj Świder! – słyszał
szorstki głos. – Wstawaj!
Otworzył szczerzej oczy i starał się zrozumieć coś z wirującej
karuzeli obrazów. Sufit wirował,
ściany się kręciły. Tuż nad nim
sterczała jakaś ubrana na niebiesko postać. Oś wirującego świata stanowiła ziemista twarz tego
mężczyzny. Twarz, która wydawała się znajoma. Gdzie on ją
wdział? W parku? Nie! Raczej w
komisariacie! Toż to posterunkowy Wrona!
Policjant potrząsał go za ramię
i rozkazał:
– Wstawaj Świder! Jesteś aresztowany!
Antek usiadł na klepisku opierając się plecami o ścianę.
– A za co? – odburknął będąc w
pijackim zamroczeniu.
– Za wysadzenie mostu przy
masarni! – brzmiała surowa odpo-

wiedź. Świder z trudem maskował
strach. Złapał się ręką za głowę
jakby usiłował sobie coś przypomnieć.
– Ale przecież tam nie ma żadnego mostu! – zauważył.
– Nie rób sobie kpin z władzy –
przestrzegał posterunkowy. – Nie
ma, bo żeś go w zeszły poniedziałek wysadził!
– Panie sierżancie – mówił Antek trzymając rękę na sercu. – Jak
Boga kocham mostu nie wysadziłem, bo w zeszły poniedziałek cały
dzień kosiłem trawę na Julkowej
łące pod lasem.
– A świadków jakichś masz?
– Nie mam, ale jak nie wierzycie to zobaczcie, że trawa ukoszona i siano w kopkach stoi.
– Coś mi się wydaje, że takie
alibi jest za mało wiarygodne –
stwierdził policjant. – Wstawaj!
Będziesz składał zeznania na komisariacie.
– Nigdzie nie idę! – Świder
zmienił linię obrony. – Skonstruowałem genialną maszynę i mam
na głowie ważniejsze sprawy niż
włóczenie się po komisariatach!
Policjant spojrzał na niego ze
zdziwieniem po czym chwycił go
za ramię i szarpnął.
– Wstawaj! Nie gadaj bzdur.
Wytrzeźwiejesz po drodze!

Antek podniósł się niechętnie i
zataczając się na boki wyszedł z
chałupy. Przekroczywszy wysoki
próg zauważył dwóch funkcjonariuszy policji. Początkowo zamierzał uciec przez sad do lasu,
ale stwierdził, że wobec takiej
przewagi nie ma żadnych szans.
Jak potulny baranek pozwolił się
zakuć w kajdany i wpakować do
radiowozu.
***
Wiszący na ścianie wahadłowy
zegar odmierzał ostatnie sekundy
kariery Zenona Orłowskiego jako
prezesa BykRolu. Zapowiedziane
przez niego wznowienie produkcji
nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nowozatrudnieni pracownicy
nie mieli jeszcze odpowiedniej
wiedzy i umiejętności aby wyprodukować pełnowartościowy
towar. Okazało się, że wszystko
co wypuszczono na rynek w ciągu
pierwszego tygodnia funkcjonowania zakładu, prawie w ogóle nie
sprzedało się w sklepach. Znowu
napłynęły faksy z reklamacjami i
pogróżki o zerwaniu współpracy.
Tego było aż nadto. Zarząd niezwłocznie podjął decyzję o zwolnieniu Orłowskiego ze stanowiska
prezesa BykRolu. Tym razem nikt
nie wstawił się w jego obronie.
cdn
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Wybory samorządowe tuż, tuż, bo jesienią tego roku. Zanim jednak pójdziemy do lokali wyborczych i oddamy głos (w Częstochowie na radnych miejskich i wojewódzkich oraz
na prezydenta miasta, w powiatach natomiast na wójta, burmistrza oraz na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich) – warto już zapoznawać się z nowymi zasadami. Sejm
uchwalił przepisy autorstwa PiS, które wprowadzają wielkie zmiany w ordynacji wyborczej.

Naucz się nowych
reguł wyborczych
Za uchwaleniem nowych
przepisów opowiedziało się
234 posłów (PiS oraz koło
Wolni i Solidarni), przeciw
było 199 (PO, Kukiz’15,
Nowoczesna, PSL oraz
Koło Europejskich Demokratów), a dwóch się
wstrzymało się od głosowania.
W parlamencie nie cichły
głosy opozycji, że zmiany
w ordynacji będą sprzyjać
fałszerstwom wyborczym.
Partia rządzącą twierdzi natomiast, że zmiany te zwiększą transparentność i właśnie
mają przeciwdziałać wszelkim możliwym nadużyciom.

A co się
zmieni?
Będzie tak:
Zasada dwukadencyjności
ma być liczona od najbliższych wyborów samorządowych (listopad 2018 r.).
Wójt, burmistrz, prezydent w danej gminie, jeśli
byli już dwukrotnie wybrani,
po raz trzeci nie będą mogli
kandydować na to stanowisko. Czas trwania jednej
kadencji ma być wydłużony
z 4 do 5 lat. Nic jednak nie
będzie stało na przeszkodzie,
aby po zakończonych dwóch
kadencjach ubiegać się o fotel wójta w sąsiedniej gminie.

Było:
Wójt i pozostali włodarze
mogli być wybierani przez
mieszkańców bez jakichkolwiek limitów, czyli wielokrotnie na długie lata, a kadencja wynosiła 4 lata.

Będzie tak:
Kandydat na radnego
musi zamieszkiwać na terenie gminy, w której chce
kandydować. Takiego wymogu nie ma dla osób ubiegających się o posadę wójta,
burmistrza czy prezydenta
miasta.

Było:
W zasadzie ten punkt nie
został utrzymany, choć warto wiedzieć, że w pierwotnej
wersji chciano pozostawić
wymóg zamieszkiwania na
terenie województwa, w
którym jest gmina, w której
kandydat startuje na funkcję
radnego.

Będzie tak:
Kadencja radnego od kolejnych wyborów ma trwać
5 lat.

Było:
Kadencja radnego trwała
4 lata.

Będzie tak:
Nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego.

Było:
Można było głosować korespondencyjnie.

Będzie tak:

dydacie stanowiły, że głos
był nieważny.

Będzie tak:

Jeśli jedna z kratek zostanie przy kandydacie całkowicie zamalowana, a znak
X pojawi się w innej – głos
będzie ważny.

Rady gmin po raz ostatni
będą określać okręgi wyborcze przy wyborach w 2018 r.
W kolejnych, które odbędą
się w 2023 r., będą określane
przez komisarza.

Było:

Było:

Dopisywanie na karcie
do głosowania lub stawianie
innych znaków było dopuszczalne poza miejscem zadrukowanym.
Bezpośrednie dopiski lub
znaki przy określonym kan-

Okręgi wyborcze określały rady gmin.

Będzie tak:
W lokalach wyborczych
mają być kamery i transmisja
w internecie.

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

Było:
W lokalach wyborczych
nie było kamer.

Będzie tak:
W gminach do 20 tys.
mieszkańców mają pozostać
JOW-y, a w pozostałych
samorządach wybory mają
odbywać się na zasadzie proporcjonalności.

Było:
W wyborach samorządowych w 2014 r. po raz
pierwszy głosowaliśmy w
jednomandatowych okręgach
wyborczych. Taka zmiana
ordynacji wyborczej objęła
wszystkie gminy, poza miastami na prawach powiatu.

Będzie tak:
W gminach będących miastami na prawach powiatu,
czyli takich jak Częstochowa,
utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe.
Jego wysokość ma wynosić co
najmniej 0,5 proc. wydatków
gminy zawartych w ostatnim,
przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu.

Było:
Gminy mogły tworzyć
tzw. budżety obywatelskie.

Będzie tak:
PKW będzie wyłaniała
100 komisarzy spośród kandydatów wskazanych przez
ministra spraw wewnętrz-

nych. Jeśli tego nie zrobi
PKW, ostatecznie dokona
tego wspomniany minister.

Było:
Dotychczas było w kraju
50 komisarzy wyborczych.

Będzie tak:
W skład Państwowej Komisji Wyborczej mają wchodzić:
1) jeden sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego;
2) jeden sędzia Naczelnego
Sądu Administracyjnego,
wskazany przez Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3) 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.

Było:
W skład Państwowej Komisji
Wyborczej wchodzili:
1) trzech sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
2) trzech sędziów Sądu
Najwyższego, wskazanych
przez Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego;
3) trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez
Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Renata R. Kluczna
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Dlaczego w Tłusty Czwartek jemy pączki?

Pączek na szczęście
Staropolskie przysłowie głosi:
„Powiedział mi Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.
Wedle tej zasady w Tłusty Czwartek
musisz zjeść choć jednego pączka.
Przesąd mówi, że ten, kto nie zje
w Tłusty Czwartek ani jednego
pączka, będzie skazany na niepowodzenia w przyszłości.
Wedle tradycji, w tym
dniu dozwolone jest objadanie się, praktycznie bez
umiaru. Dostajemy społeczne przyzwolenie na beztroskie spożywanie słodkości w
dowolnych ilościach.

Kiedyś mawiano, że trzeba się najeść do syta, by pożegnać karnawał i zebrać siły
przed 40-dniowym postem,
w czasie którego katolicy
powinni zachować wstrzemięźliwość i umiarkowanie

w jedzeniu i piciu. W naszej
tradycji Tłusty Czwartek
to zawsze ostatni czwartek
przed Wielkim Postem.
Jako że Wielkanoc jest
świętem ruchomym, Tłusty
Czwartek nie wypada co roku
w ten sam dzień. Pewne jest,
że święto pączka poprzedza
Ostatki i środę Popielcową.
U nas to czwartek, ale są kraje, np. Wielka Brytania czy
Australia, w których obowiązuje Mardi Gras, czyli Tłusty
Wtorek (dzień przed środą
Popielcową). My tego dnia
zajadamy się raczej śledziami.

Tradycja
czwartkowego
obżarstwa
Historia Tłustego Czwartku sięga czasów starożytnych, kiedy to w Rzymie
bawiono się hucznie, by powitać nadchodzącą wiosnę i
pożegnać zimę. Wtedy ludzie
zajadali się tłustymi mięsami
i popijali je alkoholem, do
których zajadano pączki, robione z ciasta chlebowego.
Nie były one słodkie, lecz
nadziewane słoniną.
Początki Tłustego Czwartku w Polsce w zasadzie nie
są znane, choć mamy kilka

legend. Dzień ten kiedyś
rozpoczynał Tłusty Tydzień,
czyli czas wielkiego obżarstwa. Pozwalano sobie na
ogromne ilości tłustych mięs,
kapustę ze skwarkami, boczek, słoninę. Jedna z legend
mówi o pewnym okrutnym
krakowskim burmistrzu o
nazwisku Combr. Tak bardzo dał się we znaki kobietom, które handlowały na
rynku, że te, na wieść o tym,
że umarł (w czwartek przed
środą Popielcową), zamiast
zalać się łzami, urządziły
zabawę z pijatyką i tańcami,
krzycząc, że umarł Combr.
Zaczepiały przechodzących
przez rynek mężczyzn, zmuszając do tańca i oddawania
wierzchnich ubrań – za te
krzywdy, które od Combra
doznały. Z tej radości, że
uwolniły się od prześladowcy, krakowskie przekupki
postanowiły świętować rocznicę jego śmierci właśnie w
Tłusty Czwartek, a zabawę
nazwano babskim combrem.
Początkowo pączki uznawane były za rarytas miejski
i dworski, na wsi pojawiły
się około 200 lat później.
W bogatszych domach takie
zapustowe pieczywo smażono na głębokim tłuszczu,

najczęściej na smalcu – symbolu szczęścia i obfitości,
w biedniejszych – smażono
na blasze. Ówczesne pączki
różniły się od tych, którymi
teraz się zajadamy. Pieczono
je z ciasta chlebowego, a zamiast słodkiego nadzienia w
środku umieszczano słoninę,
a nawet polewano tłuszczem
ze skwarkami. Po pewnym
czasie postanowiono urozmaicić nadzienie i wkładano
do ciasta migdał lub orzech
– kto taki znalazł, mógł cieszyć się szczęściem przez
cały rok.
Dopiero w XVI wieku na
polskich stołach zagościły
słodkie pączki.
Idealny pączek powinien być pulchny, ale lek-

gnął chłopak, była jego towarzyszką do końca zabawy.
Od Rzymu święto to przejęły
także Galia i Brytania.
Inna przypowieść mówi,
że pierwowzorem Walentynek było święto na cześć
Junony (rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa) oraz Pana
(boga przyrody).
Po upadku Rzymu ludzie
przestali obchodzić Luperkalia. Paradoksalnie zakaz
świętowania tego dnia wydany przez papieża Galazjusza w 496 roku sprawił,
że na nowo zaczęto świętować Dzień Zakochanych,
choć pod inną nazwą – Walentynki.

lub Sobótka, obchodzone z
21 na 22 czerwca. Na kresach wschodnich mamy inne
Święto Zakochanych – tzw.
Kaziuki (4 marca), czyli
dzień świętego Kazimierza,
w którym dziewczyny piekły
specjalne pierniki i ofiarowywały je swoim ukochanym.
A jak jest w innych krajach? We Francji zamiast
kartek jest zwyczaj wysyłania bukietów kwiatów z zaproszeniem na koncert lub do
teatru. Natomiast we Wło-

ko zapadnięty w środku, co
świadczy o tym, że ciasto ma
dobrą konsystencję. Pączki
powinny też mieć jasną obwódkę wokół, dzięki czemu
poznamy, że tłuszcz na którym były smażone był świeży. Zgodnie z tradycją pączki
powinny być nadziewane
konfiturą różaną. Według
zwyczaju, powinny być słodkie, a każdy z nas powinien
tego dnia sięgnąć po przynajmniej jednego pączka, aby
zapewnić sobie szczęście i
powodzenie na cały najbliższy rok. Podobna zasada towarzyszy jedzeniu faworków
i innych słodkości – im więcej zjemy ich tego dnia, tym
lepiej!
red.

Zakochani są wśród nas!
Już za kilka dni obchodzić będziemy
Dzień Zakochanych, zwany Walentynkami. Jest to święto, które obchodzą ludzie prawie w każdym miejscu
na świecie. Wszędzie przybiera – niestety – bardzo komercyjny charakter.
Dzień ten ma nam przypominać
o tym, co jest w życiu najważniejsze
– potrzeba miłości i poczucie, że jesteśmy dla kogoś ważni. Walentynki
wymuszają refleksję nad miłością,
ale też pozwalają w plastikowym,
czerwonym serduszku dostrzec coś
więcej niż tylko przedmiot.
Niektórzy przyjmują, że
patronem Święta Zakochanych jest św. Walenty. Żył
on w starożytnym Rzymie za
panowania cesarza Klaudiusza II Gota. Jedno z podań
głosi, że św. Walenty zginął
w obronie swojej wiary – biskup Interamny, męczennik.
Oczekując wyroku w więzieniu podobno wysłał miłosny
list do swojej ukochanej, który podpisał słowami „Twój

Walenty”.
Inny przekaz mówi, że
zginął w imię miłości. Zgładził go cesarz Klaudiusz
około 269 r., który zakazał
młodym mężczyznom, przysposabianym na żołnierzy,
wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty podobno złamał zakaz i potajemnie
udzielał ślubów. Za sprzeciwienie się woli cesarza,
został skazany na śmierć.

Pary, które pobrały się dzięki
Świętemu, zaczęły potajemnie celebrować dzień śmierci
Walentego, jako święto miłości.
Niektóre z przekazów
twierdzą, że Święto Zakochanych nie ma wiele wspólnego
ze Świętym Walentym. W
Kościele katolickim 14 lutego przypada jego liturgiczne
wspomnienie. Nie każdy jednak wie, że Święty Walenty
jest patronem epileptyków...
Teorii na temat pochodzenia Walentynek jest bardzo wiele. Jedną z bardziej
popularnych jest założenie,
że Walentynki wywodzą się
od prastarego, pogańskiego
święta Luperkalia, które dopiero później zostało przejęte
przez chrześcijaństwo. Było
to święto ku czci Fauna, patrona płodności i zbiorów
obchodzone w Rzymie. W
trakcie tego święta odbywały
się dość frywolne zabawy na
cześć zbliżającej się wiosny.
Dziewczyny wrzucały do
skrzynki liściki ze swoimi
imionami, a chłopcy je losowali. Ta, której liścik wycią-

Do dziś nie
wiadomo co
jest prawdą,
a co legendą.
Do Polski Walentynki
dotarły późno, bo dopiero w
latach 90. ubiegłego wieku.
Pewnie dlatego, że mieliśmy swoje własne Święto
Zakochanych – Noc Kupały

szech upowszechnił się zwyczaj kupowania ukochanej
osobie odzieży w czerwonym
kolorze, podobno najchętniej bielizny. Nieco inaczej
Walentynki wyglądają w
Japonii. Tam wyłącznie panie obdarowują mężczyzn...
czekoladkami. W Polsce natomiast z okazji Walentynek
partnerzy nawzajem obdarowują się drobnymi upominkami, które wręczają sobie w
dowód miłości.
red.
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Jasne, że często
Pomiary ze stacji monitoringu
jakości powietrza WIOŚ
Katowice oraz urządzeń Airly
w sobotę 3 lutego 2018 roku w
godzinach przedpołudniowych
pokazały bardzo toksyczne
powietrze w całym mieście.
Był to dzień kiedy mieliśmy
w Częstochowie najgorsze
powietrze w całym województwie Śląskim!

SMOGOWA

Co tak naprawdę
wdychamy podczas
tak dużego stężenia
smogu?
* Pył zawieszony PM2,5 to bardzo drobne cząstki: o
średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do
krwi. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego
dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3.

Dnia 03. lutego 2018 przekroczenie normy dla
PM2,5 - 295 μg/m3 wynosiło 1.180 %.
* Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (około jednej piątej grubości ludzkiego włosa),
które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Dnia 03. lutego 2018 przekroczenie normy dla
PM10 - 569 μg/m3 wynosiło 1.138 %.
* Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek
chemiczny, będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Głównym
źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej
temperaturze - a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych.

Częstochowski Alarm
Smogowy radzi jak
w takie dni chronić się
przed smogiem:
Szkodliwemu wpływowi zanieczyszczeń na zdrowie ludzi można do pewnego stopnia przeciwdziałać. Jak? Poniżej
porady chroniących nas przed szkodliwymi substancjami.
1. Oddychajmy przez nos. To naturalny filtr powietrza.
Warto pomyśleć o skorzystaniu z maski antysmogowej, któ-

ra powinna okrywać nos, usta i brodę. Żeby spełniła swoje
zadanie, musi być idealnie dopasowana do kształtu twarzy i
szczelnie do niej przylegać.
2. Sprawdzajmy jakość powietrza. Jako Częstochowski
Alarm Smogowy monitorujemy jakość powietrza w naszym
mieście, a także przekazujemy poprzez portal Facebook
ostrzeżenia, gdy stężenie zanieczyszczeń bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu. Dane o stężeniu zanieczyszczenia
możemy znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska oraz aplikacji Airly.
3. Jeżeli okna domu wychodzą na ulicę, w godzinach
szczytu trzymajmy je zamknięte.
4. W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wysokie, powinniśmy na ile to możliwe zostać w domu. Wyjścia na zewnątrz ograniczmy do koniecznego minimum.
5. Każda przerwa od wdychania zanieczyszczonego powietrza ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, więc gdy
tylko możemy, wyjeżdżajmy poza miasto.
6. Zadbajmy o odpowiednią dietę. Nasze posiłki powinny być bogate w witaminy A, C i E oraz selen, który pomaga organizmowi neutralizować nadmiar wolnych rodników.
Po organizmie stale krążą wolne rodniki i antyoksydanty,
inaczej zwane przeciwutleniaczami albo antyutleniaczami.
Jeśli zachowywana jest między nimi równowaga, mamy się
dobrze. Nadmiar wolnych rodników powoduje natomiast
miażdżycę, raka i przedwczesne starzenie się. Procesy powstawania wolnych rodników przyspiesza np. palenie papierosów, wdychane wraz z powietrzem spaliny czy po prostu oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.
7. Unikaj podróżowania w godzinach szczytu. Jadąc samochodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna w
samochodzie, a wentylacje ustaw na obieg zamknięty.
mgr Hubert Pietrzak.
https://web.facebook.com/CzASPCz/”

Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie 3.02.2018 aplikacja Airly
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POMÓŻ ZOSI STANĄĆ NA NOGI

reklamuj się
w tygodniku

tel. 794 430 403

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 - bilateral 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 postępowania 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 skromnie, 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 szansę 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. Dlatego 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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Po upojeniu ziszczającym marzenia o niepodległości listopadem 1918, przychodzi czas
ustanawiania fundamentów nowego państwa. Powołany w listopadzie 1918 pierwszy
gabinet, socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, spotyka się z brakiem akceptacji: zarówno społecznym, jak i większości środowisk politycznych. Szukając kompromisu, a także
porozumienia z paryskim Komitetem Narodowym Polskim – jedynym uznawanym przez
aliantów przedstawicielstwem Polski – Piłsudski powierza w styczniu 1919 funkcję premiera wysłannikowi KNP, Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Wkrótce też odbywają się
pierwsze wybory parlamentarne.

Kształt państwa
27 grudnia 1918

26 stycznia 1919

– rozpoczyna się Powstanie Wielkopolskie.

16 stycznia 1919
– ustępuje nieakceptowany przez większość ugrupowań politycznych rząd Jędrzeja Moraczewskiego, Prezydentem Ministrów zostaje Ignacy Jan Paderewski.

18 stycznia 1919

– odbywają się pierwsze w II Rzeczypospolitej wybory do Sejmu Ustawodawczego; po raz pierwszy w historii Polski w wyborach mogą brać udział kobiety.

3 lutego 1919
– Polska i Czechosłowacja zawierają tymczasową
ugodę w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.

10 lutego 1919

– w Paryżu rozpoczynają się obrady konferencji pokojowej, na czele polskiej delegacji stoją Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski.

– Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski
otwiera posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.

23 stycznia 1919

16 lutego 1919

– Czechosłowacja napada na przyznaną Polsce część
Śląska Cieszyńskiego; Stanisław Grabski: Już w połowie stycznia nadchodziły alarmujące wieści o przygotowaniach czeskich do zbrojnego zajęcia terytorium
polskiej administracji. […] Wyjście pułku cieszyńskiego na odsiecz Lwowa przyspieszyło czeską napaść. Nastąpiła ona zgoła niespodzianie 23 stycznia,
siłami zbrojnymi przewyższającymi parokrotnie nieliczne polskie oddziałki. Polska ludność, szczególnie
robotnicza, stawiała rozpaczliwy opór, ale nie była w
stanie przeszkodzić zajęciu przez wojska czeskie Orłowy, Karwiny i Cieszyna, skąd Śląska Rada Narodowa przeniosła się do Krakowa. [...].

– Powstanie Wielkopolskie kończy się zwycięstwem
Polaków, większość terenów Prowincji Poznańskiej
przyłącza się do Rzeczpospolitej.

20 lutego 1919

Styczeń 1919. Ogłoszenie o głosowaniu w wyborach
do Sejmu Ustawodawczego.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

– Sejm Ustawodawczy uchwala tzw. „Małą Konstytucję”; Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński podczas
posiedzenia Sejmu: Komendancie Józefie Piłsudski!
Sejm Ustawodawczy jednomyślnie postanowił dzisiaj
władzę Naczelnika Państwa oddać znowu w Twoje
ręce. W myśl tej uchwały władzę naczelną państwa,
którą byłeś złożył w ręce moje, znowu Tobie powierzam
z życzeniem, ażebyś ją sprawował na pożytek narodu i
na chwałę Ojczyźnie. (ożywione oklaski i brawa).
Styczeń 1919. Ulotka wyborcza.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Poznań, 4 lutego 1919. Zaprzysiężenie 1 Pułku Rezerwowego Strzelców Wielkopolskich
podczas powstania wielkopolskiego.
Fot. Kazimierz Greger / Ośrodek KARTA

Warszawa, 1919. Premier Ignacy Jan Paderewski (na pierwszym
planie) przed gmachem Sejmu.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 program „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończoności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontekście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.
Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.

Warszawa, 1925. Gmach Sejmu.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Warszawa, 10 lutego 1919. Otwarcie Sejmu Ustawodawczego.
W środku widoczny naczelnik państwa Józef Piłsudski.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Azbest, czyli włóknisty glinokrzemian (związek nieorganiczny krzemu) to minerał bardzo szkodliwy dla
ludzkiego zdrowia, wywołujący między innymi pylicę azbestową oraz złośliwe
nowotwory azbestozależne, w tym międzybłoniaka
opłucnej, raka płuc i raka
oskrzeli. Z tego powodu od
niemal 20 lat w Polsce obowiązuje zakaz stosowania
wyrobów
zawierających
azbest, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997
roku.
Polska jest pierwszym
krajem w Unii Europejskiej,
który podjął wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Istnieje rządowy Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który
utrzymuje cele i aktualizuje zadania wcześniejszego
Programu usuwania azbestu
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Walka z azbestem jednym
ze sposobów ochrony środowiska
i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski. Zasadniczym
celem określonym w tym
dokumencie jest usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest, a także minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju
oraz likwidacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na
środowisko.
W realizacji tego ważnego zadania duży udział ma
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW), który
udostępnia Wojewódzkim
Funduszom Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) środki finansowe w formie dotacji na podstawie umów zawartych w
ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie
działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.
Na podstawie zawartych
umów dofinansowywane są
przedsięwzięcia w zakresie
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
lub zabezpieczania odpadów
zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest. W
myśl postanowień programu, NFOŚiGW udostępnia

Co to są kosmetyki
naturalne i ekologiczne?
Kosmetyki naturalne, zwane też kosmetykami ekologicznymi lub organicznymi, stały się
w ostatnim czasie nie tylko bardziej popularne, ale wręcz modne. Kosmetyki takie są produkowane niemal wyłącznie ze składników
naturalnych - substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Do produkcji takich kosmetyków można wykorzystywać jedynie naturalne procesy takie jak:
destylacja, suszenie, tłoczenie, ekstrakcja itp.
Kosmetyk naturalny nie powinien zawierać
w swoim składzie substancji syntetycznych, a
proces produkcyjny powinien być przeprowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. W przypadku składników pochodzenia
zwierzęcego, pozyskiwanie musi odbywać się
bez szkody dla zwierząt, np. wosk pszczeli.
Kosmetyk organiczny (biokosmetyk, ekokosmetyk) musi spełniać wymagania stawiane
kosmetykom naturalnym oraz musi mieć ok. 9095% surowców z certyfikatem organiczności.
Konwencjonalny kosmetyk – mniej niż
5% składników naturalnych
Kosmetyk organiczny – ponad 90%
składników organicznych
Zanim ekstrakt z danej rośliny trafi do składu kremu, musi zostać poddany szczegółowej
analizie chemicznej. Technolodzy muszą sprawdzić, czy dana roślina nie wywołuje skutków

ubocznych i w jakim stężeniu jest najbardziej
dobroczynna dla ludzkiej skóry. Ale nawet tak
specjalistyczne testy nie gwarantują, że kosmetyk na bazie nowych ziół czy wyciągów roślinnych nie wywoła reakcji uczuleniowej. Wyciągi
roślinne muszą pochodzić ze specjalnych, nadzorowanych plantacji - zanim plantacja zostanie
założona, przez 3 lata jest sprawdzana jakość
gleby, na której mają wyrosnąć rośliny. Do
nawożenia i pielęgnacji roślin można używać
jedynie certyfikowanych środków, badana jest
również woda do podlewania i deszczówka.
W składzie kosmetyków naturalnych nie
mogą znajdować się: syntetyczne, identyczne z
naturalnymi i chemicznie modyfikowane substancje zapachowe, syntetyczne konserwanty
m.in. parabeny, formaldehyd, donory formaldehydu, barwniki syntetyczne, oleje mineralne,
syntetyczna wazelina, parafina, glikol propylenowy i inne glikole, PEG-i – substancje etoksylowane, silikony, SLES, EDTA, BHT, ftalany,
karbomery, etanoloaminy np. DEA/TEA, pochodne syntetyczne kwasów lub alkoholi tłuszczowych, surowce pochodzące z roślin modyfikowanych genetycznie, substancje odzwierzęce
pozyskiwane ze szkodą dla zwierząt.
Ponieważ proces produkcji kosmetyków naturalnych i normy, które muszą spełniać są bardzo wymagające, kosmetyki te są droższe niż
tradycyjne chemiczne, drogeryjne.
red.

wojewódzkim
funduszom
środki finansowe w formie
dotacji w wysokości do 50%
kosztów kwalifikowanych,
natomiast
zaangażowanie
środków WFOŚiGW wynosi

minimum 35% kosztów kwalifikowanych.
Z programu skorzystało
wiele gmin subregionu częstochowskiego, które dzięki
dotacjom Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach przeprowadziły
na swoich terenach akcje usuwania lub unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych. red.

Podsumowanie działalności z młodzieżą
w Kole PZW Częstochowa Miasto

Młodzi
ekolodzy

W sobotę 3 lutego na walnym zgromadzeniu
członków Koła Częstochowa Miasto wiceprezes
Andrzej Konowalski przedstawił działalność
Koła z młodzieżą. Podsumował on w pierwszej
kolejności pierwszy rok działania reaktywowanej szkółki wędkarskiej, do której zapisało
się 20 dzieci w tym 7 dziewcząt. Patronat nad
szkółką objął Arkadiusz Komorowski członek
Honorowy PZW.
Podczas spotkań z młodymi sympatykami wędkarstwa omawiane były metody wędkowania, etyka, przepisy i zasady działania PZW. Prelekcje dla
dzieci prowadzili: Arkadiusz Komorowski, Wiesław Zych, Piotr Wójcik, Rafał Przerada i Michał
Kutek. Dwaj ostatni wymienieni zorganizowali w
Złotych Arkadach pokaz sprzętu karpiowego, zanęt i przynęt. Wyświetlili slajdy i filmy, ciekawie
opowiadając o metodzie połowu dużych karpi.
Były też spotkania nad wodą połączone z wędkowaniem. Panu Andrzejowi Konowalskiemu udało
się spełnić wcześniejsze założenia, czyli połączenie z wędkarstwem innych zainteresowań młodych
wędkarzy. Zorganizowano turnieje w kręgle i bilard. W dyscyplinach tych wzięli udział również
rodzice. Uczestnicy szkółki mogli się sprawdzić
z wiedzy, jaką posiedli pisząc testy ekologiczne.
Wyniki pierwszych testów okazały się rewelacyjne, świadczy to o tym, że dzieci słuchały i przyswajały sobie wiedzę.
Najlepiej wypadła najmłodsza grupa, w której
było dziewięcioro dzieci do lat ośmiu. Pierwsza
piątka odpowiedziała na wszystkie pytania. Byli
to Patryk Sojda, Daria Mordal, Maja Dudek, Zuzia Płatek i Dominik Gładysz. Jeden błąd popełnił
Kuba Janik po dwa błędy mieli Filip Biś, Ignacy
Polański i Antoni Polański.
W średniej grupie i w najstarszej po dwóch
odpowiedziało na wszystkie pytania. W średniej
grupie Krzysztof Dederko i Jakub Janik byli bezbłędni, trzecie miejsce zdobyła Wiktoria Ujma, a
czwarty był Kacper Ujma. W najstarszej ani jednego błędu nie popełnili Patryk Dederko i Hubert

Wójcik. Trzecie miejsce zajęli: Damian Konowalski, Dawid Ziółkowski oraz Jakub Modłasiak, tuż
za nimi uplasowali się Przemek Klimczak i Dariusz
Rakowski. W każdej grupie najlepszą trójkę uhonorowano statuetkami, a pozostałych dyplomami.
Pochwalono się również tym, że nad szkółką
roztoczyły opiekę: Piekarnia Artura Kryka, Komisja do Spraw Młodzieży Okręgu Częstochowa
z przewodniczącym Rafałem Jędrysiakiem, Portal
Wędkarski Służb Mundurowych, Złote Arkady,
Trofea pl, M- Elektrostatyk i Janusz Szurgot. Należą im się ogromne podziękowania za wkład pracy
w to, by szkółka działała sprawnie. Podziękowania
za pracę należą się również Radzie Rodziców w
skład, której wchodzą: Agnieszka Mordal, Piotr
Wójcik i państwo Iwona i Ryszard Dederkowie.
Do szkółki nadal można się zapisać, zainteresowani powinni skontaktować się z panem Andrzejem Konowalskim pod numerem telefonu:
508 115 241. Oprócz prowadzenia szkółki, Koło
nadal współpracuje z młodzieżą z Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, który
mieści się przy ulicy Warszawskiej 142. Co roku
stawia się nad zbiornikiem Zaciszańska, by wysłuchać prelekcji ekologicznej. W zamian za to
odwdzięczają się oni pomocą w pracach porządkowych nad zbiornikiem.
Na koniec wielkie gratulacje dla pana Andrzeja
Konowalskiego, któremu udało się reaktywować
szkółkę z wielkim powodzeniem i podziękowania
dla Michała Śnioszka prezesa Koła za wyrażenie
zgody na jej działalność i roztoczenie opieki nad
nią przez Koło Częstochowa Miasto.
RSA

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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Putin pyta Boga:
– Panie Boże, czy u nas w Rosji będzie dobrobyt?
– Będzie, ale niestety ty tego nie dożyjesz.
Trump pyta Boga:
– Panie Boże, a czy u nas w USA będzie dobrobyt i bezpieczeństwo?
– Będzie, ale niestety ty także tego nie dożyjesz.
Kaczyński pyta Boga:
– Panie Boże, a czy w Polsce też będzie dobrobyt?
– Hmmm... Będzie, chyba, ale ja tego nie dożyję.

1. Czytaj etykiety, to się opłaca
Podstawowym zadaniem etykiety jest informowanie kupujących o cechach artykułów spożywczych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczącym przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z
października 2011 roku, etykiety znajdujące się na
opakowaniach artykułów spożywczych muszą być:
czytelne, zrozumiałe i nieusuwalne. Nie mogą także
wprowadzać w błąd ani pomijać ważnych z punktu
widzenia konsumenta informacji. Każdy producent
żywności sprzedający produkty na terenie Unii Europejskiej ma obowiązek zamieścić na opakowaniu swojego towaru: nazwę wskazującą na rodzaj
produktu, skład wraz z wyróżnionymi alergenami,
zawartość netto, termin przydatności do spożycia
bądź datę minimalnej trwałości, wartość odżywczą,
warunki przechowywania oraz sposób przygotowania, a także dane producenta bądź (szczególnie w
przypadku mięsa) miejsce pochodzenia. W przypadku bardzo małych opakowań producent może
umieścić wyjątkowo tylko nazwę produktu, listę
alergenów, zawartość netto oraz datę minimalnej
trwałości lub termin przydatności do spożycia.
2. Dlaczego warto karmić piersią?
Karmienie naturalne to istotny element profilaktyki zdrowotnej dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby niemowlęta były
karmione wyłącznie piersią do końca 6. miesiąca
życia. Dzięki naturalnemu karmieniu zapewniamy
dziecku ochronę immunologiczną i zmniejszamy
ryzyko jego zachorowania na szereg chorób dietozależnych w przyszłości. W okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka od poczęcia, a więc także
w chwili karmienia piersią i rozszerzenia jego diety,
intensywnie rozwija się mózg dziecka, kształtuje się
układ odpornościowy, dojrzewa układ pokarmowy
oraz programuje się jego metabolizm. Co więcej,
karmienie piersią jest wyjątkowo korzystne nie tylko dla zdrowia dziecka, ale i dla organizmu matki.
Pomaga ono bowiem zmniejszyć ryzyko krwawienia poporodowego, zwiększyć remineralizację kości oraz zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka
jajników i raka piersi w okresie pomenopauzalnym.

„Jeśli masz cel, idź do niego,
jeśli masz nadzieję, wierz w nią,
jeśli kochasz, walcz!”
Autor nieznany

Florek

Florek to uroczy piesek w wieku ok. 5 lat. Dotychczas żył w warunkach, które dalece odbiegały
od właściwych razem z dwójką innych psów. Florek trafił do schroniska dla zwierząt, po tym jak jego
właścicielka, została umieszczona w domu opieki
społecznej. Florek jest odrobaczony, zaszczepiony
i zaczipowany. Zapraszamy po więcej informacji 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.pl

Polska
Ildefonsa
Z okazji Roku Niepodległości przypomnieć trzeba wielki sukces państwa
polskiego, opisany przez
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z okazji 20-lecia
II Rzeczpospolitej. Opisany,
dodajmy, w sposób przystępny, językiem zrozumiałym
dla większości sepleniących
rodaków.
Otóż: „pewna pani na
Marsałkowskiej
kupowała
synke z groskiem w towazystwie swego męza, ponurego
draba. Wychodzą ze sklepu, pani w sloch,w ksyk i w
lament: - Męzu, och, och!
popats, popats, jaka strasna
zaba! Mąz był wyżsy uzędnik, psetarł mgłę w okulaze
i mowi: - Zecywiście coś skace po trotuaze!”. Po skutecznej interwencji urzędnika,
w ciągu zaledwie trzech lat
zlikwidowano problem razem z żabą. „a zeby sprawa
zaby nie odesła w mglistość,
uządzono historycną urocystość; ustawiono trybuny,
spędzono tłumy, „Stselców”
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i „Federastów” - Słowem,
całe miasto. Potem na trybunę wesła Wysoka Figura
i kiedy odgzmiały wsystkie „hurra”, Wysoka Figura
zece tak: - Wspólnym wysiłkiem ządu i społecenstwa
pozbyliśmy się zabiego bezeceństwa - panowie, do gory
głowy i syje! A społecenstwo:
- Zecywiscie, dobze, ze tę
zabę złapaliście, wsyscy pseto zawołajmy: „Niech zyje!”
Czasy się zmieniają, dziś
już się nie sepleni, ale warczy. Na Marszałkowskiej
(byłem, widziałem) spotkać
można pewne panie, niektóre
w towarzystwie mężów, ponurych drabów. Niestety, nie
znalazłem sklepu, w którym
kupić można szynkę z groszkiem. Widocznie był to sklep
żydowski, dziś częściej można spotkać bar wietnamski
lub turecki. Czasy się zmieniają, ale nie zasady.
Jeśli przypadkowo, kupując kebab, zauważymy
na chodniku żabę, należy

bezzwłocznie udać się tam
gdzie trzeba i donieść o tym
komu trzeba. Służby od bezpieczeństwa wewnętrznego,
zewnętrznego i ekologicznego podejmą natychmiastowe działania mające na celu
przywrócenie ładu i porządku. Po trzech latach żaba zostanie zatrzymana, o czym
dowiemy się z wypowiedzi
Ministra Sprawiedliwości na
kolejnej konferencji prasowej. Winni poniosą odpowiedzialność, niewinni koszty tej
skomplikowanej logistycznie
operacji.
Z okazji zatrzymania bezeceństwa i przywrócenia
w centrum stolicy błogiego
spokoju służby Ministerstwa
Administracji i Spraw Wewnętrznych zorganizują wiec
(w terminie nie kolidującym
z 666 miesięcznicą). Zastępy „Strzelców” uzupełnione
zostały legionami OTK; „federastów” nie zapraszano, bo
ich nazwa niebezpiecznie się
kojarzyła (zastąpią ich uni-

ta- ma-ryj -ści; zjednoczeni
wokół radia). Wysoka Figura
po wejściu na drabinkę podkreśli wspólny wysiłek Rządu, Wojska i Narodu w walce
z zwyrodniałym wrogiem.
Młodzież założy czarne koszulki z nadrukiem: „Żołnierze wyklęci. Precz z gadami i
płazami”. Odczytany zostanie
Apel Polskich Kobiet oraz
protest związku zawodowego
robotników przemysłu metalowego. Na koniec publicznie zostanie zdemaskowany
wróg, który pod płaszczykiem ochrony środowiska,
podstępnie utrudniał myśliwym polowanie na żaby w
Puszczy Kampinowskiej.
A społeczeństwo popatrzy, posłucha, rozgrzeje się
grzańcem i muzyką Zenka
Martyniuka. Po czym pomyśli, pokiwa głową, dojdzie
do wniosku, że rzeczywiście, dobrze żeście tą żabę
złapali. I zawoła chórem:
„niech żyje !!!”
Jarosław Kapsa
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