
Po dwóch dniach męż-
czyzna postanowił zgłosić 
się do tego samego lekarza 
na dodatkową konsultację. 
W rejestracji poinformowa-
no go, że do lekarza może 
przyjść za dwa, trzy tygo-
dnie, gdyż mniej więcej 
taka jest częstotliwość reje-
stracji jednego pacjenta. Jak 
to – oburzył się mężczyzna 
– przecież byłem dopiero 

dwa razy, poza tym ucho co-
raz bardziej mnie boli, a do 
tego z utraty sił przewracam 
się na ulicy. Pielęgniarka 
oznajmiła, że w związku z 
decyzją Ministra Zdrowia z 
15 maja 2017 roku pacjenci 
rejestrowani są do lekarzy 
specjalistów najwcześniej 
co dwa tygodnie. Narodowy 
Fundusz Zdrowia podobno 
niechętnie pokrywa koszty 

leczenia, zbyt częstych wi-
zyt u specjalisty lekarza.

Tygodnik 7 dni zapytał 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia o zmiany  
w rejestracji pacjentów:

1. Prosimy o potwier-
dzenie, czy rzeczywiście do 
specjalisty można się dostać 
jedynie co dwa tygodnie?

2. Prosimy o wyjaśnienie, 
co ma zrobić pacjent, jeśli 
musi skorzystać z dodatko-
wej porady lekarskiej przed 
upływem dwóch tygodni – 
tak jak było to w przypadku 
naszego Czytelnika?

3. Czy istnieje możli-
wość, by pacjent skorzystał 
w ramach NFZ, z innej po-
radni?

 ciąg dalszy na stronie 3

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Częstochowy, który 
od wielu miesięcy cierpiał z powodu nawracającego bólu ucha. 
Ze skierowaniem od lekarza rodzinnego udał się do przychod-
ni [otoryno]laryngologicznej, gdzie założono mu kartę pacjen-
ta poradni. Po dwóch tygodniach stosowania przepisanych 
leków, mężczyzna zgłosił się ponownie do laryngologa z proś-
bą o zmianę specyfików na skuteczniejsze. Nowe leki okazały 
się gorsze - pacjent był wyraźnie osłabiony, wręcz spał na „sto-
jąco”, a przede wszystkim nie mógł pracować. 
R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

W NUMERZE:

Mieszkańcy 
chcą nazwać 
ulicę po 
swojemu
 czytaj na stronie 2

5 zasad rozliczeń 
z ZUS-em dla 
początkujących 
przedsiębiorców 
 czytaj na stronie 4

Musisz iść do lekarza?  
 Byle nie za często...
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Mieszkańcy chcą nazwać 
ulicę po swojemu

Zdaniem inicjatorów, ulica Stradomska 
byłaby pierwszą w województwie śląskim, a 
trzecia w Polsce, po Krakowie i Warszawie.

Najistotniejszym argumentem jest lo-
kalizacja. Łączna powierzchnia Dzielnicy 
Stradom liczy 11.522.237 m.kw, na których 

przebywa ok. 11.500 mieszkańców. W gra-
nicy Dzielnicy Stradom znajduje się: rzeka 
Stradomka, przedsiębiorstwo z branży włó-
kienniczej Stradom S.A. oraz Klub Sporto-
wy „Stradom”, który powstał w 1934 roku. 

Poza tym – co powinno dać władzom 

miasta do myślenia – inicjatorzy przepro-
wadzili ankietę, z której wynika, iż 89 proc. 
respondentów wypowiedziało się „za” 
nadaniem nazwy – ulica Stradomska – nowo 
budowanej drodze. 

Decyzja o tym, jaką nazwę będzie nosiła 
nowa ulica, podejmą uchwałą radni miasta 
Częstochowy.

Rys historyczny 
dla ciekawych

Miasto Częstochowa składa się z 20 
dzielnic, w tym Dzielnicy Stradom, która 
graniczy z dzielnicami: Gnaszyn-Kawodrza, 
Dźbów, Błeszno, Ostatni Grosz, Trzech 
Wieszczów, Śródmieście, Stare Miasto i 
Podjasnogórska.

Zapiski podają, że w 1531 r przy ujściu 
Konopki do Stradomki na stawie nazywa-
nym Królewskim /wiadomość na podsta-
wie rewizji/ znajdował się młyn królewski. 
Młyn ten dzierżawił Piotr Szlapa - miesz-
czanin częstochowski. Młyn miał 4 koła: 2 
mączne, jedno foluszowe i jedno słodowe. 
Młynarz pobierał trzecią część przemiału, 
do zamku oddawał 60 korcy mąki żytniej na 
potrzeby grodu. Wykarmiał rocznie 2 wie-
prze oraz utrzymywał w porządku groble.

Pierwsze zapiski o Stradomiu znajdują 
się w dokumentach z 1593 r., kiedy to pod-
starości olsztyński Krzysztof Stradomski 
odkupił wójtostwo od miasta w widłach rzek 
Stradomki i Konopki. Ponieważ Krzysz-

tof Stradomski wywodził się ze Stradomia 
pod Krakowem /dzisiaj nazwa krakowskiej 
dzielnicy/, stąd źródłosłów tego nazwiska. 

Wójtostwo zostało potwierdzone ak-
tem królewskim w 1594 roku, gdzie nabył 
intromisję do majętności. Stradomski był 
świetnym administratorem między innymi 
jego zasługą było rozgraniczenie dóbr wój-
towskich od gruntów Dźbowa. W wyniku 
działalności Stradomskiego obszar, którym 
rządził, zaczął się szybko rozwijać gospo-
darczo tak, że już w pierwszych latach XVII 
wieku w tym rejonie powstało osiedle zwa-
ne od 1601 – 1602 r. Stradomiem. Również 
i rzeka przepływająca przez Stradom uzy-
skała pośrednio nazwę od nazwiska i osady. 

W 1624 roku Stradomski sprzedał wój-
tostwo Stanisławowi Czermińskiemu, który 
rzadko przebywał w Częstochowie a zastę-
pował go Ścibor Bogusławski. 

Nie wiadomo dokładnie, w którym roku 
Czermiński wyzbył się wójtostwa na rzecz 
Piotra Pawła Próchnickiego. Wiemy jednak, 
że następcą Próchnickiego był Aleksander 
Bełdowski turkczaszy królewski, który ku-
pił wójtostwo w 1658 r. 

W XVII w Stradom został włączony do 
parafii częstochowskiej, która już w XVIII 
w była jedną z najludniejszych parafii deka-
natu lwowskiego. red.

Źródło: Adrian Skrzypczak (założyciel i admi-
nistrator Fanpage Dzielnica Stradom w Często-
chowie)

Członkowie Fanpage „Dzielnica Stradom 
w Częstochowie” wystosowali do prezydenta 
miasta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oraz 
do radnych: Zdzisława Wolskiego (SLD), Jerze-
go Nowakowskiego (PiS) i Jacka Krawczyka 
(PO) list, w sktórym wnioskują o nadanie na-
zwy powstającej ulicy (przedłużenie alei Bo-
haterów Monte Cassino) – ulicą Stradomską. 
„Ufamy, że to działanie, które ma na celu 
dobro wspólne i jest inicjowane oddolnie bez 
udziału struktur państwowych ani samorzą-
dowych, lecz w ramach obowiązującego 
prawa, spotka się z aprobatą Prezydenta 
i Radnych Miasta Częstochowy” – czytamy 
w piśmie.

Co czwarty Polak 
korzysta z pomocy 
fi nansowej państwa

Ze wsparcia finansowego 
z budżetu państwa stosunko-
wo częściej korzystają osoby 
mieszkające na wsi (32%) lub 
w miastach do 100 tys. miesz-
kańców (28%). 

Najrzadziej – w dużych 
miastach liczących od 100 
tys. do 500 tys. mieszkańców 
(15%).

Pobieranie zasiłków naj-
częściej deklarują osoby z 
wykształceniem podstawo-
wym (32%), następnie - po 
równo - z wykształceniem za-
wodowym i średnim (26%), 
a najmniej z wykształceniem 
wyższym (18%).

Co ciekawe, przekonanie, 
że trzeba wykorzystywać sys-
tem opieki społecznej i pomoc 
państwa jak tylko się da, jest 

najbardziej rozpowszechnio-
ne wśród mieszkańców wiel-
kich miast powyżej 500 tys. 
mieszkańców (48%) oraz wsi 
(45%), a najmniej wśród osób 
mieszkających w miastach do 
100 tys. mieszkańców (34%).

Zdaniem ponad połowy 
dorosłych Polaków (55%) 
osoby korzystające z opieki 
społecznej to osoby zaradne, 
które potrafią wykorzystać 
okazję, by otrzymywać pie-
niądze i się przy tym nie na-
pracować. Najwięcej takich 
osób jest wśród sympatyków 
Kukiz’15 (67%), a najmniej 
wśród zwolenników Platfor-
my Obywatelskiej (44%).

Na pytanie sformułowa-
ne w odmienny sposób - o 
to, czy osoby korzystające 
z opieki społecznej to lenie, 
którym nie chce się pracować, 
45% badanych odpowiedzia-
ło twierdząco. Najwięcej ta-
kich osób było wśród zwolen-
ników Nowoczesnej (52%), a 
najmniej wśród zwolenników 
PiS (30%).

 red.

Co czwarty Polak (26%) de-
klaruje korzystanie z pomocy 
fi nansowej państwa, a 40% 
badanych jest zdania, że trzeba 
wykorzystywać system opieki 
społecznej i pomoc państwa jak 
tylko się da. 

Kierowcy nie zapłacili aż 
142 milionów złotych

Długi wobec towarzystw to 
przede wszystkim niezapłacone 
składki za ubezpieczenia komu-
nikacyjne. 78% dłużników firm 
ubezpieczeniowych stanowią 
mężczyźni, bo to oni najczęściej 
są właścicielami samochodów i 
to ich nazwiska widnieją na po-
lisach. Panowie mają do oddania 
blisko 128,5 tys. zobowiązań na 
łączną kwotę ponad 117 mln zł. 

Polisę komunikacyjną można 
zapłacić w dwóch ratach. Pierw-
szą zazwyczaj kierowcy płacą 
od razu. O drugiej… czasem za-
pominają. To właśnie zapomnia-
ne składki tworzą sporą część 
całego długu. Z drugiej strony, 
konsumentów w kłopoty wpędza 
również niewiedza. Zdarza się, że 

kupujący auto zawiera nową poli-
sę ubezpieczeniową nie wypowia-
dając tej starej, wykupionej przez 
poprzedniego właściciela. Wtedy 
pojawia się problem podwójnego 
OC i podwójnych opłat, z którego 
istnienia kierowcy nie zdają sobie 
sprawy.

Zupełnie odrębną kwestią jest 
niekompetencja części agentów 
ubezpieczeniowych, którzy dzia-
łają w imieniu towarzystw. Zda-
rza się, że to właśnie oni wprowa-
dzają klientów w błąd, proponując 
niższe kwoty, które finalnie oka-
zują się tylko częścią całkowitej 
składki. Właściciel auta zostaje z 
podpisaną umową oraz zapłaconą 
jedną składką, a nie jak pierwot-
nie myślał, opłaconym już całym 

ubezpieczeniem. 
Największy dług wobec ubez-

pieczycieli, bo w sumie 25 mln 
zł, mają mieszkańcy woj. mazo-
wieckiego. Drugie miejsce pod 
względem zadłużenia wobec 
towarzystw ubezpieczeniowych 
zajmują mieszkańcy Dolnego 
Śląska, którzy mają ponad 15,4 
mln zł długu. Niechlubną trój-
kę zamyka woj. śląskie, którego 
mieszkańcy mają do spłacenia 
15,2 mln zł. 

Najwięcej, bo 91,7 tys. dłużni-
ków ubezpieczeniowych mieszka 
w miastach. Mają oni ponad 120 
tys. niezapłaconych w terminie 
zobowiązań na łączną kwotę bli-
ską 107 mln zł. Łączne długi z 
tytułu ubezpieczeń wpisane do 
KRD przekraczają 142 mln zł. 
Byłyby sporo wyższe, gdyby to-
warzystwa częściej decydowały 
się na wpisywanie dłużników do 
rejestru.

Według danych jednej z firm 
windykującej na rzecz ubezpie-
czycieli, dłużnicy ubezpieczenio-
wi to ludzie w wieku 30-40 lat, z 
wyższym wykształceniem, którzy 

często najzwyczajniej zapomnieli 
o zapłacie drugiej składki ubez-
pieczenia. W takich sytuacjach, 
często jedna rozmowa z nego-
cjatorem załatwia sprawę zadłu-
żenia. 

- Mimo tego, że spora część 
długów jest efektem zaniedbania, 
zapominalstwa, czy niewiedzy, 
zdarzają się również oszustwa. 
Jak wszędzie i tu pojawiają się 
osoby, które zmieniają towarzy-
stwa, nie płacąc za wcześniej 
podpisaną umowę ubezpieczenia. 
Niestety, towarzystwo nie może 
odmówić podpisania polisy ko-
munikacyjnej, więc każdy, kto się 
zgłasza, może otrzymać ubezpie-
czenie. Z drugiej strony, towarzy-
stwo może samo zaproponować 
warunki umowy, które pokryją 
ryzyko transakcji. Na przykład 
zdecydować o tym, czy klient ma 
opłacić jedną składkę, czy dwie, 
w terminie 30 dni, czy 5 dni. Z 
pewnością ułatwi to informacja o 
tym, czy nie widnieje on w reje-
strze dłużników – tłumaczy Adam 
Łącki, prezes Zarządu KRD BIG 
SA. red.

Prawie 123 tys. dłużników fi rm ubezpieczeniowych ma w sumie 
ponad 160 tys. niezapłaconych zobowiązań, sięgających 142,4 mln 
zł. Wszystko z powodu zapomnienia bądź niewiedzy właścicieli aut, 
niekompetencji agentów ubezpieczeniowych, a czasem oszustw 
kierowców. Te 142,4 mln zł wpisane do Krajowego Rejestru Długów 
to tylko część zobowiązań wobec towarzystw ubezpieczeniowych. 
Łączny dług byłyby większy, gdyby fi rmy ubezpieczeniowe decydo-
wały się częściej wpisywać tych, którzy nie opłacają składek.



Przy wyborze kąpieliska 
należy zwracać uwagę na to, 
gdzie jest plaża strzeżona i 
ratownicy. To jest najważ-
niejsze. Musimy bowiem 
pamiętać, że nie każdy pły-
wak będzie nas w stanie ura-
tować. Pamiętajmy o tym, 
że jeśli ratownik nas upomi-
na - to robi to dla naszego 
bezpieczeństwa. Ratownicy 
zwracają także uwagę na pre-
wencję i profilaktykę. Jeśli 
widzą zagrożenie to na bie-
żąco o tym informują.

Nie wchodzimy do wody 
po zmroku, po spożyciu ob-

fitego posiłku czy alkoholu. 
Alkohol to główna przyczy-
na przykurczy, które mogą 
stać się bezpośrednią przy-
czyną utonięcia. Wystąpie-
nie takich silnych przykur-
czy poszczególnych mięśni 
sprawia, że osobie pływają-
cej trudno jest sobie z nimi 
poradzić. Po zmroku panuje 
całkowity zakaz kąpieli. Nie 
wchodzimy wtedy do wody, 
ponieważ nie wiemy gdzie 
wypłyniemy. Kiedy jest 
ciemno, ratownikom trud-
no jest także znaleźć tonącą 
osobę.

Na kąpieliskach pracują 
setki ratowników wodnych. 
To oni strzegą wczasowi-
czów podczas wypoczynku i 
są pierwszymi, którzy inter-
weniują w razie zagrożenia. 
Wykonują ciężką i odpo-
wiedzialną pracę, by zapew-
nić bezpieczeństwo osobom 
pływającym lub uprawiają-
cym sporty wodne. Jak mó-
wią sami ratownicy, opieka 
nad plażowiczami to nie jest 
zwykła praca, ale sposób na 
życie, przynoszący ogromną 
satysfakcję.

Jeśli widzisz, że ktoś po-
trzebuje naszej pomocy:

1. Krzycz, że potrzebna 
jest pomoc.

2. Wyznacz osobę w tłu-
mie, która zadzwoni pod 
numer 112 lub 601 100 100, 
numer ratunkowy nad wodą.

3. Przekaż informację, 
gdzie się znajdujesz, podaj 
charakterystyczne punkty.

4. Przekaż informację o 
zaistniałym zagrożeniu: co 

się dzieje, ile osób jest zagro-
żonych.

5. Rozejrzyj się po okoli-
cy, poszukaj w pobliżu koła 
ratunkowego, czy sprzętu 
wodnego.

6. Alarmuj plażowiczów, 
może wśród nich znajduje się 
osoba wykwalifikowana do 
udzielenia pomocy.

 red.

ciąg dalszy ze strony 1.

Na nasze pytania 
odpowiedziała 
Małgorzata 
Doros, rzecznik 
prasowy Śląskiego 
Oddziału 
Wojewódzkiego 
NFZ w Katowicach:

„Uprzejmie informuję, że 
co do zasady pacjent może 
skorzystać z porady leka-
rza specjalisty na podstawie 
skierowania wystawionego 
przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (leka-
rza rodzinnego) lub innego 
lekarza specjalisty realizu-
jącego świadczenia opieki 
zdrowotnej na podstawie 
umowy zawartej z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie nie jest wy-
magane jedynie w przypad-
ku, gdy pacjent znajduje się 
w stanie nagłym. Nie jest 
potrzebne również, gdy cho-
ry chce udać się do:

* ginekologa i położnika;
* dentysty;
* wenerologa;
* onkologa;
* psychiatry.

Ponadto skierowanie do 
specjalisty nie jest wyma-
gane:

* dla osób chorych na 
gruźlicę;

* dla osób zakażonych wi-
rusem HIV;

* dla inwalidów wojen-
nych i wojskowych, osób 
represjonowanych oraz 
kombatantów;

* dla cywilnych niewido-
mych ofiar działań wojen-
nych;

* dla osób uzależnionych 
od alkoholu, środków odu-
rzających i substancji psy-
chotropowych

w zakresie lecznictwa od-
wykowego;

* dla uprawnionego żoł-
nierza lub pracownika w za-
kresie leczenia urazów lub 
chorób nabytych podczas 
wykonywania zadań poza 
granicami państwa;

* dla weterana poszkodo-
wanego w zakresie leczenia 
urazów lub chorób naby-
tych podczas wykonywania 
zadań poza granicami pań-
stwa;

* dla pacjentów do 18. 
roku życia, u których 
stwierdzono ciężkie i nie-
odwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które po-
wstały w prenatalnym okre-
sie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu, na podstawie 
zaświadczenia lekarza.

Jeżeli w trakcie pierwszej 
porady u specjalisty okazu-
je się, że pacjent wymaga 

dłuższego leczenia, specjali-
sta wyznacza terminy kolej-
nych wizyt kontrolnych, zle-
ca także niezbędne badania, 
leki i ewentualne zabiegi, 
zgodnie z planem leczenia. 
Nie ma wtedy potrzeby po-
nownego uzyskania skie-
rowania na każdą z takich 
wizyt. Czyli jak długo trwa 
przyczyna wystawienia 
skierowania, tak długo nie 
ma potrzeby dostarczania 
nowego skierowania. Zasa-
da ta obowiązuje również w 
przypadku leczenia chorób 
przewlekłych. Nie trzeba 
zatem np. co roku „odna-
wiać” takiego skierowania 
do specjalisty (aktualizacja 
skierowania do leczenia 
specjalistycznego jest ko-
nieczna jedynie w sytuacji, 
gdy pacjent nie podejmował 
leczenia w ciągu ostatnich 
730 dni).

Jeżeli jednak po pierw-
szej poradzie lekarz uzna, 
że nie ma potrzeby konty-
nuowania leczenia specjali-
stycznego, pacjent jest od-
syłany z informacją zwrotną 
(zaświadczeniem o stanie 
zdrowia) do lekarza kierują-
cego. Każda następna wizy-
ta u tego specjalisty, zwłasz-
cza jeżeli będzie dotyczyła 
innej jednostki chorobowej, 
będzie wymagała najpierw 
wizyty np. u lekarza rodzin-
nego i wystawienia przez 
niego nowego skierowania.

Skierowanie nie posiada 
„terminu ważności”. Jest 
ważne dopóty, dopóki ist-
nieją przesłanki wskazujące 
na potrzebę leczenia danej 
jednostki chorobowej oraz 
ustalony zostanie termin 
przyjęcia pacjenta do po-
radni lub szpitala (wyjątek 
stanowi skierowanie do 
szpitala psychiatrycznego, 
którego ważność wygasa 
po upływie 14 dni). Limit 
czasowy obejmuje również 
skierowanie na fizjoterapię 
w warunkach ambulato-
ryjnych (w tym przypadku 
pacjent ma 30 dni od dnia 
jego wystawienia na zare-
jestrowanie skierowania w 
wybranym gabinecie, zakła-
dzie rehabilitacji lub fizjote-
rapii).

W sytuacji, gdy pacjent 
objęty jest leczeniem spe-
cjalistycznym, termin kolej-
nej wizyty powinien zostać 
ustalony podczas bieżącej 
wizyty u lekarza. To lekarz 
powinien zapewnić ciągłość 
leczenia, a nie pracownicy 
rejestracji. W przypadku, 
gdy termin kolejnej wizyty 
jest odległy, a pacjent po-
czuje się źle, ma prawo zgło-
sić się do lekarza w terminie 
wcześniejszym niż wynika-
jący z planu leczenia.

O przyjęciu chorego w 
takim przypadku każdorazo-
wo decyduje lekarz, nie zaś 
pracownik rejestracji.

W przypadku nagłym, 
zagrażającym zdrowiu lub 
życiu, świadczenia opieki 
zdrowotnej są udzielane nie-
zwłocznie.

Oczywiście chory może 
pójść do innej poradni. 
Wiąże się to jednak z tym, 
że tam, gdzie się uda, bę-
dzie pacjentem pierwszora-
zowym. Musi zatem mieć 
nowe skierowanie, wpisać 
się do kolejki oczekujących 

i oczekiwać na pierwszą wi-
zytę.”

W teorii, do lekarza spe-
cjalisty możemy się zgłosić 
w każdej chwili, nawet kilka 
razy z rzędu w krótkim cza-
sie, oczywiście w uzasad-
nionych sytuacjach. Prakty-
ka natomiast pokazuje, że 
w przychodniach wygrywa 
banalna kalkulacja ekono-
miczna. Renata R. Kluczna
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Musisz iść do lekarza?  
 Byle nie za często...

Każdego dnia ktoś się 
topi: WOPR radzi jak  
wypoczywać nad wodą?
Jak co roku, w okresie wakacyjnym, setki tysięcy turystów wypo-
czywają nad wodą. Lato to czas odpoczynku i dobrej zabawy. Dla 
ratowników to jednak okres najbardziej wytężonej pracy – setek 
interwencji i akcji ratunkowych. Wielu tego typu sytuacji można 
byłoby uniknąć, uruchamiając wyobraźnię i zdrowy rozsądek.



Awarie a przepisy
W świetle przepisów pra-

wa, jeśli samochód został 
uszkodzony nawet po drob-
nej stłuczce, nie może dalej 
uczestniczyć w ruchu dro-
gowym. Jesteśmy zmuszeni 
więc do odholowania go i 
przeprowadzenia pilnej na-
prawy. Oczywiście musimy 
przede wszystkim usunąć 
pojazd z drogi, tak by nie 
przeszkadzał innym – należy 
ustawić go najbliżej prawej 
krawędzi jezdni, na poboczu, 
pasie zieleni lub jeśli to moż-
liwe, na pobliskim parkingu 
lub stacji benzynowej. 

W każdym przypadku na-
leży odpowiednio sygnalizo-
wać zatrzymanie na drodze, 
poprzez włączenie świateł 
awaryjnych. Za samocho-
dem trzeba ustawić trójkąt 
ostrzegawczy, który na au-
tostradzie umieszczamy w 
odległości 100 metrów od 
pojazdu, w terenie nieza-
budowanym w odległości 
30-50 metrów od pojazdu, a 
w terenie zabudowanym w 
odległości nie większej niż 
1 metr. Jeśli wychodzimy z 
samochodu, należy robić to 
od strony pasażera, niezbęd-
na będzie również kamizelka 

odblaskowo-fluorescencyj-
na, która zapewni nam więk-
sze bezpieczeństwo.

Pomoc i usunięcie 
szkód

Kiedy jesteśmy daleko od 
domu, nasi bliscy lub zna-
jomi nie mogą nam pomóc 
w awaryjnej sytuacji. Na-
wet tak proste sprawy, jak 
przebicie opony czy awaria 
akumulatora mogą sprawić 
ogromny problem, gdy nie 
mamy przy sobie odpowied-
nich narzędzi i zapasowych 
części. Bez względu na to, 
czy przydarzyła się stłucz-

ka, czy inna sytuacja losowa, 
musimy zadbać o odpowied-
nią pomoc. 

Usunięcie szkody składa 
się z wielu etapów, takich 
jak odholowanie samochodu, 
ocena szkód, naprawa samo-
chodu i wypełnianie doku-
mentów ubezpieczeniowych. 
Na autostradzie istnieje za-
kaz holowania, więc jedy-
ną możliwością jest pomoc 
drogowa. Zawiadamiamy 
ją, podając numer kolumny 
alarmowej, oznaczonej co 2 
km na autostradzie. Z pozy-
cji GPS lub z oznaczenia na 
słupku pikietażowym odczy-
tujemy lokalizację, co ułatwi 
dojazd na miejsce odpowied-
nim jednostkom.

Musimy pamiętać, by 
uważać na nieuczciwą po-
moc drogową, która liczy 
właśnie na takie okazje i 
przedstawi nam później spo-
ry rachunek do zapłacenia, 
nawet za krótki odcinek ho-
lowania. Dodatkowo mo-
żemy zostać odstawieni do 
warsztatu, z którym pomoc 
drogowa współpracuje na 
zasadach „klient nie ma wy-
boru”. Kontakt z ubezpieczy-

cielem również może okazać 
się utrudniony. Aby nie dać 
się naciągnąć, należy szukać 
kompleksowej usługi, któ-
ra obejmie całą procedurę, 
od pierwszych czynności 
na miejscu zdarzenia, aż po 
kwestie formalne.

Czy ubezpieczenie 
pokryje koszty 
naprawy?

Praktyka likwidacji szkód 
zakłada odszkodowanie w 
gotówce lub naprawę bezgo-
tówkową. Zdarza się, że wy-
cena gotówkowa bywa przez 
ubezpieczyciela zaniżana, co 
jest oczywiście niezgodne z 
przepisami i zaleceniami Ko-
misji Nadzoru Finansowego. 

Do obowiązków kom-
pleksowej usługi likwidacji 
szkód będzie należał kontakt 
z ubezpieczycielem i nadzór 
nad jego działaniami. Profe-
sjonalista będzie działał w 
naszym interesie, by szkody 
zostały w pełni pokryte z OC. 
Obecnie organizacja napra-
wy i nadzór nad wszystkimi 
jej etapami formalnymi może 
odbywać się za pośrednic-

twem jednego podmiotu, o 
czym nie każdy wie.

Czy możemy liczyć 
na samochód 
zastępczy?

Co w przypadku, gdy nasz 
samochód musi zostać w 
warsztacie na dłużej? Nawet 
jeśli awaria zdarzyła się nie-
daleko domu, trudno na co 
dzień funkcjonować bez auta. 
W takim przypadku warto 
poszukać usługi, która prze-
widuje samochód zastępczy 
na cały okres naprawy. W ten 
sposób zaoszczędzimy sobie 
kolejnych nerwów. 

Podczas awarii na dro-
dze nie wolno panikować, 
ponieważ nasze zachowanie 
wpływa również na innych 
uczestników ruchu drogowe-
go i może stwarzać zagroże-
nie. Niezależnie od sytuacji, 
musimy znaleźć odpowiednie 
wsparcie w likwidacji szkód. 
Nikt na co dzień nie myśli o 
niespodziankach na drodze, 
jednak praktyka wskazuje na 
to, że warto już wcześniej 
wiedzieć, gdzie szukać pomo-
cy w takich sytuacjach.  red.
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Awaria na drodze

5 zasad rozliczeń z ZUS-em dla  
początkujących przedsiębiorców 

Zasada 1: opłacanie 
składek jest 
obowiązkowe, ale  
nie dla wszystkich

Każdy, kto prowadzi 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą, podlega ubez-
pieczeniom. W związku z 
tym, musi regularnie odpro-
wadzać do ZUS-u składki 
na ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowne, wy-
padkowe) i zdrowotne. Z 
kolei opłacanie składki na 
ubezpieczenie chorobowe 
jest dobrowolne. –W takim 
przypadku przedsiębior-
ca nie musi ponosić kosztu 
związanego z opłacaniem 
składek na to ubezpieczenie, 
ale gwarantuje ono wypłatę 
świadczeń w postaci zasił-
ku chorobowego, macie-
rzyńskiego i opiekuńczego. 
Koszt ubezpieczenia choro-
bowego, w porównaniu do 
konsekwencji jego nieposia-

dania, jest niewielki.

Zasada 2:  „nowi” 
płacą mniej,  
czyli „mały ZUS”

Jeżeli zakładamy wła-
sną firmę, przez dwa lata 
od momentu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, 
możemy skorzystać z pła-
cenia obniżonych składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
Ta ulga jest wsparciem dla 
osób stawiających pierwsze 
kroki w biznesie, będących 
„na dorobku”, którzy szu-
kają sposobów na obniże-
nie kosztów prowadzonego 
interesu. Przedsiębiorcy 
powinni jednak pamiętać 
o tym, że płacąc składki na 
preferencyjnych zasadach, 
w przyszłości będą otrzy-
mywać niższe świadczenia 
emerytalne czy rentowe, niż 
w przypadku, gdyby przez 
cały okres opłacania ZUS-
-u, odprowadzali składki w 

pełnej wysokości.
Warto pamiętać, że nie 

będziemy mogli jednak 
skorzystać z tej ulgi, jeżeli 
w ramach naszej firmy dla 
byłego pracodawcy świad-
czymy te same usługi, które 
wykonywaliśmy przez dwa 
lata przed startem własnej 
działalności. 

Zasady „małego ZUS-
-u” będą jednak dotyczyć 
tych przedsiębiorców, któ-
rzy chcą działać na rzecz 
byłego pracodawcy, ale w 
obecnym i poprzednim roku 
podatkowym nie byli przez 
niego zatrudnieni, z wyjąt-
kiem, gdyby przez ten okres 
charakter wykonywanych 
usług dla ówczesnego prze-
łożonego był odmienny od 
tego realizowanego obecnie. 
Ograniczenie w korzysta-
niu z możliwości płacenia 
mniejszych składek istnieje 
także w przypadku począt-
kujących przedsiębiorców, 
którzy wcześniej prowadzili 
jakąkolwiek firmę, np. jed-
noosobową działalność go-
spodarczą i nie minęło 5 lat 
od jej zamknięcia.

Zasada 3: dowiedz 
się, ile wynoszą 
składki

Jeżeli obejmują nas za-
sady „małego ZUS-u, bę-
dziemy płacić składki w 
wysokości 190,62 zł (wraz 
z dobrowolnym ubezpiecze-
niem chorobowym). Z kolei 
aktualna składka na ubez-

pieczenie zdrowotne wynosi 
297,28 zł. Wynika z tego, 
że przedsiębiorca płacący 
składki na preferencyjnych  
zasadach przekazuje do 
ZUS-u blisko 488 zł każde-
go miesiąca.

Po dwóch latach od roz-
poczęcia działalności, koń-
czy się „okres ochronny” dla 
nowych przedsiębiorców i 
w związku z tym wysokość 
wszystkich składek (łącznie 
z tą na ubezpieczenie cho-
robowe) wzrasta do sumy 
1172,56 zł miesięcznie, w 
którą wlicza się także obo-
wiązkowe składki na rzecz 
Funduszu Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Płat-
nik, który korzysta z prefe-
rencyjnych zasad opłacania 
składek, nie musi wnosić 
opłat za Fundusz Pracy. 
Składek tych nie opłacają 
także przedsiębiorcy, którzy 
skończyli 55 lat, w przypad-
ku kobiet i 60 lat, w przy-
padku mężczyzn. Środki z 
Funduszu Pracy w głównej 
mierze przeznaczone są na 
aktywizację zawodową bez-
robotnych i łagodzenie skut-
ków bezrobocia.

Zasada 4: 
przedsiębiorco, zgłoś 
się do ZUS-u

Obowiązek opłacania 
składek do ZUS-u powstaje 
od dnia rozpoczęcia działal-
ności, często jest to dzień, 
gdy dokonujemy rejestracji 

naszej firmy, czyli chodzi o 
moment złożenia wniosku o 
wpis do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej. Następnie 
wniosek wraz z kopią wpisu 
do CEIDG automatycznie 
jest przesyłany do ZUS-u, a 
Zakład wypełnienia za nas 
druk ZUS ZFA, czyli do-
konuje zgłoszenia płatnika 
składek. Nie jest to jednak 
równoznaczne z faktem, że 
zostajemy objęci ubezpie-
czeniem, ponieważ samo-
dzielnie musimy zgłosić się 
do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotne-
go. Jeżeli chcemy podlegać 
wyłącznie temu drugiemu, 
wypełniamy druk ZUS 
ZZA. Z kolei, jeżeli chcemy 
się jednocześnie zgłosić do 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnego, odnotowuje-
my ten fakt na formularzu 
ZUS ZUA. W obu przypad-
kach jako przedsiębiorcy 
mamy na to 7 dni od rozpo-
częcia działalności.

Zasada 5: pamiętaj o 
terminach płatności

Gdy prowadzimy jed-
noosobową działalność 
gospodarczą, jesteśmy zo-
bowiązani do opłacania 
składek do 10 dnia następ-
nego miesiąca na konta 
wskazane przez ZUS. Jeśli 
spóźnimy się z płatnością 
lub zapomnimy uregulować 
należność, mogą nas czekać 
przykre konsekwencje. Te 

nie są tylko związane z na-
liczaniem karnych odsetek, 
zapłaceniem kary pieniężnej 
czy nawet ze wpisaniem do 
Rejestru Dłużników Nie-
wypłacalnych, ale przede 
wszystkim skutkują usta-
niem ochrony wynikającej 
z ubezpieczenia. Pamiętaj-
my, że ta zasada obowią-
zuje także w przypadku do-
browolnego ubezpieczenia 
chorobowego. Jeżeli nie zo-
stanie opłacone w terminie 
lub w niepełnej wysokości, 
ubezpieczenie wygasa od 
pierwszego dnia kalenda-
rzowego tego miesiąca, w 
którym składka nie została 
opłacona. Wtedy płatniko-
wi nie przysługuje prawo 
do zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego, opiekuń-
czego i świadczeń rehabili-
tacyjnych.

Terminowe opłaca-
nie składek, to nie jedyny 
obowiązek przedsiębiorcy 
względem ZUS-u. Jeżeli 
odprowadzamy składki na 
ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, musimy regu-
larnie wypełniać deklarację 
rozliczeniową ZUS DRA, 
którą składa się do 10 dnia 
każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. Należy jednak 
pamiętać o tym, że kiedy 
rozpoczynamy działalność 
gospodarczą, powinniśmy 
dostarczyć ZUS-owi dekla-
rację ZUS DRA za obecny 
miesiąc oraz miesiąc kolej-
ny. red.

Każdy, kto prowadzi działalność gospo-
darczą, musi pamiętać nie tylko o regu-
larnym płaceniu podatków, ale także o 
terminowym odprowadzaniu składek do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uni-
kanie lub zaniedbywanie tego obowiąz-
ku, tak jak w przypadku nierozliczenia 
się z fiskusem, może skutkować przykry-
mi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. 
Można ich uniknąć, jeżeli już na etapie 
zakładania własnej firmy poznamy zasa-
dy regulowania płatności dla ZUS-u.

Awaria auta w najmniej oczekiwanym momencie może 
przydarzyć się każdemu. Przepisy o ruchu drogowym do-
kładnie regulują takie sytuacje, jednak w pierwszej chwili 
zdenerwowani uczestnicy zdarzenia nie myślą w sposób 
racjonalny. Nieodpowiednie zachowanie może stwarzać 
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak 
nie popaść w paranoję i szybko przystąpić do działania? 
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Skąd się wzięły 
spółdzielnie 
socjalne?

Polscy społecznicy pod-
patrzyli we Włoszech spół-
dzielnię socjalną jako sposób 
na aktywizację i reintegrację 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Zaadapto-
wana do polskich warunków, 
teoretycznie ma łączyć cechy 
przedsiębiorstwa oraz orga-
nizacji pozarządowej. Choć 
spółdzielnia socjalna stwarza 
ciekawe możliwości, w prak-
tyce okazuje się skompliko-
wanym narzędziem.

Wędka nie nadaje 
się do zjedzenia

Zjawisko zagrożenia wy-
kluczeniem społecznym nie 
pojawiło się wczoraj, ale 
ma za sobą dzieje tak samo 
długie jak cywilizacja. Nie 
jeden też raz na przestrzeni 
dziejów, obok różnych po-
staci dobroczynności, poja-
wiały się idee przypomina-
jące modne dzisiaj pojęcia 
aktywnej polityki społecz-
nej i ekonomii społecznej. 
Hasło, aby dawać głodnym 
wędkę zamiast ryby, cyklicz-
nie jest przypominane (przez 
polityków o różnym świa-
topoglądzie) jako genialnie 
proste rozwiązanie. Trzeba 
jednak pamiętać, że wędka 
nie nadaje się do zjedzenia. 
Niekoniecznie każdy jest 
wędkarzem, a ten kto nie ma 
do tego talentu, może umrzeć 
z głodu wraz z całą rodziną, 
zanim się nauczy obsługi tak 
prostego narzędzia jak węd-
ka. Bo, po pierwsze, trzeba 
wiedzieć, jak łowić – jak 
się wędkę uzbraja, zarzuca 
itd. Po drugie: na co łowić, 
na jaką przynętę. Po trzecie: 
skąd wziąć przynętę. Kupić? 
Za co? Po piąte: co łowić 
itd., itp. Najczęściej spoty-
kanym efektem podarowania 
głodnym wędek jest kolekcja 
tanich wędek w lombardzie.

Dobra Wróżka 
– Ekonomia 
Społeczna

Kopciuszek, Sierotka Ma-
rysia, Głupi Jasiu, Paszczak, 
Jaś i Małgosia siedzieli sobie 
na skraju osiedlowego śmiet-
nika i płakali cichutko, bo 
nie mieli co jeść. Wszystko, 
co w śmietniku było jadal-
ne, już zjedli. Żadnych pie-
niędzy nie mieli, a nikt nie 
chciał ich przyjąć do żadnej 
roboty.Głupi Jasiu był głu-

pi, dlatego nie miał szans na 
rozmowach kwalikacyjnych. 
Kopciuszek nie zdobył żad-
nego wykształcenia i dlatego 
miał niską zatrudnialność. 
Jaś i Małgosia pili za dużo 
soku jagodowego, a oprócz 
tego samotnie wychowywa-
li dziecko. A Paszczaka nikt 
po prostu nie lubił, bo śmier-
działo mu z buzi. Natomiast, 
co do Sierotki Marysi, spra-
wa była bardziej skompliko-
wana. Nie była głupia, miała 
wyższe wykształcenie, w 
ogóle nie piła, nie wychowy-
wała dziecka ani nie opieko-
wałasię inną osobą zależną. 
Nie cuchnęło jej z buzi, skoń-
czyła 35 szkoleń i 27 kursów 
przekwalikujących.Miała 
jednak poważny feler: była 
sierotką, a więc nie miała ro-
dziny (nawet żadnego wujka 
w urzędzie miasta ani cioci w 
spółce komunalnej) i dlatego 
nikt jej nie chciał zatrudnić.

– Koledzy, jesteśmy tak 
bardzo biedni, że najlepiej 
zrobimy, topiąc się w sa-
dzawce – powiedział Głupi 
Jasiu, i chociaż nie był to 
mądry pomysł, to lepszego 
nie było, więc zaczęli żegnać 
się z życiem. Wtem liście 
paproci się rozchyliły i z za-
rośli wyszła dobra wróżka, 
która się nazywała Ekono-
mia Społeczna. W ciepłych, 
pełnych empatii słowach wy-
jaśniła im, że już nie muszą 
się martwić brakiem pracy. 
Mogą założyć spółdzielnię 
socjalną, w której bez pro-
blemu znajdą zatrudnienie. 
Mimo, że są zagrożeni wy-
kluczeniem (a nawet właśnie 
dlatego, że są zagrożeni), 
mogą sami dla siebie stwo-
rzyć miejsca pracy! Sami 
siebie za włosy wyciągnąć z 
bagna,tak jak legendarny Ba-
ron Münchhausen. To była 
bardzo dobra wiadomość, 
więc wszyscy się ucieszyli i 
zapisali się na szkolenie i na 
doradztwo, tylko Głupi Jasiu 
bez przerwy marudził, że nic 
nie rozumie.

Nie każdy jest 
na tyle silny

Jeżeli nawet uwierzymy, 
że Münchhausen wyciągnął 
się z bagna za włosy, to mu-
simy pamiętać, że miał to być 
człowiek niezwykle silny. Z 
prostych obserwacji życio-
wych wiemy, że nie każdy 
jest silny. Także psychicz-
nie. Pod tym względem na 
pewno siłaczami nie są oso-
by zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Wyrzuceni na 
margines, często od wielu-
lat, niekoniecznie muszą być 
otwarci na innowacyjne po-
mysły. 

Nie zawsze nie tylko nie 
chcą, ale także już nie po-
trafią zaufać ludziom. A tym 
bardziej mogą nie chcieć i nie 
potrafić się nauczyć posługi-
wania nowym narzędziem.
Tymczasem spółdzielnia so-
cjalna jest narzędziem o wie-
le bardziej skomplikowanym 
niż wędka. Przede wszyskim, 
jak każda spółdzielnia, jest to 
osoba prawna, z czym wiąże 
się mnóstwo wymagań, m.in. 
obowiązek prowadzenia tzw. 
pełnej księgowości. Ponie-
waż do założenia spółdziel-
ni socjalnej potrzeba pięciu 
osób, stąd z reguły zakłada-
się, że nie wszyscy muszą 
się orientować w meandrach 
sprawozdań czy ksiąg ra-
chunkowych. Kandydatów 
na spółdzielców socjalnych 
szkoli się więc nie tyle z za-
kresu prawa i księgowości 
(to akurat musi opanować 
przede wszystkim zarząd 
spółdzielni), ale z umiejętno-
ści tzw. miękkich, jak praca 
w grupie, role społeczne, 
asertywność, walka ze stre-
sem, zarządzanie ryzykiem. 
Choć nie wszyscy rozumieją, 
co to znaczy, że spółdzielnia 
socjalna jest samodzielną 
osobą prawną, to powinni 
wiedzieć, że z samodzielno-
ścią wiąże się podejmowanie 
samodzielnych decyzji. A 
decyzje nie zawsze bywają 
słuszne, dlatego trzeba być 
przygotowanym nie tylko na 
sukces, ale także na niepowo-
dzenie. Nie tylko zachwycać 
się przykładami „dobrych 
praktyk”, ale nie unikać też 
analizy zagrożeń i słabych-
stron przedsięwzięcia. 

Wsparcie Ośrodka 
Wsparcia

Na brak szkoleń dotyczą-
cych zakładania spółdzielni 
socjalnych nie można na-
rzekać. Prowadzą je ośrodki 
wsparciae konomii społecz-
nej, działające np. przy or-
ganizacjach pozarządowych 
albo w strukturach samorzą-
dowych. 

W Częstochowie to Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
SA, czyli komunalna spółka 
miejska prowadzi Jurajski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (Al. NMP 24, ofi-
cyna lok. 3, http://jowes.pl). 

Teoretycznie każdy zain-

teresowany może tam uzy-
skać informacje i konkretną 
pomoc m.in. w przygotowa-
niu dokumentów wymaga-
nych przy ubieganiu się o do-
tację z Powiatowego Urzędu 
Pracy lub w ramach któregoś 
z projektów Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Dzięki fachowej pomocy 
doradców także osoby za-
grożone wykluczeniem mogą 
przygotować biznesplan i 
starać się o fundusze na roz-
poczęcie działalności.

Czym się taka 
spółdzielnia może 
zajmować?

Trzeba pamiętać, że spół-
dzielnia socjalna jest tylko 
formą działalności i nie na-
rzuca zakresu tej działąlno-
ści. To, czym się spółdzielcy 
mają zajmować, zależy od 
decyzji założycieli. 

Choć powszechnie panuje 
przekonanie, że przedmio-
tem działalności gospodar-
czej spółdzielni socjalnej 
jest sprzątanie i usługi opie-
kuńcze, to nie ma żadnych 
ograniczeń i spółdzielnie-
mogą prowadzić działalność 
gospodarczą w każdej dzie-
dzinie. Jakie numery PKD 
wpiszą do dokumentów zało-
życielskich, zależy tylko od 
nich. Oczywiście, planowa-
ny zakres działalności musi 
być możliwy do realizacji 
(np. istnieje „PKD51.22.Z 
Transport kosmiczny”, co 
brzmi nieźle, niemniej jed-
nak, przynajmniej na razie, 
nie wydaje się raczej real-
ne jako zajęcie dla polskich 
spółdzielców socjalnych). 

Często zdarza się zakła-
danie spółdzielni socjalnej 
niejako „na siłę”, bo jest 
możliwość wzięcia dotacji – 
bez konkretnego pomysłu, z 
wpisaniem do zakresu dzia-
łalności niemal całego zakre-
-su PKD od wyrębu lasów 
po tworzeniem programów i 
gier komputerowych. 

Najczęściej powstają ta-
kie spółdzielnie, które nie 
mają żadnej specjalizacji i 
teoretycznie robią wszystko 
(a konkretnie to w zasadzie 
odbitki na ksero i sprzątanie 
strychów). Jeśli taka spół-
dzielnia ma umowę z mia-
stem na świadczenie usług, 
to funkcjonuje, jeżeli nie 
– wegetuje lub upada. Dla-
tego powinno się zaczynać 
od dokładnego opracowania 
pomysłu w oparciu o predys-
pozycje kandydatów.

Spółdzielnia 
socjalna to 
jednak nie jest 
spółdzielnia pracy

Ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 2006 r.o spółdzielniach 
socjalnych (z późniejszymi 
zmianami) określa podsta-
wowezasady: celem spół-
dzielni socjalnej nie jest 
zysk, ma ona działać na rzecz 
społecznej oraz zawodowej 
reintegracji jej członków. 
Przedmiotem działalności 
spółdzielni socjalnej jest 
prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu 
o osobistą pracę członków, 
ale jeżeli ktoś myśli, że 
spółdzielnia socjalna jest po 
prostu jednym z rodzajów 
spółdzielni pracy, to jest w 
błędzie. Chociażby dlatego, 
że spółdzielnie pracy w swej 
działalności przede wszyst-
kim kierują się dążeniem 
do zysku, bo czym większy 
spółdzielnia ma zysk, tym 
większą dywidendę może 
wypłacić członkom. Doty-
czy to wszystkich rodzajów 
spółdzielni pracy, a nie do-
tyczy spółdzielni socjalnych. 
To jest podstawowa różnica, 
jaka je dzieli od całej pozo-
stałej spółdzielczości. Spół-
dzielnia socjalna jest jedyną, 
która nie jest nastawiona na 
zysk, czyli jest podmiotem 
non-profit, podobnie jak or-
ganizacje pozarządowe (np. 
fundacje i stowarzyszenia). 
Mimo to spółdzielnia socjal-
na jest nieodrodną córką ru-
chu spółdzielczego, wyrosłą 
na jego zasadach.

Spółdzielnia 
socjalna to nie 
jest organizacja 
pozarządowa

W pierwotnym zamyśle 
polskie spółdzielnie socjalne 
miały mieć uprawnienia wła-
ściwe dla organizacji poza-
rządowych. Jednak pojawiły 
się niejasności i komplika-
cje. Nie wiadomo bowiem, 
co to jest organizacja poza-
rządowa! Żaden akt prawny 
nie podaje jej definicji. Je-
dynie ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wo-
lontariacie określa, że dzia-
łalność pożytku publicznego 
mogą prowadzić organizacje 
pozarządowe, którymi są 
podmioty działające nie dla 
zysku, w tym m.in. fundacje 
i stowarzyszenia. (cdn.)

 Marcin Paruzel

Akademia Obywatelska
Niezbędnik świadomego 
członka spółdzielni (część 6)

 Często nie korzystamy 
z przysługujących nam 
praw z czystej niewiedzy. 
Trudno się temu dzi-
wić, gdyż w wielu aktach 
prawnych nie brak okre-
śleń, 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 przysługu-
jących nam praw wynika-
ją dla nas ograniczenia?

 Akademia Obywatel-
ska 7 dni to przewodnik 
po meandrach prawa, 
kruczkach i pułapkach 
przepisów.

 Akademia Obywatel-
ska 7 dni to kompendium 
wiedzy o prawach i ogra-
niczeniach z nich wynika-
jących.

Ponieważ Nasi Czytelni-
cy wciąż zgłaszają potrzebę 
poszerzenia wiedzy w za-
kresie praw, przysługują-
cych członkom spółdzielni, 
zwłaszcza mieszkaniowych 
– kontynuujemy zapocząt-
kowany w ubiegłym roku 
cykl artykułów, mających 
na celu omówienie zasad 
funkcjonowania tej szcze-
gólnej formy prawnej, jaką 
jest każda spółdzielnia.

Bo przecież, wbrew mal-
kontentom, 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 za-
nim zaczniemy utyskiwać, 
musimy najpierw zrozu-
mieć, jak to wszystko funk-
cjonuje, co z czego wynika i 
co kto może, a czego niko-
mu nie wolno.

2. Spółdzielnia socjalna działa 
na rzecz:

1) społecznej reintegracji jej 
członków przez co należy rozu-
mieć działania mające na celu od-
budowanie i podtrzymanie umie-
jętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej 
członków przez co należy rozu-
mieć działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie 
zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy

– a działania te nie są wyko-
nywane w ramach prowadzonej 
przez spółdzielnię socjalną dzia-
łalności gospodarczej.

3. Spółdzielnia socjalna może 
prowadzić działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków oraz ich śro-
dowiska lokalnego, a także dzia-
łalność społecznie użyteczną w 
sferze zadań publicznych określo-
nych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Artykuł 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy 

Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 został wywieszo-
ny do publicznej wiadomości wykaz do dzierżawy dla 
działki nr 264/5 i nr 264/6 w obrębie Zbyczyce zabu-
dowanej budynkami po byłym SKR Lelów.

Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i 
www.lelow.pl
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 Na Pl. Biegańskiego w końcu 
stanęła toaleta

W pobliżu Ratusza, od strony ul. Szymanowskiego, od kilku 
dni funkcjonuje nowa toaleta publiczna. W sumie to dwie ka-
biny, z których każda jest wyposażona w przybory sanitarne 
ze stali nierdzewnej. Ściany zewnętrzne wykończono płytka-
mi granitowymi, by komponowały się z nawierzchnią placu. 

W kabinach funkcjonuje ogrzewanie podłogowe zapewnia-
jące minimalną temperaturę 16 stopni Celsjusza. Kabiny są 
w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych – rów-
nież tych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Za-
pewniają to drzwi o odpowiedniej szerokości, sporo wolnej 
przestrzeni w kabinie, pochwyty oraz odpowiednia wysokość 
umywalki i przycisków. Obiekt jest czynny całą dobę. Opłata 
za skorzystanie z kabiny to 1 zł.

 Czworonogi ugaszą pragnienie 
w upały

Ze względu na trwające upały, magistrat zadbał o czworonoż-
nych pupili Częstochowian i w pięciu punktach miasta wysta-
wił naczynia z wodą dla psów. Stojaki z dwiema metalowymi 
miskami na wodę znajdują się przy wejściu do budynków 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej i ul. Waszyngtona, przed 
Miejską Galerią Sztuki w III Alei, przed Odwachem obok 
Ratusza i obok kawiarenki na pl. Biegańskiego. Miski z wodą 
mają pomóc zwierzętom w walce z wysokimi temperaturami 
oraz ułatwić im oczekiwanie na swoich właścicieli załatwia-
jących sprawy w centrum miasta.. Naczynia będą wystawiane 
do późnych godzin popołudniowych.

 Złoto i srebro dla pilotów 
Aeroklubu Częstochowskiego 

„Nasi” piloci zgarnęli wszystko, co było do zdobycia podczas 
Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Świata rozgrywa-
nych w austriackim Spitzerberg. Krzysztof Skrętowicz (Ae-
roklub Częstochowski) został mistrzem świata 2017, Janusz 
Darocha (Aeroklub Częstochowski) - wicemistrzem świata, a 
Michał Wieczorek (Aeroklub Krakowski) – II wicemistrzem 
świata. Na siódmym miejscu zawody zakończył Marcin Ska-
lik (Aeroklub Częstochowski). Do tego zwycięstwo w dru-
żynówce i złoto Krzysztofa Skrętowicza w konkursie na cel-
ność lądowań. W historii tej imprezy jeszcze nie zdarzyło się, 
żeby jeden zawodnik triumfował we wszystkich medalowych 
konkurencjach – celność lądowań, klasyfikacja indywidualna 
i drużynówka. Krzysztofowi Skrętowiczowi, pilotowi Aero-
klubu Częstochowskiego, ta sztuka się udała. Gratulujemy.

 Włókniarz zdobył MotoArenę
Żużlowcy Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa spi-
sali się koncertowo podczas spotkania w ramach XII rundy 
PGE Ekstraligi na toruńskiej MotoArenie. Podczas niedziel-
nego meczu, biało-zieloni pokonali miejscowy Get Well róż-
nicą ośmiu „oczek” – 49:41. Lwy do zwycięstwa poprowadził 
duet: Leon Madsen (13+1) oraz Rune Holta (12). Triumf był 
pierwszym w historii zwycięstwem Włókniarza na toruńskiej 
MotoArenie. Dodatkowo nasz zespół otrzymał punkt bonu-
sowy za lepszy bilans w dwumeczu (w Częstochowie biało-
-zieloni wygrali z ekipą z Torunia 52:38).

 Weekend w OKF 
* 11 – 13 VIII, godz. 11.00, „NIEDOPARKI”
* 9 – 10 VIII

godz. 15.30 i 19.10, „21 x NOWY JORK”
godz. 17.00, „FRANTZ”
godz. 20.30, „PIĘKNE DNI”

* 11 – 14 VIII
godz. 13.00 i 16.45, „ŚLADY STÓP”
godz 15.00 i 18.30, „PARYŻ NA BOSAKA”
godz. 20.15, „GRA CIENI”za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Niefortunna sprzedaż prądu i gazu 
na Trzech Wieszczów

Częstochowianka-emerytka: A to ciekawe,że w Czę-
stochowie Firma Fortum sprzedaje nam ciepło bo u nas w 
naszej Wspólnocie Mieszkaniowej Trzech Wieszczów nam 
ciepło sprzedaje ZGM TBS Sp.z o.o., a to może ZGM TBS-
-y wypuściły swojego szpiega na osiedle Trzech Wieszczów 
i badają rynek ciut nie AMBER GOLD -bis,ha,ha,ha, super 
zareagowała ósemka na taką patologie i powiadomiła Ty-
godnik 7 dni jestem dumna z tak obywatelskiej postawy.
mój Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podpisuje wszystko 
w ciemno i tylko czekam kiedy podpiszą wyrok na siebie,a 
wtedy im święty Boże nie pomoże.Jestem ciekawa do cze-
go jeszcze ci ludzie się posuną,faktem jest,że nasi włodarze 
zadłużają nas coraz bardziej,w obecnej chwili mamy dług 
publiczny oficjalnie na 700 tys zł,a nie oficjalnie to około 
1 miliarda delikatnie rzecz ujmując ,więc należało by się 
zastanowić kto na tym chce zrobić biznes,a może to nowa 
forma para-banków w Częstochowie i dlaczego dzielnica 
Trzech Wieszczów jest pod szczególnym nadzorem? być 
może miting uczciwości z nieuczciwością 

obserwator: Szczyt chamstwa i bezczelności, jeszcze 
im mało.Są monopolistami w branży ciepłowniczej niemal 
w całym kraju,od kilku lat sprzedają również ciepłą wodę 
użytkową,teraz prąd i gaz.Jeśli nikt im nie przeszkodzi, to za 
kilka lat wszystkie gospodarstwa domowe będą uzależnione 
od firmy Fortum.Ludzie zacznijcie myśleć,bo któregoś dnia 
obudzicie się z ręką w nocniku. 

Częstochowianka-emerytka: Fortum musi szukać na-
iwniaków,którzy podpiszą cokolwiek,bo przecież pan Ma-
tyjaszczyk umorzył im podatki od nieruchomości i gruntu 
około 17 milinów za rok 2016,a sam zadłużył miasto już 
na 700 milionów zł PLN tak podaje ratusz,a nieoficjalnie to 
podejrzewam na ponad 1 miliard ,a w roku 2017 radni PO 
i SLD upoważnili Matyjaszczyka do zaciągnięcia pożycz-
ki na 250 milionów złotych,czy te pieniądze Matyjaszczyk 
przeznaczy na kampanie wyborcza w przyszłym roku,czy 
Fortum mu sfinansuje kampanie,ale z tego co mówią emery-
ci częstochowscy,że już usilnie Matyjaszczyk cyklicznie or-
ganizuje spotkania i prowadzi kampanię na przyszły rok,u-
fam w mądry naród częstochowski i pokaże mu wilczy bilet 
i żeby już nigdy nie miał okazji do jakichkolwiek stanowisk 
publicznych,chyba ,że go wybiorą głusi,ślepi i analfabeci w 
wieku 90+ na szczęście jest ich mało

wesoły banan: Fortum w Częstochowie czuje się bez-
karny,dopieszczany przez Matyjaszczyka.Kasa i jeszcze raz 
kasa. 

@ List Czytelnika: Panie na lewo, 
panowie na prawo

Patriot: Ochy i achy to dla ciemnogrodu,a nie dla ludzi 
myślących,te ulice to już powinny dawno przejezdne i bez-
kolizyjne,wieś Częstochowa zarządzana burakami bez kon-
traktu,powinni być w przyszłym roku zweryfikowane przy 
wyborach samorządowych,czas na ludzi uczciwych i kom-
petentnych,a nie za układy i układziki postkomuny,Często-
chowo bron się sama tak jak za czasów najazdu Szwedów 
na Jasna Górę

Marszałek: Na tych słupach za ja..ja powiesić śmierdzą-
cych, niedomytych kmiotów -przedstawicieli okolicznych 
wioch, zarządzających MZDiT. Wypierdzielić to prostackie 
warcholstwo w postaci darmozjadów siedzących jak karalu-
chy w obleśnych, śmierdzących i brudnych pokojach na ul. 
Popiełuszki. Banda przygłupów.

Zniesmaczony: Bohaterów Monte Casino na odcinku od 
Słowackiego do Goszczyńskiego rozkopywano już kilka 
razy.Remont wykonano w 2014 roku,przepłacając inwesty-
cje o milion. Zbliżały się wybory,więc Matyjaszczyk chciał 
splendoru i błysków fleszy. Z wielką pompom dokonano od-
bioru inwestycji, a po wyborach firmy pruły koparkami tyle 
co położoną nawierzchnie.

albertp75@wp.pl: Patriot popieram niestety czerwona 
propaganda wspierana przez pieniądze z zagranicy dla tar-
gowicy robią swoje

@ Światła tylko dla wtajemniczonych
Ekonomic: Kochani piesi Częstochowy może by te świa-

tła działały na przejściach dla pieszych w naszym mieście,ale 
nie wiecie dlaczego nie działają,bo budżet miasta nie przewi-
dział,że trzeba tego typu inwestycja konserwować,Rani rady 
miasta oczywiście SLD i PO wyrazili zgodę na zaciągnięcie 
następnego kredytu w kwocie 250 milionów złotych PLN i 
co zabrakło na konserwacje sygnalizacji świetlnej to trzeba 
kochani radni (do wymiany w przyszłych wyborach) wziąć 
następny kredyt 250mln.zł.PLN i wszyscy będą zadowoleni 
i świecić nam światło,ale chyba wiekujste co?

Hugo: Po jakiego ..uja montować przyciski, które i tak 
są zablokowane i nie działają. To tak jak zakup Hybryd,wy-
dano 66 milionów na coś co nie działa. A prezydent Maty-
jaszczyk ma się dobrze i myśli o następnej kadencji robienia 
nas w balona. 

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tarot – 
Przepowiadanie 
przyszłości 

tel. 34 317-31-89 
kom. 733-804-243 

Zaczynamy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. 
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minio-
nych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków 
i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego 
kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc nie chcąc, tamte 
czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to i więcej latków.

Starszym Czytelnikom 
chcemy odświeżyć pamięć, 
a młodemu pokoleniu 
uzmysłowić, że nie zawsze 
były komputery, smartfo-
ny, internet i pełne półki w 
sklepach.

Rozwiąż quiz! 
Spośród czterech 
odpowiedzi, jedna 
jest prawidłowa.

Po jakim napoju 
jest ta butelka?
a) po wódce
b) po żurku
c) po mleku
d) po kleju do tapet

W kolejnym  numerze 
podamy poprawną odpo-
wiedź. Miłej zabawy!  red.

Ubaw w 7dni

Zaczynamy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. 

Jak to było w PRL-u

Anna Jędryka

Taki domek malutki
Taki domek malutki,
Tyle słońca w nim było…
Nawet po groźnej burzy 
Zawsze jasno świeciło!

Takie okna niewielkie,
W nich zasłonki i kwiatki,
A przez białą fi rankę
Widać było twarz matki.

Takie drzewa wysokie,
Na nich wiśnie, czereśnie,
Zwykle gorzkie i kwaśne,
Bo zerwane za wcześnie.

Taki domek nieduży,
Ale sercu wciąż drogi,
Trudno o nim zapomnieć,
Choć był biedny, ubogi…
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Ze względu na – między inny-
mi - potrzebę współpracy, Miasto 
Częstochowa realizuje Program 
Ochrony Środowiska, który od-
zwierciedla zasady ogólne, leżą-
ce u podstaw polityki ochrony 
środowiska w Unii Europejskiej, 
a także polityki ekologicznej na-
szego państwa. Są to: 

1. Zasada 
zrównoważonego rozwoju 
– która opiera się na założeniu, że 
polityka i działania w poszczegól-
nych sektorach gospodarki i życia 
społecznego powinny być prowa-
dzone w taki sposób, aby zacho-
wać zasoby i walory środowiska w 
stanie zapewniającym trwałe, nie 
doznające uszczerbku, możliwości 
korzystania z nich zarówno przez 
obecne jak i przyszłe pokolenia. 
Istotą zrównoważonego rozwoju 
jest równorzędne traktowanie ra-
cji społecznych, ekonomicznych 
i ekologicznych, co oznacza ko-
nieczność integrowania zagadnień 
ochrony środowiska z polityką w 
poszczególnych dziedzinach go-
spodarki; 

2. Zasada równego 
dostępu do środowiska 
przyrodniczego 

– którą należy postrzegać w nastę-
pujących kategoriach:

* sprawiedliwości międzypo-
koleniowej – zaspokajanie potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych 
obecnego pokolenia z równocze-
snym tworzeniem i utrzymywa-
niem warunków do zaspokajania 
potrzeb przyszłych pokoleń,

* sprawiedliwości międzyre-
gionalnej i międzygrupowej – za-
spokajanie potrzeb materialnych i 
cywilizacyjnych grup społecznych 
i jednostek ludzkich w ramach 
sprawiedliwego dostępu do ogra-
niczonych zasobów walorów śro-
dowiska,

* równoważenia szans między 
człowiekiem a przyrodą – zapew-
nienie zdrowego i bezpiecznego 
funkcjonowania w sensie fizycz-
nym, psychicznym, społecznym i 
ekonomicznym jednostek ludzkich 
przy zachowaniu trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych 
wraz z ochroną różnorodności bio-
logicznej;

3. Zasada przezorności 
– która przewiduje, że rozwiązy-
wanie pojawiających się proble-
mów ekologicznych powinno na-
stępować po „bezpiecznej stronie”, 
tj. odpowiednie działania powinny 
być podejmowane już wtedy, gdy 

pojawia się uzasadnione prawdo-
podobieństwo, że problem wy-
maga rozwiązania, a nie dopiero 
wtedy, gdy istnieje pełne naukowe 
tego potwierdzenie;

4. Zasada uspołecznienia 
polityki ekologicznej
– która powinna być realizowana 
poprzez stworzenie instytucjonal-
nych, prawnych i materialnych 
warunków do udziału obywateli, 
grup społecznych i organizacji 
pozarządowych w procesie kształ-
towania modelu zrównoważone-
go rozwoju, przy równoczesnym 
rozwoju edukacji ekologicznej, 
rozbudzaniu świadomości i wraż-
liwości ekologicznej oraz kształ-
towaniu nowej etyki zachowań 
wobec środowiska naturalnego. 
Zasada uspołecznienia ma szcze-
gólne znaczenie dla gmin, gdyż 
jako podstawowe jednostki samo-
rządu terytorialnego są najbliżej 
mieszkańców i poprzez to mają 
największy potencjał w zakresie 
kreowania świadomości ekolo-
gicznej poprzez np. tworzenie 
centrów informacji ekologicznej, 
otwartą współpracę z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi 
itp.;

5. Zasada 
„zanieczyszczający płaci”
– nakłada ona pełną odpowiedzial-
ność, w tym materialną, za skutki 
zanieczyszczania i stwarzania in-
nych zagrożeń dla środowiska na 
ich sprawcę, czyli jednostkę użyt-
kującą zasoby środowiska. Innymi 
słowy, kto powoduje zanieczysz-

czenie środowiska, ponosi koszty 
usunięcia skutków tego zanie-
czyszczenia;

6. Zasada prewencji
– pozwala na przeciwdziałanie 
nadmiernym emisjom przy założe-
niu, że przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom dla środowiska natu-
ralnego musi być podejmowane na 
etapie planowania przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziały-
wać na środowisko. Niezbędne za-
tem jest przeprowadzenie spraw-
nej procedury ocen oddziaływania 
na środowisko oraz monitoringu 
środowiskowego prowadzonych 
inwestycji. W praktyce oznaczać 
to także będzie, że przy podziale 
dostępnych środków na ochronę 
środowiska, preferencje będą uzy-
skiwały działania zapobiegające 
powstawaniu zanieczyszczeń, np. 
poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik (Best Accessi-
ble Technologies). Przez najlepszą 
dostępną technikę należy rozu-
mieć najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju 
technologii i metod prowadzenia 
danej działalności, wykorzysty-
wany jako podstawa ustalania gra-
nicznych wielkości emisyjnych, 
mających na celu eliminowanie 
emisji lub, jeżeli nie jest to prak-
tycznie możliwe, ograniczanie 
emisji i wpływu na środowisko 
jako całości;

7. Zasada skuteczności 
ekologicznej i efektywno- 
ści ekonomicznej
– oznacza ona potrzebę minimali-

zacji nakładów inwestycyjnych na 
jednostkę uzyskanego efektu eko-
logicznego. 

Realizowane przez Miasto 
Częstochowa zasady doskonale 
wpisują się w idee WFOŚiGW w 
Katowicach, co umożliwia Często-
chowie urzeczywistnienie wielu 
przedsięwzięć proekologicznych, 
dzięki współpracy i wsparciu fi-
nansowemu ze strony WFOŚiGW 
w Katowicach.

Dotacje uzyskane  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach przez Wydział 
Ochrony środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miasta Częstochowy

W 2009 r. realizacja 
zadania pn. „Wykonanie 
przyrodniczej ścieżki 
edukacyjnej wraz z 
deszczochronem (altaną), 
w ramach rekreacyjnego 
zagospodarowania Lasu 
Aniołowskiego  
w Częstochowie”

Zadanie to polegało na wyko-
naniu przyrodniczej ścieżki dy-
daktycznej składającej się z 21 
tablic edukacyjnych oraz jednej ta-
blicy wprowadzającej ustawionych 
wzdłuż alejek leśnych na długości 
ok. 4,1 km w Lesie Aniołowskim w 
Częstochowie. Stworzenie ścieżki 
miało na celu ochronę dziedzictwa 

Dla miasta Częstochowy jedną z waż-
niejszych instytucji jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 

Częstochowa jest z ekologią za pan brat
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przyrodniczego, kształtowanie po-
staw ekologicznych oraz poszerzenie 
wiedzy przyrodniczej osób odwie-
dzających Las Aniołowski. Ponadto 
zakładano, iż ścieżka uatrakcyjni 
spacery po lesie przyciągając więk-
szą liczbę nieodwiedzających. Tek-
sty umieszczane na tablicach oraz 
ich forma graficzna zostały opra-
cowane przez pracowników Wydz. 
OŚR przy udziale profesjonalnej fir-
my specjalizującej się w tego rodzaju 
działalności. Opowiadają one o przy-
rodniczej roli lasu w ekosystemie, 
warstwowej budowie lasu oraz zja-
wiskach i procesach przyrodniczych 
charakterystycznych dla tego środo-
wiska. Ścieżka przyrodnicza przybli-
ża gatunki drzew, roślin i zwierząt, 
które można zaobserwować na tere-
nie Lasu Aniołowskiego, a ponadto 
podaje szereg ogólnych informacji 
o przyrodzie. Utworzenie jej miało 
na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców Gminy 
Częstochowa, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży szkolnej oraz kształtowa-

nie postaw proekologicznych, a tak-
że zwrócenie uwagi na wyjątkowość  
i atrakcyjność obiektu ze względu na 
jego charakter, występujące gatunki 
zwierząt i roślin oraz położenie na te-
renie miasta. W ramach tego zadania 
miasto wydało również przewodnik 
po przyrodniczej ścieżce w Lesie 
Aniołowskim zawierający charakte-
rystykę obiektu oraz aktualne infor-
macje o nim, a ponadto popularyzu-
jący wiedzę przyrodniczą.

W 2011 r. wydanie 
przewodnika  
pn. „Przyrodnicze Skarby 
Częstochowy”

Zadanie to polegało na wydaniu 
1.000 szt. przewodnika po czterech 
wybranych, najcenniejszych przy-
rodniczo i krajobrazowo, terenach na 
obszarze Gminy Miasto Częstocho-
wa, tj. Gąszczyk, Góra Kokoców-
ka, Łąki w Walaszczykach i Dolina 
Szarlejki. Celem wydania przewod-
nika było podniesienie świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa 

oraz ochrona najcenniejszych pod 
względem przyrodniczym miejsc w 
Częstochowie, która leży na pogra-
niczu kilku odmiennych krain geo-
graficznych, co ma swoje odbicie w 
wyjątkowości tutejszej fauny i flory. 
Wydanie przewodnika miało w za-
łożeniu kształtować postawy pro-
ekologiczne poprzez popularyzację 
opisanych stanowisk. Zakładano, że 
możliwość zapoznania się, zarówno 
mieszkańców miasta jak i turystów, 
z przyrodniczymi „skarbami” miasta 
miało pozytywne skutki wyrażające 
się w możliwości zapoznania się, 
niekiedy po raz pierwszy, oraz doce-
nienia najcenniejszych przyrodniczo 
terenów. Przejawem tego miał być 
wzrost świadomości ekologicznej 
oraz zwiększenie szansy na zacho-
wanie w możliwie niezmienionym 
stanie opisanych w przewodniku sta-
nowisk. Ponadto przewodnik miał za 
zadanie umożliwić poruszanie się po 
wskazanych trasach, przez co dawać 
okazję, by na własne oczy przeko-
nać się o pięknie naturalnego środo-

wiska Częstochowy. Zawarte są w 
nim liczne informacje nt. gatunków 
roślin i zwierząt żyjących, do czego 
może prowadzić zgubna dla natury 
bezmyślna działalność człowieka 
oraz jak należy postępować, by nie 
zniszczyć funkcjonujących ekosys-
temów. Materiał do przewodnika zo-
stał opracowany przez zespół auto-
rów w składzie: mgr Jerzy Zygmunt, 
dr Cezary Gębicki, mgr Krzysztof 
Pierzgalski, dr hab. Stanisław Caba-
ła, w oparciu m.in. o wyniki wcze-
śniejszych prowadzonych przez nich 
na terenie Częstochowy badań i ob-
serwacji.

W 2014 r. realizacja zadania 
pn. „Poprawa stanu 
zdrowotnego starodrzewu 
oraz odtworzenie i 
wzbogacenie szaty roślinnej 
na terenie zabytkowych 
Parków Staszica i 3-go Maja 
w Częstochowie”

Ze względów fitosanitarnych oraz 
w trosce o bezpieczeństwo użytkow-
ników parków podjasnogórskich 
zaszła konieczność usunięcia drzew 
suchych, zamierających i silnie 
uszkodzonych przez niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, a ponadto 
wykonania zabiegów pielęgnacyj-
nych, w tym cięć sanitarnych i ko-
rygujących w koronach znacznej 
części pozostałych drzew. Dodat-
kowo wymagane było uzupełnienie 
powstałych ubytków w drzewostanie 
poprzez nasadzenie drzew z powodu 
wcześniej prowadzonych niezbęd-
nych wycinek, a także uzupełnie-
nia nasadzeń krzewów i roślinnych 
okrywowych, które przyczyniły się 
do odtworzenia ich historycznego 
układu. Wyżej wymienione działa-
nia poprzez poprawę warunków wy-
poczynku na terenie Parku Staszica 
i Parku 3 Maja wpłynęły na podnie-

sienie jakości życia mieszkańców 
i zwiększyły akceptację społeczną 
dla działań na rzecz poprawy jakości 
przestrzeni publicznej. Ze względu 
na lokalizację u podnóża Jasnej Góry 
i w bezpośrednim sąsiedztwie Sank-
tuarium Jasnogórskiego parki są 
corocznie odwiedzane przez tysiące 
pielgrzymów, stanowiąc wraz z Ale-
jami NMP jedną z turystycznych wi-
zytówek Częstochowy. Ponadto, ze 
względu na występowanie na terenie 
parków pomników przyrody, dzia-
łania zwiększające atrakcyjność po-
wyższych terenów zieleni służących 
aktywnemu wypoczynkowi mają 
wpływ na podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa.

 Renata R. Kluczna

Cykl artykułów tematycznych 
pod nazwą NASZE SUKCESY 
EKOLOGICZNE – DZIĘKI 
WSPARCIU WFOŚiGW W 
KATOWICACH, które będzie-
my publikować na łamach Tygo-
dnika 7 dni przez cały 2017 rok, z 
pewnością przyczyni się do wzro-
stu wiedzy i świadomości o roli, 
jaką WFOŚiGW w Katowicach 
odgrywa w kształtowaniu środo-
wiska naturalnego. red.

„Treści zawarte  
w publikacji nie stanowią  

oficjalnego stanowiska orga-
nów Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach”
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Piknik wędkarski dla dzieci 
w „Dolinie Dwóch Stawów”

Już tradycyjnie, Stowarzyszenie „Gruszka” z Rzerzęczyc, Koło PZW Wykromet, OSP z Rzerzęczyc 
i Skrzydlowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Szkół w Rzerzęczycach zorganizowało „Piknik 
wędkarski dla dzieci”. Honorowy patronat objął Piotr Juszczyk wójt gminy Kłomnice, a trady-
cyjnie pieczę medialną nad całością sprawował Tygodnik Regionalny 7 dni.

Najważniejszym punktem pikniku były zawo-
dy wędkarskie, do których przystąpiło 71 zawod-
niczek i zawodników. Po dwugodzinnych zmaga-
niach i zważeniu ryb przez sędziów wędkarskich: 
Mirosława Kowalika i Pawła Kleca, przyszła 
pora na część oficjalną. 

Sławomir Kowalik pomysłodawca całej im-
prezy zaprosił wszystkich zgromadzonych na 
ogłoszenie wyników. Nim je ogłosił Robert 
Amborski prezes Koła PZW Wykromet wraz 
z Rafałem Jędrysiakiem wiceprezesem Okręgu 
PZW w Częstochowie wręczyli mu puchar od 
Okręgu PZW Częstochowa dla Stowarzyszenia 
„Gruszka” za szerzenie wędkarstwa wśród dzieci. 
Wręczyli również Medale za Zasługi w Rozwo-
ju Wędkarstwa Polskiego, które Zarząd Główny 
PZW przyznał: Barbarze Dominiak prezes Ban-
ku Spółdzielczego w Kłomnicach, Marii Makles 
prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Rzerzęczy-
cach, Igorowi Bronne wiceprezesowi Koła Ło-
wieckiego „Cyranka” z Sosnowca i Stanisławowi 
Wołkowi prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rzerzęczycach. Od koła Wykromet wręczono 

również pamiątkowe statuetki wieloletnim spon-
sorom: Jerzemu Bekusowi, Michałowi Łebkow-
skiemu, Januszowi Krysiakowi i Sławomirowi 
Kowalikowi.

Po wręczeniu wyróżnień ogłoszono wyniki 
zawodów. Zwycięscy otrzymali puchary, najlep-
sze dziesiątki medale i wszyscy dyplomy, pamiąt-
kowe znaczki, smycze i oczywiście upominki od 
sponsorów. Do wcześniej wymienianych gości i 
organizatorów podczas wręczania nagród dołą-
czyli: Piotr Juszczyk wójt gminy Kłomnice, Jan 
Miarzyński członek Zarządu Powiatu Częstocho-
wa, Sylwester Politański radny gminy Kłomnice 
i Teresa Banaszkiewicz organizatorka wszystkich 
zabaw dla najmłodszych, niebiorących udziału 
w zawodach wędkarskich. Zawody wędkarskie 
były głównym punktem imprezy, ale również 
dzieci mogły łowić wędką z ogromnym haczy-
kiem zabawki na sucho, można było pokonać tor 
przeszkód przygotowany przez Straż Pożarną, za-
bawić się na dwóch ogromnych „dmuchańcach”, 
pojeździć na koniu i kucyku ze „Stajni Pod Dę-
bem” w Łojkach czy popływać na łodzi z OSP 

Skrzydlów. Było również coś dla podniebienia: 
cukierki, ciasta, napoje, grochówka, kiełbaski 
z ogniska i pieczony dzik (podarunek Koła Ło-
wieckiego „Cyranka” z Sosnowca). 

Tak dużej imprezy bez pomocy darczyńców 
organizatorzy nie byliby w stanie zorganizować 
i tu należą się w imieniu dzieci ogromne podzię-
kowania od Stowarzyszenia „Gruszka” z Rzerzę-
czyc i Koła PZW Wykromet. A oto oni:  Urząd 
Gminy Kłomnice, Bank Spółdzielczy w Kłom-
nicach, Centrum Dystrybucji Jysk Radomsko, 
Urmik sp.j., Komisja Młodzieżowa PZW Często-
chowa, PHU Jolbro, OSP z Rzerzęczyc i Skrzy-
dlowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Szkół 
w Rzerzęczycach, Koło PZŁ „Cyranka” z So-
snowca oraz panowie: Jerzy Bekus, Igor Bronne, 
Tomasz Drab, Janusz Krysiak, Michał Łebkow-
ski, Tomasz Matyjaszczyk i Wojciech Śliwakow-
ski. Specjalne podziękowania dla: Piotra Juszczy-
ka za objęcie Patronatem Honorowym pikniku, 
Teresy Banaszkiewicz, Bożeny Michalak i Marty 
Klec oraz dla Tygodnika Regionalnego 7 dni, 
który zawsze pamięta o naszych imprezach.

Najlepsi w zawodach 
wędkarskich:
Grupa Młodsza

Izabela Kmiecik – 1.790 pkt.
Jakub Barwaniec – 1.190 pkt.
Maja Migoń – 1.150 pkt.
Natalia Sztonder – 1.130 pkt.
Iwetta Wolska – 1.070 pkt.
Oskar Jamrozik – 950 pkt.

Grupa Starsza
Julia Szymoch – 1.210 pkt.
Julia Mikołajczyk – 1.100 pkt.
Kacper Grzegorczyk – 1.070 pkt.
Weronika Włoch – 940 pkt.
Adrian Otorowski – 490 pkt.
Dominika Podsiedlik – 440 pkt.

 Tekst i zdjęcia: 
Robert Amborski

Bycie „eko” jest nie tylko modne, 
ale i przynosi wymierne profity 
dla zdrowia naszego, naszej pla-
nety i w końcu naszego domowego 
budżetu. Jeśli chcemy być lepsi dla 
siebie samych, najpierw powinni-
śmy być lepsi dla natury, która 
coraz bardziej potrzebuje pomocy 
człowieka. Decyzję o wprowadze-
niu proekologicznych zachowań 
do życia codziennego, powinna 
ułatwić nam świadomość realnych 
korzyści, które z tego wynikają. 

Korzyści dla przyrody
Naukowcy podają, że między inny-

mi w wyniku działalności człowieka, 
który wypuścił w 2016 roku w po-
wietrze rekordową ilość gazów cie-
plarnianych, rok ten został ogłoszony 
najgorętszym w historii. Efektem tego 
rodzaju działań są zmiany klimatycz-
ne, które odczuwamy także w Polsce: 
coraz cieplejsze zimy, upalne lata i 
zanikający podział na tradycyjne pory 
roku. Pojawiają się też mało znane 
wcześniej zjawiska atmosferyczne, np. 
trąby powietrzne. Zmiany klimatu są 
również jednym z czynników zagraża-
jących populacji pszczół, bez udziału 

których człowiek musiałby poszukać 
alternatywnych metod zapylania. W 
wyniku działalności człowieka kurczą 
się też zapasy wody pitnej i paliw na-
turalnych, a każdego dnia znika z po-
wierzchni naszej planety las wielkości 
36 boisk piłkarskich. 

Tak duży stopień degradacji środo-
wiska naturalnego to nie tylko efekt 
działań głów państw, dyrektorów hut, 
fabryk czy kopalni. Zmiany te powsta-
ją jako suma postępowań nas wszyst-
kich. Znaczenie mają choćby decyzje, 
które podejmujemy przed sklepową 
półką, np. czy kupić kosmetyk testo-
wany na zwierzętach czy raczej ten, 
który powstał w sposób przyjazny 
naturze; sprzęt AGD bardziej czy 
mniej energooszczędny; kolejną po-
liestrową bluzkę, czy może jednak tę 
z ekologicznej bawełny. To my, paląc 
w domowych piecach materiałami 
wypuszczającymi w powietrze kłęby 
szkodliwych substancji, przyczynia-
my się do powstawania smogu, który 
utrudnia oddychanie mieszkańcom 
wielu regionów Polski. Pamiętajmy 
też, że każda niepotrzebnie świecąca 
się lampka czy zostawiona w gniazdku 
ładowarka, to zmniejszająca się ilość 

paliw naturalnych, dzięki którym mo-
żemy korzystać z energii elektrycznej. 
Z kolei każdy niedokręcony kran, to 
znikające litry, bezcennej wody pitnej, 
a każde nieposegregowane śmieci, to 
utracone surówce wtórne, z których 
ponownie mogłyby powstać przed-
mioty codziennego użytku. Te po-
zornie drobne decyzje podejmowane 
przez nas każdego dnia, sumują się w 
skali danego miasta, kraju i w końcu 
całego świata. Pamiętajmy więc, że 
mamy realny wpływ na to, czy zostaną 
zachowane czy znikną z powierzchni 
ziemi kolejne cenne przyrodniczo ob-
szary, czy ocaleje kolejny zagrożony 
wyginięciem gatunek roślin lub zwie-
rząt, czy będziemy oddychać czystym 
powietrzem, pić czystą wodę, czy 
wręcz przeciwnie.

Lepsze zdrowie
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę 

z tego, że proekologiczne zachowa-
nia mają także bezpośredni wpływ 
na nasze zdrowie. Warto połączyć ze 
sobą te dwa fakty, dzięki czemu może 
łatwiej będzie nam zrealizować posta-
nowienie o prowadzeniu bardziej ak-
tywnego trybu życia i przestrzeganiu 

zdrowej diety. Na przykład od tego, 
czy pojedziemy do pracy samochodem 
i stojąc w korkach spalimy litry paliwa 
czy raczej skorzystamy z roweru lub 
własnych nóg, zależy zarówno ilość 
szkodliwych substancji, jaka danego 
dnia znajdzie się w powietrzu, jak i na-
sza kondycja fizyczna. Jeśli do pracy 
mamy dalej, warto rozważyć skorzy-
stanie z komunikacji miejskiej, dzięki 
której więcej ludzi dociera do celu i to 
przy mniejszych kosztach dla środo-
wiska naturalnego niż ma to miejsce 
w przypadku jazdy samochodem po-
jedynczych osób. Wystarczy wysiąść 
dwa przystanki wcześniej, żeby przy 
okazji zaliczyć codzienną porcję ru-
chu. Dobrze też przyjrzeć się bliżej 
naszym nawykom żywieniowym. Na 
pewno zdrowiej i dla nas i dla środo-
wiska będzie, jeśli sięgniemy po pro-
dukty naturalne, warzywa, owoce czy 
soki. Znaczenie ma także rozsądne 
gospodarowanie jedzeniem, dobre pla-
nowanie zakupów i posiłków tak, by 
jak najmniej pożywienia się marnowa-
ło, a najlepiej wcale. Pamiętajmy też, 
że zużyte opakowania po produktach 
spożywczych należy odpowiednio po-
segregować przed wyrzuceniem.

Grubszy portfel
Jeśli kogoś nie przekonują argumen-

ty dotyczące ochrony środowiska czy 
własnego zdrowia, to zapewne trafią 
do niego argumenty finansowe. Każda 
zgaszona żarówka, zakręcony pod-
czas mycia zębów kran i wyłączona z 
gniazdka ładowarka, to realne oszczęd-
ności na naszym koncie. Oszczędno-
ściami długofalowymi kierujmy się 
wybierając energooszczędny sprzęt 
elektroniczny i AGD (najlepiej klasy 
A+++). Na pierwszy rzut oka wydają 
się droższe, jednak jest to wyjątkowo 
opłacalna inwestycja, która wkrótce 
zwróci się w postaci niższych rachun-
ków za wodę i prąd. Pamiętajmy też, 
że każdą kartkę można zadrukować i 
zapisać z obu stron, każdą reklamów-
kę, za którą trzeba zapłacić w sklepie, 
a która rozkłada się nawet 400 lat, mo-
żemy użyć ponownie, a telewizor czy 
radio wcale nie muszą być w ciągłym 
trybie „gotowości”, kiedy idziemy 
spać lub wychodzimy do pracy, ponie-
waż wtedy także pobierają prąd. 

Bez względu na naszą motywację, 
każda zmiana będzie miała dobry 
wpływ na nas samych, a w perspekty-
wie na środowisko naturalne. red.

Opłaca się być „eko” 
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Wieszcz Stanisław Wy-
spiański pisał, że listopad to 
niebezpieczna dla Polaków 
pora... Ściślej mówiąc: wło-
żył owe słowa w usta postaci 
W.Ks. Konstantego w drama-
cie „Noc Listopadowa”. Tak 
czy owak, wolę sierpień, choć 
i tu rocznic historycznych nie 
brakuje.

Z tymi rocznicami to stały 
ambaras. Pamiętać trzeba, bo 
bez pamięci tak człowiek jak i 
naród rozum tracą. Z upamięt-
nianiem gorzej, bo uroczyste 
upamiętnianie, przez uogólnie-
nia i patos, prowadzi czasem 
do czystych łgarstw nazywa-
nych „polityką historyczną”. 
Rzeczywiści świadkowie i 
uczestnicy obchodzonych wy-
darzeń albo nie żyją, albo ich 
głosu – jako bełkotu zdziecin-
niałych dziadków – nie bierze 
się pod uwagę. Nie chce się 
pamiętać jak było, bardziej: 
jak być powinno. Przy takim 
założeniu cenniejsi od świad-
ków są rekonstruktorzy. I nic 
dziwnego.

Tak w powstaniu war-
szawskim, jak w obronie Pol-
ski w 1920 r. walczyli przede 
wszystkim ludzie młodzi. Mój 

dziadek, który w 1920 r. bił się 
pod Komarowem, miał ledwie 
18 lat jak ruszył na wojenkę. 
Tyleż samo lat miał „kultowy” 
wychowawca „trauguciaków” 
„Gucio” Gracki, gdy walczył 
w Powstaniu Warszawskim. 
Zygmunta Łęskiego (uczył 
mnie czym jest krajoznaw-
stwo) nazywano w Szarych 
Szeregach „Młodym”, bo gdy 
składał przysięgę miał lat 16. 
Tak samo było w „Solidarno-
ści”, szefowie regionów: Zby-
szek Bujak, Władek Frasyniuk, 
Mietek Gil, Staszek Handzlik, 
Bogdan Lis, Leszek Waliszew-
ski, Andrzej Rozpłochowski, 
Tadek Jedynek, wszyscy byli 
przed trzydziestką. Do starych 
zaliczano Wałęsę bo miał 36 
lat. A więc przypominając kli-
mat historycznych wydarzeń, 
wypada pokazać tych gołową-
sów, co to ledwie z dzieciń-
stwa wyrośli, a już się musieli 
stać bohaterami. Autentyczne 
wspominki 70-latków psują 
owe wrażenie. 

W 1981 r. miałem szczę-

ście uczestniczyć w organi-
zacji, pierwszych po wojnie, 
obchodów święta 11 Listo-
pada w Częstochowie. W ho-
norowym miejscu ustawiony 
był poczet honorowy, gdzie ze 
sztandarem stał uczestnik woj-
ny 1920 r. (80-latek) i żołnierz 
AK (60-latek). Chwila była tak 
podniosła, że AK-owcowi po-
lały się łzy z oczu, legionista z 
1920 r. skomentował to ostro: 
„tak to gówniarzy na ceremo-
nie brać, płaczą zamiast stać na 
baczność po wojskowemu”. 

Estetyka mówi jedno, ale 
niebezpieczne jest wpaść w 
pułapkę rekonstrukcji. Wojna 
wygląda wtedy sexi: eleganc-
kie mundury, piękne dziew-
częta i chłopcy, zamiast krwi 
oszczędnie dozowany keczup. 
Ot, taka, na wyższym pozio-
mie, zabawa podwórkowa w 
„strzelaninę”. Nie ma tego 
co rzeczywiście  jest prawdą 
o wojnie, tej przygnębiają-
cej ohydy. Bo wojna to brud, 
to zapach rozkładających się 
ciał, to ropiejące rany, to wszy 

i szczury, to zobojętniające 
zmęczenie, głód, strach. Poka-
zywanie wojny jako radosnej 
przygody, to gorzej niż łgar-
stwo, to propaganda zabijania. 
Bez gorzkiej prawdy o brudzie 
wojny fałszywie brzmią słowa 
„nigdy więcej”.

Czy opowieść o brudzie, 
gnijących trupach i strachu 
obrazi bohaterów? Przeciwnie. 
Bohaterstwo nie wyraża się w 
higienicznych warunkach, nie 
jest grą komputerową, gdzie 
nie czujemy bólu ani zmęcze-
nia. Rekonstrukcja kanałów w 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego nie ukazuje zapachu, 
nie pokazuje, w czym trzeba 
tam było brodzić. Tym samym 
pozbawia bohaterów części 
należnej im chwały: byli w 
stanie to nie tylko przeżyć, 
ale i pomagali przeżyć innym. 
Prawda jest ciekawsza, praw-
da jest większym hołdem niż 
uroczystości upamiętnienia z 
kompaniami honorowymi, or-
kiestrami i defiladami.

 Jarosław Kapsa

Militarnie 
i kulturalnie

Średnio dobrane małżeństwo: żona dewotka, mąż pi-
jak. Pewnego razu żona zdenerwowana na męża mówi:
– Słuchaj, nawróciłbyś się, poszedł do kościoła...
– Nie stara, mowy nie ma, umówiłem się z kolegami.
– A za sto złotych? - pyta małżonka.
– A, za sto, to tak.

W niedzielę mąż poszedł do kościoła, a żona sobie 
myśli: „Pójdę, zobaczę co on tam robi”. Przyszła, patrzy, 
a mąż kręci się po całym kościele, wchodzi do zakrystii i 
podchodzi do ołtarza. Zdziwiona żona podchodzi i pyta, 
co on najlepszego wyprawia. A mąż na to:
– Zrzuta była i nie wiem, gdzie piją...

HUMOR 
na dobre 7dni

Średnio dobrane małżeństwo: żona dewotka, mąż pi-

Władimir Płotnikow (1866–1917):
„W łaźni” – 1897 r.

Rozmaryn
Samiec urodzony w 2015 r. rasy europ. Umaszczenie: 

biało-rude. Po sterylizacji (kastracji). Rozmaryn jest bar-
dzo przerażony. Cały czas spędza ukrywając się w domku. 
Nie potrafi odnaleźć się w nowej, schroniskowej sytuacji. 
Nie interesują go różne smakołyki, ani zabawy. Pilnie po-
trzebuje domu. Trafił do Schroniska 28.04.2017 r. bardzo 
wystraszony i niezwykle zaniedbany.
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

„Piękno jest obecne, trzeba tylko 
chcieć je widzieć lub przynajmniej 
rozmyślnie nie zamykać oczu.”

 Theodor Fontane

Motto na 7dni

chcieć je widzieć lub przynajmniej chcieć je widzieć lub przynajmniej 

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Jak obliczyć BMI? BMI 
(ang. BODY MASS INDEX) 
to wskaźnik masy ciała, dzięki 
któremu możemy sprawdzić 
czy nasza waga jest prawidło-
wa. Aby obliczyć BMI należy 
podzielić naszą masę ciała przez 
podniesiony wzrost do kwadratu 
(BMI = masa ciała (kg) : wzrost 
(m)²). Kiedy znamy już nasz 
BMI należy sprawdzić, w której 
grupie się znajdujemy:
Niedowaga < 18,5 
Waga w normie 18,5 - 24,9 
Nadwaga 25 - 29,9 
Otyłość stopnia I 30 - 34,9 
Otyłość stopnia II 35,00 - 39,99 
Otyłość stopnia III > 40

2. Przechowujesz żelazko 
z wodą w pojemniku? To duży 
błąd, szczególnie, jeśli trzymasz 
urządzenie w pozycji pozio-
mej. Po każdym użytkowaniu, 
zbiorniczek na wodę należy cał-
kowicie opróżnić. Pozostawiona 
ciecz sprawia, że w żelazku 
o wiele szybciej zbiera się 
kamień.

3. Jak rozpoznać udar słoneczny 
(udar cieplny)? Udar może poja-
wić się, gdy przesadzimy z opa-
laniem, ale także gdy na słońce 

wystawione są np. tylko głowa 
i ramiona. Dotyczy bowiem nie 
działania samego słońca, ale 
ogólnego przegrzania mózgu. 
Ponieważ udar może być bardzo 
groźny, szybka reakcja jest 
kluczowa. Charakterystyczne 
objawy udaru to: zaczerwienio-
na skóra - w przypadku lekkiego 
udaru słonecznego, blada 
skóra - gdy udar jest poważny, 
mdłości, obfite poty, chwiejny 
chód, mroczki przed oczami, 
niewyraźna, bełkotliwa mowa, 
ogólne osłabienie organizmu.

Pierwsza pomoc przy udarze 
słonecznym to zaprowadzenie 
chorego do chłodnego, zacienio-
nego miejsca, poluzowanie lub 
zdjęcie ciasnego ubrania 
i ułóżenie chorego z nogami 
uniesionymi nieco powyżej 
poziomu tułowia. Na twarz, 
czoło i kark przykładamy zimne 
okłady. Jeszcze większą ulgę 
przyniesie obłożenie ciała zwil-
żonymi ręcznikami. Podajemy 
chłodne (bezalkoholowe!) 
napoje. Jeśli w ciągu pół godzi-
ny nie widać poprawy samopo-
czucia, należy skontaktować się 
z lekarzem.
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Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

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




