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Wszelkiej pomyślności,
samych sukcesów
oraz spełnienia marzeń
w Nowym Roku
życzy

tel. 783 700 415
www.zespolneo.blo.pl

Tygodnik 7 dni w roku 2015 – podobnie jak w latach poprzednich (od 11 lat) – będzie przedstawiał sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną naszego miasta oraz regionu. Zapewniamy naszych Czytelników, że nie zmieniamy
kierunku i równie skrupulatnie, co przed laty będziemy sondować poczynania władzy. Za zaszczyt poczytujemy
sobie traktowanie nas przez polityków jako prasy zakazanej, „podziemnej” niczym za czasów PRL-u. Nie będziemy
kopii kruszyć o pomijanie „7 dni” w konferencjach prasowych i w spotkaniach z władzami miasta, nie będziemy też
włosów rwać z powodu kolejnych pozwów przeciwko Redakcji.
Wiemy co do nas należy i to zrobimy, licząc jednocześnie na wsparcie ze strony Czytelników.
Zespół redakcyjny Tygodnika 7 dni

2015 to będzie dobry rok!

Dla wielu częstochowian 2015 to rok
sukcesów, dla innych wręcz przeciwnie.
Pan Jan z Częstochowy przyszedł do
„7 dni”, by spytać, gdzie mógłby znaleźć
pomoc. Kiedyś miał rodzinę: żonę i syna.
Niespodziewanym zbiegiem tragicznych
okoliczności stracił wszystko. Przez jakiś
czas był bezdomny, teraz mieszka kątem
u znajomych.
Historia pana Jana nie jest raczej ku
pokrzepieniu serc, ale z drugiej strony
arogantów sprowadza na ziemię.

- Jak zaczął się dla Pana 2015 rok i jak –
Pana zdaniem – się skończy?
- 2 stycznia mój dzień zaczął się, jak

każdy od kilku lat tak samo - skoro świt.
Wcześnie rano idę za ciuchami lub jakimś
drzewem, by coś przynieś do domu, bo
mamy piec, a czymś ogrzać izby trzeba.
Jak uzbieram sporo to przynoszę do domu
i idę znowu, by zbyt dużo nie dźwigać. W
ciągu dnia chodzę tak ze trzy cztery razy.
Pyta pani dlaczego nie pracuję? Jestem
chory i nikt nie chce przyjąć mnie do pracy.
A renty nie dostałem, bo według urzędników mam zbyt mało lat pracy, chociaż całe
życie ciężko tyrałem. Chętnie bym poszedł
do roboty..., niech mi pani uwierz żadna to
przyjemność łazić po śmietnikach...

dokończenie str. 3
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Wróżby kumaka
Z początkiem roku oczekuje
się od pismaków umiejętności
wróżenia. No i co, panie mądry,
co to nas czeka w tem nowem
roku? Czy, pan, wiesz, co to będzie z nami i naszem miastem?
Nie wiem. I jak mówił klasyk
– bohater „Przeminęło z wiatrem”: „szczerze mówiąc, już
mnie to nie interesuje”.
Wpadliśmy w pewien korkociąg, w którym przyszłość
podobnie jak przeszłość przestają mieć znaczenie. Liczy się
dziś. Zamiast stawiać na trwałość, myślimy o przetrwaniu.
Wszelka długofalowa strategia

na innej drodze poszukiwania
szczęścia. Powtórzcie sobie za
Epikurem: szczęście to tylko
(aż) brak cierpienia. Gorzej zawsze być może, starajmy się by
nie było.
Przykładem
pozytywnego
myślenia może być samopoczucie lokalnych działaczy
sportowych. Jeśli oswoimy się
z myślą, że AZS i Włókniarz
nie zdobędą mistrzostwa Polski, jeśli przyzwyczaimy się, że
określenie ekstraklasa nie pasuje
do nazwy Raków, to wówczas
każdą wygraną „naszych” fetować będziemy jak historyczny
sukces. Częstochowa jako miasto dawno wypadło z I ligi, minimalizując swoje aspiracje będziemy mieli więcej powodów
do radości.
Uwagi owe zwłaszcza kieruję do kolegów z prawicy. W
ostatnich wyborach lokalnych
prawica zademonstrowała swój
potencjał jak niedźwiadek wychodzący z gawry po czteroletnim śnie. Głosił nasz miś
marzenia o Uniwersytecie Częstochowskim (zamiast nadziei,
by w naszym mieście zaczęli
studiować ludzie potraﬁący czytać, pisać i rachować). Obiecywał inne cuda, tak pasujące do
krajobrazu jak projekt produkcji
pomarańczy na gruntach pohutniczych. Z całą sympatią w tegorocznych wyborach prawica
na strachach, lekach i fobiach
może zdobyć 30% miejsc w
parlamencie, ale nawet i tylu
nie zdobędzie na pustych
obietnicach. Idźcie lepiej drogą Epikura, zadeklarujcie „gorzej z nami już nie będzie”. To
wystarczy, by obudzić nadzieję
na szczęśliwe lata.
I tego wszystkim życzę

opatrzona jest krótkim terminem przydatności do spożycia.
Polityk widzi najbliższe wybory, pracownik najbliższe pobory.
Potem jakoś to będzie. To jakoś
zastąpiło jakość.
Współczesność jest inwazją
śmieci. Pracujemy na „umowach śmieciowych”, kupujemy
śmieciowe produkty oferowane w śmieciowej architekturze.
Śmieciowa staje się demokracja
i nasze życie.
Sami stajemy się śmieciami.
Życie każdego człowieka ma
sens, gdy łączy się z dumą z dokonań i nadzieją na nowe, trwałe osiągnięcia. Ta sama zasada
dotyczy zbiorowości. Z czego
jesteśmy dumni, co nam się jako
mieszkańcom
Częstochowy
udało zrobić w ciągu 25 lat wolności? Zazwyczaj zamiast dumy
mamy rozżalenie: zabrali nam
województwo. Zamiast nadziei
oczekiwania: może nam oddadzą województwo. Magia uzależnienia rozwoju od usytuowania w mieście stołka rządowego
urzędnika jest silnym afrodyzjakiem. Jak każda tego typu podnieta świadczy o impotencji.
Demokracja jest jak lustro:
mamy taką władzę jacy sami jesteśmy; taką elitę na jaką zasłużyliśmy. Mamy elitę, która dawno zrezygnowała z obowiązku
przywództwa, koncentrując się
na łagodnym dryﬁe. Mamy elitę, która nie odpowie na pytanie „jak żyć”, lecz tylko obieca
„bendzie lepiej”.
Komu, gdzie i za ile „bendzie
lepiej”, nie ważne. Bo nie ważne jest co będzie, ważne jak jest.
Nim przyjdzie czas „lepieja”,
minie mu termin do spożycia.
Szanowni mieszkańcy Częstochowy! Skończcie z marzeniami. Jeżeli nie macie gdzie
wyjechać, skoncentrujcie się

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra...
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przedstawiać śmieszne sytuacje z życia prywatnego, mogą ilustrować życie
miasta - mogą być zabawne lub całkiem na serio.
Zapraszamy do tworzenia kącika z "Przymrużeniem Oka".
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Klub Literacki Złota Jesień
Gdy spadnie śnieg
Gdy spadnie śnieg z obłoków ciemnych,
Spod rzęs upadnie żalu łezka...
Z żałością spojrzę na termometr,
Gdzie na dół będzie spadać kreska?
Mróz ściśnie biedne gołe drzewa,
Drżące od zimna, po konary.
Na drogach sanna bieg rozpocznie
I gdzieś rozdzwonią się janczary...
Nad tą posępną zda się bielą,
Gwiazda północy wzejdzie blada.
Gdy ujrzę senny obraz w bieli,
Wtedy spokojnie w sen zapadam...
Wanda Sowińska
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Zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania własnych zdjęć. Mogą

Jarosław Kapsa

Żona po przebudzeniu się w sylwestrowy ranek
spogląda w lustro i szturchając męża mówi:
O Boże… jaka ja już jestem stara… Mam pełno
zmarszczek, obwisłe piersi, opadłe powieki i
tłusty brzuch. Kochanie! Mógłbyś powiedzieć mi
coś miłego, żebym się lepiej poczuła w Nowym
Roku!
No wiesz… na pewno wzrok masz świetny.
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WANDA SOWIŃSKA pisze wiersze od najmłodszych lat, wydała już 13 tomików i przygotowuje kolejny. Jej teksty były publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest na emeryturze, mieszka w Częstochowie, od niedawna jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień”.

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją do Gaude Mater,
przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.

08.01.2015 czwartek

dokończenie ze str. 1
Wcześniej pracowałem przy myciu
podłóg na hali z maszynami w jednym
z zakładów produkujących części samochodowe w Częstochowie. Zatrudniała mnie agencja pracy z Chorzowa.
Potem jednak robota się skończyła i
mnie zwolnili.
Później szukałem pomocy, ale dziś
już wiem, że MOPS mi nie pomoże,
byłem też w PEFRON-ie, ale tam również nikt nie był zainteresowany moim
losem. Kiedyś chodziłem do Powiatowego Urzędu Pracy, nawet byłem zarejestrowanym bezrobotnym, jednak
tylko się odhaczałem, a żeby jakąś robotę dali to nie. Urzędnicy mówią, że
pracy dla mnie nie ma i nic mi nie zaoferowali. Nadal zresztą jestem u nich
w spisie...
Kilka miesięcy temu chodziłem na
obiady na Krakowską, ale nie chcę
brać czegoś za darmo. Nigdy nie piłem alkoholu, nie popadłem w żaden
hazard, po prostu tak się życie potoczyło...
Dziś utrzymuję się ze zbiórki puszek, butelek, po prostu śmieci. Czasami nawet coś użebram, ale wszędzie
wyganiają, najczęściej Straż Miejska.
Mówiłem im, że zbieram na leki, bo przecież nikogo nie okradam, nikomu nie robię
krzywdy.
A ja naprawdę
chodzę wszędzie, pytam o pracę tylko że
nikt
schorowanego
człowieka nie chce.
Wprawdzie nie mam
jeszcze czterdziestki,
ale nie wolno mi dźwigać, bo mam chory
kręgosłup, jestem po
zawale i niedowidzę.
Od niedawna dostaję parę groszy z

MOPS-u na leki i na życie. Dostaję
370 złotych na miesiąc. Powinienem
kupować lekarstwa, by w ogóle być
sprawnym, ale nie kupuję, bo nie miałbym na życie. Musze zapłacić w tym
miesiącu za prąd, wyszło prawie 40
złotych, a jeszcze woda, kanalizacja,
butla gazowa... A jedzenie, z czego?
Dlatego mam całą szafkę niewykupionych, starych recept.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że obowiązkiem władz miasta jest zapewnienie minimum takim ludziom jak ja, ale
co to tak naprawdę znaczy? W urzędach patrzą na mnie z politowaniem,
ale takich jak ja jest w Częstochowie
coraz więcej.
Nie widzę przyszłości w tym kraju, w tym mieście i w roku 2015 i w
kolejnych latach. Jestem kompletnie
załamany i nie wiem co ja mam dalej
robić... wziąć najlepiej linę i się powiesić...
Pan Jan nie będzie miał - na szczęście - powodów targać się na swoje
życie, bo są jeszcze w Częstochowie
ludzie dobrej woli. Innym mieszkaniec
naszego miasta wyciągnął do niego
pomocną dłoń. Rok 2015 zapowiada
się dla pana Jana wcale nie taki zły, jak
przypuszczał.
Renata R. Kluczna

Od 1 stycznia nowe zasady
w uldze na dzieci

Izba Skarbowa w Katowicach przypomina, że z początkiem
2015 roku weszły w życie nowe przepisy, rozszerzające zasady
przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi
też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.
Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd
pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała
się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie
będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem
zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.
Już w 2015 roku kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i
drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde
kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą
dzieci w rodzinie.
Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:
* 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały
rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego
małżonka),
* 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie
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OGŁOSZENIE

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2014 r.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą przy ul Staszica 5
w Częstochowie zorganizowała
"VII Zbiórkę Żywności - Tak Pomagam" w dniach 12 - 13 grudnia 2014 r.
Zbiórka została przeprowadzona w Częstochowie, Myszkowie,
Radomsku, Wieluniu, Zawierciu i Żarkach.
Nazwa organu i nr pozwolenia:
Minister Administracji i Cyfryzacji
- Decyzja Nr 147/2014 z dn. 10 marca 2014r. Warszawa
Ogółem zebrano 9,5 tony artykułów spożywczych o długim terminie ważności. W zbiórce uczestniczyło 450 wolontariuszy: młodzież ze Szkolnych Kół
Caritas, członkowie Paraﬁalnych Zespołów Caritas oraz pracownicy Caritas.
Zebrane artykuły zostały przekazane potrzebującym w formie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia (739 sztuk) oraz żywność została
przekazana do przytulisk i jadłodajni prowadzonych przez Caritas Częstochowską na terenie Częstochowy, Radomska, Wielunia i Zawiercia oraz podopiecznych Domu Samotnej Matki w Żarkach.
Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki:
1. koszty administracyjne (telefony, znaczki, papier, itp.) - 800 zł
2. koszty transportu i dojazdu - 1400 zł
3. koszty promocyjne (plakaty, ulotki, identyﬁkatory, itp.) - darowizna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem 2200 zł

3

wychowującą dziecko,
• 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku
małżeńskim, w tym również przez część roku.
Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.
Obecnie współczynnik dzietności wynosi ok. 1,3 i jest znacznie
poniżej wartości zapewniającej zastępowalność pokoleń (ok. 2,1),
której nie gwarantuje model 2+2, czyli posiadanie przez rodzinę
dwójki dzieci. Pomimo pozytywnych sygnałów, takich jak obserwowany w pierwszej połowie 2014 wzrost liczby urodzeń (pierwszy od lat), polityka państwa musi zachęcać do posiadania dzieci.
Jak wynika z badań prowadzonych w innych krajach, najskuteczniejszym instrumentem finansowym wpływającym na zwiększenie dzietności jest wsparcie rodziców przy decyzji właśnie o trzecim dziecku. O ile bowiem sytuacja finansowa nie jest kluczowym
kryterium w przypadku decyzji o posiadaniu pierwszego i zwykle
drugiego dziecka, o tyle decyzja o trzecim dziecku jest często determinowana właśnie sytuacją ekonomiczną.
W latach 2015-2020 – tak wynika z zapowiedzi rządu - ponad
2 mld zł ma być przeznaczonych na tworzenie przyzakładowych
żłobków i przedszkoli, a od 2016 z urlopów rodzicielskich będą
mogli korzystać także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o
dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni ok. 1.000 zł świadczenia.
Podatnik korzystający z ulgi na dzieci wypełnia PIT-36 lub PIT37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań. Podatnik, który chce otrzymać przysługującą kwotę niewykorzystanej ulgi na
dzieci, składając zeznanie za 2014 rok dodatkowo wypełnia PIT/
UZ. Formularz ten stanowi
uzupełnienie zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37) składanego za 2014.
red.
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Żywe i sztuczne zwierzęta na Jasnej Górze

Brakuje gipsowego krasnala
Tegoroczna bożonarodzeniowa szopka na Jasnej Górze przyciąga,
jak co roku, rzesze chcących pooglądać z bliska zwierzęta goszczące na
terenie klasztoru ojców paulinów. Klatek jest niewiele, a spore wybiegi
upodabniają szopkę bardziej do wiejskiej zagrody, niż do miniaturowego zoo, co nadaje jej swojski klimat, mimo że niektóre gatunki jasnogórskich gości są całkiem egzotyczne, jak np. alpaki.
Zwiedzający zachwycają się żywymi zwierzętami, ale jednocześnie
druzgocącej krytyce poddają pomysł umieszczania w szopce zwierząt
sztucznych.
– Gdyby tu były same plastikowe zwierzęta, nie raziłoby to tak i nikt
nie narzekałby na ich tandetność – uważa pan Waldemar z Rakowa.
– Jednak przez kontrast z żywymi zwierzakami te sztuczne ﬁgury wydają się szczególnie paskudne, niemal jak ogrodowe gipsowe krasnale
– podsumowuje nasz rozmówca i dodaje, że zwłaszcza dziwi go brak
zachowania skali sztucznych zwierząt. – Jeśli sztuczna żyrafa jest wysokości sztucznego słonia, to dzieci, które nie widziały tych zwierząt w
naturalnej skali mogą zostać wprowadzone w błąd i mogą myśleć, że
niektóre zwierzęta są takiej wielkości, jaką widziały na Jasnej Górze.
Może to jest młode żyraﬁątko i dlatego takie niskie? – zastanawia się
nasz rozmówca.
Kontrowersje również wzbudza wierność odwzorowania zwierząt
przez prezentowane w jasnogórskiej szopce ﬁgury.
– Nie jestem plastykiem, tylko zootechnikiem, więc mogę sobie pozwolić na stwierdzenie, że te krowy są średnio podobne do rzeczywistych
zwierząt – komentuje pan Witold z Tysiąclecia. – Wyobrażacie sobie
Państwo, żeby takie krowy stały gdzieś w starożytnej Grecji? – pyta nas
retorycznie kręcąc głową z niesmakiem. – Tego typu ﬁgury są dobre
do reklamowania wesołego miasteczka, ale poważny klasztor mógłby
chyba sobie zafundować rzeźby z wyższej półki – pan Witold uważa, że
zapchaniu szopki sztucznymi zwierzętami winne są nadmierne oszczędności.
Na zupełnie inny problem zwraca natomiast uwagę pani Agnieszka z
Trzech Wieszczów.
– Te plastikowe bociany przykryte warstwą śniegu wyglądają niedorzecznie. Ktoś niezorientowany mógłby pomyśleć, że ptaki te zimują w
Polsce. Bardziej mi chyba nawet przeszkadza śnieg na bocianach, niż na
słoniu, czy żyraﬁe – pani Agnieszka nie może się pogodzić z widokiem
ośnieżonych bocianów, ale za to chwali wnętrze tegorocznej szopki –
Ten pomysł z przemijaniem, lustrami i zegarami to o wiele ciekawsza
dekoracja, niż ociekająca krwią tematyka aborcyjna, która tu królowała
dwa lata temu. Wielu moich znajomych, którzy tu byli z dziećmi, oceniło
tamten wystrój jako widok nienadający się dla najmłodszych.

szopki. Tata Karolka pociesza go, że sztuczne zwierzątka nie pachną
prawdziwym mięsem i z pewnością nie są dla lisów atrakcyjne.
Naprzeciw klatki z lisami jest klatka z białym psem. Widok psa w
klatce pomiędzy sztucznymi zwierzętami z safari bardzo wzruszył
Emilkę, sąsiadkę Karolka.
– Szkoda mi tego psa, który nie może sobie pobiegać – mówi Emilka, a jej tata dodaje, że klatka z zamkniętym w środku psem, stojąca pomiędzy plastikowymi słoniami, zebrami i żyrafami wygląda
szczególnie groteskowo.
Na szczęście wiele osób nie zwraca wcale uwagi na sztuczne zwierzęta i cieszy się kontaktem z tymi prawdziwymi.
– Bardzo nam się podobają wszystkie prawdziwe zwierzątka, tym
bardziej, że niektóre trudno spotkać, a na Jasnej Górze można im się
przyjrzeć z bliska – mówią Michelle i Vanessa z Niemiec, ucieszone,
że za rok znowu odwiedzą Częstochowę i zobaczą być może jakieś
zwierzaki, których do tej pory jeszcze u nas nie było.
hubb

Dzieciom lale przeszkadzają mniej

Najmłodsi zdecydowanie wolą zwierzęta prawdziwe, a na sztuczne
zwracają mniejszą uwagę, niż dorośli. Dzieciom nie przeszkadza ani
dyskusyjne podobieństwo zwierząt sztucznych do prawdziwych pierwowzorów, ani brak zachowania skali, ani śnieg na grzbiecie wielbłąda.
Najmłodsi zwracają uwagę na zupełnie inne szczegóły.
– Te sarenki to ktoś ustawił koło lisów specjalnie, żeby je zdenerwować, że nie mogą sobie zapolować – mówi Karolek z Północy, który
uważa śnieżnobiałe lisy za najsympatyczniejsze zwierzęta tegorocznej

O długie weekendy w tym roku trudno
W 2011 roku do listy dni ustawowo w Polsce wolnych od pracy dołączył 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli. Od czterech więc już lat mamy
13 dni wolnych. Z komunikatu „Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” wynika natomiast, że pracownicy państw UE mają średnio 12,6 dni
wolnych od pracy. Mamy więc trochę lepiej, niż średnio. Osiem państw
ma więcej dni wolnych, trzy kraje mają tyle samo co my, a cała reszta
ma mniej wolnego. Wprowadzenie w Polsce dnia wolnego 6 stycznia
wywołało sporo kontrowersji, w tym także protesty przeciwko nadmiernemu ustawowemu wypoczynkowi. Ciekawostką jest fakt, że w trzech
pozostałych krajach mających 13 dni wolnego także pojawiały się głosy
krytykujące za duża liczbę ustawowych dni wolnych. Gdy kryzys gospodarczy dopadł Portugalię, rząd zrezygnował z dwóch świąt religijnych i
dwóch państwowych. Wcześniej Portugalczycy mieli tyle świąt, co Węgrzy i byli razem z nimi na drugim miejscu. Teraz mają tyle samo, co my
oraz Austriacy i Szwedzi.
Ilość ustawowych dni wolnych w krajach UE
Belgia – 24
Węgry – 17
Bułgaria, Cypr, Litwa i Łotwa – 15
Malta i Słowacja – 14
Austria, Polska, Portugalia i Szwecja – 13
Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja i Słowenia – 12
Dania, Francja, Irlandia Północna i Rumunia – 11
Irlandia, Luxemburg, Szkocja i Włochy – 10
Anglia, Holandia, Hiszpania, Niemcy i Walia – 9
Kodeks pracy mówi nam, że urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym
prawem pracownika, a za czas przebywania na urlopie przysługuje pełne wynagrodzenie. Ponieważ można korzystać z urlopu w częściach, w
zakładach pracy często sporządza się plany urlopów. Przynajmniej jedna
część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych
dni kalendarzowych a pozostałe wolne dni można wykorzystać w dni są-

siadujące z dniami ustawowo wolnymi od pracy, by przedłużyć czas wypoczynku. Warto pamiętać, że za każde święto wypadające w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny. Wziąwszy pod uwagę wszystkie święta
i weekendy w bieżącym roku jest w sumie 113 dni wolnych od pracy.
W tym roku pozostało nam jeszcze 11 dni ustawowo wolnych od
pracy. (Było ich w sumie 13, ale Nowy Rok i Trzech Króli mamy
już za sobą.) Aż cztery z nich wypadają niestety w niedzielę, zaś
tylko dwa - za które możemy odebrać dzień wolny - w sobotę. 5
i 6 kwietnia będziemy świętować Wielkanoc i Lany Poniedziałek.
Pierwszomajowe Święto Pracy przypada na piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja to niedziela. Zielone Świątki, obchodzone jak zawsze w niedzielę, będą 24 maja. W czwartek 4 czerwca przypada
Boże Ciało. Dzień Wojska Polskiego, przypadający na 15 sierpnia
to w tym roku sobota. Tegoroczny listopad zaczyna się w niedzielę
i wtedy obchodzimy dzień Wszystkich Świętych, a Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, będzie w środę. 25 i 26 grudnia,
czyli święta Bożego Narodzenia to w 2015 roku piątek i sobota.
Kto zawczasu wziął dwa dni wolnego, w piątek drugiego i poniedziałek
piątego stycznia, ten już ma za sobą pierwszy, długi (aż sześciodniowy)
weekend tego roku.
W lutym nie ma żądnej okazji na dłuższy odpoczynek od pracy, trzeba
poczekać na Święta Wielkanocne, które wypadają 5 i 6 kwietnia. Według
przepisów pracownik nie otrzymuje niestety dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę, jeśli zgodnie z rozkładem czasu pracy niedziela nie
jest jego dniem pracy. Planując dłuższe wolne na kwiecień możemy wziąć
cztery dni wolnego, od wtorku do piątku (7-10 kwietnia). Tym sposobem
od soboty 4 kwietnia do niedzieli 12 kwietnia odpoczniemy przez 9 dni.
Kwiecień tego roku, a właściwie jego końcówka, jest również dobrym
momentem na urządzenie majówki. Majowe święta przypadają bowiem
na piątek i niedzielę. Można więc wziąć 4-dniowy urlop na koniec kwietnia, od poniedziałku do czwartku (27-30 kwietnia). Wtedy także odpocz-

niemy przez 9 dni – od soboty 25 kwietnia, do niedzieli 3 maja. Jeśli dla
kogoś niedziela nie jest dniem pracy wynikającym z rozkładu, znów nie
będzie można odebrać sobie dnia wolnego.
Także w maju, a dokładnie 24 maja wypadają Zielone Świątki. Jest to
święto ruchome obchodzone w niedzielę, zatem sytuacja jest taka sama
jak w przypadku Niedzieli Wielkanocnej i Święta Konstytucji
Boże Ciało jest również świętem ruchomym, ale obchodzonym w
czwartek. W tym roku jest to 4 czerwca. Biorąc zatem jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca, można przedłużyć weekend do 4 dni. A biorąc
dodatkowe trzy dni, od poniedziałku do środy przed Bożym Ciałem (1-3
czerwca) możemy zorganizować kolejny dziewięciodniowy wypoczynek, od soboty 30 maja do niedzieli 7 czerwca.
W lipcu nie ma żadnych świąt, dopiero 15 sierpnia będziemy obchodzili Święto Wojska Polskiego. Ponieważ rocznica Bitwy Warszawskiej
przypada na sobotę, będzie to pierwsze w tym roku święto, za które należy
oddać pracownikowi (w danym okresie rozliczeniowym) dzień wolny od
pracy.
Wrzesień i październik są wolne od świąt, a Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. To czwarta i ostatnia niedziela 2015 roku, której nie
odbiorą sobie ci, którzy w niedziele nie pracują.
Święto Niepodległości 11 listopada to środa. Można zatem wykorzystać dwa dni urlopu i zorganizować sobie 5 dni wolnego na dwa sposoby.
Biorąc wolne 9 i 10 listopada zaczynamy długi weekend w sobotę a kończymy w środę (7-11 listopada), a biorąc wolne 12 i 13 listopada – zaczynamy długi weekend w środę, a kończymy w niedzielę (11-15 listopada).
Wykorzystując 4 dni urlopu można natomiast uzyskać czwarty już w tym
roku dziewięciodniowy odpoczynek – od 7 do 15 listopada.
Grudniowe święta Bożego Narodzenia wypadają w tym roku w piątek
i sobotę. Będzie to już więc druga (oprócz 15 sierpnia) tegoroczna sobota, za którą pracownik może odebrać inny dzień wolny. Wykorzystując 4
dni urlopu przed świętami mamy ostatnią już w tym roku, piąta okazję, by
zorganizować sobie 9-dniowy wypoczynek (od 19 do 27 grudnia), ale wykorzystując te same 4 dni po świętach zyskujemy aż 10-dniową przerwę w
pracy. Ponieważ Nowy Rok będzie w piątek, taka przerwa potrwa od 25
grudnia do 3 stycznia roku 2016. Trzech Króli 2016 roku wypadnie w środę,
więc dodając jeszcze dwa dni wolnego (na przykład za dwie świąteczne
soboty bieżącego roku) można będzie odpocząć od pracy przez całe 13 dni.
hubb
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Radni podzielili się obowiązkami
Radni, zarówno miasta Częstochowy, jak i powiatu częstochowskiego na początku kadencji decydują o
składach komisji. W niewielkich kilkuosobowych grupach radni opiniują projekty uchwał, bywają inicjatorami
własnych propozycji uchwał, mogą powoływać ekspertów. Członkowie poszczególnych komisji spotykają się
najczęściej raz w miesiącu. Ocena projektu uchwały wypracowana podczas prac komisji traﬁa na sesję rady
miasta. O tym, czy dany uchwała zostanie zatwierdzona, decydują wszyscy radni (poprzez głosowanie),
mogą ale nie muszą sugerować się opinią członków komisji.
Komisja Edukacji
Przewodnicząca – Ewelina Balt
Piotr Wrona
Konrad Głębocki
Dariusz Kapinos
Łukasz Kot
Anna Majer
Marcin Maranda
Zbigniew Mizgalski
Zbigniew Niesmaczny
Monika Pohorecka
Krystyna Stefańska
Krzysztof Świerczyński
Jolanta Urbańska
Łukasz Wabnic
Przemysław Wrona
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Przewodniczący – Jacek Krawczyk
Zbigniew Mizgalski
Łukasz Banaś
Artur Gawroński
Dariusz Kapinos
Łukasz Kot
Krystyna Stefańska
Tomasz Tyl
Komisja Kultury i Promocji
Przewodniczący - Łukasz Banaś
Małgorzata Iżyńska
Krzysztof Janus
Anna Majer
Marcin Maranda
Tomasz Tyl
Jolanta Urbańska
Komisja Praworządności i Samorządu
Przewodniczący - Krzysztof
Świerczyński
Jerzy Nowakowski
Jacek Krawczyk
Tomasz Tyl
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Krzysztof Janus
Ewelina Balt
Barbara Gieroń
Artur Sokołowski
Piotr Strach
Ryszard Szczuka
Jolanta Urbańska
Komisja Rozwoju Regionalnego
i Gospodarki
Przewodniczący - Konrad Głębocki

Łukasz Kot
Małgorzata Iżyńska
Jacek Krawczyk
Jerzy Nowakowski
Artur Sokołowski
Piotr Strach
Piotr Wrona
Komisja Skarbu
Przewodniczący - Zbigniew Niesmaczny
Piotr Strach
Ewelina Balt
Artur Gawroński
Barbara Gieroń
Artur Sokołowski
Krystyna Stefańska
Zdzisław Wolski
Przemysław Wrona
Komisja Sportu i Turystyki
Przewodniczący - Łukasz Wabnic
Krystyna Stefańska
Artur Gawroński
Łukasz Kot
Albert Kula
Ryszard Szczuka
Tomasz Tyl
Przemysław Wrona
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Przewodnicząca - Monika Pohorecka
Dariusz Kapinos
Łukasz Banaś
Barbara Gieroń
Albert Kula
Anna Majer
Tomasz Tyl
STAŁE KOMISJE RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Jan Michalik
Krzysztof Nabiałczyk
Marianna Dziura
Leszek Wiśniewski
Mirosław Dul
Janusz Przybylski
Barbara Mizera
Komisja Budżetu i Mienia Powiatu
Przewodniczący - Tadeusz Ciastko
Adam Morzyk
Andrzej Kwapisz

Adam Wochal
Jan Miarzyński
Eugeniusz Boral
Komisja Edukacji, Turystyki i
Sportu
Przewodnicząca - Joanna Haładyn
Leszek Wiśniewski
Grzegorz Dyner
Jan Miarzyński
Mieczysław Chudzik
Adam Morzyk
Grażyna Knapik
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska
Przewodniczący - Adam Wochal
Wojciech Socha
Ignacy Palutek
Andrzej Kwapisz
Jan Michalik
Henryk Kasiura
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Przewodnicząca - Marianna
Dziura
Andrzej Goldsztajn
Ignacy Palutek
Andrzej Kwapisz
Henryk Kasiura
Jan Miarzyński
Tadeusz Ciastko
Mariola Tomczyk
Andrzej Cupiał
Mieczysław Chudzik
Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący - Eugeniusz
Boral
Grażyna Knapik
Grzegorz Dyner
Wojciech Socha
Joanna Haładyn
Krzysztof Nabiałczyk
Tadeusz Ciastko
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący - Mirosław Dul
Barbara Mizera
Andrzej Goldsztajn
Janusz Przybylski
Henryk Kasiura
Andrzej Cupiał
red.

REKLAMA

F.H. Matyja

Kurczaki z dobrego chowu
i bezpośrednio z ubojni
kurczaki
i drób wszelaki
kacze i gęsie przysmaki
Ryneczek Wały Dwernickiego
 murowany pawilon 4 
Market na Czerwonym
 pawilon 32



Pierogarnia 

pyszne pierogi własnej produkcji
codziennie 3 inne zestawy
obiadowe w cenie: 11 - 15 zł



DOWÓZ !!!
4
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tel



ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl

REKLAMA

Ogólnopolska sieć taksówek

w Częstochowie

FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 Zamówienia indywidualne
 Szybkie przesyłki kurierskie
 Bezgotówkowa obsługa firm (faktura vat)
 Przejazdy transferowe międzymiastowe
 Przyjmowanie zleceń z wyprzedzeniem 24 h
 Inne usługi np. drobne zakupy, hol, odpalanie samochodu

bezpłatna infolinia

800-111-111
e-mail: biuro@taxinova.pl, tel.: biuro 42 63 00 400
www.taxinova.pl

NOVA

800-111-111

Zamów taxi - zapłać kartą
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@Z notatnika radnego (odc. 3)

frantic.freelancer@gmail.com: Jak widać z tego, ten
Banaś Łukasz z PO to niezły koleś-oleś, czyżby kolejny
okaz częstochowskiego platfusa, był przeciwko, ale za
- kolejny krętacz. Nie ma to miasto szczęścia do inteligentnych i honornych ludzi.@@@ Matyjaszczyk odnowił legitymację i ma odbycie radnych, sesje rady miasta i
inne tego typu problemy.@@@ Czego się spodziewać po
Balcie i Szewińskim? Ćwierćinteligencja panoszy się bezczelnie, a folwark Matyjaszczyka to dobra dla niej baza.
Tam czują się u siebie. Burdel i rozpasanie. Jak mawia
jeden z lokalnych komentatorów "wiocha rządzi, wiocha
ma".
obserwator@wp.pl: Cała Rada Miasta głosowała za
obniżeniem podatków. SLD i PO głosowało przeciw propozycją PiS, co nie znaczy że była przeciw obniżeniu
podatków. Trzeba dodać że propozycja PiS w podatkach
od transportu przewidywała obniżkę średnio o 20 zł natomiast propozycja PO o okołoy 40 zł. Wiec propagandzie
PiSmówi NIE !!!!!!
obserwator@wp.pl: Poprawka 400 zł!!!
Stefan: ... chyba o 4000 zł, bowiem 40x100=4000...
synszyl: To pieprzone komuchy z SLDPO, myślą, że łachę robią. W Gliwicach – tam praktycznie nie ma SLD (1
radny/25) - stawki podatku od środków transportowych o
wiele niższe niż w Częstochowie. Na przykład samochody
ciężarowe (3,5-5,5) t - 760 zł w Częstochowie, a 648 zł w
Gliwicach (to ponad 110 zł różnicy), od (5,5-9)t – 1310 zł,
a w Gliwicach 1104 zł (różnica 206 zł). Dlatego Gliwice
gospodarczo kwitną.
tragifarsa@komediowy.radny.pl: Panie "sokołowski"
czy 15 tys głosów oddanych w BP to mało!!?? bądź pan
poważny bo póki co to tragifarsa!!
denver@op.pl: Panie "tragifarsa" te ok. 15 tys. głosów
to ok. 7,3% uprawnionych do głosowania. W Toruniu było
blisko 13%. Nawet wino, żeby je zaliczyć do lekkich czyli słabych musi mieć 9-10%. Panie "tragifarsa" na razie
raczej tragedia. A SLD dołuje - 5% poparcia w grudniu
2014.

@Analiza wyborcza

frantic.freelancer@gmail.com: I to by było na tyle,
jeśli chodzi o diagnozowanie choroby, nieuleczalnej jak
widać choroby, "samorządności" miasta. Partyjniactwo,
koryciarstwo, sobiepaństwo, karierowiczostwo, ledwie
kamuflowane, miałkimi, pozbawionymi istotnej treści,
wypowiedziami-obietnicami naszpikowanymi banałami,
od których co wrażliwsi walczą z odruchem wymiotnym.
Warto zwrócić uwagę na wątek Drygasa i Kulawika referendziarzy z 2009 roku, byłych, ale i obecnych promotorów Matyjaszczyka. Skończyli haniebnie na śmietniku
historii - Drygas z wyrokami sądowymi, a Kulawik uzyskał 76 głosów w ostatnich wyborach. To przestroga, kto
kolaboruje z SLD, zawsze źle kończy. To tylko kwestia
czasu. Mało kto lubi tylko cwaniaków, którym się wydaje,
że toczą „gry wojenne”, a to tylko piaskownica z zainfekowanym „nadzieniem”.
dh_beata@poczta.onet.pl: chodzą po mieście słuchy
że Maranda odszedł ze Wspólnoty za wiceprezydenturę u
Matyjaszczyka
anonim: skoro siwek idzie na wiceprezydenta to już
mamy wolny stołek dyrektorski "Dyrektor ds rozwoju i
inwestycji" dla Marandy. Zrekompensują mu krzywdy a
on dar przyjmie. EOT.
nina265: Przeanalizujcie predyspozycje radnych, wiedzę , doświadczenie, byłe i obecne zajęcie - także powiązania koleżeńskie i rodzinne a efekt będzie wyjątkowo
interesujący. Powodzenia.
ksaq@o2.pl: A co maranda ma zagłosować na pis ?? I
tak nie będziecie mieć większości....
Sylwia: ... brak absolutorium za 2014 i referendum
awemaria@gmail.com: "... brak absolutorium za 2014 i
referendum" - do szkoły, poczytaj Ustawę o samorządzie
gminnym, ignorancie!
Sylwia: ... brak absolutorium za niewykonanie budżetu
2014 i prima facie referendum
xx@xx.pl:
Co
było
przyczyną,
że
jedni wygrali, a inni nie!? Moim zdaniem przede
wszystkim
niska
frekwencja..
a
dlaczego!?
br> " [...] Mało prawdopodobne, by „młodzież” PO
dała mu miejsce powyżej 5 pozycji. Szanse, by zostać radnym miałby żadne" br> br> moim zdaniem
to jeden z powodów niskiej frekwencji.. a przecież
wystarczyłoby wprowadzić różne karty do głosowania tj. ze zmienną kolejnością kandydatów.. zmniejszy się w ten sposób wpływ "układów" partyjnych..
Kolejna sprawa to - moim zdaniem - znaczna emigracja z
Czę-wy, a wiele osób mimo zameldowania w Czę-wie, nie
chce specjalnie przyjeżdzać na wybory. A przy wyższej
frekwencji wynik mógłby być zupełnie inny..
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Nowy dowód
osobisty i ślub
poza USC

W Częstochowie
działa Rzecznik
Osoby Bezdomnej
Do rzecznika mogą zgłaszać się osoby bezdomne i
zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu.
Porada, doradztwo i wsparcie rzecznika jest bezpłatne,
poufne i bezstronne. Inicjatywa uzyskała akceptację
Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik dyżuruje we wtorki i środy od godz. 13:00 do
16:00 przy Al. Wolności 44 (w tzw. Domu Księcia). Wejście do biura jest od strony od ul. Sobieskiego). Skontaktować się z nim można pod nr tel. 604 298 957.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem
stanu cywilnego, nadanie dziecku obcego imienia oraz nowy dowód osobisty takie ułatwienia i zmiany możliwe będą
od 1 marca 2015, a nie jak podają niektóre serwisy informacyjne od 1 stycznia 2015 r.

Ślub poza urzędem

Do podstawowych zadań rzecznika należy udzielanie
porad, doradztwo oraz występowanie w imieniu osób
bezdomnych. Zakres problemów zgłaszanych rzecznikowi jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń
i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne. Inne ważne
zadania rzecznika to m.in. wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu
problematyki osób z kręgu bezdomności, zachęcanie
do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz
wspieranie procesu budowania partnerstwa, koalicji,
wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów
polityki społecznej działających w obszarze bezdomności, podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli rzecznika w
systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności.

Od 1 marca 2015 możliwe będzie zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego – informuje Małgorzata Woźniak, rzecznik
MSW. – W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł. Zmiany
w przepisach są odpowiedzią na potrzeby par, które coraz częściej
zwracały się z prośbą o udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu
Cywilnego – wyjaśnia rzecznik.
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego umożliwi zawieranie małżeństwa poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich
uczestników. Para, które będzie chciała skorzystać z nowej możliwości powinna złożyć wniosek do kierownika wybranego urzędu stanu
cywilnego i ponieść dodatkową opłatę. Obecnie przepisy pozwalają
na zawarcie małżeństwa poza urzędem, ale jedynie w szczególnych
przypadkach (np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w
szpitalu lub w zakładzie karnym). Decyzja o udzieleniu ślubu poza
siedzibą USC będzie należała do kierownika urzędu.

Rzecznik działa dzięki Towarzystwu Pomocy im. Św.
Brata Alberta, którego Koło Częstochowskie realizuje
zadanie „Rzecznictwo na rzecz osób bezdomnych” w ramach projektu „Wzmocnienie głosu osób bezdomnych”
współfinansowanego ze środków programu dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach programu zostało powołanych
10 Rzeczników Osoby Bezdomnej w całej Polsce. Na
Rzecznika Osoby Bezdomnej w Częstochowie został powołany Adrian Skrzypczak, Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie.

Nowe dowody osobiste

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dotychczasowe dowody osobiste jednak zachowają ważność
do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności
wymiany dokumentów.
– Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu
posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotograﬁa, która
będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak
ta, która obowiązuje w paszportach – uprzedza Małgorzata Woźniak.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku
życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Nadawanie obcego imienia

Od 1 marca 2015 roku możliwe będzie nadawanie dzieciom imion
obcego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że
dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe,
obraźliwe ani ośmieszające. Decyzja o tym czy zaproponowane przez
rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy należy do kierownika USC.
red.

Spójrz w prawo!
Adwokat Wojciech Heluszka

W jaki sposób odwołać się od kary
Zgodnie z prawem pracy za
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji
i porządku w procesie pracy
(np. spanie w pracy), przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
(np. nie korzystanie z odzieży
ochronnej), przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego
sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności,
pracodawca może stosować kary
porządkowe. Karami tymi są
kara upomnienia, nagany i kara
pieniężna.
Pracodawca nakładając karę
porządkową zobowiązany jest

zachować procedurę przewidzianą w kodeksie pracy. W
szczególności przed nałożeniem
kary pracodawca powinien wysłuchać pracownika. Jest to prawo pracownika a nie jego obowiązek, dlatego gdy pracownik
odmawia złożenia wyjaśnień,
to wówczas pracodawca może
nałożyć na niego karę dyscyplinarną, mimo nie złożenia przez
niego wyjaśnień. Ponadto pracodawca nie może zastosować
kary dyscyplinarnej po upływie
2 tygodni od powzięcia przez
niego wiadomości o naruszeniu
obowiązku pracowniczego i po
upływie 3 miesięcy od dopusz-

czenia się przez pracownika tego
naruszenia.
W sytuacji, gdy zastosowanie
kary nastąpiło z naruszeniem
przepisów prawa, pracownik
może w ciągu 7 dni od dnia
zawiadomienia go o ukaraniu
wnieść sprzeciw do pracodawcy. Warto złożyć sprzeciw, gdy
pracodawca zastosuje karę po
upływie 2 tygodni od chwili
dowiedzenia się o naruszeniu
obowiązków przez pracownika. Pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej decyduje o
uwzględnieniu lub odrzuceniu

sprzeciwu. Zgodnie z Kodeksem
Pracy nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego
wniesienia jest równoznaczne z
uwzględnieniem sprzeciwu.
Gdy sprzeciw nie zostanie
uwzględniony przez pracodawcę, pracownik może w ciągu 14
dni od dnia zawiadomienia go o
odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do Sadu pracy o uchylenie
zastosowanej przez niego kary.

tel. +48 691 692 311
e-mail: wojciechheluszka@wp.pl

08.01.2015 czwartek

7

Konkurs Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Lubisz fotografować? Zrób zdjęcie z tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Częstochowie, a zyskasz szansę na ZESTAW GADŻETÓW FINAŁOWYCH!
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zdjęcie na adres wosp@wosp.
czest.pl (w tytule wpisz "KONKURS 2015").
Zgłoszenia będą przyjmowane od 11 stycznia do 13 stycznia.
Nagrodzimy najciekawsze zdjęcie pakietem gadżetów, natomiast resztę wybranych przez nas fotograﬁi opublikujemy na stronie http://www.wosp.czest.pl/
Zapraszamy do rywalizacji!
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Częstochowie

Dzisiejszym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony historii naszego
miasta, opowieści o wybitnych ludziach, którzy żyli tu i tworzyli społeczność Częstochowy przed laty. Chciałbym tym cyklem przybliżyć czytelnikom historię i piękno budynków, nie tylko sakralnych, ale również tych,
które wszyscy znamy, jak dla przykładu Teatr, Filharmonia, Dom Księcia,
czy Dom Franke'go. Przyjrzymy się jak tworzyły się dzielnice miasta, jakie
funkcjonowały stowarzyszenia oraz jak wyglądało życie codzienne w Częstochowie sprzed wielu lat.
Na początek cyklu proponuję kilka najistotniejszych faktów z kalendarium
naszego miasta, od jego powstania do 1945 roku. Oczywiście będą to tylko
wybrane daty i wydarzenia, nie sposób przytoczyć wszystkich. W kolejnych
gawędach, będę przybliżał te najistotniejsze i najciekawsze zarazem. Poniższe zestawienie będzie zatem swoistym planem przyszłych tematów.
Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi książęcej Częstochowa pochodzą z
1220 roku Jak wszystkie osady, także Częstochowa powstała nad rzeką. To
właśnie najstarsza część naszego miasta znajdowała się nad Wartą, na przecięciu szlaków handlowych z Krakowa do Kalisza i Poznania.
W 1356 roku nastąpiła lokacja Częstochowy na prawie średzkim, (odmiana
prawa niemieckiego powstała w Środzie Śląskiej na wzór praw obowiązujących w Halle na początku XIII wieku. Na jego podstawie dokonywano lokacji miast i wsi, głównie we wschodniej Wielkopolsce i północnej Małopolsce)
W 1370 roku okolice Częstochowy stały się lennem księcia Władysława
Opolczyka. W tym samym roku Częstochowa otrzymała prawa miejskie. Z
1377 roku pochodzi informacja o istnieniu tutaj huty żelaza, a już pod koniec
XIV w. częstochowskie huty i kopalnie rudy żelaza znane były w całym kraju.
W 1382 roku powstał klasztor zakonu Paulinów na Jasnej Górze, a jedeREKLAMA

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 23.

naście lat później Częstochowa została miastem królewskim. W 1430 roku
rabusie z Czech i Moraw napadli na miasto i złupili klasztor. Wtedy obdarto
obraz Matki Boskiej ze złotych okuć i korony.. W 1531 roku wybudowano
mury obronne wokół miasta, a w 1620 roku rozpoczęto budowę twierdzy w
klasztorze na Jasnej Górze.
W drugiej połowie XVII wieku założono osadę przyklasztorną Częstochówka. Dzisiaj to tereny, po których został wieluński rynek, centralne miejsce osady. W 1655 roku wojska szwedzkie przez 40 dni bezskutecznie oblegały klasztor na Jasnej Górze.
W 1717 roku przyklasztorna Częstochówka otrzymała prawa miasta klasztornego oraz nową nazwę: Nowa Częstochowa. W 1769 roku konfederaci
barscy broniący króla Stanisława Poniatowskiego zajęli twierdzę jasnogórską. Na ich czele w 1770 roku stanął Kazimierz Pułaski, który skutecznie
dowodził obroną twierdzy przed wojskami rosyjskimi. W styczniu 1771 roku
Rosjanie ostatecznie odstąpili od Częstochowy. Będą jednak dobrze pamiętać
tą porażkę, gdy 22 lata później wrócą do Częstochowy.
Tymczasem w 1793 roku Częstochowa znalazła się w pruskim zaborze.
Prusacy skonfiskowali dobra klasztorne i nadali Nowej Częstochowie prawa
miejskie. W lipcu 1807 r. do Częstochowy wkroczyły wojska polskie gen.
Dąbrowskiego i miasto przyłączono do Księstwa Warszawskiego. Gdy w
1815 r. Częstochowę zajęły wojska rosyjskie, car Aleksander I rozkazał rozebrać fortyfikacje jasnogórskie i przyłączyć miasta do Królestwa Polskiego.
Rok 1826, to połączenie Częstochowy i Nowej Częstochowy w jedno miasto. Stało się to za sprawą inżyniera Jana Bernharda, który dokonując trzykrotnie, w latach 1822, 1823 i 1825 bardzo dokładnych pomiarów obu miast,
tworzył plany istniejącej i planowanej zabudowy nowego miasta.
Połączenie obu miast stało się
możliwe przez wytyczenie Alei która, administracyjnie połączyła je 19
sierpnia 1826 roku.
Uruchomienie w 1846 roku
kolei warszawsko-wiedeńskiej
otworzyło kolejny nowy rozdział
w rozwoju miasta. Pod koniec
XIX w. Częstochowa stała się
ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tutejsza huta była najnowocześniejszą w Królestwie Polskim.
Podczas I wojny światowej,
1 sierpnia 1914 roku miasto i
klasztor zajęły wojska niemieckie. Na skutek oskarżeń o niewłaściwe zachowanie żołnierzy
niemieckich, w kwietniu 1915
roku, miasto przejęły wojska austriacko-węgierskie, tworząc w
ten sposób tzw. „enklawę Jasnej
Góry”. W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, Częstochowa
weszła do nowo powstałego państwa polskiego.
Nie wszystkim znaną ciekawostką jest fakt, że podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku w Częstochowie przebywał
ukraiński rząd Semena Petlury.
Podczas II wojny światowej,
we wrześniu 1939 roku polskie
oddziały dzielnie stawiły w Częstochowie opór Niemcom, którzy
w ramach akcji odwetowej rozstrzelali 4 września 227 Polaków,
w tym 22 Żydów.
Pod niemiecką okupacją zmieniono nazwę miasta na Tschenstochau i wcielono je do Generalnej
Guberni, główna aleja miasta
została przemianowana zaś na
Adolf Hitler Alee. Spod okupacji
niemieckiej Częstochowa została
„wyzwolona” przez wojska sowieckie, które 16 stycznia 1945
roku zajęły Częstochowę.
Leszek Kuliński

Już w najbliższą niedzielę 11 stycznia odbędzie się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pod
hasłem: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
godnej opieki medycznej seniorów”.
W tym dniu w naszym mieście zostanie zorganizowany III
Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą”. Każdy stający
do biegu, już na starcie może spodziewać się medalu i pakietu sportowego. Przygotowano też loterię fantową z mnóstwem
ciekawych nagród. Wielu emocji dostarczy na pewno udział w
licytacjach. Dla najmłodszych przewidziane są warsztaty grafitti na… samochodzie. Piękną pamiątką z XXIII finału będzie
Moneta Częstochowska za symboliczne dziesięć złotych. Off
Road’owcy zaprezentują swoje „zmoty”, a może nawet zaproponują przejażdżkę. Dla fanów mniejszej adrenaliny czeka
zabytkowy tramwaj - niebiletowany przejazd za wrzutkę do
puszki. Po za tym nurkowanie na basenie KB.
Po całodziennych wrażeniach będzie można się rozgrzać gorącą, pyszną grochówką, a później posłuchać koncertu na placu
Biegańskiego.
W całej Częstochowie będzie można spotkać wolontariuszy z
puszkami i zdobyć piękne czerwone serduszko.

 Straż Pożarna ostrzega

Aż 20 osób zginęło w pożarach w minione święta, a 54 zostały poszkodowane. Ogółem od początku świąt strażacy
interweniowali prawie 4 tysiące razy. Prócz zagrożeń związanych z pożarami strażacy wyjeżdżali do zdarzeń związanych
z emisją niebezpiecznego tlenku węgla. W tych przypadkach
nikt nie zginął, ale aż 85 osób odczuło dolegliwości związane
z zatruciem czadem. Państwowa Straż Pożarna apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń
grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W akcję
włączył się mistrz olimpijski z Soczi - Zbigniew Bródka. Strażak przestrzega, że już odrobina przezorności i sprawny czujnik
tlenku węgla wystarczą, by ustrzec przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.
Czujniki nie są drogie, a mogą uratować życie. Podstawową
ich funkcją jest wykrywanie czadu i alarmowanie o jego obecności w powietrzu. Urządzenia powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach
z kuchenkami gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujnik
odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę na opuszczenie pomieszczenia, w którym ulatnia się tlenek węgla.
Zwykle najtragiczniejszy jest czas od grudnia do stycznia,
kiedy dogrzewamy swoje mieszkania i domy, uszczelniając
jednocześnie okna czy kratki wentylacyjne.
W sezonie grzewczym wzrasta również zagrożenie pożarami.
Strażacy apelują, by w naszych domach obok czujki tlenku węgla, znalazła się czujka dymu, która poinformuje nas o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

 Mammobus odwiedzi powiaty

Po raz kolejny kobiety w wieku 50 - 69 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnego badania piersi, jakim jest mammografia.
Mieszkanki Częstochowy będą mogły się przebadać w mammobusie przy al. Wolności 46 („Nasza Przychodnia”) w dniach
8 – 9 stycznia br., a następnie mammobus odwiedzi okoliczne
powiaty:
Poczesna – 11- 12 stycznia przy Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. Szkolna 1
Rędziny – 13 stycznia na parkingu przy Gminnej Hali Sportowej, ul. Działkowiczów 20
Blachownia – 14 – 15 stycznia przy Centrum Sportu i Rekreacji, u. Sportowa 1
Olsztyn – 16 stycznia na Rynku, Plac Piłsudskiego
Koniecpol – 16 - 19 stycznia przy Ośrodku Zdrowia, ul. Armii
Krajowej 2
Konopiska – 16 – 19 stycznia przy Ośrodku Zdrowia, ul. Lipowa 3
Lelów – 20 stycznia przy Urzędzie Gminy, ul. Szczekocińska
18
Przyrów – 21 stycznia przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul.
Częstochowska 7
Janów – 21 stycznia przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 2
Mstów – 22 stycznia przy Urzędzie Gminy, ul. 16 stycznia 4
Starcza – 22 stycznia przy Urzędzie Gminy, ul. Gminna 4
Mykanów – 22 stycznia przy Urzędzie Gminy, ul. Samorządowa 1
Rzerzęczyce (gm.Kłomnice) – 23 stycznia na parkingu Zespołu Szkół, ul. Skrzydlowska 91
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Znamy już wyniki XIV edycji Konkursu Jurajski
Produkt Roku, którego organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.
Patronat nad Konkursem objęli starości powiatów
lublinieckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego
oraz kłobuckiego.
W kategorii „E-technologie, E-usługi” przyznano
trzy równorzędne pierwsze Nagrody. Otrzymali je:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy - za
Oprogramowanie Plan Zarządzania Kryzysowego,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – za projekt
PSR Projektowanie systemu ratowniczego oraz firma Redhand Łukasz Sypek – za Aplikację internetową do projektowania i zamawiania karniszy www.
sklep-karnisze.net
W kategorii „Produkt Przemysłowy” Pierwszą
Nagrodę otrzymała firma 3FX Sp. z o.o. za Drukarkę 3D „golemD”, a wyróżnienie otrzymał Polontex
S.A. w Poraju za kolekcję dekoracji „Nasza Polska”
- czyli wzory regionalne w wyrobach tkackich
W kategorii „Produkt rolno – spożywczy” przyznano tylko Pierwszą Nagrodę. Otrzymała ją Kubara Spółka jawna, za markę produktów bezglutenowych - Amarello
Również tylko pierwszą nagrodę przyznano w
kategorii „Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł energii”. Nagrodę
otrzymało BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego za Indywidualny pojazd elektryczny
dwukołowy samopoziomujący VELEX model
OFF-ROAD X1
W kategorii „Produkt Inny” Pierwszą Nagrodę
otrzymała Gmina Mykanów za Kultywowanie tra-

dycyjnych metod zbioru płodów rolnych na przełomie ostatnich stuleci przez mieszkańców Lubojny, a
wyróżnienie przypadło w udziale Odlewni Żeliwa
Simiński - Ordon Sp. jawnej za Garnek żeliwny do
pieczonek.
W kategorii „Produkt bądź usługa budowlana”
również przyznano trzy równorzędne pierwsze
Nagrody. Otrzymały je: Cz. P. B. P. Przemysłówka
S.A., APS-SYSTEM P.Janowski, A.Kmiecik, S.Pełka Spółka Jawna - za budynek Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Częstochowie, Zakład Produkcyjno
Handlowo Usługowy ,,ROMEX” Anna Romańska, za Przebudowę budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Olsztynie oraz Kompleksowa Obsługa
Budownictwa KOBNEXT Sp z o.o. – za realizacja
inwestycji określonej jako osiedle przy Alei Brzozowej w Częstochowie pomiędzy ulicami Poleską
i Krynicką.
W kategorii „Usługa” Pierwszą Nagrodę otrzymał NZOZ Przychodnia Lekarska Księżycowa Sp.
z o.o. za Kompleksowe usługi medyczne na poziomie ambulatoryjnym, a wyróżnienie otrzymała
firma Multimedia Polska S.A. za Energetyzujący
pakiet
W kategorii konkursowej „Najlepszy Samorząd
Terytorialny Roku”, nagroda została przyznana
Urzędowi Gminy Olsztyn. Nagrodę odebrał Wójt
Gminy Tomasz Kucharski.
Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom Gali za
wsparcie finansowe i ufundowanie nagród rzeczowych oraz patronom honorowym i patronom medialnym za promocję wydarzenia.
red.

Ruszyła pomoc żywnościowa
Pierwsze partie produktów z Banku Żywności w
Częstochowie trafiły do gmin powiatu częstochowskiego i pierwsi beneficjenci otrzymali już żywność w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc
Żywnościowa” na lata 2014-2020. Łącznie do osób
potrzebujących trafi do końca stycznia ok. 320 ton
żywności. Przy realizacji programu Bank Żywności
w Częstochowie współpracuje z ponad 30 gminami.
Najwięcej jednak żywności trafi do mieszkańców
Częstochowy. Dystrybucja produktów w naszym
mieście rozpoczęła się 5 stycznia.
Bank Żywności w Częstochowie przekazuje
produkty do częstochowskich organizacji pozarządowych, które wydają żywność w 9 punktach na
terenie miasta.

Aby otrzymać żywność w ramach Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej i tam uzyskać skierowanie do udzielenia pomocy. Ośrodki
pomocy społecznej kierują swoich podopiecznych
do organizacji, które prowadzą dystrybucję produktów z Banku Żywności w Częstochowie. Wsparcie
żywnościowe otrzymają osoby indywidualne oraz
rodziny, które z powodu niskich dochodów nie są w
stanie zapewnić sobie pełnowartościowego posiłku.
W ramach tzw. podprogramu 2014 rozdawane są
mleko, cukier, olej, makaron świderki i mielonka wieprzowa. Potrzebujący mogą otrzymać wszystkie te
artykuły wyłącznie w formie paczek żywnościowych.
red.

Czerwonej, którzy zginęli na terenie Częstochowy
w styczniu 1945 r. w walkach z wojskami niemieckiego okupanta. Ginęli na częstochowskiej ziemi
nie jako żołnierze wyzwoleńczej armii, ale jako żołnierze totalitarnego państwa, które toczyło wojnę z
innym totalitarnym państwem o panowanie nad
Europą. Trzeba więc naprawdę mieć wyjątkowo
złą wolę żeby traktować czerwonoarmistów jako
tych, którzy przynieśli Polakom wolność. Przeczą
temu wszystkie fakty dotyczące intencji, jakimi
kierowali się przywódcy ówczesnego państwa rosyjskiego, na czele z jednym z największych zbrodniarzy w historii ludzkości - Józefem Stalinem.
W głęboko zakorzenionej tradycji narodu polskiego
funkcjonuje szacunek dla zmarłych, dlatego chcemy
z całą stanowczością zaakcentować, że nie doma-

gamy się usunięcia grobów, ale usunięcia symboli,
które milionom ludzi na polskiej ziemi i na całym
świecie kojarzą się z niewolą i zbrodniami ludobójstwa dokonywanymi przez rosyjskiego okupanta.
Żądamy od Pana Prezydenta wydania natychmiastowych dyspozycji dotyczących usunięcia znaku
sierpa i młota z obszaru kwatery wojennych grobów
żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Kule.
Jednocześnie informujemy, że jeśli nasze żądanie
nie zostanie zrealizowane do dnia 16 stycznia 2015
r., jesteśmy gotowi do przeprowadzenia samodzielnego zlikwidowania tych totalitarnych symboli.

"Żądamy usunięcia symboli komunistycznych

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość
zwróciło się do Urzędu Miasta z kolejnym
monitem w sprawie usunięcia symboli sierpa i młota z pomnika w kwaterze żołnierzy sowieckich na częstochowskim cmentarzu Kule.
"W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 11.01.2014
r. dotyczące m.in. usunięcia symboli ustroju to-

talitarnego z obelisku i płyt nagrobnych kwatery żołnierzy Armii Czerwonej znajdujących się
na częstochowskim Cmentarzu Kule Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa UM Częstochowy mgr inż. Andrzej
Szczerba w piśmie OŚR-III.7021.7.5.2014 z dnia
15.04.2014 r. stwierdził, że zdjęcie symboli sierpa
i młota planowane było na sierpień/wrzesień br. czytamy w piśmie Stowarzyszenia Solidarność i
Niezawisłość - Niestety mimo pozytywnej opinii
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
do dnia dzisiejszego nie wykonano tych prac.
Znak sierpa i młota uznawany powszechnie za
symbol totalitarnego ustroju nadal widnieje na
obelisku i tablicach nagrobnych żołnierzy Armii

Stowarzyszenie
Solidarność i Niezawisłość".
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżemy przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

– Wydaje nam się, że wiemy
jak ważny jest dla nas wszystkich las. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, jak wiele on
ma funkcji i jak złożona jest jego
rola – mówi prof. Andrzej Grzywacz, Przewodniczący Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego poprosiliśmy o przybliżenie Czytelnikom leśnej tematyki..
czym zapominamy lub o
czym nie wiemy, gdy zastanawiamy się nad rolą lasów
w naszej rzeczywistości?
- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikroklimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę.
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświadamia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

O

P

ośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?
- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazuje się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. wartości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach dokonują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko.
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bezcenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możliwość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to docenia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

T

o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobieganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” zapytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszystkim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warszawy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosferze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posługiwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej państwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla rożnych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam nadzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej interesującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

P

rozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upowszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie
rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na
obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi zagląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak kolarstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosnąca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastrukturę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły,
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą,
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości,
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiologiczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechurów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zaskoczyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wymiany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
może mieć jakieś negatywne skutki?
Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystycznymi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miejsca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośrednie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od samego początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowiekowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.
ziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

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

12

czwartek 08.01.2015

REKLAMA

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034 369 71 01

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo,
również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

czynne 24 h

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

auto-klucze.com

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

przy Filharmonii

NAPRAWA

Pogotowie zamkowe 501-011-556

Sobieskiego 13
Częstochowa

Sp. z o.o.

Instalacje sanitarno - grzewcze
Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
Sprzęt, akcesoria

OGŁOSZENIE

Tel. 34 324 96 14

Przyjmiemy
osobę
do roznoszenia
tygodnika 7dni
tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego6/16,
3 piętro
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Zmierzch epoki jednorękich bandytów?

Celnicy zatrzymali 8300
nielegalnych automatów do gier
Służba Celna zwalcza nielegalny rynek gier hazardowych współpracując
z organami ścigania i Prokuraturą. Służby chcą ochronić osoby szczególnie
narażone lub podatne na uzależnienie od hazardu. Ograniczenie dostępu
do tzw. ulicznego hazardu, najbardziej szkodliwego, szczególnie dla osób
młodych oraz ograniczenie szarej strefy są priorytetami. Celem Służby Celnej
jest jednak nie tylko zmniejszenie rynku nielegalnych gier hazardowych, lecz
również działania na rzecz uświadomienia społeczeństwa o zagrożeniach
wynikających z nielegalnego hazardu. Problemy ﬁnansowe, zaburzenia
więzi z bliskimi, problemy i niepowodzenia szkolne i zawodowe, utrata
kontroli nad własnym życiem, myśli samobójcze, związki ze środowiskiem
przestępczym, mają istotny wpływ na całokształt życia społecznego jednostki
i jej otoczenia. Wyeliminowanie nielegalnego rynku gier hazardowych i
konsekwentne przestrzeganie przepisów ustawy o grach hazardowych są
natomiast szansą na zmniejszenie problemów wynikających z uzależnienia.

O automatach coraz głośniej

Regionalne media ostatnio donoszą, iż obowiązująca ustawa o grach
hazardowych jest niezgodna z przepisami, a celnicy naruszają prawo
zatrzymując urządzenia do gier hazardowych. Cytuje się podmioty
organizujące gry hazardowe, które jako swoją linię obrony podają, iż
w prawodawstwie polskim nie ma aktu prawnego ograniczającego
organizowanie jakichkolwiek form hazardu, bowiem według ich
argumentacji, ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. zawiera
przepisy techniczne i przed wprowadzeniem jej do polskiego porządku
prawnego powinna być notyﬁkowana przez Komisję Europejską. Zdaniem
celników sugestie i podważanie istniejącego przepisu prawa oraz działań
Służby Celnej wpisują się w intencje oraz interes podmiotów, które czerpią
ogromne zyski z urządzania nielegalnych gier hazardowych. W sprawie
kwestionowania legalności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy
celnych stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że organy władzy
publicznej nie mogą w sposób dowolny odmawiać stosowania prawa,
zwłaszcza gdy normy prawne nakładają na nie obowiązek określonego
działania. W tym kontekście działania, które podejmują funkcjonariusze
celni są legalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Służba
Celna obiecuje jednak, że podejmie także wszelkie działania, mające na celu
całkowite wyeliminowanie szarej strefy gier hazardowych.

Rozrywka czy uzależnienie?

Przeciętna osoba traktuje grę jako zabawę, chociaż w dużej mierze
chciałaby wygrać. Zwykle jednak wyznacza sobie najczęściej pewien limit
pieniędzy, jakie może poświęcić na grę lub określa limit czasu, po którym
przestanie grać bez względu na wynik. Osoby grające sporadycznie liczą się
z prawdopodobieństwem przegranej.
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych określa hazard
jako "ryzykowne przedsięwzięcie; narażanie się na niebezpieczeństwo; gra
o pieniądze lub inne dobra, w której znaczną lub decydującą rolę odgrywa
przypadek".
Uzależnienie pojawia się, gdy uprawianie hazardu powoduje różnego
rodzaju życiowe problemy, a osoba dotknięta hazardem, pomimo tych
problemów nie przestaje grać. Patologiczny hazard – to hazard przymusowy.
Jako zaburzenie natury ludzkiej w obszarze nawyków i popędów został
uwzględniony przez Międzynarodową Statystyczną Klasyﬁkację Chorób i
Problemów Zdrowotnych.
Patologiczny hazard jest związany z potrzebą przeżywania silnego
napięcia, jakie pojawia się podczas gry. Wygrana zwiększa poczucie mocy

i popycha do dalszej gry, a przegrana powoduje zmniejszenie poczucia
kontroli i wzbudza żądzę odzyskania poniesionej straty, co wymusza dalszą
grę i gwarantuje pozorny komfort psychiczny. Paradoksem jest to, że wielu
hazardzistów jest bardziej zadowolonych z przegranej niż z wygranej,
bowiem przegrana zmusza ich do odgrywania się.
Skutkiem tego silnego i niekontrolowanego stanu emocjonalnego jest to,
że osoba grająca, niezależnie od swojego stanu ﬁnansowego nie jest w stanie
przerwać gry bez względu na konsekwencje ﬁnansowe i osobiste. Obietnica
wygranej małym kosztem i chęć zrewanżowania się za przegraną może
prowadzić do poważnego uzależnienia. Z badań wynika, że najbardziej
niebezpieczną, bo najbardziej uzależniającą formą hazardu jest ta, która
wymaga od gracza jak najmniejszego wysiłku np. konkursy audiotele, gry
online, gry na automatach.
Napięcie towarzyszące niepewnej, stresującej grze uwalnia w organizmie
hormon o nazwie noradrenalina. Patologiczni hazardziści nie są w stanie
przestać grać nawet po serii niepowodzeń. Osoby dotknięte uzależnieniem
od hazardu ryzykują utratę pracy, zaciągają pokaźne długi oraz kłamią i
łamią prawo dla uzyskania pieniędzy lub uniknięcia spłacania długów.
Intensywny popęd do gry, nad którym trudno im zapanować, połączony
jest z pochłonięciem gracza przez myśli i wyobrażenia o czynnościach
związanych z ryzykowną grą.
U nałogowego gracza postępuje silna destrukcja osobowości. Za uleganie
tej zgubnej pasji płaci wysoki rachunek. Chodzi nie tylko o ruinę ﬁnansową,
życie osobiste i rodzinne, lecz również o bolesne poczucie upadku moralnego.
W wielu przypadkach dochodzi do tego, że aby zdobyć pieniądze na grę,
hazardzista okrada własną rodzinę, defrauduje cudze fundusze, zaciąga
pożyczki pod zastaw posiadanego majątku itp. Uzależnienie od hazardu
– podobnie jak w przypadku alkoholizmu i narkomanii – zaczyna się, gdy
ewidentne stają się straty ﬁnansowe, utrata zaufania w rodzinie i wśród
przyjaciół, wzrost zadłużenia.
Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące
wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe, rozpad więzi rodzinnych,
jak również stale utrzymujący się wzrost liczby osób uzależnionych, w tym
również dzieci i młodzieży stały się ogromnym problemem społecznym.
Skala problemu stała się na tyle poważna, że oprócz leczenia uzależnionych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2009 roku powołano Fundusz
Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który zajmuje się proﬁlaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień od hazardu. Fundusz prowadzi
działalność informacyjno-edukacyjną, wdraża nowe metody proﬁlaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od hazardu. Dzięki
tej państwowej instytucji zwiększa się skuteczność oraz dostępność do
ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnień od hazardu.

Patologiczny hazard jest społecznie niebezpieczny

Ze statystyk wynika, że największe uzależnienie powoduje gra na
automatach - aż 87 proc. grających przejawia oznaki uzależnienia. Automaty
do gier są też najczęściej podejrzewane o przeróbki zmieniające ich działanie
na niekorzyść gracza.
Ostatnio Służba Celna wykryła nowe formy maskowania faktycznego
urządzania i prowadzenia gier na automatach, np. poprzez wykorzystywanie
tzw. symulatorów do gier, czy też terminali internetowych zwanych
„kioskami internetowymi”. Z analiz Służby Celnej wynika, że odbywa się to
w miejscach, w których dotychczas funkcjonowały automaty, zarejestrowane
jako automaty do gier o niskich wygranych. Symulatory do gier to tak
naprawdę przerobione typowe automaty do gier hazardowych, wyposażone

Odejmij sobie 10 lat w 15 minut
Aktorki, piosenkarki, prezenterki telewizyjne i inne mniej lub
bardziej znane gwiazdy – większość z nich ma zgrabną atrakcyjną
sylwetkę i oczywiście twarz pozbawioną jakichkolwiek zmarszczek.
Nie tylko celebrytkom dane jest pięknie wyglądać. Kosmiczną
technologię dokonującą cudów mamy nareszcie w Częstochowie, a
dzięki jej upowszechnieniu cena jednego zabiegu jest wielokrotnie
niższa od pobytu w klinikach, a pozwala osiągnąć porównywalne
efekty. Po serii zabiegów każda częstochowianka może również zmienić
swój wygląd.
Bycie rozpoznawalną osobą to rzecz jasna przyjemność, lukratywne
kontrakty reklamowe, spotkania na „szczycie” z innymi gwiazdami, to
także przywileje i korzyści niedostępne dla zwykłego
śmiertelnika. To jednak nie wszystko.
Rola
gwiazdy
wymaga
poświęcenia, dyspozycyjności,
dobrej
kondycji
ﬁzycznej i

psychicznej. Bycie sławnym to w dużej mierze nasz
wizerunek zewnętrzny. Gwiazdy w celu osiągnięcia
seksownej ﬁgury wylewają siódme poty na siłowniach
i przestrzegają drakońskich diet pod okiem specjalistów.
Choć powszechnie wiadomo, że znane twarze często
poddają się zabiegom, wiemy niewiele więcej. Bardzo
często tajemnicą pozostaje jakie to zabiegi i gdzie je
wykonują. Osoby z pierwszych stron gazet mają dostęp do
najnowszych wynalazków medycyny estetycznej.
Od niedawna również częstochowianki mogą
poczuć się jak pierwszoligowe gwiazdy.
Na częstochowskim rynku pojawiło się

w dodatkowe elementy, które ukrywają ich prawdziwy charakter. Osoba
grająca jest przekonana, że wygrana zależy od jej indywidualnej zręczności,
reﬂeksu i wiedzy, a nie od przypadku i losowości. W rzeczywistości
prawdopodobieństwo wygranej uzależnione jest faktycznie od częstotliwości
zaprogramowanej „z góry” przez właściciela automatu, który oferuje grę na
takim przerobionym urządzeniu nielegalnie.
W szarej streﬁe funkcjonują również terminale internetowe, które
wyposażone są w aplikacje do gier hazardowych. Oprócz funkcji
hazardowych mogą umożliwiać korzystanie z internetu. Nową formą oszustw
w obszarze gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
z wykorzystaniem terminali internetowych jest rzekome inwestowanie na
oferowanych platformach inwestycyjnych w ultrakrótkoterminowe opcje
walutowe – wizualizowane za pomocą symboli aplikacji, wykorzystywanych
w grach na automatach.

Zabawa w kotka i myszkę

W trakcie kontroli realizowanych przez funkcjonariuszy celnych
przeprowadzano tzw. grę kontrolną na automatach o niskich wygranych.
W wyniku tych czynności stwierdzono, iż większość skontrolowanych
urządzeń nie spełniała wymogów ustawowych tj. urządzenia te były
eksploatowane wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. W
odróżnieniu do automatów do gier eksploatowanych w salonach gier na
automatach oraz kasynach gry, automaty o niskich wygranych mogły być
eksploatowane w lokalach, których główna działalność nie była związana
z grami hazardowymi tj. sklepy, bary, punkty usługowe itp. przy założeniu,
że urządzenia te spełniały wymagania ustawowe w zakresie wartości
jednorazowej wygranej, która nie mogła być wyższa niż 60 zł oraz wartości
maksymalnej stawki za udział w jednej grze, która nie mogła być wyższa
niż 50 gr.
Kontrole trwały cztery lata i w ich wyniku ujawniono 8300 automatów z
nielkegalnymi funkcjami. W wyniku działań kontrolnych oraz stwierdzanych
w toku tych czynności nieprawidłowości w zakresie wykorzystania
automatów do gier o niskich wygranych, urządzenia te zostały w znacznej
części usunięte z rynku. Niestety rynek gier hazardowych nie lubi próżni.
W miejsce wycofywanych automatów do gier o niskich wygranych
wprowadzano automaty nielegalne, na których są urządzane i prowadzone
gry losowe. O skali procederu świadczy liczba zatrzymywanych w ostatnich
kilku latach nielegalnych automatów do gier na terenie województwa
śląskiego.

Czemu grać legalnie?

W przypadku legalnych ośrodków gier, w których urządzane są gry na
automatach, czyli kasyn gry, czy salonów gier na automatach uczestnik musi
mieć ukończone 18 lat, a każdy przed rozpoczęciem gry podlega rejestracji.
Podmioty legalnie działające objęte są kontrolą i nadzorem, płacą podatki i
składają sprawozdania dotyczące bieżącej działalności i obrotów. Firmy, które
organizują nielegalne gry hazardowe nie stosują się do żadnych przepisów
prawa i ograniczeń z nich wynikających. Osoby urządzające nielegalne gry
hazardowe nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opłatami za koncesje,
osiągając ogromne zyski. Dla organizatorów nielegalnego hazardu ważny
jest tylko zysk niezależnie od skutków społecznych swojej działalności.
Nie kontrolują, czy osoby nieletnie mają dostęp do gier na automatach, bo
nastawione są tylko na zysk, z pominięciem wszelkich zakazów moralnych
i przepisów ﬁskalnych.
hubb
urządzenie: stacjonarne do modelowania sylwetki oraz małe przenośne do
zabiegów na twarz. Jest to nieinwazyjny system redukcji tkanki tłuszczowej
oraz odmładzania twarzy. Wyraźnie zmniejsza cellulit, ujędrnia, podnosi
elastyczność skóry, redukuje zmarszczki oraz poprawia owal twarzy, przy
tym zapewnia doskonałe i długotrwałe efekty. Może być stosowany przy
wszystkich typach skóry.
Nieinwazyjne zabiegi stosuje się na całe ciało, a także na twarz, szyję
i dekolt. Technika ta nie wymaga znieczulenia i rekonwalescencji, jest
bezbolesna. Polega ona na ogrzewaniu tkanek na niewielką głębokość w
określonym miejscu w jak najkrótszym czasie. Cały zabieg trwa do 15
minut. Zdaniem klientek to bardzo przyjemne 15 minut, gdyż zabieg jest
relaksujący i powoduje miłe doznania.
Po przebytym zabiegu osoba może wrócić do pracy lub do domu bez
dyskomfortu, gdyż skóra poddana zabiegowi nie wymaga stosowania
żadnych środków pielęgnacyjnych.
Choć fachowcy zalecają co najmniej cztery, a w niektórych przypadkach
i większą ilość zabiegów to klientki podkreślają, że są bardzo zadowolone
już po pierwszym z nich, bo od razu widać wyraźne efekty.
Chociaż technologia ta jest innowacyjna i dopiero od niedawna
częstochowianki mogą z niej korzystać, to urządzenia stosowane
przy terapii zostały już dobrze sprawdzone i przebadane za granicą,
a dodatkowo posiadają referencje Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków.
Innowacyjne zabiegi sprawiają, że marzenia o smukłej sylwetce
nabierają realnych kształtów. Ci zaś, którzy już zdążyli skorzystać
z nowoczesnej metody cieszą się, że ich wysiłki nie zostaną w
przyszłości udaremnione przez efekt jojo.
Ekspertem i propagatorem stosowania tej metody w medycynie
estetycznej, m.in. wykonywania zabiegów redukcji tkanki
tłuszczowej, ujędrniania skóry i odmładzania jest Agnieszka
Wolnicka, właścicielka Instytutu Urody i Medycyny Estetycznej
„Natura” przy ul. Śląskiej 6 w Częstochowie.
Renata R. Kluczna
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Zawody Mikołajkowe
Po poważnych zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Sklep wędkarski IRO
wraz z kołem PZW Hutmar z okazji „Dnia Niepodległości” przyszła kolej na coś radosnego.
Takie właśnie były „Zawody Mikołajkowe”, na
które organizatorzy zaprosili wędkarzy.
Nad Lelitami starorzeczem Warty zjawiło
się 28 zawodników z 7 kół Okręgu Częstochowskiego. Na dzień dobry wszyscy otrzymali czapeczki Mikołaja i gorący żurek na rozgrzewkę,
potem rozlosowano stanowiska i przez cztery
godziny rywalizowano o puchary i upominki.
Ryba żerowała jak na ta porę roku rewelacyjnie, bo tylko jeden zawodnik zanotował zerowy
wynik. Dominowały przede wszystkim duże
płocie takie po wyżej 30 cm, złowiono również
kilka dorodnych linów i leszczy (jeden z nich
mający 48 cm był największą rybą zawodów,
za którego Leszek Kowalski otrzymał puchar
ufundowany przez Macieja Nichcielskiego).
Traﬁały się również: okonie, jazgarze, jazie i
ukleje. By załapać się w czołówkę trzeba było

złowić ponad 3 kg ryb, a najlepsi mieli ponad 8
kg. Po podliczeniu wyników wręczono puchary
i upominki.
Potem wszyscy przy pieczeniu kiełbasek na
ognisku wspominali zawody i wyrażali chęć
wzięcia udziału w następnych. Uwieńczeniem
całego dnia był wyśmienity tort „Mikołajkowy” upieczony przez Zbyszka Kuśmierskiego,
którego kawałek przypadł dla każdego uczestnika zawodów.
Wyniki zawodów:
1. Henryk Pielka – 8.620 pkt
2. Paweł Świącik – 8.550 pkt
3. Konrad Goszczyński – 5.130 pkt
4. Ireneusz Pawlak – 4.120 pkt
5. Ryszard Hejmanowski – 3.960 pkt
6. Roman Kowalczyk – 3.940 pkt
7. Mariusz Eliasz – 3.550 pkt
8. Tomasz Moskal – 3.460 pkt
9. Konrad Florczyk – 3.100 pkt
10. Zygmunt Florczyk – 2.940 pkt
RSA
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08.01.2015 czwartek
Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom Czytelników odnośnie podjęcia na naszych łamach
tematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska, redakcja Tygodnika
„7 dni” począwszy od niniejszego wydania będzie publikować w odstępach
dwutygodniowych praktyczne informacje w tym zakresie. Wyrażamy przy
tym nadzieję, iż nowy cykl będzie użyteczny dla naszych Czytelników w codziennym życiu, a artykuły w nim zamieszczane podniosą nie tylko Państwa
wiedzę, ale i świadomość ekologiczną.

,,Woda, ścieki, ekologia …
- praktyczny przewodnik po przepisach prawa”
Każdy z nas chyba kiedyś chciał zakupić własną działkę z małym domkiem gdzieś przy lesie,
najlepiej z przepływającym obok niego czystym
strumykiem, z daleka od wielkomiejskiego szumu,
gdzie panowałby wszechobecny spokój. Spokój,
którego moglibyśmy być nieoczekiwanie pozbawieni w momencie pojawienia się w naszym
pobliżu kłopotliwego sąsiada, którego zapał inwestycyjny mógłby spowodować w naszym mieniu
określone szkody w związku np. z zalewaniem
działki w wyniku niekorzystnego uformowania,
czy też podniesienia przez niego terenu. W tym
miejscu należy wspomnieć, iż właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a
zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na
jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich
oraz odprowadzać wód oraz ścieków na grunty
sąsiednie.
Co prawda w myśl art. 29 ust. 2 ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 145 z późn. zm.), na właścicielu gruntu ciąży
obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek
przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą
dla gruntów sąsiednich, niemniej jednak może się
zdarzyć, iż nasz sąsiad nie pokusi się z własnej i
nieprzymuszonej woli do naprawienia wyrządzonych nam szkód, za nic mając dobrosąsiedzkie
relacje.

W takich sytuacjach z pomocą mogą nam
przyjść regulacje zawarte w przywoływanej ustawie Prawo wodne, regulującej kwestie gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi. Możemy wówczas
w trybie art. 29 ust. 3 ustawy zwrócić się z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o nałożenie w formie decyzji na sąsiada obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub - w
przypadku, gdy byłoby to technicznie niemożliwe
lub/i ekonomicznie nieuzasadnione - wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom, np. murku
oporowego, czy też rowu odwadniającego.
Oczywiście każdą tego typu sprawę organ
administracji publicznej winien rozpatrywać indywidualnie kończąc postępowanie stosownym
rozstrzygnięciem, po uprzednim rzetelnym zgromadzeniu całego materiału dowodowego, w tym
po dopuszczeniu ewentualnych opinii biegłych,
wysłuchaniu zainteresowanych stron oraz przeprowadzeniu wizji w terenie, która może mieć
kluczowe znaczenie dla załatwienia sprawy.
Może się również zdarzyć, że nasz sąsiad przed
wydaniem rozstrzygnięcia w trybie art. 29 ust.
3 ustawy nagle się opamięta, pójdzie po przysłowiowy rozum do głowy i z różnych powodów
zapragnie naprawić wyrządzoną nam szkodę.
Wówczas możemy spisać z nim pisemną ugodę,

Zima atakuje bezbronnych

Niska temperatura stwarza zagrożenie dla życia
i zdrowia przede wszystkim osób bezdomnych.
Dlatego policjanci kontrolują pustostany, klatki schodowe, piwnice, ogródki działkowe oraz
pozostałe miejsca, w których takie osoby mogą
przebywać. Informują o adresach noclegowni, a w skrajnie trudnych przypadkach odwożą
bezdomnych w bezpieczne miejsce. Wszyscy
pozbawieni dachu nad głową napotkani przez
mundurowych, są zachęcani do korzystania z
pomocy.
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących
przy drodze lub niestosownie ubranych do pory
zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. O każdej niepokojącej sytuacji
informujmy służby ratownicze, tel. 997 lub112.
Pod numerem telefonu 0 800 100 022 można
uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Swoim zasięgiem infolinia obejmuje teren
całego województwa śląskiego. Funkcjonować
będzie przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia, aż do końca marca 2015 roku.
Policja podsumowała noworoczny długi weekend
W okresie od 31 grudnia 2014 r. do 6 stycznia
2015 r. doszło do 5 wypadków drogowych,
gdzie 5 osób zostało rannych. Wśród wszystkich
wypadków drogowych, aż cztery z nich to potrącenia pieszych. Policjanci wyjeżdżali także do
obsługi 66 kolizji drogowych. W tej grupie zdarzeń, aż do 18 kolizji drogowych doszło 5 stycznia. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców
i zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców.

Poturbowano kobietę

Na Placu Daszyńskiego młody mężczyzna podbiegł do kobiety i przewrócił ją na chodnik. Napastnik zaczął bić 60-latkę po twarzy, usiłując wyrwać
torebkę. Krzyczącą, leżącą na chodniku kobietę
zauważyli dwaj przechodnie, którzy nie zawahali
się i ruszyli kobiecie na pomoc. Sprawca uciekł, ale
przechodnie pobiegli za nim. W tym czasie, powiadomiony patrol policji, zauważył na ulicy Ogrodowej mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi

która następnie na nasz wspólny wniosek zostanie
zatwierdzona w formie decyzji. W ugodzie winny
zostać ustalone zmiany stanu wody na gruntach,
z tym zastrzeżeniem, iż ugoda nie może dotyczyć
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (art.
30 ustawy), gdyż takie korzystanie może w pewnych warunkach wymagać uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.
Podsumowując można stwierdzić, iż w sprawach tego rodzaju warto jak zawsze kierować się
zdrowym rozsądkiem starając się rozwiązać problem polubownie w imię zachowania dobrych relacji międzysąsiedzkich, a dopiero w ostateczności
dla zabezpieczenia swojego mienia występować
na drogę przysługującego nam postępowania administracyjnego, czy też sądowego.
Arkadiusz RADŁO
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Szukaj „7 dni” w każdy czwartek rano
w poniższych lokalizacjach:
Redakcja Tygodnika „7 dni”
ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16, III piętro
Kioski Ruchu
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Promenada Niemena, Tysiąclecie
Antykwariat, ul. Kopernika 4
Teatr im. Mickiewicza – dział Promocji
i Sprzedaży, wejście od ul. Jasnogórskiej
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
I Urząd Skarbowy – ul. Filomatów 18/20
Plac Rady Europy
Dzielnica Północ – przejście podziemne
przy ul. Wyzwolenia
Centrum Handlowe Jagiellończycy
- skrzyżowanie
Dzielnica Stradom „Salon Masażu Sekret”
Rynek na Zawodziu
Punkty opłat „Złotóweczka”
Restauracja KFC – III Aleja
Restauracja Mc Donald`s – al. Wolności
Przychodnia – ul. Zana 6
Przychodnia „Nasza Praca” - al. Wolności 46
Przychodnia „SPEC-MED” - al. Wolności 14
Bar „ U Sytego” - ul. Śląska 12
Bar „Smaczek” - ul. Ewy 23
Bar „Pierożek” ul. Nowowiejskiego 4
Restauracja „Bistro” - ul.Focha 7/15

Kronika
policyjna
napastnika. Okazał się nim, znany policjantom
20-latek. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał
zarzut usiłowania rozboju, za który może trafić do
więzienia nawet na 12 lat.

Desperat chciał rzucić się pod pociąg

Policjanci z Komisariatu V Policji zostali zawiadomieni przez mieszkankę Częstochowy, o tym, iż na
skutek nieporozumień małżeńskich, jej mąż zamierza popełnić samobójstwo. 32-letni częstochowianin zabrał butelkę wódki i wyszedł z zamiarem
rzucenia się pod pociąg. Natychmiast mundurowi
rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. W trakcie patrolowania ulicy Warszawskiej, zauważyli chodzącego po torowisku mężczyznę. Szybka interwencja
pozwoliła na zabranie desperata z torów. 32-letni
częstochowianin był pijany. Badanie wykazało,
iż ma około 1.5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mundurowi przewieźli mężczyznę do
szpitala. Obecnie jego życiu i zdrowiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.

Nowe legitymacje policjantów

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe legitymacje służbowe policjantów. Nowe dokumenty
posiadają więcej zabezpieczeń, które podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Legitymacje będą ważne
przez 4 lata, czyli do 31 grudnia 2018 roku. Dokumenty, którymi aktualnie posługują się policjanci
traciły ważność 31 grudnia 2014 r.
Nowe legitymacje zachowały obecnie obowiązujące wymiary i format karty identyfikacyjnej. W odróżnieniu od aktualnych dokumentów, nowe legitymacje zawierają nazwę jednostki organizacyjnej
policji, w której funkcjonariusz pełni służbę.
Wprowadzone zmiany pozwolą obywatelom, wobec których policjant podejmowałby interwencję,
na precyzyjniejszą identyfikację jednostki policji,
w której ten funkcjonariusz pełni służbę.

***

Przed czym i kogo chroni ubezpieczenie
komunikacyjne OC?
Każdy posiadacz pojazdu musi mieć ważną umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Odkładanie
decyzji o zawarciu umowy przy jednoczesnym korzystaniu z pojazdu jest niedopuszczalne. Koniec kropka.
Posiadanie polisy uchroni nas przed roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony poszkodowanych w
sytuacji, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji lub wypadku. Za poszkodowanych w razie wypadku uznane
zostaną nie tylko osoby podróżujące w pojeździe poszkodowanego, ale również ewentualnie zranieni piesi, a także właściciel uszkodzonego przez nasz pojazd
ogrodzenia itd. Za poszkodowanych uznaje się również osoby, które doznają szkody na skutek zdarzenia
podczas podróżowania w pojeździe sprawcy.
Z naszej polisy OC osobie lub osobom poszkodowanym zostanie wypłacone odszkodowanie za
szkodę w mieniu, odszkodowanie za uszczerbek na
zdrowiu. Z tej polisy zostaną pokryte koszty leczenia, wypłacona w razie konieczności renta, a także
zadośćuczynienie za utratę osoby najbliższej. Polisa
OC może uprawniać do uzyskania odszkodowania
również przez osoby podróżujące wraz ze sprawcą,
jeżeli na skutek wypadku zostaną ranne.
W przypadku braku polisy OC obowiązek pokrycia tych wszystkich kosztów będzie spoczywał na
sprawcy, a często są to kwoty sięgające setek tysięcy
złotych.
Podróżując samochodem, należy zawsze pamiętać
o zapięciu pasów bezpieczeństwa, dotyczy to również
pasażerów, bowiem z jednej strony to nasze bezpieczeństwo, z drugiej zaś gwarancja, że należne nam
odszkodowanie nie zostanie zmniejszone z powodu
tzw. przyczynienia się do zakresu doznanych obrażeń. Zakład ubezpieczeń w każdej sprawie bada, czy
niezapięcie pasów miało wpływ na rozmiar obrażeń.
Brak pasów z reguły skutkuje obniżeniem należnego
nam odszkodowania – często nawet o 50 - 80 procent.

Czy warto przedłużać gwarancję?
Pani Anna kupiła wymarzoną pralkę, na którą
oszczędzała kilka lat. Sprzedawca zaoferował jej
odpłatne przedłużenie gwarancji na okres 3 lat. Taka
dodatkowa ochrona miała jednak kosztować 500
zł, czyli 1/5 ceny całej pralki. Te dodatkowe koszty
spowodowały, że Pani Anna nie zdecydowała się na
przedłużenie gwarancji.
Gwarancja to dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy - gwaranta, że przez określony czas bierze
odpowiedzialność za jakość towaru i jego właściwości. Prawo nie narzuca czasu trwania gwarancji, wobec czego gwarant może określić go według swego
uznania. Dlatego zawsze trzeba dokładnie przeczytać
ogólne warunki gwarancji.
Zaś przedłużona gwarancja to nic innego, jak
zwiększenie istniejącej ochrony zagwarantowanej
przez producenta lub dystrybutora jedynie o dodatkowy okres – najczęściej rok lub 3 lata. Na ogół jest
ona odpłatna, jej koszt to - w zależności od towaru
- nawet kilkaset złotych. Należy więc zastanowić się,
czy to się nam opłaca. Trzeba pamiętać, że na podstawie paragonu lub innego dowodu zakupu możemy
przez dwa lata składać reklamację do sprzedawcy z
tytułu niezgodności towaru z umową. Wybór między złożeniem reklamacji do sprzedawcy z tytułu
niezgodności towaru z umową lub do gwaranta, np.
do wskazanego w gwarancji serwisu, zawsze należy
do konsumenta. Przed podjęciem decyzji, do kogo
złożymy reklamację, czyli jaką obierzemy drogę
dochodzenia roszczeń, najpierw przeczytajmy dokładnie dokument gwarancyjny i sprawdźmy, jakie
tak naprawdę mamy uprawnienia i porównajmy je
z tymi, które przewiduje ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli gwarancja jest mniej korzystna,
odłóżmy ją do szuflady i składajmy reklamację do
sprzedawcy. A już na pewno nie warto przedłużać
takiej gwarancji.
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