
Media społecznościowe mają to do 
siebie, że każdy może skomentować 
każdy temat. Dziennikarz onet.pl Bar-
tłomiej Węglarczyk najpierw odniósł się 
do wypowiedzi premiera Mateusza Mo-

rawieckiego. Dziennikarz stwierdził, że 
„jak Fortuna skakał, to nie było przecież 
Polski”. To nawiązanie do słów premie-
ra Morawieckiego, który przekonywał, 
że w 1968 roku, gdy trwała antysemicka 

czystka w instytucjach państwowych, 
Polska nie istniała. Na komentarz Wę-
glarczyka zareagował częstochowski 
poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz`15), któ-
ry z kolei odpowiedział: „Po prostu 
państwo nie miało suwerenności, kto 
jak kto, ale wnuk Światły winien to 
wiedzieć”. Naszemu parlamentarzyście 
chodziło o Józefa Światło, wysokiego 
funkcjonariusza PRL-owskiego Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
odpowiedzialnego za liczne represje 
i aresztowania, pozostającego w sta-
łym kontakcie z wicepremierem ZSRR 
Ławrientijem Berią. Poseł Jaskóła tłu-
maczył później: „Sednem jest to, że Pan 
red. nie rozumiał że w 1968 roku Polska 
nie była suwerenna” i przekonywał, że 
należy skupić się na kwestii suwerenno-
ści, a wpis o Węglarczyka „nie jest sed-
nem sprawy”. Dziennikarz nie pozostał 
bierny i odpowiedział posłowi: „Pana 
wpis o mnie był chamskim i bezczel-
nym kłamstwem. Nie nadaje się pan na 
żadne stanowisko publiczne, skoro nie 
widzi pan różnicy. Strach, że odpowia-

da pan za nasze pieniądze. (...) niech 
pan przeprosi i zamilknie. I zajmie się... 
bo ja wiem... pracą posła.” 

Gdy na Twitterze zrobiło się gorąco 
od ćwierkania, do rozmowy wtrącił się 
lider Kukiz’15, Paweł Kukiz: „Panie 
Redaktorze, bardzo mi przykro z powo-
du dziwnych wypowiedzi sprzed kilku 
dni @Tjaskola. A jeszcze bardziej żal, 
że nie stać go na przeprosiny. Ja w każ-
dym razie bardzo Pana przepraszam in-
formując, że nie mam nic wspólnego ze 
spiskowymi „teoriami” pana posła :-(”.

Plotkę o rzekomym pokrewień-
stwie wiele lat temu rozpowszechnił 
publicysta Jerzy Nowak. Węglarczyk 
wielokrotnie zaprzeczał doniesieniom 
i wyjaśniał, że jeden z jego dziadków 
został pochowany na Śląsku, a drugi w 
Warszawie. Światło zaś w 1953 roku 
uciekł na Zachód, trafiając ostatecznie 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł 
w 1994 r.

Media dziś zarzucają posłowi Jaskó-
le, że najpierw powtarza plotki, a póź-
niej żali się na „hejterstwo”.  red.

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Paweł Kukiz: 
Nie mam nic wspólnego
ze spiskowymi 
„teoriami” posła Jaskóły

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

NASZĄ GAZETĘ ZNAJDZIESZ
W CZĘSTOCHOWSKICH 
PUNKTACH OPŁAT 
„ZŁOTÓWECZKA”:
ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy)

al. Wolności 17 
(w pobliżu dworca PKP)

al. Armii Krajowej 68a
ul. Iwaszkiewicza 8 
(wieżowiec przy Biedronce)

ul. Witosa 1b 
(budynek S.M. Północ)

ul. Krasińskiego 2

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

W internecie zawrzało, po tym, gdy po-
seł ziemi częstochowskiej Tomasz Jaskó-
ła (Kukiz`15) w wypowiedzi na Twitterze 
odniósł się do pochodzenia dziennikarza 
onet.pl Bartłomieja Węglarczyka. Nasz 
poseł stwierdził, że Węglarczyk „jest wnu-
kiem Światły”, dawnego UB-ka. Na reak-
cję szefa Kukiz’15 nie trzeba było długo 
czekać. Paweł Kukiz ofi cjalnie przeprosił 
dziennikarza za postawę swojego posła: 
„(…) bardzo Pana przepraszam informu-
jąc, że nie mam nic wspólnego ze spisko-
wymi „teoriami” pana posła :-(”.

NA PODZIEMNY 
SALON PRASOWY 

7 dni
W poniedziałek 5 marca 

organizujemy spotkanie Pod-
ziemnego Salonu Prasowego 
„7 dni”. Spotkamy się w Ka-
wiarni „Cafe del Corso” w 
Trzeciej Alei NMP 53 o go-
dzinie 16:00. Każdy uczest-
nik spotkania będzie mógł 
zabrać głos w sprawach go 
nurtujących, a najciekawsze 
wątki trafią na łamy gazety.

Zapraszamy mieszkańców 
Częstochowy do Podziemne-
go Salonu Prasowego „7 dni”.

NA PODZIEMNY 

Zapraszamy

Pracownia Architektoniczna Piotr Klar
Tel. 663 099 557,  Mail: kontakt@klarowneprojekty.pl

Zakres usług: Wykonywanie projektów koncepcyjnych, architektonicz-
nych, budowlanych wielobranżowych według wytycznych inwestora, 
adaptacje projektów typowych:
 Obiekty budownictwa mieszkalnego
 Obiekty budownictwa usługowego, produkcyjne, biurowe
 Wykonywanie projektów zmiany sposobu użytkowania obiektów 

istniejących
 Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych 

Realizacja kompletnych projektów budowlanych inwestycji włącznie z 
uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o zakres zlecenia

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Stacja WIOŚ Częstocho-
wa (ul. Armii Krajowej/
Al. Jana Pawła II). W na-
szym mieście mieliśmy już 
17 dni w miesiącu lutym z 
przekroczonym dobowym 
stężeniem pyłu zawieszone-
go PM 10. 

Polska ma najbardziej 
liberalne zasady określania 
poziomów informowania 
społeczeństwa o zanieczysz-
czeniu powietrza spośród 
krajów Unii Europejskiej. 

Jednocześnie, nasz kraj 
posiada najgorsze powietrze 
w całej Unii Europejskiej. 
Płacimy za to wysoką cenę. 
Czy Polacy mają bardziej 
odporne płuca niż Francuzi 
czy Węgrzy? Gdy w Paryżu 
zanieczyszczenie powietrza 
pyłem zawieszonym PM10 
osiąga poziom 80 µg/m3 
ogłaszany jest alarm smogo-
wy. 

W Krakowie, w Katowi-
cach czy w Częstochowie 
taki poziom zanieczyszcze-
nia nie budzi niepokoju jed-
nostek odpowiedzialnych za 
jakość powietrza. Nic dziw-
nego – obowiązujący obec-
nie w Polsce poziom alarmo-
wy jest prawie czterokrotnie 
wyższy i wynosi 300 µg/m3.  

Gdyby w Polsce przyjąć 
poziom alarmowy jaki obo-
wiązuje w Paryżu to w Czę-
stochowie mieli byśmy tylko 
w miesiącu Lutym już 9 alar-
mów smogowych!

Częstochowski�
Alarm�Smogowy

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) telefon stacjonarny
b) rzutnik
c) aparat do mierzenia ciśnienia
d) farelka

W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź. 
Miłej zabawy!
Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego nu-
meru – farelka – udzieliła pani Ewa.
Gratulujemy!  red.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Będzie nowy poseł PiS-u ziemi 
częstochowskiej

Edek:�Emocje jak w warcabach
olek@wp.pl:�to tylko takie mamy alternatywy?

@ CzAS: Jasne, że CzęstoSMOGOWA
olek@wp.pl:�no tak, ostatnio okazało się, że na Grabówce 

trują tylko mieszkańcy!!!!

@ Już ucz się nowych reguł 
wyborczych 

chwalczyk.m@interia.pl:�można głosować koresponden-
cyjnie jeżeli jest się osobą niepełnosprawną 
Cąstoch.emr:�Nowe reguły nic nie zmienią do momentu 

jak nie wprowadzi się kodów kreskowych na kartach do gło-
sowania tak jak jest w USA i nie ma problemu o fałszerstwo 
w głosowaniu,zaś inne formy pozwalają na fałszowanie 
wyników, podam przykład: byłam na głosowaniu w moim 
okręgu w szkole podstawowej nr9 przy ul.Sobieskiego i w 
tym czasie była sąsiadka około 80 lat poruszająca się o wła-
snych siłach i wzięła karty do głosowani,następnie podcho-
dzi do osoby która pilnuje porządku i pyta ja na kogo ma 
oddać głos i ta kobieta mojej sąsiadce wzięła karty zakreśliła 
kogo chciała i ta kobieta wrzuciła do urny,a komisja to wi-
działa i nie zareagowała wiec powiedziałam tej kobiecie,że 
łamie prawo i dlaczego nie zapytała tej staruszki kogo chce 
skreślić wybory za PRL-u i dzisiaj były i są i będą fałszowa-
ne ,bo polskie prawo wyborcze jest rodem z ZSRR i ryle,ży-
czę powodzenia w wyborach samorządowych i znów wygra 
wybory na prezydenta Krzysztof Matyjaszczyk jak w Rosji 
Putin, Częstochowianie obudźcie się i czas na zmiany,bo ten 
pan z Częstochowy już zrobił wieś i zadłużył nas na 1 mi-
liard 200 milionów zł PLN i na nic nie ma pieniędzy tak.
rządzi miastem jak Putin Rosją 

@ Salon Prasowy: Częstochowa to 
brudne miasto!

Patriot� lokalny:� Zużycie wody koszmarne,ale proszę 
zwrócić uwagę na bardzo duże dopłaty przy rozliczaniu 
rocznym za jej zużycie ,to pytanie do wszystkich mieszkań-
ców Częstochowa do wody dla mieszkańców,a mianowicie: 
płacimy co miesiąc za zużycie wody i ścieków około 11 zł 
za jeden metr sześcienny,a przy rozliczeniu wynosi kosz 
wody i ścieków 12 zł za 1m sześcienny,bo nas rozlicza ad-
ministracja ZGM TBS Sp.z o.o. i mają nas za idiotów i cie-
mogród i kłamią na każdym kroku,a naiwni ludzie im wie-
rzą i myślą,że tak trzeba nic bardziej mylnego,faktem jest,że 
niewiedza szkodzi,ale ZGM TBS nie ma prawa zarabiać ,a 
wodzie,centralnym ogrzewaniu ,na pielęgnacji terenów wo-
kłó(nie wiadomo czego) i wielu innych usługach jakie oni 
świadczą dla społeczności częstochowskiej.Redaktor tygo-
dnika 7 dni kiedyś usiała przepraszać czy prostować list od 
czytelnika jaki opublikowała w tygodniku przeprosiny były 
adresowane do ZGM TBS czy tzw.o dobre imię tej spółki 
nic bardzie mylne,aby „te dobre imie” wyprostować nale-
ży zapytać wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe wystarczy 
zapoznac się z dokumentami jak zarządzane są przez ZGM 
TBS Sp.z o.o. to dopiero by się zdziwili co to jest dobre” 
imię „w pojęciu ZGM TBS Bardzo ciekawa lektura inne 
służby nie częstochowskie by miały co robić ha,ha,ha

@ Ilu naprawdę jest częstochowian?
Anonim:�Cieszę się że ktoś zauważa ten problem bo ludzie 

wokół udają że wszystko jest ok, ja osobiście od momentu 
skończenia szkoły coraz bardziej gardzę tym miastem, gni-
jący betonowy trup. 
Antoni:� Ekonomiczna masakra, wyludnienie, brak roz-

woju kulturalnego, w samorządzie moralna zgnilizna i nie-
kompetencja. Za to coraz więcej marketów i miejsc uciech 
fizycznych dla geriatryków. 

8 grudnia 
na przeciwko 

Politechniki zgubiłem 
emeryturę 1100 zł. 

Łaskawego znalazcę 
proszę o kontakt 
tel. 34 324 05 52 
(prosić Lucjana) 

– znaleźne.
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W 2017 roku częstochowska 
Straż Miejska interweniowała łącz-
nie 45.449 razy. Część działań zo-
stała podjęta w związku ze zgło-
szeniami od mieszkańców. Dyżurni 
Straży Miejskiej odebrali 21.392 te-
lefonicznych zgłoszeń od miesz-
kańców, co stanowi prawie połowę 
wyjazdów. Interwencji podjętych w 
związku z pracą miejskiego monito-
ringu było 2.385.

Funkcjonariusze częstochowskiej 
Straży Miejskiej w 2017 roku zasto-
sowali 31.514 pouczeń, ostrzeżeń 
lub innych środków oddziaływania 
wychowawczego. Ponadto wypi-
sano 7.348 mandatów i wszczęto 
1.718 postępowań o podejrzenie 
popełnienia wykroczenia. Średnio 
na 4 interwencje, jedna kończyła się 
mandatem.

Spośród ponad 21 tys. telefonicz-
nych zgłoszeń, najwięcej dotyczyło 
zakłócania spokoju i porządku pu-
blicznego (8.530 przypadków).

Policji przekazano 285 spraw. 
Ponadto strażnicy doprowadzili do 
izby wytrzeźwień OPOPA lub do 
miejsca zamieszkania 2.695 osób. 

1.486 osób doprowadzono do przy-
tuliska lub wezwano Pogotowie Ra-
tunkowe.

W ramach realizacji ustawowych 
obowiązków na terenie miasta za-
bezpieczono 212 imprez publicz-
nych, zgromadzeń, uroczystości pa-
triotycznych i religijnych. Podczas 
zabezpieczania szczytu pielgrzym-
kowego strażnicy miejscy podjęli 
1.246 interwencji.

W 2017 roku częstochowska 
Straż Miejska przeprowadziła łącz-
nie 44 spotkania w ramach działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w 
szkołach, przedszkolach i placów-
kach opieki pozaszkolnej, w tym 
42 spotkania z dziećmi i młodzieżą 
oraz 2 spotkania z seniorami. 

Wzięły w nich udział 3.823 oso-
by, w tym 3.753 dzieci i młodzieży. 
Tematy prowadzonych zajęć: „Che-
miczna regulacja uczuć – zagroże-
nia i pułapki”, „Odpowiedzialność 
prawna nieletnich”, „Nie reagujesz – 
akceptujesz”, „Alkohol i inne używ-
ki – drogą donikąd”, „Bezpieczne 
wakacje 2017”, „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Stop przemocy w szko-

le”, „Cyberprze-
moc”, „Kam-
pania Białych 
Serc”, „Smog 
truje – dbaj o 
środowisko”, 
„Bezpieczna 
jazda na rowe-
rze”, „Krucha 
wyobraźnia to 
kalectwo”.

Ponadto straż-
nicy miejscy prze-
prowadzili szereg 
akcji prewencyj-
nych, w wyniku któ-
rych podjęli 2.784 inter-
wencji: m.in.: „Bezpieczny 
weekend”, „Bezpieczny parking 
i osiedle”, „Bezpieczna Często-
chowa” „Bezpieczna dzielnica”, 
„Dni Częstochowy”, „Alkostop”, 
„Juwenalia”, „Frytka Off”, „Hip 
Hop Elements”, „Dni Samorządu”, 
„Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne 
Wakacje”.

W trakcie swojej pracy funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej zlokali-
zowali i przekazali odpowiednim 

instytucjom 2.525 
przypadków po-
ważniejszych 
technicznych 
usterek i nie-
prawidłowości 
w funkcjono-
waniu urzą-
dzeń użytecz-
ności publicznej 

i innych (np. 
braki w oświe-

tleniu, dziury w 
chodnikach, złama-

nia drzew, niedrożne 
kanały etc.). Strażnicy 

zabezpieczyli też 33 miej-
sca przestępstw, katastrof lub 

innych podobnych zdarzeń albo 
miejsc zagrożonych takim zdarze-
niem.

W 2017 roku strażnicy miejscy 
uczestniczyli w 14 spotkaniach Rad 
Dzielnic.

I kto teraz powie, że częstochow-
ska Straż Miejska jest niepotrzeb-
na...?

 red.
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Czym się szczyci 
Straż Miejska?

Przeciwników czę-
stochowskiej Straży 
Miejskiej wśród 
mieszkańców 
naszego miasta, nie 
brakuje. Co i rusz 
pojawiają się głosy, 
że powinna być 
zlikwidowana, bo 
jest niepotrzebna. 
Ten negatywny 
wizerunek służby 
utrzymywania po-
rządku publicznego 
i bezpieczeństwa 
ludzi starają się 
zmienić, podając 
do publicznej 
wiadomości raport 
ze swoich całorocz-
nych osiągnięć. 
Czy wykaz przepro-
wadzonych działań 
przekona miesz-
kańców do Straży 
Miejskiej? 
Czy częstochowia-
nie uznają, że dzia-
łania te idą we wła-
ściwym kierunku? 
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le”, „Cyberprze-

Ponadto straż-
nicy miejscy prze-
prowadzili szereg 
akcji prewencyj-
nych, w wyniku któ-
rych podjęli 2.784 inter-

instytucjom 2.525 

braki w oświe-
tleniu, dziury w 

chodnikach, złama-
nia drzew, niedrożne 

kanały etc.). Strażnicy 
zabezpieczyli też 33 miej-



We wniosku 
czytamy: 

„Na terenie Częstocho-
wy każdego roku w sezonie 
grzewczym występują wy-
sokie stężenia zanieczysz-
czeń w powietrzu, których 
źródłem są kotły, kominki 
i piece opalane paliwami 
stałymi. Nadal często spo-
tykanym zjawiskiem jest 
spalanie w warunkach do-
mowych odpadów komu-
nalnych. Ponadto, pomi-
mo postanowień uchwały 
antysmogowej, w użyciu 
pozostają wysokoemisyj-
ne paliwa stałe, takie jak 
muły i flotokoncentraty 
węglowe, jak również zbyt 
wilgotne drewno.

Zgodnie z art. 379 p.o-
.ś. to wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta sprawu-
je kontrolę przestrzega-
nia przepisów o ochronie 
środowiska – w tym w 
zakresie przestrzegania 
zakazu spalania odpadów 
oraz przestrzegania uchwał 
antysmogowych. Kontro-
le mogą być prowadzone 
przez upoważnionych do 
tego pracowników urzę-
dów gminy lub miasta. W 
czasie kontroli pracownik 
ma prawo wstępu na teren 
nieruchomości prywatnych 
w godzinach od 6 do 22, 
może przeprowadzić ba-
dania i wykonać inne nie-
zbędne czynności kontro-
lne, w tym pobrać próbki 
z paleniska. W przypadku 
stwierdzenia, że kontro-
lowany podmiot popełnił 
wykroczenie, o którym 

mowa w art. 191 ustawy 
o odpadach (nielegalne 
spalanie odpadów) lub 
art. 334 p.o.ś. (naruszenie 
uchwały antysmogowej), 
prezydent lub osoba przez 
niego upoważniona wy-
stępuje w roli oskarżyciela 
publicznego. (...)

Dotychczas na terenie 
miasta Częstochowy kon-
trole palenisk na posesjach 
prywatnych były prowa-
dzone bardzo rzadko. W 
informacji uzyskanej ze 
Straży Miejskiej w Czę-
stochowie czytamy, że w 
okresie od dnia 01.01.2017 
r. do dnia 31.12.2017 r. 
Straż Miejska w Często-
chowie przeprowadziła 
łącznie 463 kontrole w za-
kresie podejrzenia popeł-
nienia wykroczenia z art. 
191 ustawy o odpadach. 
Jest to prawie dziesięcio-
krotnie mniej niż np. w Ka-
towicach (4.496 kontroli w 
ww. zakresie i terminie). 
Ponadto Straż Miejska in-

formuje:  
„W chwili obecnej 

strażnicy miejscy w Czę-
stochowie nie dokonują 
poboru próbek popiołów 
z palenisk pieców. Prowa-
dzenie tego typu czynności 
wymaga nie tylko odpo-
wiedniego przeszkolenia w 
ww. zakresie, m.in. specja-
listycznego sprzętu pomia-
rowego i obserwacyjnego 
wyposażonego w systemy 
kontrolno-pomiarowe, 
którymi Straż nie dyspo-
nuje. Pobieranie próbek 
wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia analizy 
laboratoryjnej, która może 
być przeprowadzona wy-
łącznie w akredytowanym 
laboratoriom zewnętrznym 
odpłatnie. Straż nie posia-

da środków budżetowych 
na realizacji ww. usługi.”

Jednak jeszcze gor-
sza sytuacja jest w czę-
stochowskim Wydziale 
Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. W 
przeciągu roku przepro-
wadzono tylko 9 kontroli 
ww. zakresie oraz również 
nie przeprowadzano badań 
próbek popiołu. Naczelnik 
wydziału Andrzej Szczer-
ba publicznie twierdzi, że: 
”(...) w obowiązujących 
przepisach prawnych z za-
kresu ochrony środowiska 
brak jest trybu postępowa-
nia i metodyki określania 
emisji ze źródeł małych 
oraz systemu karania w 
przypadku przekroczenia 
tych norm (obowiązują-

ce przepisy prawne nie 
dają możliwości nałożenia 
obowiązków ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i ich egzekucji 
dla źródeł małych w tym 
indywidualnych systemów 
grzewczych w budynkach 
mieszkalnych). Brak jest 
również określonego trybu 
i zakresu kontroli.”

Wobec wysokiego po-
ziomu zanieczyszczenia 
powietrza, stanowiącego 
realne zagrożenie dla zdro-
wia i życia mieszkańców 
Częstochowy, w interesie 
publicznym leży, aby orga-
ny administracji publicznej 
podejmowały wszelkie 
dostępne działania w celu 
ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń.”� red.
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Prezydent  
Matyjaszczyk wywołany 

do tablicy  
przez ekologów

Do Wojewódzkiego  
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowi-
cach trafił wniosek w 
interesie publicznym 
o zobligowanie pre-
zydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjasz-
czyka do prowadzenia 
kontroli palenisk  
na terenie miasta.  
Autorem pisma jest 
Częstochowski Alarm 
Smogowy (CzAS)  
reprezentowany przez 
Huberta Pietrzaka  
w ramach Społeczna 
inicjatywa na rzecz  
czystego powietrza.

Hubert�Pietrzak
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Współpraca między 
spółdzielniami 
jako zasada działania 
spółdzielczości

Wśród obowiązujących na całym 
świecie międzynarodowych zasad 
spółdzielczych, na szóstym miejscu 
figuruje współdziałanie, rozumiane 
jako współpraca między spółdziel-
niami. W najbardziej aktualnej po-
staci, przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Międzynarodowego Związ-
ku Spółdzielczego podczas kongresu 
w Manchesterze z okazji 100-lecia 
tej organizacji w 1995 r., zawarto 
następujące rozwinięcie tej zasady: 
„spółdzielnie starają się służyć swo-
im członkom w sposób najbardziej 
efektywny oraz wzmacniać ruch 
spółdzielczy poprzez współpracę w 
ramach struktur lokalnych, krajo-
wych, regionalnych i międzynarodo-
wych”. 

Współpraca krajowa 
Współdziałanie spółdzielni na 

szczeblu krajowym załatwia uczest-
nictwo poszczególnych spółdzielni 
w spółdzielczych związkach rewi-

zyjnych, jak również ustawowe pod-
porządkowanie wszystkich polskich 
spółdzielni Krajowej Radzie Spół-
dzielczej. 

Współpraca lokalna
Poza tymi ustawowymi „obowiąz-

kowymi” formami współdziałania 
spółdzielni, samorzutnie tworzą się 
lokalne i regionalne sieci powiązań. 
Na przykład od 2003 roku istnieje 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdziel-
ni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, 
propagujące integrację i współdziała-
nie spółdzielni socjalnych, głownie z 
terenu Wielkopolski. Podobnych ini-
cjatyw nie brakuje też w naszym re-
gionie. W 2009 roku w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu miej-
scowe spółdzielnie socjalne powoła-
ły nieformalne „Porozumienie Spół-
dzielni Socjalnych”, które następnie 
doprowadziło w początkach roku 
2011 do zwołania w Chorzowie ze-
brania założycielskiego stowarzysze-
nia pod nazwą „Śląskie Porozumie-
nie na rzecz Spółdzielni Socjalnych”. 
Organizatorzy mieli ambicje do inte-
growania spółdzielni z całego woje-
wództwa, stąd w te działania zaan-
gażowali się przedstawiciele dwóch 
spółdzielni socjalnych z Bytomia i 
po jednej z Chorzowa, Częstochowy, 
Kłomnic i Mikołowa. Z kolei wiosną 
tego samego roku spółdzielnie socjal-
ne z Częstochowy i Świdnicy, wraz 
z organizacjami pozarządowymi po-
wołały Grupę Roboczą Ekonomii 
Społecznej, a ta z kolei zainicjowała 
powołane w 2014 roku międzysekto-
rowe partnerstwo pod nazwą „Ośro-
dek Modelowania Przedsiębiorczości 

Społecznej”, stworzone przez organi-
zacje pozarządowe, firmy prywatne 
i spółdzielnie socjalne. W ramach 
partnerstwa organizowane są szkole-
nia dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, a także praktyki 
zawodowe, a członkowie spółdzielni 
socjalnych pogłębiają swoją wiedzę i 
podnoszą kwalifikacje oraz znajdują 
zatrudnienie przy realizacji zleceń 
dla firm uczestniczących w partner-
stwie.

Współpraca 
międzynarodowa 

O współpracę polskiej spółdziel-
czości na szczeblu międzynarodo-
wym oficjalnie dba Krajowa Rada 
Spółdzielcza, jak również kilka naj-
większych polskich związków rewi-
zyjnych, które obok Krajowej Rady, 
są również bezpośrednimi człon-
kami Międzynarodowego Związ-
ku Spółdzielczego. Są to: Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościo-
wo-Kredytowa, Krajowy Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Spożywców 
„Społem”, Związek Lustracyjny 
Spółdzielni Pracy, Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP. Oczywiście, nic też nie stoi na 
przeszkodzie, żeby jakakolwiek spół-
dzielnia z Polski nawiązała współpra-
cę ze spółdzielnią z zagranicy. 

Spółdzielnia europejska
Już od kilkunastu lat istnieje 

możliwość założenia spółdzielni eu-
ropejskiej, która może prowadzić 
działalność w całej Unii Europejskiej 
przy zachowaniu jednej osobowości 
prawnej. Powstanie, organizację i 

działalność spółdzielni europejskiej 
reguluje polska ustawa z dnia 22 lip-
ca 2006 r. o spółdzielni europejskiej 
(Dz.U. 2006 Nr 149 poz. 1077). Uzu-
pełnia ona przepisy obowiązującego 
wszystkie państwa Unii Europejskiej 
rozporządzenia Rady nr 1435/2003/
WE z dnia 22 lipca 2003 r. 

Założenie spółdzielni europejskiej 
od podstaw wymaga co najmniej pię-
ciu podmiotów. Mogą to być osoby 
fizyczne lub prawne z co najmniej 
dwóch państw członkowskich. Prze-
pisy pozwalają też na utworzenie 
spółdzielni europejskiej w drodze po-
łączenia się istniejących spółdzielni z 
co najmniej dwóch różnych państw 
członkowskich Unii. Członkami 
spółdzielni europejskiej powinni być 
klienci, pracownicy lub dostawcy tej 
spółdzielni albo osoby w jakiś sposób 
zaangażowane w jej działania. Każ-
dy z członków spółdzielni europej-
skiej powinien otrzymywać korzyść 
z działalności tej spółdzielni, odpo-
wiadającą jego udziałowi w czynno-
ściach spółdzielni.

Jako pierwsza spółdzielnia eu-
ropejska w Polsce powstała w 2011 
roku (z zamiarem prowadzenia sieć 
sklepów medycznych, wypożyczalni 
sprzętu medycznego oraz aptek spo-
łecznych) „Flandria” Spółdzielnia 
Europejska z o.o. w Inowrocławiu, 
utworzona z inicjatywy Stowarzysze-
nia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, 
Fundacji Wzajemnej Pomocy oraz 
partnerów belgijskich: Escapo, De 
Lindeboom i Nationaal Hulpfonds. 

 (cdn.)

� Marcin�Paruzel

Akademia Obywatelska
Niezbędnik 
świadomego 
członka 
spółdzielni 
(część 10)

 Art 3. Spółdzielnia europejska, zwa-
na dalej „SCE”, podlega wpisowi do 
rejestru na zasadach określonych dla 
spółek akcyjnych. Do zgłoszenia SCE 
do rejestru stosuje się odpowiednio art. 
318 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), zwanej 
dalej „Kodeksem spółek handlowych”.

 Art 4. 1. Organem właściwym w 
rozumieniu art. 7 ust. 8 i art. 73 ust. 1 
rozporządzenia jest sąd rejestrowy wła-
ściwy według siedziby statutowej SCE.

2. Organem właściwym w rozumie-
niu art. 29 i 30 rozporządzenia jest sąd 
rejestrowy właściwy według siedziby 
statutowej spółdzielni uczestniczącej w 
założeniu SCE przez połączenie.

Artykuł 3 i 4
ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

 Często nie korzystamy 
z przysługujących nam 
praw z czystej niewiedzy. 
Trudno się temu dzi-
wić, gdyż w wielu aktach 
prawnych nie brak okre-
śleń, które – szczególnie 
dla laika – mają zupełnie 
inne znaczenie, niż się na 
pozór wydaje.
 Jakie mamy prawa? Jak 
z nich korzystać? 
 Czy zdajemy sobie spra-
wę, jakie z przysługują-
cych nam praw wynikają 
dla nas ograniczenia?
 Akademia Obywatelska 
7 dni to przewodnik po 
meandrach prawa, krucz-
kach i pułapkach przepi-
sów.
 Akademia Obywatelska
7 dni to kompendium wie-
dzy o prawach i ograni-
czeniach z nich wynikają-
cych.

Wielokrotnie nasi Czy-
telnicy zgłaszali nam po-
trzebę publikacji informacji 
oraz praktycznych porad 
na temat praw i zobowią-
zań członków spółdzielni, 
zarówno w zakresie najbar-
dziej interesujacej dla więlu 
mieszkańców miast spół-
dzielczości mieszkaniowej, 
jak w innych gałęziach spół-
dzielczości. Między innymi 
w rozwijających się w ostat-
nim okresie spółdzielniach 
socjalnych, które są pod-
miotami istniejącymi w pol-
skim porządku prawnym od 
niedawna i wywołują wiele 
kontrowersji, wynikających 
tak z braku powszechnej 
wiedzy na temat ich specy-
fiki, jak też z luk i niuansów 
prawa, które z pewnością 
nie jest proste do ogarnięcia. 
Lecz przy odrobinie dobrej 
woli można wyjaśnić, dla-
czego coś funkcjonuje tak 
a nie inaczej i co można, a 
czego nikomu nie wolno.
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39.
Szczególnie iż wypłynęły na 

światło dzienne pewne, na razie 
jeszcze nie do końca potwierdzone 
fakty, że to właśnie na jego polece-
nie zniszczono most w Wodziejo-
wicach. W tej sytuacji prezes Za-
rządu Adam Cebrzyński nie miał 
żadnych wątpliwości, że po dwu-
dziestu latach pracy Zenon Orłow-
ski musi pożegnać się z firmą. Dla 
tego ostatniego, po wielu latach 
sukcesów, dzisiejszy dzień stawał 
się początkiem życiowego drama-
tu. Wiedząc z poufnych źródeł w 
jakim to celu wezwano go do sie-
dziby Stowarzyszenia, czuł się jak 
wyrzucona do śmietnika cytryna, z 
której wyduszono wszystkie soki. 

A on przecież tak się przez te 
wszystkie lata starał. Tak głów-
kował, kombinował aby BykRol i 
masarnie wchodzące w skład Sto-
warzyszenia rozwijały się i wygry-
wały z konkurencją. Tyle nieprze-
spanych nocy, stresu i zmartwień, 
siedzenia do późnych godzin w 
pracy, podróży służbowych, nie-
ustannego opracowywania strategii 
marketingowych, podejmowania 
ryzykownych decyzji. A przecież 
trzy lata temu proponowano mu 
etat wiceprezesa w konkurencyj-
nej firmie. Nie przystał jednak na 
tę propozycję, ponieważ identyfi-
kował się z firmą, którą stworzył 

i rozwinął prawie od podstaw. Co 
dziś z tego ma? Za chwilę przyj-
dzie Cebrzyński i w podzięce za tą 
ciężką harówę wręczy mu wypo-
wiedzenie! Ten palant Cebrzyński 
nie zdaje sobie nawet sprawy, że 
gdyby nie on – Zenon Orłowski 
– w ogóle nie miałby pracy, nie 
byłoby BykRolu, a może nawet pa-
dłyby wszystkie masarnie należące 
do Stowarzyszenia! Nikt z tych 
nadętych bufonów w Zarządzie nie 
potrafi tego zauważyć. Ciekawe jak 
długo pociągną bez niego? Tylko 
patrzeć aż zeżre ich konkurencja! 
Przecież ta banda kretynów nie po-
trafi wypracować żadnej korzystnej 
strategicznej decyzji! Padną szyb-
ko bez niego, ale on wtedy będzie 
zacierał ręce z uciechy.

Adam Cebrzyński wszedł pew-
nym krokiem do sali konferencyj-
nej. W ręku trzymał kilka kartek 
papieru. Popatrzył na swego pod-
władnego posępnym spojrzeniem, 
podszedł do stołu i przymierzył się 
do długiego wywodu:

– Mieliśmy zaszczyt współpra-
cować z panem przez wiele długich 
lat. Pański wkład w rozwój Stowa-
rzyszenia Masarzy Regionu Lubel-
skiego jest ogromy, a osiągnięcia 
niepodważalne – usiadł na krześle 
i kontynuował: 

– Doceniamy to, ale rzeczy-

wistość jest jak płynąca rzeka…. 
Niespodziewanie Orłowski wstał, 
wyrwał z rąk Prezesa Zarządu 
kartki papieru, na których napisano 
wypowiedzenie i przechyliwszy się 
nad nim groźnie zasyczał jak wąż:

– Miejcie się na baczności! – 
rzucił pogardliwe spojrzenie na 
Cebrzyńskiego i dodał: – Wy nie-
udacznicy!

Trzasnąwszy drzwiami wyszedł 
z sali konferencyjnej . Schodząc po 
schodach podarł wypowiedzenie i 
wyrzucił je go kosza.

Jednakże to nie był koniec przy-
krych niespodzianek jakie na niego 
czekały w dzisiejszym dniu. Kiedy 
wyszedł z budynku na ulicę, został 
zaczepiony przez stojącego przy 
bramie mężczyznę w czarnym 
płaszczu. Człowiek ten machnął 
mu przed oczyma służbową legity-
macją i przedstawił się:

– Policja! Komisarz Zaręba – 
wyciągnął przed siebie dłoń na po-
witanie. Orłowski machinalnie też 
to zrobił, ale zamiast uścisku ręki 
poczuł chłód kajdanek zaciskają-
cych się na jego nadgarstku.

– Jest pan aresztowany pod za-
rzutem współudziału w wysadze-
niu mostu! – mówił komisarz, cią-
gnąć go w stronę zaparkowanego 
na chodniku poloneza. 

– Widzi pan? Właśnie tak się 

kończy zabawa w fajerwerki!
Orłowski był zaskoczony szyb-

kością z jaką go pojmano. Zanim 
wsiadł do poloneza, w którym 
znajdowało się dwóch ubranych w 
mundury policjantów, wyjął tele-
fon komórkowy i zażądał możliwo-
ści połączenia z adwokatem. Nikt 
nie słyszał jego słów wypowiedzia-
nych kiedy skończył rozmowę:

– Fajerwerki to dopiero się za-
czną…

Warszawa, 
Port Lotniczy Okęcie

Na sali przylotów panował duży 
ruch. Liczący kilkadziesiąt osób 
tłum stał naprzeciw ogrodzonego 
barierkami wyjścia z pomieszcze-
nia, w którym odbywały się odpra-
wy celne. 

Drzwi co chwilę otwierały się i 
pojawiała się w nich coraz to nowa 
postać, na którą natychmiast pa-
dały dziesiątki spojrzeń. Ludzie 
wyczekiwali na swych znajomych 
i bliskich z kwiatami w ręku, roz-
mawiając ze sobą i odprowadzając 
wzrokiem co ciekawiej ubranych 
pasażerów. Pół godziny temu wy-
lądował samolot z Nowego Yorku 
wiozący ponad trzysta osób na 
pokładzie, stąd też odprawa trwała 
długo. cdn

 Wielkie bieganie wokół Góry Biakło
W sobotę 24 lutego w Olsztynie odbędzie się I Cross wokół 
Małego Giewontu. Biuro zawodów zorganizowane będzie 
w hali sportowej przy ul. Zielonej. Zawodnicy wystartują 
o godz. 12.00 spod Góry Biakło, popularnie zwanej Ma-
łym Giewontem. Na trasie liczącej 8 km, odbywającej się 
na pętlach po 2 km, będzie można sprawdzić swoją formę 
fizyczną. Podczas biegu przewidziano wiele atrakcji. Każ-
dy uczestnik otrzyma medal, posiłek regeneracyjny oraz, za 
niewielką dopłatą, koszulkę techniczną. Wśród wszystkich 
uczestników rozlosowane zostaną nagrody.

 III Morsowanie w Kusiętach
W najbliższą niedzielę 25 lutego o godz. 9.00, Radny Gmi-
ny Olsztyn, Marcin Poch zaprasza do wspólnego morsowa-
nia w jeziorku krasowym w Kusiętach. Udział jest bezpłat-
ny i na własną odpowiedzialność. Nad bezpieczeństwem 
uczestników będą czuwać ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego oraz druhowie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kusiąt. Po kąpieli organiza-
tor zaprasza na ognisko i smażenie kiełbasek. - Zachęcam 
wszystkich amatorów zdrowego stylu życia do wspólnego 
zanurzenia się. Temperatura powietrza nie będzie wysoka, 
ale atmosfera na pewno gorąca – mówi Marcin Poch.

 Uczennica powalczy o wyjazd do USA
Uczniowie sześciu śląskich szkół przeszli do finału 15. edy-
cji konkursu edukacyjnego I Know America. Do ścisłej pięt-
nastki zostali wyłonieni z grupy niemal 1400 uczestników z 
całej Polski. Teraz powalczą o miesięczny wyjazd naukowy 
zorganizowany w Wake Forest University w Karolinie Pół-
nocnej w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellows Summer Institute. Miło nam poinformować, że w 
grupie tej znalazła się Julia Klajnowska z III LO im. dr Wła-
dysława Biegańskiego w Częstochowie. Gratulujemy.

 Wyniki badania liczby bezdomnych
Z końcem stycznia odbyło się w Częstochowie badanie 
liczby osób bezdomnych. Doliczono się 371 osób, z czego 
36 przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozo-
stałe 335 w różnego rodzaju placówkach. To mniej niż w 
latach poprzednich. Badanie odbywało się w placówkach 
dla bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe, a także w szpitalach, hospicjum, Areszcie Śledczym, 
Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 
(Izba Wytrzeźwień), placówkach leczenia odwykowego, 
ośrodku interwencji kryzysowej, na dworcach PKP i PKS. 

 Polki nie robią cytologii regularnie
Tylko co trzecia kobieta w Polsce wykonuje systematycz-
nie badanie cytologiczne. Największy odsetek pań wyko-
nujących to badanie to kobiety przed ciążą lub w ciąży. 
Często panie wykonują wtedy to badanie po raz pierwszy 
w życiu (39%). Tymczasem eksperci ostrzegają, że na raka 
szyjki macicy (RSM) chorują głównie pacjentki, które nie 
wykonują cytologii regularnie, choć świadomość jej zna-
czenia dla profilaktyki RSM jest bardzo wysoka, aż 86%. 
Jednak sporo Polek uważa, że cytologia jest potrzebna tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Warto pamiętać, że rak szyj-
ki macicy jest jednym z najczęściej występujących wśród 
kobiet nowotworów złośliwych. Czynnikiem, który inicju-
je rozwój nowotworu jest przewlekłe zakażenie wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim potencjale rako-
twórczym, przenoszonym drogą płciową. Wskaźnik umie-
ralności na RSM w Polsce jest wciąż zbyt wysoki, a można 
temu zapobiec w prosty, skuteczny, nieinwazyjny, szybki i 
tani sposób – poprzez regularne wykonywanie badań cyto-
logicznych. Jeśli kobieta robi raz do roku cytologię, to nie 
ma szans zachorować na raka szyjki macicy.

 Czechow w częstochowskim teatrze 
10 marca o godz. 19.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza od-
będzie się premiera sztuki „Antoni Czechow: żarty z życia”. 
Spektakl realizuje Andrzej Bubień, absolwent Wydziału 
Reżyserii Dramatu Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej 
w Sankt Petersburgu. Spektakle przedpremierowe odbędą 
się 8 i 9 marca o godz. 19.00. Informacje i zamówienia pod 
nr tel. 34 372 33 27 (06, 47).

 Najpiękniejsze owady świata 
Kilka dni temu Muzeum Częstochowskie otwarło wystawę 
czasową „Najpiękniejsze owady świata”. Wystawa jest pre-
zentacją kolekcji owadów egzotycznych z najodleglejszych 
zakątków ziemi, którą Muzeum zakupiło w 2000 roku od 
częstochowskiego kolekcjonera Jana Bieńkowskiego. Zbiór 
liczy około tysiąca okazów motyli i chrząszczy. 

Pierwsze zgony 
z powodu grypy 

w Polsce

Sezon grypowy w pełni. Już od-
notowano 2 923 574 przypadków 
zachorowań i podejrzeń zachorowań 
na grypę i choroby grypopodobne, 
a hospitalizacji wymagało aż 8699 
chorych. 

Są też pierwsze przypadki zgonu z 
powodu grypy i jej powikłań.

- Wiele osób nie potrafi odróżnić 
przeziębienia od groźnego dla orga-
nizmu zachorowania na grypę. Pa-
cjenci próbują się leczyć domowymi 
sposobami bądź lekami dostępnymi 
w aptekach bez recepty. Co gor-
sze, wielu z nich z objawami grypy 
uczestniczy w życiu publicznym 

zarażając innych i narażając siebie 
na powikłania grypowe. Jak poka-
zują dane Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli chorób 
najwięcej zachorowań na grypę od-
notowano w lutym w Luksemburgu, 
Niemczech, Francji, Wielkiej Bryta-
nii i Hiszpanii. W czołówce Europy 
znajduje się Polska, co jest bardzo 
niepokojące – powiedział prof. dr 
hab. n. med. Adam Antczak, prze-
wodniczący Rady Naukowej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy. 

Grypa jest bardzo groźną chorobą 
wirusową. Na powikłania pogrypo-

we szczególnie narażone są osoby z 
grup ryzyka tj. przewlekle leczący 
się z powodu chorób układu odde-
chowego, sercowo – naczyniowego, 
cukrzycy, a także osoby starsze, ko-
biety w ciąży i dzieci. 

Każde niepokojące objawy powin-
ny być skonsultowane z lekarzem, 
aby choroba została odpowiednio 
zdiagnozowana i leczona. Nieleczo-
na skutkuje powikłaniami pogrypo-
wymi, które stanowią poważne za-
grożenie dla zdrowia i życia. 

Najlepszą metodą zapobiegania 
zarażeniom wirusem grypy oraz 
uniknięcia powikłań są szczepie-
nia profilaktyczne, dlatego niezwy-
kle istotne jest nie tylko właściwe 
diagnozowanie i rozpoznawanie 
objawów grypy, ale również podej-
mowanie działań profilaktycznych, 
które pomogą całkowicie ustrzec się 
przed ostrą infekcją, bądź złagodzą 
jej przebieg.

 red.

Według badań Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób (CDC) z powodu grypy co roku na całym 
świecie umiera od 291 000 do 646 000 ludzi. Światowi eks-
perci zdrowia uważają, że zapobieganie grypie powinno 
być globalnym priorytetem. W najnowszych meldunkach 
epidemiologicznych podanych przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego, w Polsce w tym sezonie, odnotowano 
już pierwsze przypadki śmiertelne z powodu grypy.
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Zgubna żądza 
 pieniądza
Grasz w lotto 
lub w kasynie?

W czasie kumulacji, gdy do wygrania w 
lotto jest kilkanaście czy kilkadziesiąt milio-
nów złotych wielu Polaków płaci za szansę 
wygrania ogromnych pieniędzy. Mało osób 
zdaje sobie jednak sprawę, jak nikłe są ich 
szanse na wygraną. Żeby lepiej zrozumieć 
wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą 57 
pudełeczek. We wnętrzu 56 z nich jest na-
pisane „przegrana”, a tylko w jednym „wy-
grana”. Szansa na to, że wskażemy akurat 
to zwycięskie jest taka sama jak na to, że 
trafimy w Lotto tzw. „trójkę”. 

Żeby trafić „szóstkę” i zgarnąć główną 
wygraną należałoby wybrać to jedno wła-
ściwe pudełko spośród prawie 14 milionów. 
Gdyby każde miało po 10 cm szerokości, to 
ułożone koło siebie ciągnęłyby się od War-
szawy do Paryża. Co ciekawe, nawet osoby 
zdające sobie sprawę z prawdopodobieństwa 
wygranej często próbują swojego szczęścia 
w grach liczbowych, czy kasynach. Dzieje 
się tak, gdyż wysokość możliwej wygranej 
i kwota jaką trzeba wydać na zakup losu są 
nieporównywalne. 

Wydając zaledwie 3 zł można wygrać 
miliony. To powoduje, że nie jest nam żal 
wydanych pieniędzy mimo znikomej szansy 
na wygraną.

Oszczędzasz 
długoterminowo 
w gotówce 
czy na ROR?

Nie ma nic złego w trzymaniu pieniędzy w 
gotówce czy na nieoprocentowym rachunku, ale 
pod warunkiem, że są to kwoty przeznaczone na 
bieżące wydatki. Jeśli jednak ktoś przechowu-
je w taki sposób swoje oszczędności w długim 
okresie, to dużo na tym traci. 

Co ciekawe osoby, które nie inwestują swoich 
pieniędzy często twierdzą, że odsetki z popular-
nych produktów inwestycyjnych, np. lokat i tak 
byłyby bardzo niskie np. po miesiącu wyniosą 
zaledwie np. 5 zł. Biorą jednak pod uwagę krót-
ki okres, ale taką zasadę stosują nierzadko przez 
wiele lat. 

Tymczasem, po 30 latach pieniądze strą-
cą niemal połowę swojej wartości. Ze względu 
na wzrost cen będzie można więc za nie kupić 
znacznie mniej. Straty można też pokazać na in-
nym przykładzie. Ktoś, kto 10 tys. zł wpłaci na 
lokatę, po 30 latach będzie miał 15-20 tys. zł (w 
zależności od oprocentowania). 

Osoba, która będzie trzymać oszczędności 
w gotówce nadal będzie mieć 10 000 zł, o ile w 
międzyczasie nikt tej gotówki nie ukradnie, nie 
spłoną w pożarze itp.

Nie dbasz o swoje 
dane osobowe?

Bardzo łatwo stracić pieniądze lub wpaść 
w duże kłopoty finansowe poprzez brak 
dbałości o ochronę swoich danych osobo-
wych. 

Nierzadko wyrzucamy dokumenty za-
wierające nasz pesel, adres czy numer do-
wodu osobistego. Zdarza się też, że podaje-
my takie informacje osobom, które do nas 
dzwonią, podając się za pracownika banku, 
czy innej firmy lub instytucji. 

Jeśli nasze dane trafią w ręce przestęp-
ców, mogą oni je wykorzystać do zaciągnię-
cia na nas kredytów, czy wyłudzenia telefo-
nów komórkowych od operatorów telefonii. 
Mogą też się pod nas podszyć i dokonać wy-
płaty z naszego konta, a także np. wynająć 
samochód i go nie zwrócić. 

Niezależnie od sytuacji my będziemy 
ponosić konsekwencję tych zdarzeń. Przede 
wszystkim należy więc pamiętać, że jeśli 
zginie nam lub zostanie skradziony dowód 
osobisty, paszport czy prawo jazdy, to nale-
ży to zgłosić nie tylko na policji, ale również 
w banku. 

Wtedy dane takiego dokumentu zostaną 
wprowadzone do międzybankowej bazy da-
nych i nie uda się za jego pomocą wyłudzić 
kredytów czy innych lub usług.

Zaciągasz kredyty 
bez porównania 
ofert?

Bardzo kosztowne może też być zadłuża-
nie się bez dokładnego porównania ofert. W 
przypadku kredytu hipotecznego na kwotę 
300 000 zł na 25 lat różnice w całkowitym 
koszcie w ofertach różnych banków prze-
kraczają 60 000 zł. Wybierając więc kredyt 
np. na podstawie tego, że w danym banku 
mamy już konto, czy że blisko naszego 
domu znajduje się oddział, może więc być 
po prostu wyrzucaniem w błoto kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych. Równie ważne jest 
porównywanie ofert w przypadku małych 
pożyczek. Tu co różnice będą tu mniejsze, 
ale takie kredyty zaciąga się znacznie  czę-
ściej. W długim okresie łączne koszty bez-
troskiego pożyczania małych kwot mogą 
więc być nawet większe niż we wspomnia-
nym przypadku kredytu na mieszkanie. red.

pieniądzapieniądzapieniądzapieniądzapieniądzapieniądza
Popularny totolotek czy kasyno 
kojarzy się zwykle z możliwością 
wygrania ogromnych pieniędzy. 
Niewiele mówi się jednak o tym, 
jak dużo Polacy przegrywają w 
ten sposób i jak trudno jest trafi ć 
„szóstkę”. 

Innowacje!

Podczas wydarzenia zostaną 
poruszone w formie paneli dysku-
syjnych, wywiadów oraz krótkich 
prezentacji m.in. tematy:
* jak tworzyć startupy i spin-offy 

z nauki oraz badań?
* Współpraca naukowiec-inwe-

stor. Jak wspólnie komercja-
lizować i internacjonalizować 
projekty badawczo-rozwojo-
we?

* „Dobry pomysł”- wystąpienie
* Finansowanie i wsparcie roz-

woju startupów R&D, spin-of-
fów i komercjalizacji badań.

InnoSHARE’18 on the road: 
Meetups to cykl 15 wydarzeń w 

Polsce oraz 10 wystąpień za gra-
nicą, które dają ich uczestnikom 
możliwość spotkania ludzi, któ-
rzy stworzyli lub rozwijają firmy 
oparte na badaniach, nauce, no-
wych technologiach, skorzystania 
z wiedzy i doświadczeń zaproszo-
nych ekspertów i praktyków oraz 
poznania przedstawicieli Fundacji 
Polska Innowacyjna i nawiązania 
współpracy.

W częstochowskim wydarzeniu 
udział może wziąć każdy - wstęp 
wolny (wcześniej należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy: http://
meetups.innoshare.pl/czestocho-
wa/) red.

W czwartek, 01.03.2018 roku odbędzie się kolej-
ne wydarzenie z serii innoSHARE’18 on the road: 
Meetups organizowane przez Fundację Polska In-
nowacyjna. Start o godzinie 16. na Wydziale Inży-
nierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czę-
stochowskiej przy ulicy Dąbrowskiego 73 (Aula A4) 
rozpocznie się rejestracją uczestników. Całe spo-
tkanie potrwa 3 godziny.
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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 Tygo-

dnika 7 dni przy 
ul. Nowowiej-

skiego 6 lok. 16. 
III piętro.
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1 listopada 1918
– rozpoczyna się konflikt polsko-ukraiński o przyna-

leżność Lwowa.

Koniec listopada 1918
– Polacy zajmują większą część Lwowa.

18 stycznia 1919
– w Paryżu rozpoczynają się obrady konferencji po-

kojowej, na czele polskiej delegacji stoją Roman Dmow-
ski oraz Ignacy Jan Paderewski.

2 marca 1919
– odbywa się spotkanie Komitetu Narodowego Pol-

skiego w Paryżu. Roman Dmowski, Prezes KNP: Je-
żeli chcemy swoją sprawę należycie postawić dziś, 
to musimy przede wszystkim dowieść, […] że plan, 
który mamy, jest to plan wytworzenia państwa silne-
go. [...]. Otóż, jeżeli się mówi o potrzebie stworzenia 
państwa silnego, […] to nie można wymawiać wyrazu 
„federacja”. Federacja to jest słabość, a nie siła. […]  
Proszę panów, [...] byśmy przyjęli zasadę, że do pań-
stwa polskiego jednolitego, niepodzielonego na żadne 
polityczne jednostki, włączymy tylko takie obszary, 
które nam zapewnią bezwzględną przewagę narodo-
wą w tym państwie. [...]. Nie popełniajmy tego błędu, 
który zabił państwo rosyjskie. Cechą państwa rosyj-
skiego było to, że miało silniejszy apetyt niż żołądek. 
Łaknęło dużo, nie mogąc strawić. Wiem, że apetyty i 
my mamy, ale jesteśmy przecież zachodnim narodem 
i mamy na nie hamulec. Trzeba te apetyty pohamo-
wać, bo inaczej stworzymy przyszłym pokoleniom 
taką ojczyznę, że się przy niej nie utrzymają.

19 kwietnia 1919
– Wojsko Polskie zajmuje Wilno; ppłk Władysław 

Belina-Prażmowski (dowódca kawalerii polskiej zdoby-
wającej Wilno od bolszewików) w odezwie do miesz-
kańców Wilna: Z rozkazu Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego, wojska polskie wkroczyły do Wilna. 
Przynosimy Wam wolność od wszelkiej przemocy, 
wyzwolenie spod rosyjskiego bolszewickiego despo-
tyzmu. Zamiast absolutyzmu sowdepów [Sowietów], 
samowoli i terroru, niesiemy wielkie idee demokracji 
Zachodu: prawdziwą wolność i równość, poszanowa-
nie praw jednostek i narodów […]. Chcemy Was bro-
nić tak od barbarzyństwa i anarchii Wschodu, jak i 
od zakusów uczynienia z tej ziemi kolonii niemieckiej 
[…]. Nie narzucimy nikomu ani wiary, ani języka ob-
cego. Szanować będziemy prawa każdego obywatela 
kraju, bez różnicy wyznań i narodowości. 

16 lipca 1919 
– wojna polsko-ukraińska kończy się zwycięstwem 

Polaków.

Od stycznia 1919 w Paryżu trwa konferencja pokojowa, mająca ustalić nowy porządek w powojennej 
Europie. Tymczasem od pierwszych miesięcy istnienia Polska znajduje się w konflikcie ze wszystkimi 
swoimi sąsiadami, musząc się dodatkowo liczyć z postępującym na zachód zagrożeniem bolszewic-
kim. Józef Piłsudski, decydując się w kwietniu na wkroczenie do zajętego przez bolszewików Wilna, 
formułuje wobec Litwinów koncepcję federacyjną. Jednocześnie Sejm postuluje objęcie przez  
Rzeczpospolitą ziem w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Kwestia stosunku do kształtu wschod-
niej granicy budzi gorące dyskusje i spory. Otwarte fronty z bolszewikami na północy i Ukraińcami  
na południu określają sytuację wojenną Polski w pierwszych miesiącach po odrodzeniu.

Stan graniczny

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.

Wilno, 21 kwietnia 1919. Odezwa Edwarda Śmigłego-Rydza do mieszkańców Wilna po zajęciu miasta przez Wojsko 
Polskie. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wilno, 22 kwietnia 1919. Odezwa „Do mieszkańców 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego” w języku 
polskim i litewskim wydana przez Józefa Piłsudskiego. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wilno, 22 kwietnia 1919. Uroczysty wjazd Józefa Pił-
sudskiego do zajętego przez Wojsko Polskie miasta. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Litwa, kwiecień 1919. Grupa żołnierzy na krótko przed 
zajęciem Wilna. Fot. Ośrodek KARTA

Wilno, 27 kwietnia 1919. Mieszkańcy witają Józefa Pił-
sudskiego po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Wyniki badania przeprowa-
dzonego na zlecenie Polskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Roślin 
Polskie Stowarzyszenie Ochro-
ny Roślin opublikowało wyni-
ki konsumenckiego badania 
„Żywność w Polsce”. Badanie 
miało na celu sprawdzenie, na 
ile sprzedawane w Polsce wa-
rzywa i owoce postrzegane są 
jako bezpieczne.

Zdecydowana większość bada-
nych uważa, że warzywa i owoce 
kupowane w Polsce są bezpieczne 
dla zdrowia (79%). O bezpieczeń-
stwie warzyw i owoców najbar-
dziej przekonani są mieszkańcy 
dużych miast (powyżej 500 tys. 
mieszkańców – 85%), osoby z 
wyższym wykształceniem (84%) 
oraz osoby należące do grupy 
wiekowej 45-54 lat (92,6%). Je-
dynie około 3% badanych zde-
cydowanie nie zgadza się z tym, 
że owoce i warzywa sprzedawane 
w Polsce są bezpieczne i można 
mieć do nich zaufanie.

Żywność w Polsce jest ści-
śle kontrolowana. Zarówno na 

etapie produkcji rolniczej, jak  
i przetwórstwa, musi spełniać 
wyśrubowane normy polskie i 
unijne. Bezpieczeństwo żywności 
leży przede wszystkim w intere-
sie producentów. Dlatego przy 
jej wytwarzaniu stosują się oni do 
zasad tzw. Dobrej Praktyki Rolni-
czej, dzięki czemu uzyskują wy-
sokie i bezpieczne plony. 

W Polsce nad bezpieczeń-
stwem żywności czuwa szereg 
instytucji, które badają dostęp-
ną na naszym rynku żywność w 
poszukiwaniu niebezpiecznych 
bakterii, wirusów, szkodliwych 
substancji. Wraz z innymi krajami 
Unii Europejskiej, Polska należy 
do systemu wczesnego ostrzega-
nia o niebezpiecznej żywności i 
paszach (RASFF). W przypadku 
wykrycia produktów, które mogą 
potencjalnie zagrażać ludziom 
lub zwierzętom uruchamiane są 
procedury zabezpieczające zdro-
wie konsumentów. Przykładowo, 
jeżeli w danym produkcie prze-
kroczone zostaną dopuszczalne 
poziomy pozostałości środków 

ochrony roślin, przeprowadzona 
zostaje ocena ryzyka i w razie po-
trzeby produkt jest wycofywany z 
rynku.

Czym są pozostałości 
środków ochrony roślin?

Pozostałości środków ochrony 
roślin to śladowe ilości produk-
tów lub ich metabolity, występu-
jące na powierzchni lub wewnątrz 
zebranych plonów. Jeżeli rolnik 
stosuje środki ochrony roślin 
zgodnie z instrukcją na etykiecie 
oraz z Dobrą Praktyką Rolniczą, 
pozostałości w zebranych plonach 
nie powinny przekraczać tzw. naj-
wyższych dopuszczalnych pozio-
mów pozostałości (NDP). Ważne 
jest to, że ich przekroczenie nie-
koniecznie musi oznaczać ryzyko 
dla zdrowia. Wskazuje jednak, że 
dany środek ochrony roślin został 
zastosowany niewłaściwie. Jest 
to działanie nielegalne i oznacza, 
że produkty spożywcze nie mogą 
być wprowadzone do obrotu. 

Dopuszczalny poziom pozosta-
łości środków ochrony roślin w 

żywności został określony w taki 
sposób, aby produkty trafiające 
do konsumenta były w pełni bez-
pieczne.

W 2015 roku w ramach moni-
toringu i urzędowej kontroli żyw-
ności przebadano w Polsce 2202 
próbki żywności – w tym owoce, 
warzywa, zboża, a także produkty 
dla niemowląt i małych dzieci do-
stępne na rynku. 49% próbek nie 
zawierało żadnych pozostałości 
środków ochrony roślin. Śladowe 
ilości, znacznie poniżej dopusz-
czalnych wartości stwierdzono w 
48% próbek. Ilość próbek, w któ-
rych stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych norm, wyniosła 
3%. 

Z powyższych danych wyni-
ka, że dostępne na polskim rynku 
owoce i warzywa są całkowicie 
bezpieczne dla konsumentów.

Kontrola żywności  
z pola na talerz

Zanim warzywa i owoce poja-
wią się na naszych stołach, trzeba 
umożliwić im wzrost, najlepiej  

w środowisku wolnym od chwa-
stów, szkodników i chorób powo-
dowanych przez grzyby, bakterie 
czy wirusy. 

Brak odpowiedniej ochrony 
szybko spowodowałby osłabie-
nie, uszkodzenie i zainfekowanie 
roślin oraz spadek ich walorów 
konsumpcyjnych i zdrowotnych 
(np. ze względu na niebezpieczne 
dla zdrowia mikotoksyny). 

Środki ochrony roślin, zgodnie 
z zasadą „obrony koniecznej”, 
stosowane są jedynie wtedy, gdy 
jest to niezbędne, a więc gdy za-
biegi niechemiczne nie przynio-
sły rezultatu. Jest to tak zwana 
integrowana ochrona roślin, któ-
rej stosowanie jest obowiązkiem 
ustawowym. 

Tym samym integrowana 
ochrona roślin pozwala zmniej-
szyć stosowanie środków ochrony 
roślin do niezbędnego minimum 
i w ten sposób ograniczyć zły 
wpływ na środowisko naturalne 
oraz chronić bioróżnorodność śro-
dowiska rolniczego.

 red.

Konkurs pod nazwą „ZIELONA PRACOWNIA_PRO-
JEKT’2018” organizowany jest przez Fundusz po raz 
czwarty. Kierowany jest on do szkół podstawowych i 
średnich z terenu województwa śląskiego.

Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkol-
nej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy 
chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopra-
cowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na 
podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu 
województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warun-
ków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań 
zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Oceny zgłoszo-

nych wniosków dokonuje Jury Konkursu biorąc pod uwa-
gę: pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzysta-
nie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, 
innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich 
zakupu.

Nagrody w Konkursie przyznawane będą w formie 
pieniężnej lub rzeczowej. Konkurs ZIELONA PRACOW-
NIA_PROJEKT’2018 trwa do końca lutego 2018 roku. 
Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się do 23.03.2018 roku.

Konkurs ZIELONA PRACOWNIA’2018 skierowany 
jest do organów prowadzących placówki oświatowe z tere-
nu województwa śląskiego, w tym nagrodzone w konkur-
sie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018, które 

nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach 
konkursu. red.

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

Czy żywność, którą kupujemy 
jest bezpieczna dla zdrowia?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 
kolejną edycję konkursów ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018 i ZIELONA PRACOWNIA’2018

ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018
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Prezesa Jasińskiego w „Or-
lenie” zastąpił prezes Obajtek. 
I tyle, jeśli chodzi o kompeten-
cje gospodarcze pana Premie-
ra Morawieckiego. Kompe-
tencje prezesów największej 
polskiej firmy paliwowej są 
znane: jeden był kolegą braci 
Kaczyńskich, drugi uchodzi 
za „człowieka” pani Szydło.

W Płocku, pewnie w kate-
drze, spotykają się dwie grupy 
wiernych: tych odwołanych 
ludzi Jasińskiego i tych nowo 
powołanych ludzi Obajtka. 
Dolatuje ze świątyni chóralna 
kakofonia: „Ojczyznę dojną 
racz nam - wrócić/umacniać 
– Panie”. I kogo to dziwi? 
Nikogo. Przyzwyczailiśmy 
się, że „Orleny”, „Taurony”, 
holdingi zbrojeniowe, górni-
cze, hutnicze itp. są miejscem 
awansu społecznego ludzi za-
służonych w partyjnej polity-
ce. Tak było za PO, za SLD, 
za PSL, czemu ma być inaczej 
w Polsce PiS-u. Przyjmujemy 
więc do wiadomości, że sys-
tem nomenklatury partyjnej 

jest i być musi. Partie są kor-
poracjami amatorów konfitur, 
gdyby jakiś lider zaryzykował 
zmianę systemu, szybko par-
tia wyrzuciłaby go na „zielo-
ną trawkę”. Wiemy także, że 
dobór uwzględniający zasługi 
dla partii skutkuje obsadza-
niem w ważnych podmiotach 
gospodarki narodowej różne-
go rodzaju nieudaczników o 
niskich kompetencjach. Szan-
sa wybrania przez Państwo 
kogoś z doświadczeniem i 
kompetencjami jest bliska 
zeru, nie z powodu złej woli 
„kierowników nawy państwo-
wej”, lecz ze względu na wią-
żące ich wolę mechanizmy.

To wszystko wiemy, to wi-
dzimy, to jest rzeczywistość. 
A tłem tego jest stale umacnia-
jąca się utopia. Jest taka sfera, 
gdzie program ONR i pro-
gram „Razem” jest tożsamy, 
jest taka sfera, w której mylić 
można wypowiedzi posłów 
PO z mowami posłów PiS, ta 
sfera nazywa się gospodarka 
narodowa. Przekonują nas, a 

my dajemy się przekonać, że 
gospodarka ma ten przymiot-
nik narodowy, a więc decy-
dująca dla niej jest aktywność 
gospodarcza państwa. Aktyw-
ność, dodajmy namacalna: 
państwowe koncerny zbroje-
niowe, hutnicze, energetycz-
ne, stoczniowe mają ciągnąć 
całość gospodarki w górę, mo-
dernizować przemysł, czynić 
z Polski światową potęgę. 

Ktoś trzeźwy (a to towar 
w Polsce deficytowy) mógłby 
dopytywać: a po jaką cholerę 
mnie ten koncern zbrojenio-
wy, skoro samodzielnie nie 
jest w stanie przyzwoitego 
czołgu zbudować. Czy nie 
lepiej sprzedać Niemcowi tru-
skawki, a z zarobionych euro 
kupić sobie „Leoparda”, niż 
dusić podatkami producentów 
truskawek wymuszając środki 
na „polską produkcję czołgo-
podobną”?

Po to istniał kiedyś Pol-
ski Monopol Spirytusowy, 
by trzeźwych nie było i nie 
mogli zadawać tak głupich 

pytań. Szczęściem, że pan 
Morawiecki nie chce odbudo-
wywać narodowego holdin-
gu „Polmosu”, nie dość, że 
pilibyśmy kiepską wódkę to 
jeszcze musielibyśmy do niej 
dopłacać. 

Nieszczęście tej „unarodo-
wionej” gospodarki nie wyni-
ka bynajmniej ze złego doboru 
kadry zarządzającej (choć uto-
pią jest wiara, że kadra „na-
szej partii” będzie lepsza niż 
z „ich partii”). Problem jest w 
pomieszaniu dwóch ról. Nie 
da się dobrze pełnić dwóch 
funkcji: regulatora i wyko-
nawcy. To tak jakby na bo-
isku być jednocześnie sędzią 
i graczem. Takiego sędziego/
gracza, przeciwnik lekceważy 
i oszukuje, swoim zaś się nie 
chce dobrze grać, bo „nasz” 
sędzia gwarantuje wygraną. 

Na boisku kibice widzą 
taki przekręt i gwiżdżą. A w 
życiu nie widzą, bo nie chcą 
widzieć, i klaszczą, bo lubią 
klaskać. Pełna narodowa schi-
zofrenia.� Jarosław�Kapsa

Realna 
utopia
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Misia
Kotka urodzona w 2011 roku. Rasy europ, umasz-

czenie bure, po sterylizacji i kastracja. Misia to bar-
dzo delikatna koteczka. Spokojna i niekonfliktowa. 
Nie narzuca się ani ludziom ani kotom. Gdy tylko 
pogłaszcze się jej futerko, ożywia się, zaczyna ocie-
rać się i mruczeć. Marzy o nowym, ciepłym domu.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361-65-66
schronisko.czestochowa@gmail.com

„Niektórzy ludzie są jak gołębie, najpierw 
jedzą Ci z ręki, a później srają na głowę.”

 Autor nieznany

Lekarz przychodzi do pacjenta po ciężkim 
wypadku:
– Mam dla Pana dobrą i złą nowinę, od której 

zacząć?
– Niech będzie zła – odpowiada pacjent.
– Musimy amputować Panu obie nogi.
– A ta dobra?
– Pacjent z sąsiedniego łóżka chce kupić Pań-

skie kapcie.

Domowe sposoby na żylaki
Nieleczone żylaki mogą prowadzić do niewydolności 

żylnej oraz zapalenia żył głębokich jak również do zato-
rów żylnych. Widoczność żył i bolesne dolegliwości z 
nimi związane można łagodzić domowymi sposobami.

1. Ocet jabłkowy poprawia krążenie i przepływ krwi, 
a dzięki temu zmniejsza opuchliznę nóg. Niewielką ilość 
należy wylać na dłoń, a następnie masować delikatnie 
nogi od kostek w stronę ud. Zabieg powtarzamy rano i 
wieczorem przez kilka miesięcy.

2. Oliwa z oliwek łagodzi stany zapalne w żyłach, 
a dodatkowo nawilża i uelastycznia skórę. Ten zdrowy 
tłuszcz pobudza cyrkulację krwi oraz redukuje ból nóg 
towarzyszący żylakom. Wystarczy wymieszać oliwę z 
witaminą E w formie olejku w równych proporcjach i 
wykonać masaż nóg. 

3. Czosnek wykazuje właściwości przeciwzapalne, 
poprawia krążenie krwi i usuwa toksyny z naczyń krwio-
nośnych. Można go wykorzystać jako lecznicze okłady. 
6 ząbków czosnku, sok z 3 pomarańczy oraz 2 łyżki oli-
wy z oliwek umieszczamy w czystym słoju i zostawiamy 
na min. 12 godzin. Po tym czasie, używamy kilku kropli 
mikstury do masażu żylaków. Po kilkuminutowym ma-
sowaniu owijamy nogi bawełnianą gazą i zostawiamy 
okład na całą noc. Efekt stosowania czosnkowych okła-
dów jest widoczny po kilku miesiącach, pod warunkiem 
ich codziennego stosowania.

4. Pieprz cayenne jest źródłem witaminy C oraz bio-
flawonaidów, które pozytywnie wpływają na krążenie 
żylne oraz redukują ból i opuchliznę. Jak go stosować na 
żylaki? W szklance gorącej wody należy rozpuścić 1 ły-
żeczkę przyprawy, wymieszać i wypić. Napój należy pić 
codziennie przez ok. 3 miesiące, aby zauważyć zmniej-
szenie dolegliwości związanych z żylakami.

5. Natka pietruszki. Zielone listki są źródłem witaminy 
C – silnego przeciwutleniacza, który stymuluje produk-
cję kolagenu w skórze oraz wspomaga odnowę komó-
rek. Zawiera również rutynę, która wzmacnia naczynia 
krwionośne, a przez to zmniejsza objawy żylaków. Jak 
wykorzystać natkę do leczenia żylaków? Pęczek świe-
żych listków należy posiekać, a następnie gotować przez 
5 minut. Mieszankę należy wystudzić, przecedzić i do 
płynu dodać po 1 kropli olejku różanego oraz nagietko-
wego. Mikstury używa się do masażu miejsc, w których 
widoczne są żylaki.

6. Witamina E. By pozbyć się żylaków, a przy tym 
nie wydać za dużo pieniędzy, wystarczy kupić w aptece 
olejek z witaminą E. To skuteczny środek, który przy-
spiesza gojenie się żylaków. Kilka kropli olejku należy 
wcierać w żyły ze zmianami chorobowymi. Można rów-
nież wykorzystać krem z witaminą E.
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