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Większość leków zniknie ze
sklepów i stacji benzynowych?
To może być koniec z
kupowaniem leków w
zwykłych sklepach i na
stacjach benzynowych.
90% dostępnych do tej
pory leków może zniknąć z obrotu pozaaptecznego do końca 2017
roku - alarmuje Polski
Związek Producentów
Leków Bez Recepty.
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych,
które mogą być sprzedawane
poza apteką, z półek sklepów
ogólnodostępnych oraz stacji
benzynowych znikną leki przeciwbólowe i przeciwgorącz-

kowe. Zmiany będą dotyczyły
również wieloskładnikowych
leków stosowanych w stanach
zapalnych gardła.
Zmiany te wynikają z ograniczenia substancji czynnych,
jak również ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy
produktu oraz wielkości opakowania. Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia proponuje
m.in. zmniejszenie dawki na
jedną tabletkę dla popularnych
substancji takich jak kwas
acetylosalicylowy czy paracetamol. Taką zmianę Resort
argumentuje troską o pacjenta,
podnoszeniem bezpieczeństwa
stosowania leku przy zacho-

waniu jego dostępności. Tym
bardziej jest to zaskakujące, iż
w rzeczywistości żadne z tych
kryteriów nie jest spełnione.
Dla obu z powyższych substancji standardem terapeutycznym
w leczeniu bólu i gorączki jest
dawka 500 mg. Jej skuteczność
potwierdzono w badaniach klinicznych. Obniżenie maksymalnej dawki z 500 mg do 300
mg w konsekwencji spowoduje,
iż pacjent zamiast jednej tabletki weźmie 2 lub nawet 3 w celu
uzyskania odczuwalnego efektu. Taka zmiana długookresowo doprowadzi do zwiększenia
zużycia leków, a przecież ograniczenie sprzedaży pozaaptecz-

Jak prezydent
Matyjaszczyk walczy
ze smogiem?

Na obciach stycznia
kandyduje oblodzenie
chodników w Częstochowie, którego najwyraźniej nie zauważają
włodzarze miasta, bo
zapewne poruszają się
tylko samochodami.
Dzięki temu zwyczajni mieszkańcy mogą
sobie – choćby w drodze do pracy czy szkoły – fikać koziołki oraz
kręcić piruety. Radzimy
nosić przy sobie łyżwy.
nej miało na celu zmniejszenie
spożycia tych produktów.
Kolejną kwestią jest dostępność. W przypadku np.:
Paracetamolu zaproponowana
maksymalna dopuszczalna moc
na poziomie 300 mg implikuje brak dostępności leku poza
apteką. Aktualnie standardem
produkcyjnych w przemyśle
farmaceutycznym jest tabletka
500 mg czego dowodem jest 29
rejestrów firm na terenie kraju.
W grupie tej tylko jeden producent posiada produkt spełniający nowe kryteria Ministerstwa
Zdrowia. Produkcja jednego
przedsiębiorcy nie zagwarantuje dostępności leku dla pacjenta.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku leków z kwasem acetylosalicylowym - tylko
2 producentów spełni nowe
kryteria rozporządzenia, reszta
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wypadnie z rynku. Jeśli nawet
firmy podejmą wyzwanie i zaczną rejestrować nowe produkty, to mimo poniesionych kosztów inwestycji, i tak dostarczą
lek w zaproponowanych dawkach najwcześniej za 3 lata.
Ministerstwo w nowym
projekcie określa jedynie okres
przejściowy dla sprzedaży detalicznej, czyli sklepów i stacji
benzynowych z pominięciem
sprzedaży hurtowej. Minimalny, bo 30 dniowy okres przejściowy dla producentów i brak
określenia okresu przejściowego dla hurtowni spowoduje,
iż leki w nowych dawkach i
nowych mniejszych opakowaniach nie będą dostępne. Takie
zapisy uderzają w bezpieczeństwo działalności gospodarczej
producentów leków, z których
prawie 80% to polscy produ-

cenci oraz małe i średnie polskie hurtownie, które zajmują
się dostarczaniem leków do
sklepów czy stacji benzynowych.
Proponowana zmiana, pomimo iluzorycznego pozostawienia przez Ministerstwo Zdrowia
obrotu pozaaptecznego, a nawet
jego rozszerzenie o kolejne substancje, jest w rzeczywistości
zamknięciem tej formy sprzedaży leków. Na zmianie ucierpią
przede wszystkim pacjenci w
rejonach wiejskich oraz małych
miejscowościach, gdzie dostęp
do aptek jest ograniczony brakiem dyżurów nocnych, albo
przerwami weekendowymi. Pacjenci w doraźnych problemach
takich jak ból, przeziębienie czy
gorączka nie będą mieli dostępu
do stosowanych do tej pory leków.
red.
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Podmienili zwłoki czy je zgubili?

To kolejna tego typu
sprawa w Polsce,
i niestety Częstochowa
nie ma powodów
do dumy. Przyczyny
wyjaśnia oświadczenie:
„Rodzina Andrzeja Lity
jednoznacznie stwierdza, że wystawione do
ostatniego pożegnania
zwłoki na Cmentarzu
Komunalnym w Częstochowie nie są zwłokami
naszego zmarłego ojca,
ponadto w tym też
czasie nie wyraziliśmy
zgody na kremację
wystawionych zwłok,
niezidentyﬁkowanego
mężczyzny. To z winy
Cmentarza zamiast
uczestniczyć w ostatnim
pożegnaniu naszego
bliskiego, przez kilka
godzin próbowaliśmy
ustalić, co się stało z
jego zwłokami. Podobno ciało zamieniono
z innym ciałem, a może
zwłoki zaginęły, niewykluczone więc, że w
rodzinnym grobie leżą
szczątki kogoś obcego.
Minęło 5 miesięcy, a my
nadal nie wiemy, gdzie
są prochy naszego ojca.”

Pod koniec sierpnia rodzinę Andrzeja Lity poruszyła przykra wiadomość
– śmierć seniora rodu. Smutny obowiązek załatwienia
pogrzebu spoczął na jednej
z córek zmarłego. Pani Ania
dostarczyła do prosektorium
przy szpitalu na Tysiącleciu
ubrania, w których zmarły miał być pochowany,
jednak zwłok nie widziała
- pracownik prosektorium

Skandaliczna pomyłka
w krematorium
powiedział jej, żeby „dla jej
dobra, z uwagi na nieprzyjemny zapach, nie wchodziła do prosektorium”. Córka
zmarłego udała się potem do
Zakładu Pogrzebowego, w
którym podpisała dokumenty związane z pogrzebem i
kremacją.
Do tego momentu nic nie
wskazywało na to, by rodzina Litów – prócz rozpaczy
po śmierci osoby bliskiej
– musiała zmierzyć się z innym dramatem, zafundowanym przez żywych.

W wyznaczonym dniu o
18.00, rodzina Andrzeja Lity
stawiła się w sali ceremonii
pogrzebowych Cmentarza
Komunalnego w Częstochowie, by po raz ostatni pobyć
z mężem, ojcem, krewnym.
Zaraz potem miało dojść do
spopielenia zwłok w krematorium Cmentarza Komunalnego.
Krewny Andrzeja Lity tak
relacjonuje to, co wydarzyło się potem:
„Przeżyliśmy szok...
Zobaczyliśmy wystawioną trumnę ze zwłokami nieznanego nam mężczyzny,
dużo młodszego od naszego
bliskiego i zupełnie do niego
niepodobnego.
Będący na miejscu pracownik Cmentarza Komunalnego oświadczył, że wystawione zwłoki to na pewno
ciało Andrzeja Lity, a zmiana
wyglądu jest spowodowana sekcją zwłok – „ludzie

po sekcji się zmieniają” –
oświadczył. Pracownik ten
jeszcze dwukrotnie zapewniał, że nie doszło do żadnej pomyłki, a wystawione
zwłoki to na pewno ciało
Andrzeja Lity. Przybyły na
miejsce około godziny 18.30
drugi pracownik Cmentarza
Komunalnego oświadczył,
że nie wie co się stało i gdzie
znajduje się ciało Andrzeja Lity. Poinformował nas,
że wcześniej, w godzinach
15.00 – 16.00, było pożegnanie Adama Limy, ale w pożegnaniu tym udział brali jego
bliscy i nie zgłaszali żadnych
zastrzeżeń: czuwali przy samej trumnie, płakali, oglądali
i dotykali ciała zmarłego.”

Rzeczywiście – co potwierdza monitoring – trzy
osoby żegnały Adama Limę.
Na nagraniu widać kobietę
w podeszłym wieku, która
praktycznie do trumny nie
dochodzi; młodszą kobietę
– faktycznie jest przy zmarłym; młodego człowieka –
wchodzi do sali pod koniec
pożegnania, a zmarłego ogląda tylko z daleka. Mężczyzna
jest podobno synem zmarłego Adama Limy, ale z ojcem
nie utrzymywał kontaktów.
Wróćmy na chwilę do
samego monitoringu. Po
pierwsze, zakupione przez
Cmentarz Komunalny w Częstochowie kamery nagrywają
„po kawałku”. Z tego, co
działo się podczas pożegnania Andrzeja Lity powstało

ponad 30 filmików, po kilkanaście sekund każdy. Po drugie, monitoring nie obejmuje
wszystkich pomieszczeń, w
których przebywają zwłoki.
Po trzecie, urządzenia nagrywają w fatalnej jakości. Kamerę zamontowano w rogu
pomieszczenia i mimo, iż
widać trumnę i leżące w niej
zwłoki, absolutnie nie sposób
rozpoznać zmarłego.

Gdy o godzinie 18.00 rodzina Andrzeja Lity stwierdziła, że wystawione ciało
zmarłego nie jest ich krewnym, doszło do makabrycznego (dosłownie) zamieszania. Część członków rodziny
Litów wyszła z sali, zażenowana sytuacją. Pozostała
grupa żałobników wezwała
pracowników
Cmentarza
Komunalnego i zażądała
zwrotu ciała swojego bliskiego. Na monitoringu widać, że
miło nie było (nie słychać, bo
kamery nie nagrywają dźwięku).
Pomiędzy rodziną Andrzeja Lity a pracownikami
Cmentarza
Komunalnego
doszło do ostrej wymiany
zdań, a wszystko na sali ceremonii pogrzebowych obok
ciała nieznanego mężczyzny. Uczestnicy pogrzebu
przedstawiali
argumenty:
ten zmarły ma włosy (pan
Andrzej od dawna był łysy);
ma inną odzież niż ta zawieziona do prosektorium; jest w
wieku po 50-ce (pan Lita był
po 70-ce); ciało prawdopo-

dobnie poddano sekcji zwłok
(Andrzej Lita zmarł w szpitalu po długiej chorobie – nie
wykonywano sekcji).
Obsługa cmentarza upierała się jednak przy tym, że
wystawione zwłoki są ciałem
Andrzeja Lity. Rodzina zadzwoniła więc po policję.
Opowiada krewny
Andrzeja Lity:
„Żądaliśmy wyjaśnienia
sytuacji, a w ogóle to domagaliśmy się ustalenia, kim
jest zmarły w trumnie? Pracownicy Cmentarza oświadczyli, że ciało to nie zostanie
skremowane do czasu jego
identyfikacji.”
Sala ceremonii pogrzebowych z wystawionymi zwłokami to nie najlepsze miejsce
na pyskówkę, wszyscy więc
opuścili pomieszczenie w
oczekiwaniu na przyjazd policji.

Relacjonuje syn
Andrzeja Lity:
„Kilka minut po godzinie 19. przeżyliśmy kolejny
szok.
Zostaliśmy poinformowani przez pracownika Cmentarza, że trumna z ciałem
nieznanego mężczyzny została właśnie wprowadzona
do pieca kremacyjnego! Tak
po prostu – bez niczyjej wiedzy, zgody to ciało zostało
spopielone. Dlaczego ów
pracownik tak się spieszył z
kremacją zwłok niezidenty-

fikowanej osoby? Co chciał
ukryć?”
Na tym nie koniec „rewelacji”, które miały być udziałem pogrążonej w żałobie
rodziny Litów.
Dodaje syn zmarłego:
„Dopiero po pewnym czasie pracownicy Cmentarza
stwierdzili, że mogło dojść
do zamiany ciał Andrzeja
Lity i Adama Limy. Taki
„scenariusz” przyjęliśmy z
niedowierzaniem. Wątpliwości nasze, że tak jednak się
nie stało i nie doszło do zamiany ciał, potwierdza monitoring. Podczas pożegnania
zmarłego Adama Limy o
15.00 jednoznacznie widać,
że jego bliscy nie mają żadnych, najmniejszych wątpliwości, że w trumnie jest ciało
ich bliskiego.”
Pracownik, który spopielił
ciało z godziny 18, tłumaczył
się tym, że obowiązuje go
„harmonogram pracy”. Nie
sposób tego skomentować.
Owego, fatalnego dla rodziny Litów dnia, policja pojawiła się na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie
dopiero około 21. Przyjechał
patrol z Kłomnic, bo miejscowi byli zajęci. Prokuratura Rejonowa Częstochowa
Północ wszczęła dochodzenie w sprawie „znieważenia
zwłok Andrzeja Lity”, po
czym śledztwo umorzyła

Wolne od pracy w 2017 roku
Kalendarz w 2017 roku układa się bardzo łaskawie dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – aż
15 dni wolnych i zaledwie 250 dni pracy
w skali roku. Bardzo korzystny układ dni
wolnych pozwoli na długie weekendy małym kosztem urlopu.

w zasadzie tak, jakbyśmy przez ponad 1/3
miesiąca nie pracowali.

Marzec
– najbardziej pracowity
miesiąc

Pierwszy długi weekend mieliśmy już w
styczniu. Wprawdzie Nowy Rok niefortunnie przypadł na niedzielę, ale za to 6 stycznia był w piątek, a więc trzy dni wolnego
bez żadnego urlopu. Kolejny dłuższy weekend to Wielkanoc (choć tutaj zazwyczaj nie
bierzemy dodatkowych urlopów). Prawdziwa gratka to maj. 1 maja w poniedziałek i
3 maja w środę, pozwalają na uzyskanie 9
dni wolnych dzięki 3 dniom urlopu. Lepiej
ten weekend zaplanować już teraz – o takie wolne będzie bić się wielu pracowników (warto pamiętać o tym, że podobny
układ będzie też za rok). Dobre okazje na 4
dniowy długi weekend to czerwcowe Boże

Ze względu na brak państwowych świąt
oraz specyficzny układ kalendarza, najbardziej pracowitym miesiącem w 2017 roku
będzie marzec. Czekają nas aż 23 pracujące dni, co daje 184 godziny pracy w miesiącu. Najbardziej relaksujące miesiące to
kwiecień i grudzień, które – dzięki świętom
Wielkanocnym i Bożego Narodzenia - będą
mieć zaledwie 19 dni pracujących, a aż 11
(kwiecień) i 12 (grudzień) dni wolnych. To

Kiedy brać wolne
by mieć
jak najdłuższy urlop?

Ciało (15 – czwartek) i sierpniowe Wniebowzięcie (15 – wtorek). Jeden dzień urlopu,
a 4 dni wypoczynku. Dla tych, którym mało
wyjazdów pozostanie jeszcze listopad, w
którym święto wprawdzie wypada w sobotę, ale za to można je sobie odebrać w inny
dzień. Prawdziwą wisienką na torcie będzie
zaś grudzień. 3 dni urlopu, pozwolą na aż
10 dni wolnego (wliczając w to Nowy Rok).
Wykorzystując zaś 6 dni urlopu i odbierając
wolne za 6 stycznia 2018 roku np. w piątek
5 stycznia, można mieć aż 16 dni przerwy
od pracy.

Makroekonomiczne
skutki
długiego wolnego
Choć z perspektywy pracowników
mniejsza ilość dni pracy jest korzystna, to
z perspektywy pracodawców oraz gospodarki, to spory problem. Każdy dzień pracy

mniej sprawia, że bardziej kosztowne dla
pracodawcy stają się pozostałe dni pracy
pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. To, plus wprowadzenie wyższej pensji
minimalnej (a także minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenie), może zaowocować zmniejszeniem się ilości umów
o pracę nawiązywanych w tym roku (nawet
mimo wyższej stawki godzinowej, umowa
zlecenie w wielu przypadkach będzie bardziej opłacalna dzięki temu, że pracodawca
płaci za faktycznie przepracowany czas).
Jeśli do tego uda się wprowadzić zakaz handlu w niedzielę to nasz rozwój gospodarczy
może nieco wyhamować. A to również odbije się niekorzystnie na zatrudnieniu i pensjach.
Porzekadło mówi, że wypoczęty pracownik to szczęśliwy i bardziej wydajny
pracownik, więc można mieć nadzieję, iż
wydajność pracowników zniweluje straty z
wyższymi kosztami zatrudnienia.
red.
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„wobec braku znamion czynu zabronionego”. Również
bez komentarza.
Bliscy Andrzeja Lity
stawiają mnóstwo pytań:
„Do dnia dzisiejszego nie
wiemy, co rzeczywiście stało się z ciałem naszego ojca
i męża?
Czy ciało Andrzeja Lity
zostało faktycznie zamienione z ciałem Adama Limy
i spopielone po godzinie
15.00?
Czy Cmentarz Komunalny wydał nam prochy naszego bliskiego, czy kogoś
innego?
Fakt – jeśli rzeczywiście
miał miejsce – zamiany ciała,
czy prochów zmarłej osoby
bliskiej z inną obcą osobą
ma dla nas silne emocjonalne
znaczenie, które wynika również z wyznawanych przez
nas przekonań religijnych.
Dla nas, jako katolików, faktyczne miejsce pochówku
ojca i męża ma istotne znaczenie.
Krzywda jaką odczuwamy, a jaka nam została wyrządzona przez Cmentarz
Komunalny w Częstochowie, jest nie do wycenienia.
Nikt nam nie udowodni, że
w grobie złożyliśmy prochy
zmarłego Andrzeja Lity!”
Tygodnik „7 dni”
zwrócił się do dyrektora
Cmentarza Komunalnego
w Częstochowie
Jarosława Wydmucha
z prośbą o komentarz
do sprawy:
„Z mojej wiedzy wynika, że rodzina zmarłego
A.L. [Lity] zgłosiła potrzebę wstrzymania kremacji
pracownikowi, który już nie
pracował tego dnia, a jedynie wyjaśniał okoliczności
swojej pomyłki po przyjeździe na wezwanie bliskich
zmarłego A.L. [Lity]. Operator tzw. 2 zmiany realizował
kremacje zgodnie z kalendarzem dziennym. Pracownik
cmentarza – operator pieca
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popełnił naganny błąd polegający na wystawieniu do
pożegnania przed kremacją
zwłok w niewłaściwej kolejności i w konsekwencji zakłócona została kolejność samych spopieleń. Pracownik
swój błąd tłumaczył bardzo
podobnymi imionami i nazwiskami zmarłych (A.L.[Lita], A.L.[Lima]), identyczne
trumny, swoje chwilowe
roztargnienie, a później godzinne czuwanie rodziny
A.L.[Limów] przy trumnie
A.L. [Limy] bez żadnych
wątpliwości (o przyczyny
proponuję zapytać zakład pogrzebowy – usługodawcę).
Dyrekcja zakładu wyraziła na 2 spotkaniach z rodziną
zmarłego A.L. [Lity] wyrazy
ubolewania i przeprosiła za
błąd pracownika polegający na pomylonej kolejności wystawienia zwłok i w
konsekwencji
pomylonej
kolejności kremacji. Zwłoki
kremowane w częstochowskiej spopielarni są zidentyfikowane przez uprawnionego bliskiego co potwierdza
podpisem na stosownym
zezwoleniu i nie mogą być
nieznajome.
Pracownik odpowiedzialny za błąd pomylonej kolejności wystawienia zwłok do
pożegnania i w konsekwencji
pomylonej kolejności kremacji został ukarany wyższą
karą kodeksową nagany z
wpisaniem do akt oraz ograniczeniem kwartalnej premii
regulaminowej.
Pogrzeb A.L. (pierwszego
zmarłego [Limy]) organizował zakład – usługodawca.
Urna wydana z krematorium
zakładowi (wraz ze świadectwem) zawiera właściwe
prochy.
Pogrzeb A.L. (drugiego
zmarłego [Lity]) organizował zakład – usługodawca.
Urna wydana z krematorium
zakładowi (wraz ze świadectwem) zawiera właściwe
prochy. Nadmieniam, że
wspomniany zakład pogrzebowy bez zastrzeżeń, z peł-

nym zaufaniem zleca nadal
usługi częstochowskiej spopielarni.
Cmentarz Komunalny poczuwa się do odpowiedzialności za popełniony przez
pracownika błąd pomylonej kolejności wystawienia
zwłok do pożegnania i pomylonej kolejności kremacji.
Cmentarz
Komunalny
w imieniu rodzin zmarłych
dokonał zgłoszenia szkody
do ubezpieczyciela z zakresu OC od prowadzonej
działalności (Cmentarz taką
polisę posiada). Na tym etapie ubezpieczyciel odmówił
poszkodowanym
wypłaty
odszkodowań, gdyż oni nie
wykazali powstania szkody
osobowej lub rzeczowej.”
Logika logistyki
cmentarnej
Dla rodziny śmierć bliskiej osoby zawsze jest
dramatycznym przeżyciem.
Usługa pogrzebowa to więc
nie to samo, co... praca w zakładzie przy taśmie. Od pracowników pogrzebowych
oczekuje się zrozumienia i
współczucia, a nade wszystko wykonania usługi w sposób profesjonalny. Personel
Cmentarza Komunalnego w
Częstochowie pomylił priorytety – nie ma znaczenia
przecież, ile spopieleń wykonano, tylko kogo skremowano. Być może zmarłemu
jest wszystko jedno, co stało się z jego ciałem, ale nie
żyjącej rodzinie. Bliscy Andrzeja Lity zawsze już będą
mieli wątpliwości, czyje
prochy leżą w grobie.
I jeszcze jedno... Nie trzeba być znawcą tematu, by zauważyć, że nie ma żadnego
systemu oznaczania ciał osób
zmarłych.
I chociaż przykład to
nieco skrajny, sprawdzoną
metodę wykorzystują porodówki. Każde dziecko tuż po
urodzeniu otrzymuje identyfikator – plastikową bransoletkę na rączkę z imieniem

Zdjęcie z monitoringu: krewni A. Limy w sali pożegnań.

Zdjęcie z monitoringu: zamieszanie przy rzekomej trumnie A. Lity.
i nazwiskiem. Oczywiście
pomyłki i tak się zdarzają,
ale co by było, gdyby identyfikatorów nie było wcale,
a swoje dziecko musiałaby
rozpoznać matka?
W przypadku osób zmarłych praktycznie nie ma
żadnych ustalonych standardów. Na wieku trumny
pracownik zakładu pogrzebowego (najczęściej dłu-

gopisem) pisze dane osoby
zmarłej. Tylko że wieko jest
wielokrotnie zdejmowane,
odstawiane, przesuwane, a
w sytuacji gdy trumny kilku
zmarłych są podobne (jak
w przypadku panów Lity i
Limy, a być może jeszcze
kogoś) – o błąd nie trudno.
Teoretycznie identyfikacji
zwłok dokonuje rodzina, ale
czy zawsze...

Tym wszystkim, którzy
zastanawiali się nad ewentualnym spopieleniem, pozostaje mieć nadzieję, że
pomyłka, do której doszło w
Częstochowie jest przypadkiem jednostkowym, a nie
stałą praktyką.
[Nazwiska rodzin zostały
zmienione]
Renata R. Kluczna

Częstochowski ośrodek interwencji
kryzysowej – pomoc czy kaprys?
„Z przykrością stwierdzam, iż w moim
mieście przy ulicy Rejtana 7 B w tzw.
ośrodku interwencji kryzysowej nie dzieje
się tak, jak mówi sama nazwa. Przez wiele
lat byłam stałą klientką tej instytucji i miałam do niej pełne zaufanie, a nawet polecałam ją innym. Niestety tej jesieni zostałam
odrzucona, a wręcz wyrzucona z OIK-u i
nie mam prawa już zadzwonić do nich szukając pomocy w skrajnych sytuacjach.
Przekonałam się, że ludzie tam pracujący
to zwyczajne „kółko wzajemnej adoracji”,
które ustawia swoich klientów, jak pionki
na szachownicy w swojej własnej prywatnej
grze. Uważałam, że moje rozmowy telefoniczne z interwentem są objęte prywatnością i ochroną tak, jak tajemnica lekarska lub
etyczna np. spowiedzi. Okazało się, że moje
sprawy (i nie tylko moje) są rozpatrywane
w ogólnym zespole tam pracującym łącznie
z kierownictwem, które nie ma zielonego

pojęcia o poszczególnych klientach ani ich
problemach. Na koniec okazuje się, że to oni
decydują, kto ma z kim rozmawiać, w jaki
sposób i twierdzą, że np. rozmowy z danym
interwentem nie pomagają mi.
Jest to bzdurą, ponieważ ja sama wiem i
każdy z nas, co jest dla niego dobre i co mu
pomaga, bo gdyby tak nie było, to nie dzwoniłabym tam. Nie udało się w żaden sposób przetłumaczyć, że te rozmowy naprawdę mi pomagały, gdy byłam w największym kryzysie.
Dostałam całkowity zakaz telefonowania
i rozmów.
Usunięto mnie z listy klientów.
Wcześniej starałam się unikać rozmów z
kilkoma osobami z interwencji, gdyż zauważyłam, że są dla mnie niemiłe, opryskliwe,
obojętne, a niejednokrotnie wręcz chamskie
i zamiast udzielić mi pomocy to mi po prostu
zaszkodziły. Dlatego rozmawiałam z jedną
osobą, która kiedyś bardzo mi pomagała, a

wręcz ocaliła i uratowała mnie i moje dziecko. Dlatego miałam do tego człowieka wyrazy najwyższego uznania i zaufania, uważałam go za najbardziej kompetentnego w tym
zespole z wiedzą, doświadczeniem, charakterem i sercem.
Niestety ten pan, będący wieloletnim pracownikiem prawdopodobnie został zmanipulowany przez swoje koleżanki i kolegów,
czego ja nie mogę zrozumieć, czyżby chodziło o zazdrość pozostałych osób z zespołu,
że ich kolega i pracownik ma takie uznanie i
zaufanie u stałych klientów?
Byłam z tą skargą w urzędzie miasta Częstochowa w wyższych i niższych komórkach
i nawet ich rozmowy z OIK-iem nie przyniosły rezultatu. Dostałam tylko wymijające
pismo, w którym „wykręcano się sianem” i
wybielano dziwnymi tłumaczeniami, które
nie pokrywały się z prawdą.
Nadmienię jeszcze, iż zespół OIK-u obra-

ził mnie, wypowiadając się bardzo negatywnie na temat mnie i moich poważnych problemów i bzdurnie zaczęto mi podgadywać
o instytucjach, do których to niby powinnam
iść - co jest dla mnie uwłaczające.
W efekcie ja i mój partner zostaliśmy bez
żadnej pomocy psychologicznej w bardzo
poważnych problemach, z którymi sami nie
potrafimy sobie poradzić. W Częstochowie
jest bardzo mało psychologów na NFZ (a my
nie jesteśmy zamożni, by pozwolić sobie na
prywatnych psychologów), dlatego OIK był
dla nas ostatnią deską ratunku i kołem ratunkowym w nagłych poważnych sytuacjach.
Dlatego ja i mój parter zdecydowaliśmy
się opisać sytuację w częstochowskiej prasie,
aby pracownicy OIK-u wyciągnęli z tego jakieś wnioski oraz ku przestrodze innym.
To wszystko co z żalem i przykrością
stwierdzamy.
Czytelniczka.”
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Prezydent nakłaniał kierowców, by porzucali auta na rzecz
MPK z powodu smogu, a sam poruszał się samochodem.

Jak prezydent Matyjaszczyk
walczy ze smogiem?

W jednej z lokalnych gazeta prezy- kładając, że wszyscy urzędnicy przesieKilka dni temu władze miasta
dent Częstochowy Krzysztof Matyjasz- dli do autobusów i tramwajów: jakimi
Częstochowy apelowały
czyk (SLD) przekonywał mieszkańców środkami komunikacji publicznej, poddo tego, by nie przyczyniali się do po- czas trwania akcji bezpłatnych przejazdo zmotoryzowanych mieszkańwstawania smogu i by zrezygnowali z dów dla posiadaczy samochodów (10 i
ców, żeby zostawiali swoje auta
jazdy samochodem. Kierowcom, którzy 11 stycznia), poruszał się prezydent Maprzed domami i przesiedli się
ulegli sile perswazji, prezydent ufundo- tyjaszczyk, jego zastępcy oraz urzędniwał darmowe bilety przejazdu komu- cy magistratu?
do komunikacji miejskiej.
nikacją miejską. „Liczymy, że dzięki
W przypadku kontroli w autobusie temu ograniczymy liczbę pojazdów na Odpowiedział nam
Włodzimierz Tutaj, rzecznik
lub tramwaju wystarczyło pokazać terenie miasta, żeby nie zanieczyszczać prasowy UM:
dodatkowo powietrza, choć zdajemy sodowód rejestracyjny swojego
„Wolne miejsca widoczne na parbie sprawę, że pojazdy odpowiadają jekingu
Urzędu Miasta Częstochowy w
dynie za ok. 30 proc. zanieczyszczenia,
pojazdu i można było jeździć
ciągu
tych
dwóch dni świadczą o tym,
a resztę generujemy my poprzez piece,
po całym mieście za darmo.
że
część
osób
funkcyjnych z UM, makominki itd. - wyjaśniał Matyjaszczyk.”
jących uprawnienia do parkowania na
Wszystko za sprawą alarmu
Przykład idzie z góry
dziedzińcu, zrezygnowała z przyjazdu
smogowego, bo w Częstochowie
Agitacja nie ma szans powodzenia, do pracy samochodem.
jeśli agitator postępuje inaczej. Smrodzi
Trudno byłoby nam przedstawić peł– podobnie jak w całej Polsce –
samochodów Kowalskiego i Nowaka, ne dane dotyczące pracowników UM,
gwałtownie wzrosło stężenie pyłu smrodzi też prezydenta. Zapytaliśmy zwłaszcza że dojazd do pracy i z pracy
więc Urząd Miasta Częstochowy – za- urzędników jest indywidualnym wybozawieszonego w powietrzu.

Szykują się zmiany
w przepisach budowlanych
Początek nowego roku w Polsce to
nie tylko rekordowe mrozy, ale też
istotne zmiany w przepisach budowlanych. Zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi, będziemy
budować jeszcze cieplej i bardziej
energooszczędnie. Dotyczy to zarówno ścian i dachów, jak też okien
i drzwi.
Obowiązujące od 1 stycznia nowe
przepisy to kolejny etap zmian, jakie
wystartowały w 2014 wraz z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie strat energii, co zmniejszy
konieczną do dostarczenia do obiektu
ilość ciepła. Inwestycja w energooszczędne budownictwo ma w domyśle
przynosić zwrot w postaci niższych
rachunków za ogrzewanie. Co zmiany
oznaczają w praktyce dla osób dopiero
planujących budowę domu?
Aby przejść pozytywną weryfikację
Nadzoru Budowlanego, projekt będzie musiał uwzględniać grubszą, niż
do tej pory izolację ścian czy poddaszy oraz okna i drzwi o lepszych parametrach termicznych. Zobowiązanie
działać będzie też w przypadku zakupu
mieszkania lub domu. Deweloper zagwarantuje kupującemu, że zachowane
zostały dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki i przegród zewnętrznych budynku.

Ściany i poddasze – koszty
izolacji, izolacja kosztów
Jak nowe przepisy wpłyną fizycznie
na poszczególne elementy projektu?
Zacznijmy od ścian zewnętrznych i
dachów. Aby spełnić aktualne wymagania, będziemy musieli zwiększyć grubość izolacji średnio o 2 cm.
Oczywiście można wybrać materiał
izolacyjny o lepszych parametrach
termicznych, co pozwoli na budowę
cieńszych przegród. Tutaj główną rolę
odgrywa współczynnik przewodzenia
ciepła danego produktu, czyli tak zwana lambda. Im mniejsza, tym dany materiał lepiej utrzymuje ciepło wewnątrz
budynku.
Jeżeli porównamy minimalne wymagania dla izolacji sprzed 2014 roku
oraz te, które będą obowiązywać docelowo w roku 2021 to okaże się, że
za ogrzanie przeciętnego domu jednorodzinnego zapłacimy co roku o około
1000 zł mniej – wyjaśnia jeden z producentów izolacji z wełny mineralnej.
Jak pokazuje kierunek zmian w
przepisach budowlanych, już dziś warto zastanowić się nad dodatkowym
ociepleniem dachu. Docelowo, czyli
w 2021 r., trzeba będzie dołożyć około
7 cm izolacji na poddaszach użytkowych. W spełnieniu aktualnych i przyszłych wymagań wydatnie może też
pomóc odpowiednio dobrana stolarka
okienna.

Okno na oszczędności
Jeżeli chodzi o utrzymanie ciepła
wewnątrz budynku, poddasze stanowi dość newralgiczną część domu.
Szacuje się, że przez połać i okna dachowe ucieka nawet 25-30% energii
wykorzystywanej do ogrzewania. O
szczególnej roli stolarki okiennej może
świadczyć fakt, że nowe przepisy przewidują dla niej osobne kryteria doboru. Mowa tu o maksymalnej wartości
współczynnika przenikania ciepła dla
okna.
W przypadku okien pionowych i
drzwi balkonowych współczynnik ten
może wynieść maksymalnie 1,1 W/
m2K, a dla okien połaciowych: 1,3 W/
m2K. Oznacza to, że przy wykorzystaniu okien o wyższym współczynniku,
nie otrzymamy zielonego światła od
Nadzoru Budowlanego.

Inwestycja w energo-oszczędność – to się opłaci
Budowanie energooszczędne można traktować jako pewną inwestycję.
Jak każda, wymaga na początku wkładu. Przeprowadzona jednak w sposób
uzasadniony ekonomicznie, pozwala na pełny zwrot w przeciągu 7-10
lat. W tym czasie możemy liczyć na
zmniejszenie kosztów eksploatacji
(szczególnie w sezonie grzewczym),
komfortową temperaturę pomieszczeń
bez dogrzewania, a na poddaszu –
przyjemny chłód latem.
red.

rem i prywatną sprawą każdego z nich.
Prezydent miasta poruszał się w tych
dwóch dniach, w czasie pracy, przede
wszystkim z przyczyn czasowo-organizacyjnych, samochodem służbowym,
ale spełniającym najwyższe normy środowiskowe, bo takie pojazdy zostały
zamówione przez UM w ramach ostatniego zamówienia.
Dodam, ze rzecznik prasowy i pracownicy Biura Prasowego UM skorzystali w tych dniach z komunikacji miejskiej (korzystają z niej zresztą dosyć
regularnie).”
Uff... Wszyscy ci, którzy „z przyczyn
czasowo-organizacyjnych” nie zastosowali się do apelu prezydenta Matyjaszczyka, mogą odetchnąć z ulgą – jesteście usprawiedliwieni.
Renata R. Kluczna

Żłobek „Wesoły Maluch”

W Lelowie oddano do użytku Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”.
– Takich placówek w naszym powiecie jest niewiele, a w gminie Lelów
i w jej sąsiedztwie do dzisiaj nie było ani jednej. Dlatego jest to inwestycja bardzo istotna, podyktowana potrzebą mieszkańców – napisał
w liście gratulacyjnym Henryk Kasiura Wicestarosta Częstochowski.
Budynek żłobka jest funkcjonalny, wyposażony w nowoczesny sprzęt,
zapewnia bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci. Żłobek dysponuje
miejscami dla 12 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat i posiada dwie sale. Jedna z nich – urządzona mebelkami, pełna zabawek
– przeznaczona do zajęć oraz zabawy, druga sala pełni funkcję sali do
odpoczynku, w której każde dziecko ma swoją pościel i łóżeczko. Jest
też szatnia i łazienka dostosowana do potrzeb najmłodszych, a w przyszłości planuje się utworzenie placu zabaw.
red.

16
 Często nie korzystamy
z przysługujących nam
praw z czystej niewiedzy.
Trudno się temu dziwić, gdyż w wielu aktach
prawnych nie brak określeń, które – szczególnie
dla laika – mają zupełnie
inne znaczenie, niż się na
pozór wydaje.
 Jakie mamy prawa?
Jak z nich korzystać?
 Czy zdajemy sobie
sprawę, jakie z przysługujących nam praw wynikają dla nas ograniczenia?
 Akademia Obywatelska 7 dni to przewodnik
po meandrach prawa,
kruczkach i pułapkach
przepisów.
 Akademia Obywatelska 7 dni to kompendium
wiedzy o prawach i ograniczeniach z nich wynikających.
Ponieważ Nasi Czytelnicy wciąż zgłaszają potrzebę
poszerzenia wiedzy w zakresie praw, przysługujących członkom spółdzielni
mieszkaniowych – kontynuujemy zapoczątkowany
w ubiegłym roku cykl artykułów, mających na celu
omówienie zasad funkcjonowania tej szczególnej
formy prawnej, jaką jest
każda spółdzielnia, także
spółdzielnia mieszkaniowa.
Bo przecież, wbrew malkontentom, nie jest tak, że
spółdzielnia to „państwo w
państwie”, że jej zarząd i
prezes mogą decydować za
nas i wbrew naszej woli.
Jest w Polsce prawo i zanim zaczniemy utyskiwać,
musimy najpierw zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, co z czego wynika i
co kto może, a czego nikomu nie wolno.
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Akademia Obywatelska

Niezbędnik
świadomego
członka
spółdzielni

Artykuł 35
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
§ 1. Organami spółdzielni są:
1) walne zgromadzenie;
2) rada nadzorcza, zwana dalej
„radą”;
3) zarząd;
4) w spółdzielniach, w których
walne zgromadzenie jest zastąpione
przez zebranie przedstawicieli – ze-

Artykuł 49
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

(część 5)

Jak członkowie mogą
odwołać prezesa
i Zarząd spółdzielni?

Komu zgłosić żądanie?

Zależnie od postanowień statutu
konkretnej spółdzielni, prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i może odwołać Rada Nadzorcza
lub Walne Zgromadzenie.
Jeżeli to prawo należy do Walnego Zgromadzenia, to warto wiedzieć,
że choć z reguły termin zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz porządek jego obrad ogłasza Zarząd, to
także członkowie spółdzielni mogą
zażądać jego zwołania.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia może zgłosić, zgodnie z
prawem spółdzielczym, 1/10 członków spółdzielni, jeżeli statut nie
określa innej liczby uprawnionych.
Należy pamiętać, że zgodnie z prawem Walne Zgromadzenie może
podejmować decyzje tylko w sprawach zawartych w porządku obrad.
Dlatego trzeba do wniosku o zwołanie zgromadzenia załączyć porządek
obrad zawierający odwołanie Zarządu (lub jednego z jego członków) i
powołanie nowego.

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

brania grup członkowskich (art. 59).
§ 2. Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w paragrafie
poprzedzającym, dokonywane są w
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także
w głosowaniu tajnym.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia trzeba zgłosić Zarządowi. Jeżeli jednak Zarząd nie zwoła
Walnego Zgromadzenia, to można z
tym żądaniem zwrócić się do Rady
Nadzorczej, albo do Krajowej Rady
Spółdzielczej lub do spółdzielczego
związku rewizyjnego, do którego
spółdzielnia należy. Krajowa Rada
oraz związki rewizyjne mają prawo
w takim przypadku zwołać Walne na
koszt spóldzielni.

Ważność i treść
uchwały o odwołaniu
Uchwałę uważa się za podjętą,
jeżeli była poddana pod głosowanie
wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą głosowała
wymagana w statucie większość
ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Czyli za odwołaniem Zarządu musi
być (w głosowaniu tajnym) więcej
niż połowa głosów, licząc także głosy wstrzymujące się.
Jeżeli na tym samym zgromadeniu nie wybiera się nowego Zarządu,

§ 4. Walne zgromadzenie może
odwołać tych członków zarządu,
którym nie udzieliło absolutorium
(art. 38 § 1 pkt 2), niezależnie od

tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków
zarządu. W tym wypadku nie stosuje
się przepisu art. 41 § 1.

to uchwała odwołująca cały skład
Zarządu powinna przewidywać, iż
dotychczasowy Zarząd będzie pełnić
swoją funkcję do chwili wyboru nowych władz.

absolutorium nie uzyskali, to Walne
może natychmiast przystąpić do głosowania nad ich odwołaniem.

Niezapowiedziane
odwołanie Zarządu
jest również możliwe
Warto wiedzieć, że jest jeszcze
pewien haczyk, zawarty w prawie
spółdzielczym. Otóż, mimo iż Walne
Zgromadzenie teoretycznie nie może
wyjść poza ustalony wcześniej porządek obrad, to Zarząd może zostać
odwołany także poza owym porządkiem – w jednym przypadku.
Taka sytuacja występuje, gdy
Zarząd lub któryś z jego członków
nie uzyska absolutorium. Prawo pozwala, aby głosowanie nad udzieleniem absolutorium zostało przeprowadzone przy okazji zatwierdzania
rocznego bilansu spółdzielni, nawet
bez zawarcia sprawy absolutorium w
porządku obrad. O udzieleniu lub nie
udzieleniu absolutorium każdemu
z cłonków Zarządu głosuje się oddzielnie. Jeżeli członkowie Zarządu

Rozwiązanie stosunku
pracy z prezesem
i innymi członkami
Zarządu spółdzielni
Zupełnie oddzielną sprawą jest
zwolnienie członków Zarządu z
pracy. Trzeba pamiętać, że ich odwołanie z funkcji w Zarządzie nie
powoduje rozwiązania stosunku pracy. Jest wystarczającym powodem
wypowiedzenia umowy o pracę, ale
tego wypowiedzenia nie zastępuje.
Rozwiązanie umowy o pracę należy do organu, który zgodnie ze statutem w imieniu spółdzielni nawiązuje z członkami Zarządu stosunek
pracy. Jest to z reguły Rada Nadzorcza, choć może być także tak, że zawieraniem umów o pracę z członkami Zarządu zajmuje się pełnomocnik
Walnego Zgromadzenia – ale tylko,
jeżeli statut taką możliwość dopuszcza, nie zastrzegając tego do kompetencji Rady Nadzorczej.
(cdn.)
Marcin Paruzel

LIST OTWARTY
do Parlamentarzystów, Samorządowców, Polityków skłóconych
decyzjami Ministerstwa Finansów w sprawie struktury
organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej
W ostatnich dniach opinię publiczną w wielu województwach elektryzują nagłe zmiany decyzji Ministerstwa
Finansów w sprawie siedzib Urzędów
Celno-Skarbowych.
Z dnia na dzień Ministerstwo Finansów zmieniło np. decyzję w sprawie
siedziby UCS z Przemyśla na Rzeszów,
po czym znów odwrotnie.
Podobna sytuacja jest w wielu innych miejscach np. Urzędu Celno-Skabowego ma być pozbawiony Lublin i
kilka innych miast wojewódzkich.
Wiele ośrodków, które z racji strategicznego usytuowania (np. zew. Granica UE, porty, inne powody) także ma
być ich pozbawiona jak np. Elbląg, Koszalin.
To powoduje narastanie niepokojów,
kłótni i wzajemnych oskarżeń pomiędzy
licznymi ośrodkami miejskimi w Polsce
Elbląg-Olsztyn, Lublin-Biała Podlaska,
Przemyśl-Rzeszów itd. Miasta zamiast
ze sobą współpracować kłócą się, za
sprawą nieprzemyślanych i szkodliwych dla interesu publicznego decyzji.

Związek Zawodowy Celnicy PL
pragnie zwrócić uwagę wszystkich na
fakt, że decyzja Ministerstwa Finansów
o zlokalizowaniu w województwie tylko jednego UCS jest błędem, gdyż nie
jest poparta żadną analizą i jest jedynie
widzimisię resortu.
W wielu województwach powinny
funkcjonować co najmniej dwa Urzędy
Celno-Skarbowe i jest to wg nas praktyków w interesie publicznym.
Trwanie MF przy swojej decyzji i
finalnie zapisanie w rozporządzeniu
jednego Urzędu Celno-Skarbowego w
województwie będzie także ze szkodą
dla ściągalności podatków.
Dlatego Związek Zawodowy apeluje o nie uleganie polityce Ministerstwa
Finansów i prosi wszystkie zwaśnione przez MF strony o połączenie sił i
wspólne występowanie w interesie Polski i interesie podatników. Parlamentarzyści, Samorządowcy i Politycy z
Przemyśla-Rzeszowa, Elbląga-Olsztyna, Lublina i Białej Podlaskiej i wielu
innych miejsc, jak jeden mąż powinni

skonsolidować siły i wspólnie walczyć
o co najmniej dwa Urzędy Celno-Skarbowe w wielu województwach.
Apelujemy, nie ulegajcie Państwo
niczym nie uzasadnionej argumentacji
MF o jednym Urzędzie w województwie. Urzędy Celno-Skarbowe mają
powstać na bazie 46 Urzędów Celnych
i 16 Urzędów Kontroli Skarbowej i
choćby z tego powodu ograniczanie
ich liczby do 16-u jest nieporozumieniem. Urzędy Celno-Skarbowe będą
także orzekać w I i II instancji i będą
tam załatwiane sprawy podatników, co
oznacza dla wielu z nich podróżowanie
nawet na odległość 250 km. Forsowane
przez MF stanowisko dotyczące powstania jednego Urzędu Celno-Skarbowego w województwie jest dla nas
kompletnie niezrozumiałe. Wielokrotnie wskazywaliśmy merytoryczne argumenty przeciwko temu pomysłowi
MF i zostaną one dostarczone każdemu
kto zwróci się do nas w tej sprawie.
Związek Zawodowy – Celnicy pl
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Nadleśnictwo Koniecpol odpowiada na list Czytelnika
Mieszkaniec Koniecpola, w przesłanym do redakcji liście,
żalił się na tamtejsze nadleśnictwo: „Zwracam się z prośbą
o poruszenie sprawy działań realizowanych ze strony
Nadleśnictwa Koniecpol w stosunku do tzw. „Ścieżki zdrowia”, leśnego kompleksu rekreacyjnego zlokalizowanego
w pobliżu ulicy Szkolnej w Koniecpolu. (…) Leśnicy nie
wytyczyli żadnej alternatywnej ścieżki, służącej mieszkańcom w ramach rekompensaty za zaoranie poprzedniej.
Czy Nadleśnictwo Koniecpol planuje odtworzyć zaorany
fragment ścieżki zdrowia lub wytyczyć obok nowy szlak tak,
aby mieszkańcy mogli korzystać z niego w celach rekreacyjnych i komunikacyjnych, jak to miało miejsce do niedawna?
Jaki cel miało wysypywanie dróg leśnych w pobliżu „Ścieżki
zdrowia” kamieniem? Czy nie chodzi przypadkiem o przegonienie Koniecpolan z lasu?”.
częły zagrażać zdrowiu i życiu
Nadleśnictwo
odwiedzających, podjęto decyprzesłało do redakcji
zję o ich usunięciu.
wyjaśnienia:
„Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na fakt, że
wspomniana „Ścieżka zdrowia” powstała w poprzednim
ustroju politycznym, wbrew
obowiązującym wtedy przepisom. Nadleśnictwo, mając
świadomość wagi tego miejsca, własnymi siłami i nakładami finansowymi dbało o to
przedsięwzięcie. Niestety, z
biegiem czasu, stan techniczny posadowionych elementów
małej architektury ulegał pogorszeniu, część elementów
została skradziona. W momencie, gdy te, które pozostały, za-

Nadal jednak, na terenie
Nadleśnictwa Koniecpol (teren 8 gmin) szczególnie dbamy o to, by lasy, obok funkcji
gospodarczych i ochronnych,
pełniły również funkcje społeczne. Wkładamy wiele zaangażowania, by odwiedzający nas goście mogli ciekawie
korzystać z leśnych funkcji
turystycznych, rekreacyjnych
i edukacyjnych. Z tego powodu, w roku ubiegłym, na
terenie ścieżki edukacyjnej
rozpoczynającej swój bieg
przy ul. Szkolnej (teren dawnej
„ścieżki zdrowia”), środkami

własnymi Nadleśnictwa, ustawione zostały ławo – stoły.
Spełniają one aktualne normy
bezpieczeństwa. Pozwalają na
odrobinę wytchnienia wśród
leśnych ostępów, zachęcają
do wypoczynku i spotkania ze
wspaniałą przyrodą i co ważne,
są lokalizacyjnie kontynuacją,
tak ważnej dla Koniecpolan
„Ścieżki Zdrowia”.
Trasa
nadal tętni życiem, umiejscowione są na niej bogate
merytorycznie tablice edukacyjne. Gości ona wycieczki
przedszkolaków i uczniów nie
tylko koniecpolskich szkół i
przedszkoli, ale wszystkich
jednostek związanych z oświatą z terenu administrowanego
przez Nadleśnictwo Koniecpol. Tylko w tym roku, w zorganizowanych wycieczkach
pod przewodnictwem leśnika,
miejsce to odwiedziło 290
uczniów wraz z opiekunami.
W latach 2014–2015 było to
łącznie ponad 500 osób.
Odnosząc się do podniesionego w liście problemu wycinki drzew w pobliżu „Ścieżki
Zdrowia”, należy zaznaczyć,
że Nadleśnictwo Koniecpol
prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną opartą na Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata

2015–2024, zatwierdzonym
przez Ministra Środowiska Decyzją z dnia 27 marca 2015 r.
(do wglądu na stronie BIP nadleśnictwa). Ten planistyczny
dokument jest sporządzany w
procesie, w którym wielokrotnie odbywają się konsultacje
społeczne. Kwestie te reguluje
szczegółowo ustawa z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Uregulowania zawarte w w/w
akcie prawnym zapewniły
udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentów. Na tym
etapie nikt nie wnosił zastrzeżeń ani sprzeciwu do planowanych zadań.
W Nadleśnictwie Koniecpol, zgodnie z Planem Urządzania Lasu pozyskuje się tyle
drewna, ile przyroda pozwala
w ramach zrównoważonej polityki leśnej. Pozyskane drewno,
musi zostać z lasu wywiezione.
W tym celu, by nie dopuścić
do strat gospodarczych w przyrodzie, specjalnie przygotowywane są drogi wywozowe.
Zgodnie z literą prawa, drogi
leśne nie są drogami publicznymi. Sieć dróg leśnych stano-

wi podstawowy element infrastruktury technicznej w lasach,
który umożliwia prowadzenie
racjonalnej gospodarki leśnej,
ochronę drzewostanów, w tym
utrzymanie dojazdów pożarowych umożliwiających sprawne i szybkie dotarcie do pożarów lasów jednostkom straży
pożarnej. Specyfika środowiska leśnego, a także względy
ekonomiczne wymuszają stosowanie w leśnym budownictwie drogowym, w możliwie
najszerszym zakresie, materiałów naturalnych, miejscowych
(żwiry, pospółki, drewno, kamień polny).
Należy mieć świadomość,
że samochody transportujące surowiec należą do grupy
aut wysokotonażowych. Brak
utwardzonych dróg uniemożliwiłby sprawną rotację drewna.
W związku z powyższym
tym, Nadleśnictwo Koniecpol
nie zaorało ścieżki i nie wysypało też złośliwie na drogę
kamienia. Dostosowało tylko
drogę do celów prowadzenia
gospodarki leśnej. Ponadto,
należy zaznaczyć, że fragment
ścieżki, przy której wykonywano prace gospodarcze, nie
był włączony w ciąg „Ścieżki
zdrowia”. Był to w przeszłości
dukt wydeptany przez pracow-

ników Zakładów Remontowo-Montażowych i Zakładów
Płyt Pilśniowych jako najkrótsza droga dotarcia do pracy.
Oba przedsiębiorstwa już nie
istnieją, ponadto, wybudowano
sieć dróg publicznych udostępniających tereny Koniecpola.
W Nadleśnictwie Koniecpol
ciągle dążymy do równoważenia funkcji gospodarczych,
ekologicznych i społecznych
lasów, ale należy pamiętać, że
ta ostatnia funkcja wynika z
dwóch pierwszych.
Na zakończenie, pragniemy wyraźnie podkreślić, że
Nadleśnictwo Koniecpol nigdy
nie miało zamiaru utrudniać
korzystania społeczeństwu z
terenów leśnych. Wręcz przeciwnie staramy się ułatwić dostęp do nich czego dowodem
jest powstanie, tylko w kilku
ostatnich latach, ponad 100
km tras pieszych i rowerowych
połączonych z przyrodniczo –
dydaktycznymi ścieżkami, wyposażonymi w wiele obiektów
infrastruktury wypoczynkowej
i turystycznej.
Urszula Góralczyk-Brysiak
Państwowe
Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Koniecpol.”
red.
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@ Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Częstochowie
anonim: Nikt mi nie odpowiedział nigdy na pytanie dlaczego
Jurek Owsiak zajął się tym właśnie biznesem,tak faktem jest,że uratowaliśmy kilka istnień ludzkich,ale to nie zmienia faktu,że Owsiak
wyręcza obowiązki państwa,które ma obowiązek łożyć na służbę
zdrowia,a nie ją okradać,za PRL składki na ZUS wynosił 48,5%
obecnie 13,71% ,a jak ja zachoruję czy moje dziecko to szukam lekarza,który ma wiedzę,żeby mnie wyleczyć, a nie zaszkodzić no niestety z przykrością stwierdzam,że w naszym mieście nie ma fachowców
lekarzy,a bardzo dobrze wiem co pisze i na to mam dowody,więc
pieniądze,które Owsiak zbiera czy są racjonalnie wydawane?czy
sprzęt jest w pełni wykorzystany? mam bardzo dużo wątpliwości,bo
bardzo dobrze znam Polską medycynę i służbę zdrowia zwłaszcza w
Częstochowie moim kochanym mieście,dobrze,że w Polsce jest jeszcze kilku dobrych fachowców lekarz i dlatego jeszcze żyje i cieszę
się zdrowiem być może jestem szczęściarą?
Beata: Ludzie chcą pomagać, a my musimy im to umożliwiać,
jak patrzę na tą wielką skalę Orkiestry, wierzę, że właśnię trzeba ludziom umożliwić pomagać innym, żeby sami czuli się lepiej.To nam
jest potrzebne, lubimy pomagać, często nie możemy tego zrobić bo
nie wiemy jak?gdzie? komu? a zrobić to wspólnie daje nam poczucie wypełnienia jakiegoś obowiązku a kwota łączna,jest ogromna.
Fakt,ze potem trzeba ją wykorzystać w jak najlepszy, przemyślany
sposób.I to jest zadanie nie lada, ale mimo wszystko każda akcja charytatywna jest godna polecenia i naśladowania. A lekarze w Cz-wie,
to też jest moje kochane miasto jedni są lepsi inni gorsi, mało chodzę
do lekarzy, na szczęście ale jak już muszę to otrzymuję pomoc.A co
do Państwa obowiązków dla społeczeństwa- wolę się nie wypowiadać. Temat-rzeka.
Obserwator: Ostatnie 27 lat - obiecywano nam druga Japonię,mieliśmy być drugą Irlandią,o 100 milionach dla każdego Polaka też
wszyscy słyszeli.Jedno co jest pewne od 25 lat,to Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.A tak miało być pięknie,tak szczęśliwie i dostatnio. Kolejne reformy służby zdrowia,kolejne obietnice,jak mówił klasyk //ciemny lud wszystko kupi//sprywatyzowano większość
przychodni lekarskich i szpitali,wprowadzono procedury leczenia
chorych,lekarze na kontraktach zarabiają od 10 do 15 tyś.tylko obywatel Polski wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle.

@ Częstochowa – coraz mniej ludzi i coraz starsi
Częstochowianka-emerytka: Tak to prawda,że Częstochowa
starzeje się i młodzi ludzie nie maja żadnych perspektyw na dalsze
życie i rozwój w tym mieście,ale nasi włodarze z magistratu są ślepi
i krótkowzroczni,to po cholerę prezydencik K.M. w budżecie miasta
zapisał w wydatkach budowę aqałaparku dla emerytów i rencistów,żeby ich szybciej szlak trafił,a ZUS będzie otwierał następnego
szampana i świętował,mamy nie do wypłaty kasy,a więcej będzie na
premię,może to doba myśl i w Częstochowie zostaną euro-sieroty i
matki OK jestem za,ha,ha,ha
Degoll: Przecież wiadomo o tym co najmniej od 2004 roku (prognoza ludności GUS do 2030 roku opublikowana w 2004). Ale matoły z magistratu wiedzą lepiej czyli odporni na wiedzę niczego nie
wiedzą i żadne merytoryczne przesłanki decyzji ani strategiczne planowanie zwoju miasta ich nie interesują. Ot, wzorcowi, choć cwani,
ignoranci. A miachowieś cieszy się byle czym.
Anonim: Pamiętam oburzenie w wręcz wściekłość posła Szymona jak Prezydent Wrona a właściwie Strateg miejski prezentował
strategię miejską z przewidywaną spadkową tendencją mieszkańców. Prawie działanie szatana w to włączył. Teraz sypać łeb popiołem i przepraszać. Ale obecna władza nie ma żadnych dokumentów
strategicznych więc może robić co chce. Całe szczęście, że naszych
podatków niedługo zabraknie bo inaczej nie da się tego przerwać
przy tej społeczności. Musiałby Balt rozpisać referendum przeciwko
SLD i PO,ale raczej będą rozdawać cukierki na dzień babci a potem
kobiet i kolejna kadencja w „kieszeni”
bonzo: Ostatni zanim zgasi światło w magistracie,przyzna sobie
premie kwartalną i wypłaci 13 pensje.
lara##lara: Obecne władze miasta z p.Matyjaszczykiem na czele
nie mają żadnej wizji rozwoju Częstochowy. Nie ma dobrej oferty
dla inwestorów, i władze o takowych nie zabiegają. Wręcz przeciwnie,miasto nakłada zbyt wysokie podatki,załatwienie formalności w
urzędach ciągnie się miesiącami.To wszystko odstrasza inwestorów,którzy wola swoje firmy zakładać w innych miejscowościach. Nie
ma nowych miejsc pracy,więc młodzi ludzie uciekają z tego zadupia.
Częstochowa się zwija,ale trutnie z magistratu tego nie dostrzegają.
Mamy w Częstochowie wysokie podatki,wysokie opłaty za wodę,śmieci i wysokie czynsze w mieszkaniach lokatorskich,należących
do miasta. To wszystko zawdzięczamy obecnej czerwonej SLD-owskiej władzy z Matyjaszczykiem na czele.

@ LIST CZYTELNIKA: Na scenę wkroczyła statystyka
Częstochowianka-emerytka: W naszym kraju,a najbardziej w naszym mieście Częstochowa statystyka bije wszelkie rekordy do dzisiaj działa system statystyczny z PRL-u i nic się nie zmienia,a mianowicie GUS podaje, że z kraju od 2005 roku wjechało za chlebem
około 2 miliony Polaków, a faktycznie wyjechał ponad 3 miliony
Polaków ,a kogo to obchodzi prawda i uczciwość,chyba tylko u pana
„Prezydenta Częstochowy”, a policja łapie przechodniów na ulicach
i wlepia mandaty bez jakichkolwiek przyczyn ,bo trzeba wykonać
plan w gospodarce NAKAZOWO-ROZDZIELCZEJ jak PZPR i nic
się nie zmieni?,a kłamali mi,że KOMUNIZM w Częstochowie skończył się 25 Października 2015 roku tak? Jakoś tego nie odczuwam

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Maksymilian Flawiusz Sieradzki

* * *

zaległe lekcje przeznaczenia
trzeba odrobić czas nagli
dzwonią ze wszystkich kierunków
jakby za chwilę główny demiurg
miał odlecieć
i nigdy już nie powrócić
więc rubryki życia
trzeba wypełniać
niech się podniosą wody
niech sięgną szczytu
być może za którymś z kolei
potopem
ziemia dopracuje się istoty
- gatunku
który potraﬁ z nią współżyć
nie będzie jej zniewalał
szerząc na niej nienawiść
dla swojego egoizmu nie poświęci
życia na niej
uważając że zdąży uciec
nim wybuchną
wszelkie przewidywalne
i nie przewidziane skutki
budowania fatamorgany
nie z tej pustyni

 Dyżur pełnomocnika
ds. osób niepełnosprawnych

Od początku lutego, w każdą środę w godzinach 7.30 –
14.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy będzie dyżurował Pełnomocnik Prezydenta ds.
Osób Niepełnosprawnych.

 Ankieter Urzędu Statystycznego
może zapukać do twoich drzwi

Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczął badania ankietowe dotyczące budżetów i kondycji gospodarstw domowych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Ankieterzy mogą pojawić się u mieszkańców całego województwa
śląskiego, w tym Częstochowy. Badania mają formę bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem
komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.
Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań. Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne, zostaną one wykorzystane wyłącznie do
sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Analiza będzie realizowana w sposób reprezentacyjny stały w każdym miesiącu 2017 roku. Więcej informacji (oraz
możliwość potwierdzenia tożsamości ankietera) pod nr telefonu: 32 77 91 291, 695 255 244.

 Bezpłatne badania proﬁlaktyczne

NZOZ INTER-MED zaprasza do skorzystania z badań
wykrywających zaburzenia lipidowe. Placówka realizuje
też badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego. Program adresowany jest do osób między 30 a 60 rokiem życia, u których nie stwierdzono zaburzeń gospodarki lipidowej. Do najczęstszych zaburzeń gospodarki
lipidowej należy podwyższony poziom cholesterolu we
krwi. Jest on jedną z przyczyn rozwoju miażdżycy, która
nie leczona może doprowadzić do oderwania się złogu
lipidowego i całkowitego zatamowania przepływu krwi,
a w konsekwencji nawet do zawału mięśnia sercowego
lub udaru niedokrwiennego mózgu. Aby sprawdzić swój
poziom cholesterolu wystarczy udać się do NZOZ INTER-MED przy ul. Kopernika 38 (I piętro), wypełnić
ankietę i pobrać skierowanie na badanie laboratoryjne.
Wynik można odebrać po 10 dniach od dnia wykonania badania i jeśli będzie on wskazywał na konieczność
konsultacji medycznej, osoby będą mogły umówić się na
spotkanie z lekarzem.

 Oszuści wciąż zagrażają
bezpieczeństwu naszych dziadków

Tajemnicze telefony od osób podających się za krewnych czy policjantów do ludzi starszych z prośbą o pożyczenie pieniędzy, to klasyczna metoda wyłudzeń stosowana przez oszustów. Choć wielu seniorów nie daje
się oszukać, jednak problem wciąż dotyczy znacznej ich
części. Warto przy w gronie rodziny poruszyć ten temat
i ostrzec najbliższych, jak mogą uchronić się przed złodziejami. Jak nie dać się oszukać „fałszywemu” wnuczkowi czy policjantowi?
* po odebraniu telefonu nie należy wpadać w panikę,
spróbować opanować emocje i nie działać pod presją
czasu,
* zapiszmy dane telefonującej osoby (przynajmniej imię
i nazwisko) i zapytajmy, kim dzwoniący jest dla naszego
krewnego
* po zakończeniu rozmowy najlepiej zadzwonić do kogoś
bliskiego i koniecznie opowiedzieć o całym zdarzeniu,
* w żadnym wypadku nie przekazujmy pieniędzy nieznajomemu ani nie róbmy przelewu na jego konto,
* nigdy nie bierzmy kredytu pod wpływem nacisku osób
trzecich.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej powiadomić policję telefonując pod numer 997
lub 112.

 Złota piątka OKF wybrana

Po raz 25 widzowie Kina Studyjnego OKF ILUZJA wybrali najlepszy - ich zdaniem – film, pokazany na ekranie
OKF w 2016 roku. W plebiscycie oddano 308 głosów. I
miejsce (13 % głosów) zdobył film OSTATNIA RODZINA, II miejsce (9% głosów) – WOŁYŃ, III miejsce (6%
głosów) - BOSKA FLORENCE, IV miejsce (3% głosów) - NAWET NIE WIESZ JAK BARDZO CIĘ KOCHAM, V miejsce - (2 % głosów) JULIETA. Kolejne
miejsca zajęły filmy: Sprawiedliwy, Dziewczyna z pociągu, Mustang, Excentrycy, czyli po słonecznej stronie
ulicy, Zwierzęta nocy. Zwycięskie filmy prezentowane
będą w OKF w miesiącu lutym.

WIELKI HOROSKOP
BARAN 21.03. – 20.04.
Możesz odetchnąć. Dla Ciebie ten rok zapowiada się korzystnie i spokojnie. Dopiero w samej końcówce roku
wejdziesz w etap zwiększonej odpowiedzialności. Na razie
skup się na tym, żeby naładować akumulatory i przestudiować mapę swoich zawodowych planów, solidnie przygotowując ścieżkę dalszej zawodowej kampanii. Warto
pomyśleć o dodatkowej edukacji. Rozejrzyj się za kursami,
studiami podyplomowymi. W grudniu jak ognia unikaj kosztownych wydatków.
W dobranych związkach czas solidarnych, obustronnych
wysiłków przyniesie prawdziwą satysfakcję. Gwiazdy
sprzyjają zakupowi domu i powiększeniu rodziny. Samotne
Barany niech odróżniają miłość od fatalnych zauroczeń, bo
możliwe są zarówno wzloty, jak i bolesne upadki.

LEW 23.07. – 23.08.
Układ planet zdecydowanie popiera inicjatywy nowego
biznesu, zmiany zawodu czy choćby miejsca pracy. Podnieś swoje kwaliﬁkacje i ruszaj po sukces. Jest ci pisany!
Inwestuj w swoje talenty i umiejętności, a będzie to motorem błyskotliwej kariery. Twój umysł wejdzie w naprawdę
wysoką formę, więc zafunduj mu ﬁtness w postaci kursów,
studiów lub choćby systematycznego czytania lektur bądź
nowości książkowych. Finansowo rok zapowiada się stabilnie i dla Lwów prowadzących własną ﬁrmę, i pracujących
na etacie. W pierwszej połowie roku przyjdą szanse na
wzbogacenie się! W drugiej kontroluj prędkość, z jaką pozbywasz się gotówki. Lwy single otoczone przyjaciółmi nie
będą narzekać na samotność. Gwiazdy sygnalizują nadejście miłości.

STRZELEC 23.11. – 21.12.
Korzystny wpływ gwiazd nasili się w lutym, sierpniu i w
listopadzie. Staniesz się zdolna do obrony swojego zdania, praw i pragnień. Dlatego, nawet jeśli nie wszystko w
tym roku będzie się układało tak jak oczekujesz, pomoże
ci przypływ siły i odwagi. Wysoki poziom energii warto
wykorzystać, by zaprowadzić nowe porządki. Zerwiesz z
tym, co cię ograniczało, podcinało skrzydła. Będziesz miała
niezbędną determinację, aby zabrać się za sprawy, które
niedawno wydawały się ciebie przerastać. Związki, które
pokonały zakręty, wyjdą na prostą. Cieszcie się życiem,
spędzajcie ze sobą jak najwięcej czasu, nie martwcie się
przyszłością. Single całkiem niepostrzeżenie mogą przekroczyć granicę przyjaźni. Okaże się, że w nowej roli świetnie
się sprawdzą.

BYK 21.04. – 22.05.
W roku, w którym masz nieco więcej czasu dla siebie,
nawiąż kontakt ze swoim wewnętrznym JA. Zastanów się,
jakie cechy są Twoimi największymi zaletami. Staraj się je
dobrze spożytkować. Swoje szczególne uzdolnienia, jakiekolwiek by były, rozwijaj i szlifuj. Tworzysz teraz najcenniejszy kapitał, z którego będziesz czerpać w kolejnych latach.
W pracy spokojnie kontynuuj dotychczasowe plany, a przy
okazji zastanów się, z czego powinnaś zrezygnować, aby
zająć się tym, co ma przyszłość. Nachodzący rok sprzyja
miłościom już udomowionym. Tylko od Ciebie zależy, czy
spokojna stabilizacja okaże się przyjemna. Samotne Byki
nie powinny się niecierpliwić. Jeśli pojawi się ktoś interesujący, czekaj na rozwój wydarzeń, ale bez nadmiernych
emocji.

PANNA 24.08. – 22.09.
Trochę wahań, wątpliwości i pytań do losu – oto co spotka
Cię w 2017 roku. Skoncentrujesz się na sprawach pierwszoplanowych. Pamiętaj, że podjęte w tym roku decyzje trudno
będzie odkręcić, a wydarzenia okażą się naprawdę istotne.
Możesz urodzić dziecko, zacząć budowę domu lub wejść w
etap, kiedy kariera stanie się dużym wyzwaniem. Szczegóły
są dziś tajemnicą, jednak niczego nie wolno ci traktować
powierzchownie. Potrzebny ci jest wewnętrzny spokój. Nie
ryzykuj tego, co już zdobyłaś, bowiem żadne brawurowe
plany w tym roku się nie powiodą. W małżeństwach nastąpi
zmiana dynamiki w relacji. Mniej zawrotów głowy i drżenia
serca, więcej cichych i spokojnych wieczorów. Single muszą wykazać się intuicją. Nie tłum swojego serca, a miłość
cię zaskoczy.

KOZIOROŻEC 2.12. – 19.01.
W tym roku nie pozwól, by ambicje przesłaniały ci horyzont. Staraj się spojrzeć na swoje życie z szerszej perspektywy, dostrzegając przede wszystkim te aspekty, które
nadają mu koloryt i smak. Zadbaj o swój nastrój. Odnajdź
miłe sercu drobiazgi, które nic nie kosztują, a wydają się
bardzo cenne. Codziennie zrób coś dla siebie. Jeśli zaś
masz ochotę zobaczyć się z kimś, nie wmawiaj sobie, że
musisz zrobić porządki w piwnicy. Możliwe, że zaczniesz
się zastanawiać nad zmianą sposobu zarabiania pieniędzy,
szukać innych dróg rozwoju. W końcówce roku możesz
otrzymać propozycję, na którą czekasz. Osoby w związkach
będą zajęte sprawami materialnymi i komfortem rodziny.
Jednak niech kwestie praktyczne nie przesłonią ci romantycznej strony życia we dwoje.

P NA 2017 ROK
BLIŹNIĘTA 23.05. – 21.06.
W tym roku poczujesz się pewniej i swobodniej, odnotujesz przypływ pozytywnej energii i ciekawych pomysłów.
Życie pokaże swoją najlepsza stronę. Jeżeli masz obrany
cel, śmiało ruszaj w drogę. Przyciągasz do siebie pomyślne
wydarzenia oraz sprzyjające Twoim zamiarom osoby. To
dobry czas, aby zaprezentować światu to, co masz najlepszego. W tym roku – szczególnie - możesz zaufać losowi.
Gwiazdy wróżą pomyślność i okazje do wykorzystania.
Kariera nabierze więc rozpędu. Jowisz czuwa nad każdym
Twoim krokiem, Saturn umacnia osiągnięcia. Spośród wielu
okazji do zarobku wybieraj najlepsze, a zarobione pieniądze
mądrze inwestuj. Od czasu do czasu zdaj się na intuicję, bo
nos nie powinien Cię zawieść. Z cała pewnością osiągniesz
większy prestiż.

WAGA 23.09. – 23.10.
Nadchodzi dobry czas na zapuszczanie korzeni, znalezienie
swojego miejsca na świecie. Wydarzy się to dosłownie i w
przenośni. Saturn w nadchodzących miesiącach znajduje
się w korzystnym dla ciebie położeniu, w obszarze związanym z nauką i komunikacją. Niektóre Wagi mogą zacząć
pisać blog, w którym będą poruszały ważne sprawy, a może
zaangażują się w działalność społeczną lub polityczną,
zechcą bowiem, by ich osobiste zdanie miało wpływ na to,
co dzieje się wokoło nich. Kontakty towarzyskie również
nieco się zmienią. Mniej pociągać cię będą ludzie myślący
wyłącznie o rozrywce, bardziej zaś ci, którzy poważniej i
odpowiedzialniej patrzą na życie. Twój uczuciowy związek
stanie się bardziej autentyczny, a skrywane obawy znikną.

RAK 22.06. – 22.07.
Dobra praca, perspektywy rozwoju pojawią się, ale pod
koniec roku. Na początku musisz się uzbroić w cierpliwość
i iść do celu małymi krokami. Awans lub samodzielność
zawodowa pokażą, że oprócz blasków nowej sytuacji istnieją również cienie. Uran Ci pomoże, jeżeli chcesz zmienić
pracę albo wyjechać za granicę. Osoby ceniące stabilizację
będą narzekać na częste zwroty akcji. Coś, co wydawało
się pewne, może nagle się okazać mirażem. Dlatego postępuj elastycznie, miej w zanadrzu plan B i niczego nie zakładaj z góry. Życie rodzinne będzie biegło w miarę spokojnie i
bez nagłych zakrętów. Jeśli wydaje ci się to banalne, zważ,
że lepiej troszkę się nudzić, niż martwić! Zawieraj nowe
znajomości, ale nie spiesz się w ocenach. Pamiętaj: czasami pozory mylą.

SKORPION 24.10. – 22.11.
Do połowy października, zajmuj się sprawami bieżącymi.
Zrób też porządki, by nie utknąć w sieci starych zobowiązań. Może należy zakończyć jakiś projekt, napisać pracę
dyplomową, zrobić sobie stronę w internecie? Jesienią
poczujesz przypływ kreatywności i ambicji. Pośród planet
nie masz wrogów, więc nic nie będzie się przewracać do
góry nogami. Jeśli wpadniesz w dołek ﬁnansowy, to tylko
na własne życzenie. Wprawdzie silniejsze wparcie od losu
dostaniesz dopiero w roku następnym, ale się nie zniechęcaj. Odrobina dobrej woli, nieco pracy nad sobą i możesz
naprawić to, co się zepsuło. W 2017 roku gwiazdy dają
ci wyjątkową szansę na miłość od pierwszego wejrzenia.
Jeżeli w tym roku poznasz kogoś, w kolejnym będzie to ten
jedyny.

WODNIK 20.01. – 18.02.
Nastaw się na rozwój. Saturn do pierwszych dni 2017 roku
będzie w korzystnym położeniu, możesz czuć się bezpiecznie. Źródłem twoich sukcesów stanie się dobra ocena sytuacji oraz łączenie nowatorskich trendów z doświadczeniem.
Wrzesień i październik będą dla ciebie czasem ekspansji.
Możesz wystartować z nowym przedsięwzięciem, które
wzmocni kondycję twojej ﬁrmy lub twoje stanowisko oraz
prestiż. Patrz w przyszłość z optymizmem. Zwracaj uwagę
na otoczenie - pojawią się osoby, których przyjaźń i wsparcie bardzo ci pomogą. Wolne Wodniki przeżyją ognisty romans. I wcale nie jest powiedziane, że ogień się wypali. Nie
daj się jednak ponieść lekkomyślności, po pierwszej randce nie zapraszaj do wspólnego zamieszkania. Lato sprzyjać
będzie ślubom.

RYBY 19.02. – 20.03.
Odkryjesz własne, nieznane dotąd drogi, być może rozpoczniesz zupełnie nowy etap w życiu. To dobra wiadomość. Nabierz odwagi! Gwiazdy stoją teraz po twojej stronie. Jeśli masz przed sobą konkretny cel, planety będą ci
sprzyjać. Skup się na tym, co uważasz za najważniejsze w
swojej pracy. W 2017 roku możesz ubiegać się o awans,
z powodzeniem obronić dyplom, wyjechać służbowo. W
ﬁnansach – szanse, które warto wykorzystać. W drugiej
połowie roku do gry włączy się Jowisz, który będzie bardzo sprzyjać sukcesom, ﬁnansom i sprawom urzędowym.
Staraj się więc spoglądać na swoją karierę z szerszej perspektywy, planując kolejne kroki. Samotne Ryby, także te z
odzysku, mogą stać się obiektem gorącej adoracji. Wkrótce
życie zacznie się układać.

106

nr 4 (663)

15

POMÓŻ
FILIPOWI

Zwracam się do Państwa z
ogromną prośbą o pomoc w leczeniu
i rehabilitacji mojego syna Filipa.
Filip to fajny osiemnastoletni
chłopak, którego los od urodzenia
mocno doświadczył. Cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i mimo
że od 3 miesiąca życia jest rehabilitowany to jeszcze nie chodzi, porusza się na wózku inwalidzkim. Przez
te osiemnaście lat osiągnął bardzo
wiele, bo według prognoz lekarzy nie miał mówić, siedzieć, ani myśleć.
Miał być warzywkiem, a jednak mówi, siedzi, myśli, stawia pierwsze
swoje kroki przy balkoniku lub o kulach, jest uczniem technikum o profilu Technik Cyfrowych Procesów Graficznych i bardzo dobrze się uczy.
I klasę ukończył z najlepszą średnią 4,66. Odniósł także swój pierwszy zawodowy sukces. Jego praca pt. „Związki Gdańska z morzem” znalazła się
wśród 13 wyróżnionych przez Urząd Miasta i Pałac Młodzieży w Gdańsku. Nagrodą dla zwycięskiej trzynastki był tygodniowy rejs Gdańskiej
jednostki flagowej STS „Generał Zaruski” do Bremy. Niestety Filipowi,
ze względu na niepełnosprawność, bezpardonowo zabrano tą nagrodę.
Było to bardzo przykre doświadczenie nie tylko dla Filipa. Dodatkowo od
kilku miesięcy trenuję koszykówkę na wózkach oraz ćwiczy na siłowni.
2 grudnia 2016 otrzymaliśmy pisemną zgodę od Komisji Bioetycznej
na pobranie komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Iniekcja komórek odbędzie się w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie. Cały proces terapii trwać będzie około półtora roku i jest podzielony
na 2 etapy. Pierwszy etap to 5 zastrzyków dożylnych lub dolędźwiowych
(w zależności od reakcji organizmu Filipa), pół roku przerwy i kolejne
5 zastrzyków. Pierwszy zastrzyk zawsze jest dożylny - koszt 19 tys. zł,
drugi dolędźwiowy - koszt 14 tys. zł, pozostałe trzy - w zależności od
reakcji organizmu Filipa. Termin pierwszej iniekcji mamy wyznaczony
na 15 lutego 2017 r. Podanie Komórek Macierzystych zawsze będzie odbywało się w czwartek (w środę przyjęcie do szpitala, w piątek wypis),
aby od poniedziałku, czyli 4 dzień po podaniu rozpocząć intensywną rehabilitację, bez której podanie komórek byłoby bezcelowe. Koszt turnusu
to kwota 5000 zł. Komórki macierzyste to nasza ostatnia deska ratunku
– medycyna nie ma już nic więcej do zaoferowania Filipowi. Do tej pory
wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, efekty były z reguły krótkotrwałe. Ta metoda daje Filipowi szansę na bardziej samodzielne życie i przede
wszystkim na życie bez ciągłego bólu. Na ten cel zbieramy plastikowe
nakrętki PP, puszki, makulaturę, organizujemy aukcje charytatywne:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=29309334
http://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=2248
https://pomagam.pl/FilipMaliszewski

Więcej o Filipie na: www.facebook.com/filip.maliszewski1998
Z góry bardzo dziękuję za okazane zrozumienie i ewentualną pomoc.
Z poważaniem Edyta Maliszewska mama Filipa
ul. Legendy 29/1, 80-180 Gdańsk
Bank ING 82 1050 1764 1000 0090 6824 0101 z dopiskiem dla Filipa
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO
77-400 Złotów, Stawnica 33A
SBL Zakrzewo O/Złotów 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: 335/M Filip Maliszewski - darowizna
Fundacja ma status OPP i można przekazać 1% swojego podatku
na rzecz Filipa: KRS 0000186434
cel szczegółowy: 335/M Filip Maliszewski
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12,50 od mieszkańca za śmierci segregowane i 21 złotych za śmieci nieposegregowane – tyle
mają wynieść opłaty za odpady komunalne w Częstochowie. Nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 lutego 2017 roku. Rozwścieczeni podwyżkami mieszkańcy pytają: „kto nam zafundował wyższe opłaty?” Odpowiadamy: radni. I publikujemy tabele z przebiegu głosowania.

Kto odpowiada za to, że za
śmieci zapłacimy więcej?
Podczas grudniowej sesji Rady Miasta
Częstochowy, 26 radnych (na 28) zadecydowało o wyższych stawkach opłat za odpady komunalne, które dotkną wszystkich
mieszkańców. Projekty uchwal (pierwsza
[BR 14] – w sprawie stawek opłat za pojemniki określonej pojemności, druga [BR 15]
– w sprawie metod i opłat za gospodarowanie odpadami) powstały z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska urzędu miasta
po konsultacjach z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym.
W uzasadnieniu projektów
wprowadzających podwyżki
czytamy:
„(...) Z przeprowadzonej
szczegółowej analizy trzyletniego okresu funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami organizowanego przez
gminę (tj. od 01.07.2013 r.
do 30.06.2016 r.) wynika, iż
zwiększył się strumień i wielkość odbieranych odpadów
komunalnych, w stosunku do
przyjętych założeń wstępnych.
(...)
Ponadto:
- zwiększył się koszt usługi
transportu odpadów od drugiego przetargu (tj. od 1 lipca 2015
r.), mimo iż wybrana oferta
była najkorzystniejsza (najtańsza),
- wprowadzono zwolnienia w wysokości 50 % opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej
gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej
(osoby ubogie) oraz rodzin wielodzietnych, o których mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny.”

Pierwsza uchwala [BR 14]
przeszła 13 głosami, „przeciw” było 9 radnych, a od głosu
„wstrzymało się” 4.
Druga uchwala [BR15] została przyjęta również 13 głosami, „przeciw” głosowało 7
radnych, a 6 „ wstrzymało się”.
4 radnych „Mieszkańcy
Częstochowy” konsekwentnie
głosowało „przeciw” wprowadzeniu podwyżek za odbiór
śmieci.
Natomiast za przyjęciem
uchwał jednomyślnie głosowała cała koalicja SLD-PO.
Nie mieli jednak przewagi w
głosowaniach, bo nie uczestniczyło w nich 2 radnych SLD:
Ewelina Balt i Ryszard Szczuka. Na sali sesyjnej było więc
aktywnych 26 radnych. Wobec
tego czyimi głosami podwyżki
za odpady weszły? Gdyby nie
2 a 9 radnych PiS głosowało
„przeciw”, to wraz z radnymi
od Marandy, wynik głosowania
wyniósłby 13 do 13 i uchwały
nie weszłyby w życie. Płacilibyśmy tyle co teraz, czyli mniej
– za segregowane 10,50, a za
niesegregowane 12 złotych.

Co motywowało
radnych,
Najwyraźniej te argumenty że głosowali „za”
przekonały radnych, bo obie lub „przeciw”?
uchwały zostały pozytywnie
przegłosowane i od 1 lutego
wchodzą w życie. Zwolennicy lokalnego PiS-u twierdzą,
że wnioski przeszły głosami
radnych SLD i PO. I rzeczywiście koalicja rządząca miasta głosowała „za” podniesieniem opłat. Jeden z radnych
PiS, pytany przez „7 dni” o
powód „wstrzymania się” od
głosu poradził nam, abyśmy
sprawdzili wyniki głosowań.
To zerknijmy.

Radny Artur Gawroński
(PiS):

„Każdy mieszkaniec Częstochowy, może zapoznać się z
każdą uchwałą i uzasadnieniem,
która jest uchwalana na sesji rady
miasta. Odnośnie podwyżki za
śmieci również takie uzasadnienie zostało przedstawione także
do uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie obejmuje między
innymi zwiększenie kosztów
usługi transportu odpadów od
drugiego przetargu (tj. od 1 lipca
2015 r.), mimo iż wybrana oferta
była najkorzystniejsza (najtańsza) i wprowadzenie zwolnienia w wysokości 50 % opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny
od właścicieli nieruchomości. W
części dotyczącej gospodarstw
domowych korzystających z pomocy społecznej (osoby ubogie)
oraz rodzin wielodzietnych, o
których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwolnienie o 50
% zostało wprowadzone dzięki
klubowi PIS w radzie miasta i
ze względu na to częstochowskie media całkowicie ten temat
przemilczały. Do dziś mało kto
z niego skorzystał i nie stanowił
on podstaw do tak wysokiej podwyżki. Argumentem, który należy brać pod uwagę, jeśli chodzi o
śmieci niesortowane jest na pewno poziom recyklingu, do którego mają zastosowanie przepisy
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, zobowiązują one gminy do osiągnięcia do
dnia 31 grudnia 2020 r.:
* poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w
wysokości co najmniej 50 % wagowo;
* poziomu recyklingu, przy-

gotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70 %
wagowo.”
Przemysław Wrona
- w imieniu Klubu
Radnych Platformy
Obywatelskiej:

„Kwestia organizacji i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w Częstochowie
to ważny i istotny problem, z
którym jako radni Miasta dość
często się spotykamy.
Najważniejszym
argumentem CzPK, który Spółka
prezentowała na komisjach i
spotkaniach z radnymi było
osiągnięcie przez Miasto współczynników poziomu recyklingu
i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dlatego
ważna jest segregacja odpadów,
co do której tak de fakto jesteśmy obligatoryjnie „zmuszani”
przez instytucje rządowe oraz
unijne. Stawki uchwalone w poprzedniej kadencji 10,50 zł od
osoby za segregowane odpady
i 12 zł za niesegregowane spowodowały, że mieszkańcy nie
byli zainteresowani segregacją.
Trzeba przyznać, że zbyt mała
różnica nie zachęcała do tego.
To się tyczy wielu miast w Polsce, które by zachęcić swoich
mieszkańców do segregowania
odpadów są w trakcie wprowadzania zmian do wcześniejszych uchwał. W Częstochowie
radni również podjęli decyzje o

zwiększeniu różnicy opłaty między segregowaniem, a nie segregowaniem odpadów.
W ocenie Spółki CzPK (i tak
to też było argumentowane nam
radnym) kwestia podniesienia
z kwoty 10,50 zł od osoby na
12 złotych za segregowanie odpadów związana jest ze zwiększeniem się odpadów w mieście
Częstochowa o około 5.000
ton rocznie oraz tym, że wzrosły ceny za odbiór odpadów. W
kontrakcie 2013-2015 cena za
odbiór to 143,31 zł za tonę, a
w obecnym kontrakcie 1 lipiec
2015 - 30 czerwiec 2017 cena za
odbiór tony to 193,32 zł.
Należy także dodać, że Rada
Miasta obniżyła ceny za pojemniki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i segregujących odpady, aby także zachęcić
właścicieli firm do segregowania
odpadów.
Warto również podkreślić, że
miasto zwiększyło częstotliwość
wywozu odpadów zmieszanych
w okresie letnim, wprowadziło całoroczny wywóz popiołów
oraz wedle zapewnień będzie
przejmować pojemniki na odpady, które do tej pory były własnością firmy wywożącej odpady.
Ponadto, zwiększyła się na
terenie miasta liczba dużych kontenerów na odpady zielone z 5 w
2013 roku do 40 w 2017.
Bardzo uważnie będę się
przyglądał realizacji zadania, jakie CzPK wykonuje dla Miasta i
mam nadzieję, że stawki za odpady w Częstochowie z roku na rok

nie będą rosnąc, a być może właśnie dzięki temu, że większość z
nas będzie segregować odpady
uda się obniżać uchwalone opłaty. Obiektywnie trzeba przyznać
jak pokazują statystyki - częstochowskie ceny są jednymi z najniższych w kraju w miastach na
prawach powiatu o porównywalnej wielkości – co nie znaczy, że
nie możemy mieć ich jeszcze niższych, bo myślę, że tego byśmy
sobie wszyscy życzyli.”
Radny Dariusz Kapinos
(SLD):

„Nowa, wyższa stawka skierowana jest głównie dla osób
lub firm niesegregujących odpadów. Warto przypomnieć, iż
wszystkie Polskie miasta, muszą
osiągać dużo wyższe poziomy
odzysku niż obecnie. Zróżnicowanie wysokości opłaty powinno zachęcić mieszkańców oraz
firmy do selektywnej zbiórki
odpadów. Do kosztów podwyżki należy dodać, że Gmina Miasto Częstochowa tak szeroko obsługuje mieszkańców w zakresie
odbioru odpadów zielonych w
postaci 46 kontenerów na odpady zielone, zbiórka odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych.”
Z wypowiedzi radnych SLD
i PO wynika, że wzrosły koszty, więc mieszkańcy muszą je
pokryć. Tylko czy ktokolwiek
– od prezydenta Matyjaszczyka
(SLD) po radnych – zapytał o
zdanie mieszkańców?
Renata R. Kluczna
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reklamuj się
w tygodniku

tel. 536 530 905

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie
Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały
wywieszone do publicznej wiadomości wykazy
na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Zbyczyce i w obrębie Ślęzany.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie
Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały
wywieszone do publicznej wiadomości wykazy
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie
Lelów, Podlesie i Lgota Gawronna.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl

Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE
TRANSMISJE SPORTOWE

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu
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Inwestycje proekologiczne
Ww gminie Kamienica Polska

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
nwestycje
podjęte
w latach
2008 - z2014
stanowiły
rozwianie
których
poprosimy
związanych
tematyką
ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

I

kontynuację kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Kamienica Polska. Swoim zakresem objęły budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym na terenie miejscowości Wanaty i Zawada II o łącznej długości 6.783,5 m oraz rozbudowę
oczyszczalni ścieków do –przepustowości
633,4 m3/d.
posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te
Wydaje nam się, że wiemy

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
jak ważny jest dla nas wszyst- funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za- musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst- do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
kich las.nością
Nie zdajemy
sobie jed-oczyszczalni
Zadanie w ujęciu całościorozbudowy
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
nakzesprawy
z tego,
jak wiele on możliwości
wym zostało zaprogramowane
ścieków
i zwiększenia
ma
funkcji
i
jak
złożona
jest
jego
względu na ścisłą analizę potrzeb przeróbczych instalacji po
doktóre
prze-do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza- Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wywy
pisały,
rola
–
mówi
prof.
Andrzej
Grzymieszkańców. Głównym proble- pływu na poziomie 633,4m3/d i ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe- miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
wacz, Przewodniczący
Zarządu rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłueśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
mem był niewystarczający stopień
obsługi 5650 RLM.
się
ekologicznymi
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ale
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Staw Amerykan w Złotym Potoku

WYKAZ WÓD POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO OKRĘGU
CZĘSTOCHOWA UDOSTĘPNIONYCH
DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
WĘDKĄ I OBOWIĄZUJĄCE NA NICH
PRZEPISY W 2017 ROKU (część 2.)
C 25
zb. Guców - 3.5 ha, gm. Janów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 26
zb. Julianka - 7.0 ha, gm. Przyrów.
- zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu,
- dozwolone metody wędkowania: spinning i sztuczna
mucha.
C 27
zb. w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha.
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w
strefie ochronnej (tarlisko przy wlocie Strugi) oznaczonej
tablicami.
C 28
zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha, gm. Popów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 30
rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 31
zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha, gm. Herby.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 32
zb. Lisów - 7,5 ha, gm. Lisów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 33
zb. Borki - 6,45 ha, gm. Olesno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 34
zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 35
zb. Zakrzew - 9,6 ha, gm. Kłobuck.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu
na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części,
-zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do
31.03. i od 01.11. do 31.12.,
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między wpływem rz. Biała Oksza, a wpływem „Leśnego
Strumienia” w okresie całego roku,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 36
zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno.
- zakaz używania silników spalinowych,

- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik
górny),
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny i
dolny),
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich
części w okresie od 01.01 do 31.05. (zbiornik dolny),
- w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (zbiornik dolny).
C 40
rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska
wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 41
zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce.
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz używania silników spalinowych.
C 42
zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce.
- zakaz używania silników spalinowych.
C 43
zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wysp.
C 50
Pacyfik - 8 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 51
Glinianki Bałtyk i Adriatyk - 8 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 52
Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 53
Stawy Jaworznik (1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 54
Matusowiec - 5,0 ha, Pajęczno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 55
Michalina – 4,0 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 56
Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha, Myszków.
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do
31.03. i od 01.11. do 31.12.,

- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 57
Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha - Strzelce Wlk.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 58
Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 59
Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich
części w okresie od 01.01 do 30.04.
C 60
Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 61
zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do
31.03. i od 01.11. do 31.12.,
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu
na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części.
C 62
zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny” i „ciepły”
dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa.
C 63
zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- zakaz wędkowania na terenie wyznaczonego kąpieliska,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu
przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05..
C 64
Stawy Sabinów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 65
Staw Strzelce Wielkie C – 3,4 ha - „NO-KILL” (złów
i wypuść). Regulamin z zasadami wędkowania na stronie
(www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
C 66
Pietrzyków II 2.0 ha. Regulamin z zasadami wędkowania
na stronie (www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Jeżeli chcesz kochać świat,
zbawiać go i karmić,
to wspaniale. Lecz najpierw
pokochaj i nakarm siebie. ”
Stuart Wilde

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Nieestetyczne ślady
palców z blatów lub
drzwiczek szafek łatwo
usunąć przecierając
brudne powierzchnie
surowym ziemniakiem.

suszarkę i kiedy zauważymy muszki włączyć
urządzenie. Ciepły
podmuch zabije muszki, gdyż nie lubią one
ciepłego powietrza.

2. By pozbyć się z kuchni muszek owocówek
należy zaobserwować
miejsce, gdzie występuje najwięcej owadów,
podłączyć obok niego

3. Mało używany
termos zabezpieczamy
przed ewentualnymi
zapachami stęchlizny
wkładając do środka
kostkę cukru.

Mela

Kotka rasy europ urodzona w 2012 roku. Umaszczenie czarno-białe. Po sterylizacji i kastracji. Kicia jest
przemiła, uwielbia się przytulać, ma śliczny różowy nosek. Smutnym głosem nawołuje wolontariuszy, żeby do
niej przyjść i ją poprzytulać. Jest ogromnie spragniona
kontaktu z człowiekiem. Chętnie gania za zabawkami.
Nie lubi gwałtownych ruchów ludzi i innych żywiołowych kotów - płoszy się wtedy lub broni łapką, ale ogólnie akceptuje inne koty. Melę znaleziono na działkach
przy ul. Rolniczej.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 361-65-66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Stary Żyd dawał do gazety nekrolog
po swojej żonie i spytał o cenę.
– Do pięciu wyrazów za darmo.
– Nooo... to niech będzie: Zmarła Zelda Goldman.
– Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy.
– To niech będzie: Zmarła Zelda Goldman, sprzedam
Opla.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Sejm
oniemiał,
Gnom
pojaśniał
Jeśli dobrze pojąłem intencje
Senatu RP, mamy Rok 300-lecia
Koronacji Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ponieważ historia rządzi się własną hierarchią ważności rocznic,
natura przypomniała, iż istotniejszym wydarzeniem 300 lat temu
były obrady Sejmu Niemego. I tak
się dzieje: Królowa jest Królową,
a Sejm oniemiał.
Tym samym, albowiem jest
prawda czasu i prawda ekranu,
pomysł Senacki przyniósł efekt.
Śmiało zaprzeczono opinii klasyków, że wieku XVIII – okresu gdy
twórczo przepijano Rzeczpospolitą – lepiej nie wspominać, lecz
ze wstydem wykreślić z kalendarza. Z drugiej strony nowoczesna
kontra, by Rok Rocznicy Sejmu
Niemego (i Koronacji) zrobić Rokiem Leśmiana, był ogólnie bez
sensu, bo gdzie dziś znaleźć ma-

TYGODNIK REGIONALNY

linowe chruśniaki. Gdyby szukać
wsparcia w poezji to prawdziwym
wieszczem przewidującym współczesność był zapomniany już Janusz Szpotański. Wspomnijmy tu
proroczą wizję pięknego poranka
z opery „Targowica”:
To nie ranne wstają zorze
jeno wstał gospodarz nasz
ponad ziemie, ponad morze
rzuca blaski jasna twarz!
Uroczysty, promienisty
pewnie nowe ma pomysły
pewnie miał proroczy sen
jak podwyżkę zrobić cen.
Jaki rześki, jaki świeży
wstał z pościeli dziś
nasz wódz!
Do KC prędziutko bieży
by rządzenia podjąć trud.
Jeszcze bardziej krzepiąca dla
mnie jest aria z opery „Cisi i gęgacze”, którą powinni co niedzie-

la emitować w TVP:
Wesolutkie są me smutki,
bo już mam rozumek krótki
i sklerozę, że aż hej,
więc się śmiej, staruszku, śmiej!
/.../ Wszystkim przecież jest
przyjemnie,
że tak łatwo wmówić we mnie,
że jest dobrze, choć jest źle,
bo już nie kojarzę, nie!
Wygodnie starego piernika
na fotel prezesa jest wznieść.
Choć uwiąd mu oczki przymyka,
tak lubi bajdurzyć i pleść!”

Charles Joshua Chaplin (1825-1891):
„Zaduma” – 1891 r.

Życzyć więc mogę staruszkom
z mojego pokolenia, by łagodnie
postępująca skleroza pozwalała
im wciąż wierzyć, że Polska rośnie w siłę, a Prezes żyje dostatniej lub odwrotnie...
Jarosław Kapsa
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