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Matyjaszczyk
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Jasne, że
zatrudnienie...
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Nowa segregacja
śmieci od 1 lipca
Ministerstwo Środowiska wprowadza zmiany. Od 1 lipca system
zbiorki odpadów zostanie ujednolicony. Prawidłowa segregacja
odpadów komunalnych ma zacząć się w domu i dotyczy wszystkich śmieci. Chodzi o skrupulatne oddzielanie tych odpadów,
które ewentualnie można będzie jeszcze raz przetworzyć, od tych,
które nie nadają się do powtórnej przeróbki.
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest
wykonana z plastiku, szkła,
papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw,
które możemy ponownie
wykorzystać.
Posegregowane odpady przestają być
śmieciem, a stają się wartościowym surowcem. Np. z
35 popularnych butelek PET
można wyprodukować bluzę
z polaru. Plastik może być też
przetwarzany na innego ro-

dzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z
niego także namioty, plecaki
czy buty. Aby uratować jeno
drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.
Statystycznie mieszkaniec
Polski w ciągu roku wytwarza około 320 kg śmieci. 71
proc. śmieci w naszym kraju
trafia na wysypiska, a tylko
11 proc. do recyklingu. U naszych zachodnich sąsiadów,
Niemców, recykling obejmu-

je 45 proc. odpadów, a jedynie 0,5 proc. śmieci trafia na
wysypiska.
Od 1 lipca odpady będą
dzielone na cztery części
zwane „frakcjami”. Do pojemnika/worka niebieskiego
trafi papier, do zielonego –
szkło, do żółtego – metale i
tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające
biodegradacji. Nadal oczywiście pozostaną pojemniki
na odpady zmieszane. red.

Obietnica walki z
przerostem zatrudnienia
w miejskich jednostka,
przedstawiona przez prezydenta Matyjaszczyka
w 2011 roku, gdy obejmował władzę w Częstochowie – pozostaje, jak
na razie, bez pokrycia. Co
prawda w samym magistracie mamy nieznaczne
zmniejszenie zatrudnienia, ale brak odpowiedzi
ze strony miasta o wysokości wydatków – daje do
myślenia.
Zatrudnienie w sferze
samorządowej, kosztuje
każdego mieszkańca Częstochowy coraz więcej
i nic nie zapowiada, by
miała nastąpić jakakolwiek zmiana.
czytaj na stronach 2-3
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Na co uważać kupując
walutę w kantorze
Osoby, które zamierzają spędzić urlop za granicą już niedługo odwiedzą kantory walutowe.
Podpowiadamy jak nie dać się oszukać przy wymianie waluty i uzyskać atrakcyjny kurs przewalutowania.

Jakich kantorów unikać

Wymiana waluty w kantorze nie jest skomplikowana, a koszt przewalutowania zwykle nie jest zbyt
wysoki. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy ta prosta operacja może nas drogo kosztować. Najczęściej
zdarza się to, gdy wymiany dokonujemy bez porównywania ofert. A co zrobić, gdy w okolicy znajdziemy tylko jedno takie miejsce i chcemy się upewnić,
że kurs jest sprawiedliwy? Wystarczy wtedy wykonać prosty test. Zacznijmy od tego, że kantory dla
każdej waluty podają dwa kursy – kupna i sprzedaży.
Gdy podzielimy kurs wyższy (sprzedaży) przez kurs
niższy otrzymamy wartość 1 i cyfry po przecinku
(np. 1,025756). Kluczowe są te dwie pierwsze, które mówią ile procent wynosi ukryta w kursach prowizja. Dla przykładu wynik 1,0245877 oznacza, że
marża kantoru wynosi 2%. To mniej więcej standardowa wartość w przypadku popularnych walut. Jeśli
uzyskamy wynik np. 1,254898 lepiej nie korzystać z
takiej oferty, gdyż koszt przewalutowania to aż 25%.
Warto dodać, że zwykle najlepiej unikać kantorów np. na lotniskach czy miejscach popularnych
wśród turystów. Tam prowizje ukryte w kursach
często są wyższe.

Jak znaleźć dobry punkt wymiany

Znalezienie miejsca, które oferuje atrakcyjne
kursy nie jest trudne, wymaga jedynie trochę czasu.
Najlepiej podejść lub zadzwonić do kilku z nich i
zapytać, ile będziemy musieli zapłacić za określoną
kwotę waluty np. 100 euro. Wymiany dokonujemy
oczywiście tam, gdzie będzie najtaniej. Warto też

dodać, że zwykle najatrakcyjniejsze kursy oferują kantory internetowe. Ich wadą jest jednak to, że
najczęściej nie mają kasy, w której można wypłacić
walutę w gotówce. Możemy jednak otworzyć konto
walutowe. Na nie przelejemy środki z kantoru internetowego i wypłacimy w banku.

Kiedy kupić walutę

Kurs wymiany nie zależy tylko od prowizji kantoru, ale również od notowań na rynku walutowym.
Czasami pojawia się więc pokusa, żeby zaczekać aż
kurs będzie korzystniejszy. Problem polega jednak
na tym, że zmiany kursów walut są bardzo nieprzewidywalne. Z tego względu przy małej kwocie lepiej
się tym nie przejmować. W przypadku większych
kwot najlepiej nie zwlekać do ostatniej chwili, bo
może się zdarzyć, że kurs ulegnie niespodziewanemu wzrostowi. Lepiej zacząć transakcję z wyprzedzeniem i nie kupować od razu całej potrzebnej
kwoty. Dla przykładu jeśli potrzebujemy 1000 euro,
to najpierw kupmy 250 euro, za tydzień ponownie
odwiedźmy kantor i tak przez cztery tygodnie. W ten
sposób uśrednimy kurs, a więc zminimalizujemy ryzyko wymiany po nieatrakcyjnej cenie.

Kupuj tylko popularne waluty

Nawet w dobrych kantorach nie warto kupować
niezbyt popularnych walut. Gdy planujemy wypoczynek np. w Chorwacji, Turcji, Rumunii czy Azji,
to nawet jeśli nasz kantor oferuje walutę takiego kraju, to zwykle kursy są niezbyt opłacalne. Dużo lepszą opcją jest wymiana w Polsce na dolary lub euro,
które na miejscu wymienimy na lokalną walutę . W
ten sposób koszty mogą wynieść nie więcej niż 3%.
Nabywając „egzotyczną” walutę w kantorze, możemy zapłacić ukrytą w kursie prowizję wynoszącą
kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt procent
docelowej kwoty.
red.
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Matyjaszczyk chciał zwalniać urzędników... 6 lat temu
Po objęciu przez
Krzysztofa Matyjaszczyka
(SLD) funkcji prezydenta
miasta Częstochowy
(w 2011 roku), na łamach
7 dni ukazał się cykl
materiałów o przeroście
zatrudnienia w budżetowce, ze szczególnym
naciskiem na magistrat i
miejskie spółki
– od prezydentury Haliny
Rozpondek, Tadeusza
Wrony, po Piotra Kurpiosa. Przytaczaliśmy wówczas wypowiedzi świeżo
upieczonego prezydenta
Matyjaszczyka, który
w swoim pierwszym
wystąpieniu programowym na lata 2011-2014,
zobowiązał się podjąć
ostre działania w walce z
przerostem zatrudnienia
w miejskich podmiotach.

Minęło 6 lat, czas
powiedzieć: sprawdzam!

Jasne, że
zatrudnienie...

Do tematu przerostu zatrudnienia w służbach samorządowych należy podejść
merytorycznie, a liczby są
nieubłagane i potrafią dopiec
bardziej. Danym liczbowym
nie sposób zarzucić złośliwej
krytyki.
W wystąpieniu programowym ze stycznia 2011 roku,
w którym prezydent miasta Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk
przedstawił
zamierzenia na lata 2011 –
2014, czytamy:
„Stan finansów miasta
wymaga
zdecydowanych
działań ograniczających wy-

datki bieżące. W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej mówiłem o krokach
podjętych celem ograniczenia wzrostu zatrudnienia w
Urzędzie Miasta, jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach oraz spółkach
miejskich. Musi mieć miejsce racjonalizacja zatrudnienia w Urzędzie Miasta.
Będę dążył do ograniczenia poziomu zatrudnienia
również w jednostkach podległych.
Zatrudnienie w Urzędzie
Miasta rosło w ogromnym
tempie. W grudniu 2002

roku liczba pracowników
wynosiła 590, aby osiągnąć
w grudniu 2009 roku stan
863. 10 grudnia 2010 roku
stan zatrudnienia wynosił
845 etatów.
Trudno znaleźć racjonalne
uzasadnienie dla takiego rozrostu biurokracji miejskiej.
Żaden przyrost zadań nie jest
w stanie usprawiedliwić 46
% wzrostu zatrudnienia.
Powtarzam 46 % wzrostu
zatrudnienia.
Zestawienia
liczbowe mówią same za siebie i oddają priorytety władz
w poprzednich latach.”
Mocno powiedziane...

Zobaczmy, co się
zmieniło

Redakcja 7 dni poprosiła
o dane dotyczące zatrudnienia w magistracie i miejskich
spółkach.
* Ilu pracowników w
roku 2009 oraz w 2016
było zatrudnionych?

(Prosimy o podanie liczby wszystkich pracowników oraz wyszczególnienie:
ile było etatów, ile umów
zleceń, ile umów o dzieło.
Prosimy również o podanie
łącznych kwot z każdego
stosunku pracy, czyli jakie

koszty generowały wszystkie etaty, umowy zlecenia i
o dzieło)
* Ilu emerytów i
rencistów, i jaki
występował stosunek
pracy z nimi,
zatrudniano w roku
2009 oraz w 2016 roku, i
na jaką kwotę opiewała
każda z umów?

Nie wszyscy nam odpowiedzieli. Udzielenia informacji publicznej odmówił
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Wydatki przemilczał także urząd miasta.
Renata R. Kluczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręg Częstochowa
„Dla zachowania dziennikarskiej rzetelności należy przedstawić całość informacji udzielonych przez Spółkę.
Zatrudnienie w etatach, na umowę zlecenie i umowę o
dzieło:
W roku 2009 w Przedsiębiorstwie zatrudnionych było 544
pracowników – 541,60 etatów, w tym emerytów 4 – 2,85 eta-

tu, rencistów 1- 0,75 etatu.
W roku 2016 zatrudnionych było 543 pracowników –
542,30 etatów, w tym 1 – 0,8 etatu emeryt, 2 rencistów- 1,5
etatu.
Pracownicy administracyjni 2009 rok – 88 osób.
Pracownicy administracyjni 2016 rok – 89 osób.

Informuję, że dnia 01.09.2013 Przedsiębiorstwo w związku
z poszerzeniem działalności na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej i okolic huty przejęło piętnastu pracowników byłego
Zakładu Elektroenergetycznego „Elsen”.
Dla uczciwego zobrazowania całości poruszanej tematyki
przedstawiam stan długości sieci przesyłowych w roku 2009 i
2016 ponieważ przyjętą praktyką stosowaną przez analityków
rynku wodno-kanalizacyjnego i Izbę Gospodarczą Wodociągi
Polskie jest przeliczanie ilości pracowników w stosunku do
długości sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo (tzw.
wskaźnik efektywności obsługi sieci wodociągowej). W częstochowskim Przedsiębiorstwie wskaźnik ten wynosi 14,48
podczas gdy w Polsce średnia wynosi 6,14.
Długość sieci przesyłowych

Informuje także, że w przedmiotowym okresie ilość obsługiwanych przepompowni ścieków wzrosła z 94 do 164.
Każdy z tych obiektów wymaga stałej kontroli, okresowej
obsługi, a sprzęt używany w niej wymaga serwisu i napraw,
dodaję, że serwis pomp i agregatów oraz praktycznie wszystkie naprawy prowadzone są przez pracowników Spółki.
W omawianym czasie Częstochowskie Wodociągi przejęły
do eksploatacji, prócz sieci przesyłowych wyszczególnionych
powyżej następujące obiekty: dwa jazy na Warcie, pompownię wody przemysłowej P-1, przepompownię ścieków przemysłowych Raków, przepompownię ścieków przemysłowych
Mirów – obie przepompownie ze zbiornikami i szeregiem
obiektów budowlanych pomocniczych, dwa zbiorniki retencyjne wody, rów odwadniający, tunele energetyczne, otwory
odwadniające Walcowni Blach Grubych.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”
W 2009 r. Oczyszczalnia Ścieków
„WARTA” S.A. zatrudniała 107,86
osoby (106,31 etatów, 5 umów cywilno-prawnych, w tym zlecenia i o dzieło;
łącznie fundusz płac wynosił za ten rok
5.314.653,65 zł).
W 2016 r. spółka zatrudniała 107,63

osoby (107,06 etatów, 7 umów cywilno-prawnych, w tym zlecenia i o dzieło,
łącznie fundusz płac wynosił za ten rok
7.019.992,11 zł).
W pozostałym zakresie żądane przez
Państwa informacje stanowią informację
publiczną przetworzoną, o której mowa

w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, w związku z tym
niezbędne jest wykazanie istotnego interesu publicznego przemawiającego za
udostępnieniem tych informacji.

Wynagrodzenie z funduszu osobowego płac
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Urząd Miasta Częstochowy
Na dzień 31.12.2009 wg wydziałów:

„Liczba pracowników zatrudnionych na 31.12.2009 r.
to ogółem 864 osoby (850,83
etatów)

w tym 807 osób to pracownicy
administracyjni.
Na dzień 31.12.2009 r. w
ww. stanie zatrudnienia w

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 wg wydziałów:

ramach umowy o pracę zatrudnionych było 41 pracowników posiadających decyzje
emerytalne i rentowe.

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

Liczba pracowników zatrudnionych na 31.12.2016 r.
to ogółem 832 osoby (826,78
etatów), w tym 805 osób to
pracownicy administracyjni.
Na dzień 31.12.2016 r. w
ww. stanie zatrudnienia w

ramach umowy o pracę zatrudnionych było 22 pracowników posiadających decyzje
emerytalne i rentowe.
Odp. uzupełnimy danymi
„płacowymi”, po ich otrzymaniu (może być problem z

wygenerowaniem tak zestawionych danych z 2009 r.);
w przypadku płac podaje się
generalnie średnie z danej
grupy, chyba że chodzi o
uposażenia prezydenta, zastępców, diety radnych...”

Agencja Rozwoju Regionalnego
„W 2009 roku Agencja
Rozwoju Regionalnego w
Częstochowie S.A. z siedzibą
w Częstochowie (dalej Spółka) zatrudniała średniorocznie
25,25 osób; (średnia wartość
na ostatni dzień danego miesiąca) z czego średnio 14,83
osób zatrudnionych było
bezpośrednio przy realizacji
projektów unijnych (wynagrodzenie finansowane ze środków unijnych). Łączna kwota
wynagrodzeń brutto wyniosła
w 2009 r. - 1.164.999,00 zł.
Natomiast w przeliczeniu na
etaty zatrudnienie wynosiło
średniorocznie 24,14 etatów.
W 2016 roku zatrudnienie średnioroczne wynosiło
34,08 osób; (średnia wartość na ostatni dzień danego
miesiąca) z czego średnio
17,91 osób zatrudnionych
było bezpośrednio przy realizacji projektów unijnych
(wynagrodzenie finansowane ze środków unijnych).
Łączna kwota wynagrodzeń
brutto w 2016 r. wyniosła –
1.861.275,76 zł. Natomiast w
przeliczeniu na etaty zatrudnienie w ujęciu średniorocznym wynosiło 30,75 etatów.

W 2009 Spółka miała zawartych 128 umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło)
z czego ok. 105 umów zawartych było w ramach realizowanych projektów unijnych.
Łączna kwota wynagrodzeń
z umów cywilnoprawnych
(zlecenie i dzieło) wyniosła
381.110,39 zł. Natomiast w
2016 r. liczba umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło) uległa zmniejszeniu do
17 umów, z czego 7 umów
zawartych było w ramach realizowanych projektów unijnych.

Zmniejszeniu uległy również wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, które w 2016 r. wyniosły 52.503,55 zł. W 2009 r.
Spółka nie zatrudniała emerytów lub rencistów. Natomiast
w 2016 r. w ramach kategorii
„emeryci lub renciści” zatrudniona była jedna osoba, w
wymiarze 0,5 etatu, z wynagrodzeniem brutto wynoszącym 2.500 zł miesięcznie, zatrudniona bezpośrednio przy
realizacji projektu unijnego
(wynagrodzenie finansowane
ze środków unijnych).”

Hala Sportowa Częstochowa
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Wakacyjna praca dla studentów
Wielu studentów zamierza
spędzić wakacje nie tylko w
przyjemny sposób, ale i pożytecznie. Wakacyjna praca
sezonowa to doświadczenie,
którym można się pochwalić
w CV, ale też okazja do podreperowania budżetu.
Zdobycie pracy sezonowej,
a przy tym dobrze płatnej, nie
zawsze bywa łatwe. Wiele zależy od szczęścia i przebojowości
młodego człowieka. Bywa, że
kto pierwszy ten lepszy. W każdym razie praca sama do drzwi
nie zapuka.
Praca w Polsce w gastronomii, albo przy zbieraniu truskawek nie pozwoli zarobić
wystarczająco dużo, by wystarczyło na przeżycie podczas studiów, nie wspominając o wakacyjnym wypoczynku. Dlatego
warto pomyśleć o wyjeździe za
granicę, najlepiej z przyjaciółmi lub z kimś bliższym.
Praca w międzynarodowym
środowisku i doszlifowany
język obcy, zaprocentują w
poszukiwaniu pracy w przyszłości. Nie bez znaczenia jest
również kilkukrotnie wyższe
wynagrodzenie niż w Polsce.
To także szansa na poznanie
nowych miejsc, ludzi, kultury i
zwyczajów. Najczęściej wybieranym krajami na wakacyjną
pracę są Holandia oraz Niemcy.
Przy wyborze kraju warto
wziąć pod uwagę, oprócz znajomości języka obcego, sytuację gospodarczą kraju, odległość od miejsca zamieszkania,
koszty życia, ilość dostępnych
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

ofert pracy oraz zarobki, które
pozwolą na aktywne spędzenie
czasu. Koszty można ograniczyć do minimum, wynajmując
mieszkanie wspólnie z przyjaciółmi, korzystając z zakwaterowania proponowanego przez
agencję pracy, która często

oferuje również bezpłatny dojazd do pracy, czy możliwość
zapłaty za zakwaterowanie lub
transport z pierwszej wypłaty.
Jak szukać pracy za granicą? Najłatwiejszym sposobem
na jest skorzystanie z usług
agencji pracy, która zna rynek

zagraniczny i ma już gotowe
oferty, często „od zaraz”. Ważne jednak, aby trafić do uczciwego i bezpiecznego pośrednika. Warto pamiętać, że agencja
nie ma prawa pobierać od osób
kierowanych do pracy za granicę przedpłat, kaucji oraz opłat z

tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego.
Można również szukać pracy na własną rękę lub pojechać
w tzw. „w ciemno” i na miejscu szukać pracy. To jednak
rozwiązanie dla ekstremalnych
miłośników przygód i raczej go

nie polecamy. Niezależnie od
tego, na jaką pracę student się
zdecyduje, powinien wynieść z
niego jak najwięcej.
Każde zajęcie może być
punktem wyjścia do poznania
potencjalnego pracodawcy.
Ważne, aby to nie było tylko
źródło zarabiania pieniędzy, ale
także okazję do podnoszenia
swoich kwalifikacji i atrakcyjności na rynku pracy.
red.
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@ Mieszkańcy Częstochowy płacą
za pustostany

obiektywny: Kto bogatemu zabroni utrzymywać pustostany,ZGM TBS to bogata spółka miejska,która sponsoruje wskazane przez Matyjaszczyka kluby sportowe,ostatnio
była feta na stadionie żużlowym dla rzetelnego lokatora. O
ironio losu,najpierw w 2011 Matyjaszczyk i jego kolesie
wywindowali czynsze lokatorom,teraz zapraszają na disco
polo w nagrodę że lokator płaci.
Ziutek: Stan umysłu częstochowskiej władzy to właśnie
takie disco polo. Jedna wielka pustka intelektualna.
lara###lara: ZGM sprytnie uniknął podania liczby posiadanych pustostanów wskazując na właścicieli mieszkań,że to z ich winy mieszkania są niezamieszkałe. Właściciel
w przeciwieństwie do ZGM dba o swoją własność,nawet
jeśli nie mieszka, jego lokal nie stoi latami w „ruinie” jak
mieszkania komunalne.Tłumaczenie, że lokal stoi latami
bo wymaga remontu, a ZGM nie ma pieniędzy jest niedorzeczne i niegospodarne. Latami płacą za pustostany,które
powinny przynosić profity,ludzie latami czekają na mieszkanie,bardzo często gnieżdżą się w kilka osób w klitkach
z grzybem na ścianie. Może należy odchudzić kadry Wydziału Lokalowego i ZGM TBS to znajdą się fundusze na
remonty pustostanów.

@ Posłowie chętnie oglądają
- a sami nie chcą pokazać

mgoik@wp.pl: Niemożliwe. Poseł Jaskóła nie dał! A tak
walczy w dostęp do tego typu dokumentów w innych firmach .... Żenada !!! Obłuda !!! Wstyd !!!
Fiki Miki: No to musi z nim powaznie pogadać jego były
kolega Liroy Marzec, ktory na palcach rąk pokazuje swoim
kolegom znane gesty i konfiguracje. Takie zycie, ze u siebie
belki w oku nie dojrzy ....

@ List Czytelnika: Wybierają MPK
zamiast PKS

Bolek: Takich chamów jak w PKS Częstochowa to ze
świecą szukać.

@ Nowe metody oszustów.
Była „na wnuczka” - teraz „na prąd”

sitis@interia.pl: Teraz już nie naciągają na „tani” prąd,
tylko wmawiają, że zgodnie „z przepisami”(?!) po 5 latach
następuje obowiązkowa rotacja i Tauron musi zrezygnować ze sprzedaży (dystrybucja zostaje w Tauronie), więc to
właśnie PPiG przejmuje ich klientów w zakresie sprzedaży.
Twierdzą, że Tauron wysłał w tej sprawie pilne przesyłki do
swoic klientów i „dziwią się”, że nie dotarły. Do człowieka
skołowanego ich dobrze wyuczoną socjotechniką dopiero
później dociera, że został oszukany.

@ Jak mądrze wybrać szkołę wyższą
degoll: Przeanalizowałem ranking kierunków studiów
Perspektyw 2017. AJD wypada tam fatalnie. Dno dna... PCz
tu i ówdzie tylko deko lepsza... Szkoda czasu, kasy i życia...
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Raport ZPP: Polski system podatkowy zagraża
funkcjonowaniu i rozwojowi uczciwych firm
Nowa, prosta i przejrzysta ustawa o podatku od towarów
i usług, procedura weryfikacji rzetelności kontrahenta na
poziomie ustawowym, premiowanie pracowników organów podatkowych za solidność i rzetelność podatników
oraz obowiązek wydania decyzji w ciągu 3 miesięcy od
wstrzymania zwrotu podatku VAT – to niektóre propozycje
uzdrowienia polskiego systemu podatkowego, zaprezentowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
(ZPP) podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na
rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie RP.
„Nie można dłużej pozwalać, by
uczciwi przedsiębiorcy odpowiadali za
przekręty organizowane przez przestępców, dlatego należy szybko wprowadzić
cały szereg zmian w systemie podatkowym” – argumentowali eksperci ZPP
podczas prezentacji raportu „VAT - kluczowy problem polskiego systemu podatkowego”. W przedstawionym opracowaniu, wskazane zostały realne przeszkody
uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie wielu polskim firmom. W ocenie ZPP pokonanie problemów związanych z systemem podatkowym leży w
interesie każdego uczestnika rynku, gdyż
przełoży się na możliwości zatrudniania
większej liczby pracowników, produkowania lepszej jakości wyrobów czy
też – w rezultacie zmniejszenia obciążeń
administracyjnych – oferowania produktów i usług taniej.
- System podatkowy w Polsce jest dalece niedoskonały i co do tej diagnozy panuje powszechna zgoda. Można wyróżnić dwa newralgiczne obszary – pierwszy
to model funkcjonowania administracji
skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem panującego wewnątrz niej systemu
motywacyjnego. Drugim są problematyczne praktyki, stosowane na podstawie
obowiązujących przepisów. Polegają one
przede wszystkim na wstrzymywaniu
zwrotów podatku VAT czy przerzucaniu

odpowiedzialności za oszustwa podatkowe na uczciwych przedsiębiorców –
mówi adwokat Jacek Cieplak.
W ocenie ekspertów ZPP stosowany
w Polsce system oceny efektywności
pracowników kontroli skarbowej, premiujący wysokość dokonanych przez
nich ustaleń, jest wysoce nieskuteczny.
W 2014 roku wykryto nieprawidłowości,
powodujące uszczuplenia podatkowe w
kwocie 10.602,3 mln zł, jednak złożone w efekcie korekty deklaracje podatkowe zwiększyły wpływy do budżetu
jedynie o niewiele ponad 410 mln zł.
Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje premiowanie za
terminowość dopełniania obowiązków
rejestracyjnych oraz terminowość i rzetelność rozliczeń dokonywanych przez
podatników. Ponadto, w celu zwiększenia efektywności działań pracowników
aparatu skarbowego, powinny należeć
się im premie, jeżeli udałoby się im uzyskać dodatkowe środki z tytułu korekty
deklaracji w związku z wykazanymi w
toku postępowania nieprawidłowościami. Warunkiem uzyskania jakiejkolwiek
premii musiałoby być jednak uprawomocnienie się decyzji wydanej w przedmiotowej sprawie.
Na łamach raportu omówione zostały
cztery konkretne przypadki innego problemu polskiego systemu podatkowego,

jakim jest masowe i długotrwałe wstrzymywanie przez organy podatkowe zwrotów podatku VAT. ZPP proponuje wprowadzenie konieczności wydania decyzji
po 3 miesiącach od wstrzymania zwrotu
podatku od towarów i usług, która następnie podlegałaby zaskarżeniu do sądu,
również z trzymiesięcznym terminem na
rozpatrzenie sprawy. W przypadku nie
wywiązania się przez organ podatkowy,
jak i sąd z zaproponowanego obowiązku
- przedstawienia decyzji/zawyrokowania
w sprawie - w terminie, przyjmowałoby
się domniemanie, iż została wydana decyzja o zwrocie podatku VAT.
Organy podatkowe nie radzą sobie
ze ściganiem przestępców, w związku
z tym odpowiedzialność za oszustwa
ponoszą uczciwi przedsiębiorcy. Mechanizm przerzucania tego ciężaru na
uczciwe firmy jest oparty na solidarnej
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorcy
działają w ciągłej niepewności, ponieważ potencjalnie w każdym segmencie
gospodarki przestępcy mogą rozpocząć
„karuzelę podatkową”, wciągając w nią
- jako „bufory” - legalnie działające firmy – powiedział ekspert ZPP z zakresu
prawa podatkowego Maciej Letkiewicz.
- Problemem jest także stosowanie przez
organy skarbowe zabezpieczenia na
majątku przedsiębiorcy, obejmującego
przeważnie blokadę środków na rachunku bankowym, a to prowadzi do utraty
płynności finansowej – dodał.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje również rozpoczęcie
prac nad nową ustawą o podatku od towarów i usług. Zdaniem ZPP aktualnie
obowiązujące przepisy są na tyle skomplikowane, że stały się - z punktu widzenia podstawowego ich adresata, czyli
przeciętnego podatnika - niemal niemożliwe do zrozumienia i prawidłowego zastosowania.
red.

Nigdy w historii
Koniecpola nie doszło
do podobnego aktu
bandytyzmu
„Szanowna
Redakcjo
Tygodnika Regionalnego
7 dni. W dniu 21 czerwca
bieżącego roku na terenie
Koniecpola doszło do ataku
nożem na wracającego do
domu, jednego z mieszkańców miasta. Koniecpolanin
został ugodzony w okolice
brzucha i klatki piersiowej.
Sprawcy ataku jak na razie
nie udało się ustalić – nie
spieszy się w tej sprawie
koniecpolska policja.
Najpewniej sprawca ataku
jest mieszkańcem Koniecpola lub okolic, bądź też ma
związek z miastem, np. posiadając w Koniecpolu rodzinę lub znajomych (mało

prawdopodobne, aby ktoś z
Polski przyjechał do miasta
tylko po to, aby dokonać bandyckiego napadu z użyciem
noża na niewinnego człowieka, po czym oddalił się bez
wieści w nieznanym kierunku).Wprawdzie ofiarą ataku
jest osobą w średnim wieku,
a miejsce gdzie tego dokonano znajduje się na odludziu w
tzw „więzach” (połowa drogi
pomiędzy Rynkiem a Osiedlem) – to podobna sytuacja
może się wydarzyć wszędzie
i dotyczyć każdego. Absolutna większość mieszkańców
Koniecpola i okolicznych
miejscowości, to osoby w
kategorii wiekowej 50+,
które mogą stać się ofiarami

bandyckich napadów w przyszłości. Ludziom starszym
obronić się przed napastnikiem będzie najtrudniej. Na
terenie Koniecpola nigdy w
historii nie doszło do podobnego aktu bandytyzmu, który
zakończył się w taki sposób i
zbulwersował mieszkańców
miasta. Wcześniej dochodziło do pobić, nie stanowiących
bezpośredniego zagrożenia
dla zdrowia i życia osób poszkodowanych.
Pytanie jakie należy postawić brzmi: Jak ma się
zachować osoba, która w
przyszłości znajdzie się w
podobnej sytuacji? Czy należy wdać się w bijatykę z
napastnikiem? Jakich środ-

ków obrony można używać
zgodnie z prawem, np. pistolet gazowy, paralizator,
gaz łzawiący itp. Na które z
tych środków wymagane jest
pozwolenie z policji, a które
z nich można nabyć bez pozwolenia w sklepie?
Na terenie Koniecpola w
przeszłości dochodziło do
podobnych ataków z użyciem noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, jednak
nie kończyły się one w taki
sposób, jak wypadek tutaj
opisany. Oczywiście policja
w Koniecpolu nie wszczynała postępowania, umarzając
sprawy. W Koniecpolu łatwiej dać mandat za spożywanie alkoholu pod sklepem
z piwem niż wyjaśniać zdarzenia kryminalne, które w
przypadku podobnego, mogą
zakończyć się tragicznie dla
potencjalnych ofiar.
Czytelnik.”
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Nowy dworzec PKP,
ale wiele niedoróbek
„W tym roku otwarto
w Koniecpolu nowo wyremontowany dworzec kolejowy, mimo tego w samym
jego otoczeniu, jaki w rozwiązaniach komunikacyjnych z nim związanych jest wiele niedoróbek.
Bardzo fajnie, że wreszcie doszło do modernizacji
dworca, obiekt od lat czekał
na remont. W zamyśle władz
Koniecpola dworzec po remoncie ma być wizytówką
miasta - bardzo dobre myślenie, jednakże obwarowane
jest wytycznymi niezbędnymi do spełnienia:
1) Rewitalizacja to nie
tylko remont elewacji czy
poczekalni, jednakże aby
zabytkowy dworzec stał się
wizytówką miasta trzeba
pomyśleć nad zagospodarowaniem całego obiektu. Być
może kolej ma jakieś plany
związane z dworcem, może
do koncepcji zagospodarowania włączy się miasto Koniecpol. Mamy bardzo ładny
dworzec, ale jego najbliższe
otoczenie straszy swoim
wyglądem. Kolej wyburzyła znajdujące się po prawej
stronie (patrząc od ulicy Kolejowej) nieczynne toalety
oraz szopkę tzw. ziemiankę na tym koniec aktywności ze
strony kolei. Teren ten, (podobnie, jak znajdujący się po
lewej stronie dworca) nadaje
się na parkingi, o których
zapomniano, a stworzenie
około 30-tu miejsc parkingowych rozwiązałoby problem
z parkowaniem w okolicach
dworca.
Zlikwidowano zatokę autobusową, która była przed
dworcem. Jaki był tego
cel? Przewozy regionalne,

obsługujące trasę Częstochowa–Kielce, przy której
znajduje się dworzec w Koniecpolu, planują wprowadzić tzw. „wspólny bilet” na
tej trasie z kilkoma PKS-ami
w Polsce. W puli tej znajduje się również częstochowski
PKS, obsługujący połączenia
do Koniecpola. Gdzie autobusy będą się zatrzymywać
skoro nie ma zatoki?
Kolejny problem to kładka, która stanowi barierę dla
podróżnych. Aby dostać się
na peron 2, należy przejść
kładką. Problem z jej pokonaniem mają osoby starsze,
o niepełnosprawnych na
wózkach nie mówiąc. Przed
remontem kładki można
było się dostać na dworzec
przejściem naziemnym – zlikwidowanym po remoncie
dworca, istniał też naziemny
podjazd dla samochodów,
który również zlikwidowano.
Peron 1, tuż przy dworcu,
straszy podobnie jak drugi.
Kolej nie zdecydowała się na
jego remont. Dziś zwyczajnie szpeci wizerunek nowo
oddanego po remoncie dworca, gdyby udało się go wyremontować można by puścić
ruch regionalny, relacji Częstochowa–Kielce
właśnie
przez peron 1 i osoby korzystające z pociągów uniknęły
by kłopotów związanych z
korzystaniem z kolejowej
kładki.
Rewitalizacja nie objęła
ulicy Kolejowej, której stan
pozostawia wiele do życzenia. Jej nawierzchnia jest w
złym stanie technicznym, podobnie jaki chodnika. Problemem widocznym - zwłaszcza wieczorem - jest brak
oświetlenia na ulicy Kolejowej i przed samym dworcem.

2) Warunkiem fundamentalnym dla całego pomysłu
rewitalizacji dworca kolejowego w Koniecpolu jest
przedłużenie ulicy Różanej i
połączenie jej z ulicą Kolejową. Dworzec jest peryferiach w stosunku do osiedla
robotniczego, oddzielonego
od obiektu przez nieczynne, Koniecpolskie Zakłady
Płyt Pilśniowych. A przecież
mieszkańcy osiedla staliby
się stałymi klientami kolei i
oczywiście dworca.
Dlaczego
przedłużenie
Różanej, a nie kładka? W
latach 60-tych i 70-tych XX
wieku istniała kładka, którą
mieszkańcy osiedla przemieszczali się na dworzec, a
pracownicy płyt pilśniowych
do biurowca. Niestety dyrekcja Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych kładkę
zlikwidowała.
a) przedłużenie ulicy Różanej to puszczenie ruchu:
pieszych, rowerzystów oraz
samochodów, co zwiększy
frekwencje, korzystających
z dworca i ożywi rejon ulicy
Kolejowej.
b) dworzec PKP może być
wspólnym dworcem dla kolei, busów i autobusów PKS,
wystarczy zaprojektować zatoki dla autobusów i mamy
wówczas koncepcję: „jedno miasto jeden dworzec”.
Skupienie całości komunikacji na terenie Koniecpola
w jednym miejscu rozwiąże
problemy
komunikacyjne
miasta na lata. Budowa przez
PKP parkingów dla aut oraz
stojaków na rowery, stworzy
nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Mało tego, busy
oraz autobusy PKS odjeżdżające z przystanku przy ulicy
Robotniczej, mogłyby jechać

 Zmiana rachunków bankowych
Urzędu Miasta Częstochowa od 1 lipca
ulicą Działkową, następnie
zakręcając w przedłużoną
ulicę Różaną, a następnie
dojeżdżać do przystanku
przy dworcu kolejowym.
Stanowić to będzie zalążek
wewnętrznej
komunikacji
miejskiej: połączenie osiedla, dworca kolejowego oraz
Rynku, komunikacji której
Koniecpol do tej pory nie
miał.
c) do dyskusji pozostaje
kwestia skanalizowania kilku
obiektów, znajdujących się
przy ulicy Kolejowej, m.in.
budynku dworca. Budowa
kanalizacji na około Koniecpolskich Zakładów Płyt
Pilśniowych od strony osiedla (ulica Zamkowa) lub od
strony ZRM, generuje bardzo
wysokie koszty. Na Różanej
kanalizacja już jest. Wystarczyłoby przekopać kawałek
ulicy, stanowiący jej przedłużenie z ulicą Kolejową,
co dla zadłużonej gminy, powinno być nie bez znaczenia.
d) nowe rozwiązanie komunikacyjne zintegruje dwie
koniecpolskie
dzielnice,
znajdujące się obok siebie,
a przedzielone pozostałościami po Koniecpolskich
Zakładach Płyt Pilśniowych:
dzielnica Słowik oraz Osiedle Robotnicze. Pamiętajmy,
iż w Koniecpolu przeważają
osoby starsze, dla nich wędrówka z osiedla na dworzec
- to bariera trudna do pokonania. Starsi mieszkańcy
Słowika, udający się do kościoła czy na cmentarz są w
podobnej sytuacji. Również
młodzież, chcąca skorzystać
z hali sportowej, boiska Orlik, a także uczęszczająca do
Zespołu Szkół Nr 2, jest w
podobnej sytuacji.
Czytelnik.”

Apel Prezesa KRUS
do rolników i ich dzieci

„Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie
bardzo trudny czas dla
rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw,
zbiorów owoców i zabiegów
pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich
temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej
pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach,
pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na
wiele zagrożeń.
Pamiętajcie więc Państwo
o bezpiecznym użytkowaniu
ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o
bezpiecznym
transporcie,
obsługiwaniu zwierząt i sto-

sowaniu środków ochrony
roślin.
Wyposażcie
maszyny
w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem,
zwłaszcza wały odbioru
mocy. Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie
naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie. Nie przewoźcie osób
na ładunkach, błotnikach
ciągników, zaczepach oraz
innych miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Utrzymujcie ład i porządek na
terenie obejścia. Dbajcie o
bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach
gospodarczych, wykopach,
zbiornikach i na drabinach.
Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z za-

chowaniem trzypunktowego
podparcia, a z załadowanej
przyczepy schodźcie zawsze
po drabinie.
Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej
przyczepności do podłoża i
usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni
w odpowiednie ochrony pracy. Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę
przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie
o dzieciach!
Zapewnijcie maluchom
opiekę dorosłych. Oddzielcie część mieszkalną od
produkcyjnej i stwórzcie
dla nich w gospodarstwie
bezpieczne miejsce do zabawy. Nie angażujcie ich do
prac zawartych w wykazie
czynności szczególnie nie-

bezpiecznych, związanych z
prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie wolno
powierzać dzieciom poniżej
16 lat.
Szeroki zakres informacji
na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym
znajduje się w broszurach i
innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl
w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych
KRUS.
Na zakończenie Życzę
Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a
Dzieciom radosnych i udanych wakacji.
Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Adam Sekściński”

Z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto
Częstochowa. W drodze przetargu nieograniczonego do obsługi Miasta i jego jednostek organizacyjnych na okres kolejnych 5 lat wyłoniony został Bank Handlowy (Citi Handlowy).
W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe
numery rachunków bankowych. Na rachunki Miasta uruchomione w Banku Handlowym, będzie można dokonywać wpłat
przelewem lub bezprowizyjnych wpłat gotówkowych we
wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju.
Ponadto wpłaty przyjmować będzie kasa Banku uruchomiona
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. Płatności
gotówką będzie można dokonać także w kasie automatycznej
tzw. Wpłatomacie, który znajdować się będzie w budynkach
Urzędu przy ul. Waszyngtona 5 oraz przy ul. Śląskiej 11/13
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Częstochowa
obowiązujących od 1 lipca 2017r.:
1. Dochody podatkowe: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000,
na który należy dokonywać wpłat z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportu, opłaty targowej, opłaty
skarbowej.
2. Dochody niepodatkowe Miasta: 56 1030 1104 0000 0000
9325 1003, na który należy dokonywać wpłat m.in. z tyt.
opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu, opłaty
za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych.
3. Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa: 29 1030 1104
0000 00009325 1004, na który należy dokonywać wpłat
m.in. z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę terenów Skarbu Państwa, opłat za kartę parkingową dla osób
niepełnosprawnych, opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych
4. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 13 1030 1104 0000 0000 9325 1001, na który należy
dokonywać wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wykaz wszystkich obowiązujących od 1 lipca 2017 rachunków bankowych będzie zamieszczony na stronie Urzędu
Miasta. Na dotychczasowe numery rachunków bankowych
w Banku ING Bank Śląski będzie można jeszcze do dnia 31
marca 2018 roku dokonywać wpłat przelewem bez dodatkowych opłat, natomiast wpłaty gotówkowe na dotychczasowe
rachunki bankowe w ING Bank Śląski będą obciążone opłatą
prowizji zgodnie z Tabelę Opłat i Prowizji Banku ING.

 7 lipca „Biegaj z Duchami
Jurajskimi Ścieżkami”

Trwają zapisy dla amatorów sportu o mocnych nerwach. Do
pokonania 8 kilometrów dla biegaczy i miłośników Nordic
Walking, ale w towarzystwie… duchów. Wieczorny Bieg z
Duchami odbędzie się w Gminie Żarki w dzielnicy Leśniów
w dniu 07.07.2017 (piątek). Nabór elektroniczny potrwa do
05.07.2017. Limit zgłoszeń internetowych wynosi 350 osób.
Opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych na wszystkie
starty to 30 zł. Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów na wszystkie starty – 40,00 zł. Zapisy i regulamin pod
internetowym adresem: http://biurozawodow.pl/events/info/
biegaj-z-duchami-2017

 Koleją taniej do Muzeum Śląskiego

Bilety do Muzeum Śląskiego w Katowicach będą 20 procent
tańsze i zaczną obowiązywać w promocyjnych cenach od 1
lipca do 30 września. Bilety z 20-procentową zniżką będzie
mógł kupić każdy, kto okaże kasjerowi ważny w danym dniu
bilet na pociąg Kolei Śląskich – jednorazowy lub okresowy,
którego relacja obejmuje Katowice. - To ciekawa propozycja
dla osób, które podróżują po regionie, dla mieszkańców, ale i
osób spoza regionu, żeby mogły zapoznać się z bogatą ofertą
jednego z najlepszych muzeów w kraju – podkreśla marszałek Wojciech Saługa. - Zauważyliśmy, że rzadziej odwiedzają
nas mieszkańcy Częstochowy, a więc obszaru oddalonego od
centrum województwa. Chcemy dotrzeć do nich z naszą ofertą i zachęcić do odwiedzin muzeum przez obniżenie kosztów
– mówi dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast.

 Częstochowscy uczniowie laureatami
międzynarodowego konkursu

We wrześniu 2016 roku Ambasada Meksyku w Polsce zaprosiła dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat do udziału w 20. edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „To jest Mój
Meksyk!”, pod hasłem „Wspólnie malujmy muzykę i tradycje
meksykańskie”. Prace plastyczne poprzedziło przygotowanie
teoretyczne. Uczniowie poznali położenie, kulturę i zwyczaje Meksyku, a później wszystkie dzieci malowały, rysowały,
wyklejały i wydzierały. Kapituła konkursu, spośród prac nadesłanych z całego świata wyróżniła 15, w tym znalazła się
praca inspirowana tańcem kapelusza, bo właśnie taki tytuł:
„Taniec Kapelusza” nadali uczniowie KSPS swojej pracy.
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reklamuj się
w tygodniku

tel.

Przyjmę pracowników
ogólnobudowlanych.
Praca przy budowie
pensjonatu
w Białce Tatrzańskiej.
Możliwość noclegu blisko
miejsca pracy.
Wysokie wynagrodzenie.

nr tel. 509-670-775
e-mail: bas.bud@wp.pl

536 530 905

Częstochowa
oraz powiaty:
częstochowski,
kłobucki,
myszkowski,
lubliniecki,
wieluński,
pajęczański
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Korupcja to nadal problem
Presja wywierana na pracowników sprawia,
że są oni skłonni do nieetycznych działań.
Dla osiągnięcia celów osobistych lub firmy
wciąż, co dziesiąty byłby skłonny oferować
gotówkę. W Europie Wschodniej takiej odpowiedzi udzieliło aż 19% ankietowanych –
wynika z Badania Nadużyć Gospodarczych
EY „Ludzki instynkt czy logika maszyn
– czemu ufasz bardziej w walce z korupcją
Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym od 1996 roku i nadużyciami.”

XXXIV Mistrzostwa Polski
w Sportach Pożarniczych

odbywają się na obiektach sportowych Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Organizatorami tegorocznych zawodów były: Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. W XXXIV Mistrzostwach Polski
udział wzięło 16 reprezentacji wojewódzkich, 3 szkoły pożarnicze, Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa, Szkoła Aspirantów
PSP z Poznania oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.
W krajowej klasyfikacji generalnej zwyciężyła reprezentacja województwa mazowieckiego, natomiast zwycięzcą
klasyfikacji indywidualnej został Bartłomiej Siepietowski z
województwa małopolskiego.
red.

W Polsce maleje odsetek
osób postrzegających korupcję jako poważny problem
biznesowy. W 2013 roku
uważało tak 59%, w 2015
r. 43%, obecnie zaś takiego
zdania jest 38% ankietowanych. To plasuje Polskę
zdecydowanie bliżej Europy Zachodniej (36%) niż
Wschodniej (64%).
Percepcja korupcji, jako
poważnego
problemu,
jest największa na Ukrainie (88%), Cyprze (82%),
w Grecji (81%), Słowacji
(81%) i Chorwacji (79%). Co
ciekawe, dopiero na dalszych
miejscach znalazły się kraje
afrykańskie.

Etyczne wybory
Co siódmy respondent w
Polsce (14%) zaksięgowałoby przychody wcześniej,

żeby osiągnąć zakładane
cele biznesowe, a 9% przekazałoby fałszywe informacje zarządowi, by zapewnić
sobie awans lub podwyżkę.
Ogółem, co czwarty ankietowany w tej sytuacji mógłby
zachować się nieetycznie. Z
drugiej jednak strony przyjęte w firmach standardy
etyczne mają znaczenie dla
pracowników w Polsce. W
wątpliwej moralnie sytuacji,
łącznie ponad połowa z nich
zrezygnowałaby (13%) lub
rozważała odejście (48%) z
pracy.

Pokolenie Y
Zdecydowanie najbardziej
skłonne „przymykać oko” na
działania nieetyczne mające na celu poprawę sytuacji
firmy lub zapewnienie sobie
awansu jest tzw. pokolenie

Y (25-34 lata). Aż jeden na
czterech ankietowanych w
tym wieku mógłby usprawiedliwić wręczenie gotówki, gdy na szali byłby wynik
firmy. Dla porównania takiej
odpowiedzi udzielił zaledwie
1 na 10 badanych powyżej
45. roku życia. Pokolenie Y
także zdecydowanie częściej
niż inne generacje posądziłoby swoich kolegów z pracy
o nieetyczne postępowanie
w celu osiągnięcia korzyści.
Ponadto 2/3 ankietowanych
bez trudu uwierzyłoby, że
zarząd podjął działania niezgodne ze standardami moralnymi dla dobra firmy.

Ludzki instynkt
czy logika maszyn
Istnieje wiele narzędzi
walki z korupcją i nadużyciami, choć pracownicy niekoniecznie chcą być przedmiotem
wyrafinowanych
kontroli. Ankietowani w
Polsce są najbardziej skłonni poddać się sprawdzeniu
swoich danych w Krajowym
Rejestrze Karnym (43%)
oraz weryfikacji komunikatów z systemów bezpieczeństwa (34%). Natomiast tylko
10% wyraziłoby zgodę na
monitorowanie ich profilów

w mediach społecznościowych. Ponad połowa badanych uważa monitorowanie
przez pracodawcę rozmów
telefonicznych, maili, komunikatorów i mediów społecznościowych za naruszenie
prywatności. Obecnie możemy wykorzystywać szerokie
spektrum rozwiązań w walce
z korupcją i nadużyciami. Z
jednej strony mamy nowe
technologie, które pozwalają
na sprawdzanie pracowników i podejmowanych przez
nich działań za pośrednictwem różnych systemów.
Z drugiej - czynnik ludzki,
czyli „sygnalistów”, którzy
mogą zgłaszać nieprawidłowości. W Polsce to ostatnie
źródło wiedzy o nadużyciach
wykorzystywane jest wciąż
relatywnie rzadko, choć powoli za sprawą regulatorów
to się zmienia.
Badanie przeprowadzone
było od listopada 2016 do
stycznia 2017 w krajach europejskich, w tym w Polsce,
krajach Bliskiego Wschodu
oraz Afryki i wzięło w nim
udział ponad 4100 respondentów z kadry zarządzającej
i pracowników.
red.
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W pierwszych dniach czerwca na zbiorniku
„Zimnym” Wodociągów odbyły się zawody
spławikowe U-15 i U-20 „Puchar Częstochowy 2017”, zaliczane do Grand Prix Polski 2017.
W zawodach wystartowało 23 kadetów i 30 juniorów.
Przez dwa dni młodzież złowiła 175 kg ryb, w większości płoci i leszczy.
W niedzielę po zakończeniu drugiej tury zawodów
podliczono wyniki i ogłoszono listę zwycięzców. Nasz
Okręg reprezentowali: Eryk
Ujma w kategorii kadet, który zajął doskonałe 5 miejsce i
Mikołaj Filak, który w kategorii junior uplasował się na
29 miejscu.
Puchary, dyplomy i nagrody najlepszym wręczali: Eugeniusz Bugaj prezes
Okręgu PZW Częstochowa,
Andrzej Brędzel wiceprezes
Okręgu ds. Sportu (Sędzia
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Grand Prix Polski Kadetów i Juniorów
w Wędkarstwie Spławikowym

Główny Zawodów) oraz
Rafał Jędrysiak wiceprezes
Okręgu ds. Młodzieży.
Okręg PZW Częstochowa
bardzo dziękuje firmie SENSAS i BIG FISH za upominki dla najlepszych.

Najlepsze szóstki w
swoich kategoriach:
Kadeci
* Paweł Tereszkowski –
Okręg PZW w Katowicach
* Wojciech Działo – Okręg
PZW w Przemyślu
* Bernard Chęć – Okręg
Mazowiecki PZW
* Bartosz Staręga – Okręg
PZW w Katowicach
* Eryk Ujma – Okręg PZW

w Częstochowie
* Tymoteusz Plaskota
– Okręg PZW w Tarnobrzegu
Juniorzy
* Jakub Derlaga – Okręg
PZW w Tarnobrzegu
* Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – Okręg
PZW w Elblągu
* Mateusz Durajczyk –

Okręg Mazowiecki PZW
* Bartosz Krzyżak – Okręg
Mazowiecki PZW
* Patryk Miszczyk – Okręg
PZW w Tarnobrzegu
* Artur Nowański – Okręg
PZW w Piotrkowie Trybunalskim.
Tekst: Robert Amborski
Zdjęcia: Marcin Juszczyk

Rośliny, które
zapewnią ci zdrowie
Rośliny lecznicze to doskonały sposób, aby zatroszczyć się
o swoje zdrowie, kondycję i dobry wygląd. Doniczka na balkonie
albo grządka w ogródku może stać się Twoją własną domową
apteką. Posadź rośliny lecznicze i wykorzystaj potencjał natury.
go stosować na przykład w postaci naparu
Co się kryje w środku
Każda, nawet najmniejsza roślinka to
prawdziwe laboratorium pełne przeróżnych substancji – kwasów, alkoholi, flawonoidów, terpenów, polisacharydów i
soli mineralnych. Bez doktoratu z chemii i
medycyny lepiej nawet nie zabierać się do
analizowania ich składów. Jednak w gruncie rzeczy, nie ma takiej potrzeby. Spośród
setek gatunków drzew, krzewów i roślin
zielnych o właściwościach leczniczych,
prezentujemy pięć, które są łatwe w uprawie i które pozwolą zadbać o siebie od stóp
do głowy.

Szałwia na drogi oddechowe
Pochodzi z regionu Morza Śródziemnego i jako środek leczniczy była wykorzystywana już przez starożytnych Egipcjan,
Greków i Rzymian. Ma różnorakie właściwości medyczne, w tym przeciwzapalne i
antybakteryjne. Z tego powodu może być
stosowana w leczeniu infekcji górnych
dróg oddechowych. Napar z szałwii doskonale sprawdza się jako płukanka w przypadku bólu gardła. Poza tym jest cenionym
ziołem przyprawowym.
Szałwia potrzebuje słońca i osłoniętego
stanowiska. Jest rośliną wieloletnią, ale nie
jest odporna na mróz, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć ją na zimę. Preferuje
gleby lekkie i żyzne.

Głóg wspomaga krążenie
Ozdobny krzew albo niewielkie drzewo
spokrewnione z różą. Jego dobroczynny
wpływ na układ krążenia potwierdziły liczne badania kliniczne. Głóg to wręcz oddział
kardiologiczny: wzmacnia siłę skurczu serca, rozszerza naczynia wieńcowe, obniża
ciśnienie, chroni przed arteriosklerozą i
zmniejsza duszności powysiłkowe. Można

świeże płatki nagietka i odstawić w ciepłe
miejsce na dwa tygodnie.
Jako roślina pochodząca z krajów śródziemnomorskich, nagietek preferuje stanowiska ciepłe i słoneczne. Za to jest bardzo
niewybredny, jeśli chodzi o glebę. Należy
tylko pamiętać, aby ziemia była lekko wilprzyrządzonego z liści i kwiatów.
Głóg jest sporą rośliną, dlatego do gotna.
jego uprawy potrzebny jest ogród. Nie Melisa = świeży umysł
ma szczególnych potrzeb i świetnie znosi
Już przyjemny, cytrynowy zapach melizanieczyszczone miejskie powietrze. Niesy
zapowiada
jej dobroczynne właściwości.
stety jest dość podatny na ataki chorób i
szkodników, dlatego wymaga nieco zabie- W starożytności roślinę wykorzystywano
do przygotowywania pachnących kąpieli i
gów profilaktycznych.
aromatyzowania napojów. Wiedziano jedMięta na trawienie
nak również o jej korzystnym wpływie na
Bóle brzucha i mięta – ten zestaw wy- układ nerwowy. Roślina łagodzi stres i lęk,
daje się nam oczywisty. Ale sprawa nie jest uspokaja, ułatwia zasypianie i wspomaga
taka prosta. Mięta wprawdzie rozluźnia leczenie stanów depresyjnych. Do uzyskamięśnie gładkie przewodu pokarmowego, nia pożądanych efektów wystarczy picie
a co za tym idzie, łagodzi bolesne skurcze, naparu z liści.
Choć znosi półcień, melisa najlepiej
jednak przede wszystkim zwiększa wydzielanie soków trawiennych. Te natomiast udaje się na słonecznych, osłoniętych stamogą podrażniać żołądek. Dlatego miętę nowiskach. Potrzebuje gleby żyznej, leknajlepiej stosować jako środek poprawia- kiej i wilgotnej, najlepiej bogatej w wapń.
jący trawienie, a także przeciwko gazom i Czy warto je sadzić?
wzdęciom.
Fakt, większość surowców potrzebnych
Mięta nie wymaga dużej ilości światła,
dlatego można ją uprawiać nawet w zacie- do ziołoterapii z łatwością dostaniesz w
nionych częściach ogrodu lub na balkonach wyspecjalizowanych sklepach. Nie zapowychodzących na północ. Lubi wilgotną minajmy jednak o przyjemności płynącej z
glebę. Szybko się rozrasta, więc trzeba za- posiadania własnego leczniczego ogródka.
Praca przy roślinach sama w sobie ma włapewnić jej sporo miejsca.
ściwości zdrowotne – pozwala przebywać
Na skórę najlepszy nagietek
na świeżym powietrzu i odpręża. Poza tym
Ten ozdobny, niewielki kwiat ma wielo- kwiaty są piękne a te, które wybraliśmy,
rakie właściwości lecznicze, wśród których mają jeszcze jedną wielką zaletę - wszystna pierwszy plan wysuwają się te związane kie są roślinami przyjaznymi pszczołom.
z leczeniem i pielęgnacją skóry. Roślina Co to znaczy? Ich kwiaty zawierają duże
przyspiesza gojenie ran i łagodzi podraż- ilości pyłku i nektaru, którymi żywią się
nienia. Warto stosować ją przy skórze pszczoły. Do życia i wykarmienia potomtrądzikowej, a także w leczeniu grzybicy. stwa te owady potrzebują naprawdę dużo
Nagietek może być stosowany w formie pokarmu. Jego brak jest jedną z przyczyn
naparu – jako płyn do przemywania cery ich wymierania. Dlatego odpowiedź na
i nasączania okładów – albo w postaci pytanie, czy warto, brzmi: „oczywiście”
olejku, który w prosty sposób można przy- - dla zdrowia i piękna własnego, ale i dla
red.
rządzić samemu. Wystarczy zalać olejem pszczół.

TYDZIEŃ W PIGUŁCE
Siatkarze Norwida
jednak w I lidze
Dla drużyny Exact Systems
Norwid miniony sezon zakończył
się spadkiem z I ligi. Kilka dni
temu władze klubu otrzymały informację, iż zwolniło się miejsce
w I lidze i klub jako spadkowicz
otrzyma szansę na ponowne występy na tym szczeblu rozgrywkowym. Na chwilę obecną kontrakty
przedłużono z 10 zawodnikami:
Adamem Smolarczykiem, Tomaszem Kryńskim, Kamilem Gromadzkim, Mateuszem Zawalskim,
Łukaszem Usowiczem, Bartłomiejem Zielińskim, Dominikiem
Miarką, Adrianem Krasiem, Michałem Wrzeszczem. Do drużyny
dołączyło także dwóch nowych
zawodników.

RKS Raków Częstochowa pokonał Bruk-Bet
Termalica 2:1
Raków w pierwszym sparingu
przed sezonem pokonał Bruk-Bet
Termalicę Nieciecza 2:1. Bramki
dla częstochowian zdobyli Adam
Czerkas i Tomasz Wróbel. W
pierwszej połowie spotkania stroną
dominującą był Raków. Częstochowianie zachowali styl znany z
drugiej ligi, długo budowali akcje
utrzymując się przy piłce. Zaskoczona takim obrotem sprawy Termalica już w 10. minucie straciła
gola. Z prawej strony boiska Lukas
Duriska zagrał do Adama Czerkasa, a ten otworzył wynik meczu.
Raków nie zamierzał zwalniać.
Sześć minut po bramce „Czerkiego” czerwono-niebiescy zdobyli
drugą bramkę. Tym razem z lewej
flanki Piotr Malinowski podał do
Tomasza Wróbla, a ten pokonał
golkipera gospodarzy. Ekipa z Niecieczy odpowiedziała trafieniem w
36. minucie spotkania, kiedy po
zamieszaniu w polu karnym RKS-u Jakub Wróbel umieścił piłkę w

siatce. Do końca pierwszej połowy
wynik się nie zmienił. Po zmianie
stron trener Marek Papszun do
gry desygnował nową jedenastkę,
w której znalazło się czterech zawodników testowanych. Bruk-Bet
Termalica próbowała szybko odrobić straty, dominując na poczatku
drugiej części, jednak nasza obrona
nie dopuściła do straty bramki. W
63. minucie rywale mieli rzut karny, ale „jedenastkę” znakomicie
obronił Mateusz Kos. Z czasem do
głosu dochodzili czerwono-niebiescy, którzy też mieli swoje okazje.
W końcówce gospodarze zaatakowali jeszcze raz, ale bez efektu
bramkowego. Pierwszy sparing
przed nowym sezonem Nice I Ligi
zakończył się zwycięstwem ekipy
Marka Papszuna. Kolejnym rywalem częstochowian będzie Wisła
Kraków.

Studentki AJD Wicemistrzyniami Europy
W czeskim Ołomuńcu zakończyły się VIII Akademickie Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Jest to już 15 medal zdobyty
przez AJD w latach 2007-2017.
W rywalizacji drużynowej srebrny medal wywalczyły studentki
Akademii im. Długosza. Pokonały
gospodarzy - Uniwersytet Ołomuniec 3:0, a następnie Uniwersytet
Paryż 3:2. W meczu o wejście do
strefy medalowej zwyciężyły Uniwersytet Ekonomiczny z Pragi. W
półfinale podopieczne Wiesława
Pięty wygrały z angielskim Uniwersytetem z Nottingham 3:1, a
w finale uległy Kazan Innovatiwe
Uniwersytet 0:3. W grze pojedynczej najwyżej sklasyfikowano
Kingę Falarz – 9 miejsce. W grze
podwójnej para Roksana Załomska – Katarzyna Ślifirczyk w meczu o awans do strefy medalowej
przegrały z reprezentantkami z
Kazania: Anną Blazko i Świetlaną
Gusiewa 0:3.
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz
żałował tego, czego nie zrobiłeś,
niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż
liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj, śnij, odkrywaj.”
Mark Twain

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Poparzenia słoneczne skóry
złagodzi stosowanie balsamów
i kremów zawierających D-pantenol i lanolinę. Wśród naturalnych specyfików bardzo dobrze
sprawdzą się kefir, jogurt lub
zsiadłe mleko, które nawilżą
i schłodzą poparzoną skórę.
2. Jak optycznie powiększyć
wnętrze? Jeżeli masz wąski, a
długi pokój, pomaluj dwie krótsze ściany na ciemniejszy kolor,
a dłuższe na jaśniejszy (w tej
samej palecie barw). W ten
sposób pokój będzie sprawiał
wrażenie krótszego i szerszego, niż w rzeczywistości jest.
W ten sposób można uzyskać
również inne efekty, zasada jest
prosta: to, co chcemy „oddalić”,
malujemy jaśniejszym odcieniem, to, co „przybliżamy”,

ciemniejszym. Ta sama zasada
dotyczy mebli - ciemne drewno
„przytłacza” i lepiej pasuje do
dużych pomieszczeń.
3. Domowym sposobem na
uśmierzenie bólu zęba jest
rozgryzienie goździka i przyłożenie go do bolącego miejsca.
Można również rozdrobnić
goździk za pomocą moździerza
i tak przygotowanym proszkiem posmarować bolącego
zęba. Kiedy nie mamy w domu
goździka, możemy wykorzystać olejek goździkowy, który
dostać można w każdej aptece.
Przy silnym bólach można
aplikować go bezpośrednio
na bolące miejsce, przy mniej
intensywnych lepiej rozrzedzić
go dowolnym olejem roślinnym
lub oliwą z oliwek).

HUMOR

Zuzu

Suczka urodzona w 2012 r. rasy mix i umaszczenia biało-czarnego. Zuzu wiele przeszła. Ktoś pozbył się jej w brutalny
sposób, przywiązując do drzewa wąską, zaciskową smyczą, która wbiła się w szyję pozostawiając głębokie rany. Długo dochodziła do siebie i nadal nie ufa mężczyznom. Do kobiet podchodzi
z większym zaufaniem, jednak potrzebuje czasu, żeby poczuć
się pewnie. Zuzu należy oswajać stopniowo. By zaoszczędzić jej
stresu, schronisko zaprasza na wcześniejsze zapoznania i spacery. Poza tym Zuzu jest bardzo radosną i bezproblemową suczką.
Świetnie dogaduje się z innymi psami na wybiegu i uwielbia
czułości. To suczka, która potrzebuje odpowiedzialnego domu i
kogoś, kto poświęci jej wiele czasu i uwagi. Pracownicy schroniska nie polecają Zuzu osobom, które oczekują idealnego psa
na już, a w wychowywaniu stosują „dyscyplinę”. Zuzu będzie
idealna dla osób cierpliwych i delikatnych.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66 w godz. 7:30-14:30
schronisko.czestochowa@gmail.com

na dobre 7 dni
– Stary, jak często się zmienia olej?
– Mój szwagier zmienia raz na dwa lata.
– Raz na dwa lata? A czym on jeździ?
– Niczym. Ma smażalnię w Kołobrzegu.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Vive
la muerte

Romantyzm hiszpańskich
faszystów wyrażał się w pięknym haśle gwardii gen. Franca: „vive la muerte”. Może i
było to mocno zakorzenione w
kulturze latynowskiej, ale dla
mnie, prostaczka znad Warty,
brzmi to jak kolosalny absurd.
Niech żyje śmierć! Nie, nie da
się przetłumaczyć, ani wytłumaczyć takiego hasła.
Flota powietrzna przewozu
naszych VIP-ów (wybrańców
ludu) zyskała dwie eleganckie, odrzutowe awionetki. Poświęcono je i nadano imiona:
księcia Józefa Poniatowskiego i Kazimierza Pułaskiego.
Osobiście to nawet lubię tych
bohaterów, od dziecka zaczytywałem się ich biografiami.
Ale mam pewne, hm, że tak
powiem, wątpliwości. Pierwszy z nich ciężko zraniony w
bitwie pod Lipskiem utonął w
Elestrze. Drugiego kula wraża
ubiła pod Savannah, na południu Stanów Zjednoczonych.
Z szacunkiem dla poległych,
ale czy nie zawahałbym się
wsiadając na pokład statku o
pięknym imieniu „Titanic”...
Nie jestem przesądny, ale wolę
latać samolotem, który zawsze

ma taka samą ilość bezpiecznych startów i lądowań, niż
wznosić się na mechanicznym
pomniku czyjejś tragicznej
śmierci. Szczęściem, że naród,
ustami swoich przedstawicieli,
nie nazwał swych samolotów
imionami poległych w katastrofach lotniczych: gen. W.
Sikorskiego czy gen. Gustawa
Orlicza -Dreszera (o najbliższej nam tragedii przez zabobonność nie wspomnę).
Nazwy awionetek mają budować pozytywny wizerunek
Polski w świecie. Świat jest,
jak wiemy różny. W Japonii
tych naszych bohaterów przyjmą jako oczywistość, mieli
tam swoich kamikadze i się
tym szczycą. W Stanach Zjednoczonych Pułaski jest znany,
w dodatku mają tam w Chicago lotnisko Butcha O’Hare (też
bohatersko zginął jako lotnik).
W Paryżu mają korty Rollanda
Garrosa, którego zastrzelili w
Ardenach w 1918 r. Chwaląc
się swoimi bohatersko poległymi, nie odstajemy od ogól-

nej normy. Z drugiej jednak
strony jest to dla mnie krępujące, jak tłumaczy się nieznajomemu, że ten wielki człowiek
wielkim człowiekiem był, a co
konkretnie wielkiego zrobił:
w wielki sposób bohatersko
umarł. Można dodać jeszcze,
zginął za Ojczyznę, ale akurat
okoliczności śmierci J. Poniatowskiego i K. Pułaskiego tej
tezy nie uzasadniają.
Dochodzimy w tym do podobnego absurdu, jak w tym
faszystowskich haśle: vive la
muerte, jeśli wzorcem prawdziwego patrioty ma być bohatersko poległy, to bardzo
szybko patriotyzm stanie się
gatunkiem zagrożonym. Może
warto promować inne przykłady. Władysław Jagiełło i
jego syn Kazimierz, żyli bardzo długo i zmarli na starość
banalnie, ale chyba nie byli
przez to gorszymi królami niż
zabity za młodu Władysław
Warneńczyk. Bardzo lubię,
jak już wspomniałem, Pułaskiego, ale przyznam, że jego
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TYGODNIK REGIONALNY

wkład w rozwój cywilizacyjny
świata był dość mikry, zwłaszcza w porównaniu z Marią
Curie-Skłodowską, Ignacym
Domeyką, Ernestem Malinowskim czy zapomnianym
galicyjskim wynalazcą Janem
Szczepańczykiem. Być może
większe wrażenie na mieszkańcach Bombaju czy Helsinek, gdzie wylądować może
nasz rządowy samolot, zrobiłaby informacja, że taki patron
– Szczepańczyk – wprawdzie
nie zginął bohatersko, ale wynalazł kamizelkę kuloodporną,
uratował tym życie króla hiszpańskiego i zarobił na tym patencie sporo pieniędzy.
Jest to oczywiście wszystko
kwestia gustu. Najważniejsze,
że mamy bezpieczne awionetki, bo mnie jako podatnika nie stać na nowe pomniki
i odszkodowania dla rodzin
„poległych” w wypadkach lotniczych. A jak je zwał, tak je
zwał..., grunt, by miały zawsze
taką samą ilość startów i lądowań.
Jarosław Kapsa

Guillaume Seignac (1870-1924):
„Psyche” – ok. 1900 r.
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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

