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Podziemny Salon Prasowy KONIECZNIE
PRZECZYTAJ:
„7 dni”
W poniedziałek 4 grudnia zapraszamy na kolejne spoOni rozwiążą
tkanie Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni” w noTwoje problemy
wym miejscu!
Spotkamy się z Czytelnikami w Kawiarni „Caffe del
Corso” w Trzeciej Alei NMP 53 (w podziemnej sali) o godzinie 16:00.
Chcesz porozmawiać o problemach Częstochowy lub
masz kłopot – odwiedź nasz Salon. Jesteś zadowolony z
tego, co daje Ci miasto – odwiedź nasz Salon.
Podziemny Salon Prasowy „7 dni” to miejsce, w którym
każdy może zabrać głos i podyskutować na każdy temat.
Najciekawsze wątki debaty trafią na łamy naszej gazety.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Częstochowy do
Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.
red.
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czytaj na stronach 3-4

Wraki zajmują
parkingi!
czytaj na stronie 5

Mikołaja
nie będzie...
czytaj na stronie 7

NASZĄ
GAZETĘ
ZAWSZE
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
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Jeśli trujesz siebie i sąsiadów, paląc śmieciami lub innym
świństwem w domowym piecu, przygotuj się na odwiedziny eko-patrolu, straży miejskiej i policji. Spodziewaj
się też wysokiej kary pieniężnej, a nawet postępowania
prokuratorskiego i wyroku sądowego.

Śmiertelny smog!

Prokurator zajmie
się „zadymiarzem”
Plastikowa butelka, zużyta opona i kolorowe pisma na rozpałkę – dla
wielu posiadaczy pieców w Częstochowie i okolicach, takie śmieci stanowią trujący materiał opałowy. Wytwarzające się podczas ich spalania
związki chemiczne są dla człowieka mordercze. Niska świadomość społeczna tego zagrożenia powoduje, iż sami sobie skracamy życie!
Przeciw tym praktykom wychodzi Częstochowski Alarm Smogowy
(CzAS), wprowadzając na terenie Częstochowy eko-patrole.
– Otrzymujemy ogromną ilość zgłoszeń o spalaniu śmieci w domowych
paleniskach. Eko-patrole pojawiają się na miejscu i jeśli stwierdzimy, że
mogą być spalane śmieci lub inne odpady to zgłaszamy sprawę np. do
straży miejskiej. Ostatnio otrzymaliśmy sygnał od mieszkanki dzielnicy
Wyczerpy o tym, że jej sąsiad pali oponami. Złożyliśmy więc zawiadomienie do prokuratury – informuje Hubert Pietrzak (Częstochowski Alarm
Smogowy).
Częstochowa niestety wciąż
jest na niechlubnej liście miast, w
których regularnie przekraczane
są stany alarmowe pyłów zawieszonych, czyli smogu. Toksyczna
chemia jest bezbarwna i niewidoczna. Oddychając zanieczyszczonym powietrzem wdychamy
dwutlenek węgla CO2, tlenek
węgla CO, dwutlenek siarki SO2,
tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów,
arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.
– Działania Częstochowskiego Alarmu Smogowego są
ukierunkowane na walkę o czyste powietrze w naszym mieście.
Dbanie o jego jakość jest naszym
wspólnym obowiązkiem, bo powietrzem oddychamy wszyscy,
niezależnie od koloru skóry czy
poglądów politycznych. Stawiamy przede wszystkim na edukację, bo nasze społeczeństwo ma
bardzo niską świadomość w sprawie zanieczyszczeń atmosfery.
To my tworzymy „brudne powietrze”, którym oddychamy – mówi
Hubert Pietrzak, (CzAS).
Podczas spalania zwykłej
plastikowej butelki wydziela się
m.in. cyjanowodór, czyli Cyklon
B, który przedostaje się do krwi.
Przy wysokim stężeniu cyjano-

wodoru w powietrzu następuje
śmierć, w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau trwało to 20–30
minut.
– Zgłoszenie mieszkanki z ulicy Norwida świadczy o tym, że
społeczeństwo zaczyna rozumieć
zagrożenia związane ze spalaniem odpadów w domowych piecach. Liczymy, że projekt eko-patroli zyska wparcie mieszkańców
Częstochowy. Nie bójmy się zgłaszać takich patologii, bo chodzi o
zdrowie i życie nas wszystkich –
zachęca Hubert Pietrzak (CzAS).
Przedstawiciel Częstochowskiego Alarmu Smogowego w
środę złożył przeciwko trucicielowi z ulicy Norwida zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 182 k.k.
Zgłoszenie oparł na informacji od
mieszkanki dzielnicy:
„Chciałabym napisać do Państwa, gdyż sąsiedzi z naprzeciwka notorycznie już od kilku lat,
a przynajmniej jak tu mieszkam,
a jest to dobre ponad 20 lat, codziennie tak palą. Palą oponami
i innymi dziadostwami. Smród
jest niesamowity. Nie nauczyli
się niczego kiedy członek rodziny
zginął w pożarze, kiedy właśnie
kilka lat temu zimą palili opony.
Żadnej zmiany ani chęci. My sąsiedzi, okien czasem otworzyć

nie możemy, bo wszystko wieje
do mieszkań. Nikt nie chce zgłosić osobiście, bo każdy nie chce
mieć potem nieprzyjemności albo
gorzej gdy zaczną jeszcze inne
świństwa spalać. Może Państwo
w jakiś sposób mogą pomóc. Codziennie taki „ładny” dym z komina się unosi”.
Do zawiadomienia złożonego
w prokuraturze, Hubert Pietrzak
załączył materiał filmowy [do
obejrzenia na stronie www.7dni.
com.pl].
– W piecach musimy spalać tylko dobrej jakości węgiel,
wskazane jest korzystać z ogrzewania gazowego. Warto zadbać,
by używany przez nas kocioł był
wysokiej generacji, a stosowane do niego paliwo zwierało jak
najmniej zanieczyszczeń. Zwracajmy uwagę na to czym pali w
piecu nasz sąsiad, w razie potrzeby interweniujmy, chociażby poprzez eko-patrole. Tak długo jak
nie zmienimy świadomości społeczeństwa, nie wywrzemy presji na
polityków, żeby podjęli działania
skutkujące poprawą jakości powietrza – mówi Hubert Pietrzak
(CzAS).
Marta Pikor
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Ubaw w 7 dni
 Masz 50-69 lat? Zrób mammograﬁę
Kobiety w wieku 50 – 69 lat są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Tymczasem mammografia trwa jedynie kilka minut i
polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie
i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe
i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do
zdrowia. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez NFZ. Nie jest
wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej
mammografii lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie (rak
piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach brca 1 i brca 2) i nie
miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w Częstochowie, 13
grudnia 2017 przy Centrum Handlowo-Usługowym DL Center Point
przy ul. Jagiellońskiej 1. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod
nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników
z poprzednich badań, w związku z tym panie powinny przynieść na
badanie klisze i wyniki poprzednich mammografii.

 Karmniki dla ptaków w parkach
W ramach corocznego zimowego dokarmiania ptaków w Parkach Podjasnogórskich i przy Promenadzie Niemena zamontowano karmniki.
Od kilku lat karmniki i tablice informacyjne „Karmnikowi goście” są
montowane w stałych punktach przed nastaniem trudnych dla ptaków
warunków atmosferycznych. Karmniki są regularnie czyszczone, w
razie potrzeby naprawiane oraz uzupełniane odpowiednią karmą dla
ptaków - głównie nasionami słonecznika i tłuszczem zwierzęcym - dobrze przyswajaną przez większość gatunków, która długo zachowuje
świeżość i nie zamarza. Okres użytkowania karmników trwa z reguły
od czasu zamontowania do końca marca, ale może zostać wydłużony
w przypadku złych warunków atmosferycznych.

 Włókniarz ponownie z Cieślakiem
Marek Cieślak po dwudziestu sezonach przerwy wraca do swojego macierzystego klubu. Przez najbliższe dwa lata będzie trenerem
Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa. Szkoleniowiec pracę w
ekipie Lwów rozpocznie 1 grudnia. Cieślak to wychowanek Włókniarza i jeden z najwybitniejszych zawodników w historii klubu. Licencję
„Ż” uzyskał w 1967 roku i do końca kariery, czyli do 1986 roku wierny był barwom Włókniarza. Już w rok po rozpoczęciu startów został
czwartym juniorem kraju. W latach 70-tych ubiegłego wieku był liderem „biało-zielonych”, z którymi wywalczył 5 medali Drużynowych
Mistrzostw Polski. Startował w finałach Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Świata. Po zakończeniu kariery został uznanym
trenerem. W 1996 roku poprowadził częstochowian do trzeciego w
historii klubu tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Od wielu sezonów
jest selekcjonerem żużlowej reprezentacji Polski, z którą święcił masę
sukcesów w Drużynowym Pucharze Świata.

 Balonowe Mistrzostwa w Olsztynie i Janowie

W 2018 roku na terenie gminy Olsztyn i gminy Janów odbędą się Balonowe Mistrzostwa Polski – taką decyzję podjęła Komisja Balonowa
działająca przy Aeroklubie Polskim w Warszawie. Współorganizatorem zawodów zaplanowanych na 18 - 21 lipca 2018 r. jest Aeroklub
Śląski. Wydarzenie będzie niezwykłym połączeniem sportu balonowego z widowiskiem dla publiczności. Uczestnicy będą mogli podziwiać start ponad 40 ekip z kraju i z zagranicy. Bogaty program imprezy pozwoli poznać baloniarstwo od najpiękniejszej strony. Janów
i Olsztyn zabiegały o przeprowadzenie zawodów o randze Mistrzostw
Polski. Będzie to niewątpliwie atrakcja dla publiczności i promocja regionu. Pierwsze balony pojawią się na olsztyńskim niebie w czwartek,
19 lipca, natomiast zakończenie imprezy planowane jest na sobotę, 21
lipca w gminie Janów - na błoniach przy Hotelu Kmicic. Rozgrywane w 2018 r. Balonowe Mistrzostwa Polski, będą jednocześnie drugą
edycją Jurajskich Zawodów Balonowych, ponieważ Gmina Janów
była już gospodarzem podobnego wydarzenia w 1998 roku. Imprezie
towarzyszyć będą, w Olsztynie - Jurajski Festiwal Sztuki i Wina, a w
Janowie - Podniebny Festiwal Jazzu Tradycyjnego Swinging Golden
Stream oraz pokazy laserów i sztucznych ogni.

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest na tym zdjęciu?
a) młynek do kawy
b) osuszacz do fusów
c) wirówka
d) rozdrabniacz przypraw
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!
Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru
– nakładka na maszynkę służąca do wyrobu ciasteczek – udzieliła internautka Niunia Dziunia.
Gratulujemy!
red.

Lekceważą
pacjenta
i swoje
obowiązki
„Na badanie tomografem komputerowym do
jednego z częstochowskich
szpitali czekałam pół roku.
W wyznaczonym dniu badania byłam druga z kolei
(na godz.8.20), przede mną
był tylko jeden starszy pan.
Oczywiście
przyjechałam dużo wcześniej, bo
wiadomo, że trzeba przed
badaniem wypełnić masę
różnych dokumentów. I
tu muszę z przykrością
powiedzieć, że pani rejestratorka była bardzo niesympatyczna, arogancka i
niegrzeczna. Jakby robiła
nam pacjentom łaskę, że
nas obsługuje, a przecież
ona jest dla nas. Niestety to
nie był koniec nieprzyjemności.
Ponieważ było już 20
minut po godzinie ósmej,
a pan który był przede
mną jeszcze nie wszedł na
badanie, więc się zainteresowałam, dlaczego nie
został wezwany. I jakież
było moje zdziwienie,
gdy się okazało, że pan
radiolog rozmawia sobie
w najlepsze przez telefon
komórkowy, i gdybym nie
weszła, to pewnie jeszcze

by tak rozmawiał długo.
Pan radiolog był zdziwiony moim „najściem” i nie
rozumiał dlaczego się denerwuję.
To jest permanentne
lekceważenie pacjenta i
swoich obowiązków przez
personel medyczny. W
dodatku brak empatii. Na
tomograf – w ramach NFZ
- trzeba cierpliwie czekać
pół roku, człowiek się stresuje, a potem jeszcze nie
jest obsłużony jak należy.
Co to jest? Czy ci Państwo
nie wiedzą, że ich pensje
są opłacane m.in. z moich
podatków, a badanie mi się
zwyczajnie należy, bo od
wielu, wielu lat odprowadzam składkę na fundusz
zdrowia?
Wiele osób twierdzi,
że częstochowska służba
zdrowia jest w opłakanym
stanie. W Piekarach Śląskich usłyszałam od jednego profesora ortopedii, że
ponad 70 proc. pacjentów,
których przyjmują u siebie
to częstochowianie. Pan
profesor spytał ze zdziwieniem, „czy wy naprawdę u
siebie nie macie dobrych
lekarzy?”. Ta wypowiedź
chyba najlepiej obrazuje
jak postrzegani są lekarze z
Częstochowy.
Czytelniczka”.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz do dzierżawy dla działki nr 343 o pow. 0,40 ha i nr 337 o
pow.0,93 ha w Lelowie, na działce znajdują się ruiny budynków po dawnym gospodarstwie rolnym.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl

15
Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny.
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minionych.
Lata w PRL-u
zapamiętamy jako
czas niedostatków
i biedy, ale także
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.

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wali Ci się świat? Doszedłeś do ściany?
Jesteś w sytuacji bez wyjścia?
Szukaj pomocy! W Częstochowie nie
brakuje miejsc, gdzie podadzą Ci
dłoń. Za wsparcie i poradę prawną nie
musisz płacić. Możesz iść do instytucji
miejskich, posłów i senatorów,
a nawet do parafii albo kurii.
Zamiast snuć teorie spiskowe, wykorzystaj wszystkie możliwości.
Typowy Polak zna się na
wszystkim – na medycynie, budownictwie, motoryzacji, a tak w
ogóle to z powodzeniem mógłby
zastąpić trenera narodowej reprezentacji Adama Nawałkę. Czasem
jednak brutalna rzeczywistość nas
dopada i postawieni pod ścianą szukamy pomocy w beznadziejnych –
naszym zdaniem – sprawach.
Z redakcją Tygodnika 7 dni
każdego dnia kontaktują się osoby,
których przerosły problemy życia
codziennego. Również podczas
spotkań Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni, mieszkańcy Częstochowy sygnalizują o sprawach, z
którymi sobie nie radzą. A tematyka jest różnorodna – od zdarzeń
dotyczących miasta po osobiste
zmartwienia, nierzadko zahaczające o zagadnienia prawne.
Pomagamy – na ile nam wiedzy i czasu starcza. Trudno się
jednak oprzeć wrażeniu, że sporo
osób zdarło buty w nieskutecznej
walce o własną sprawę, nie orientując się, gdzie szukać wsparcia.
Instytucji pomocowych – teoretycznie – jest w Częstochowie
dużo, ale nie wszystkie spełniają
swoją rolę, o czym dziennikarze
wiedzą najlepiej.
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Do kogo może
się udać osoba
w potrzebie?
Wykorzystaj
szansę – miasto
może Ci pomóc
Zacznijmy od instytucji miejskich, zwłaszcza że miasto ma obowiązek od 2016 roku w związku z
wejściem w życie nowej ustawy,
udzielania swoim mieszkańcom
pomocy prawnej. Zapytaliśmy
więc magistrat, gdzie osoba szukająca wsparcia w rozwiązaniu trudnej sprawy może się udać.
Chcieliśmy także ustalić, jaki
jest zakres pomocy, czy są stałe terminy przyjęć i ile osób dotychczas
z nich skorzystało?
Odpowiedź magistratu:
„Każda instytucja miejska zatrudnia lub współpracuje z prawnikami. Mieszkańcy miasta mają
do dyspozycji punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej rozmieszczone na
ternie miasta oraz dodatkowo – z
inicjatywy UM (podjętej jeszcze
zanim wdrożony został system nie-

Nie ma sytuacji bez wyjścia

Oni rozwiążą
Twoje problemy
odpłatnej pomocy prawnej) – radców prawnych Urzędu Miasta.
Pomoc prawna świadczona
przez radców prawnych Urzędu
Miasta polega na wyjaśnianiu problemów prawnych i wskazywaniu
ścieżki postępowania w sprawie.
Prawnicy Urzędu Miasta świadczą
pomoc dla osób, które nie kwalifikują się do nieodpłatnej pomocy
prawnej finansowanej z budżetu
państwa. Nie ma ograniczeń tematycznych.
Pomoc świadczona jest co wtorek każdego miesiąca od godz.15.
do godz.17. lub do załatwienia
ostatniego interesanta w Urzędzie
Miasta. W tym roku z pomocy
radców prawnych Urzędu Miasta
skorzystało około 160 osób.
System nieodpłatnej pomocy
prawnej funkcjonuje w Częstochowie od stycznia 2016 roku na mocy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1255 z późn. zm.). Na terenie
miasta funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym
5 powierzonych do prowadzenia,
na podstawie otwartego konkursu
ofert, przez organizację pozarządową.
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Na mocy ww. ustawy Gmina
Miasto Częstochowa corocznie
zawiera z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w
Opolu porozumienia w sprawie
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Miasta. Na
jego podstawie ww. instytucje
imiennie wskazują odpowiednio
adwokatów lub radców prawnych
oraz ich zastępców do udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, z
którymi miasto następnie zawiera
umowy na dany rok kalendarzowy.
Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest osobiście przez adwokatów lub radców prawnych
5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym punkcie.
Więcej informacji o lokalizacji
Punktów i godzinach funkcjonowania można znaleźć pod adresem: http://www.czestochowa.pl/
page/5414,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie-.html
Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu
postępowania przedsądowego z
prawa cywilnego, karnego, spraw
administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ustawa określa, że uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby
fizyczne, w szczególności:
1). młodzież do 26. roku życia;
2). osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
3). seniorzy po ukończeniu 65 lat;
4). osoby fizyczne, którym w
okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
5). kombatanci;
6). weterani;
7). zagrożeni lub poszkodowani

katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
8). kobiety w ciąży.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy
nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1).
poinformowanie
osoby
uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o
spoczywających na niej obowiązkach, lub
2). wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego, lub
3). udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4). sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Na terenie Częstochowy do 31
października br. udzielono 3.168
porad. Najwięcej z nich dotyczyło spraw z zakresu: prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa
rodzinnego, a także ubezpieczeń
społecznych i prawa karnego.”
Podajemy listę 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zorganizowanych przez magistrat:
Urząd Miasta Częstochowa
– ul. Śląska 11/13, lok. 23,
tel. (34) 370-71-00
poniedziałek-piątek 7.30-11.30
(porady adwokata)
poniedziałek-piątek
11.3015.30 (porady radcy prawnego)
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – ul. POW 2 lok. 7,
tel. (34) 372-42-00
poniedziałek-piątek 7.30-11.30
(porady radcy prawnego)
poniedziałek-piątek
11.30-

15.30 (porady adwokata)
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – al. Niepodległości
20/22 lok. 30, tel. (34) 363-1819
poniedziałek-piątek 7.30-11.30
(porady adwokata)
poniedziałek-piątek
11.3015.30 (porady adwokata)
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka – al. Pokoju 12,
tel. (34) 365-30-44
poniedziałek-piątek 7.30-11.30
(poniedziałek, piątek – adwokat; wtorek-czwartek – radca
prawny)
poniedziałek-piątek
11.3015.30 (poniedziałek, piątek
– adwokat; wtorek-czwartek –
radca prawny)
Szkoła Podstawowa nr 42
– al. Armii Krajowej 68A,
tel. (34) 325-16-08
poniedziałek-piątek
15.00:19.00 (porady radcy prawnego).

Nie krępuj się
– skorzystaj
z pomocy
parlamentarzysty
ziemi
częstochowskiej
Z całą pewnością pomocą
mieszkańcom służą parlamentarzyści ziemi częstochowskiej. To
jedno z pierwszych miejsc, które
powinieneś odwiedzić, gdy masz
problem, podobno nie do rozwiązania. Posłowie i senatorowie,
prócz tego, że przyjmują w swoich
biurach osoby w potrzebie i z racji
powagi swego urzędu mogą wiele
spraw wyjaśnić prostą interwencją,
to nierzadko oferują pomoc swoich prawników. Zapytaliśmy parlamentarzystów o to, który z nich
udziela pomocy mieszkańcom, posiłkując się wiedzą adwokata.
Biuro posłanki Lidii Burzyńskiej (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24/10
tel. (34) 322-40-23; 691-540394; 507-437-679
ciąg dalszy na stronie 4
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ciąg dalszy ze strony 3.
Kłomnice, ul. Strażacka 18A
tel. 691-540-394
Koniecpol, Rynek 1
tel. (34) 322-40-23; 507-437-679
Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy
pod Mokrą 2
tel. 664-505-703
mail: lidia.burzynska@sejm.pl
[Posłanka nie przesłała odpowiedzi na pytania redakcji]
Biuro posła Andrzeja Gawrona
(Prawo i Sprawiedliwość)
Lubliniec, ul. Edyty Stein 1
tel. 664-505-799
Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy
pod Mokrą 2, tel. 664-505-703
mail: biuro.andrzejgawron@
gmail.com
„W nawiązaniu do zapytania prasowego uprzejmie informuję, że
Biuro Poselskie nie zatrudnia i nie
współpracuje z radcą prawnym lub
adwokatem.”
Biuro posła Szymona Giżyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, ul. Łódzka 8/12
lok. 8.15, tel. (34) 368-11-61
Krzepice, ul. Krótka 1
tel. (34) 368-11-61; 500-850-704
Koniecpol, Rynek 1
tel. 500-850-704
mail: szymon.gizynski@sejm.pl
„Informuję, iż nie zatrudniamy i
nie współpracujemy z prawnikiem
w ramach działalności biura poselskiego.”
Biuro posła Konrada Głębockiego (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24/12
tel. (34) 500-00-69,
mail: sekretariat@konradglebocki.pl
„Informuję, iż Biuro Poselskie nie
zatrudnia prawnika. Natomiast
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staramy się pomagać w sprawach
zgłaszanych przez interesantów w
oparciu o wiedzę i doświadczenie
posła Konrada Głębockiego oraz
zatrudnionych pracowników biura.”
Biuro posłanki Izabeli Leszczyny (Platforma Obywatelska)
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24
tel. 504-256-188
Katowice, ul. 3 Maja 17/1
tel. (32) 220-10-20
Myszków, ul. Kościuszki 16 lok.
6 (II piętro), tel. 504-256-188
mail: izabela.leszczyna@sejm.pl
„Poseł Izabela Leszczyna prowadzi
biuro poselskie we wspólnym lokalu z poseł Haliną Rozpondek. Pani
poseł H. Rozpondek nawiązała
współpracę z prawnikiem, z usług
którego korzystają również osoby
zgłaszające się do poseł I. Leszczyny. Prawnik świadczy swoje usługi
nieodpłatnie - wolontariacko (biuro poselskie nie ponosi żadnych
kosztów w związku z udzielaną
pomocą prawną). Prawnik spotyka
się z osobami zgłaszającymi się do
biura po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zakres udzielanej
pomocy zależy od rodzaju sprawy
z jaka zgłasza się zainteresowany. Najczęściej udziela informacji
o różnych procedurach, pomaga
sporządzać pisma. Każda osoba,
która zgłasza swój problem do biura poselskiego otrzymuje pomoc.
Do tej pory nie zdarzyła się sprawa, w której pracownik biura lub
prawnik nie byłby w stanie udzielić informacji/pomocy. Prawnik
przyjmuje zainteresowane osoby w
zależności od zgłoszeń chętnych.
Spotkania odbywają się najczęściej
co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach dostosowanych zarówno
do pracy prawnika, jak i osób, które proszą o pomoc. Umówić się z

prawnikiem można albo osobiście
w Biurze przy ul. Nowowiejskiego 24 albo telefonicznie/mailowo.
Średnio podczas swojego dyżuru
prawnik przyjmuje 7 zainteresowanych, czyli ok. 14 osób miesięcznie. Dominują zapytania z zakresu
KPA (odwołania od decyzji itp.),
pomocy społecznej oraz świadczeń
emerytalnych. Należy również zauważyć, że zapytania do biur poselskich o darmową pomoc prawną, zdecydowanie zmniejszyły się
od momentu wprowadzenia przez
rząd PO-PSL tzw. darmowej pomocy prawnej.”
Biuro posłanki Haliny Rozpondek (Platforma Obywatelska)
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24, tel. (34) 361-30-66
Katowice, ul. 3 Maja 17/1
tel. (32) 220-10-20
Kłobuck, ul. Wieluńska 3
mail: rozpondek.biuro@wp.pl
„Poseł
Halina
Rozpondek
współpracuje z radcą prawnym,
który udziela porad nieodpłatnie
wszystkim, bez ograniczeń, zainteresowanym, którzy z prawnymi problemami zgłaszają się
do Biura. Współpraca jest realizowana na zasadach wolontariatu. Biuro nie ponosi z tego
tytułu żadnych kosztów. Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie lub bezpośrednie i każdorazowo umawiamy na konkretny
dzień dyżuru prawnika. Prawnik
udziela porad w zakresie informacji o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
wskazaniu sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu
wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakre-

sie niezbędnym do udzielenia
pomocy. Najczęściej zgłaszane
problemy dotyczą prawa pracy,
prawa cywilnego, spraw administracyjnych,
ubezpieczenia
społecznego i spraw rodzinnych. Prawnik nie udziela porad
z zakresu prawa podatkowego,
spraw karnych, przygotowania
do rozpoczęcia działalności gospodarczej.”
Biuro posła Tomasza Jaskóły
(Kukiz’15)
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego
8/19
tel. (34) 310-40-77; 511-776-207
mail: biurojaskola@gmail.com
„Biuro współpracuje z grupą
prawników. Po umówieniu się
i wypełnieniem kwestionariusza istnieje możliwość rozmowy z prawnikiem. Wszystko
w tym przypadku zależy od
sprawy. Prawnik na podstawie
przedłożonych przez interesantów dokumentów rozważa, czy
biuro poselskie może podjąć w
sprawie interwencje. Do biura
poselskiego, ze względu na specyfikę spraw trafiają wszystkie
sprawy. Słowo rozpatruje jest
tutaj zbyt ogólne. Na pewno
analizuje każdy kwestionariusz,
jednak istnieją spory w których
biuro poselskie nie może się angażować np. cywilne. Prawnik
jest w biurze dwa dni w tygodniu. Terminy spotkań ustalane
są na bieżąco. Trudno odpowiedzieć, ile osób skorzystało
z pomocy prawnika, gdyż wiele
problemów było problemami
dotyczącymi większej ilości
osób (np. wspólnoty mieszkaniowej, mieszkańców danej ulicy). Biuro nie prowadzi statystyk w zakresie liczby spotkań
odbytych z prawnikiem.”

Biuro senatora Ryszarda Majera (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24
lok.19, tel. (34) 364-48-80
mail: biuro@majer.senat.pl
„Biuro Senatorskie współpracuje
z prawnikami, nie zatrudnia ich
jednak w trybie umowy o pracę.
Na pytanie, czy z zatrudnianym
bądź współpracującym prawnikiem mogą się kontaktować interesanci biura, odpowiadamy,
że nie istnieje taka forma współpracy. Prawnicy przygotowują
opinie dla senatora. Osobom np.
starszym, które chcą się spotkać z
prawnikiem, biuro służy pomocą
udostępniając im aktualne zestawienie prawników świadczących
pomoc w ramach tzw. bezpłatnej
pomocy prawnej.”
Biuro senatora Artur Warzocha (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, ul. Łódzka 8/12
lok. 7
tel. (34) 310-40-94; 784-960-046
mail: biuro@warzocha.senat.pl
[Senator nie przesłał odpowiedzi
na pytania redakcji]
Biuro europosłanki Jadwigi
Wiśniewskiej
(Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24/11
tel. (34) 313-31-40; 660-007-862
Bytom, ul. Moniuszki 22 lok.
202
mail: jadwiga.wisniewska.ep@
gmail.com
[Europosłanka nie przesłała odpowiedzi na pytania redakcji]

Nie wstydź się
– szukaj pomocy
w parafii
Prócz magistratu i parlamentarzystów, osoba w potrzebie

może udać się do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, przy
Al. NMP 54, tel. (34) 324-10-44;
(34) 324-96-28. O szczegóły zapytaliśmy u źródła.
Oto odpowiedz Kurii:
„Zarówno Kuria Metropolitalna w Częstochowie, jak i inne
instytucje archidiecezjalne oraz
poszczególne parafie korzystają z pomocy prawników. Osoby
świadczące pomoc prawną realizują ją wspomagając w sprawach dotyczących działalności
instytucji kościelnych w obrocie
cywilnoprawnym. Pomoc prawną
dla osób nią zainteresowanych
świadczą prawnicy oferujący
swoje usługi w ramach wolontariatu w poszczególnych parafiach, instytucjach oraz grupach
i wspólnotach działających na
terenie Archidiecezji Częstochowskiej. Zakres pomocy zależy od możliwości osoby, która ją
świadczy. Prawnicy prowadzący
darmowe poradnictwo prawne oferują pomoc stosownie do
posiadanych kwalifikacji. Archidiecezja Częstochowska nie
prowadzi ewidencji miejsc, gdzie
oferuje się darmowe poradnictwo prawne, zatem nie posiada
informacji o terminach przyjęć
oraz statystyk odnośnie do liczby
i rodzaju spraw, w jakich świadczono pomoc.”
We wszystkich tych miejscach powinni Ci pomóc, więc
nie krępuj się iść ze swoim problemem. O swoje trzeba walczyć.
Ktoś kiedyś powiedział: „Nie ma
sytuacji bez wyjścia tam, gdzie
jest człowiek, który posiada wolę
walki i wytrwania, który jest opanowany, czujny i twardy.”
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna
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List Czytelnika:

Wraki zajmują
parkingi!
„To po prostu skandal. Gdzie się człowiek nie obejrzy – tam
porzucone samochody. Ostatnio z mężem krążyliśmy kilkadziesiąt minut po osiedlu Tysiąclecia, by zaparkować, a taki
jeden z drugim zajmuje bezczelnie miejsce postojowe całymi latami na samochód, którym nie jeździ. Mamy sąsiada,
co trzyma tak samochód już 11 lat. Stawia go po chamsku
ludziom przed oknami i wszystko ma w... nosie.
Jak to jest, on płaci ubezpieczenie OC, ma ważny przegląd
pojazdu ze stacji diagnostycznej?
Czytelniczka.”
To fakt, że na częstochowskich osiedlach, ale też w centrum miasta brakuje miejsc parkingowych.
Problem porzuconych samochodów dotyka nie tylko Częstochowy, ale większości miast
w Polsce.

Jak usunąć stojący miesiącami, a nawet latami
samochód z ogólnodostępnego parkingu?
Policja lub Straż Miejska może
podjąć działania, jeśli pojazd
znajduje się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
strefie ruchu. Ta ostatnia nierzadko obejmuje obszary osiedli
mieszkaniowych. Funkcjonariusze nie mają jednak uprawnień
do usuwania pojazdów z terenu,
który stanowi własność prywatną. Mogą to zrobić na wniosek
właściciela gruntu.
Zgodnie z przepisami, odholowany może zostać każdy samochód, którego stan wskazuje na
to, że jest nieużywany. Jeszcze
kilka lat wstecz usuwano - w
zasadzie wyłącznie - pojazdy
bez tablic rejestracyjnych. Dziś
funkcjonariusze zajmą się samochodem właściwie zaparkowanym i teoretycznie nikomu nie
zagrażającym, ale od dłuższego
czasu nie opuszczającym miejsca
parkingowego. Poza tym, jeśli
samochód kilkanaście miesięcy
nie przemieszcza się, to zapewne
nie ma obowiązkowego przeglą-

du technicznego, bez którego pojazd nie może być dopuszczony
do ruchu. A być może z tego powodu stoi. Taki samochód Policja i Straż Miejska też ma prawo
odholować.
Dodać należy, że samochodów
osobowych nie dotyczy czasowe
wyrejestrowanie.

Ciężki żywot wraków,
a właścicieli jeszcze
cięższy
W pierwszej kolejności służby ustalają właściciela pojazdu i
przesyłają mu informację, że ma
zająć się własnym samochodem.
Posiadacz auta dostaje na to od
3 do 14 dni. Jeżeli w tym czasie
nie ustosunkuje się do pisma,
jego pojazd zostanie przetransportowany na płatny parking
strzeżony. Po 6 miesiącach, jeżeli właściciel samochodu się po
niego nie zgłosi, pojazd zostaje
uznany za porzucony z zamiarem
wyzbycia się go i staje się pojazdem niczyim. Z mocy ustawy
przechodzi wtedy na własność
miasta.
Jeśli właściciel takiego pojazdu myśli, że łatwo pozbył się
starego grata - to jest w błędzie.
Koszty związane z usunięciem
pojazdu, transportem, przechowywaniem i innymi procedurami
nie zostaną mu umorzone. Musi
je ponieść właściciel pojazdu
wraz z osobą, która dysponowała
samochodem w dniu usunięcia.
Do tego dojdzie zapewne mandat
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w wysokości 500 zł za porzucenie wraku w miejscu publicznym
lub grzywna wynosząca 1.500 zł,
jeżeli samochód zagrażał bezpieczeństwu.
Bywa, że właściciel danego
pojazdu zmarł lub wyjechał i
przestał interesować się autem.
W przypadku śmierci właściciela odpowiedzialność przechodzi
na spadkobierców, a gdy ich nie
ma samochód przejmuje miasto.
Lekkoduchy natomiast muszą liczyć się z sytuacją, że gdy wrócą
z zagranicznych wojaży zamiast
samochodu czekać będzie na
nich kilka rachunków do zapłacenia.

Ktoś zapyta – ale komu
to przeszkadza?
Porzucone samochody stanowią problem nie tylko dlatego,
że zajmują cenne miejsca parkingowe. Szpecą okolicę i są
łatwym celem dla wandali i złodziei. Mogą stanowić zagrożenie
z powodu wycieku płynów czy
podpaleń.
Poza tym pojawia się jeszcze
jedna, najpoważniejsza sprawa,
która dotkliwie uderzy właściciela porzuconego pojazdu po kieszeni. Gdy zostanie stwierdzony
brak ważnego OC, właścicielem
samochodu zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
a kary są naprawdę wysokie, sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

O informacje poprosiliśmy Aleksandrę Biały,
rzeczniczkę prasową
Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.
„Zawiadomienia
dotyczące
podejrzenia braku komunikacyjnej polisy OC wraków trafiają do
UFG od: straży miejskiej, władz
osiedli, osób anonimowych.
W każdym przypadku wszczynamy postępowania wyjaśniające
czy porzucone auta/stojące na
ulicach wraki pojazdów - mają
polisę OC. Ustalamy na podstawie informacji w bazie polis OC
(oficjalna nazwa Ośrodek Informacji UFG) - czy pojazd o danych
numerach rejestracyjnych ma OC,
potem kto jest jego aktualnym
właścicielem. Oczywiście sprawdzamy to w CEPiK (Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Często jednak, gdy pojazd
zmieniał wcześniej właściciela, a
ani stary ani nowy nie zgłosił tego
do ww. Ewidencji – ustalanie aktualnego właściciela wraku trwa.
W przypadku ustalenia powyższych danych, przy braku polisy
OC, samo ściągnięcie kary jest
skuteczne, gdyż następuje w trybie egzekucji administracyjnej.
Gdy właściciel wraku nie podejmuje się zapłaty tej sankcji - UFG
występuje do właściwego urzędu

skarbowego o jej ściągnięcie.
Przy czym UFG nawet jeżeli ukarze właściciela pojazdu za
brak polisy OC, to nie jest władny
nakazać mu usunięcie takiego pojazdu z ulicy.
Liczba wezwań Funduszu
o zapłacenie kary za brak OC:
I półrocze 2016 – 29,9 tys.
I półrocze 2017 – 42,2 tys.
Przychody UFG z kar za brak
OC w I półroczu 2017 wyniosły
83,5 mln złotych tj. o prawie 60
proc. więcej niż w analogicznym
okresie minionego roku (I półr.
2016 - 52,3 mln złotych).
Coraz częściej właściciele pojazdów bez OC identyfikowani
są nie podczas fizycznej kontroli
na drodze, ale dzięki analizie danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG, czyli
przez tzw. wirtualnego policjanta.
Obecnie już 68 proc. przypadków
wykrycia braku OC jest właśnie w
ten sposób. To może być istotna
informacja dla kierowców, którzy przyzwyczajeni są, że brak
OC można wykryć tylko podczas
kontroli drogowej.
Aktualnie Fundusz szacuje,
że w Polsce może być około 90
– 100 tys. nieubezpieczonych
pojazdów, co stanowi 0,4 / 0,5
pojazdów w Polsce. Wcześniejsze szacunki mówiły o 200 tys.
nieubezpieczonych tj. ok. 1 proc.”

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czytamy:
„Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie
- z własnej kieszeni - wysokiego
odszkodowania gdy spowodujesz
wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i
nieuchronne kary finansowe.
Wysokość opłaty karnej za
brak OC komunikacyjnego
uzależniona jest m.in. od okresu pozostawania bez ochrony
ubezpieczeniowej w danym
roku kalendarzowym:
* do 3 dni – 20 % pełnej opłaty karnej
* 4 do 14 dni – 50 % pełnej
opłaty karnej
* powyżej 14 dni – 100 %
opłaty karnej

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– zarówno ich wysokość, jak i
tryb nakładania i dochodzenia są
ściśle określone przez przepisy
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z
tego względu nie mogą podlegać
negocjacjom!
Osoba, która nie spełniła w
danym roku obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia OC - zgodnie z warunkami określonymi w
ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty
na konto UFG (art. 88 ustawy).
Zatem jeśli nie wpłacisz kary
dobrowolnie, może być ona w
konsekwencji ściągana zgodnie
z procedurami administracyjnymi - tj. przez urząd skarbowy na
drodze postępowania egzekucyjnego.”

Jak z wrakami radzą
sobie częstochowskie
służby porządkowe? Informacji udzielił nam Artur Kucharski, rzecznik
prasowy Straż Miejska
w Częstochowie.
„W 2017 roku częstochowska
Straż Miejska interweniowała
wobec właścicieli 70 pojazdów
długotrwale nieużywanych, które potocznie nazywane są „wrakami”. Pojazdy zostały usunięte i
zwolniły długotrwale zajmowane
miejsca parkingowe.
Aby pojazd został odholowanych na koszt właściciela muszą
być spełnione przesłanki: stan
auta powinien wskazywać, że
pojazd jest długotrwale nieużywany lub auto nie posiada tablic
rejestracyjnych.
Straż Miejska może zlecić specjalistycznej firmie odholowanie
pojazdu, który spełnia wymogi
pojazdu długotrwale nieużywanego tylko i wyłącznie na wniosek zarządcy drogi. Mieszkańcy,
którym przeszkadzają tzw. „wraki” na osiedlowych drogach w
pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić do zarządcy
drogi, który następnie powinien
powiadomić
częstochowską
Straż Miejską. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych wniosek
powinien złożyć przedstawiciel
spółdzielni.

Od początku roku 2017 (do
16.11.2017) częstochowska
Straż Miejska przeprowadziła
70 interwencji wobec właścicieli pojazdów, których stan wskazywał, że auto jest długotrwale
nieużywane lub było bez tablic
rejestracyjnych. W wyniku tych
czynności 13 pojazdów odholowano na parking strzeżony na
koszt właściciela, a w pozostałych 57 przypadkach właściciele
sami usunęli pojazdy i tym samym zwolnili zajmowane miejsce parkingowe.
Częstochowska Straż Miejska
stale współpracuje z zarządami spółdzielni mieszkaniowych
czy wspólnot mieszkaniowych.
Straż Miejska w Częstochowie
przypomina, że może na wniosek
zarządcy terenu interweniować
wobec tzw. „wraków” tylko w
trzech przypadkach: na drogach
publicznych, w strefie ruchu oraz
w strefie zamieszkania.
Przypomnijmy, że we wrześniu obecnego roku częstochowscy strażnicy miejscy interweniowali wobec jednego z
przedsiębiorców zajmujących się
mechaniką samochodową, który wpadł na nietypowy sposób
gromadzenia nieużywanych samochodów. Przed swoją posesją
w pasie drogowym zaparkował
aż 11 długotrwale nieużywanych
samochodów potocznie zwanych
„wrakami”. Sytuacja nie podobała się okolicznym mieszkańcom
i zarządcy drogi. Zarządca drogi
zwrócił się do częstochowskiej
Straży Miejskiej o pomoc. Działania strażników miejskich były
szybkie i zdecydowane. Właściciel aut, które spełniały wymogi
pojazdu długotrwale nieużywanego usunął tzw. „wraki”.”

***

Odpowiadamy naszej
Czytelniczce:
Jeśli rzeczywiście sąsiad parkuje samochód 11 lat, nie ruszając go z miejsca, można zgłosić
ten fakt do Straży Miejskiej, na
Policję lub do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
w Warszawie. Zapewne sąsiad
szybko samochód sprzątnie.
Renata R. Kluczna
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Insynuacje zamiast argumentów

Czyżby prezesce puściły nerwy?

We wrześniowym numerze 7 dni opublikowaliśmy wywiad z kosmetyczką zatrudnioną w założonej przez miasto Spółdzielni Socjalnej „Jasne, ze zmiana”. Nasza rozmówczyni zarzuciła
zarządowi spółdzielni szereg nieprawidłowości.
Słusznie kosmetyczka zakładała, że podmiot
ekonomii społecznej, utworzony ze środków
unijnych powinien wspierać osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne,
m.in. w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych.
W takim celu do pracy w spółdzielni zgłosiła się
bohaterka naszego materiału. Zatrudniona w
„Jasne, że zmiana” kosmetyczka nie tylko nie
zwiększyła swoich umiejętności zawodowych,
lecz przez rok wręcz je utraciła.
Po dwóch miesiącach prezes
spółdzielni Agnieszka Gruziewska (do niedawna prezes spółdzielni „Jasne, że bus”- także
powołanej przez miasto, a jednocześnie urzędniczka w magistracie) przesłała nam list, w którym
pouczyła nas, jak się przeprowadza wywiady. Natomiast nawet
słowem Gruziewska nie zająknęła
się o uchybieniach w kierowanej przez siebie spółdzielni. Nie
wyjaśniła na przykład, dlaczego
przez 5 miesięcy kosmetyczce
płaciła z publicznych pieniędzy (a
nie swoich prywatnych), mimo że
ta nie wykonywała w tym czasie
żadnej pracy, bo siedziała w domu
- w czym by można upatrywać
działania na szkodę spółdzielni.
Prezes Gruziewska nabrała wody

w usta, gdy należało odnieść się
do podpisywanych z datą wsteczną list obecności lub gdy należało
wytłumaczyć się z problematycznych umów i aneksów do nich,
o czym opowiada w wywiadzie
kosmetyczka. Szefowa spółdzielni martwą ciszą odpowiedziała
na zarzuty kosmetyczki o braku
jej kwalifikacji i szkoleń w zajmowaniu się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i psychicznie. I sprawa najważniejsza dla
bohaterki naszego materiału – kobieta bardzo chciała pracować w
swoim zawodzie, chciała być na
etacie chociaż przez rok. Obiecano to jej, przyjmując ją do pracy
w Spółdzielni Socjalnej „Jasne,
że zmiana”. Po 7 miesiącach od
podpisania z kosmetyczką umo-

wy o pracę, Gruziewska wysunęła żądanie przekwalifikowania
się kosmetyczki na opiekunkę
nad osobami niepełnosprawnymi. Oczywiście, kobieta takiego
polecenia prezeski mogła nie
przyjąć, ale wciąż łudziła się, że
przez ostatnie 5 miesięcy uda się
uruchomić w spółdzielni usługi
kosmetyczne, na które – wbrew
temu, co kosmetyczka wiedziała
od potencjalnych klientów – zdaniem zarządu nie było zleceń.

Publikujemy w całości list
Agnieszki Gruziewskiej,
prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej „Jasne,
że zmiana” przesłany do
naszej redakcji:
„Po lekturze artykułów „Jasne, że... najważniejsi są ludzie.
Ludzie prezydenta.” z dnia 13
września br. oraz „Jasne, że...
wpuszczeni w kanał” z dnia 11
października br. jesteśmy oburzeni i zdziwieni tekstami, które zawierają nieprawdziwe informacje
i budują fałszywy obraz działań
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że
zmiana”. W naszej ocenie zasady
rzetelności dziennikarskiej wymagałyby od Redakcji skonfrontowania pozyskanych informacji
z Zarządem Spółdzielni.
Przyjęcie za wiarygodne wyłącznie stanowiska jednej strony
nie wydaje się właściwym spo-

sobem na kształtowanie opinii
społecznej na ten temat. Prasa
jest narzędziem, które nie powinno być sposobem głoszenia
nieprawdy, do tego krzywdzącym
nie tylko organy Spółdzielni, ale
przede wszystkim pracowników
Spółdzielni wykonujących swoje
obowiązki należycie i nie zasługujących na negatywną opinię i
rozgłos, który nie służy dobremu
imieniu Spółdzielni.
W takiej sytuacji żadne sprostowanie nie zmieni negatywnej
oceny, która zafunkcjonowała już
w opinii publicznej wraz z przekazem prasowym. Apelujemy
więc o większą staranność i rzetelność w doborze informatorów
i tekstów szkalujących instytucje,
które służą społeczności lokalnej
i nie zasługują na nieprawdziwy wizerunek kreowany w mediach w oparciu o niedosłowne
sformułowania typu „podobno”,
„jakoby”, które świadczą o niezdecydowaniu rozmówcy i próbie
kreowania przez niego rzeczywistości „jakoby prawdziwej”.
W związku z powyższym,
wzywamy do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych członków
zarządu Spółdzielni, jak również
do przedstawiania nieprawdziwego negatywnego obrazu Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana”.
Renata R. Kluczna

M AT E R I A Ł I N F O R M A C YJ N Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Warto zobaczyć

Emanacje
w kolażach Rewitalizacja w Gminie Konopiska
W piątek 1 grudnia o godzinie 18-tej Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (Aleja Najświętszej
Maryi Panny 64) zaprasza
na wystawę kolaży zatytułowaną „Emanacje doktora Władysława Biegańskiego”.

Autorką prezentowanych prac jest częstochowianka Maria Teresa
Stompel, członek Związku Polskich Artystów
Plastyków Polska Sztuka
Użytkowa – Okręg Opole. Wykonane przez nią
kolaże zawierają cytaty
z pism W. Biegańskiego.
Wystawa będzie czynna
do 17 grudnia.
Piątkowy wernisaż uświetni występ młodej
skrzypaczki Aleksandry
Tyrek, uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych
im. Marcina Józefa Żebrowskiego, która zaprezentuje repertuar przygotowany na II Oglnopolski
Konkurs Skrzypcowy im.
Jadwigi Kaliszewskiej w
Poznaniu.
red.

Rewitalizacja dotychczas kojarzona była głównie z aglomeracjami miejskimi i działaniami
mającymi na celu poprawę zdegradowanych obszarów i nadanie im
nowych funkcji. Obecnie pojęcie
to pojawia się również w zestawieniu z nazwami mniejszych miejscowości.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe (przede wszystkim w
sferze społecznej, a także gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej) integrujące interwencję na
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji.
Nadanie nowych funkcji tym
obszarom powinno prowadzić do
poprawy warunków życia i w konsekwencji zmniejszyć wykluczenie
społeczne.
Koniecznym elementem prawidłowego procesu rewitalizacji
powinna być partycypacja społeczna. Tylko szeroko zakrojona
współpraca inicjujących działania
rewitalizacyjne władz z mieszkań-

cami i innymi osobami związanymi z obszarami rewitalizowanymi
może spowodować odczuwalną,
pozytywną zmianę.
Partycypacja powinna być podstawą każdego z etapów rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania.
Składają się na nią: informowanie, edukowanie, animowanie społeczności lokalnej, konsultowanie
zagadnień prowadzące do wspólnego wypracowania rozwiązań.
Zakłada się, że uczestnikami
procesu związanego z wypracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji powinni być mieszkańcy
obszaru rewitalizacji, właściciele i
użytkownicy nieruchomości, podmioty prowadzące oraz zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne podmioty.
W ramach prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji Gminy
Konopiska przeprowadzono dotychczas ankietyzację, która miała
na celu poznanie opinii mieszkańców w zakresie obszarów Gminy
Konopiska, które należy zrewitalizować, przyczyn degradacji tych
terenów oraz problemów występu-

jących na tych obszarach. Ankieta
dystrybuowana była
w
formie papierowej w Urzędzie
Gminy, w szkołach na spotkaniach
oraz w formie elektronicznej na
stronie internetowej www.konopiska.pl.
W ramach odpowiedzi otrzymano 63 ankiety. Wyniki ankietyzacji będą jednym z czynników
mających wpływ na ostateczny
kształt dokumentu.
Kolejne działania, jakie zaplanowano w związku z pracami nad
projektem, to spotkania/warsztaty
z mieszkańcami gminy oraz spacer
studyjny po obszarach potencjalnie
problematycznych wraz z opracowaniem raportu podsumowującego.
Na spotkania / warsztaty zaprasza się mieszkańców Gminy
Konopiska, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz partnerów
społecznych, tak aby lokalna społeczność miała aktywny wpływ na
kształtowanie przyszłości obszaru,
który zamieszkuje.
Najbliższy planowany termin
spotkania to 7.12.2017 r. w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach
przy ul. Sportowa 7A od godz.
16.00.

Artykuł opracowano w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Konopiska”
w ramach konkursu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał
beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
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„Żądamy podwyżek - mamy dość czekania i wodzenia nas za nos”

Mikołaja nie będzie...
W tym roku Mikołaja nie będzie – częstochowscy listonosze 6. grudnia rozpoczynają protest. Listy, paczki, przekazy pieniężne mogą tego dnia nie
dotrzeć na czas do adresatów. Jest to
już kolejna akcja pracowników Poczty
Polskiej, którzy domagają się podwyżek płac. Argumenty dyrekcji spółki są
takie same od lat – brak pieniędzy na
podwyżki.
Nieoficjalne źródła podają, że Poczta
Polska przygotowuje się do bardzo
kosztownej decentralizacji, gdy raptem dwa lata wstecz poddano spółkę
centralizacji. Wówczas zlikwidowano
część urzędów pocztowych w dzielnicach peryferyjnych wszystkich miast
w Polsce, w tym w Częstochowie. W naszym mieście listonoszy zgrupowano
w jednym urzędzie, nawet tych, którzy
obsługują autorejony w gminach wiejskich, m.in. w Rędzinach i Cykarzewie.
Protestujący pracownicy Poczty Polskiej 6. grudnia (w środę) wyjdą na ulice Częstochowy we wczesnych godzinach rannych.

List pracowników Poczty Polskiej do prezesa zarządu Przemysława Sypniewskiego:
„My, Pracownicy Poczty Polskiej zwracamy
się do Dyrekcji Poczty Polskiej z zapytaniem
w sprawie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz w sprawie dodatkowej premii za

pracę w okresie świątecznym.
Dowiedzieliśmy się od strony społecznej,
że proponowane są podwyżki 100 zł brutto i
to tylko dla służby doręczeń oraz kierowców,
a w planach Zarządu pominięto pracowników ekspedycji, pracowników WERów oraz
pracowników obsługi klienta. Zamiast nich
Zarząd postanowił przeznaczyć podwyżki
dla... naczelników urzędów pocztowych. Jesteśmy zbulwersowani tą decyzją oraz kwotą
proponowanej podwyżki. Jest to dla nas kolejny cios, szczególnie, kiedy Poczta Polska
znów przejęła sporą część rynku pocztowego,
a w mediach można przeczytać, że przychody Poczty Polskiej wzrosną w tym roku o 10
procent, czyli że przychody wzrosną o mniej
więcej 600 milionów złotych i przekroczą 6
miliardów złotych. W roku ubiegłym przychody Poczty Polskiej sięgnęły prawie 5,9
miliarda złotych.
Proponowane podwyżki w tym kontekście
znów będą dla nas pracowników „ochłapem” i
pokażą po raz kolejny, lekceważący stosunek
Zarządu względem nas, pracowników, którzy
mimo wcześniejszych „symbolicznych” podwyżek, nadal pracują na Poczcie Polskiej za
płacę ocierającą się o płacę minimalną w tym
kraju. W 2018 roku płaca minimalna w Polsce znów wzrośnie, do kwoty 2100 zł brutto,
więc proponowana przez Zarząd kwota podwyżki, nie zmieni naszej sytuacji materialnej
na lepszą, ani nie rozwiąże problemów kadrowych w firmie. Proponowana przez Zarząd
kwota podwyżki 100 zł brutto jest dla nas nie

do zaakceptowania.
Jesteśmy przeciążeni, czego dowodem
są ostanie październikowe badania obciążenia praca. Dodatkowo, w grudniu czeka nas
bardzo ciężka praca, gdzie obciążenie pracą
jeszcze bardziej wzrośnie. Poczta Polska zarobi w tym okresie ogromne pieniądze. Już
wiadomo, że wiele firm w Polsce przeznaczy
dla swoich pracowników dodatkowe środki
finansowe, prezenty w postaci bonów, paczek
świątecznych itd. My natomiast nie wiemy
nic o planach doceniania nas przez Zarząd
za ciężką pracę. Dla większości pracowników, zostanie więc tylko ciężka praca i niska
pensja. Czy tak ma wyglądać polityka Poczty Polskiej względem pracowników, których
w mediach pracodawca przedstawia się jako
„najważniejszy kapitał tej firmy”?
Poczta Polska informuje w mediach, że
chce „przywrócenia prestiżu zawodu pocztowca oraz wzrost wynagrodzeń i poprawy
warunków pracy” oraz wprowadzić „płace
adekwatne do kompetencji i realiów rynku”.
Tylko, że my, pracownicy nie widzimy żadnych konkretnych działań zmierzających ku
realizacji tych założeń. Z rozmów Zarządu ze
związkami zawodowymi nie wynikają żadne
konkretnie ustalenia, a rozmowy znów przeciągane są przez pracodawcę w nieskończoność. Mamy dość czekania i wodzenia nas za
nos. Żądamy konkretów i poważnego traktowania. Żądamy podwyżek, pozwalających
nam godnie żyć, a nie ochłapów na otarcie
naszych łez.

Oczekujemy od Zarządu Poczty Polskiej
zdecydowanych działań: podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1.000 zł brutto
grupom zawodowym najmniej zarabiającym
w Poczcie Polskiej (pracownikom eksploatacji, służbie doręczeń, pracownikom obsługi
klienta, kierowcom, pracownikom WERów)
oraz przyznania premii za okres świąteczny. Jesteśmy coraz bardziej zdesperowani i
po raz kolejny musimy wychodzić na ulice,
aby to okazać.
6 grudnia odbędą się protesty w wielu miastach Polski. Jeśli Zarząd nie podejmie stosownych działań zmierzających do realizacji
naszych postulatów, podejmiemy później
bardziej radykalne kroki, włącznie z odmową wykonywania obowiązków służbowych,
strajkiem głodowym oraz masowym wypowiadaniem umów o pracę.
Grupa „Godność Pocztowca”.
red.

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Poprawa stanu środowiska naturalnego
na terenie gminy Miedźno
W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
przeznacza środki na wspomaganie działalności:

1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
2) realizacja zadań państwowego monitoringu środowiska;
3) funkcjonowanie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz
badania stanu środowiska, a także funkcjonowanie systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
4) realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji
wodnej;
5) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym
urządzanie i utrzymanie
6) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i
ochroną powierzchni ziemi;
7) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
8) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód;
9) profilaktyka zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska;
10) wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
11) wspieranie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na
prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na
podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Działanie proekologiczne sfinansowane
przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
w latach 2008-2014
Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kołaczkowicach
Dużych, Kołaczkowicach
Małych oraz w Miedźnie w
ulicach: Częstochowskiej,
Łąkowej, Filipowicza i
Sosnowej
Całkowita wartość projektu:
6.508.704,53 zł
Wnioskowane dofinansowanie
z WFOŚiGW: 5.063.448,83 zł
Okres realizacji: lata 20092012.
Inwestycja obejmowała wykonanie 10.718 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny – 8.383
mb (rury PVC Ø 200/5,9 mm,
typ ciężki S);
* kolektor grawitacyjny – 1.515
mb ( rury PVC Ø 160 mm,
typ ciężki S);
* kolektor tłoczny – 597 mb (PE
Ø 90/8,2 mm,SDR 11);
* kolektor tłoczny – 223 (PE Ø
110/10 , PE);
* przyłącza – 193 szt. ( rury
PVC Ø 160 mm, typ ciężki S);
* 3 przepompownie ścieków
oznaczonych jako P1, P2, P4.

Budowa Kanalizacji
Sanitarnej w miejscowości
Miedźno w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna,
E. Orzeszkowej, W. Jagiełły
Całkowita wartość projektu:
3.427.039,16 zł
Wnioskowane dofinansowanie
z WFOŚiGW: 613.724,50 zł
Okres realizacji: lata 20112012.
Inwestycja obejmowała wykonanie 5.054,49 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny –
3.966,86 mb (rury PVC Ø
200/5,9 mm, typ ciężki S);
* kolektor grawitacyjny- 573,63
( rury PVC Ø 160 mm, typ
ciężki S);
* kolektor tłoczny –514 mb (PE
fi 90/8,2 mm,SDR 11);

* przyłącza – 98 szt. (rury PVC
fi 160 mm, typ ciężki S);
* przepompownie ścieków oznaczoną jako P3;
* przyłącze energetyczne do
przepompowni.

Budowa Kanalizacji
Sanitarnej w miejscowości
Miedźno w ulicach: Częstochowskiej (CZ. Północna) i M. Konopnickiej
Całkowita wartość projektu:
2.024.959,29 zł
Wnioskowane dofinansowanie
z WFOŚiGW: 373.022,11 zł
Okres realizacji: lata 20122014.
Inwestycja obejmowała wykonanie 3.636 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny – 2.759
mb (rury PVC Ø 200/5,9 mm,
typ ciężki S);
* kolektor grawitacyjny –
260,83 mb (rury PVC Ø 160
mm, typ ciężki S);
* kolektor tłoczny – 617 mb (PE
fi 90/8,2 mm,SDR 11);
* przyłącza – 49 szt;
* przepompowni ścieków;
* przyłącza energetycznego do
przepompowni.
Bezpośrednim celem inwestycji była poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w miejscowościach objętych projektami,
zapewniające możliwości obsługi
mieszkańców i instytucji w zakresie odbioru ścieków. Dodatkowo
projekty wpłynęły na osiągnięcie
celów ogólnych, z których najważniejszym i najistotniejszym była
poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Miedźno
oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu.
Zrealizowanie przez Gminę
Miedźno inwestycji, polegające na
wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w znaczny sposób ograniczyło przedostawanie
się zanieczyszczeń do wód, co w
dalszej perspektywie wpłynęło na
poprawę ich stanu. Konieczność
pilnej realizacji przedmiotowej
inwestycji wynikała także z faktu,
iż przez teren gminy przepływają
dwie rzeki Biała Oksza i Liswarta oraz zbiornik górno-jurajskich
wód podziemnych GZWP 326, jak
również znajdujące się na terenie

gminy ujęcie wody Łobodno, które zaopatruje w wodę miasto Częstochowę i Kłobuck oraz okoliczne miejscowości.
W wyniku realizacji projektu
zostały rozwiązane następujące
problemy:
* zmniejszono zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z infiltracji ścieków do gleb i
wód podziemnych oraz niekontrolowanych zrzutów na pola
i do wód powierzchniowych,
co ma szczególne znaczenie w
związku z lokalizacją w rejonie
projektu Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 326, podlegającego najwyższej ochronie
oraz ujęcia wody Łobodno;
* podniesiono racjonalizacje funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach
nad Okszą w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wynikającego z tego zwiększenia ilości doprowadzonych ścieków na
oczyszczalnię;
* zlikwidowany został problem
obniżonego standardu życia
mieszkańców, którzy obecnie
mają możliwości oddawania
ścieków do oczyszczalni.
.
Renata R. Kluczna
Cykl artykułów tematycznych
pod nazwą NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI
WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH, które będziemy publikować na łamach Tygodnika 7
dni przez cały 2017 rok, z pewnością
przyczyni się do wzrostu wiedzy i
świadomości o roli, jaką WFOŚiGW
w Katowicach odgrywa w kształtowaniu środowiska naturalnego. red.
„Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach”
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Przypominamy. Treść Zezwolenia, jakie będzie obowiązywało w 2018 roku zatwierdzono na posiedzeniu ZO w dniu
07.11.17. (Uchwała nr 39/2017)
Przypominamy, że ryby przetrzymywane w siatce są uznawane za przeznaczone do zabrania.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
WĘDKOWANIA NA WSZYSTKICH WODACH
OKRĘGU PZW CZĘSTOCHOWA:
- na wszystkich wodach obowiązuje rejestracja połowu ryb;
- wymiary ochronne: amur – do 40 cm (nie dotyczy rzek),
pstrąg potokowy – do 35 cm;
- limity dobowe połowu: karp, amur – 2 szt. łącznie, pstrąg
potokowy, lipień – 2 szt. łącznie, sum – 2 szt.
Pozostałe gatunki i limity zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
Inne
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich
wodach krainy pstrąga i lipienia, na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest
wyłącznie sztuczna mucha i spinning;
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych”.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa
mogą występować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu
(informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad
danym łowiskiem).
Numeracja łowisk Okręgu
Częstochowa oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują.

WODY NIZINNE
C 01
rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do
ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 02
zb. Zielona (Górny i Dolny) –
51,8 ha, gm. Kalety
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.;
- zakaz wędkowania z wysp;
- zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym.
(uch. Rady Miasta Kalety
nr 39/V/2015 DU Woj. Śl z
dn.18.03.15)
C 03
zb. Droniowiczki - 3,8 ha, Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.
C 04
kanał Grunwaldzki - 2,0 ha, Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 05
zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont
zbiornika.
C 10
rz. Warta od źródeł do mostu
w m. Poraj wraz z dopływami
na tym odcinku z wyłączeniem
odcinków wód górskich.
C 11
zb. Poraj - 496 ha, gm. Poraj (od
tamy czołowej do mostu w m.
Oczko)
- dobowy limit połowu bolenia
- 4 szt.;
- okoń – wymiar ochronny do
20 cm;
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- płoć – wymiar ochronny do
20 cm;
- dobowy limit połowu okonia
- 10 szt.;
- dobowy limit połowu szczupaka – 1 szt.;
- dobowy limit połowu sandacza – 1 szt.;
- dobowy limit połowu: sandacz
i szczupak - 1 sztuka łącznie;
- w okresie od 01.01. do 31.05. i
od 01.11. do 31.12. obowiązuje
całkowity zakaz połowu ryb ze
środków pływających;
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.
zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko;
- zakaz połowu ryb z brzegów
w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz z wszystkich
umocnień betonowych;
- strefa ochronna, tarlisko na
odcinku zachodniego brzegu
od tzw Drogi Koziegłowskiej
do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od
01.03. do 31.05.;
- zakaz wędkowania z wyspy;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 20
rz. Warta od mostu w m. Poraj
do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem Liswarty i odcinków
wód górskich
- zakaz połowu ryb przy progu
wodnym w Mirowie 75 m w
górę i w dół w okresie od 15.03.
do 30.06.
C 21
zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 22
zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 23
zb. Blachownia - 40,0 ha, gm.
Blachownia
- zakaz połowu na: spinning,

WYKAZ WÓD POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
OKRĘGU CZĘSTOCHOWA UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ I OBOWIĄZUJĄCE
NA NICH PRZEPISY W 2018 ROKU (część 2.)
żywą, martwą rybkę i ich części oraz przynęty uzbrojone w
kotwiczkę w okresie od 01.01.
do 31.05.;
- zakaz wędkowania na całej
długości linii brzegowej od
strony zapory zbiornika;
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od
01.01. do 31.05. i od 01.11. do
31.12. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt
i zanęt środkami pływającymi i
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz wędkowania z wyspy;
- zakaz wędkowania na łowisku
„Kafejka”, które znajduje się na
lewym brzegu zbiornika.
C 24
zb. Amerykan - 4,4 ha, gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 25
zb. Guców – 3,5 ha, gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 26
zb. Julianka – 7,0 ha, gm. Przyrów
- jedyne dozwolone metody
wędkowania: spinning i sztuczna mucha;
- zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu.
C 27
zb. w Zakrzówku Szlacheckim
– 8,0 ha
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w strefie
ochronnej (tarlisko przy wlocie
Strugi) oznaczonej tablicami.
C 28
zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5
ha, gm. Popów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 30
rz. Liswarta od źródeł do ujścia
wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 31
zb. Hadra (Górny i Dolny) 15,0 ha, gm. Herby
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 32
zb. Lisów - 7,5 ha, gm. Lisów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 33
zb. Borki - 6,45 ha, gm. Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających;

- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 34
zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi;
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 35
zb. Zakrzew - 9,6 ha, gm. Kłobuck
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi;
- w okresie od 01.01. do 31.05.
obowiązuje zakaz połowu na:
spinning, żywą i martwą rybkę
oraz ich części;
- zakaz połowu w porze nocnej
w okresie od 01.01. do 31.03. i
od 01.11. do 31.12.;
- strefa ochronna (oznaczona
tablicami) zakaz wędkowania
między wpływem rz. Biała
Oksza, a wpływem „Leśnego
Strumienia” w okresie całego
roku;
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 36
zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm.
Miedźno
- zakaz używania silników spalinowych;
- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik
górny);
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi
(zbiornik górny i dolny);
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.
(zbiornik dolny)
- w okresie od 01.01. do 31.05.
obowiązuje całkowity zakaz
połowu ryb ze środków pływających (zbiornik dolny).
C 40
rz. Pilica od źródeł do ujścia
rzeki Czarna Włoszczowska
wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 41
zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm.
Kroczyce
- zakaz wędkowania z wyspy;
- zakaz używania silników spalinowych.
C 42
zb. Dzibice - 28,0 ha, gm. Kroczyce
- zakaz używania silników spalinowych.
C 43
zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz wędkowania z wysp.
C 50
Pacyfik - 8 ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.

C 51
Glinianki Bałtyk i Adriatyk - 8
ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 52
Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 53
Stawy Jaworznik (1, 2, 3) - 20,0
ha, gm. Żarki
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm;
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 54
Matusowiec - 5,0 ha, Pajęczno
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 55
Michalina – 4,0 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 56
Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha,
Myszków
- zakaz połowu w porze nocnej
w okresie od 01.01. do 31.03. i
od 01.11. do 31.12.;
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm;
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 57
Stawy Strzelce Wielkie D, E 8,0 ha, Strzelce Wlk.
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.;
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz wędkowania z wyspy;
- przy metodzie spinningowej
na zbiorniku D (Wąski) dozwolone jest używanie przynęty
uzbrojonej w jeden hak o pojedynczym ostrzu.
C 58
Glinianka przy ul. Szamotowej
(Bida) - 1,8 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 59
Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha,
Częstochowa

- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 30.04.
C 60
Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 61
zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha,
gm. Krzepice
- dobowy limit połowu: sandacz, karp - 1 sztuka łącznie;
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- zakaz połowu od zmierzchu
do świtu w okresie od 01.01. do
31.05. i od 01.09. do 31.12.;
- zakaz połowu na: spinning,
żywą, martwą rybkę i ich części
w okresie od 01.01. do 31.05.
C 62
zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny” i „ciepły” dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa.
C 63
zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol
- zakaz wędkowania na terenie
wyznaczonego kąpieliska;
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm;
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi;
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy
wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05.
C 64
Stawy Sabinów
- zakaz wędkowania ze środków pływających;
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz
modelami zdalnie sterowanymi.
C 65
Staw Strzelce Wielkie C – 3,4
ha - „NO-KILL” (złów i wypuść)
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.
prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
C 66
Pietrzyków II, 2,0 ha
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.
prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
C 67
Czarna Rzeczka – 0,7 ha, Starokrzepice
- zakaz połowu od zmierzchu
do świtu;
- zakaz wędkowania na brzegu
od strony gospodarstw domowych;
- dobowy limit połowu: karp,
lin - 1 sztuka łącznie.
red.
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Wacek

Wacek to nieduży piesek w wieku ok. 10 lat. Dotychczas żył
w warunkach, które dalece odbiegały od właściwych razem z
dwójką innych psów. Obecnie Wacek trafił do schroniska dla
zwierząt, po tym jak jego właścicielka, decyzją sądu została
umieszczona w domu opieki społecznej. Wacek jest odrobaczony, zaszczepiony i zaczipowany. Dla naszych podopiecznych
szukamy osób, rodzin, które kochają i szanują zwierzęta traktując ich jak członków swojej rodziny. Zapraszamy po więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny: Karolina 500 816 139.

Kontakt w sprawie adopcji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Oswojeni”
42-202 Częstochowa , Al. Wolności 66/8
http://oswojeni.pl, adopcje@oswojeni.pl, tel. 500 816 139

1. Jak usunąć plamy ze smaru? Samochód zreperowany,
kosiarka działa, tylko ubranie
całe wymazane smarem. Co
z nimi zrobić? Jest kilka sposobów. a) Plamę należy posmarować tłuszczem (może
być masło) i posypać na
chwilę mąką ziemniaczaną.
Brudne miejsce polewamy
„Ludwikiem”, następnie pierzemy ubranie. b) Pod plamę
podkładamy kilka warstw
ligniny. Watę zawiniętą w
szmatkę lub gazę moczymy
w benzynie i tamponujemy
zabrudzenie. Należy często
zmieniać podkładki. Kolejnym krokiem jest posypanie
plamy talkiem, który trzeba
usunąć po kilku godzinach.
Miejsce po plamie zwilżamy
3-procentowym roztworem
amoniaku i spłukujemy
czystą wodą. c) W przypadku zabrudzeń smołą, należy
przede wszystkim delikatnie
zeskrobać smołę, a następnie nanieść na plamę olejek
eukaliptusowy. Na koniec
normalnie wyprać. Jeżeli tkanina nie nadaje się do prania,

należy jak najdokładniej
zeskrobać smołę, zmiękczyć
plamę gliceryną i doczyścić
gazem do zapalniczek.
2. Jak zrobić ekopłyn do
mycia naczyń? Ekologiczne płyny do mycia naczyń
ulegają biodegradacji, są
delikatne dla rąk i bezpieczne dla zwierząt. Podpowiadamy jak zrobić ekopłyn w
domu. Przepis 1.: 6g płatków
mydlanych, 2 litry gorącej
wody, 1 łyżka octu, 1 łyżka
stołowa sody oczyszczonej,
5 kropli olejku z drzewa
herbacianego. Wszystkie
składniki na płyn należy
ze sobą wymieszać. Jeśli
nie mamy w domu płatków
mydlanych możemy zetrzeć
na tarce szare mydło. Przepis
2.: sok z 4 małych cytryn lub
3 średnich, 300 ml przegotowanej wody, 120 g soli
drobnoziarnistej, 50 ml octu.
Sok z cytryn przefiltrować.
Do soku dodać ocet i wodę.
Mieszankę należy podgrzać
na wolnym ogniu około 10
minut - dzięki temu składniki
lepiej się połączą.

Motto na 7 dni
„Wielkie tłumy mają potężną moc,
mogą burzyć porządek świata,
ale tylko wielkie jednostki mogą
ten porządek budować.”
Andrzej Majewski

HUMOR

na dobre 7 dni
Na ławce w parku siedzi staruszek i strasznie płacze. Podchodzi do niego przechodzień i zapytuje:
– Dlaczego Pan płacze?
– Synu, mam 88 lat, dwa tygodnie temu ożeniłem
się z najseksowniejszą laską w okolicy, ma 22 lata,
wymiary 90/60/90, super gotuje, kochamy się kiedy
chce, wieczorem mi czyta...
– To świetnie, więc o co chodzi?
– Nie pamiętam gdzie mieszkam!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Czas
mundurkowych
W roku 1906 pewien żul,
drobny złodziejaszek, nazwiskiem Voigt przybył do dzielnicy Berlina Köpenick, gdzie
kupił w sklepie ze starzyzną
mundur kapitana. Potem władczym gestem podporządkował
sobie patrol żandarmerii, udał
się wraz z nim do siedziby burmistrza, aresztował tam notabla
i zagarnął miejską kasę.
Zdarzenie to rozśmieszyło
całe Niemcy, łącznie z cesarzem Wilhelmem II, stało się
treścią popularnej sztuki Carla
Zuckmayera do dziś budzącej
lawiny śmiechu widowni. Inteligentniejsza część odbiorców,
nawet Niemców, przyjęła to po
gogolowsku: sami z siebie się
śmiejemy. Nikt bowiem bardziej nie dookreślił ducha pruskiego militaryzmu, jak ów żul
w Köpenick.
Oglądając współczesny pejzaż Polski mam dziwne wrażenie, że dla higieny życia
społecznego niezbędne jest
przypominanie sztuki Zuckmayera. Święto Niepodległości

– mundury, manifestacje – rekonstruktorzy powstańców z
opaskami biało-czerwonymi,
wystąpienia ministrów – tło
umundurowane. Wyglądający
na wiecznie wystraszonego
Minister Spraw Wewnętrznych
prawie zawsze musi występować w otoczeniu bojowo ubranych spaślaków, oderwanych
na moment od biurka. Minister
Obrony Narodowej stawia na
wyższą estetykę, sam jest ubrany w „szary strzelca strój”, a
przy nim komandosi z piórkiem,
czy listkiem w hełmie. Prawie
każda uroczystość publiczna
ma rytm: kościół, pomnik, wojsko, tak jakby najwyższą formą
życia społecznego był sojusz
tronu, ołtarza i buławy. Nawet u
nas w Częstochowie uznano, że
najlepiej służy Ojczyźnie i Miastu ten, kto najładniej przebiera
się w mundur (szanując bezinteresowny wysiłek społeczny
„Reduty”).
Politolodzy mogą opisać zjawisko „ogrzewania się
przy sławnych”. W innych

państwach polityk otacza się
gwiazdami estrady, aktorkami, sportowcami. U nas na
szczytach rankingów zaufania
publicznego są mundurowi
(wojsko, kościół, policja, straż
pożarna), więc się przy nich
ogrzewają. Działa to jednak
nie tylko w jednym kierunku.
Pamiętajmy, że każdą instytucję tworzą ludzie, tak jak
wśród krawców, szewców czy
kierowców są wirtuozi swego
zawodu, bohaterowie społeczni, a obok nich partacze, nieudacznicy i oszuści, tak i różni
ludzie pracują w służbach mundurowych. Sam mundur nikogo
lepszym nie robi. I druga rzecz,
ku pamięci. Poziom zaufania
wzajemnego w Polsce jest bardzo niski, nie ufamy sąsiadom,
nie ufamy wybranym przez
nas radnym czy parlamentarzystom, nie szanujemy prawa,
ani sądu orzekającego na mocy
prawa. Za to ufamy instytucjom
hierarchicznym, nie podlegającym społecznej (naszej) kontroli. Innymi słowy nie pragniemy
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samoorganizacji, nie lubimy
wolności i związanej z tym
odpowiedzialności.
Cenimy
porządek, stanie na baczność
i wykonywanie rozkazów. Ta
wyrażana wizualnie miłość do
munduru staje się objawem
tęsknoty za dyktatorem, który
weźmie nas krzepko za mordę
i zdejmie z nas bolesny ciężar
wolności.
Pół biedy, gdy jest to zabawa
starych dziadów (mojego pokolenia). Ale to wychowanie do
faszyzmu jest treścią programu
edukacji szkolnej. Mnożą się
klasy mundurowe, gdzie dzieciaków zamiast myślenia uczy
się wykonywania rozkazów.
Nie wolno w szkole dyskutować o zapisach w Konstytucji,
ale trzeba na baczność recytować wierszyki o Wodzach.
To nie jakiś ONR, Młodzież
Wieśpolska itp., ale porządni,
pracowici, lojalni nauczyciele
zaszczepiają faszyzm w naszym kraju. Nie wiem, czy mają
tego świadomość.
Jarosław Kapsa

François-Emile Barraud (1899–1934):
„Sesja malarska” – 1933 r.
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