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„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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Smogowa Częstochowa

Ludzi namawiają,
a sami nie dają
przykładu
Na szczęście zima ma się ku końcowi, chociaż
synoptycy zapowiadają kilka chłodnych dni.
To znaczy, że smog będzie nam towarzyszyć
jeszcze przez jakiś czas. Analizując działania
władz Częstochowy w walce z zanieczyszczonym powietrzem można odnieść wrażenie, że
są one wyłącznie na pokaz, ale o tym innym
razem.
W lokalnej prasie wielokrotnie wypowiadał się
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD), gdzie
mówił: „Ograniczanie niskiej emisji w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości
powietrza, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. W Częstochowie staramy się to robić w różny sposób...”
Skoro władzom miasta marzy się „zielona Częstochowa” to sprawdźmy, jak prezydent i jego
służby zapobiegają powstawaniu smogu za
sprawą własnych nieruchomości. Setki tysięcy
złotych przeznaczanych jest na alternatywne
źródła energii cieplnej, jak solary, ale czy miasto daje dobry przykład we własnych budynkach komunalnych?
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
zwłaszcza domów jednorodzinnych jest najlepszym
sposobem na zastępowanie
pieców węglowych, mających ogromny wpływ na
smog. Zanieczyszczenia,

które trafiają do powietrza
powstają z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych, gdzie
nierzadko mieszkańcy zamiast węgla i drewna, palą
śmieciami.
Z perspektywy czasu

widać, że nie najszczęśliwszą decyzją Ministerstwa Skarbu Państwa (za
rządów Millera, a potem
Belki – 2004 rok) była
sprzedaż Przedsiębiorstwa
Energetycznego
Systemy Ciepłownicze (PESC)
prywatnemu koncernowi
Fortum z Finlandii. Tym
samym utraciliśmy najskuteczniejsze narzędzie w
walce ze smogiem. Teraz,
aby zrealizować jakiekolwiek działanie trzeba przekonać do niego inwestora i
czekać na ustalenia.
Gdyby sieć ciepłownicza nadal była miejska,
można by sięgać po środki unijne. Miasto Kraków
dla przykładu, inwestuje
w walkę ze smogiem, ale
drugie tyle dostanie od
państwa. Tymczasem spółka prywatna nie ma takich
możliwości starania się o
publiczne pieniądze.
Ale nie ma co narzekać... przecież relacje:
władze miasta – Fortum,
są bardzo pozytywne. Nie
sposób więc nie zapytać,
jak kontakty przekładają
się dla dobra mieszkańców?
ciąg dalszy na stronie 3
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Pracownia Architektoniczna Piotr Klar

Tel. 663 099 557, Mail: kontakt@klarowneprojekty.pl
Zakres usług: Wykonywanie projektów koncepcyjnych, architektonicznych, 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
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Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest
przedstawiony na zdjęciu?

15
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) wał korbowy
b) wyżymaczka
c) prasa drukarska
d) spojler Robura
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – wałki do malowania ścian – udzielił
red.
pan Jerzy. Gratulujemy!

Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Częstochowie w dniu
14 marca 2018 r. o godz. 8.00

Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie aplikacja Airly
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Smogowa Częstochowa

Ludzi namawiają,
a sami nie dają
przykładu
dokończenie ze strony 1.
Aż ciśnie się na usta stwierdzenie: zapewne wszystkie budynki komunalne,
których właścicielem jest miasto są podłączone do miejskiej sieci.

Z tymi pytaniami zwróciliśmy
się do Zarządu Gospodarki
Mieszkaniowej (ZGM TBS).
– Ile budynków pozostających w
zarządzie lub administrowanych
przez ZGM w roku 2008 posiadało własne kotłownie centralnego
ogrzewania, a ile w 2018?
„Indywidualne kotłownie dla potrzeb
centralnego ogrzewania funkcjonują (i
funkcjonowały w 2008) w 20 budynkach.
Są to kotłownie gazowe, olejowe i węglowe na eko-groszek.”

– W ilu budynkach pozostających
w zarządzie lub administrowanych
przez ZGM w roku 2008 rozmieszczone były piece kaflowe, które
wymagały indywidualnego ogrzania każdego mieszkania, a w ilu w
2018?
„W 2008 r. ZGM zarządzał 278 budynkami, w których lokale mieszkalne posiadały ogrzewanie piecowe.
Aktualnie ZGM zarządza 221 budynkami, w których lokale mieszkalne posiadają ogrzewanie piecowe.”
– Ile budynków zostało podłączonych do sieci Fortum za sprawą
ZGM?
„W latach 2008-2017 ZGM jako zarządca realizował zadania :
– przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w 16 budynkach

– przyłączenia do sieci gazowej (indywidualne ogrzewanie lokali – piece gazowe dwufunkcyjne) w 48 budynkach.”
– Jakie koszty poniósł ZGM w
związku z podłączeniem budynków do sieci Fortum?
„ZGM jako zarządca nie finansuje w/w
inwestycji. Spółka wykonuje w imieniu
Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy zadania inwestora zastępczego tj. opracowywuje przedmiary robót i kosztorysów,
przygotowuje komplet dokumentacji
przetargowej, organizuje i ogłasza przetargi, nadzoruje wykonywane usługi i roboty budowlane
Środki finansowe pochodzą od Wspólnot Mieszkaniowych lub z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.”
– Czy ZGM realizuje obecnie jakiekolwiek przedsięwzięcia podłą-

czenia zarządzanych bądź administrowanych przez siebie budynków
do sieci ciepłowniczej?
„Aktualnie ZGM we własnym zakresie
realizuje budowę budynku mieszkalnego. Lokale mieszkalne będą wyposażone
w indywidualne instalacje c. o. zasilane
z piecy gazowych dwufunkcyjnych. Nie
jest jeszcze zamknięty plan inwestycji na
rok 2018.”
A tak na marginesie. Kraków przyjął założenia, że wymiana pieców w budynkach komunalnych, pozostających w
zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie zakończy się – przyjęto datę graniczną – we wrześniu 2018
roku. Od 2017 roku większość budynków
komunalnych została tam podłączona do
miejskiej sieci.
Renata R. Kluczna

Starość – coraz mniej zrozumiała
23,6% Polaków to osoby po 60. roku życia, a w ciągu dekady w wiek senioralny wejdzie już co trzeci mieszkaniec Polski. Na tym nie koniec, bo w połowie
XXI wieku, gdy na emeryturę będą przechodzić dzisiejsi trzydziestolatkowie,
aż 40% Polaków będzie seniorami. Nasz kraj stanie się wówczas jednym
z trzech najstarszych społeczeństw europejskich, a Europa stanie się „najstarszym” kontynentem świata. Konsekwencją procesów demograficznych
będzie „trzęsienie ziemi” w obszarach służby zdrowia, rynku pracy czy
zabezpieczenia emerytalnego, ale także zmiana w relacjach między ludźmi
– po prostu statystycznie dużo starszych niż dziś.
Starość rzadko
bywa łatwa
Zmiana demograficzna wiąże się z tym, że nasze życie staje
się coraz dłuższe. Zyskujemy
zarówno lata dobrego zdrowia
i samodzielności, jak i następujący później czas wieku za-

awansowanego. Ten zaś nas nie
rozpieszcza, odbierając zdrowie, partnerów i rówieśników,
skazując często na samotność
i społeczne wykluczenie. Już
dziś 60% osiemdziesięciolatków
żyje samotnie, wielu z nich jest
wyłączonych z relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Zazwyczaj

mają oni co prawda dzieci czy
wnuki, ale często bywają przez
nich traktowani niczym balast.
– To smutna konsekwencja niezrozumienia przez ludzi
młodych i dojrzałych tego, jak
wygląda starość „w praktyce”.
A kiedy brakuje zrozumienia,
wygrywają stereotypy czyniące

najstarszych z nas problemem,
„zrzędliwym, powolnym, nierozumiejącym współczesności,
skupionym na sobie stanem chorobowym”. Te krzywdzące zdanie jest fragmentem komentarza,
który ktoś zamieścił na profilu
facebook’owym Fundacji Zaczyn działającej na rzecz senio-

rów – jednym z wielu pozostawionych na naszej tablicy przez
nierozumiejących
starości…
przyszłych seniorów – mówi
Przemysław Wiśniewski, prezes
Fundacji Zaczyn.

Zrozumieć
wyzwania starości
Z czasem zmienia się ostrość
zmysłów, bystrość umysłu,
ogólna wydolność organizmu.
Wielu seniorów potrzebuje więc
wsparcia instytucjonalnego, z
którego, ze względu na jego brak
w miejscu zamieszkania lub wysoki koszt, korzysta niewielka
część populacji osób w zaawansowanym wieku. Aż 42% Polaków styka się z niewłaściwym
traktowaniem osób starszych.
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Brak podstawowej empatii, czasem wręcz otwarta pogarda wobec seniorów – to codzienność
dla wielu osób w trzecim wieku.
To problem społeczny, którego
nie można bagatelizować.
Osoby starsze często borykają się z brakiem cierpliwości i
życzliwości. Chorzy na demencję, Parkinsona czy Alzhaimera
bywają osamotnieni w cierpieniu i nierozumiani. Bywa, że
rodziny często nie rozumieją
zmian jakim podlegają ich rodzice czy dziadkowie. Stając przed
wyzwaniem opieki nad bliskimi seniorami nie wiedzą jak im
pomóc, gdzie szukać wsparcia.
Tymczasem zrozumienie starości bardzo wiele ułatwia.
Celem kampanii „Zrozumieć
starość” jest podniesienie wrażliwości społecznej, zrozumienia
i szacunku dla osób starszych.
Grupą docelową kampanii są
ludzie młodzi. Kampania potrwa
co najmniej kilka miesięcy.
W ramach inicjatywy uruchomiono serwis www.zrozumiecstarosc.pl, przygotowany
z myślą o tych, którzy mają w
swoim bliskim otoczeniu seniorów lub chcą po prostu zdobyć
informacje o starości, schorzeniach związanych z wiekiem i
wiedzę z zakresu opieki.
W bieżacym miesiącu do rąk
tysięcy opiekunów seniorów trafi obszerny poradnik drukowany. Przygotowywane są również
spotkania w szkołach oraz specjalne wydarzenia z udziałem
osób publicznych wrażliwych
na kwestie starzenia.
red.
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 Międzynarodowy Dzień Ziemi – 21.03
Kino OKF ILUZJA z okazji obchodzonego 21 marca Międzynarodowego Dnia Ziemi (zwanego przez uczniów Dniem Wagarowicza) zaprasza grupy zorganizowane na przedpołudniowe (godz.
8.30 i 10.30) projekcje filmu „Ziemia. Niezwykły dzień z życia
planety”. Obraz ten to niesamowita podróż odkrywająca niezmierną moc naturalnego świata. W ciągu jednego dnia śledzimy słońce
od najwyższych gór, do najdalszych wysp, po egzotyczne dżungle. Przełom w technologii filmowej przybliża nas do odczuwania
nieznanych, do dzisiaj niezrozumiałych procesów, które zachodzą
na Ziemi. Przepięknie sfilmowany świat przyrody, każdego zakątka Ziemi, uzmysławia widzom wyjątkowo wyraziste przesłanie,
by chronić ten jeden z największych i najwspanialszych cudów.
Zamówienia na seanse można składać w godz. 8.00 – 15.00 (od
poniedziałku do piątku) pod nr tel. 34 324 60 58. Cena biletów dla
grup zorganizowanych to 12 zł (opiekunowie bezpłatnie). Film
może zostać zaprezentowany także w innym dniu, na zamówienie
grup (do końca kwietnia 2018). Film dostępny zarówno w polskiej
wersji językowej, jak i z polskimi napisami.

 Sukces pięściarzy Klubu „Start”
W ostatni weekend odbyły się Mistrzostwa Śląska w Boksie
w Bielsku-Białej, w których wzięło udział pięciu zawodników
częstochowskiego KS „Start”. Reprezentanci naszego Klubu wrócili z workiem medali. W Turnieju wystartowało 108 zawodników z 26 klubów okręgu śląskiego. Złoty medal w kategorii junior waga 69 kg, zdobył Patryk Rydz. W finałowej walce pokonał
w pierwszej rundzie przez RSC zawodnika Radosława Klisa
z BKB Beskidy Bielsko-Biała. Srebrne medale zdobyli: Dawid
Turek w kategorii junior waga 60 kg – w finałowej walce uległ
Konradowi Gawron z UKS Śląsk Ruda Śląska oraz Jakub Motyl
w kategorii kadet waga 63 kg, przegrywając z pięściarzem z klubu
BKS Jastrzębie Zdrój – Antonim Brzozok. Na najniższym stopniu podium stanęli Maciej Małysz (kategoria junior waga 81 kg)
i Adam Kwiendacz (kategoria senior waga 64 kg). Zawodnikom
z KS „Start” w narożniku sekundował trener Michał Zalas.

 Janów ma nowy folder z atrakcjami...
Gmina Janów wydała nowy folder promujący największe atrakcje
i wydarzenia gminy. Przewodnik zawiera niezbędne informacje
i fotografie dotyczące m.in. charakterystyki i historii gminy, walorów przyrodniczych, najciekawszych zabytków i szlaków, możliwości spędzania wolnego czasu, twórczości lokalnych artystów,
a także bazę teleadresową podmiotów działających w branży turystycznej. Tematykę folderu dobrano tak, aby adresat mógł w nim
znaleźć wszystkie niezbędne dane potrzebne podczas planowania
odpoczynku i pobytu na terenie gminy. Przewodniki rozdawane
będą na targach turystycznych i imprezach o zasięgu lokalnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Niebawem pojawi
się również mapa turystyczna. To wydanie będzie obejmowało tereny gmin Janów i Olsztyn. Takie połączenie jest bardzo korzystne dla turysty, a ponadto będzie wykorzystane przy organizacji
Balonowych Mistrzostw Polski, które odbędą się na terenie obu
gmin w dniach 18-21 lipca 2018 r.

 ...i Policyjny Punkt Przyjęć
Zamiejscowy Punkt Przyjęć Interesantów Dzielnicowego Komisariatu Policji w Olsztynie, działa w Urzędzie Gminy Janów przy
ul. Częstochowska 1 i jest czynny w każdy wtorek w godz. 8.0010.00, w pokoju nr 15. Dzielnicowi obsługujący punkt to mł. asp.
Mirosław Popiół (tel. 508 036 625), asp. sztab. Andrzej Foltyn
(tel. 508 036 624). W przypadku nieobecności dzielnicowego interwencje można zgłaszać pod bezpłatnymi numerami telefonów:
112 lub 997, a także pod nr tel. Komisariatu Policji w Olsztynie
tel. 34 369 09 70 oraz dyżurnego Komisariatu Policji w Poczesnej
tel. 34 369 09 10.

 Marzec w częstochowskim

Teatrze im. Mickiewicza

15.03 – godz. 10.00, Roszpunka, Scena Duża; godz. 18.00,
Pierwszy raz, Scena na Scenie;
16.03 – godz. 10.00, Roszpunka (spotkanie z policjantem), Scena
Duża; godz. 19.00, Pierwszy raz, Scena na Scenie;
17-18.03 – godz. 19.00, Ostra jazda, Scena Duża;
20.03 – godz. 10.00, Jaś i Małgosia (spotkanie z policjantem),
Scena Duża; godz. 13.00, Stopklatka, Scena Kameralna;
21.03 – godz. 10.00, Jaś i Małgosia (spotkanie z policjantem),
Scena Duża; godz. 18.00, Stopklatka, Scena Kameralna;
22.03 – godz. 10.00, Kometa nad Doliną Muminków, Scena Duża
23.03 – godz. 10.00 i 18.00 Kometa nad Doliną Muminków, Scena Duża;
24-25.03 – godz. 19.00, Przyjazne dusze, Scena Duża;
27.03 – godz. 11.00 i 18:00, Stopklatka, Scena Kameralna;
28.03 – godz. 11.00, Stopklatka, Scena Kameralna.
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Jak wygląda życie
kulturalne Polaków

Jak wynika z przeprowadzonych badań, czas wolny najchętniej spędzamy przeglądając internet i oglądając telewizję. Ponadto „zażywanie kultury” to raczej domena
kobiet. W kwestii kultury widać też wyraźny podział jeśli chodzi o sympatyków różnych opcji politycznych.
Wyniki badania pokazują, że do najczęstszych aktywności kulturalnych, jakie
minimum jeden raz w ciągu
ostatniego roku podejmowali
Polacy, należy czytanie książek (48%), udział w wydarzeniach plenerowych (37%)
i seanse kinowe (37%).
Na kolejnych miejscach
znalazły się koncerty (24%),
wydarzenia sportowe (14%),
teatry (12%), galerie i występy kabaretowe (po 9%) oraz
opera (4%).
Co piąty Polak (21%) nie
podjął żadnej z wymienionych aktywności kulturalnych.
Preferencje
kulturalne
różnią się w zależności od
płci, ale również od poglądów politycznych. Znacznie
więcej kobiet niż mężczyzn
czyta książki (66% do 27%),
uczestniczy w plenerowych
wydarzeniach kulturalnych
(48% do 25%) oraz chodzi
do teatru (17% do 6%). Aż
30% mężczyzn nie podjęło
żadnej z wymienionej aktywności w ciągu ostatniego
roku, podczas gdy takich kobiet było 13%.
Po książki sięga również
więcej sympatyków Platformy Obywatelskiej niż Prawa
i Sprawiedliwości (47% do
33%). Zwolennicy głównej
partii opozycyjnej chętniej
biorą udział w plenerowych
wydarzeniach kulturalnych,
natomiast zwolennicy obozu
rządzącego częściej wybierają kino, wydarzenia sportowe, ale także wystawy w
galerii. Podobny procent
sympatyków obu ugrupowań
był na występie kabaretowym oraz w operze.
Badania pokazują również, że sympatycy PO częściej wielokrotnie w ciągu
roku uczestniczą w kulturze
niż zwolennicy PiS. Z osób,
które deklarują, że w ciągu
ostatniego roku były w teatrze, 70% sympatyków PiS
było 1 raz, z kolei 79% sympatyków PO było między 2 a
5 razy.
Polacy najczęściej swój
czas wolny spędzają przeglądając internet (75%) oraz
oglądając telewizję (66%).
Udział w wydarzeniach kulturalnych jako formę spędzania czasu wolnego deklaruje
jedynie 9% badanych.

Różnice między
elektoratami
da się również
zauważyć
w ulubionych
formach
spędzania
wolnego czasu.
Co prawda, wśród zwolenników obu ugrupowań
politycznych na pierwszym
miejscu jest przeglądanie
internetu, ale już wśród sympatyków PO więcej jest tych,
którzy oglądają telewizję,
częściej spotykają się ze znajomymi oraz częściej czytają

książki i gazety. Wśród zwolenników PiS bardziej popularną formą spędzania czasu
jest uprawianie sportu oraz
granie w gry komputerowe.
Niestety nie jest dobrze,
jeśli chodzi o poziom czytelnictwa Polaków. Z badań
(próba 3 tys. osób), które
prowadzi Biblioteka Narodowa wynika, że w 2016
roku aż 63 proc. nie przeczytało ani jednej książki.
Zaledwie co dziesiąty Polak
sięgnął po więcej niż siedem
pozycji. Niestety nie dotyczy
to tylko książek.
Rzecz ma się podobnie z
czytaniem gazet. Dla wielu
naszych rodaków przebrnięcie przez dłuższy artykuł prasowy to istna katorga.

W roku 2016 zaledwie 46
proc. respondentów przeczytało tekst zawarty na przynajmniej trzech stronach maszynopisu, a aż 48 proc. unikało
druku w ogóle. Jedyne, po
co zdarzało im się sięgać,
to program telewizyjny czy
pojedyncze artykuły w tabloidach.
Osoby te nie lubią czytać
i jeśli nie muszą, to tego po
prostu nie robią.
Autorzy badań wyjaśniają, że w tej grupie dominują
osoby powyżej 50. roku życia, gorzej sytuowane, z wykształceniem podstawowym
i zawodowym oraz przewagą
robotników i rolników, choć
trafiają się i dyrektorzy.
red.
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„Szczerość to drogi dar, więc nie oczekuj jej od tanich ludzi.”

Kowalski do szefa:
– Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie mi marudzi,
że powinienem wziąć dwa dni wolnego i pomóc
jej posprzątać i odświeżyć całe mieszkanie...?
– W żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma mowy o
urlopie. Chcę Cię codziennie widzieć w pracy od
rana do wieczora!
– Dzięki szefie, na Pana to zawsze można liczyć!

1. Sposoby na zagęszczenie zupy bez mąki
Skrobia – skrobię ziemniaczaną lub kukurydzianą należy rozmieszać w zimnej wodzie i wlać do ugotowanej
wrzącej zupy. Uwaga! Użyjmy raczej mniej skrobi, aby
zamiast zupy nie wyszedł nam pudding.
Jajko – należy porządnie roztrzepać w wywarze lub
wodzie. Staramy się, aby było dobrze rozmieszane, dzięki czemu nie będzie pływać w zupie. Roztrzepane jajko
wlewamy do gotowej wrzącej zupy i pozwalamy, aby się
chwilę gotowało.
Zmiksowane warzywa – gęstą zupę warzywną można przyprawić w taki sposób, że wyjmujemy z niej część
warzyw, miksujemy je i dodajemy z powrotem do zupy.
Ziemniaki – ten sposób znają przede wszystkim miłośnicy gulaszów. Niektórzy wolą dodawać więcej ziemniaków, inni dodają do zupy lub gulaszu jeden drobno
pokrojony ziemniak.
Quinoa, kasza gryczana, kasza jaglana, ryż – wszystkie te produkty nasiąkają wodą, dzięki czemu zupa staje
się bardziej gęsta. Ponadto, sprawdzą się jako spoiwo.
Płatki owsiane, gryczane, pszenne – podsmażamy
na sucho i gotujemy z zupą. Podczas gotowania płatki się
rozgotują, dzięki czemu zupa będzie bardziej gęsta.
Groch – mąka z grochu nie zawiera glutenu i zupa zyska dzięki niej nowy smak. Nadaje się do przygotowania
zasmażek do zup warzywnych, ale również do obtaczania mięsa lub warzyw.
2. Jak przechowywać przyprawy,
aby długo zachowały świeżość
Przyprawom i ziołom najbardziej szkodzi wilgoć, ciepło i światło, które to odbierają im smak, aromat i kolor.
Najlepiej jest je przechowywać w szklanych pojemnikach, umieszczonych w zamkniętej szafce, która chroni
je przed światłem. Należy upewnić się, czy zamknięcie
jest szczelne, aby przepuszczało jak najmniej powietrza.
Jeśli mamy zwyczaj układać przyprawy w pobliżu kuchenki podczas gotowania, czas go zmienić, gdyż w ten
sposób wystawiamy przyprawy na oddziaływanie ciepła
i wilgoci. Zioła i przyprawy wchłaniają zapachy gotowanego jedzenia, tym samym tracąc swój własny aromat.
Wsiąknięta wilgoć może się przyczyniać do tworzenia
pleśni. Przyprawy w dobrze zamkniętym szklanym pojemniku bez dopływu światła wytrzymają nawet kilka
lat. Lepiej kupować mniejsze opakowania i jeśli to możliwe, całe przyprawy zamiast mielonych lub zmiażdżonych. Świeżo zmielone lub zmiażdżone w moździerzu
przyprawy mają bardziej intensywny smak i aromat.

Robert De Niro

Czesia

Samica urodzona w kwietniu 2017 r., rasy europ,
umaszczenie czarne. Czesia to bardzo sympatyczna
i energiczna koteczka. Czeka na nowy, ciepły i bezpieczny dom.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Życia
żucie
żenujące
Felieton w cyklu dwutygodniowym nie dogoni rzeczywistości zmienianej w abstrakcję kaprysami rządzących.
Nie wiem więc, czy Czytelnik
odbierać będzie moje uwagi
o Jaruzelskim, jako o generale czy o szeregowcu. Niby to
wszystko jedno, bo nie tytuł
świadczy o człowieku, ale
odwrotnie, jednak rodzi to
problem.
Gdy w towarzystwie mówię grzecznie o właścicielu
radia z Torunia: pan Rydzyk,
najpierw panuje zdziwienie
(o kim mowa), a potem konsternacja połączona z oburzeniem. Tłumaczę więc, przywołując spór Piłsudskiego z
Tuchaczewskim, że pan jest
w Polsce zwrotem grzecznościowym, świadczącym o demokracji. Jest pan prezydent
i jest pan chłop, dobra Pani
i pani kierowniczka biurka,
pan policjant, pan sędzia, pan
oskarżony itd. Pan Rydzyk
nie jest mi Ojcem ani bratem,
użycie określenia ksiądz znaczyłoby, że uważam go za
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duchownego katolickiego, a
to mi akurat nie przychodzi do
głowy przy słuchaniu jego tez.
Pan to określenie demokratyczne i uniwersalne, tytuły
inne trzymają się mocno, tam
gdzie brak demokracji i obowiązuje hierarchia (kościół,
wojsko, szkoły wyższe).
W 1919 r. Sejm RP zniósł
tytuły szlacheckie, bo – jak
tłumaczono – znieprawiono
je modą na kupowanie przydomka hrabia czy baron od
cesarza austriackiego. Ponieważ bez tytułów, chłop by się
pogubił, nadal (choć nielegalnie) Radziwiłł był nazywany
księciem, a Przezdziecki panem hrabią. Jakie by świństwa
arystokrata nie popełnił w
młodości, tytuły zachowano
w opisie przeszłości (książę
Bogusław, baron Okocimski,
hrabia Berg). Podobnie nikomu do głowy nie przychodziło, by pośmiertnie zmieniać
stopnie wojskowe czy naukowe. Franco i Stalin nadal
pozostają generalissimusami,

Tuchaczewski i Goering marszałkami, greccy „czarni pułkownicy” nie stali się „czarnymi szeregowcami”. Trwałe na
podobnej zasadzie są stopnie
naukowe i tytuły z nomenklatury kościelnej. Było szereg
profesorów, których dorobek
naukowy wart był mniej niż
funt kłaków z osła, ale nie nazwiemy ich inaczej z obawy
o zafałszowanie historii. Podczas powstania kościuszkowskiego wieszano biskupów,
nikt dziś w obronie Kościoła
nie odbierze im wstecznie tytułu, by cień zdrady nie padał
na hierarchię.
Tytuł w odniesieniu do
historii ma tylko znaczenie
informacyjne. Wartościowanie wedle tytułu nie ma sensu. To dziś awans jest jednoznacznym potwierdzeniem
wartości nominowanego. W
przeszłości, zważywszy dodatkowo brak suwerenności
państwowej, awans różnie
mógł być odbierany, a o jednostce świadczyło osobiste

zachowanie. Jest więc szaleństwem polityka historyczna naprawiająca świat
drogą wstecznych awansów
i degradacji. Czy przeszłość
będzie bardziej zrozumiała,
gdy uczyć będziemy dzieci
o walce generała „Warszyca” i pułkownika „Żbika” z
szeregowcem Żymierskim i
kanonierem Rokossowskim?
Generał dowodził dużymi formacjami – brygadą, dywizja,
armią; kanonier - obsługiwał
jedno działo. Czynimy więc
z pomocą swoistej inżynierii
społecznej obraz w którym
Goliat (podziemie antykomunistyczne) przegrał z Dawidem (szeregowcami-komunistami). Czy o to chodzi?
Widzę w tych zabiegach
tylko indywidualną chęć politycznych karierowiczów, by
podwieszać się pod cudze bohaterstwo. Przyklejają się jak
g..o do statku, radośnie krzycząc „a teraz płyniemy”.
Jarosław Kapsa
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