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NASZĄ GAZETĘ 
ZNAJDZIESZ
W CZĘSTOCHOWSKICH 
PUNKTACH OPŁAT 
„ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 (w Centrum Handlowym Jagiellończycy)
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP)
al. Armii Krajowej 68a
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce)
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ)
ul. Krasińskiego 2

Do naszej publikacji odniósł 
się Urząd Marszałkowski,  
wszczynając w Częstochowie 
kontrolę

Nasza rozmówczyni, przyję-
ta na stanowisko kosmetyczki w 
swoim zawodzie nie przepraco-
wała ani jednego dnia. Co więcej, 
z powodu braku zleceń kobieta 
kilka miesięcy siedziała w domu, 
otrzymując w tym czasie pensje 
(pełny etat) z pieniędzy unijnych. 
Wszystkie panie, przyjęte do pra-
cy w „Jasne, że zmiana”, zajmują 
się opieką nad osobami starszy-
mi, często niepełnosprawnymi.

Prezesem spółdzielni jest 
Agnieszka Gruziewska [jedno-
cześnie pracownik Urzędu Mia-
sta – red. przyp.], a jej zastępcą 
Marzena Szczukocka. Wszelkie 
koszty: szkoleń, zakupu sprzętu, 
pensji i ZUS-ów od pracowni-
ków oraz wiele innych pokrywa 
ze środków Unii Europejskiej 
Urząd Marszałkowski w Ka-
towicach za pośrednictwem 
Jurajskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, którego 
dotychczasową szefową była 
Marta Leżańska.  A czym jest 
JOWES? Mówiąc najprościej, 
jakby „wydziałem” w miejskiej 
spółce Agencji Rozwoju Re-
gionalnego, na czele której stoi 
Marcin Kozak, natomiast stupro-
centowym właścicielem ARR-u 
jest miasto Częstochowa, którym 
rządzi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Mamy więc do czy-
nienia z sytuacją, w której miasto 
tworząc Spółdzielnię Socjalną 
„Jasne, że zmiana” przez co stało 
się jej współwłaścicielem, wy-
grywa konkursy na dotacje, zor-
ganizowane przez własną spółkę 

ARR za pośrednictwem JOWES-
-u, który jest częścią ARR-u.

Ponieważ pieniądze na otwar-
cie Spółdzielni Socjalnej „Jasne, 
że zmiana” pochodziły z Urzędu 
Marszałkowskiego i to on prowa-
dzi nadzór, redakcja Tygodnika 
7 dni doszła do wniosku, że to 
urząd w Katowicach powinien 
mieć wiedzę na temat wydatko-
wania pieniędzy unijnych, któ-
re Marszałkowski przekazał do 
Częstochowy.

Zwróciliśmy się do Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowi-
cach z prośbą o udzielenie nam 
przejrzystych odpowiedzi na 
kilka pytań. Chcieliśmy poznać 
opinie urzędników z Katowic. 
Niestety, na większość pytań nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi z urzę-
du, bo ten przesłał nasze pytania 
do ARR-u w Częstochowie. 

Niech nam ktoś powie - 
czy to nie są jaja...?!

Publikujemy materiał przesła-
ny przez Urząd Marszałkowski w 
Katowicach:

- Jaki by powód, że Gmina 
Częstochowa przystąpiła do 
zakładania spółdzielni „Jasne, 
że zmiana” jako jej założyciel?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Zgodnie z celami Projektu i dzia-
łania 9.3.1 RPO WSL oraz Regu-
laminem udzielania wsparcia fi-
nansowego w projekcie JOWES 
do założenia przedsiębiorstwa 
społecznego i udziału w projek-

cie może przystąpić każda grupa 
inicjatywna spełniająca kryteria 
zawarte w ww. dokumentacji. 
Szczegółowych informacji do-
tyczących inicjatywy założenia 
spółdzielni socjalnej „Jasne, że 
zmiana” mogą udzielić jedynie 
członkowie grupy inicjatywnej, 
tj. Gmina Miasto Częstochowa 
oraz Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (PKPS).

- Dlaczego współzałożycie-
lem „Jasne, że zmiana” był 
akurat PKPS?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Zgodnie z naszą wiedzą, Gmi-
na Miasto Częstochowa dobiera 
partnerów do tego typu grup ini-
cjatywnych w procesie otwartego 
naboru. W ramach działań JO-
WES nie mieści się dobór part-
nerów/członków grup inicjatyw-
nych, stąd też nie leży w naszych 
kompetencjach weryfikacja kry-
teriów ich doboru.

- Czy podmioty zakładające 
spółdzielnię (gmina i PKPS) 
wniosły coś od siebie na rzecz 
spółdzielni?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Zgodnie z regulaminem udzie-
lania wsparcia finansowego w 
projekcie JOWES, każdy Bene-
ficjent pomocy jest zobowiązany 
do wniesienia wkładu własnego 
na każde utworzone miejsce pra-
cy. Szczegółowe zapisy dotyczą-
ce wniesienia wkładu własnego 
zawarte są w umowie o przyzna-
nie środków finansowych.

- Czy składając wniosek o 
dofinansowanie założenia spół-
dzielni „Jasne, że zmiana”, za-
łożyciele mieli kandydatów do 
zatrudnienia, zwłaszcza, że już 
na etapie składania wniosku 
kandydaci są wymagani w pro-
jekcie JOWES?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Każda grupa inicjatywna składa-
jąca wniosek o przyznanie środ-
ków finansowych – biznesplan 
wskazuje we wniosku osoby do 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
społecznym.

 ciąg dalszy na stronie 3

W numerze 37 (696) opisaliśmy proces 
tworzenia i funkcjonowania Spółdzielni 
Socjalnej „Jasne, że zmiana”, powołanej 
do życia przez urząd miasta Częstocho-
wy i Polski Komitet Pomocy Społecznej 
w Częstochowie (PKPS). Spółdzielnia za-
trudnia trzy opiekunki osób starszych, 
dwie fryzjerki i jedną kosmetyczkę. Ską-
dinąd słuszna idea powołania spółdziel-
ni, która prócz usług opiekuńczych dla 
seniorów w miejscu ich zamieszkania 
miała świadczyć usługi kosmetyczno-fry-
zjerskie w domu klienta – mówiąc kolo-
kwialnie - umarła śmiercią naturalną. 
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Kontynuujemy 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 kom-
putery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Ubaw w 7dni
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.

Jak to było w PRL-u
Rozwiąż quiz! 
Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest 
prawidłowa.
Fragment jakiego przedmiotu 
przedstawia zdjęcie?
a) zasłona okienna
b) autotransformator
c) radio lampowe
d) blat włókienniczy

W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź. 
Miłej zabawy!
Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego nu-
meru – temperówka – udzielił pan Jacek.
Gratulujemy poprawnej odpowiedzi. red.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

@ Podziemny Salon Prasowy 7 dni: 
Nie damy sobie zamknąć ust!

Chetig: Jako cyklista czekam teraz na przedstawiciela 
pieszych, który przeprosi rowerzystów za urządzanie space-
rów po ścieżkach rowerowych. 

@ Poseł Giżyński zawiesił radnego 
Klubu PiS

Leon: Takie kibolstwo w radzie miasta - gówniarzeria... 
z PiS

@ Jasne, że... wpuszczeni w kanał 
smutna@onet.pl: Tak Pan Prezydent Matyjaszczyk 

wspólnie z Panią Dyrektor Barbarą Mizerą rozwalili MOPS 
dla swoich potrzeb. Szkoda że redakcja 7 Dni nie podjęła 
wcześniej tematu kiedy przekazywane były usługi PKPS-
-owi, Dzienne placówki Pani Mstowskiej i Ciesielskiej i 
Pani Markowskiej. Wszystko poszło na biznes nie liczył się 
nikt z ludźmi i tak złote motylki mają dobrze w naszym mie-
ście.

@ Z ostatniej chwili
Anonim: ale PO i SLD mają koalicję w województwie 

także nie ma szans na ukaranie kogokolwiek.
Solidariti: Ha,ha, jaka kontrola to tak samo jak złodziej 

łapie złodzieja, proszę zapytać pana V-ce prezydenta Sobo-
raka jak wyglądała kontrola NIk-u z delegatury Katowickiej 
w Wydziale Mienia Właścicielskiego,faktem jest,że w tym 
czasie uciekła ma emeryturę koleżanka P.Soboraka Małgo-
rzata K. która handlowała mieszkaniami na lewo i prawo i 
co kontrola zrobiła nic i dalej jest bałagan delikatnie rzecz 
ujmując i Prezydent K. Matyjaszczyk ma to gdzieś,okra-
dają wspólnoty jak chcą i ich praw nie interesuje, bo sądy 
i prokuratura w Częstochowie to ta sama patologia jak w 
całej Polsce ,gdyż od 1989 do 2015 w Polsce rządził PRZE-
STĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA jak SB,UB i tyle t te-
macie,Pani redaktor proszę nie czekać na żadne kontrole i 
wyjaśnienia bo to ta sama grupa,która działa poza prawem. 

Anonim: ja wierzę w obiektywną kontrolę i w końcu ktoś 
się za to wszystko weźmie to tak być nie może

obiektywny: Dobra wiadomość, ale czy efekt końcowy 
też przyniesie nam dobrą wiadomość i skończą się machloj-
ki robione przez ostatnie 7 lat. Mam wątpliwości, przecież 
kruk krukowi oka nie wykole.

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

sonia200@op.pl: tak ja tez dalam sie nabrac niestety 
czego bardzo załuje ,ale niestety zorjentowalam sie zapo-
zno i musze z nimi pozostac przez 2lata Hieny żerujące,na 
ludziach  

silvia767676@gmail.com: Dzis 3 panow byla u nas na 
osiedlu w Bieruniu oczywiscie spiewka ze są Z Taurona 
ktory zmienil nazwe i trzeba powtornie wypisac formularz...
spławiłam pana ale po sprawdzeniu w Tauronie zapytalam 
sie ich dlaczego klamia...oczywiscie sie wyparli...moja nie-
pelnosprawna umyslowo sąsiadka niestety nie miała tyle po-
myslunku i podpisala z nimi umowe, ktora zostala za chwile 
anulowana...ale panowie dostali bynajmniej nauczke ze sa 
osoby które moga ich sprawdzic i zrobic niezły raban...mu-
sieli poczekac az skseruje dokumenty i troche a nawet wie-
cej jak troche czasu im zabralam...przynajmniej mniej osob 
oszukali w tym czasie... niestety na policje zadzwonic nie 
moglam bo slowo przeciwko słowu nastepnym razem trzeba 
bedzie przeprowadzic prowokacje i nagrywac moze wtedy 
ktorys z nich odpowie...UOKIK nalozył na nich kare 10 mi-
lionowa ale widac oplaca sie nadal w naszym kraju naciagac 
ludzi...mam nadzieje ze panowie na długo zapamietaja dzi-
siesza lekcje ode mnie na temat uczciwosci choc watpie by 
dotarlo do nich dobitnie bo mlode szczyle nie maja nic do 
stracenia...

dimel@op.pl: Byli dziś u mnie. Sąsiedzi podpisali, ale 
mnie coś tknęło i się wstrzymałem. Jestem umówiony na 
jutrzejszy wieczór. Co radzicie?

@ Czy dziecko musi być w szkole 
ubezpieczone?

Anonim: Nauczyciele powinni też informować, że ubez-
pieczenie obowiązuje 24 h, a nie jak niektórzy uczniowie i 
rodzice myślą tylko w szkole. Dochodzi do takich sytuacji, 
że ktoś, kto uległ w niedziele jakiemuś wypadkowi czeka z 
bólem na przekroczenie w poniedziałek o 8 progu szkoły, by 
symulować wypadek na jej terenie.

- Mam działkę z niewielkim domem w 
dzielnicy Podjasnogórskiej. Jesteśmy z żoną 
wiekowi, więc bardzo odpowiada nam cisza 
i spokój, których doświadczamy na naszej 
nieruchomości. Jakiś czas temu dowiedzieli-
śmy się, że na sąsiedniej działce, nowy wła-
ściciel, zamierza postawić budynek. Na po-
czątku w ogóle nie interesowaliśmy się tym, 
bo wkoło stoi mnóstwo domów jednorodzin-
nych – jeden więcej nie robi różnicy. Naszą 
czujność uśpił również fakt, że w 2005 roku 
Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę, 
iż teren położony w obrębie ulicy Wyszyń-
skiego leży w strefie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Nie przyszło nam nawet 
do głowy, że ktoś mógłby wybudować tu 
wielki budynek. Minęło kilka miesięcy, gdy 
zaczepił mnie znajomy z dzielnicy pytając, 
czy wiem, że za płotem będę miał hotel albo 
coś w tym stylu. W pierwszej chwili zamar-
łem, ale potem pomyślałem, że to nie może 
być prawda, bo uchwała radnych mówi co 
innego. Tak czy inaczej pogłoska o budowie 
hotelu, zasiała we mnie wątpliwość, więc 
zacząłem przyglądać się planowanej inwe-
stycji. Z dokumentów, które są w urzędzie 
miasta Częstochowy wynika, że właściciel 
działki otrzymał decyzje o warunkach za-
budowy. Zapytałem urzędników, dlaczego 
ta jedna działka jest przeznaczona pod bu-
downictwo wielorodzinne, skoro wszystkie 
dookoła są jednorodzinne.

Udostępniono mi dokument, w którym wy-
czytałem, że przy ustalaniu warunków zabu-
dowy dla tej działki wyznaczono obszar anali-
zowany w kształcie okręgu, gdzie znalazły się 
ulice: Wyszyńskiego, Ostrołęcka i Płocka. Na 
całym tym terenie – prócz jednego zabudowa-
nia przy Płockiej – wszystkie budynki są jedno-
rodzinne. Patrząc na mapę odniosłem wrażenie, 
że specjalnie poddano analizie tak duży obszar, 
by zahaczyć o ten jeden budynek mieszkalnic-
twa zbiorowego, w którym zresztą od wielu lat 
mieszkają zakonnice. Według mnie ten zabieg 
pozwalał właścicielowi sąsiadującemu z moją 
działką, na budowę wielorodzinną, a nie jed-
norodzinną, tak jak mają wszyscy przy Wy-
szyńskiego. Decyzja o warunkach zabudowy 
określała też liczbę lokali nowej inwestycji – 
od 4 do 8. I chociaż zadałem sobie sporo trudu, 
sprawdzając dokumenty w urzędzie, pomyśla-
łem, że to nie będzie żaden hotel czy pensjonat, 
a jedynie duży dom. 

Jednak w każdej plotce jest źdźbło prawdy. 
Niespełna miesiąc po wydaniu przez prezyden-
ta decyzji, nowy właściciel działki poprosił nas 
– przyszłych sąsiadów – o podpisanie się pod 
zgodą o usunięcie z decyzji punktu dotyczące-
go ilości lokali. Mógłby więc postawić budy-
nek wielorodzinny ze znacznie większą liczbą 
lokali, np. pod pensjonat. Przyznam, że krew 
się we mnie zagotowała. Nie dość, że może 
postawić budynek wielorodzinny wśród zabu-
dowy jednorodzinnej i do tego wbrew uchwale 
radnych, to jeszcze bez ograniczenia liczby lo-

kali. Pytam się, co tam ma powstać? - opowiada 
mieszkaniec dzielnicy Podjasnogórskiej.

By rozwiązać wątpliwości Czytelni-
ka o komentarz do sprawy zwróciliśmy 
się do magistratu. Odpowiedzi przesłało 
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Często-
chowy.

„Przekazujemy odpowiedź przygotowaną 
na podstawie informacji z Miejskiej Pracowni 
Urbanistyczno-Planistycznej oraz Wydziału 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
Urzędu Miasta Częstochowy

Omawiana działka nie jest objęta ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W przypadku braku planu miejscowego 
określenie sposobów zagospodarowania i wa-
runków zabudowy terenu następuje w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy – podst. praw-
na art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Często-
chowy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Czę-
stochowy nr 825/LI/2005 z dnia 21 listopada 
2005 r. (z późn. zm.) wskazuje dla tego obszaru 
podstawowy kierunek przeznaczenia - tereny 
zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgod-
nie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy, ustalenia studium 
są wiążące jedynie przy sporządzaniu planu 
miejscowego. Wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy niezgodnej z ustaleniami studium 
nie narusza zatem przepisów prawa. Jednakże 
w opisanym przypadku zgodność ta, niezależ-
nie od powyższego, jest zachowana.

Na teren nieruchomości położonej w Czę-
stochowie przy ul. Wyszyńskiego została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego (od czterech 
do ośmiu lokali mieszkalnych). Oznacza to, że 
na tej nieruchomości po spełnieniu wszystkich 
warunków określonych przywołaną decyzją, po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, będzie mógł 
powstać budynek mieszkalny o szerokości do 
15 m i wysokości do 8 m, tj. budynek o gaba-
rytach podobnych jak istniejąca w tym rejonie 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Decyzja wydana na podstawie przepisów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, określa możliwości zagospodaro-
wania terenu inwestora we wnioskowany przez 
niego sposób, natomiast nie zmienia przezna-
czenia tego terenu na co wskazuje art.4 przywo-
łanej ustawy, zgodnie z którym tylko w planie 
miejscowym następuje ustalenie przeznaczenia 
terenu. Decyzja taka uprawnia jedynie wnio-
skodawcę do ubiegania się o pozwolenie na 
budowę i nie przesądza o realizacji inwesty-
cji, lecz wskazuje jedynie na taką możliwość 
po spełnieniu warunków wynikających m.in. 
z przepisów szczególnych oraz po uzyskaniu 
wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 

sprawdzeń oraz prawa do dysponowania tere-
nem niezbędnym dla realizacji inwestycji.

Zabudowa mieszkaniowa może mieć cha-
rakter zabudowy wielorodzinnej lub jednoro-
dzinnej, a ta z kolei może być wolnostojąca, 
zbliźniaczona bądź szeregowa. W każdym z 
tych przypadków, sposób użytkowania obiek-
tów budowlanych i sposób zagospodarowania 
terenu jest taki sam - służy zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych. Tak więc, funkcja ta-
kich obiektów jest identyczna. Rozróżnienie 
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
wynika zaś jedynie z innych wymogów tech-
niczno - budowlanych, stawianych obu kate-
goriom budynków na gruncie prawa budow-
lanego.

Zatem zasadny jest pogląd utrwalony w 
orzecznictwie sądów administracyjnych (i taką 
zasadę przyjął organ ustalając warunki zabudo-
wy na ww. nieruchomość), że zabudowa wielo-
rodzinna stanowi kontynuację funkcji mieszka-
niowej, jeżeli na działkach sąsiednich znajdują 
się budynki jednorodzinne (vide: wyrok WSA 
w Łodzi z dnia 4 września 2013 r. sygn. akt II 
SA/Łd 560/13, LEX nr 1371131).

W przypadku spełnienia również pozosta-
łych przesłanek tj. kontynuacji parametrów, 
cech i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gaba-
rytów i formy architektonicznej obiektów bu-
dowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu, jest możliwe ustalenie 
warunków zabudowy dla zabudowy wieloro-
dzinnej wśród zabudowy jednorodzinnej.

W omawianej sytuacji organ przeprowa-
dził analizę urbanistyczno-architektoniczną 
i na jej postawie ustalił warunki zabudowy. 
Parametry i wskaźniki projektowanej zabudo-
wy ustalono w oparciu o istniejącą zabudowę 
stosując zasadę „dobrego sąsiedztwa”. Obszar 
analizowany przyjęty zgodnie z aktem wyko-
nawczym ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym przedstawiał przestrzeń 
tworzącą urbanistyczną całość i obejmował 
zabudowę na fragmencie ul. Wyszyńskiego 
(10 budynków mieszkalnych po każdej stronie 
ulicy) oraz niewielki fragment ul. Ostrołęckiej 
(gdzie przeanalizowano dodatkowo 4 budynki 
mieszkalne) i fragment ul. Płockiej (również 4 
budynki mieszkalne). Zabudowa zamieszkania 
zbiorowego nie miała zasadniczego wpływu na 
wynik ustaleń w omawianej decyzji.

Aktualnie jest przygotowana decyzja odma-
wiająca zmiany decyzji pierwotnej – w zakresie 
usunięcia zapisu dotyczącego liczby planowa-
nych lokali.

Przywołana przez redakcję uchwała Rady 
Miasta Częstochowy z roku 2005, zapewne 
dotyczy Studium Uwarunkowań i Kształtowa-
nia Zagospodarowania Przestrzennego. Otóż 
zgodnie z art 9 ust.5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym Studium nie 
jest aktem prawa miejscowego i nie może być 
podstawą do odmowy ustalenia warunków za-
budowy.” Renata R. Kluczna

Przekombinowane plany



ciąg dalszy ze strony 1.

- Czy przedstawiciele grupy 
inicjatywnej „Jasne, że zmiana” 
byli szkoleni z ekonomii spo-
łecznej, w tym z przygotowania 
biznes planu i oceny rentow-
ności przedsięwzięcia? Jak był 
oceniony biznesplan? 

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Każ-
da grupa inicjatywna zgodnie z 
regulaminem przeszła ścieżkę 
wsparcia szkoleniowo-dorad-
czego, co było wymogiem ko-
niecznym do złożenia wniosku 
o przyznanie środków finanso-
wych – biznesplanu. Wyżej wy-
mienione wnioski każdorazowo 
ocenia komisja oceny wniosków 
wybrana zgodnie z zasadą kon-
kurencyjności. Każdy biznesplan 
jest oceniany m.in. z perspek-
tywy celowości, wykonalności, 
wielowariantowości, efektywno-
ści kosztowej, operatywności i 
kompletności. Biznesplan grupy 
inicjatywnej „Jasne, że zmia-
na” został oceniony pozytywnie. 
Wniosek o przyznanie środków 
finansowych uzyskał wymaganą 
liczbę punktów premiującą do 
otrzymania wsparcia finansowe-
go. Wniosek oceniali eksperci 
zewnętrzni wybrani zgodnie z 
zasadą konkurencyjności, nie po-
wiązani (zgodnie z Wytycznymi) 
z Agencją Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. oraz uczest-
nikami projektu.

- Jakie były koszty szkoleń 
i doradztwa oraz wizyt studyj-
nych kandydatów i przedstawi-
cieli założycieli?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Śred-
ni koszt szkoleń, warsztatów in-
terpersonalnych, doradztwa oraz 
wizyt studyjnych dla grupy inicja-
tywnej planujących założenie PS 
i zatrudnienie osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym  przypadający na uczest-
nika to około 780 zł brutto.

- Z naszych informacji wy-
nika, że pracownicy JOWES 
prowadzą indywidualną dzia-
łalność gospodarczą w zakresie 
konsultingu. Czy w ramach tej 
działalności świadczyli usługi 
na rzecz Gminy Częstochowa, 
PKPS i „Jasne, że zmiana”?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Zgodnie z ustnymi oświadcze-
niami pracowników projektu JO-
WES  nie świadczą oni w ramach 
indywidualnej działalności go-
spodarczej usług na rzecz Gminy 
Miasta Częstochowa, PKPS oraz 
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że 
zmiana”.

- Skoro po utworzeniu spół-
dzielni „Jasne, że zmiana” nie 
było zapotrzebowania na wpisa-
ne w biznesplan usługi kosme-
tyczne, to jak dziś, z perspekty-

wy czasu, ten biznesplan ocenia 
Urząd Marszałkowski?

[zbiorczych odpowiedzi na 
pytania 11,12, 13, 39 udzielił 
Urząd Marszałkowski, a zapyta-
liśmy jeszcze o weryfikowanie 
wniosków przez urząd]

- (…) Jurajski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej (dalej: 
JOWES) w dniu 2015-07-06 uzy-
skał stosowną akredytację, która 
została ponowiona dnia 2016-
02-10, tym samym zgodnie z za-
pisami Regulaminu konkursu nr 
RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 mógł 
się ubiegać o dofinansowanie 
na projekt współfinansowany z 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. (...)

- Na co wnioskodawca spół-
dzielni „Jasne, że zmiana” za-
mierzał przeznaczyć wsparcie 
finansowe według wniosku i 
biznesplanu? Czy w pełni zre-
alizował te zamierzenia? Czy 
zostały zakupione rzeczy wy-
mienione we wniosku?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Po-
zyskane wsparcie finansowe na 
uruchomienie działalności zo-
stało wydatkowane zgodnie z 
biznesplanem i harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz regu-
laminem udzielania wsparcia fi-
nansowego w projekcie JOWES. 

- Czy wnioskodawca starał 
się również o wsparcie pomosto-
we, w jakiej wysokości i na co je 
wydatkowano?

- (odpowiedź udzielona 
przez ARR w Częstochowie 
S.A.) Wnioskodawca ubiegał 
się o wsparcie pomostowe na 
5-ciu nowo zatrudnionych pra-
cowników w wysokości 1750 zł 
miesięcznie na osobę. Wsparcie 
wydatkowano zgodnie z Regula-
minem udzielania wsparcia finan-
sowego w projekcie JOWES oraz 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków EFS i EFRR na lata 2014 – 
2020 na pokrycie obligatoryjnych 
miesięcznych kosztów funkcjono-
wania spółdzielni socjalnej.

- Czy zatrudniono w „Ja-
sne, że zmiana” osoby wskaza-
ne jako kandydatów na etapie 
składania wniosku, jeśli nie, to 
dlaczego?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) W 
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że 
zmiana” nastąpiły zmiany perso-
nalne w stosunku do osób plano-
wanych do zatrudnienia na etapie 
składania wniosku. Zmiany po-
dyktowane zostały, zgodnie z po-
siadaną dokumentacją, przyczy-
nami niezależnymi od Spółdzielni 
Socjalnej „Jasne, że zmiana”.

- Z naszych informacji wyni-
ka, że zatrudniono osoby, które 
nie były wcześniej przewidzia-
ne w projekcie. W jaki sposób 
dokonano ich rekrutacji i czy 
spełniały one wszystkie wymogi 
określone w regulaminie kon-
kursu? Czy zmiana profilu bez-
robotnego w PUP jest w takich 
przypadkach dopuszczalną 
procedurą? 

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Oso-
by zatrudnione w Spółdzielni So-
cjalnej „Jasne, że zmiana” zostały 
zrekrutowane zgodnie z regulami-
nem udzielania wsparcia finanso-
wego w projekcie JOWES oraz 
potrzebami spółdzielni. Wszyst-
kie zrekrutowane osoby spełniały 
kryteria udziału w projekcie. W 
przypadku Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego Priorytet IX Włączenie 
społeczne, osoby do zatrudnienia 
są najczęściej najdalej oddalone 
od rynku pracy, z niskimi kwa-
lifikacjami zawodowymi. Pro-
fil pomocy poszczególne osoby 
uzyskują w PUP. Podstawowym 
celem tworzenia miejsc pracy 
w nowopowstałym PS jest rein-
tegracja społeczna i zawodowa. 
Każdemu uczestnikowi projektu 
przysługuje możliwość korzy-
stania z oferty wsparcia JOWES, 
w tym szkoleń oraz doradztwa. 
Szczegółowe informacje na temat 
rekrutacji pracowników można 
uzyskać w Spółdzielni Socjalnej 
„Jasne, że zmiana”. Pozyskanie 
pracowników spółdzielni socjal-
nej nie leży w kompetencjach 
Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A.

- Czy statut spółdzielni był 
zmieniany od chwili założenia 
i ile razy zmieniał się skład za-
rządu?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Szczegółowe informacje doty-
czące funkcjonowania Spółdziel-
ni Socjalnej „Jasne, że zmiana” 
można uzyskać w spółdzielni. 
Skład osobowy zarządu uległ za-
mianie w trakcie uczestnictwa 
spółdzielni w projekcie JOWES. 
Sprawy organizacyjne pracy spół-
dzielni oraz zmiany w składzie 
zarządu nie leżą w kompetencjach 
nadzoru Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Częstochowie S.A.

- Bohaterka naszego mate-
riału prasowego była przyjęta 
na stanowisko kosmetyczki. 
Czy dopuszczalnym jest zmiana 
stanowiska pracy na zupełnie 
inny, niezwiązany z jej zawo-
dem i kwalifikacjami?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Szczegółowe informacje doty-
czące zatrudnienia w Spółdzielni 
Socjalnej „Jasne, że zmiana” na 
dane stanowiska należy kierować 
do zarządu spółdzielni.

- Czy nasza bohaterka za-
trudniając się w spółdzielni 
socjalnej „Jasne, że zmiana” 
przeszła badania lekarskie i 
szkolenie BHP adekwatne do 
stanowiska opiekunka osób 
starszych i niepełnosprawnych?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. nie posiada 
uprawnień do nadzoru podmiotu 
w tym zakresie, a co za tym idzie 
spółdzielnia nie ma obowiązku 
przedkładać przedmiotowej do-
kumentacji.

- Z jakich środków było fi-
nansowane wynagrodzenie pra-
cowników spółdzielni socjalnej 
„Jasne, że zmiana”?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Wy-
nagrodzenie pracowników spół-
dzielni socjalnej „Jasne, że zmia-
na” było finansowane częściowo 
dzięki wsparciu pomostowemu w 
ramach projektu JOWES, zgodnie 
z regulaminem udzielania wspar-
cia finansowego w projekcie JO-
WES.

- Czy Gmina Częstochowa 
wsparła finansowo lub mate-
rialnie spółdzielnię „Jasne, że 
zmiana”?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Pyta-
nie nie dotyczy realizacji projektu 
JOWES oraz udziału Spółdzielni 
Socjalnej „Jasne, że zmiana” w 
projekcie.

- Od kogo i za ile spółdzielnia 
socjalna „Jasne, że zmiana” wy-
najmuje lokal?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce wynajmu lokalu przez Spół-
dzielnię Socjalną „Jasne, że zmia-
na” należy kierować do zarządu 
spółdzielni.

- Dlaczego kosmetyczka - z 
pieniędzy przyznanych przez 
Urząd Marszałkowski – otrzy-
mywała wynagrodzenie nie 
świadcząc przez kilka miesięcy 
pracy? Czy inni pracownicy 
spółdzielni również otrzymywa-
li wynagrodzenie nie świadcząc 
pracy?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) Pod-
stawowe wsparcie pomostowe ma 
na celu wsparcie funkcjonowania 
spółdzielni w pierwszych miesią-
cach działalności, gdy spółdziel-
nia nie osiąga jeszcze odpowied-
nich przychodów i wydatkuje 
wsparcie inwestycyjne wyposa-
żając stanowiska pracy. Zgodnie 
z dokumentacją Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie 
S.A. pracownicy Spółdzielni roz-
poczęli realizację zadań. Zgodnie 
z posiadaną dokumentacją pod-
stawowe wsparcie pomostowe 
Spółdzielni, a tym samym zatrud-
nienie pracowników, zostało roz-

liczone prawidłowo.
- Skoro pracownicy (przy-

kładem jest kosmetyczka, która 
przez pięć miesięcy siedziała w 
domu) nie świadczyli pracy to 
nie mogli podlegać zawodowej 
reintegracji, w związku  z tym 
cele projektu nie zostały osią-
gnięte. Prosimy o komentarz.

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Zgodnie z dokumentacją doty-
czącą rozliczenia wsparcia pomo-
stowego  pracownicy Spółdzielni 
Socjalnej „Jasne, że zmiana” 
świadczyli pracę na rzecz spół-
dzielni, a co za tym idzie realizo-
wali ścieżkę reintegracji zawodo-
wej oraz społecznej.

- Czy członkowie zarządu 
spółdzielni otrzymywali wyna-
grodzenie? Czy członkowie za-
rządu zatrudnieni jednocześnie 
w Urzędzie Miasta Częstocho-
wy otrzymywali z tytułu pracy 
na rzecz spółdzielni gratyfika-
cje od magistratu lub z innych 
środków?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. nie posiada 
uprawnień do nadzoru podmiotu 
w tym zakresie, a co za tym idzie 
spółdzielnia nie ma obowiązku 
przedkładać przedmiotowej do-
kumentacji.

- Z naszych informacji wyni-
ka, iż na rzecz spółdzielni pra-
cowała osoba opłacana przez 
CIS. Na jakiej zasadzie, z jakie-
go powodu, jakie były koszty?

- (odpowiedź udzielona przez 
ARR w Częstochowie S.A.) 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. nie posiada 
uprawnień do nadzoru podmiotu 
w tym zakresie, a co za tym idzie 
spółdzielnia nie ma obowiązku 
przedkładać przedmiotowej do-
kumentacji.

- Czy Urząd Marszałkowski 
wiedział o tym, że Gmina Czę-
stochowa sama sobie przyzna-
wała środki, poprzez projekt 
JOWES realizowany przez 
miejską spółkę?

[Urząd Marszałkowski udzie-
lił odpowiedzi]

- (…) Jurajski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej, o czym 
wspomniano powyżej, otrzymał 
akredytację, która świadczy o 
tym, że osoby stanowiące perso-
nel projektu i odpowiedzialne za 
rekrutację oraz udzielone wspar-
cie w ramach projektu są wysoko 
wyspecjalizowaną kadrą, która 
będąca Operatorem wsparcia  
finansowego działa zgodnie z 
przepisami prawa unijnego oraz 
krajowego. Powyższe działa-
nia Beneficjenta mogą podlegać 
weryfikacji  w ramach kontroli 
na miejscu realizacji projektu, 
w kontekście zgodności z Re-
gulaminem Świadczenia Usług 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz obowiązującymi 
w powyższym zakresie normami 
prawa.

- Jaki jest zakres i procedura 
nadzoru Urzędu Marszałkow-
skiego nad projektami takimi 
jak JOWES?

[Urząd Marszałkowski udzie-
lił odpowiedzi]

- (…) Podczas realizacji pro-
jektu przeprowadza się kontrole, 
których celem jest weryfikacja 

realizacji projektu zgodnie z za-
pisami Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, umowy o dofinanso-
wanie projektu oraz załączonym 
do niej wnioskiem o dofinan-
sowanie projektu. Sprawdzeniu 
zostaje poddana zgodność infor-
macji dotyczących postępu reali-
zacji projektu oraz poniesionych 
wydatków przedstawionych przez 
Beneficjenta we wnioskach o 
płatność z ww. wytycznymi, ze 
stanem faktycznym, harmono-
gramem realizacji projektu oraz 
budżetem projektu. Poprawność 
realizacji projektu jest weryfiko-
wana podczas analizy każdego 
z wniosków o płatność poprzez 
kontrolę dokumentacji dostępnej 
w siedzibie IZ RPO WSL. Ponad-
to projekt może podlegać kontroli 
w miejscu realizacji projektu (sie-
dzibie beneficjenta) lub w miejscu 
realizacji usługi (formy wspar-
cia), zgodnie z planem kontroli 
lub w trybie doraźnym. 

- Czy Urząd Marszałkowski 
na obsługę projektów OWES-
-ów (także na obsługę technicz-
ną) otrzymał jakiekolwiek środ-
ki i w jakiej wysokości?

[Urząd Marszałkowski udzie-
lił odpowiedzi]

- Urząd Marszałkowski nie 
otrzymuje żadnych dodatkowych 
środków na obsługę projektów 
OWES. Ich wybór, rozliczenie 
i kontrola, tak jak w przypadku 
wszystkich projektów współfi-
nansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jest fi-
nansowana ze środków Pomocy 
Technicznej przeznaczonych na 
wdrażanie RPO. (...)

- Czy inne OWES-y na te-
renie województwa śląskiego 
borykają się z podobnymi pro-
blemami i czy są podobnie jak 
częstochowski JOWES kontro-
lowane?

[Urząd Marszałkowski udzie-
lił odpowiedzi]

- IZ informuje, że dotychczas 
nie otrzymała żadnych niepoko-
jących sygnałów od Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
odnośnie realizacji projektów, w 
związku z powyższym brak moż-
liwości wskazania czy pozostałe 
OWES-y mają podobne proble-
my. Jednocześnie należy mieć 
na uwadze, że wszystkie projekty 
współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 
realizowane na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu, pod-
legają tym samym procedurom 
kontrolnym.

***

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego w Kato-
wicach w ubiegłym tygodniu 
wszczął niezapowiedzianą kon-
trolę w Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Częstochowie. Celem 
jej jest zbadanie prawidłowości 
przydzielania dotacji ze środków 
unijnych w ramach projektu JO-
WES dla Spółdzielni Socjalnej 
„Jasne, że zmiana”.

Do tematu powrócimy.

 Renata R. Kluczna
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Do naszej publikacji odniósł 
się Urząd Marszałkowski,  
wszczynając w Częstochowie 
kontrolę
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Dotychczas w Często-
chowie odbyło się kilka tego 
typu imprez, pod patronatem 
Polskiego Związku Filateli-
stów. 

lW 1958 roku w sali Mu-
zeum Regionalnego – I 
Wystawa Filatelistyczna, 
Częstochowa.

lW 1970 roku w sali Mu-
zeum Regionalnego – 
Dzień znaczka.

lW 1973 roku w Filhar-
monii Częstochowskiej 

- Okręgowa Wystawa Fi-
latelistyczna „Semimille-
nium”.

lW 1982 roku w sali Mu-
zeum Okręgowego – Kra-
jowa Wystawa Filateli-
styczna „Częstochowa 
82”.

lW 2005 roku w pawilonach 
Muzeum Częstochowskie-
go – Krajowa Wystawa 
Filatelistyczna „Jubileusz 
350-lecia obrony Jasnej 
Góry”.

Korzystając z uprzejmo-
ści Archiwum Państwowe-
go w Częstochowie, Zarząd 
Okręgu Częstochowskiego 
PZF organizuje w sali eks-
pozycyjnej (przy ul. Rejtana 
13) Okręgową Specjalizowa-
ną Wystawę Filatelistyczną 
„Częstochowa 2017”. 

Organizatorem, prócz 
Zarządu PZF i Archiwum 
Państwowego, jest Akade-
mia Młodego Filatelisty przy 
Zespole Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych. 

– Ta wystawa jest wy-
jątkowa. Po pierwsze, bo 
każdy będzie mógł ją obej-
rzeć. Po drugie, na wystawie 
znajdą się znaczki z całego 
kraju. Po trzecie, w trakcie 
wystawy przeprowadzony 
będzie konkurs najlepszych 
eksponatów, przedstawia-
jących historię Polski. Poza 
tym wystawa jest wyjątko-
wym wydarzeniem kultu-
ralnym. Ostatnia tego typu 
ekspozycja miała miejsce w 

Częstochowie 12 lat temu. 
Liczymy, że dzięki takim 
przedsięwzięciom zachęci-
my młodzież do rozwijania 
zanikającego hobby w po-
staci zbierania ciekawych 
znaczków – mówi Jacek 
Kubczyk, prezes PZF Czę-
stochowa.

Wystawę będzie można 
oglądać przez trzy dni, od 14 
do 16 listopada 2017 roku.

* 14.11.2017 w godz.12 - 15
* 15.11.2017 w godz. 8 - 17

* 16.11.2017 w godz. 8 - 14

Wstęp wolny. red.

Historia Polski zapisana  
w znaczkach pocztowych
– wystawa filatelistyczna w Częstochowie
Filateliści co jakiś czas dzielą się z mieszkańcami Czę-
stochowy swym dorobkiem kolekcjonerskim. Prócz 
czasowych wystaw, w filii Biblioteki Publicznej przy 
ul. Ruckemanna odbywają się cykliczne pokazy naj-
ciekawszych eksponatów filatelistycznych o różnej 
tematyce, z kraju i z zagranicy.
Na tym jednak nie koniec. Filateliści uczestniczą też w 
wystawach konkursowych. 



16                                                                                                                  nr 42 (701)                                                                                             15

Ulgi dla spółdzielni 
socjalnych

Nie tylko niektóre dotacje są prze-
znaczone wyłącznie dla spółdzielni 
socjalnych. Z mocy prawa spółdzielni 
socjalnej przysługują również pewne 
ulgi, do jakich należy np. zwolnienie 
z opłat za wpis i zmiany wpisu w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla 
wszystkich pozostałych spółdzielni, 
spółek, fundacji i stowarzyszeń obo-
wiązują od tych czynności opłaty.

Ustawodawca zwolnił też z po-
datku te przychody spółdzielni so-
cjalnej, które zostały – w roku, w 
którym powstały – przeznaczone na 
realizację celów związanych właśnie 
z reintegracją społeczną i zawodową.  
Bo, przypomnijmy, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdziel-
niach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651 z późniejszymi zmianami) każ-
da spółdzielnia socjalna ma obowiązek 
działania na rzecz:

„1) społecznej reintegracji jej człon-
ków przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzy-
manie umiejętności uczestniczenia w 
życiu społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pracy, za-
mieszkania lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej człon-
ków przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i pod-
trzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy

– a działania te nie są wykonywane w 
ramach prowadzonej przez spółdzielnię 
socjalną działalności gospodarczej.”

Wiadomo zatem, że poza pro-
wadzoną działalnością gospodarczą 
spółdzielnia ma jeszcze coś robić. A 
to „coś” ma robić na rzecz swoich 
członków. Mało tego, koszty tego 
„czegoś” są zwolnione od podatku! 

Dostosować do potrzeb 
konkretnych osób

Ponieważ jednak ustawodawca 
nie określił, na czym to „coś” ma 
konkretnie polegać, interpretacja i 
praktyczna realizacja owej misji za-
leży od dobrej woli i pomysłowości 
zarządu każdej konkretnej spóldziel-
ni socjalnej. Bo, co konkretnie w tym 
zakresie robić, nie doradzą nawet 
specjaliści.

– Nie ma czegoś takiego, jak kata-
log działań na rzecz reintegracji spo-
łecznej. Taki katalog nie jest zresztą 
potrzebny, bo trzeba dostosowywać 
działania do potrzeb konkretnych 
osób. W jednej spółdzielni może być 
na przykład większy nacisk na po-

trzebę spotkań z psychologiem, a w 
innej na dokształcanie zawodowe. 
Każda spółdzielnia jest grupą osób, 
które mają określone dysfunkcje spo-
łeczne i własne, specyficzne potrze-
by – wyjaśnia Joanna Brzozowska-
-Wabik, kierownik Agencji Rozwoju 
i Promocji Spółdzielczości. – Każde 
działanie, które pokazuje szerszą per-
spektywę, jest działaniem na rzecz 
reintegracji społecznej. Praca zawsze 
zapewnia reintegrację społeczną, z 
tym że dla niektórych reintegracja 
społeczna jest pierwszym etapem, 
jak w Centrach Integracji Społecz-
nej, gdzie ludzie odzyskują zdolność 
funkcjonowania w społeczeństwie, 
a reintegracja zawodowa to kolejny 
etap.

Zabezpieczyć się 
papierem

Przykładami realizowanych przez 
spółdzielnie socjalne działań o cha-
rakterze reintegracyjnym mogą być 
wyjazdy integracyjne, wyjazdowe 
szkolenia, a nawet opłacenie przez 
spółdzielnię kosztów kontynuowania 
nauki, np. studiów zaocznych. Jed-
nak w praktyce uzasadnienie ponie-
sienia przez spółdzielnie wydatków 
na takie przedsiewzięcia bywa pro-
blematyczne, gdy inspektorzy z urzę-
du skarbowego nie chcą rozumieć, że 
to jest reintegracja. 

Żeby uwiarygodnić takie wydatki 
przed urzędem skarbowym, niektó-
rzy praktykują przyjęcie wewnętrz-
nego dokumentu. Najczęściej uchwa-
łą Walnego Zgromadzenia przyjmuje 
się program społecznej i zawodowej 
reintegracji, zawierający wyliczenie 
działań planowanych w zakresie re-
integracji.

Uczestniczyć w życiu 
społecznym

– Społeczna reintegracja to jest 
pojęcie tak szerokie, że nie da się go 
jednoznacznie określić – stwierdził 
Janusz Sulczewski, prezes Żarskiej 
Spółdzielni Socjalnej w Żarach. – 
My chcemy, żeby nasi członkowie 
uczestniczyli w życiu społecznym, 
w stowarzyszeniach, w działaniach 
niekoniecznie przez nas realizowa-
nych. Chcielibyśmy, żeby na przy-
kład kandydowali na radnych albo 
żeby chociaż chodzili na sesje samo-
rządu. Wszyscy powinni sobie zdać 
nareszcie sprawę, że ustawa o spół-
dzielniach socjalnych była pisana już 
kilka lat temu, a dzisiaj sytuacja się 
zmieniła. Nie jest już tak, że sami 

ludzie bez wykształcenia są w spół-
dzielniach socjalnych. Pisząc usta-
wę, ktoś poszedł w takim kierunku 
jak centra integracji społecznej albo 
warsztaty terapii zajęciowej, ale tam 
wszystkie przychody są kwalifiko-
wane jako działalność statutowa i nie 
muszą myśleć o działalności gospo-
darczej. Natomiast u nas nie da się 
tego rozdzielić. Nie można zamknąć 
na miesiąc firmy i jechać na waka-
cje, każdy grosz się liczy. Ja sam od 
lat nie wyjeżdżałem na urlop. Lepiej 
mieć dobre warunki pracy, żeby każ-
dy chciał do tej pracy przychodzić. 
Naszym zyskiem jest praca, którą 
mamy i ona nas reintegruje. Kiedy 
zakładaliśmy spółdzielnię, znaliśmy 
się, ale nie znaliśmy naszych rodzin. 
W trakcie pracy poznaliśmy nasze ro-
dziny, poznały się nasze żony, dzieci. 
Więc reintegracja postępuje.

Nic na siłę
– Nasza spółdzielnia jest grupą 

wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych – powiedział Jerzy Lamprecht, 
prezes Spółdzielni Socjalnej „Www-
Promotion” z Wrocławia. – Spotyka-
my się, aby udzielać sobie nawzajem 
różnych rad, na przykład który lekarz 
jest dobry, jak przygotować doku-
menty do wizyty w ZUS. W biurze 
naszej spółdzielni przy każdych 
okazjach organizujemy spotkania 
towarzyskie. Także z okazji świąt, 
jak opłatek czy jajeczko. Ponieważ 
my nie jesteśmy ludźmi bogatymi, 
więc staramy się umożliwiać naszym 
członkom wyjazdy w ramach działań 
projektowych. Po prostu, kiedy ro-
bimy projekty, takie jak wyjazdowe 
szkolenia czy konferencje, to stara-
my się, aby wszyscy w nich mogli 
uczestniczyć. Ale jest pełna dobro-
wolność. Każdy może uczestniczyć 
w takich działaniach w zależności od 
potrzeb i chęci. Nic na siłę.

Laptopy zamiast 
spotkań z psychologiem

– Społeczna reintegracja w spół-
dzielniach socjalnych albo leży, albo 
w części spółdzielni jest traktowana 
jako główna działalność. Bo niektóre 
spółdzielnie założono głównie z my-
ślą o działalności statutowej, jak sto-
warzyszenie, grupę wsparcia. Jeżeli 
chociaż sami siebie są w stanie zin-
tegrować, to w porządku. Natomiast 
rzadko to idzie w parze z działalno-
ścią gospodarczą – stwierdził Jacek 
Arasim, prezes Spółdzielni Socjalnej 
„Studio-IT” w Żorach. 

Spółdzielnia „Studio-IT” może się 
pochwalić ciekawym podejściem do 
reintegracji. Na początku działalno-
ści wszystkim członkom (oprócz jed-
nego, który nie chciał) spółdzielnia  
sprezentowała laptopy, a większości 
również telefony komórkowe, za po-
średnictwem których uzyskali dostęp 
do internetu. Abonament internetowy 
też opłacała spółdzielnia.

– Moim zdaniem to wszystko za-
leży od potrzeb osób, które są w tych 
spółdzielniach. Jeżeli są nastawione 
na pracę, to nie będą oczekiwały ni-
czego innego. Natomiast osoby wy-
ciągnięte z jakiegoś „dołka” mogą 
oczekiwać wsparcia. Na przykład ja 
u siebie miałem ekipę, której dużą 
część denerwowały wszelkie spo-
tkania z psychologami, szkolenia, 

doradztwa. My zakładaliśmy spół-
dzielnię w projekcie i mieliśmy za-
pewnione takie wsparcie, ale oni po 
prostu tego nie chcieli i już. Jeżeli 
mówimy o reintegracji społecznej, to 
trzeba pomyśleć, czy te osoby nie po-
trzebują konkretnego wsparcia. Może 
zamiast spotkań z psychologiem kup-
my im laptopy, dajmy dostęp do in-
ternetu – powiedział prezes Arasim.

Może zresztą rzeczywiście laptop 
z nielimitowanym, darmowym do-
stępem do internetu powinien dziś 
stanowić podstawowe narzędzie re-
integracji? Już się przecież powoli, 
samorzutnie, w różnych zakątkach 
kraju realizuje integracja społeczno-
ści lokalnych za pomocą medium in-
ternetowego. Powstają, tworzone nie 
przez administrację, lecz przez pasjo-
natów, nieoficjalne serwisy miesz-
kańców miast i wsi, fora, fanpejdże, 
a nawet portale społecznościowe 
dzielnic i osiedli. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby zajęły się tym podmio-
ty ekonomii społecznej. Przecież np. 
wiele spółdzielni socjalnych zajmuje 
się tworzeniem stron internetowych 
(jak choćby wspomniane „WwwPro-
motion” we Wrocławiu czy „Studio-
-IT” w Żorach), więc nie brakuje im 
potrzebnej wiedzy i technicznych 
możliwości.

A może twórczość?
Z kolei Spółdzielnia Socjalna 

„Republika Marzeń” w Krakowie, 
założona z inicjatywy Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”, skie-
rowała swoje działania na rozwija-
nie zainteresowań osób niepełno-
sprawnych w zakresie różnych form 
twórczości. Spółdzielnia prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży rękodzieła osób niepełno-
sprawnych, oferując upominki rekla-
mowe oraz usługi poligraficzne. 

Standardowa oferta handlowa 
„Republiki Marzeń” obejmuje – 
oprócz świątecznych kartek i gadże-
tów – różnorodne upominki reklamo-
we z nadrukiem logotypów i haseł 
promocyjnych. Jeżeli klient sobie 
życzy, przedmioty mogą być dodat-
kowo ozdobione pracą przygotowaną 
na indywidualne życzenie przez oso-
by niepełnosprawne.

– Nie organizujemy specjalnego 
naboru projektów. Wszystkie osoby 
niepełnosprawne, które mają talent 
plastyczny, mogą w każdej chwili 
przysłać do nas swoje prace. Za wy-
korzystane projekty płacimy, przy 
czym tantiemy są uzależnione od za-
interesowania nabywców wyrobami 
zaprojektowanymi przez danego ar-
tystę – informuje Angelika Chrapkie-
wicz-Gądek, wiceprezes spółdzielni 
„Republika Marzeń”.

Spółdzielnia jest też głównym or-
ganizatorem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poezji Osób Niepełnospraw-
nych „Słowa, dobrze, że jesteście”. 
Konkurs jest ogłaszany w połowie 
stycznia. Wiersze można nadsyłać do 
czerwca.

Trudno ocenić
Trudno na razie poddawać wery-

fikacji skuteczność testowanych w 
praktyce rozwiązań. Metody są róż-
ne, bo muszą być różne w odmien-
nych środowiskach.  (cdn.)
 Marcin Paruzel

l 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.

l Jakie mamy prawa? 
Jak z nich korzystać? 

l Czy zdajemy sobie 
sprawę, jakie z przysługu-
jących nam praw wynika-
ją dla nas ograniczenia?

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

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

Wielokrotnie nasi Czy-
telnicy zgłaszali nam potrze-
bę rozszerzenia porad o pra-
wach członków spółdzielni 
o zagadnienia dotyczące 
praw osób zatrudnionych w 
spółdzielniach socjalnych, 
które są podmiotami istnie-
jącymi w polskim porządku 
prawnym od stosunkowo 
niedługiego czasu, a już wy-
wołują wiele kontrowersji, 
wynikających po części z 
braku powszechnej wiedzy 
na temat ich specyfiki, a po 
części z luk i niuansów pra-
wa. Dlatego w tym kierunku 
kontynuujemy zapoczątko-
wany w ubiegłym roku cykl 
artykułów o spółdzielczości.

Polskie prawo z pewno-
ścią nie jest proste do ogar-
nięcia, lecz przy odrobinie 
dobrej woli można rzeczo-
wo wyjaśnić, dlaczego coś 
funkcjonuje tak a nie inaczej 
i co można, a czego nie.

ludzie bez wykształcenia są w spół- doradztwa. My zakładaliśmy spół-

Akademia Obywatelska
Niezbędnik 
świadomego 
członka 
spółdzielni 
(część 9)

Udział w konkursie mogą 
wziąć osoby niepełnosprawne 
powyżej 16. roku życia, które 
piszą wiersze. Mogą to być 
osoby piszące rękami, ustami, 
stopami, a nawet powiekami 
(za pomocą specjalnych pro-
gramów komputerowych). 

Technika pisarska nie jest 
ważna, najistotniejsza jest po-
ezja. Wiersze oceniane są w 
dwóch kategoriach: osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie 
oraz z pozostałymi niepełno-
sprawnościami. Co roku do 
konkursu zgłasza się kilkuset 
uczestników z całej Polski. 

Laureatom przyznawane są 
nagrody pieniężne: I miejsce – 
5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, 
III miejsce – 2 tys. zł.

Pierwsza edycja projektu od-
była się w 2011 r., od tamtej 
pory odbywa się systematycz-
nie, co roku realizowana jest 
kolejna edycja.

http://mimowszystko.org/
konkurspoezji/

Ogólnopolski 
Konkurs Poezji 

dla Osób 
Niepełnosprawnych 

„Słowa, dobrze, 
że jesteście”
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Uważaj na żółtaczkę pokarmową

Niebanalne jesienne dary natury

Dynie, bakłażany, żurawina czy buraki to tylko niektóre 
z mnóstwa dostępnych w tym okresie darów, jakie gwaran-
tuje nam matka natura. O ile każde z nich jest nam znane i 
mniej więcej wiemy, co z czym łączyć, to jednak warto było-
by urozmaicić jesienno-zimowe menu o bardziej wyszukane 
składniki.

Jadalny kasztan
Choć z dobrze nam znanym i popularnym w Polsce dzikim 

„kasztanem” (tak naprawdę kasztanowcem) nie ma nic wspól-
nego, to z pewnością słyszeliśmy o nim nie raz. Pochodzący 

z zupełnie innej gatunkowo rodziny drzew, oryginalną nazwę 
zawdzięcza greckiej miejscowości Kastanéia, gdzie dojrzewa 
w ciepłym klimacie Morza Czarnego. Kasztan jadalny to drze-
wo ciepłolubne, dlatego tak rzadko można je spotkać w Pol-
sce – wyjątkiem są tutaj ogrody botaniczne. Ku zaskoczeniu 
niektórych, jego owoc jest jak najbardziej jadalny. Uważany 
za sezonowy, jesienny przysmak, w zależności od upodobań 
może być spożywany na rozmaite sposoby. Surowy, podpra-
żony lub pieczony – zawsze smakuje wyśmienicie. Atutem, 
który przemawia za uwzględnieniem kasztanów w jesiennym 
jadłospisie są wartości odżywcze. 100 gramów tego owocu 
ma taką samą ilość witaminy C, co jedna cytryna Są bogatym 
źródłem potasu, magnezu i wapnia, zawierają odpowiednią 
ilość kwasów nienasyconych, a także dostarczają energii.

Patison
To mniejsza i zdecydowanie bardziej urocza wersja po-

wszechnie znanej i lubianej dyni. Ze względu na specyficzny 
kształt, patison często kojarzony jest z obiektem kosmicznym, 
a nawet UFO, przez co doskonale sprawdzą się jako domowa 
dekoracja – na stole, parapecie czy tarasie. Patison to warzy-
wo o wyjątkowo niskiej kaloryczności i jednocześnie lekko-
strawne, a więc doskonałe dla osób dbających o linię. Bogaty 
w sole mineralne, witaminę C, potas, żelazo i kwas foliowy, 
jest źródłem wartości odżywczych, jakie w okresie jesienno-
-zimowym powinniśmy dostarczać organizmowi każdego 
dnia. Dodatkowym plusem patisonów jest ich wszechstron-
ne zastosowanie w kuchni - można z nimi zrobić dosłownie 
wszystko. Zaczynając od jedzenia ich na surowo, przez go-
towanie, pieczenie, smażenie, aż po faszerowanie i maryno-
wanie. Z racji, że charakteryzują się delikatnym, lekko słod-

kawym smakiem można przyrządzić z nich również dania na 
słodko, np. konfitury i dżemy. 

Miechunka
Zazwyczaj kojarzona z jesienną ozdobą, kryje w sobie 

więcej niż można by przypuszczać. Ten pomarańczowo-złoty 
owoc w kształcie małej kuleczki, otoczony niezwykle delikat-
ną jasnobrązową otoczką nie tylko pięknie wygląda, ale także 
wyjątkowo smakuje. Nazywana „złotą jagodą” miechunka to 
skarbnica witaminy A – wspomagającej sprawność widzenia i 
poprawiającej stan skóry, C – pomocnej przy walce z przezię-
bieniem oraz witamin z grupy B, które zwiększają odporność 
na stres i pozytywnie wpływają na poprawę nastroju. Co wię-
cej, właściwości zawarte w pestkach tego owocu neutralizują 
dolegliwości związane z zaparciami i trawieniem. Miechunka 
ma dość specyficzny słodko-kwaśny smak z dodatkiem go-
ryczki - najczęściej przypomina połączenie pomarańczy i po-
midora. Może być spożywana w formie suszonej przekąski, 
jako alternatywa dla chipsów lub składnik porannego musli. 
Idealnie sprawdzi się także jako składnik rozmaitych prze-
tworów, dodatek do sałatki czy słodkich wypieków. O mie-
chunkę nie trudno. Nabyć możemy ją w sklepie warzywnym, 
a nawet wyhodować samemu. 

Sezonowe dary natury warto uwzględnić w codziennej die-
cie. A to ze względu na wysoką zawartość składników odżyw-
czych oraz cennych dla zdrowia witamin. Można je połączyć 
z produktami, które na stałe goszczą w naszej lodówce.  red.

Jesień to pora roku, która nie ma w 
zwyczaju nas rozpieszczać. Niskie tem-
peratury, wiatr, deszcz, brak słońca i nie 
rzadko przeziębienie. To skojarzenia, 
które najczęściej przychodzą nam na myśl 
kiedy zbliża się okres listopadowy. Jed-
nak pomimo złej pogody, krótszego dnia 
i spadku nastroju, wciąż nazywamy go 
„złotą jesienią”. I to nie tylko ze względu 
na przebarwione na żółto, czy bordowo 
liście. Sezon jesienny przynosi także 
prawdziwą witaminową bombę.

W Częstochowie już zachorowały trzy osoby

Śląski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitar-
ny opublikował informację 
dotyczącą zachorowalności 
na WZW A na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Do 15 
października br. odnotowa-
no 198 zachorowań. W tym 
samym czasie w roku 2016 
sanepid zarejestrował tylko 3 
zachorowania.

W samej Częstochowie w 
okresie od 1 do 15 paździer-
nika odnotowano aż 3 za-

chorowania na WZW A. W 
naszym województwie z naj-
większą liczbą zachorowań 
– 70 – niechlubnie przoduje 
Sosnowiec.

Na terenie Polski w okre-
sie od 1 stycznia do 30 wrze-
śnia 2017 r. odnotowano już 
1.685 przypadków WZW A, 
podczas gdy w roku 2016 - 
tylko 3. Występują zarówno 
zachorowania pojedyncze, 
jak i ogniska zakażeń (tj. co 

najmniej dwa przypadki po-
wiązane epidemiologicznie). 
W dziewięciu ogniskach 
odnotowanych w 2017 roku 
doszło łącznie do 24 zacho-
rowań.

Warto przypomnieć czym 
właściwie jest wirusowe 
zapalenie wątroby typu A . 
Żółtaczka pokarmowa wy-
woływana jest przez wirus 
HAV. Patogen wydalany jest 
z kałem. Człowiek jest jego 
jedynym rezerwuarem. 

Do zakażenia może dojść 
poprzez:

l spożycie skażonego po-
żywienia (np. nieumytych 
owoców) lub skażonej 
wody (podstawowa droga),

l kontakt bezpośredni z za-
każonym człowiekiem (np. 
przeniesienie wirusa po-
przez nieumyte po wyjściu 
z toalety ręce),

l kontakty seksualne (nie 

tylko analne), w tym przez 
bezpośredni kontakt oral-
no–analny, jak i poprzez 
kontakt oralny z częściami 
ciała oraz powierzchniami, 
na których znajduje się wi-
rus.

Jak zapobiec 
zachorowaniu?

Podstawą w zapobieganiu 
zakażeniom jest przestrzega-
nie zasad higieny, także przy 
przygotowywaniu i spożywa-
niu posiłków. Brak jest spe-
cyficznego leczenia. Dostęp-
na jest natomiast skuteczna 
szczepionka, która zgodnie z 
obowiązującym Programem 
Szczepień Ochronnych zale-
cana jest: osobom wyjeżdża-
jącym do krajów o wysokiej 
i pośredniej endemiczności 
zachorowań na WZW typu 
A, osobom zatrudnionym 
przy produkcji i dystrybucji 

żywności, usuwaniu odpa-
dów komunalnych i płyn-
nych nieczystości oraz przy 
konserwacji urządzeń służą-
cych temu celowi, dzieciom 

w wieku przedszkolnym, 
szkolnym oraz młodzie-
ży, które nie chorowały na 
WZW typu A.

 red.

Lekarze alarmują: w tym roku na-
stąpił gwałtowny wzrost zacho-
rowań na wirusowe zapalenie wą-
troby typu A (potocznie zwane 
żółtaczką pokarmową lub chorobą 
brudnych rąk). Niektórzy eksperci 
twierdzą nawet, że mamy już epi-
demię. Na dodatek powoli zaczyna 
brakować szczepionek.



Japonia
O-bon, czyli buddyjskie Świę-

to Dusz wypadające w połowie 
sierpnia jest jednym z najważniej-
szych świąt w Japonii. Zgodnie z 
wierzeniami dusze zmarłych po-
wracają w tych dniach na ziemię. 
Japończycy w gronie rodziny od-
wiedzają wtedy ich groby, gdzie 
zostawiają w ofierze ryż i owoce. 
Na ulicach i w okolicach świątyń 
mieszkańcy gromadzą się rów-
nież, aby wykonać rytualny taniec 
Bon-odori, który przy dźwiękach 
bębnów taiko ma przywitać przy-

byłe duchy zmarłych. Świętowa-
nie kończone jest rozpaleniem 
wielkich ognisk lub pokazami 
sztucznych ogni, którym towa-
rzyszy rytuał zapalania światełek. 
Japończycy wypuszczają na po-
wierzchnię morza lub rzek papie-
rowe latarnie, które mają wskazać 
zmarłym drogę powrotną do ich 
świata. Szczególnie widowisko-
we jest zakończenie okresu świą-
tecznego w Kioto, gdzie ostat-
niego dnia na pięciu wzgórzach 
okalających miasto rozpalane są 
ogromnie ogniska układające się 
kolejno w kształt trzech chińskich 
znaków.

Chiny
Święto Duchów to kulmina-

cyjny punkt Miesiąca Duchów. 
Według chińskich wierzeń, tego 
dnia najszerzej otwarte jest przej-
ście między światami żywych i 
umarłych, choć po ziemi mogą 
oni wędrować przez cały mie-
siąc. W tym czasie Chińczycy 
odwiedzają ołtarze swoich przod-
ków i zostawiają im w ofierze 
jedzenie oraz papierowe imitacje 
codziennych przedmiotów – pie-
niędzy, ubrań, samochodów czy 
zegarków i biżuterii. Zgodnie z 
rytuałem umieszcza się je w me-
talowych koszach, gdzie zostają 
spalone. Inną tradycją jest pusz-
czanie na wodzie drewnianych łó-
dek z latarniami. Oprócz wskazy-

wania drogi powrotnej umarłym, 
wierzy się, że im dalej łódka od-
płynie, tym więcej szczęścia przy-
niesie rodzinie w nadchodzącym 
roku. Warto więc wziąć udział 
w obchodach Święta Duchów w 
jednym z głównych miast Chin, 
gdzie można spotkać najbardziej 
widowiskowe uroczystości.

Meksyk
Meksykańskie święto Día de 

muertos to prawdopodobnie naj-
popularniejsze na świecie ob-
chody Święta Zmarłych. Pełnym 
radości celebracjom towarzyszą 
parady, konkursy poetyckie, fe-
stiwale uliczne z tańcami i śpie-
wem. Pierwszego i drugiego dnia 
listopada rodziny ozdabiają groby 
swoich zmarłych bliskich koloro-
wymi kwiatami oraz składają na 
nich przedmioty, których zmarli 
potrzebowali za życia, takie jak 
jedzenie, napoje czy zabawki i 
cygara. Przybierane są również 
domy i ulice – w oknach i na wi-
trynach króluje wtedy wizerunek 
„la Catriny” – szkieletu kobiety w 
bogatym, kolorowym stroju, która 
symbolizuje śmierć.

Nepal
Święto Gai Jatra znane rów-

nież jako festiwal krów to trady-
cja związana ze wspomnieniem 
zmarłych pochodząca z Nepalu. 
Zgodnie z nią, rodziny, które w 

minionym roku straciły bliską 
osobę, prowadzą w odświętnej 
paradzie krowę symbolizującą 
zmarłego. Co ciekawe, jej miejsce 
w paradzie może zająć dziecko – 
chłopiec przebrany w strój tego 
świętego w hinduizmie zwierzę-
cia.

Filipiny, Peru...
Na Filipinach całe rodziny 

udają się na cmentarze, a nie-
którzy bliscy ustawiają namio-
ty i dekorują groby barwnymi 
ozdobami. Często także całą noc 
biesiadują przy nagrobkach. W 
Peru natomiast rodziny spotykają 
się przy miejscu pochówku, aby 
zjeść wspólny posiłek, tańczyć i 
posłuchać grających na cmenta-
rzu muzyków. 

Hiszpania
Na grobach zamiast zniczy 

zapala się elektryczne lampki. 
Cmentarze odwiedzają przede 
wszystkim starsze osoby ubrane 
na czarno. W niektórych miej-
scach kraju rozpala się ogniska, 
które mają wskazywać zmarłym 
drogę do domu i przy których pie-
cze się jadalne kasztany. W nie-
których rejonach Galicji na cmen-
tarzu zjada się pierogi. W mieście 
Teruel mieszkańcy chroniąc się 
przed demonami wykładają drogę 
do sypialni pieczonymi kaszta-
nami, pieką ciastka i polecają się 
opiece świętego.  red.
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 Międzynarodowy Tydzień Mediacji
Trwa „Tydzień Mediacji”, a dziś 19 października obchodzi-
my Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przez cały tydzień w 
sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych 
są udzielane bezpłatne porady mediatorów. Celem inicjatywy 
jest rozpowszechnianie idei mediacji. Przypominamy, że me-
diacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjo-
nującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych 
negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bez-
stronnego mediatora. Każdy z obywateli ma do niej prawo. 
W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uzna-
waną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Międzyna-
rodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, 
organizowaną przez środowiska prawnicze co roku. Orga-
nizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestni-
czącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze 
sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną 
decyzję. Rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli 
bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od 
wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli 
sami zainteresowani. Mediator jako bezstronna i neutralna 
osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, 
wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostają-
cymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, 
wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiąza-
nie. Do zalet mediacji zaliczyć trzeba nieformalność i szyb-
kość postępowania, a także niższe koszty w porównaniu do 
tych, jakie ponosimy w ramach postępowania procesowego 
(opłaty sądowe, koszt zastępstwa procesowego, nieobecność 
w pracy w czasie rozprawy itp.). To również mniejsze koszty 
emocjonalne i oszczędność czasu. Postępowanie mediacyjne 
jest dobrowolne. 

 Częstochowianin z medalami 
Mistrzostw Świata

Mistrzostwa Świata w taekwon-do ITF, dla zawodnika Czę-
stochowskiej  Akademii Taekwon-do, Macieja Smoląga za-
kończyły się sukcesem. Przywiózł on aż 3 medale, zdobyte 
w konkurencjach drużynowych. Srebrny medal w konkuren-
cji testów siły i dwa brązowe w konkurencji walk drużyno-
wych oraz technik specjalnych. W indywidualnych walkach 
juniorów do 68 kg Maciek pokonał zawodników ze Szkocji 
i Chile. W walce o brązowy medal spotkał się z reprezen-
tantem  Niemiec. Niestety po bardzo kontrowersyjnej decyzji 
sędziów, która zakończyła się oficjalnym protestem strony 
polskiej, Maciej zakończył indywidualne zmagania na miej-
scu 5-8. Tomek Góra w kategorii do 57 kg przegrał pierwszy 
pojedynek z zawodnikiem Kazachstanu. Ostatecznie Polska 
zajęła 5 miejsce w klasyfikacji generalnej na 58 państw bio-
rących udział w Mistrzostwach.

 Szpetne graffi ti zniknęło ze skałek
W ramach akcji „Czyste Skały” prowadzonej od kilku lat 
przez Związek Gmin Jurajskich, na częstochowskim Mirowie 
zostały oczyszczone skałki ze szpecących napisów. Akcja ma 
wymiar praktyczny, ale także edukacyjny. „Graffiti” na ostań-
cach znacząco obniża przyrodniczą wartość i turystyczną ja-
kość jurajskiego krajobrazu. W dzielnicy Mirów czyszczone 
były skałki w rejonie ul. Skarpowej, położone nad zakolem 
Warty i dobrze widoczne m.in. przez turystów korzystających 
ze szlaków biegnących wzdłuż rzeki: pieszego, rowerowego i 
kajakowego. Wyczyszczono skałki w trzech miejscach, akcja 
trwała blisko dwie godziny. Do czyszczenia zastosowano me-
todę piaskowania (neutralną dla środowiska), polegającą na 
wykorzystaniu sprężonego powietrza oraz bardzo drobnego 
suszonego piasku. „Czyste Skały” to jedno z wielu działań 
prowadzonych przez Związek Gmin Jurajskich. Oprócz pro-
jektów promocyjnych, wydawniczych, szkoleniowych czy 
związanych z jurajską informacją turystyczną realizuje od 
wielu lat – przy wsparciu środków marszałkowskich woje-
wództw śląskiego i małopolskiego - także projekt „Bezpiecz-
na Jura”, w ramach którego wymienia i zakłada na drogach 
wspinaczkowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej ringi i 
stanowiska zjazdowe.

30.
* * *

Po zapadnięciu zmroku Ka-
zimierski położył się spać. Nie 
mógł jednak zasnąć. Przewracał 
się z boku na bok i myślał skąd 
by tu wziąć pieniądze na leczenie 
nogi, która ostatnio coraz mocniej 
go bolała. Jakieś fatum sprawiało, 
że byka nie dawało się sprzedać. 
Dziwna tajemnicza siła nie do-
puszczała, aby ten piękny zwierz 
trafił do rzeźni. Ale oprócz byka 
były też dwie świnie. Można je 
odchować i zawieźć do skupu. 
Teraz jak jest już parnik, to będą 
się szybko pasły na gotowanych 
ziemniakach i brukwi. 

Niestety parnik okazał się ze-
psuty – w ogóle nie grzał. Musiał 
go najpierw naprawić za pomocą 
jakiegoś mechanika. Najlepiej 
Antka Świdra, bo ten pijaczyna 
zrobiłby to za flaszkę taniego 
wina. A parę takich flaszek stało 
w starym kredensie, więc obe-
szłoby się bez żadnych kosztów. 
Postanowił, że jutro rano po-
szuka go na mieście i poprosi o 
udzielenie pomocy w tej sprawie. 
Jednak los okazał się wyjątkowo 
pomyślny dla starego człowieka, 
gdyż w parę minut przed półno-
cą rozległo się pukanie do drzwi. 
Kazimierski wyjrzał przez okno 
i świetle księżyca zobaczył, że 
przed chatą stoi nie kto inny jak 
właśnie pijanica i mechanik An-

tek Świder. Zapalił światło na ze-
wnątrz i zawołał przez drzwi:

– Co jest?
– To ja Antek. Mogę na sianie 

przenocować?
Drewniane drzwi do chałupy 

otworzyły się przed nim szeroko.
– A gdzie to tak pasuje gościa 

na siano posyłać jakby w domu
miejsca do spania nie było – 

powiedział stary. – Chodźcie no 
Antek do chałupy!

Świder nie był przygotowany 
na taką miłą niespodziankę.

– Na sianie się przenocuje co 
wam będę głowę zawracał – od-
rzekł skromnie.

– Chodź Antek do środka, bo 
chcę pogadać z tobą w pewnej 
sprawie. A i wino jakieś się znaj-
dzie – zachęcał stary.

Antek przestąpił przez wysoki 
próg i wszedł do sieni. Tuż nad 
drzwiami paliła się słaba żarów-
ka, która ledwo rozjaśniała zagra-
cone pomieszczenie. Na ścianie 
obok drzwi wisiało zakurzone i 
pokryte pajęczynami chomąto, 
zatknięta za gwóźdź kosa, oraz 
zamocowane na stalowych prę-
tach mocno pordzewiałe brony. 
Kazimierski podprowadził Świ-
dra parę kroków w głąb sieni 
gdzie w półmroku widać było 
parnik, który dziś został przywie-
ziony z BykRolu. 

– Chodzi o to, żeby tego grata 

naprawić – powiedział otwierając 
klapę. – Podłączałem do prądu, 
ale cholera nie chce grzać.

Świder obrzucił parnik oce-
niającym spojrzeniem. Otworzył 
klapę, zajrzał do środka, kucnął, 
przechylił go lekko na bok za-
glądając pod spód gdzie mieściła 
się cała elektryka. Po czym wstał 
otrzepał ręce i powiedział:

– Za flaszkę wina zrobię.
– Wino mam i to dobre! – po-

chwalił się stary. – Dwa lata leży 
w kredensie. „No to już po nim 
– dodał sobie w myślach. – Jak-
żeś się tak stary baranie zdradził 
przed pijanicą to już po winie”. 

Poszedł do izby, a Świder za-
czął grzebać przy parniku. Po 
chwili Kazimierski wrócił z dużą 
butelką i dwoma szklankami w 
rękach. Nalał wina do szklanek 
usiadł na progu i zaczął się uża-
lać. – Renta mała, panie Antek, 
a lekarze drogie. Byk sprzedać 
się nie chce, bo zawsze jak go do 
skupu prowadzę, to się wyrywa 
i ucieka, to pomyślałem, żeby 
świnie podtuczyć i sprzedać, bo 
pieniądze na leczenie nogi są po-
trzebne – przechylił szklanice i 
zapytał: 

– Ile za taką świnie mogę 
wziąć?

– Ile waży? – mruknął Świder 
zły, że nie może się skupić na ro-
bocie.

– A będzie miała z półtora me-
tra, bo to roczna świnia.

– To z tysiąc weźmiecie – od-
powiedział Antek . – Idźcie na 
skup tam wam powiedzą, bo ja 
się nie znam.

– Tysiąc to mało – w tonie 
starego dało się wyczuć rozcza-
rowanie.

– Co najmniej ze trzy potrze-
buję.

Świder nic nie powiedział. Po-
łożył parnik na boku i trzymając 
w ręku śrubokręt majstrował przy 
kostce z instalacją elektryczną. 
Bardzo słabe światło utrudniało 
pracę. Sprawdzając czy prze-
wody nie są w którymś miejscu 
przerwane myślał nad tym co mó-
wił Kazimierski. Napił się wina, 
które od razu poprawiło jasność 
umysłu i wpadł na pomysł.

– Kazimierski, przecież wy 
możecie dostać pieniądze z od-
szkodowania! 

– Jakiego odszkodowania? – 
zdziwił się starzec.

– Rentę macie to znaczy, że 
ubezpieczeni jesteście. A więc 
odszkodowanie w przypadku zła-
mania się wam należy.

– Złamania czego? – zapytał 
stary drżącym głosem.

– Na przykład nogi – odrzekł 
Antek. – Albo ręki. Zależy co 
chcecie.

  cdn

Święto Zmarłych w różnych 
kulturach i religiach
Wkrótce 1 listopada. 
Wszyscy wybierzemy się 
na groby swoich bliskich, 
by zapalić znicze i złożyć 
kwiaty. W Polsce Obchody 
Święta Zmarłych mają 
raczej charakter poważny, 
wspomnieniowy i towarzy-
szy im głęboka zaduma nad 
przemijaniem. Tymczasem 
w różnych miejscach świata 
to święto jest obchodzone 
zgoła odmiennie. W Japonii 
na przykład tańczy się do 
rytmu bębnów, a w Chinach 
przy grobach bliskich palo-
ne są pieniądze. Ile krajów, 
tyle tradycji związanych ze 
wspominaniem zmarłych. 
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CHCESZ MIEĆ 
CAŁOROCZNĄ
REKLAMĘ na 
KALENDARZU? 

zadzwoń – 794 430 403
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Podczas losowania stano-
wisk - tradycyjnie zawodni-
kowi, który trafił na numer 
13 (stanowisko uznane za pe-
chowe) Jerzy Bekus wręczył, 
jako nagrodę pocieszenia 
ufundowany przez siebie upo-
minek. Pechową trzynastkę, a 
w tym wypadku szczęśliwą, 
wylosował gospodarz Koła 
Janusz Krysiak. 

Zawodnicy rywalizowali 
metodą spławikową lub grun-
tową przez 4 godziny. Brały 
przede wszystkim: leszczy-

ki, płotki, okonie i jazgarze. 
Trafił się też jeden dorodny 
karaś. 

Kolejny raz doskonale spi-
sała się dwójka młodzieżow-
ców. Dominika Podsiedlik i 
Kuba Barwaniec uplasowali 
się w pierwszej dziesiątce 
wśród najlepszych wędkarzy 
Koła. 

Po zakończeniu zawodów 
wszyscy udali się na posi-
łek. Każdy otrzymał porcję 
golonki, którą przygotowała 
Bożena Michalak. Należą się 

jej wielkie podziękowania za 
pracę, jaką wykonała w celu 
nakarmienia sfory wygłod-
niałych wędkarzy. 

Gdy już wszyscy się nasy-
cili ogłoszono wyniki i wrę-
czono najlepszym dyplomy i 
upominki.

Najlepsza dziesiątka:
1. Piotr Gajecki – 4.730 pkt.
2. Piotr Michalak – 3.780 pkt.
3. Adrian Michalak – 2.410 

pkt.
4. Andrzej Michalak – 2.060 

pkt.
5. Jerzy Bekus – 1.560 pkt.
6. Łukasz Podsiedlik – 1.490 

pkt.
7. Mariusz Michoń – 1.170 

pkt.
8. Jakub Barwaniec (kadet) – 

1.100 pkt.
9. Dominika Podsiedlik (ka-

detka) – 1.000 pkt.
10. Kazimierz Mokrzycki – 

810 pkt.
 Tekst i zdjęcia:  

Robert Amborski
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Zakończenie sezonu  
Koła PZW Wykromet
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Zawody „Zakończenie Sezonu” Koła PZW Wy-
kromet w tym roku odbyły się 1 października w 
Krzepicach na zbiorniku „Łezka”. W słoneczny  
i mroźny poranek (śmiało można tak napisać, 
bo okoliczne trawy pokrył szron), nad zalewem 
stawiło się 27 uczestniczek i uczestników, w tym 
2 kadetki i jeden kadet. 
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI
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W gminie Baranów pod 
Warszawą przez roztaplane 
łączki płyną sobie dwie rzecz-
ki zwane Pisią Tuczną i Pisią 
Gągoliną. I tam, gdzie teraz 
jest ich zlewisko, jutro będzie 
ogromne lotnisko: Centralny 
Port Lotniczy wybudowany z 
inicjatywy pana Morawieckie-
go za, co najmniej 30 mld zł, w 
celu okazania chwały i potęgi 
Narodu Polskiego. 

Pisie wobec takiej inicjaty-
wy muszą zachować milcze-
nie, i tak znikną zamiast połą-
czyć się w dużą Pisie i zasilić 
Bzurę w Sochaczewie. Rzeki 
u nas mają wartość taką sobie, 
jak jest susza nie mają wody, 
a jak powódź to wszystko za-
lewają. Pożytku z rzek nie ma 
żadnego, od kilkudziesięciu 
lat twórczo wyznajemy teorię, 
że wodę trzeba złapać w ure-
gulowane kanały i wyrzucić 
czym prędzej do Bałtyku. Pisie 
zatem zmieni się w lotnisko, a 
Wisłę wraz z Odrą zmieni się 
w kanał ściekowy, zwany dla 
niepoznaki żeglownym.

Gdyby przyszło panu Mo-
rawieckiemu wyłożyć własne 
oszczędności w budowę Cen-
tralnego Portu Lotniczego, 
pewnie by pomyślał. Moje, 
oznacza odpowiedzialność, 
tylko idiota wkłada swój, 
uciułany ciężką pracą, kapitał 
w rzecz nie przynoszącą wy-
miernych korzyści. Po co za-
tem nowe lotnisko, skoro jest 
ich w Polsce dosyć, a te co są 
(włącznie z bliskim Warszawie 
Modlinem) nie są w pełni wy-
korzystane. Może warto wybu-
dować w końcu (planowaną od 
10 lat) kolej do modlińskiego 
portu, może też przydałoby się 
pomyśleć jak wykorzystać lot-
niska pod Łodzią i Radomiem, 
powstałe na chwałę lokalnych 
włodarzy. Niemcy, tacy niby 
gospodarni, budują i budują 
swój Centralny Port Lotniczy 
w Berlinie, koszty dawno prze-
skoczyły planowane, termin 
oddania przesuwa się o kilka 
lat, coraz więcej ludzi wścieka 
się na ten prestiżowy pomysł. 
Jeśli minister Morawiecki my-

śli, że my jesteśmy bardziej go-
spodarni od Niemca, to pewnie 
z kimś nas, czyli Naród Polski, 
pomylił. 

Są, co zawsze trzeba przy-
pominać, cztery sposoby wy-
dawania pieniędzy. Pierwszy: 
wydajemy swoje pieniądze na 
swoje potrzeby, zwykle jest 
to racjonalne, znamy wartość 
swoich pieniędzy i swoje po-
trzeby. Drugi: wydajemy swo-
je pieniądze na cudze potrzeby: 
dość przykre zadanie, skłania-
jące do oszczędności. Trzeci: 
wydajemy cudze pieniądze 
na swoje potrzeby, przyjem-
na sprawa, potrzeby wtedy 
rosną „do gwiazd”. Czwarty 
zastrzeżony jest dla urzędni-
ków: wydajemy cudze pienią-
dze, na cudze potrzeby. Jeśli 
ktoś udowodni, że taki system 
zachęca do racjonalności, to 
Nobel wstanie z grobu i osobi-
ście wręczy nagrodę. Dlatego 
w archaicznych, przedwojen-
nych czasach, apelowano do 
urzędników by gospodarowali 
groszem publicznym jak swo-

im, z rozwagą godną dobrych 
kupców.

Apele są tylko apelami. 
Liczy się efekt. Z lotniskiem 
może być tak samo jak z tym 
legendarnym wzrostem nakła-
dów na zdrowie: po 2025 r. 
Obiecywać co zrobi jakiś nie-
znany nam rząd i sejm za 8 lat, 
można w ciemno i bezkarnie. 
Podobnie w ciemno i bezkarnie 
obciążyć można ten nieznany 
rząd  tworzony za 8 lat, kosz-
tami naszych ułańskich fanta-
zji. Chciałbym więc, by pan 
Morawiecki dał nam przykład 
jak Napoleon. Niech wyłoży 
część własnej kasy i kupi akcje 
Centralnego Portu Lotniczego. 
Jak będzie tak jak zapowiada, 
zarobi sobie na dobrą emerytu-
rę. A jak nie wyjdzie, trudno, 
patriotyzm (którego każdy ma 
w gębie za dużo) łączyć się po-
winien z odpowiedzialnością.

Ten bój zdrowego rozsądku 
z socjalizmem, niestety, nie to-
czy się tylko nad Pisią.

  Jarosław Kapsa

Bój nad 
Pisią

Noc. Wielki pożar. Siedem jednostek straży pożarnej 
walczy z żywiołem. Do kierującego akcją podchodzi ja-
kiś facet:
– Jak wam idzie? Nikt ze strażaków nie ucierpiał?!
– Niestety – odpowiada strażak – dwóch naszych ludzi 

zostało w płomieniach, a sześciu jest ciężko poparzo-
nych. Ale za to wynieśliśmy z budynku szesnaście 
osób. Trwa reanimacja...

– Szesnaście osób?! Przecież tam był tylko ochroniarz!
– Skąd pan wie?! Kim pan jest?
– Kierownikiem tego prosektorium...

HUMOR 
na dobre 7dni

Noc. Wielki pożar. Siedem jednostek straży pożarnej 

Sarah Paxton Ball Dodson (1847–1906):
„Gwiazdy poranka”

Bandi
Pies urodzony w 2013 r. Bandi jest duży, rasy mix-husky o czar-
no-białym umaszczeniu. Trafił do schroniska w czerwcu 2016 r. 
w skutek interwencji. Został porzucony przez skrajnie nieodpo-
wiedzialnego właściciela. Jego początki w schronisku były bar-
dzo trudne, jednak dzięki zaangażowaniu pracowników, przeszedł 
ogromną zmianę i dziś czeka na nowy dom. Szukamy dla niego 
nowego właściciela, który zna potrzeby tej rasy. Bandi potrzebuje 
domu z ogrodem, koniecznie z solidnym ogrodzeniem, a nie miesz-
kania w bloku. Nie powinien trafić do rodziny z malutkimi dziećmi. 

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

„W demokracji wolno głupcom 
głosować, w dyktaturze wolno 
głupcom rządzić.”

 Bertrand Russell

Motto na 7dniPraktyczne porady 
na 7dni

1. W uśpionym, zimowym 
ogrodzie, może być równie 
pęknie jak latem. Wiszące 
na gałęziach barwne owoce 
czy kolorowa kora wpływają 
na urodę otoczenia. Owoce 
drzew pozostające na gałąz-
kach zimą mogą być żółte, 
pomarańczowe, czerwone, 
różowe a nawet fioletowe. 
Niektóre owoce opadają po 
pierwszych mrozach, ale są 
też takie, które pozostają na 
roślinie aż do wiosny, pod 
warunkiem, że nie zostaną 
wcześniej zjedzone przez 
ptaki. Dlatego warto posa-
dzić rośliny obficie owocują-
ce, by szarą jesienią i zimą 
móc obserwować ptaki 
przylatujące do ogrodowej 
stołówki. Niektóre owoce 
możemy wykorzystać sami 
(na przykład pigwowiec i ro-
kitnik). Zawierają one dużo 
witamin (zwłaszcza wit. C) 
i nadają się na przetwory. 
Rośliny pięknie wyglądające 
zimą to: krzewy, tj. berbery-
sy, kalina koralowa, ognik 
szkarłatny, ostrokrzew, 
pigwowiec japoński i po-
średni, rokitnik wąskolistny, 

śnieguliczka, trzmielina oraz 
większość irg; drzewa tj. 
jabłonie ozdobne, jarzębina; 
pnącza tj. dławisz okrągło-
listny. 

2. Wódka z papryczką 
jalapeño rozgrzewa i działa 
przeciw przeziębieniowo 
(świetnie oczyszcza zatoki). 
Dodatkowo jest łatwa do 
zrobienia. Podajemy przepis 
dla około 12 osób. Składniki: 
6 lub 7 świeżych papryczek 
jalapeño, 1 łyżeczka ziaren 
czarnego pieprzu, pół łyżecz-
ki ziaren ziela angielskiego, 
pół łyżeczki jagód jałowca, 
1 litr wódki. Przygotowanie: 
Przytnij papryczki na pół. 
Rozgrzej patelnię, wrzuć 
wszystkie przyprawy, 
a następnie szybko podsmaż 
(około 30-40 sekund). Znów 
rozgrzej patelnię i wrzuć 
papryczki (delikatnie je 
przypiecz z każdej strony). 
Do szklanego zamykanego 
naczynia wlej wódkę, dołóż 
przyprawy i papryczki. Za-
mknij szczelnie. Wódka bę-
dzie gotowa w ciągu 2-5 dni. 
Pamiętaj, aby przynajmniej 
raz dziennie ją wstrząsnąć.
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Zostań moim Przyjacielem
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