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KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Jak żyć Pani Premier,
gdy ceny żywności szaleją? – na stronie 2
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W ślad za decyzją posłów, jeden z naszych Czytelników
przesłał do redakcji trafne pytanie: „Sejm RP przegłosował
w piątek nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, która likwiduje grupę doradców i asystentów z szeregów organów administracji samorządowej. I co teraz zrobi biedny Pan Prezydent Częstochowy? Gdzie się podzieją
zatroskane owieczki o los Częstochowy?”.
Nasz Czytelnik miał na myśli trzech doradców i jednego
asystenta prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD).
I rzeczywiście prezydent
Częstochowy, podobnie zresztą jak wielu jego kolegów
z innych miast, będzie musiał
zwolnić wszystkich swoich
doradców i asystentów. Bo
kim są konsultanci prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka? Obecnie wspiera go
trzech doradców: Agnieszka
Ulfik doradza mu w sprawach finansowych, Agata
Górka zajmuje się współpracą samorządu z lokalnymi
przedsiębiorcami, a Jerzy
Kocyga pomaga w sprawach
transportu i komunikacji. W
styczniu tego roku prezydent
powołał też nowego asystenta. Jest nim Robert Majer od
nowych technologii.
W 2013 roku Tygodnik 7
dni poddał gruntownej analizie sens zatrudniania doradców. Zapytaliśmy wówczas
magistrat, kim są doradcy
Matyjaszczyka, co robią i ile
zarabiają?
Oto fragment ówczesnej
odpowiedzi:
„Uśredniony
koszt zatrudnienia doradców
prezydenta to ok. 2.500 zł
miesięcznie brutto na osobę.
Są nimi: Wanda Kukla, Stefan Nowak, Piotr Grzybowski, Jerzy Kocyga i Marcin
Kozak ”.

Wtedy też pokusiliśmy się
o komentarz: „Z odpowiedzi
magistratu wynika, że doradcy nie mają stałego czasu pracy, nie wiadomo więc, czy w
ogóle do urzędu przychodzą i
kiedy. Niektórzy z doradców
przyznają, że spotykają się z
prezydentem raz na kwartał
i to pod warunkiem, iż uda
się im spacyfikować grupę
sekretarek i asystentkę. Zagadką pozostaje też, jakich
konkretnych rad, przez ostatnie trzy lata udzielili Matyjaszczykowi konsultanci i z
których prezydent skorzystał.
A być może to jest tak, że jeden facet drugiemu facetowi
szepcze coś do ucha, a ten
wypuszcza informacje... w
niebyt, co w efekcie kosztuje
miasto 12.500 miesięcznie,
150 tysięcy rocznie, i prawie
500 tysięcy złotych przez
ostatnie trzy lata. Każdy z
doradców winien pokazać
dowody swojej pracy, opracowania i dokumentację.
Owa „literatura” powinna być
dostępna dla każdego mieszkańca, bo niewykluczone, że
zawiera zbawienne dla miasta
koncepcje, których prezydent
nie zauważył, a częstochowianin - spostrzegł i chciałby
ich realizacji. W przypadku
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Częstochowy nie tylko nie
wiemy, co doradcy doradzili,
ale także z których pomysłów
prezydent skorzystał. Możemy więc domniemywać, że
większość zamysłów Matyjaszczyka jest jego autorstwa.
By nie krytykować wszystkiego w czambuł - być może
sama obecność konsultantów
daje prezydentowi natchnienie. Niezależnie od tego, czy
doradcy pracują, a prezydent
korzysta z owoców ich trudu,
odpowiedzialność za słusznie
wydatkowane pieniądze publiczne spoczywa na Matyjaszczyku.”

Wiele kół u wozu,
a kuń patrzy
Przez ostatnie 7 lat, odkąd
rządy w Częstochowie objął
prezydent Matyjaszczyk, na
fotelach doradców zasiadało
wielu... znajomych królika.
Słusznie więc pomysłodawcy
zmian zauważyli, że „gabinety polityczne” na szczeblu samorządowym stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc
pracy dla osób związanych
partyjnie z urzędującymi
władzami samorządowymi, a
doradcy i asystenci nie posiadają wystarczających kwalifikacji do zajmowania takiego
stanowiska. Co więcej, doradcy są kosztowni. Miasto
Częstochowa wydało na wynagrodzenia dla konsultantów
prezydenta aż 500 tysięcy złotych przez zaledwie 3 lata, w
analogicznym okresie w skali
kraju – zdaniem autorów ustawy – koszty wyniosły aż 150
milionów złotych. Za przyjęciem nowelizacji ustawy
o pracownikach samorządowych głosowało 263 posłów,
164 było przeciw, a 8 posłów
wstrzymało się od głosu.
Ustawa zakłada, że umowy
z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami mają
ulec rozwiązaniu po upływie
14 dni od daty wejścia ustawy
w życie. Od teraz pracownicy samorządowi mogą być
zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych.
To, że zakończyła się era
doradców i asystentów nie
oznacza, iż „znajomi królika”
nie wypłyną w przepastnych,
bezkresnych, nieograniczonych, pakownych spółkach
miejskich lub innych podmiotach od miasta zależnych.
Renata R. Kluczna
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Najbogatsi radni są z SLD
Jeden z naszych Czytelników zwrócił nam uwagę, że nie opublikowaliśmy wszystkich oświadczeń majątkowych, a mianowicie brakuje dwóch
radnych. Chodzi o przewodniczącego rady Zdzisława Wolskiego oraz o radnego Ryszarda Szczukę. I rzeczywiście, w artykule z maja zapowiedzieliśmy, że do tematu powrócimy. Na życzenie
Czytelnika, robimy to teraz.

Oświadczenia majątkowe obydwu radnych zostały udostępnione
na stronie internetowej urzędu miasta Częstochowy znacznie później
niż pozostałych radnych. A przypomnijmy, że samorządowcy mają
obowiązek złożyć oświadczenie do
30 kwietnia każdego roku, ale ich
upublicznienie zależy w dużej mierze od gorliwości miejskich informatyków.
W przypadku radnego Zdzisława
Wolskiego opóźnienie publikacji
na stronie magistratu wynikało z
tego, że oświadczenie przewodniczącego rady zawsze trafia do wojewody, który je kontroluje. W tym
roku wojewoda śląski zanadto się
nie spieszył, więc i upowszechnienie – chociażby dochodów radnego
Wolskiego za 2016 rok – nastąpiło
znacznie później. Co zaś się tyczy
radnego Ryszarda Szczuki to przy-

czyną zwłoki było polecenie uzupełnienia braków wydane przez przewodniczącego rady.

Ryszard Szczuka (SLD)
oszczędności: 337.469,68 zł; 0,32
euro; 15,17 dolarów
papiery wartościowe: akcje Banku
Handlowego o wartości 7.832,35
zł
nieruchomości: dom 110 m.kw. o
wartości 350 tys. zł; mieszkanie
67,4 m.kw. warte 200 tys. zł; budynek mieszkalny 240,61 m.kw.
wraz z działką o powierzchni
2.900 m. kw. - 550 tys. zł; lokal
użytkowy 74 m.kw. - 80 tys. zł;
garaż 16 m.kw. - 20 tys. zł; działka 750 m.kw. - 50 tys. zł
dochody: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” 323.987,18
zł – prezes zarządu; dieta radnego
24.886,40 zł; wynajem lokalu

Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny.
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków
i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego
kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc nie chcąc, tamte
czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć, a
młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Zdzisław Wolski (SLD)

oszczędności: 200 tys. zł
papiery wartościowe: akcje PAN-GAZ Częstochowa S.A. o wartości 450 tys. zł
nieruchomości: dom 220 m.kw.
wraz z działką 982 m.kw. o
wartości 630 tys. zł; dom 245
m.kw. wraz z działką o pow. 523
m.kw. - 760 tys. zł; mieszkanie
73 m.kw. - 230 tys. zł; mieszkanie 57,28 m.kw. - 170 tys. zł;
mieszkanie 52 m.kw. - 128 tys.
zł; działka – grunty orne o pow.
255 m.kw. - 15 tys. zł (wszystko
we współwłasności)
udziały: NZOZ Przychodnia Lekarska „Księżycowa” Sp. z o.o.
w Częstochowie o wartości ok.
363.090 zł
dochody: Przychodnia Lekarska
„Księżycowa” 15 tys. zł – dywi-

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Co przedstawia to zdjęcie?

a) masażer
b) suszarkę do włosów
c) skaner na podczerwień
d) superheterodynę
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi na pytanie z poprzedniego numeru – maszynka do gotowania – udzieliła Pani Grażyna
oraz internauta sliwka_20@wp.pl:
red.

denda; PAN-GAZ Częstochowa
S.A. 93.494 zł – dywidenda;
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
50.029,68 zł – przewodniczący
Rady Nadzorczej; dieta radnego
31.796,28 zł; pensja lekarska
59.865 zł; pensja w PAN-GAZ
Częstochowa S.A. 5.517,05 zł
Razem dochód za 2016 rok:
255.702,01 zł (śr. miesięcznie
21.308,50 zł)
mienie ruchome: brak
kredyty: kredyt hipoteczny w
Banku PKO BP S.A. na kwotę
165.620 zł (pozostało do spłaty
100.627,58 zł); kredyt hipoteczny
w Banku PKO BP S.A. na kwotę
170 tys. zł (pozostało do spłaty
131.714,24 zł).
W zasadzie nie sposób porównać zarobków radnych Szczuki i
Wolskiego w pozostałymi radnymi.
Deklasują oni wszystkich kolegów z
Rady Miasta.

Powyżej 10 tys. zł
miesięcznie w 2016 roku
zarobili:
Ryszard Szczuka (SLD) – 34.655,14
zł
Zdzisław Wolski (SLD) – 21.308,50
zł

Ewelina Balt (SLD) – 15.714 zł
Jacek Krawczyk (PO) – 11.627 zł
Jerzy Łodziński (PiS) – 11.090 zł
Dariusz Kapinos (SLD) – 10.007 zł

Największy majątek w
oświadczeniach za 2016
rok wykazali:
Krystyna Stefańska (niezależna) –
4.950.000 zł
Zdzisław Wolski (SLD) – 2.746.090
zł
Jerzy Łodziński (PiS) – 2.426.000 zł
Małgorzata Iżyńska (SLD) –
1.515.000 zł
Ryszard
Szczuka
(SLD)
–
1.338.932,35 zł

Oszczędności
powyżej 200 tys. zł
w oświadczeniach
majątkowych ujawnili:
Ryszard Szczuka (SLD) – 337.500 zł
Ewelina Balt (SLD) – 253.000 zł
Zbigniew Niesmaczny (SLD) –
217.400 zł
Zdzisław Wolski (SLD) – 200.000
zł

Nazwiska powtarzające się we
wszystkich trzech kategoria to radni Wolski i Szczuka (oczywiście z
SLD).
Renata R. Kluczna

Jak żyć Pani Premier, gdy
ceny żywności szaleją?
– Od kilku miesięcy nie jadam masła, bo jest zbyt drogie. Ktoś powie: „bez przesady”, ale ja jestem w stanie, z ołówkiem w ręku, wyliczyć wszystkie swoje wydatki. Mam 54 lata. Jestem bezdzietną wdową i mieszkam sama w mieszkaniu po mojej mamie. Pracuję w ﬁrmie
sprzątającej i na rękę dostaję prawie 1.500 złotych miesięcznie. Za
mieszkanie wraz ze wszystkimi mediami (prądem, gazem, telefonem
itp.) płacę co miesiąc 800 złotych. Po 40 latach od ostatniego remontu, który robili jeszcze moi rodzice, zmuszona byłam do odnowienia kuchni i łazienki. Przy okazji wyremontowałam też przedpokój.
Na ten cel wzięłam kredyt z banku w wysokości 10 tysięcy złotych,
który teraz spłacam, po 200 złotych miesięcznie. 86 złotych wydaję
na bilet miesięczny, bo do pracy dojeżdżam autobusem miejskim.
Na życie zostaje mi niewiele ponad 300 złotych, a przecież od czasu do czasu, trzeba coś kupić do domu – nowy czajnik czy ręcznik,
nie wspominając już o moich potrzebach, jak chociażby o butach na
zimę. Staram się odłożyć 100 złotych miesięcznie na czarną godzinę
lub nieprzewidziane wydatki, np. awarię sprzętu domowego. Na jedzenie mam około 250 złotych, na cały miesiąc, czyli niewiele ponad
60 złotych tygodniowo – opowiada mieszkanka Częstochowy.
Pani Alicja nie jest jedyną osobą, która liczy się z każdym groszem. Niestety
z danych GUS wynika, że nie będzie
lepiej. Analitycy rynku rolnego zastanawiają się nawet, czy możliwym jest,
by cena masła sięgnęła 10 zł za 200 g
kostkę? W ubiegłym roku ta sama kostka kosztowała ponad 3 zł – dziś prawie
6 zł. Podrożały też sery, mięso, wędliny
i cukier.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości. W
przeciągu ostatniego roku mieliśmy do
czynienia ze znacznym wzrostem cen
żywności.

Rozwiąż quiz!

Gratulujemy poprawnej odpowiedzi.

użytkowego 30.028 zł; wypłata z
funduszu emerytalno-ubezpieczeniowego 36.960,08 zł.
Razem dochód za 2016 rok:
415.861,66 zł (śr. miesięcznie
34.655,14 zł)
mienie ruchome: Audi A6 2006;
motocykl HD 2006; Nissan Qashqai 2016
kredyty: kredyt w Santander Consumer Banku na kwotę 62.157,89
zł.

W przypadku niektórych produktów podwyżki cen są zdumiewające.
* mleko (2 proc., 1l) – w lipcu 2016
r. kosztowało 2,30 zł, w lipcu 2017 r. –
2,50 zł

* ser żółty (1 kg) – w lipcu 2016 r.
kosztował 20,70 zł, w lipcu 2017 r. –
23,10 zł
* cukier (1 kg) – w lipcu 2016 r. kosztował 2,60 zł, w lipcu 2017 r. – 3,15 zł
* masło (kostka 200 g) – w lipcu
2016 r. kosztowało 3,69 zł, w lipcu 2017
r. – 5,62 zł
* jajka (10 sztuk) – w lipcu 2016 r.
kosztowały 4,70 zł, w lipcu 2017 r. –
5,20 zł
* szynka (1 kg) – w lipcu 2016 r.
kosztowała 23,65 zł, w lipcu 2017 r. –
25,41 zł
* schab (1 kg) – w lipcu 2016 r. kosztował 14,25 zł, w lipcu 2017 r. – 17,91
zł
* chleb (bochenek 0,5 kg) – w lipcu
2016 r. kosztował 2,20 zł, w lipcu 2017
r. – 2,60 zł.

Porównując lipiec tego roku do lipca
2016 r. generalnie żywność podrożała średnio o 5 proc., ale diabeł tkwi w
szczegółach. Ceny niektórych produktów żywnościowych wzrosły nawet o
35 proc., jak chociażby masła.
Rosnące ceny nie tylko uszczuplają
portfele. Inflacja będzie sprawiać, że
trzymanie pieniędzy na kontach bankowych będzie coraz mniej opłacalne.
Wkrótce okaże się, że klienci banków
nie tylko na lokatach nie zarabiają, ale
realnie nawet tracą.
GUS podaje, że w czerwcu ceny zboża w skupie podskoczyły w górę: pszenicy, żyta, jęczmienia – wszystkich o
ok. 12 proc., analogicznie więc zdrożał
chleb i inne wypieki. Więcej zapłaciliśmy także za mięso wieprzowe i to niemało – o 14,6 proc. oraz oczywiście za
mleko, które w skupie kosztowało o 33
proc. więcej. Ceny poszybowały w górę
także w przypadku ryb i owoców morza – o 3,9 proc.; tyle samo co dżemów,
miodów, czekolad; olejów i tłuszczy – o
12,8 proc.; owoców – o 6,2 proc.; a cukru – aż o 12,4 proc. Podrożała również
kawa, herbata i kakao: o 3,3 proc. Na
tym samym poziomie, jak w roku ubiegłym utrzymują się ceny napojów alkoholowych.
– Od dłuższego czasu nie kupuję
masła, latem nie jadam lodów, zrezygnowałam z wieprzowiny, ograniczyłam korzystanie z cukru i jem znacznie
mniej owoców i warzyw.
Niech mi ktoś powie, z tych mądrych ludzi na górze: jak mam żyć, gdy
wszystko tak drożeje? – pyta pani Alicja.
Renata R. Kluczna
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Zamiast prawa – normy moralne

Z psem na Jasną Górę?

Czemu nie...
Po ukazaniu się artykułu prasowego
w sprawie wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach
nakazującego zmianę uchwały Rady
Miasta Częstochowy o zakazie wyprowadzania zwierząt domowych w oznaczonych miejscach – w Częstochowie
pojawiły się głosy krytyczne wobec
postawy Rzecznika Praw Obywatelskich, który znacząco przyczynił się do
likwidacji zakazu. W redakcji rozdzwoniły się telefony. Można je podsumować jednym zdaniem: rzecznik chroni
wyłącznie prawa właścicieli psów.
Na bazie wątpliwości
mieszkańców Częstochowy,
wystosowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich
kilka pytań. Odpowiedzi
udzielił Piotr Mierzejewski,
dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.
– W związku ze zniesieniem zakazu wyprowadzania zwierząt domowych,
czy – zdaniem rzecznika
– zwierzęta domowe (np.
psy, koty, świnki morskie, żółwie, węże, szczury,
króliki, płazy, gady, etc.)
mają wolny wstęp do
miejsc ogólnodostępnych,
jak place zabaw, restauracje, urzędy, pływalnie – baseny, autobusy i tramwaje,
przychodnie i szpitale, kościoły i domy modlitwy, Jasna Góra, muzea, galerie,
kina, teatry, filharmonia,
sklepy wielkopowierzchniowe, szkoły, przedszkola,

miejsca pracy?
– Oprócz ustanowionych
prawem zakazów, każdego
członka społeczeństwa wiążą
normy moralne. Tak naprawdę wystarczy kierować się
właśnie nimi, żeby doskonale wiedzieć, gdzie i w jakich okolicznościach można
wprowadzić psa, żeby wiedzieć np., że plac zabaw nie
jest miejscem gdzie można
wyprowadzić psa w celu załatwienia przez niego potrzeby fizjologicznej. W stosunku
do osoby, która te normy moralne ma za nic, nawet najsurowsze zakazy przewidziane
prawem nie będą skuteczne.
Jeśli chodzi o prawo „pisane”, to przepisy rangi ustawowej nie zawierają generalnego zakazu wprowadzania
zwierząt domowych do wskazanych przez Państwa miejsc
(ustawy jedynie sporadycznie
wprost wskazują, że w jakieś
miejsce nie wolno wchodzić
z psami – np. na niektóre ob-

szary w parkach narodowych
i rezerwatach przyrody). Nie
oznacza to jednak, że istnieje możliwość wprowadzania
zwierząt wszędzie i w każdych warunkach, bo takie
ograniczenia mogą wynikać
z wielu przepisów szczególnych. Mogą to być przepisy
prawa karnego i prawa wykroczeń, regulacje dotyczące ochrony zabytków, czy
muzealiów, ochrony miejsc
kultu religijnego, ochrony
sanitarnej, stanowione na
podstawie różnych ustaw
regulacje porządkowe (np.
w środkach komunikacji publicznej).
Weźmy dla przykładu
wskazywany przez Państwa
plac zabaw. Co do zasady,
nie ma przeciwwskazań, żeby
na plac zabaw wejść i z dzieckiem, i z psem. Zabronione
jednak już jest doprowadzenie do sytuacji, w której pies
swoim zachowaniem zakłócałby porządek publiczny
(art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń). Pies powinien na placu zabaw być pod stałą kontrolą opiekuna (w zależności
od potrzeb, np. trzymany na
smyczy i w kagańcu – art. 77
Kodeksu wykroczeń). Zabronione jest doprowadzenie psa
do takiego stanu, że mógłby
on być niebezpieczny (art.
78 Kodeksu wykroczeń). Nie
można za pomocą zwierzęcia złośliwie niepokoić innych osób (art. 107 Kodeksu
wykroczeń). Zakazane jest
szczucie psem (art. 108 Kodeksu wykroczeń). Nie można dopuszczać do niszczenia
przez psa urządzeń (art. 124
Kodeksu wykroczeń) i roślin-
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ności (art. 144 Kodeksu wykroczeń) na placu zabaw. Nie
wolno doprowadzić do zanieczyszczenia placu zabaw (to,
że można wejść z psem na
plac zabaw, nie oznacza, że
pies może na nim załatwiać
potrzeby fizjologiczne, art.
145 Kodeksu wykroczeń).
Wreszcie, nie możemy przebywać z psem na placu zabaw, jeżeli wiemy, że jego
obecność lub zachowanie
uniemożliwia korzystanie z
placu innym osobom (art. 143
Kodeksu wykroczeń).

– Z informacji uzyskanej
od biura prasowego rzecznika wynika, że zniesienie
zakazu spowodowane jest
faktem, iż „zwierzęta nie
stwarzają zagrożeń oraz
uciążliwości dla ludzi”.
Posłużmy się przykładem:
pies oddał kał w piaskownicy, a zaraz potem przebywające w niej dzieci bawiły
się psimi odchodami. Prosimy rzecznika o komentarz:
w jaki sposób chronione są
prawa obywatelskie dzieci i
dorosłych przebywających
na placu zabaw?
– Wskazany przez Państwa przypadek paradoksalnie jednak, dowodzi bezskuteczności wprowadzania
generalnych zakazów wstępu ze zwierzętami do takich
obiektów użyteczności publicznej jak place zabaw. Jak
już wyżej wspomniano – na
kimś, kto ma za nic normy
moralne, najsurowsze ustanowione prawem zakazy nie
zrobią żadnego wrażenia.
Takie ogólne zakazy można
(chociaż z pewną przesadą) przyrównać do „odpowiedzialności
zbiorowej”
– mimo że tylko część właścicieli psów nie potrafi się zachować w miejscach publicznych, to zakazujemy wstępu
do tych miejsc wszystkim
właścicielom psów. Wprowadzając generalne zakazy
wstępu ze zwierzętami do
obiektów użyteczności publicznej de facto uderzamy
tylko w te osoby, które do
obowiązujących norm moralnych się stosują.
– Skoro RPO chroni prawa obywatelskie właścicieli
zwierząt, to w jaki sposób
zamierza chronić prawa
obywatelskie innych mieszkańców, którzy cierpią np.
na kynofobię bądź ogólnie

zoofobię lub też są alergikami, więc z powodów zdrowotnych nie mogą przebywać w otoczeniu zwierząt?
– Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem powołanym m.in. do dbania o to,
żeby organy państwa i samorządu działały w granicach
obowiązującego prawa. Z
tego powodu, obowiązkiem
Rzecznika jest zbadanie sprawy – tak jak w przypadku
częstochowskiego
regulaminu utrzymania czystości i
porządku – w sytuacji, gdy
obywatel zwróci się do niego wskazując, że organy
te wykroczyły poza zakres
przyznanych im przez prawo
kompetencji. Na takiej samej zasadzie Rzecznik zbada
skargę na organy ścigania,
które wbrew prawu, nie będą
chciały pociągnąć do odpowiedzialności osoby winnej
np. złośliwego niepokojenia
innej osoby za pomocą psa.
– Czy były podobne przypadki w Polsce, w które
angażował się RPO? A ponadto, skoro wyrok WSA
dotyczy tylko Częstochowy, to czy RPO zamierza
podjąć działania ujednolicające stan prawny w całym kraju?
– Poza częstochowskim
regulaminem
utrzymania
czystości i porządku, Rzecznik Praw Obywatelskich nie
zaskarżał dotychczas uchwał
rad gmin wprowadzających
w tego rodzaju aktach generalny zakaz wprowadzania
zwierząt do obiektów użyteczności publicznej. Rzecznik zgłosił natomiast udział

w sprawie ze skargi dwóch
mieszkańców Lublina na
uchwałę zakazującą wstępu z
psami do jednego z miejskich
parków (bezpośrednim powodem przystąpienia Rzecznika do tej sprawy było to, że
lubelski sąd administracyjny
uznał, że wspomniani mieszkańcy nie mogą zaskarżyć tej
uchwały).
Rzecznik Praw Obywatelskich działa przede wszystkim w oparciu o kierowane
do niego skargi. Jeżeli mieszkańcy innych miast, w których obowiązuje analogiczny
jak w Częstochowie zakaz,
zwrócą się do Rzecznika, to
na pewno rozważy on podjęcie podobnych działań jak w
przypadku częstochowskiego
regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Z wypowiedzi dyrektora wynika, iż najpierw musi
dojść do czynu zabronionego,
czyli „za pomocą zwierzęcia
do złośliwego niepokojenia
innych osób lub doprowadzenie psa do takiego stanu, że
mógłby on być niebezpieczny”. RPO odwróciło – można
by rzec – kota ogonem, gdyż
zamiast prewencji proponuje
koncentrować się na faktach
dokonanych i podaje nam
kolekcję paragrafów kodeksu wykroczeń. Najpierw pies
musi ugryźć petenta urzędu
lub załatwić potrzebę fizjologiczną w przychodni, by
można było zastosować przepisy.
A tak w ogóle to nie tyle
zasad prawa, co norm moralnych powinniśmy przestrzegać.
Renata R. Kluczna
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@ Bez skrupułów zadłużają
miasto

anonim: Ooo czyżby etatowa radna myląca się znów
się pomyliła.. ??
3y5h: bieda bieda a pensje prezesów urosły o 100 tyś
zł rocznie.

@ Jasne, że... najważniejsi są
ludzie. Ludzie prezydenta.

Obserwator: Pani Redaktor, nie ma dotacji dla 7 dni,bo
nie należycie do elity tęczowych „motylków” i to jest pozytywny akcent tej smutnej sprawy.
Psst: Motylki kontrolują kasę z opieki społecznej, o
czym wiadomo od dawna http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2557&addComment=no
Czł.w.m.: Tak,tak,u Matyjaszczyka bardzo dużo się
dzieje i jego kolesi,kłamstw,oszustw i wiele innych patologii w zarządzaniu Miastem,Gminą Częstochowa, nadmieniam,że są kłamliwe informacje,że najemcy nie płacą
za mieszkania dla ZGM TBS-u i winni są 39 miliny zł,a
Krzysztof M. w prezencie dla obcego kapitału daje lekką ręka 36 milionów zł za 2016r. i zadłużył miasto ponad miliard złotych,a oficjalnie podaje 700 milionów,a
wspólnoty mieszkaniowe są okradane ,bo nasi włodarze
ratusza są bezkarni,gdyż prokuratura i sądy są po stronie
pana prezydenta,a wspólnoty mieszkaniowe zastanawiają
się czy pana prezydenta nie podać do prokuratury z art.231
par.1kk,bo tego pana kłamstwa i wprowadzanie w błąd
mieszańców Częstochowa jest kosmiczna, BO CZUJE
SIĘ BEZKARNY
Ekonomik: Spółdzielnie socjalne finansowane z budżetu miasta czy unijne i w tym biorą udział ludzie z SLD i
PO to już nic dobrego nie może wróżyć,a już nie daj Boże,
oczami Balta,Soboraka,Matyjaszczyka,Szewińskiego to
już woła pomstę do nieba,a ich „uczciwość” jest na pierwszym miejscu,a ich majątki są pokaźne ,gdyż wszyscy wygrali w toto-lotka,jak Wałęsa „patriota”Bolo
O tempora, o mores!: Pani Monika Pohorecka z PiS-u
jest przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RM, czy ktoś słyszał żeby zapytała o skandale związane z Motylkami i ich przekrętami, o których głośno od co
najmniej 2 lat ? Czy zapytała jak 24 letni prezes Fundacji
p.P. Bilski powiązany z naczelnikiem Starońkiem może
zarabiać 38 tysięcy miesięcznie i otrzymywać idące w
setki tysięcy złotych miejskie dotacje oraz środki trwałe
? Ręka ręke myje – jedna wielka klika SLD-PO-PiS ! Na
razie tylko Mieszkańcy Częstochowy nie są „umoczeni” w
motylkowe układy !
m.pohorecka@wp.pl: Pani Monika Pohorecka wielokrotnie pytała podczas posiedzeń komisji zdrowia i pomocy społecznej, chociażby w trakcie procedowania projektów uchwał dot. wspomnianych spółdzielni, prosiła o
szczegółowe informacje itp.
gtft@gggg.pl: A ja po raz kolejny proponuje sprawdzić
jakie studia, znajomość języków obcych, doświadczenie
(aby zasiadać we władzach tak ważnej miejskiej spółki
miał „pan” viceprezes MPK Mariusz Marciński w momencie obejmowania tej funkcji. To będzie pewnie ciekawa kariera :-)
bonzo: Centrum Integracji Społecznej utworzone
2012r,pracownicy sprzątają budynki wspólnot mieszkaniowych,które płacą niemałe pieniądze za te usługi. Po
przeczytaniu artykułu mogę stwierdzić,że cwaniaki z magistratu na czele z Matyjaszczykiem nieźle się dorobili na
tych spółdzielniach.
Cicero: Czy prezydent Matyjaszczyk dorobił się na
spółdzielniach socjalnych nie wiem ,ale pewne jest że dorobił się naczelnik Staroniek (pracujący przez pewien czas
jednocześnie na 3 etatach jako szef wydziału w UM, jako
pełniący obowiązki Dyrektora MOPS - sam sobie podlegał
i jako kierownik w PKPS do którego „przesuwał” fundusze). Dorabia się też motylkowy przyjaciel naczelnika , 24
latek p. P.Bilski prezes Fundacji Oczami Brata oraz Spółdzielni Socjalnej, „Jasne, że alternatywa 21”, zarabiający
miesięcznie ponad 30 000 zł. Pewne jest też , że to prezydent co najmniej moralnie odpowiada za dopuszczenie do
patologii w częstochowskiej opiece społecznej i przyzwolenie na okradanie osób pokrzywdzonych przez los.
Jupsza: Resortowy wiceprezydent Ryszard Stefaniak
sprawuje nadzór nad naczelnikiem Starońkiem i całą częstochowską opieką społeczną i to on jest odpowiedzialny
za „wyhodowanie” patologicznego motylo-twora !

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Od czego będzie
zależała Twoja
emerytura?
W przyszłym roku ma zostać
wprowadzona kolejna reforma
emerytalna. Nie tylko sprawi ona,
że staniemy się właścicielami
pieniędzy, które mamy obecnie
w OFE. Spowoduje również powstanie nowych typów rachunków służących do oszczędzania
na tzw. „jesień życia”, które mają
zwiększyć naszą emeryturę nawet o ponad 1000 zł miesięcznie.
Od czego zatem zależeć będzie
nasza przyszła emerytura?
Obecnie nasza emerytura zależy przede wszystkim od salda w ZUS i w
OFE. Planowana reforma
emerytalna ma jednak spowodować, że 75% pieniędzy jakie mamy w OFE
trafi na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i stanie się naszą własnością.
Pozostałe 25% zostanie
przekazane do Funduszu
Rezerwy Demograficznej.
Ma to jednak nie wpłynąć
negatywnie na wysokości
naszych emerytur. W zamian otrzymamy bowiem
zapis na taką samą kwotę
na subkoncie w ZUS.
Wspomniane IKZE będzie jednak zupełnie nowym rodzajem rachunku
emerytalnego. W odróżnieniu od obecnie funkcjonującego IKZE, nie będzie można wybrać formy
oszczędzania (stare IKZE
może być np. kontem
oszczędnościowym
czy
ubezpieczeniem). Nowe
IKZE będzie obligatoryjnie funduszem akcji. Likwidowane OFE posiadają
bowiem bardzo dużo akcji, które nie mogą zostać
sprzedane, gdyż spowodowałoby to ogromne spadki
ich cen.
Warto dodać, że wypłatę
z OFE na IKZE otrzymają
niemal wszyscy pracujący
Polacy, także ci, którzy

w 2014 r. zrezygnowali z
OFE na rzecz ZUS. Tamta
decyzja dotyczyła bowiem
tylko nowych składek.
Kwota, jaką otrzymamy
na własność i zostanie zapisana na naszym IKZE,
wyniesie średnio nieco ponad 8000 zł. Oczywiście
jeśli ktoś pracuje dopiero
od kilku lat to będzie ona
znacznie mniejsza. Inni
mogą natomiast otrzymać
więcej niż średnia. Aby
sprawdzić, jaka kwota nam
się należy, najlepiej zalogować się na swoje konto
w OFE lub zadzwonić na
jego infolinię. Tam możemy dowiedzieć się jakie
jest nasze saldo. Aby obliczyć jaką kwotę otrzymamy po reformie, należy
pomnożyć je przez 0,75.

Trzy elementy
w ZUS
Podstawą naszej emerytury po reformie nadal
będzie kwota składek zapisana w ZUS. W nim mamy
jednak aż trzy elementy,
które wpłyną na to, jaką
otrzymamy
emeryturę.
Pierwszy z nich to tzw.
kapitał początkowy. To
szacunkowa kwota składek emerytalnych opłacanych przed 1999 r. Sposób
jego obliczania jest dość
korzystny. To powoduje,
że ci, którzy przed 1999
r. pracowali przez wiele

lat, otrzymują emerytury znacznie wyższe niż
te, które będą wypłacane
osobom, które przed tym
rokiem pracowały krótko
lub wcale.
W ZUS mamy również
dwa rachunki – konto i
subkonto. Na pierwszym są
zapisywane zwykłe składki emerytalne odliczane
od naszego wynagrodzenia
po 1999 r. Na subkoncie
są natomiast kwoty przeniesione w 2014 r. z OFE.
Przypomnijmy, że wtedy z
OFE do ZUS przeniesiono
nieco ponad połowę środków. W ramach nowej reformy na to subkonto ma
również trafić 25% środków, które obecnie mamy
w OFE.

IKE, IKZE i PPE

Poziom naszego życia
na emeryturze będzie zależał również od tego, ile
dobrowolnie na ten cel
odłożymy. Obecnie mamy
do wyboru trzy sposoby,
które nam w tym pomogą
i jednocześnie zapewnią
pewne preferencje podatkowe. Oszczędzając na
IKE, czyli Indywidualnym Koncie Emerytalnym,
możemy uniknąć podatku
od zysków kapitałowych.
Dzięki temu zebrana kwota może być nawet o 92
000 zł wyższa niż w przypadku zwykłego produktu
oszczędnościowego. Tyle
wyniesie bowiem podatek
od odsetek naliczonych w
ciągu 30 lat.
Kolejny typ dobrowolnego konta emerytalnego
to PPE (Pracowniczy Program Emerytalny). Skorzystanie z niego może
nam zaproponować jednak
tylko pracodawca. Podobnie jak IKE, PPE pozwala
uniknąć podatku od wypracowanych zysków, posiada jednak dodatkową
zaletę. Jeśli zgodzimy się
na otwarcie PPE, pracodawca będzie nam na nie
wypłacał dodatkowe wynagrodzenie – do 7% pen-

sji miesięcznie
W przypadku IKZE
(Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), główną korzyścią jest
to, że możemy odliczać w
PIT wpłaconą tam kwotę i
w rezultacie otrzymywać
co roku zwrot podatku. Za
wpłaty dokonane w tym
roku taki zwrot wynosić
będzie nawet 920 zł. Warto dodać, że IKE, IKZE i
PPE mogą przybierać bardzo różną formę. Może
to być po prostu konto
oszczędnościowe, ale także fundusze inwestycyjne,
ubezpieczenie na życie, a
nawet rachunek maklerski.
Nie musimy między tymi
rozwiązaniami wybierać,
możemy jednocześnie posiadać IKE, IKZE i PPE.

Pracowniczy
Plan Kapitałowy
(PPK) lub
Indywidualny
Plan Kapitałowy
(IPK)
Planowana reforma ma
wprowadzić nowe rozwiązania służące do dodatkowego oszczędzania
na emeryturę. Wszyscy
pracujący mają automatycznie zostać zapisani
do PPK lub IPK. Tam co
miesiąc ma być odkładane
od 2% do 4% naszej pensji. Dodatkowe 2% do 3%
dopłaci nam pracodawca.
Dzięki temu, po 25 latach
oszczędzania, mamy uzyskać dodatkową emeryturę w wysokości od 612 zł
do 1068 zł. Warto dodać,
że oszczędzanie w tej formie ma więcej ograniczeń
niż poprzez IKE, IKZE
czy PPE. Tam pieniądze
możemy bowiem wpłacać
i wypłacać w dowolnym
momencie. W PPK i IPK
będziemy mieli możliwość
wypisania się tylko przez
pierwsze 3 miesiące od
momentu, gdy zostaniemy
w nim automatycznie zapisani.
red.
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 Często nie korzystamy
z przysługujących nam
praw z czystej niewiedzy.
Trudno się temu dziwić, gdyż w wielu aktach
prawnych nie brak określeń, które – szczególnie
dla laika – mają zupełnie
inne znaczenie, niż się na
pozór wydaje.
 Jakie mamy prawa?
Jak z nich korzystać?
 Czy zdajemy sobie
sprawę, jakie z przysługujących nam praw wynikają dla nas ograniczenia?
 Akademia Obywatelska 7 dni to przewodnik
po meandrach prawa,
kruczkach i pułapkach
przepisów.
 Akademia Obywatelska 7 dni to kompendium
wiedzy o prawach i ograniczeniach z nich wynikających.
Wielokrotnie nasi Czytelnicy zgłaszali nam potrzebę rozszerzenia porad o prawach członków spółdzielni
o zagadnienia dotyczące
praw osób zatrudnionych w
spółdzielniach socjalnych,
które są podmiotami istniejącymi w polskim porządku
prawnym od stosunkowo
niedługiego czasu, a już wywołują wiele kontrowersji,
wynikających po części z
braku powszechnej wiedzy
na temat ich specyfiki, a po
części z luk i niuansów prawa. Dlatego w tym kierunku
kontynuujemy zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl
artykułów o spółdzielczości.
Polskie prawo z pewnością nie jest proste do ogarnięcia, lecz przy odrobinie
dobrej woli można rzeczowo wyjaśnić, dlaczego coś
funkcjonuje tak a nie inaczej
i co można, a czego nie.
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Niezbędnik świadomego
członka spółdzielni (część 7)
Kto się kwaliﬁkuje
do socjalnej?
Samo pojęcie spółdzielni socjalnej wprowadzono
ustawą z 20 kwietnia 2004
o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
wprowadzającą również stosowne zapisy do ustawy z 16
września 1982 – Prawo spółdzielcze, zastąpione później
ustawą z 27 kwietnia 2006
o spółdzielniach socjalnych,
która po zmianach obowiązuje do dziś. Myśląc o powołaniu spółdzielni socjalnej,
trzeba poszukać osób, które
się do tego kwalifikują, bo
spełniają warunki określone
w ustawie i stąd są potocznie
określane jako osoby „kwalifikowalne”.
Przekładając na „ludzki
język” aktualnie obowiązujcą treść pierwszego ustępu
artykułu 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych, można
się dowiedzieć, że spółdzielnię socjalną mogą obecnie
założyć następujące osoby:
– bezrobotni,
– absolwenci centrum integracji społecznej, którzy
przez okres nie krótszy niż 6
miesięcy uczestniczyli w zajęciach w centrum integracji
społecznej (CIS),
– absolwenci klubu integra-

cji społecznej, którzy uczestniczyli w klubie integracji
społecznej (KIS) przez okres
nie krótszy niż 6 miesięcy
oraz zrealizowali postanowienia kontraktu socjalnego,
– niepełnosprawni,
– pozostające bez zatrudnienia osoby do 30. roku
życia lub po ukończeniu 50.
roku życia, posiadające status poszukujących pracy.
Jednak drugi ustęp artykułu 4 dodaje, że spółdzielnię
socjalną mogą założyć także niektóre osoby prawne, a
konkretnie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i kościelne
osoby prawne. I wtedy to te
podmioty są członkami spółdzielni, przy czym artykuł 5a
narzuca im obowiązek zatrudnienia co najmniej pięciu
osób „kwalifikowalnych” w
terminie pół roku od zarejestrowania spółdzielni.

Same dobre
praktyki...
W zasadzie na powtarzaniu za ustawą katalogu osób
„kwalifikowalnych” opiera
się przytłaczająca większość
poradników, wydawanych z
reguły za pieniądze „z projektu”, czyli najczęściej z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub

rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (FIO).
A jako przykłady „dobrych praktyk” są drukowane (przeważnie na śliskim
papierze), niewiele mające
wspólnego z rzeczywistością, naiwne historyjki o
tym, jak Sierotka Marysia z
gromadą krasnoludków zagrożonych
wykluczeniem
społecznym założyli sobie
wielobranżową spółdzielnię
socjalną „i żyli długo i szczęśliwie” – utrzymane w stylistyce radzieckich elementarzy „Azbuka”. Przy tym
w ogóle nie wspomina się o
problemach z funkcjonowaniem spółdzielni.
Nie można jednak udawać, że zawsze wszysto jest
„cacy”. Jesteśmy dorośli i
wiemy, że skaleczenie boli.

A co z niedobrymi
praktykami?
Wielka szkoda, że nie
drukuje się katalogów „niedobrych praktyk”, czyli opisów sytuacji, które w teorii
nie powinny mieć miejsca,
ale jednak w rzeczywistości
ich nie brak. Dzięki temu
niejednokrotnie można by
zaradzić złu, ucząc się na błędach cudzych, nie od razu na
własnych...

A co może
„nie zagrać”?
Po pierwsze, jeżeli się podejmuje decyzję o założeniu
spółdzielni socjalnej, to musi
być dobrze dopracowany pomysł na to, co spółdzielnia
konkretnie ma robić, czyli na
czym zarabiać, bo założenie
spółdzielni, która „może robić wszystko”, nie rokuje jej
powodzenia.
Po drugie, do kierowania
spółdzielnią nie nadają się
ludzie, którym brak woli
współpracy z załogą i umiejętności pracy w grupie, którzy nie chcą i nie potrafią
zrozumieć potrzeb pracowników.
Po trzecie, niedopuszczalne jest, aby do spółdzielni
werbować osoby, które mimo
iż są „kwalifikowalne”, to
w ogóle nie wiedzą, o co w
tym chodzi, tylko „się mogą
podpisać”. Każdy kandydat
powinien zostać poinformowany, czym jest spółdzielnia. Że bycie pracownikiem
spółdzielni, a bycie jej członkiem, to dwie różne sprawy.
Po czwarte, jeżeli spóldzielnię zakłada organizacja
pozarządowa lub gmina, to
powinno się „kwalifikowalną” osobę zatrudnianą w
spółdzielni poinformować o

tym, że (zgodnie artykułem
5a ustawy o spółdzielniach
socjalnych) po roku pracy w
spółdzielni socjalnej ma prawo zostać jej członkiem.

Być, albo nie być
członkiem?
Zapewne nie każdy „kwalifikowalny” pracownik spółdzielni może chcieć zostać
też członkiem, bo z tym
wiążą sie przecież nie tylko
prawa, ale i obowiązki. Ważne jednak, żeby wiedział, iż
może z tego prawa skorzystać. Bo przecież członkowie
spółdzielni, stanowiąc na
walnym zgromadzeniu większość, mogą choćby odwołać
jej zarząd, zdecydować o
zmianie zakresu działalności
i przeznaczeniu posiadanego
przez spółdzielnię majątku.
Bo spółdzielnia ma przede
wszystkim służyć „społecznej i zawodowej reintegracji
jej członków”.
Źle jest zatem w tych
spółdzielniach, gdzie członkami są tylko założyciele
– osoby prawne (np. gmina
i zaprzyjaźniona z urzędem
gminy organizacja pozarządowa). A ludzie – do roboty.
Albo tylka na „słupy” służące „koszeniu” dotacji. (cdn.)
Marcin Paruzel

Artykuł 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych

Artykuł 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym

Artykuł 5a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych

1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.3)),
2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z
późn. zm.4)),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-bilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
późn. zm.5)),
4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu
50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej
liczby założycieli;
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego;
3) kościelne osoby prawne.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dotacji – oznacza to dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
1a) absolwencie centrum integracji społecznej – oznacza to osobę, która przez
okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji
społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba
ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od
dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
1b) absolwencie klubu integracji społecznej – oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego;
2) organizacjach pozarządowych – oznacza to organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające
na rzecz osób, o których mowa w art. 1, z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie;
3) przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
4) reintegracji społecznej – oznacza to działania, w tym również o charakterze
samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej
lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności
lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
5) reintegracji zawodowej – oznacza to działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy;
(...)

1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki
samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia
w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu
spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po
12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni
socjalnej.
3. Z osobą zatrudnioną na zasadach określonych w ust. 1, która
następnie założyła lub przystąpiła do innej spółdzielni socjalnej,
podjęła działalność gospodarczą lub zatrudnienie u innego pracodawcy, rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę.
4. W terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej
umowy o pracę na podstawie ust. 3 spółdzielnia socjalna ma
obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1.
5. Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na
przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw,
a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych.
6.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne
osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
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ZUS ostrzega

Jest taki
pomnik
„Niewielu mieszkańców Częstochowy słyszało
o pomniku Orląt Lwowskich, a jeszcze mniejsza grupa - widziała ten
pomnik. A szkoda, bo w
opinii wielu osób z innych
miast, zaliczany jest do
najładniejszych pomników tego typu w Polsce.
Warto więc przekazać
nieco więcej informacji o
tym obiekcie.
Z inicjatywą budowy
pomnika poświęconego pamięci bohaterskich obrońców Lwowa (młodzież
szkolna, studenci) zwanych
„Lwowskimi
Orlętami”,
którzy w dniach 1-22 listopada 1918 r. walczyli
o Polski Lwów, wystąpił
w 2002 r. Zarząd Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa
Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Rozpoczęły się starania o różnego
typu zezwolenia, finanse,
sponsorów, poszukiwanie
architekta, rzeźbiarza, wykonawców. W 2003 r. (28
października) Rada Miasta
poparła tą inicjatywę, a Prezydent Miasta objął honorowy patronat nad budową.
Projekty pomnika wykonali architekt mgr inż. Mariusz Błażewicz oraz art.
rzeźbiarz Szymon Wypych.
Uzyskano zgodę Rady
Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Warszawie.
Gromadzono
fundusze.
Prace mogły ruszyć.
W dniu 21 kwietnia
2006 r. odbyło się uroczyste wmurowanie w fundamenty pomnika dwóch
mosiężnych urn w kształcie
łusek artyleryjskich, z których jedna zawierała akt
erekcyjny, a druga ziemię
z Cmentarza Orląt we Lwowie. W tej uroczystości brał
udział ówczesny Prezydent Miasta Tadeusz Wrona, Przewodniczący Rady
Miasta Ryszard Szczuka,
członkowie Towarzystwa
z prezesem Wacławem Baczyńskim, przedstawiciele
organizacji kombatanckich,
młodzież i mieszkańcy.
Z kolei w dniu 9 czerwca

2006 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Była to okazała uroczystość z udziałem
znakomitych gości, m.in.
Wicewojewody
Śląskiego Artura Warzochy, Prezydenta Miasta Tadeusza
Wrony, Przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda
Szczuki, posłów na Sejm
RP, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo –Wschodnich
Andrzeja Kamińskiego, Ks.
abp. Stanisława Nowaka
- Metropolitę Częstochowskiego, Paulina z Jasnej
Góry - o.płk Jan Golonki,
delegacji Polaków ze Lwowa, a wśród nich pracowników Cmentarza Obrońców
Lwowa i Prezesa Polskiego
Towarzystwa Opieki nad
Grobami Wojskowymi we
Lwowie Jana Franczuka.
Oczywiście nie zabrakło
członków naszego Towarzystwa i prezesa Wacława
Baczyńskiego, a także delegacji Oddziałów naszej
organizacji z innych miast
Polski. W naszej uroczystości udział wzięły liczne
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, częstochowskich szkół, ZHP
i innych organizacji, a także nie zabrakło Kompanii
Honorowej Komandosów
z Lublińca. Było uroczyste poświęcenie pomnika,

okolicznościowe przemówienia, apel poległych, honorowa salwa z karabinów,
złożenie wiązanek kwiatów, a na zakończenie
montaż słowno-muzyczny o tematyce lwowskiej
w wykonaniu młodzieży
Gimnazjum nr 21 im. Orląt
Lwowskich.
A jak wygląda pomnik?
Kolumnę opasują cztery
tablice z brązu z płaskorzeźbami - z przodu i z tyłu
to fragmenty Cmentarza
Orląt (Łuk tryumfalny i
katakumby), na bocznych
ścianach herby Lwowa i
Częstochowy. W górnej
części kolumny widnieje
napis z mosiężnych liter:
„Mortui sumt ut liberi viva-mus”, nad nim umieszczono Krzyż Obrony Lwowa
z mieczami i dwie gałązki
laurowe. Z kolei na tylnej
ścianie kolumny, widnieje data 1-22.XI.1918 r. (w
tych dniach toczyły się walki z Ukraińcami o Polski
Lwów), a niżej wymienione
są nazwiska kilku pochodzących z naszego miasta
obrońców Lwowa, którzy
stracili życie w tej walce.
Są to: Stefan Setkiewicz,
Zygmunt Dzieżbicki, Stanisław Skotnicki, Edward
Gospodarek.
Pomnik jest na Placu
Orląt Lwowskich przylegającym do Alei Pokoju (naprzeciwko budynku dawnego kina „Relaks”, a obecnie
Tesco, na częstochowskim
Rakowie).
Każdego roku w rocznicę zakończenia zwycięskiej
obrony Lwowa odbywa
się uroczystość z udziałem
władz miasta, organizacji
społecznych,
młodzieży
szkolnej i mieszkańców.
Pamiętamy o Orlętach.
Organizatorami są Urząd
Miasta i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich
w Częstochowie.
Należy wspomnieć, że
w lipcu 2009 r. pod pomnikiem złożył kwiaty b. Prezydent RP na Uchodźstwie
Śp. Ryszard Kaczorowski.
Andrzej Szlichta
Częstochowa”.
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przed
oszustami
Z dniem 1 października 2017 r., w
związku z wejściem w życie ustawy
obniżającej wiek emerytalny do 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
wiele osób zamierza skorzystać z
uprawnień emerytalnych i zakończyć
swoją aktywność zawodową. Każda z
tych osób chciałaby, by przyznane jej
świadczenie emerytalne było jak najwyższe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 3 lipca br.
oferuje swoim klientom bezpłatną pomoc doradców emerytalnych, którzy
m.in. korzystając z kalkulatora emerytalnego, mogą obliczyć prognozowaną wysokość przyszłej emerytury.

Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach pracownik ZUS może złożyć wizytę w domu
Wizyta pracownika ZUS w domach
klientów możliwa jest tylko wówczas
gdy:
* przeprowadza się kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich – jeżeli
nie jesteśmy chorzy, nie mamy co spodziewać się takiej wizyty;
* przeprowadza się kontrolę płatnika składek, jeśli siedziba firmy jest w
tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika składek, inspektorzy umawiają się
z wyprzedzeniem.

ZUS ostrzega – co czytamy w komunikacie, że: „pojawili się oszuści, którzy
oferują przyszłym emerytom jakoby korzystniejsze obliczenie wysokości emerytury, aniżeli czynią to doradcy emerytalni ZUS. Niestety jedynym celem
takich działań jest narażenie na straty
finansowe przyszłych emerytów. Osoby takie nie dysponują ani odpowiednią
wiedzą, ani precyzyjnymi narzędziami,
które pozwalają im spełnić swoje obietnice.”

Poza wymienionymi przypadkami
nie ma możliwości, by pracownicy ZUS
odwiedzali klientów w domach.
Pracownicy ZUS nie składają też telefonicznych, ani osobistych propozycji
płatnego wypełnienia jakichkolwiek
wniosków (np. o ponowne przeliczenie emerytury). Pomoc w nieodpłatnym
wypełnianiu wniosków można otrzymać we wszystkich placówkach ZUS na
terenie całego kraju.
red.

PRZEPIS

Zapiekanka z grzybami
leśnymi i serami
Składniki:
- 2 łyżki oleju rzepakowego
- 1 mała cebula
- 300 g świeżych podgrzybków
- 100 g świeżych kurek
- 200 g serka topionego kremowego
- 500 ml mleka
- 1 łyżka ciemnego sosu sojowego
- 100 g sera żółtego typu
Gouda
- sól, pieprz ziołowy, pieprz
czarny do smaku
Przygotowanie:
Kurki i podgrzybki oczyścić, pokroić w średnie kawałki i podsmażyć na oleju
razem z cebulą pokrojoną
w kostkę. Dodać mleko, serek topiony i całość zagotować. Następnie zmiksować
i doprawić do smaku sosem
sojowym, pieprzem i solą.
Przelać do miseczek żaroodpornych, posypać startym
na tarce serem żółtym i zapiec od góry w piekarniku.
Udekorować listkami natki
pietruszki. Smacznego!

86

15

nr 38 (697)

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

Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

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

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

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu
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W tym roku mija 40 lat istnienia koła Budowlani, jednej z najstarszych
i największych jednostek terenowych Okręgu PZW w Częstochowie.
Obchody jubileuszu członkowie koła zorganizowali przy zbiornikach w
Strzelcach Wielkich, rozpoczynając je zawodami wędkarskimi.

40-lecie Koła PZW Budowlani

Do rywalizacji o puchary przystąpiło 27 zawodników, wśród
których znalazły się reprezentacje
z zaprzyjaźnionych Kół. Zawody
odbyły się na zbiorniku „No kill”,
a wśród złowionych ryb były m.
in. karpie, płocie, okonie i szczupak.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami i
upominkami.
Po uhonorowaniu zwycięzców
zawodów rozpoczęła się część

oficjalna. Wiceprezes Okręgu Andrzej Brędzel wręczył prezesowi
Koła Krzysztofowi Juszczykowi puchar oraz odznaczenie „Za
zasługi dla PZW” przyznane dla
Koła Budowlani przez Zarząd
Główny PZW.
Odznaczono również członków Koła odznakami PZW - złotą
otrzymał Sylwester Modliński, a
srebrną Edyta Juszczyk; medale
„Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” wręczono Henrykowi Ja-

kubowskiemu i Witoldowi Pali;
natomiast „Medale za zasługi w
rozwoju wędkarstwa Okręgu PZW
w Częstochowie” otrzymali Stanisław Olejnik i Andrzej Kucharski.
Koło otrzymało również szereg
pucharów i tablic pamiątkowych
od delegacji zaproszonych Kół,
odwdzięczając się jubileuszowymi
statuetkami.
Wszyscy uczestnicy obchodów
zostali obdarowani pamiątkowymi
znaczkami i koszulkami.

Wyniki najlepszej
dziesiątki zawodów
wędkarskich:

1. Roman Kochel, KOŁO
KOLEJARZ – 8.125 pkt.
2. Tomasz Zdrojkowski, KOŁO
BUDOWLANI – 7.955 pkt.
3. Kamil Chęciński, KOŁO STAROKRZEPICE – 5.315 pkt.
4. Arkadiusz Komorowski, KOŁO
KOLEJARZ – 3.940 pkt.
5. Sylwester Modliński, KOŁO
BUDOWLANI – 3.835 pkt.

6. Zenon Baka, KOŁO BUDOWLANI – 3.315 pkt.
7. Janusz Rospondek, KOŁO BUDOWLANI – 3.255 pkt.
8. Tomasz Całka, KOŁO BUDOWLANI – 3.170 pkt.
9. Andrzej Kucharski, KOŁO
BUDOWLANI – 2.915 pkt.
10. Zbigniew Wdowicz, KOŁO
STRZELCE WIELKIE –
2.885 pkt.
Tekst: Edyta Juszczyk
Zdjęcia: Robert Amborski
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Masza

Kotka urodzona w listopadzie 2016 roku, rasy europ. Umaszczenie
czarne z białym. Masza nie potrafi odnaleźć się w schronisku. Boi się
innych kotów, jak również boi się ludzi. Pilnie potrzebuje domu, gdzie
ktoś spokojnie mógłby ją przekonać do człowieka. Czeka na nowy dom
od maja 2017 r.

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

1. Jak dbać o noże kuchenne?
Podstawowa zasada to używanie noży zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie otwierajmy
nożem puszek, konserw, czy
słoików, nie używajmy noży
do prac w ogródku, bo będą się
tępić i wyszczerbiać. Ponadto
noże kuchenne nie lubią wilgoci, dlatego lepiej nie zostawiać
ich w zlewie z brudnymi
naczyniami, ani nie zostawiać
na ostrzu resztek jedzenia.
Po dokładnym umyciu noży,
należy je starannie wytrzeć.
Powinny być przechowywane
w suchym i odpowiednim do
tego miejscu. Umieszczone w
szufladzie z innymi sztućcami będą się szybciej tępić.
Dlatego najlepsze są specjalne bloki (np. drewniane) z
otworami do przechowywania
noży, można je też przyczepiać
do specjalnej magnetycznej
listwy. Lepiej też nie myć
noży w zmywarce, bo mogą
się zniszczyć, szczególnie
drewniana rękojeść. Nożami
nie można kroić bezpośrednio
na twardej powierzchni, na
przykład blacie kamiennym.
Używajmy desek do krojenia,
najlepiej drewnianych. Każdy
nóż kuchenny trzeba od czasu

do czasu naostrzyć używając
specjalnych ostrzałek.
2. Jak pokonać nieprzyjemny
zapach z ust? Po pierwsze
starannie myj zęby po każdym
posiłku, czyść też język.
Używaj nici dentystycznych
i płynów do płukania, które
ograniczają mnożenie się bakterii i odświeżają oddech. Po
drugie wylecz zęby i dziąsła,
usuń kamień i osad nazębny,
kontroluj też stan protez.
Dziury w zębach, chore dziąsła
czy śluzówka bardzo często są
źródłem przykrego zapachu.
Po trzecie udaj się do laryngologa, bo częstą przyczyną
nieprzyjemnego oddechu są
schorzenia gardła, nosa i zatok.
Winę za niemiłą woń mogą też
ponosić schorzenia gastryczne,
np. zapalenie śluzówki żołądka, nieżyt przewodu pokarmowego, zespół złego wchłaniania. Nieświeży oddech pomoże
zamaskować żucie gumy,
ssanie miętowych cukierków,
żucie natki pietruszki czy liści
mięty, a także goździków lub
ziarenek kawy. Pomaga też
cynk, np. w postaci tabletek do
ssania, bo obniża poziom lotnych związków siarki i hamuje
ich powstawanie.

Motto na 7 dni
„Gdyby wszyscy politycy
mówili jedynie o sprawach,
na których się znają, byłoby
o wiele ciszej na świecie.”
Groucho Marx

HUMOR

na dobre 7 dni
– Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień
urlopu, by pomóc teściowej przy przeprowadzce?
– Wykluczone!
– Bardzo dziękuję, wiedziałem, że mogę na pana
liczyć...
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

O dzikach
i kruku
Spotkanie z dzikiem,
zwierzęciem dużym, dzikim i
uzbrojonym w szable, nie należy do miłych. Możemy jako
anegdotę traktować filmiki ze
stadami loch i warchlaków
spacerujących po plaży w
Świnoujściu; ale ten sam widok na Lisińcu czy Parkitce
to już nieprzyjemna przesada.
Ale one są; bezceremonialnie
gwałcąc niepisaną umowę:
dla dzika las, dla człowieka
ogródek przed domkiem.
Dzik, niestety, nie jest jedyną istotą żywą preferującą
miasto. Wszystko bowiem
z oportunizmu wyrażającego się przekonaniem, że tam
gdzie mi lepiej jest moja ojczyzna. Życie w lesie nawet
dla dzika, nie jest przyjemne.
Grasują myśliwi, ryć trzeba
coraz głębiej by dorwać się
do żołędzi, w dodatku pogoda „pod psem”, jak nie leje
to spiekota. Ogólnie biorąc
najczęściej zwierze preferuje
miejsce, gdzie bez większego
wysiłku zdobędzie jedzenie.
Kiedyś łabędzie męcząc się
okrutnie odlatywały do cie-

płych krajów; dziś Polak nie
da im z głodu umrzeć więc
zrezygnowały z turystyki.
I nie tylko one. Podobno
w mieście spotkamy więcej
rzadkich gatunków, niż w ich
leśnych ostępach. Przyzwyczailiśmy się do pustułek,
pewnie i jastrzębie się osiedlają; spacerują po ulicach
już nie tylko sarny, ale i łosie,
lisy zamiast kurników wolą
Mc Donalda. Normalne, że
i dziki docierają. Człowiek-mieszczuch wymyślił śmietnik i wyrzuca do niego tony
żywności. Po co się męczyć,
ryć po lesie, skoro można
skorzystać z żarcia śmietnikowego ?
Skoro naturalnym jest, że
nawet dzik ze zwierza leśnego
zmienia się w mieszczucha;
to ten sam proces dotyczy
także ludzi. Setki, a może nawet tysiące, tekstów poświęcono zjawisku uzależnienia
ludzi od pomocy społecznej.
Zaczyna się od dobrego serca.
Owa dobroć przezwycięża lo-

gikę, każe dawać proszącemu
jakiś datek. Dajemy żebrakowi: wynagradzamy jego postawę i zachęcamy by żebrał
dalej, tylko jeszcze natrętniej.
Podobnie czynimy jako zbiorowość, tworząc ideologiczne
usprawiedliwienia państwa
opiekuńczego. Im więcej dajemy, tym więcej ludzi staje
się od pomocy uzależniona.
A uzależnieni, jak przyzwoici narkomani, domagają się
hucznie zwiększania dawki.
Nie chcemy widzieć, że rząd
zabiera siłą i podstępem nasze pieniądze; widzimy rząd
jak daje i chcemy by dawał
więcej i więcej.
Wrzucę tu drugi wątek.
Częstochowska firma Press
Mebel tworzy półtysiąca
miejsc pracy w....Skarżysku.
Dlaczego tam: w końcu nasz
rząd częstochowski daje i
daje przedsiębiorcom, mamy
sse i program wspierania.
Powód prozaiczny: bo nie
ma kto u nas pracować, wykonywać żmudną robotę przy
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tapicerce. Stajemy się jak
te dziki; po co żmudnie ryć
w lesie, skoro łatwiej karmić
się na śmietniku ( z pomocy
społecznej). Nikt nie lubi, ani
dziki, ani ludzie, ciężko pracować. Jest jednak pewna,
niewidoczna granica: jeśli
zabraknie chętnych do pracy,
kto zarobi na to by dawać. Ot,
taka zagwozdka.
A prócz tego pochłonięci
jesteśmy dyskusją o kruku
w herbie. Temat na czasie,
bo jakże: wszyscy maja orły.
I Niemcy i Rosjanie, Ślązacy i Mazurzy, zdecydowana
większość miast, a my jak
odmieńcy z jakimś krukiem.
Zmienimy sobie też na orła
( albo chociaż na syrenkę) i
będziemy bardziej ucywilizowani.
Szkoda mi kruka, bo to
ptak ładny i pracowity. Pełni
niewdzięczną rolę inspektora
sanitarnego, zżerając porzuconą przez człowieka padlinę.
Orzeł go w tym nie zastąpi.
Jarosław Kapsa

Guillaume Seignac (1870–1924):
„Lenistwo” – 1915 r.
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