12

nr 12 (723)

22.03.2018

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

NASZĄ GAZETĘ
ZNAJDZIESZ

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

ISSN 1898-0112

indeks 385913

12 (723)

W CZĘSTOCHOWSKICH
PUNKTACH OPŁAT
„ZŁOTÓWECZKA”:

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

www.7dni.com.pl

facebook.com/tygodnik7dni

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.
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Lukratywny projekt
dla zaradnych

Swój do swego
po publiczne
Od dłuższego czasu naszą
uwagę zaprząta sprawa walki
miasta Częstochowy ze smogiem. Na ten temat pisaliśmy
już kilkakrotnie. Pod koniec
stycznia magistrat przesłał
nam odpowiedzi na nasze pytania. Chcieliśmy dowiedzieć
się, jakie konkretne działania
podejmują miejscy urzędnicy.
Wówczas to, po raz pierwszy
pojawił się wątek projektu
Słoneczna Gmina, ﬁnansowanego z pieniędzy unijnych,
a realizowanego na terenie

miasta Częstochowy. Odpowiedzi nie były jednak dla nas
zadowalające, zwłaszcza o
tajemniczym projekcie, więc
ponownie przesłaliśmy pytania do magistratu. Szczególnie interesująca wydała się
nam lista osób, które wzięły
udział w projekcie, co za tym
idzie skorzystają z dotacji na
zakup instalacji odnawialnych źródeł energii. Urzędnicy odpowiadając, ponownie
nie byli zbyt wylewni, stwierdzili jedynie, że lista jest już

zamknięta, a „dane osobowe
osób prywatnych uczestniczących w projekcie podlegają ochronie” – więc redakcja
nie może ich ujawnić. Tym
większe było nasze zaskoczenie, gdy tuż przed sesją Rady
Miasta, na której zresztą ten
temat był omawiany, poinformowano nas, że lista będzie
jednak uzupełniana i kolejne
osoby mogą wciąż ubiegać się
o doﬁnansowanie, np. pomp
ciepła lub paneli słonecznych.
ciąg dalszy na stronie 3
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reklamuj się
w tygodniku

tel. 536 530 905
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Ubaw w 7 dni
@ Worek problemów miasta

wnerwiony pieszy: Zdewastowana nawierzchnia chodników przy Urzędzie Stanu Cywilnego, ruchome płyty chodnikowe Śląska 30,psie odchody na chodnikach i trawnikach,a Straży Miejskiej ani widu ani słychu.

@ Dotacje na smog potrzebne
na gwałt

smogczestochowa@gmail.com: Petycja o zwiększenie dofinansowania na działania antysmogowe, możesz ją podpisać
tutaj: https://naszademokracja.pl/petitions/programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-czestochowy?source=faceb
ook-share-button&time=1520445320
Wkształcona podstawówka: Panie Boże nasi „radni” bezradni nie potrafią przeciwstawić się absurdalnym pomysłom prezydenta i jego zastępcom „ciało doradcze” zastanawiam się
czy ten smog to nie jest alternatywa dla SLD,PO,PSL i Nowośmiesznej,ja ukończyłam szkołę podstawowa na wysokim
poziomie nauczania i na lekcji fizyki i chemii mnie uczono
i uczulano na temat spalania naturalnych wykopalisk grzewczych jakim jest węgiel wysoko kaloryczny i torf,a tak że dla
bogatych drzewo (nie drewno) opałowe jakby w mim kochanym mieście opalano tymi naturalnymi masowo dostępnymi
materiałami nigdy by nie było mowy o jakiś wymyślonym
smogu przez komunistów,a to że palą w piecach i kotłowniach miejskich jak FORTUM toksycznym „węglem” od ruskich sztucznym,brykiety są posklejane niby w bryły węgla i
to kaloryczności ma prawie zero,a za to super truje i ci „radni”
co robili w szkole podstawowej,że brak im wiedzy podstawowej na tak oczywista wiedzę,kochani Częstochowianie prawdopodobnie w Gminie Częstochowa są ludzie z tytułem mgr i
inż, ale proszę mi wierzyć,że tytuły i „wyższe wykształcenie”
nie ma nic wspólnego z wiedzą o tak prostych i oczywistych,
tematach jak przyczyny „smogu”czy innych patologii z uwagi
na brak wiedzy merytorycznej.szok ile jest wtórnych analfabetów w gminie Częstochowa,proponuje żeby zaczęli edukację od podstaw.nie mówię o wszystkich ,ale gro naprawdę
wymaga gruntownego wykształcenia,ale nie w Polsce bo to
strata czasu

@ Mieszkaniec Częstochowy
oskarżony o rasizm w Sejmie

indiakingulka@wp.pl: Trwa zbórka na koszta sadowe dla
Marka Palarczyka w walce o wolność słowa na zrzutka.pl
za paradowanie w koszulce z Che Guevara powinni scigac,mordercow demonicznych Iwony ze Szczucina, Olwenika,Przemyka...Nie zas Palarczyka.Skandal nieporozumienie
Patriot: Kukizowcy nie maja problemu tylko nasz czestochowski”wymiar sprawiedliwości” Marek Palarczyk
nie złamał prawa i nie nawoływał do nie nawiźci,a wręcz
odwrotnie przedtawił swój pogląd na ten temat,ale częstochowski sąd nie ma pojęcia o wolności słowa,w swobodnym
wypowiadaniu się na tematy które go irytują,a to że „poseł
Nitras zapomniał zmienić zioło” i zachował się tak jak ćpun
na haju to nikogo nie interesuje,a co dobrego zrobił nitras w
sejmie dla swoich wyborców,jaki przedstawił merytotyczny
plan na Polskę to,że nosi etykietkę jako polseł to jest bezkarny?, a dlaczego sąd z urzędu nie ukarał nitrasa jak nawoływał,do łamania prawa i uczestnictwo w puczu i ublizania
obywatelom,aha to ma takie prawo,Wymiar sprawiedliwości w Częstochowie i w całej Polsce jest jeszcze WIELKĄ
PATOLOGIĄ, panie Jaki zmieńcie to jak najszybciej. Nowe
słownictwo weszło do kanonów sądowego,a mianowicie
morderca to pomroczność jasna,a złodziej to roztargniony,niestety sądy w Polsce są bardzo upolitycznione,a zero wiedzy merytorycznej i zero wiedzy prawniczej,mnie tez za ten
wpis osadzą?
Mikl: cha,cha,cha,DRYGA INSTANCJA NIC BARDZIEJ
MYLNEGO,prokurator opowiadał takie brednie i przywoływał nie na temat rozprawy ,żadnych argumentów bo ich
nie miał,a jego wywód polegał na tym jak”żeby gdyby to
by na piecu rosły grzyby i nie trzeba by było do lasu chodzić,oczywiście sędzia z nabożeństwem wysłuchał prokuratora i swoje dołożył 5 groszy,a prawdziwe argumenty nie
docierały do sędziego był „głuchy”,aha był dziennikarz z
„wyborczej” bardzo obraził się i wyskoczył jak z akatapulty na pytanie czy pan jest dziennikarze i z jakiej gazety,co
było ciekawe,że w zeszycie notował wywody „nieprawdziwe prokuratora i sędziego,a wypowiedź Marka już go nie
interesowała, nie notował,a teraz będziemy śledzić co ‚wyborcza” napisze na ten tema,oczywiście z góry wiadomo co
to co zawsze,KŁAMSTWA, prawda to im terminologia jest
obca.Z CAŁA MOCĄ POTWIERDZAM,ŻE W POLSCE”
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” jest PATOLOGIĄ jak
twierdzą autorytety prawnicze,UCZCIWE AUTORYTETY,a nie Rzepliński, Stepień, zurek, girsdorf, giedtych i
wiele innych czynników,które nic nie mają wspólnego z
prawe i wiedzą prawniczą
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Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest
przedstawiony na zdjęciu?

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) karnisz
b) narożnik łóżka
c) przykładnica
d) sztacheta
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – wyżymaczka – udzieliła pani Krystyred.
na. Gratulujemy!

Częstochowski Alarm Smogowy:

Uwaga Mieszkańcy!
„Częstochowianie otrzymają nawet do 7.000 zł doﬁnansowania
na wymianę starych „kopciuchów”. Po apelu Częstochowskiego
Alarmu Smogowego radni zdecydowali o podniesieniu kwoty dopłaty miejskiej na wymianę źródeł ciepła.
Na poniedziałkowej (19.03.2018 r)
sesji Rady Miasta Częstochowy uchwalono warunki i kryteria udzielania dotacji na wymianę pieców, tzw.”kopciuchów” na inne źródła ogrzewania.
Prezes CzAS-u Hubert Pietrzak zabrał
głos i przedstawił prezentację zawierającą dane o zanieczyszczeniu powietrza
w rejonie częstochowskim.
W swoim wystąpieniu zwrócił się
również do radnych o głosowanie za
podwyższeniem wysokości dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w Czę-

stochowie.
Kolejny apel był skierowany do prezydenta i dotyczył, jak najszybszych
działań w sprawie wymiany 221 miejskich kopciuchów w zasobach ZGM.
Poprawkę do projektu prezydenckiego, który zawierał niewystarczające
dofinansowanie dla wymiany źródeł
ciepła, ponownie zgłosił radny Andrzej
Sowa. Na poprzedniej sesji poddano pod
głosowanie jego propozycję podniesienia kwot dopłat jednak nie uzyskała ona
większości. Tym razem po burzliwej

dyskusji na temat częstochowskiego
smogu, po prezentacji CzAS-u, projekt
jednogłośnie poparły kluby Prawa i
Sprawiedliwości, Mieszkańców Częstochowy oraz Platformy Obywatelskiej.
Zastępca prezydenta Mirosław Soborak, który wielokrotnie powtarzał,
że smog nie jest problemem samorządów, widząc większościową koalicję
w Radzie Miasta na rzecz zwiększenia
dofinansowań, poparł wniosek radnych
trzech klubów, obejmując go autopoprawką.
CzAS.”
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Lukratywny projekt dla zaradnych

Swój do swego
po publiczne
ciąg dalszy ze strony 1.

Częstochowy.

Jak to się stało, że na liście osób, ubiegających się o
dofinansowanie w projekcie
Słoneczna Gmina znaleźli
się w dużej części lokalni
politycy, działacze partyjni,
radni, urzędnicy magistratu
i pracownicy jednostek poległych częstochowskiemu
samorządowi, rodzina i znajomi królika...?
– To są insynuacje – usłyszeliśmy w odpowiedzi urzędu miasta. – Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną
i zgłosili się ci, co się zgłosili. Pyta pani o szczegóły
kampanii... dziś nie pamiętam, ale każdy mógł wziąć
udział w projekcie Słoneczna Gmina – dodaje urzędnik.
Czyżby?
– Mam mały dom na Lisińcu i niestety stary piec.
Gdybym wiedział, że mogę
dostać dofinansowanie, na
przykład do pompy ciepła,
na pewno bym wziął udział.
Nic nikt nie wiedział, ani
rodzina ani znajomi – mówi
zaskoczony
mieszkaniec

Podajemy link do listy,
która jeszcze kilka dni temu
była zamknięta:
http://www.czestochowa.
pl/data/other/lista_osob_sloneczna_gmina_.pdf
O co w ogóle chodzi w
projekcie Słoneczna Gmina? Na ten temat miasto
wspomina, odpowiadając na
nasze pytania z 23 stycznia:
„Miasto Częstochowa przystąpiło do projektu „Budowa infrastruktury służącej
do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie
gminy Miasto Częstochowa”. Projekt będzie realizowany w formule SŁONECZNA GMINA, która to
formuła polega na tym, że
Gmina Miasto Częstochowa
zdobyła dofinansowanie w
Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, (...) które przeznaczy na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł
energii, na rzecz mieszkań-
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ców Częstochowy. Celem
projektu jest zwiększenie na
obszarze Miasta Częstochowy produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej
ze źródeł odnawialnych wytwarzanej z wykorzystaniem
promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną),
oraz zasobów geotermalnych, poprzez budowę instalacji na nieruchomościach
udostępnionych przez mieszkańców, co przyczyni się do
zmniejszenia emisji gazów.
W formule SŁONECZNA GMINA są dofinansowane trzy rodzaje instalacji,
tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła. Projekt zakłada, że
gmina Miasto Częstochowa
zamontuje ww. instalacje na
nieruchomościach osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej,
wybranych do projektu wg
kryteriów określonych w
Regulaminie. Zamontowane
instalacje przez 5 lat od daty
trwałości projektu będą własnością gminy i będą użyczane mieszkańcom. Po tym
okresie za symboliczną złotówkę przejdą na własność
mieszkańców.
Przewiduje się następującą wysokość dotacji dla poszczególnych instalacji:
– do kolektorów słonecznych – do 85% wartości
kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 12.000 zł
netto,
– do paneli fotowoltaicznych – do 85% wartości
kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 15.000 zł
netto,
– do pomp ciepła – do
85% wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej
niż 18.000 zł netto.
Po uzyskaniu decyzji
Marszałka Województwa
Śląskiego o przyznaniu
środków finansowych na
realizację projektu, dzięki
temu projektowi mieszkańcy (około168 rodzin), będą
mogli otrzymać wysokie
dofinansowanie do montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych lub pomp
ciepła.

Przewidywane
koszty
projektu wynoszą blisko
4,2 mln zł, z czego 2,9 mln
stanowi dofinansowanie w
Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.”
Projekt Słoneczna Gmina
to jeden z nielicznych programów, którego udział procentowy dotacji jest bardzo
wysoki. Aż do 85 proc. kosztów pokrywa Unia Europejska. Ale na tym nie koniec
przyjemności dla wybranych... Projekt skrywał pewną tajemnicę, o której miasto
taktycznie przemilczał. Lista
nazwisk osób, które z dopłaty będą korzystać budzi wątpliwości, bo pojawiają się na
niej radni (Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy
Demokratycznej).
Zanim
radni zgłosili się do udziału
w projekcie, rada przegłosowała przeznaczenie na niego publicznych pieniędzy.
Temat ten był omawiany na
sesji Rady Miasta, po zainicjowaniu go przez posła Tomasza Jaskółę (Kukiz’15).
Ponieważ sprawa wydała
się nam nader istotna, 13 lutego poprosiliśmy magistrat
o uzupełnienie wcześniejszej
odpowiedzi:
– Z informacji od Państwa
wynika, że całkowity koszt
projektu wynosił będzie
4,2 mln zł, z czego 2,9 mln
zł stanowi dofinansowanie
unijne. Kto pokrywa 1,3
mln zł kosztów projektu?
„Wkład własny zostanie
pokryty ze środków Beneficjenta (budżetu Miasta Częstochowy) oraz ze środków
prywatnych
(właścicieli/
współwłaścicieli nieruchomości objętych inwestycją).
Beneficjent określił warunki
udziału w projekcie mieszkańców w umowie przystąpienia do projektu.”
– Czy miasto w jakikolwiek sposób partycypuje w
kosztach projektu?
„Tak. Miasto ponosi
koszty związane z wkładem
własnym wraz z podatkiem
VAT w zakresie wydatków

poniesionych na przygotowanie inwestycji do realizacji (m.in. analizy, program
funkcjonalno-użytkowy, ankiety) oraz na obowiązkowe,
zgodnie z wytycznymi, działania promocyjne. Ponadto
obejmie
ubezpieczeniem
wszystkie instalacje w okresie 5-letniego okresu trwałości.”
– Czy wiadomo ile dokładnie zostanie zamontowanych: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła?
„W ramach projektu
zgodnie z zebranymi deklaracjami mieszkańców planowane jest do zamontowania: 168 instalacji, w tym:
– 34 instalacji kolektorów
słonecznych,
– 124 instalacji fotowoltaicznych,
– 10 pomp ciepła.”
– Z informacji od Państwa
wynika, że właścicielem
zainstalowanych instalacji
będzie miasto Częstochowa. Czy mieszkańcy, u których zamontowana będzie
instalacja będą ponosić
opłaty za jej użyczenie?
„Miasto będzie właścicielem zamontowanych instalacji w okresie trwałości projektu. Mieszkańcy nie będą
ponosili opłat z tego tytułu.”
– Ile wniosków zostało złożonych w ramach projektu?
„Do udziału w projekcie złożono 201 wniosków.
Pierwotne założenia były
takie, ze miasto chciało
zebrać, mieszczące się w
regulaminie projektu, deklaracje dotyczące ok. 250
instalacji. Zainteresowanie
było jednak mniejsze: mimo
ogłoszenia
dodatkowego
naboru ostatecznie złożono
201 deklaracji, z czego 168
zostało wstępnie zakwalifikowanych. Przeprowadzenie
naboru zlecono Agencji Rozwoju Regionalnego.”
– Czy jeden mieszkaniec
może ubiegać się o więcej
niż jedną instalację?
„Zgodnie z zasadami naboru mieszkańców do projektu, przysługiwało prawo
zgłoszenia jednego rodzaju
instalacji na daną nieruchomość (możliwe było więc
zgłoszenie deklaracji na
większą liczbę nieruchomości spełniających warunki
określone w regulaminu –
należące do tej samej rodziny).”
– Ile wniosków zostało odrzuconych i co było powodem ich odrzucenia?
„Dwie osoby wycofały deklaracje. Ponadto od-

rzucono 31 wniosków. Ze
względów formalnych określonych w Regulaminie,
odrzucono 31 wniosków, w
tym: 27 wniosków z powodu prowadzenia działalności
gospodarczej na nieruchomości, a 4 wnioski z powodu
posiadania już na nieruchomości instalacji OZE.”
– Czy nabór wniosków jest
już zakończony?
„Nabór wniosków został
zakończony. Był on prowadzony przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie
inwestycji. Od zainteresowania mieszkańców instalacjami OZE było uzależnione
złożenie wniosku o dofinansowanie na ten cel. Dlatego
też procedura naboru mieszkańców była pierwszym elementem przygotowawczym
do późniejszego złożenia
projektu do dofinansowania.”
– W jaki sposób poinformowano mieszkańców o
możliwości wzięcia udziału
w projekcie?
„Informacja o możliwości składania deklaracji w
ramach OZE była dostępna
m.in. na stronie internetowej
Urzędu Miasta Częstochowy, stosowne informacje i
komunikaty były też rozpowszechniane poprzez lokalne media.”
– W związku z tym, że
projekt jest realizowany z
pieniędzy unijnych – publicznych, rozumiemy, że
wszelkie informacje dotyczące tego projektu, w tym
dane osób w nim uczestniczących – są jawne.
„Informację
publiczną
stanowią informacje dotyczące wydatków publicznych oraz informacje dotyczące
funkcjonowania
podmiotów
publicznych.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz.1764 z
późn. zm.), prawo do informacji publicznej podlega
ograniczeniu ze względu na
prywatność osoby fizycznej
[...]. Tak więc dane osobowe
osób prywatnych uczestniczących w projekcie podlegają ochronie.”
To bardzo miło, że miasto
dba o lokalną ekologię, tylko
szkoda że przy rozdzielaniu
dotacji nie uwzględniono
kryterium dochodowego. Co
automatycznie rozładowałoby niezdrowe emocje.
Ale jak to mówią: bogatemu to i byk się ocieli, a biednemu zawsze wiatr w oczy...
Renata R. Kluczna
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Przyłapani na gorącym...
 XI Święto Palmy wielkanocnej
W najbliższy weekend, od 23 do 25 marca (w godz. 11.00-19.00) na
stoiskach w III Alei NMP częstochowianie będą mogli nabyć świąteczne produkty, ozdoby i upominki, a także wziąć udział w degustacji potraw, pokazach, zabawach i konkursach. W sobotę rozstrzygnięty zostanie konkurs ,,Na świątecznego mazurka i wielkanocną
babę” dla uczniów szkół gastronomicznych z Częstochowy i regionu.
Z kolei w niedzielę odbędą się m.in. warsztaty tworzenia palm wielkanocnych i zabawy z nagrodami. Jarmark spowoduje krótkotrwałe
zmiany w organizacji ruchu. W środę, 21 marca, w godz. 7.30-15.00
oraz w niedzielę 25 marca, w godz. 19.00-24.00, odcinek południowej jezdni III Alei od ul. POW do ul. Nowowiejskiego będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Nie będzie działał zlokalizowany tam
postój taksówek. Na odcinku od Miejskiej Galerii Sztuki do placu
Biegańskiego pasaż środkowy będzie dostępny wyłącznie dla pieszych – będzie tam obowiązywał zakaz ruchu rowerów.

 Programy proﬁlaktyki zdrowotnej
...przeciwko pneumokokom. Z bezpłatnego „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na
terenie miasta Częstochowy na lata 2013–2017 – kontynuacja programu na rok 2018” mogą skorzystać dziewczynki i chłopcy pomiędzy 24 a 35 miesiącem życia (w trzecim roku życia) zamieszkałe w
Częstochowie, które nie należą do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową i które dotąd nie
zostały uodpornione przeciw tym bakteriom. Realizacją programu
zajmą się: Przychodnia lekarska ,,Południe” przy ul. Mireckiego 29
a, tel. 722 133 250, we współpracy z innymi Przychodniami Lekarskimi oraz Przychodnia lekarska ,,Północ” przy ul. Gen. Andersa 12,
tel. (34) 362 44 94 lub 660 781 815, we współpracy z innymi Przychodniami Lekarskimi
...przeciwko zakażeniom wirusem HPV. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018” adresowany jest do mieszkanek Częstochowy z rocznika 2006. Każda z
dziewcząt zostanie nieodpłatnie zaszczepiona 3 dawkami szczepionki. Wykonanie szczepień zostanie poprzedzone akcją edukacyjną dla
rodziców/opiekunów prawnych, a pielęgniarki medycyny szkolnej
zajmą się akcją informacyjną w szkołach – szczegółowe informacje
na jej temat udostępnione będą w najbliższym czasie na stronie internetowej realizatora programu: www.przychodniakopernika45.pl Realizatorem programu będzie ,,Sanus” Sp. z o.o. NZOZ, przychodnia
lekarska ,,Kopernika 45” przy ul. Kopernika 45, tel. 690 640 024,
http://www.przychodniakopernika45.pl

 Podział na okręgi wyborcze
Częstochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta na
okręgi wyborcze. Po ostatnich zmianach w prawie niezbędna była
korekta polegająca na włączeniu dzielnicy Podjasnogórskiej do okręgu „śródmiejskiego”. Podczas najbliższych wyborów samorządowych, dzielnica Podjasnogórska znajdzie się w granicach 1. okręgu
wyborczego wraz z dzielnicami Stare Miasto, Śródmieście i Trzech
Wieszczów. W granicach pozostałych okręgów nic się nie zmienia.
Zmian dokonano zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Kodeksem wyborczym, a przede wszystkim ustawą z dnia 11 stycznia 2018
r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych. Zgodnie z nowymi zapisami w poszczególnych okręgach wyborczych częstochowianie będą wybierać od 5 do
7 radnych (zmiany w ustawie nie pozwalają już na wybór 4 radnych,
dlatego trzeba było zmienić granice okręgów, aby w każdym mieszkała liczba osób umożliwiała utworzenie przynajmniej 5-mandatowego okręgu). Rada Miasta podziału miasta ponownie na 5 okręgów
wyborczych, w których w sumie wybieranych będzie, tak jak w poprzednich wyborach, 28 radnych.

 Siatkarze AZS w ﬁnale I Ligi
AZS Częstochowa odniósł 18-ste zwycięstwo z rzędu, pokonując APP Krispol Września 3:0 i tym samym awansował do finału
siatkarskiej I ligi. O mistrzostwo zaplecza PlusLigi Akademicy powalczą z Lechią Tomaszów Mazowiecki. W pierwszym spotkaniu
półfinałowym podopieczni Krzysztofa Stelmacha pewnie zwyciężyli
3:0. Duże znaczenie odegrała premierowa partia, którą na przewagi
zwyciężyli częstochowianie. Choć AZS od początku prowadził różnicą dwóch „oczek”, gospodarze zdołali odrobić straty, mając nawet
piłkę setową. Punktowy atak Bartosza Krzyśka i pomyłka Patryka
Napiórkowskiego sprawiły, że pierwszy set padł jednak łupem Akademików. Pierwsza faza drugiej partii była niezwykle wyrównana.
Do stanu 11:11 drużyny szły punkt za punkt. Następnie inicjatywę
przejęli siatkarze z Częstochowy, którzy odskoczyli rywalom na
sześć punktów (18:12). Kiedy wydawało się, że AZS spokojnie sięgnie po triumf w drugim secie, rękawice podjęli gospodarze, którzy
zdołali zniwelować straty do jednego punktu. Przy stanie 24:23 dla
AZS-u, piłkę na remis w górze mieli gospodarze, ale rozgrywający
Krispolu zrobił błąd podwójnego odbicia. Biało-zieloni w kolejnym
secie poszli za ciosem. Skuteczne akcje na początku seta pozwoliły wypracować 5-punktową przewagę. Mimo walki i kilku zrywów
Krispolu, drużyna Krzysztofa Stelmacha kontrolowała boiskowe
wydarzenia. Mecz potężną zagrywką zakończył atakujący Akademików, Bartosz Krzysiek. Najlepszym siatkarzem sobotniego spotkania
wybrany został Moustapha M’ Baye. APP Krispol Września – AZS
Częstochowa 0:3 (25:27, 23:25, 21:25).

Spółka miejska ARR
musi zwrócić pieniądze
za własny projekt
„Zarząd Województwa Śląskiego [Urząd Marszałkowski w Katowicach – przyp.
red.] podjął uchwałę „o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w
sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego doﬁnansowania przez Agencję Rozwoju Regionalnego [ARR] w Częstochowie S.A., otrzymanego na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2015 r., o doﬁnansowanie projektu pn. „Jurajski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach programu na lata 20142020 współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Niestety z uchwały nie wynika, jaką
kwotę ma zwrócić częstochowska spółka miejska ARR. Z tym pytaniem zwróciliśmy się więc do Urzędu Marszałkowskiego.

Oto odpowiedź:
„Uchwała Zarządu Województwa
jest wynikiem okoliczności związanych
z kontrolą doraźną prowadzoną na projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” realizowanym
przez Agencję Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A.
Zespół kontrolny badając poprawność realizacji projektu stwierdził nieprawidłowości w zakresie niektórych
wydatków dokonanych w ramach pro-

jektu, co w nomenklaturze projektowej
oznacza identyfikację nieprawidłowości. Wysokość nieprawidłowości
stwierdzonej przez zespół kontrolny
wynosi 33,7 tys. zł, (całość projektu to
kwota 8,5 mln zł) w konsekwencji ten
wydatek został uznany za niekwalifikowalny. Beneficjent został wezwany do
dokonania zwrotu kwoty nieprawidłowości. Z uwagi na to, że beneficjent nie
dokonał zwrotu, to kolejnym krokiem
jest wszczęcie procedury administracyjnej (i tego dotyczy uchwała). W ramach tej procedury organ administracji
jeszcze raz bada okoliczności dotyczące
nieprawidłowości wydatku.
Jeżeli po zbadaniu sprawy organ
potwierdzi, że nieprawidłowość miała

miejsce, to w drodze decyzji administracyjnej zobowiąże beneficjenta do zwrotu określonej kwoty nieprawidłowości.
Jeśli beneficjent nie będzie zgadzał się
ze stanowiskiem organu, może zwrócić
się do II instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dalej zaskarżyć decyzję do
sądu administracyjnego.”
Urząd Marszałkowski nie chciał
udzielić więcej informacji: „Na tym etapie postępowania administracyjnego nie
możemy podać jego szczegółów. O tym
możemy poinformować po jego zakończeniu.”
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna

To kiedy to ZOO
w Częstochowie?
Do naszej redakcji przyszedł
list, którego kanwą – jak
twierdzi nasz Czytelnik – stał
się artykuł o straży miejskiej
http://www.wczestochowie.pl/
artykul/30019,straz-miejska-wciaz-kontroluje-domowe-k
otlownie.-kilkadziesiat-przyp
adkow-spalania-smieci
„No... Ciekawe... 700 kontroli?
Dron był widziany w Częstochowie w jednym dniu, ale jakby nie
patrzeć już „w tym roku” pomagał
w walce ze smogiem... Zastanawiam się, jak przydatny w walce
ze smogiem może być dron, gdy
używamy go w słoneczny i dość
ciepły dzień, kiedy stężenie pyłów
jest niższe, niż np. w mroźną noc.
Może ktoś wie?
Druga sprawa, to te kontrole niby w ilości 700. Pytanie do Straży Miejskiej: Ile mandatów zostało
faktycznie wystawionych i jakie
realne działania zostały podjęte?
Czy są protokoły z przeprowadzonych kontroli? W ilu przypadkach skończyło się na zapukaniu

do drzwi i odhaczeniu kolejnego
domu?
Nie mam w zwyczaju jakoś publicznie krytykować rodzimych
mediów (ba! Uważam, że często
robią dobrą robotę, nawet nie będąc do końca neutralnymi), ale ten
tekst brzmi, jakby był to hmm...
...Artykuł sponsorowany przez
układ obecnie rządzący Częstochową?
A im bliżej wyborów, tym więcej tego typu tekstów zobaczymy:
- wszystko jest cacy, kochani
mieszkańcy, dbamy o Was jak nikt
inny;
- zobaczcie, jak mocno jesteśmy
zaangażowani w Wasze problemy;
- jesteśmy super hiper ultra
mega pro najlepsi!
I tak dalej...
Tylko dlaczego Częstochowa
z roku na rok się coraz bardziej
wyludnia, dlaczego jest coraz bardziej zadłużona, dlaczego jest zarządzana niegospodarnie, dlaczego
nie ma dobrej infrastruktury rowerowej, dlaczego ludzie giną na
przejściach dla pieszych pod oknami urzędu miasta, dlaczego jest

jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w województwie,
dlaczego niszczeją tu zabytkowe
budynki o niepoliczalnej wartości,
dlaczego przetargi i konkursy odbywają się z udziałem najbliższych
kolegów i członków rodziny osób
będących w komisjach...
Tych pytań nasuwa się mnóstwo, ale...
Drodzy Częstochowianie!!!
Broń Boże tych pytań nie zadawajcie, po co sobie zaprzątać głowę...?
Zobaczcie, macie wystrzałowe
(czasem dosłownie) autobusy hybrydowe, rower miejski za 5 baniek (na kilkanaście stacji), drona
do badania smogu, imprezownię w
parku Lisiniec i już niedługo będziecie mieli nawet Aquapark!
Może jeszcze Częstochowa
weźmie kredyt na ZOO i usatysfakcjonujecie mieszkańców do
cna?
Czara goryczy pomału się przelewa... A najbardziej nie lubię, jak
ktoś właśnie kłamie i się chwali
tym, co nakłamał.
Czytelnik.”
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Z historii górnictwa rud żelaza

Na co dzień rzetelnie pracowali w górnictwie. Ale potraﬁli się też bawić.
Choć władze przesądziły losy kopalń, wiele zostało po ich młodzieńczym
zapale – tam, gdzie pokopalniane hałdy znaczą dziś ich życia szlak.

Młodzież z Dźbowa
Wysłuchano, lecz
krytyki nie
uzwzględniono

24-letni Eugeniusz Marchewka, technik górnik dyspozytor ruchu, w 1969 roku
został wybrany na przewodniczącego organizacji młodzieżowej w KRŻ „Dźbów”.
W tym samym roku jako
delegat górniczej młodzieży
regionu częstochowskiego
pojechał na wojewódzką
konferencję sprawozdawczo-wyborczą Związku Młodzieży Socjalistycznej do
Katowic. Tam, w obecności
m.in. Andrzeja Żabińskiego,
przewodniczącego
Zarządu Głownego ZMS, młody
częstochowianin wystąpił z
ostrą krytyką wobec planów
likwidacji górnictwa rud żelaza w Polsce. W swym wystąpieniu podkreślił, że złoża
rud żelaza są jeszcze na tyle
znaczne, że wydobycie można kontynuować w kolejnych
dziesiecioleciach, nie tylko
w regionie częstochowskim.
Marchewka wyliczył poniesione ostatnio nakłady na
postęp techniczny w usprawnianie wydobycia rudy poprzez wprowadzenie do eksploatacji wrębopodsadzarek
w KRŻ „Osiny”, zastosowanie w wyrobiskach chodnikowych KRŻ „Kuźnica”
przenośnika podwieszanego
do stropnic obudowy i przesuwanego do czoła przodka
(zwanego „skipem”) oraz
wprowadzenie w KRŻ „Barbara” obudowy kroczącej –
ciernej w wyrobiskach ścianowych. Zastosowanie tych
rozwiązań w dużym stopniu
odciążało wysiłek górników
i przyczyniło się do wzrostu
wydobycia.
Delegat częstochowskiej
młodzięzy górniczej wskazał
też, że dobrze rokujące, rozpoczęte badanie nad wpro-

wadzaniem struga ścianowego (odpowiednika kombajnu
w górnictwie węglowym) w
kopalni „Barbara” przerwano wyłącznie z powodu spodziewanej decyzji o likwidacji kopalń.
Ta krytyczna wypowiedź
wzbudziła duże zainteresowanie dziennikarzy. Została
m. in. w całości wydrukowana w ogólnopolskim organie prasowym ZMS „Walka
Młodych”.
Brać górnicza oczekiwała, że ten, tak spektaklurnie
nagłośniony głos protestu
wpłynie na decyzje władz i
przyczyni się do uratowania
górnictwa rud.
Tak się jednak nie stało i
władze PRL, nie uwzględniając krytyki, rozpoczęły stopniową liwidację tej gałęzi
przemysłu. Przedsiębiorstwo
KRŻ „Dźbów” zlikwidowano 30 czerwca 1972 r., KRŻ
„Osiny” i ZGH „Sabinów”
nieco później, a wydobycie
w ostatniej kopalni „Wręczyca” w KRŻ „Grodzisko”
prowadzono do 30 czerwca
1982 r.

Pracę straciło
dwadzieścia
tysięcy osób

Trzeba przypomnieć, że
ogółem w Polsce w przedsiębiorstwach działających w
ramach Zjednoczenia Kopalń
Rud Żelaza (ZKRŻ) z siedzibą w Częstochowie pracowało wówczas ok. 20.000 osób.
Likwidacja górnictwa rud
żelaza zmusila wielu z tych
ludzi do przekwalifikowania.
Część pracowników nie
rozstała się z górnictwem,
decydując się na dojazd do
odległych o wiele kilometrów kopalń cynku i ołowiu
albo węgla kamiennego, lub
też na przeprowadzkę do
pracy w zagłębiu miedzi pod
Legnicą. Niektórzy górnicy

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

wyjechali do pracy za granicę,nawet do RPA.

Młodzież była
tu widoczna

Nie bez powodu z głosem
krytyki wystąpił aktywista
młodzieżowy, bo był on autentyczny przedstawicielem
załogi. W tamtych czasach
organizacja młodzieżowa w
każdym państwowym przedsiębiorstwie pełniła istotną
rolę. Tak było i w Dźbowie,
dziś dzielnicy Częstochowy,
wtedy osiedlu związanym z
funkcjonującymi w okolicy
kopalniami rud żelaza. Zarząd Zakładowy ZMS dopingował młodych pracowników do wydajnej pracy,
ale i do podnoszenia kwalifikacji, m.in. na kursach w
Uniwersytecie Robotniczym
ZMS, w szkołach średnich,
wieczorowych, zaocznych,
podejmowanie studiów. Organizowano wiele społecznie
użytecznych działań, służących wszystkim mieszkańcom okolicy.
Młodzi pracownicy KRŻ
„Dźbów” osiągnęli niekwestionowane w skali kraju
wyniki produkcyjne. Bili rekordy: młodzieżowa brygada
Mariana Krzemińskiego z
kopalni „Kuźnica” w październiku 1965 r. osiągnęła
rekord światowy w „pędzeniu” chodników o długości
1710 metrów, następnym rekordem było uzyskanie przez
brygadę Józefa Leszczyńskiego z kopalni „Barbara” w
1967 r. w jeden miesiąc 2042
metrów.
Z kolei w czynie społecznym ZMS-owców wykonano
oświetlenie elektryczne drogi
z kopalni „Barbara” do osiedla bloków mieszkalnych w
Dźbowie, które służy mieszkańcom do dnia dzisiejszego
(na obecnej ul. Kopalnianej).
ZMS-owcy wyjeżdżali też
do prac przy żniwach i wykopkach w PGR. A corocznie 30 kwietnia na osiedlu w
Dźbowie organizowali capstrzyk z udziałem młodzieży
szkolnej, zakładowej oraz
młodych żołnierzy z jednostki wojskowej na Stradomiu.

Silni w sporcie
Ponadto przedsiębiorstwo
KRŻ „Dźbów” opiekowało
się ligowym klubem piłkarskim „Górnik” Dźbów”.
Większość jego zawodników (oraz trener) pracowało
w tutejszych kopalniach oraz
zakładach pomocniczych. Po
normalnej pracy zawodowej
piłkarze odbywali treningi
i rozgrywali mecze na tzw.
„klepisku”, bez trybun, na
skraju osiedla mieszkaniowego.

Zainteresowanie drużyną,
reprezentującą niezłe umiejętności, ze strony kibiców
było duże. Wychowankami
klubu „Górnik” Dźbów byli
bracia Olszewscy, czynni
zawodnicy drugoligowego
„Rakowa”, ubiegającego się
o awans do I ligi w piłce
nożnej w latach 1963-1964.
Brali udział w pamiętnych
meczach z Unią Racibórz,
Szombierkami Bytom, na
„pękającym w szwach” stadionie Victorii Częstochowa, a także na pozostałych
meczach ligowych na boisku
przy ul. Limanowskiego.
Budowę nowego stadionu
w Dźbowie zapoczątkowano
czynem społecznym zakłądowego ZMS. Dalej budowę
dofinansowało przedsiębiorstwo, Centralna Rada Związków Zawodowych, Zarząd
Główny Związju Zawodowego Górników i Wojewódzki
Komitet Kultury Fizycznej.
Powstał ogrodzony stadion z trawiastą murawą,
żużlową bieżnią, skocznią
lekkoatletyczną i trybuną z
drewnianymi ławkami dla
widzów. Stadion należał
wówczas do najładniejszych
w powiecie częstochowskim.
Także w czynie społecznym
młodzież porządkowała teren
po kończącej się budowie.
Od 1965 r. w szybkim tempie
zaczęło się rozwijać amatorskie życie sportowe i organizacja spartakiad dla pracow-

ników. W latach 1966-1971
w ramach Zarządu Powiatowego ZMS przy współudziale Zjednoczenia Kopalnictwa
Rud Żelaza oraz Związku
Zawodowego Górników Rud
Żelaza zorganizowano spartakiady dla pracowników
przedsiębiorstw górniczych
„Dźbów”, „„Osiny”, Grodzisko”. „Sabinów”. W zawodach lekkoatletycznych,
piłce nożnej, siatkówce,
koszykówce,
strzelectwie
uczestniczyło każdego roku
kilkaset osób, zdobywając
rzeczowe nagrody indywidualne, dyplomy i puchary.

W czerwcu 1970 r. na stadionie w Dźbowie odbyła się
IX Okręgowa Spartakiada
Związku Zawodowego Górników, w której startowało
250 sportowców z przedsiębiorstw górniczych rozsianych po Polsce, m.in. z Łęczycy, Stąporkowa i Zębca k.
Kielc, Grodziska, Dźbowa,
Częstochowy, Sabinowa.
Zwycięstwo w tej spartakiadzie odnieśli sportowcy
KRŻ „Dźbów”.
(cdn.)
oprac. Marcin Paruzel
na podstawie materiałów
Eugeniusza Marchewki
i Mieczysława Mazura
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Wanda Sowińska

POWOLI
ZBLIŻA SIĘ
WIOSNA
Powoli zbliża się wiosna
Już śniegi na polach
stopniały.
Już w moim ogródku
pod oknem,
Przebiśnieg wychylił się
biały...
Jak gdyby już chciał
powiedzieć?
Zakwitłem, bo wiosna
wnet przecież...
Że wkrótce i lasy i łąki...
Wiosennym okryją się
kwieciem.
I ptaki na drzewach
świergocą,
Z radosną dla świata nowiną.
Że rzeki i górskie potoki,
Z swym szumem ochoczo
gdzieś płyną...
Skowronek rozpoczął
swój koncert,
Skąpany w słoneczku
radosnym...
Wybiegnę na pola zielone,
Z ukłonem serdecznym
dla wiosny...

Kino OKF świątecznie
i reﬂeksyjnie
W okresie okołoświątecznym Ośrodek Kultury Filmowej zaprasza widzów na chwilę reﬂeksji i przemyśleń przy
ﬁlmach o tematyce religijnej. Wyświetlane ﬁlmy wpisują się w mądrą i otwartą dyskusję o współczesnym świecie, o sensie życia i wartościach chrześcijańskich. Pedro Poveda, Rachel Joy Scott i Ignacy Loyola - trzy niezwykłe postacie, których życie może inspirować i motywować, które uczą wiary, dają nadzieję i ukazują sens życia.
Bilety: normalny 16 zł, ulgowy 14 zł. Kasa tel. 34 324 22 40

30 marca

3 - 4 kwietnia

godz. 14.00, IGNACY LOYOLA
godz. 16.15, MOJA MIŁOŚĆ
godz. 18.15, CUDOWNY CHŁOPAK
godz. 20.30, ŚWIĘTY NIEZŁOMNY

31 marca

godz. 14.00, MOJA MIŁOŚĆ
godz. 16.00, IGNACY LOYOLA
godz. 18.15, ŚWIĘTY NIEZŁOMNY
godz. 20.30, CUDOWNY CHŁOPAK

5 kwietnia

godz. 14.00, MOJA MIŁOŚĆ
godz. 16.15 ŚWIĘTY NIEZŁOMNY

godz. 14.15, ŚWIĘTY NIEZŁOMNY
godz. 16.20, CUDOWNY CHŁOPAK
godz. 18.20, IGNACY LOYOLA
godz. 20.30, MOJA MIŁOŚĆ

Wrażliwość na słowa
XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą
„Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży to
jeden z najstarszych i największych konkursów
recytatorskich/mówienia scenicznego w województwie śląskim. Adresowany jest do dzieci i
młodzieży (w 3 grupach wiekowych- uczniowie
klas I-III SP, klas IV-VI SP oraz klas VII-VIII SP i
gimnazjów). Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko
tekstów poetyckich i prozy. Konkurs służy też
rozwojowi ruchu żywego słowa, przyczynia się
do wyłonienia utalentowanych młodych osób.
Sprzyja pielęgnowaniu kultury języka polskiego, umożliwia zainteresowanym uczestnikom i
ich opiekunom integrację i wymianę doświadczeń.

Spotkania obejmują subregion północny województwa śląskiego (powiaty:
częstochowski, kłobucki,
myszkowski,
lubliniecki,
zawierciański), poszczególne etapy konkursowe (a jest
ich wiele) realizowane są

przez szkoły oraz gminne,
miejskie i powiatowe domy
i ośrodki kultury.
Uroczystość
finałowa
Spotkań będzie zorganizowana 17 maja br., podczas
której laureatom zostaną
wręczone nagrody, a całość

uświetni program słowno-muzyczny w wykonaniu
osób nagrodzonych i muzyków. Terminy eliminacji organizowanych przez ROK i
odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a:
- dla uczestników z miasta Częstochowy w dniu: 27
marca 2018 r. godz. 10.00
(uczestnicy we wszystkich
kategoriach wiekowych).
Karty zgłoszenia - do 23
marca br.,
- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w
dniach: 11 kwietnia 2018
r., godz. 9.30 - uczestnicy
w 2 grupach wiekowych:
uczniowie klas I-III SP oraz
uczniowie klas IV-VI SP,
12 kwietnia 2018 r, godz.
9.30 - uczestnicy najstarszej
grupy wiekowej - uczniowie klas VII-VIII SP oraz

uczniowie gimnazjów. Karty zgłoszenia - do 6 kwietnia
br.
- przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów: częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w
dniu 24 kwietnia 2018 r.,
godz. 10.00 – uczestnicy we
wszystkich grupach wiekowych. Karty zgłoszenia - do
19 kwietnia br.
Czytelnie
wypełnione
karty zgłoszeń należy przesyłać na adres Regionalnego
Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
lub mailem na adres teatr@
rok.czestochowa.pl z dopiskiem „Wrażliwość na słowa”. Szczegóły na stronie:
http://rok.czestochowa.pl/
events.php?GroupId=1&ItemId=564
red.

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

16

17

nr 12 (723)

PRZEPIS

Domowy
pasztet

Składniki
300 g podgardla wieprzowego
500 g łopatki wieprzowej
300 g wątróbki wieprzowej
500 g wołowiny (pręga lub
łata)
100 g grzybów suszonych
2 cebule
5 jajek
0,5 l mleka
2 czerstwe bułki
100 g smalcu
ziele angielskie, jałowiec,
liść laurowy
gałka muszkatołowa
sól i pieprz - do smaku

Przygotowanie
Mięsa, poza wątróbką,
obsmażyć na smalcu na
silnym ogniu. Przełożyć
do rondla i zalać wodą,
dając tylko tyle wody, aby
mięso było przykryte. Do-

Palmy,
Pisanki,
Marzanny

25 marca 2018 r. w hali
Zespołu Szkół w Dąbrowie
Zielonej odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród w XXIV Regionalnym Konkursie na Palmę,
Pisankę i Marzannę. Gali
podsumowującej konkurs
towarzyszyć będą: stoły
wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.
Konkurs ma na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji związanych z okresem
wiosennym i wielkanocnym
– dokumentowanie zanikających zwyczajów i obrzędów.
Konkurs był skierowany
do następujących grup wiekowych: Przedszkolaki, Klasy I-III, zkoły podstawowe,
klasy IV-VII, Gimnazjaliści
i szkoły średnie, Dorośli.
Prace powinny są wykonane
własnoręcznie przy użyciu
tradycyjnych technik i materiałów. Autorzy inspirowali
się tradycjami rodzinnymi
oraz regionalnymi, w któdać namoczone wcześniej rych wyrastali.

grzyby, kilka ziaren ziela
i jałowca, kilka listków
Szczegóły na stronie:
laurowych. Dusić, aż mię- http://rok.czestochowa.pl/
so będzie bardzo miękkie, events.php?GroupId=1&Itered.
rozpadające się. Dopiero mId=571
wtedy dodać wątróbkę i
gotować jeszcze 15 minut.
Bułki namoczyć w mleku. Mięsa, grzyby i bułkę
przepuścić trzy razy przez
maszynkę do mielenia
mięsa. Za ostatnim razem
użyć sitka o mniejszych
otworach. Do masy dodać
jajka i starannie wyrobić,
aż masa będzie gładka i
lśniąca (w dokładnym wyrobieniu tkwi sekret dobrego pasztetu). Doprawić
W restauracji znajdującej
gałką, solą i pieprzem. Na- się obok wyjścia z sali odpraw,
pełnić foremki (3 keksów- siedział za stolikiem czterdziemężczyzna. Wpaki po ok. 1 kg każda) i piec stokilkuletni
trywał się w wypity do połowy
90 minut w temperaturze kufel piwa i co jakiś czas rzucał
wyczekujące spojrzenie w stronę
160 C.
bramek, skąd wychodzili pasaSmacznego! żerowie samolotu.

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

Na jego twarzy malowało
się skupienie. Bawiąc się od
niechcenia telefonem komórkowym, cały czas intensywnie nad
czymś myślał. Raczej przybył tu
w interesach niż dla spotkania z
rodziną. W pewnym momencie
przy barierkach pojawiała się
dobrze mu znana postać. Poderwał się z krzesła, wypił głębszy
łyk piwa i energicznym krokiem
wyszedł z restauracji. Albert Malinowski w towarzystwie swej
żony i dwóch kuzynów, pchając
wózki z walizkami, szli szeroką
ławą przebijając się przez tłum
ludzi, jak dziób lodołamacza.
Mężczyzna, który wyszedł z restauracji podniósł do góry rękę i
zawołał:
– Tutaj Albert, tutaj!
Malinowski zauważył go i
uśmiechnął się szeroko. Odmachnąwszy mu ręką, poszedł
w jego kierunku. Przywitał się z
nim ściskając się za barki i po-

40.
wiedział:
– Cieszę się, że znowu jestem
na polskiej ziemi! Ameryka to
nienormalny kraj! Nigdy więcej
tam nie wrócę! – odwrócił się
do swojej żony i przedstawił jej
mężczyznę, który wyszedł im na
przywitanie.
– Poznajcie się. To Aleksander Bartkowski. Wiele ci o nim
opowiadałem…
– Olek, po prostu Olek – mówił szczupły człowiek całując w
rękę żonę Malinowskiego.
– A ja Helena – odpowiedziała kobieta. – Olek? Ten co razem
kradliście jabłka u sąsiada jak
byliście dziećmi? – spojrzała pytająco na męża.
– Jakie jabłka? – Bartkowski
udał zdziwienie.
– Nie, nie skądże to nie ten!
– zaprotestował Malinowski. –
Tamten już ma własny sad. Wyobraź sobie dwieście czterdzieści
hektarów sadu! – odwrócił się do
tyłu i wskazał ręką na rozmawiających ze sobą kuzynów: – A to
są moi krewni, rodzina ze strony
matki – Krzysztof i Bolesław.
Bartkowski przecisnął się
między wózkami i przywitał z
dwoma kuzynami:
– Jak minął lot? – zapytał
używając grzecznościowej for-

mułki.
– Był długi i nudny – odpowiedział Bolesław i ziewnął
przeciągle.
– Przepraszam, u nas w Ameryce o tej porze jest noc.
Rozmawiając, szli w kierunku wyjścia z obszernego holu.
Przez oszklone drzwi widać było
kilkupoziomowy parking i sznur
taksówek stojących obok hali
przylotów. Malinowski wyjął
cygaro i próbował odpalić pozłacaną benzynową zapalniczkę.
– To mówisz Olek, że Orłowski kazał wysadzić most?
– spojrzał na swego kompana z
dziecięcych lat. – Nieprawdopodobne! On chyba oszalał?
– Wysadził most i dwa austriackie tiry, które po nim jechały! – dodał Bartkowski. – Wiedziałem, że jest porywczy, ale
nie aż do tego stopnia!
– O skurczybyk! – zaklął Malinowski kręcąc głową z podziwem.
– Trudny przeciwnik! Skąd o
tym wszystkim wiesz?
– Już od kilku dni piszą o tym
w gazetach. Tydzień temu on i
jakiś pijaczek, który podłożył
bombę trafili za kratki!
– To dobrze, że wpakowali go
do ciupy. Nie będzie nam prze-

szkadzał – zauważył Malinowski.
– Jak na razie wszystko idzie
po naszej myśli. Po drodze rozliczymy się z wynajęcia pokoju w
Mariottcie, limuzyny i rachunku
za kolacje. Ile to wyszło?
– Niewiele. Pokoju nie wynajęliśmy wcale, zamówiłem
najtańsze wino, a chłopaki okantowali właściciela limuzyny. W
sumie sto pięćdziesiąt złotych…
Pchając przed sobą wózki z
bagażami wyszli z sali przylotów. Kilka metrów za drzwiami
stał rząd taksówek. Albert Malinowski ze swoją żoną i Bartkowskim usadowili się w pierwszej z
nich, a dwaj kuzyni zajęli drugą.
Obydwaj kierowcy zacierali ręce
z uciechy, gdyż okazało się, że
ich klienci jadą aż do Lublina.
***
Pożółkłe palce podniosły położony na krawędzi popielniczki
papieros i wetknęły go do grubych warg wystających spod
niechlujnych wąsów. Piegowata
owłosiona ręka powędrowała w
stronę stojącego na biurku radiomagnetofonu. Kłąb siwego
dymu poleciał w kierunku siedzącego na krześle, skutego w
kajdany mężczyzny.
cdn
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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.

16

nr 12 (723)

19

Ustanowiony na dobre wiosną 1919, front polsko-bolszewicki przesuwa się sukcesywnie na wschód. Po zwycięstwie Polaków nad Ukraińcami w Galicji Wschodniej,
front ten obejmuje także Wołyń i linię rzeki Zbrucz.
Z końcem marca 1920 staje się jasne, że rokowania pokojowe z Sowietami są z ich
strony grą pozorów. 21 kwietnia w Winnicy Polska i Ukraińska Republika Ludowa
uzgadniają zasady współdziałania. Piłsudski i ataman Semen Petlura mają prowadzić wspólne wojska przeciw bolszewikom, dominującym w ukraińskiej stolicy.
Wbrew oczekiwaniom, armia nie zyskuje szerokiego poparcia ludności.

Front wschodni
1 listopada 1918

– wraz z wybuchem konfliktu o Lwów rozpoczyna
się wojna polsko-ukraińska.

16 lipca 1919
– konflikt polsko-ukraiński kończy się zwycięstwem Polaków, po wyparciu armii ukraińskiej za linię rzeki Zbrucz.

21 kwietnia 1920
– Rzeczpospolita podpisuje ugodę z rządem ukraińskim, uznając Ukraińską Republikę Ludową. Strony
między innymi uzgadniają przebieg granicy polsko-ukraińskiej na linii Zbrucza i Prypeci oraz współpracę
militarną przeciw wojskom bolszewickim na terenie
Ukrainy.

25 kwietnia 1920
– rozpoczyna się ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na opanowany
przez bolszewików Kijów.

26 kwietnia 1920
– Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydaje odezwę do Ukraińców: Wojska Rzeczpospolitej Polskiej

na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko
na ziemię Ukrainy. Ludności ziem tych czynię wiadomym, że wojska polskie usuną z terenów, przez naród ukraiński zamieszkanych – obcych najeźdźców,
przeciwko którym lud ukraiński powstawał z orężem
w ręku, broniąc swych sadyb przed gwałtem, rozbojem i grabieżą. Wojska polskie pozostaną na Ukrainie
przez czas potrzebny po to, aby władzę na ziemiach
tych mógł objąć prawy rząd ukraiński. Z chwilą, gdy
rząd narodowy Rzeczpospolitej Ukraińskiej powoła
do życia władze państwowe […] – żołnierz polski powróci w granice Rzeczpospolitej Polskiej.

7 maja 1920
– Wojsko Polskie wkracza do Kijowa.

Koniec maja 1920
– bolszewicy przechodzą do kontrofensywy.

13 czerwca 1920
– ostatnie jednostki Wojska Polskiego opuszczają
Kijów.

25 lipca 1920
– bolszewicy przełamują obronę rzeki Zbrucz.

Grafika propagandowa z 1920 roku autorstwa
Władysława Skoczylasa. Fot. Biblioteka Narodowa

Kwiecień 1920. Gen. Antoni Listowski (pierwszy z lewej) podczas rozmowy z atamanem Symonem Petlurą.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

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

Kamieniec Podolski, 1919 rok. Przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej ataman Symon
Petlura. Fot. Domena publiczna

Grafika opublikowana w czasopiśmie „Mucha”
14 maja 1920. Fot. Biblioteka Narodowa

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.

Wiosna 1920. Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę oddziału piechoty Wojska Polskiego. Fot. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
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Coraz większe
Pstrąg
zainteresowanie Kocinki 2018
paliwami
alternatywnymi

WĘDKARZE ŻYJĄ W ZGODZIE Z NATURĄ

Rośnie zainteresowanie Polaków elektromobilnością, a paliwa alternatywne
są coraz popularniejszym tematem w
polskich mediach i domach.
Elektromobilność w Polsce cieszy się
coraz większą popularnością. Kierowcy,
wraz z postępującym upowszechnieniem
tej technologii, są coraz bardziej zainteresowani pojazdami napędzanymi energią
elektryczną.
Zmianie ulega także podejście społeczeństwa do elektromobilności i paliw
alternatywnych, które w niskiej emisji
upatruje przyszłość transportu, licząc na
korzyści środowiskowe i ekonomiczne.
Hasło „elektromobilność” w 2016 roku
pojawiło się w polskich mediach ponad 4
tysiące razy. W 2017 roku już 20 tysięcy

razy. Podobnie z hasłem „samochody elektryczne” - 14 tys. publikacji w 2016 roku
względem 31 tys. w 2017 roku, co daje
wzrost o 120 proc. Rekordowy wzrost zanotowało hasło „gazomobilność”.
W 2016 roku Press-Service Monitoring
Mediów odnotował jedną publikację w tym
zakresie, a w 2017 r. już 256. To wzrost o
25,5 tys. procent. Miniony rok to przede
wszystkim intensywne prace nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Elektromobilność gościła
także na większości kongresów i konferencji branżowych. Bezsprzecznie jest to powód do zadowolenia. Im więcej będzie się
mówić o elektromobilności, tym większa
będzie świadomość społeczna i proekologiczna.
red.

Zdrowa kranówka
Kranówka nie cieszy się w Polsce dobrą opinią. W przeciwieństwie na przykład do Skandynawów czy Holendrów
nie mamy do niej zaufania, rzadko też
mamy okazję poprosić o nią w restauracji. Polskie Towarzystwo Programów
Zdrowotnych przeprowadziło badanie, z
których wynika że jedynie co ósma osoba najczęściej wybiera do picia wodę z
kranu.
Większość z nas sięga po wodę butelkowaną, a przed spożyciem wody kranowej
przegotowuje ją lub filtruje. 40% badanych
nie pije jej, ponieważ jest zbyt twarda,
zostawia osad na naczyniach i kamień w
dzbanku.
Twarda woda zawiera duże ilości soli
wapnia i magnezu, głównie wodorowęglanów, a osad, widoczny szczególnie przy
gotowaniu wody, to wytrącające się, nierozpuszczalne w wodzie węglany wapnia
i magnezu. Wapń i magnez są makroelementami niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka,
często je suplementujemy, a więc nie powinniśmy się obawiać ich obecności w
wodzie i nie powinno nas to zniechęcać do
jej picia.
Przed wypiciem wody kranowej nie ma
potrzeby jej filtrować ani przegotowywać,
a bywa to wręcz działanie niewskazane.
Eksperci ostrzegają przed stosowaniem filtrów z odwrotną osmozą, które usuwają z

wody wszystkie potrzebne składniki. Nieumiejętne i zbyt długie stosowanie filtrów
węglowych powoduje gromadzenie się w
nich materii organicznej, która jest świetną
pożywką dla nicieni i bakterii.
Woda w sieci wodociągowej jest wystarczająco oczyszczana w stacjach uzdatniania, nie ma więc potrzeby jej filtrowania
i przegotowywania przed spożyciem. Poza
tym żadna woda nie powinna pozostawać
zbyt długo w kontakcie z powietrzem, w
którym znajdują się bakterie, zarodniki,
roztocza itp.
Na co należy zwrócić uwagę i jak upewnić się, że woda dostarczana do naszego
domu jest bezpieczna? Pewnym zagrożeniem jest jakość rur doprowadzających
wodę do konsumenta. Jeśli są to niewłaściwe zastosowane rury podatne na korozję,
w wodzie mogą pojawić się związki żelaza, które samo w sobie jest pożyteczne, ale
obniża walory smakowe i wizualne.
W prawidłowo skonstruowanych przyłączach wodociągowych takie zjawisko
nie występuje. Woda z kranu jest starannie
oczyszczana, a jej jakość jest kontrolowana, możemy więc bez obaw pić ją bezpośrednio z wodociągów.
Przed wypiciem zaleca się jednak
spuszczenie pierwszej partii wody, która
zbyt długo zatrzymana była w rurach. Reasumując, woda z kranu w Polsce jest bezpieczna i można bez obaw ją pić.
red.

Zima, pstrągi i dobra zabawa - tak w skrócie można byłoby opisać zorganizowane
przez koło PZW Mykanów, XIV Towarzyskie Zawody o Puchar Wójta Gminy Mykanów, które odbyły się w lutym 2018 r. Tym
razem na starcie stanęło 57 wędkarzy z różnych stron kraju.
Rywalizacja odbyła się o największą rybę
złowioną, zmierzoną i sfotografowaną na specjalnie otrzymanej miarce. Klasyfikowano w
dwóch kategoriach spinning i mucha. Wędkujący mogli rozjechać się po całej długości
rzeki, żeby odnaleźć dobre i odpowiednie dla
siebie miejsce. Łowienie pstrągów i lipieni
w gęsto padającym śniegu dostarczyło porcję niesamowitych wrażeń. Początek sezonu
pstrągowego dla wielu jest magiczny i długo
wyczekiwany. Każdy chciałby zacząć sezon
przynajmniej przyzwoicie, więc starania o
rybę są większe. Z biegiem czasu docierały
wieści o złowionych rybach. Po prawie pięciu
godzinach wszyscy odliczyli się na miejscu
zbiórki. Do weryfikacji przedstawiono 12 ryb.
Łowiono przeważnie pstrągi, ale w spinningu
zwycięstwo dał duży lipień. Ryb było oczywiście więcej. Jedna nawet uciekła nieostrożnemu zawodnikowi z miarki do wody, strata tym
większa, bo ryba była na miarę zwycięstwa.
W tym roku Koło Mykanów nie było gościnne i pierwsze miejsca w obydwu kategoriach przypadły dla gospodarzy. W kategorii
spinningowej wygrał Dominik Heluszka (lipień 42,5 cm), a na muchę triumfował Rafał
Klimczak (pstrąg 36,2 cm). Puchary dla najlepszych wręczył wójt gminy Dariusz Pomada. Gościem specjalnym był starosta częstochowski – Krzysztof Smela.
Jeszcze długo po oficjalnej części zawodów
uczestnicy gościli się przy ognisku, a opowieści o rybach nie było końca. Dla każdego znalazło się miejsce przy wcześniej przygotowa-

nych stołach. Niektórzy wędkarze zabrali ze
sobą żony, które mogły spędzić czas w świetnej atmosferze. Jak zawsze można było upiec
kiełbaskę na patyku, zasmakować szmalcu z
chlebem i spróbować wielu smakołyków.
Członkowie Koła bardzo dziękują za pomoc w organizacji zawodów: Beacie i Mieczysławowi Kowalski, Barbarze i Jarosławowi
Piątek, Dariuszowi Kapinosowi, Łukaszowi
Pecy, Adamowi Wochalowi i piekarni „Tyf-Pol”. Specjalne podziękowania dla Nadleśnictwa Kłobuck za udostępnienie terenu pod
bazę zawodów.

Wyniki zawodów:
Spinning
1. Dominik Heluszka - Mykanów
2. Zbigniew Wieluński - Mykanów
3. Tomasz Hajn - Gostynin
4. Dariusz Karczewski - Opole
5. Jerzy Wodecki - Będzin
6. Janusz Trzepizur - Mykanów
7. Tomasz Rajm - Sieradz
8. Sławomir Tyszkiewicz - Gostynin
Sztuczna mucha
1. Rafał Klimczak - Mykanów
2. Tomasz Kutak - Mykanów
3. Rafał Rajm - Sieradz
4. Dawid Witkowski - Mykanów
Tekst i zdjęcie: Adam Nogaj

Podsumowanie roku 2017 w Kole Wykromet
W Rzerzęczycach w barze „Pod gruszą”
tradycyjnie, jak co roku spotkali się na zebraniu sprawozdawczym członkowie Koła
PZW Wykromet. Zgromadzeni zapoznali się
ze sprawozdaniami z działalności koła i efektami działania Społecznej Straży Rybackiej.
Przedstawiono gatunki i ilości ryb, jakie zostały wpuszczone w 2017 roku do rzeki Warty
na odcinku, którym opiekuje się Koło (Mstów
– Rzeki Wielkie). Podczas zebrania wręczono
odznaczenia: Srebrną Odznakę PZW otrzymał
wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Tomasz Błachowicz, Medalem za
Zasługi w Rozwoju dla Wędkarstwa Polskiego został uhonorowany członek rzecznik dyscyplinarny Koła Piotr Ciężkowski. Puchary i
dyplomy otrzymało najlepszych 7 wędkarzy
Koła. Wyłoniono ich z klasyfikacji Grand

Prix, która obejmowała 5 zawodów wędkarskich, rozegranych w różnych dyscyplinach.
W każdych zawodach można było zdobyć 20
punktów za pierwsze miejsce i tak do 20 miejsca, za które zawodnik otrzymywał 1 punkt.
Najlepsza 10 Grand Prix 2017
Koła PZW Wykromet:
1. Jerzy Bekus – 77 pkt.
1. Andrzej Michalak – 77 pkt.
3. Piotr Gajecki – 69 pkt.
4. Janusz Krysiak – 68 pkt.
5. Jerzy Kardas – 63 pkt.
6. Adrian Michalak – 57 pkt.
6. Kazimierz Mokrzycki – 57 pkt.
8. Piotr Michalak – 54 pkt.
8. Janusz Ciastek – 54 pkt.
10. Andrzej Dyl – 43 pkt.
RSA

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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„Często najmądrzejszą odpowiedzią
jest milczenie.”

Rozmawiają koledzy w pracy:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
dania.
– Tak? A jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi
ruskie i sznycle z kapustą włoską.

Lew Tołstoj

Dolly

Problemy z ciastem drożdżowym
Żeby upiec ciasto drożdżowe potrzeba czasu, cierpliwości i siły. Często zdarza się, że ciasto drożdżowe „nie
wychodzi”. Oto najczęściej pojawiające się problemy:
* Ciasto nie rośnie
– Drożdże nie były świeże. Należy sprawdzić termin
ich przydatności. Poza tym drożdże powinny być jasnobeżowe, bez nalotu, mieć przyjemny, lekko orzechowy
zapach. Świeże drożdże są elastyczne. Stare natomiast
nabierają brązowego koloru, są spękane i kruszą się.
– Mleko (woda) dodane do rozczynu miało niewłaściwą temperaturę. Zbyt gorące mleko może całkowicie
zahamować fermentację, a zbyt zimne znacznie spowolnić ten proces.
– Do rozczynu dodaliśmy zbyt dużo cukru. Wbrew
pozorom drożdże nie lubią dużej ilości cukru. Nie służy
im także bezpośredni kontakt z solą.
– Miejsce, gdzie odłożyliśmy ciasto jest niewystarczająco ciepłe. Ciasto najlepiej rośnie w temperaturze 25-30
stopni Celsjusza.
– Ciasto ma niewłaściwą konsystencję (jest zbyt twarde).
* Ciasto opadło podczas pieczenia
– Ciasto jest „przerośnięte”, czyli za mocno wyrosło.
Stało się wysokie i bardzo lekkie.
– Przyczyną może być także zbyt częste otwieranie
drzwi piekarnika (zwłaszcza na początku pieczenia).
* Ciasto ma zakalec
– Do ciasta użyliśmy zbyt dużo dodatków (np. cukru,
tłuszczu).
– Ciasto za słabo wyrosło na blaszce (po drugim wyrobieniu).
– Temperatura pieczenia była za wysoka. Ciasto może
być spieczone z zewnątrz, a surowe w środku.
– Temperatura pieczenia była za niska. Ciasto szybko
rośnie i równie szybko opada, tworząc zakalec.
– Niedopieczenie ciasta. Zakalec powstanie, gdy ciasto zbyt wcześnie wyjmiemy z piekarnika.
– Upieczonego ciasta nie należy od razu wyciągać z
piekarnika. Zbyt duża różnica temperatur może spowodować, że ciasto opadnie i powstanie zakalec.
* Ciasto popękało
– Ciasto zostało zbyt szybko włożone do piekarnika.
Niewystarczająco wyrosło, a powstające podczas pieczenia gazy wewnątrz ciasta spowodowały pękanie.
– Ciasto pieczone było w zbyt wysokiej temperaturze.
– Ciasto było zbyt twarde.
– Upieczone ciasto gwałtownie wystygło.

Suczka urodzona w 2014 roku, rasy mix, umaszczenie ciemnobrązowe. Po sterylizacji i i kastracji.
Dolly to prawdziwy wulkan energii. Uwielbia biegać, ciężko ustać jej w jednym miejscu. W emocjach
może zaczepiać inne psy, więc najlepiej jakby trafiła do domu, w którym nie będzie innych zwierząt.
Koniecznie musi mieć zapewnioną odpowiednią
ilość ruchu. Czeka na nowy dom od 16.10.2017 r.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Misie
i mity
We wczesnym okresie
gierkowskich miałem przyjemność spotkać w Przemyślu
Węgrów. Oni mówili po ichniejszemu i łamaną ruszczyzną, my po swojemu i łamaną
ruszczyzną, była więc wspólna płaszczyzna komunikacji.
Do tego piliśmy wino owocowe „Czardasz”. Ograniczenia
lingwistyczne ratowały nas
przed koniecznością tłumaczenia, dlaczego ten płyn nazywamy winem i to – w dodatku – z taneczną nazwą.
Węgrzy byli młodymi patriotami, przyjechali do Przemyśla, by złożyć hołd lwom
madziarskim broniącym w
1914 r., w tutejszej twierdzy,
granic Ojczyzny Arpada.
Po trzecim „czardaszu”
wspólnie płakaliśmy nad ich
ofiarą i tragedią w Trianon,
powtarzając światu „nie, nie,
nigdy”. Tak żeśmy się nie
zgodzili na odrąbanie od Korony św. Stefana Górnych
Węgier (Słowacji), Transylwanii i Chorwacji. Co prawda, z tą Słowacją miałem
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problem, w tym samym czasie
sympatyzowałem z holką z
Brandejowa, która absolutnie
nie chciała być Górną Węgierką.
W każdym razie spotkanie przemyskie umocniło
tradycyjną przyjaźń polskowęgierską (Polak, Węgier
dwa bratanki itd.). Do dziś 15
marca wznoszę toast za braci
Madziarów.
Jest tak, że jak kogoś lubimy, to historię jego kraju
przyjmujemy w sposób uwypuklający dobre strony. 15
marca 1848 r. Węgrzy rozpoczęli powstanie przeciw austriackim Habsburgom, potem
15 marca 1956 r., od złożenia
hołdu wodzowi tamtego powstania, naszemu generałowi
Bemowi, zaczęło się kolejne
powstania antysowieckie. Jak
się nie wgłębiamy w szczegóły, to wszystko brzmi sympatycznie. W szczegółach by się
okazało, że wojska Bema w
Siedmiogrodzie paliły wioski
Rumunów i Sasów, którzy nie

pragnęli być Węgrami. Mamy
też tu i nasz historyczny paradoks. Z Bemem walczył,
w szeregach armii rosyjskiej,
sztabskapitan Romuald Traugutt, który później został
przez Rosjan powieszony
jako wódz naszego powstania
styczniowego. Bem, z kolei,
zamiast umrzeć jak bohater,
stał się najemnikiem tureckim, przyjął wiarę muzułmańską i bardzo chwalony był
przez arabskich mieszkańców
Aleppo, którego to miasta był
gubernatorem. Ścieżki żywota idą zwykle po pokręconych
drogach, dobrze jednak, że
obaj bohaterzy chronieni są
przed lustracją IPN.
Takie też pokręcone drogi
żywotów, tworzą zbiorową
historię narodów. Człowiek –
anioł, tak jak i człowiek – diabeł, to rzadkie unikaty. Statystyczna większość tworząca
historię zbiorową nie była ani
całkiem zła, ani całkiem dobra, raz czyniła coś dobrego,
raz coś złego, wszystko się

mieszało jak w „kotle czarownic”.
Sympatia i antypatia do
innych narodów nie ma większego związku ze znajomością
historii czy kultury danej społeczności. Z historii Węgier
wybieramy to co nam miłe,
a z kultury „Lokomotiv GT”
i „Omegę” (o ile jeszcze ktoś
pamięta te kultowe dla mojego pokolenia zespoły rockowe). Z narodami jest jak z misiem. Miś, czyli niedźwiedź
jako taki, to nieprzyjemne bydle, któremu śmierdzi z gęby,
ma pchły, a w dodatku okrada
śmietniki. Ale chyba każde
dziecko uwielbia przytulić się
do misia (co niektórzy dorośli
też sobie robią misiaczki). I
co? I źle? Niezgodne z prawdą? A kogo to obchodzi.
Lubię ludzi, którzy lubią
ludzi i narody które lubią inne
narody. I choć to wszystko
ułuda, to przez takie lubienie,
świat się staje lepszy i bezpieczniejszy.
Jarosław Kapsa
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