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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:

Koszty poniesie ten, kto nagrzeszył

czytaj na stronach 3-4

Ujemny przyrost naturalny i wyprowadzki

Częstochowa dramatycznie się wyludnia
Częstochowa – miasto starych ludzi. Do takich wniosków Ilu częstochowian
doszliśmy już w roku 2016, analizując stan demograficz- powiedziało „tak”?
Tendencja urodzeń pony naszego miasta. W minionym 2017 roku niewiele się
zostaje
w ścisłym związzmieniło, a jeśli, to na gorsze – jest nas coraz mniej. Przez
ku z liczbą zawieranych
zaledwie jeden rok straciliśmy 2.899 mieszkańców Czę- małżeństw oraz ogólną
stochowy, oczywiście z różnych powodów, w tym z przy- liczbą osób w wieku proczyn naturalnych, ale nie tylko.
kreacyjnym. Na zawarcie
W 2017 roku na świat
przyszło 1.752 nowych
częstochowian, o 15
dzieci więcej niż w roku
2016. Natomiast liczba
zarejestrowanych
zgonów mieszkańców naszego miasta to 2.928 osób.
Niestety umiera nas coraz
więcej i coraz szybciej.
W 2016 roku pożegnaliśmy 2.698 częstochowian, czyli umieralność
wzrosła o 230 osób w porównaniu z rokiem 2016.
W jednym tylko roku,
wyłącznie z przyczyn naturalnych jest nas mniej o
– aż – 1.176 osób. W 2016
roku też nas ubyło, ale
mniej, 961 osób. Już od
kilku lat w naszym mieście corocznie zmniejsza
się liczba mieszkańców.

Tendencja ta nasila się.
Nawet, gdy rodzi się więcej dzieci, to i tak więcej
osób odchodzi.

Sprawdziliśmy,
ile narodziło się
częstochowian
w roku 2017.
Według danych z rejestru mieszkańców, liczba osób urodzonych w
okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. zameldowanych na pobyt stały
w Częstochowie – 1.752,
natomiast
zameldowanych na pobyt czasowy w
Częstochowie – 18 dzieci. W 2016 roku powitaliśmy 1.737 nowo narodzonych częstochowian.
Porównując dwa ostatnie
lata, w 2017 urodziło 15
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dzieci więcej niż w 2016.

Skoro wiemy,
ile dzieci się
urodziło, to
warto sprawdzić, jakie
imiona są teraz
w modzie.
Chłopcy
Jakub (82)
Antoni (80)
Filip (64)
Aleksander (60)
Szymon (51)

Dziewczynki
Julia (75)
Zuzanna (66)
Lena (63)
Hanna (62)
Maja (60)

By ustalić przyrost naturalny w naszym mieście należy odjąć liczbę
zgonów (2.928) od liczby
narodzin (1.752). Okazuje się, że w 2017 roku
przyrost naturalny w mieście był ujemny i wynosił
-1.176 osób.

małżeństwa w Częstochowie zdecydowało się
w 2017 roku 1.150 par, z
czego 536 to małżeństwa
cywilne, a 614 tzw. śluby
konkordatowe.
Tendencja jest malejąca. 106 par mniej stanęło
na ślubnym kobiercu w
2017 roku porównaniu z
rokiem 2016.

Wielu nam
tu potrzeba
Umiera nas więcej niż
się rodzi, co ma bezpośredni wpływ na liczbę
mieszkańców
naszego miasta. Należy też
uwzględnić zameldowania i wymeldowania z
przyczyn migracyjnych.
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały
w Częstochowie (stan na
31.12.2017 r.) - 214.014
osób. W porównaniu z
rokiem 2016 (a było nas
216.913 osób), mamy
mniej mieszkańców Częstochowy o 2.899 osób.
Skoro przyrost naturalny wyniósł minus 1.176
osób, to znaczy, że miasto
opuściły 1.723 osoby.

Nie przyrost,
a ubytek
naturalny
Liczba zgonów osób
zameldowanych na pobyt stały w okresie od
1.01.2017 do 31.12.2017
wynosi 2.928.
W roku 2016 ta liczba
wynosiła 2.698, czyli w
2017 zmarło o 230 częstochowian więcej.

Z danych, przekazanych nam przez Urząd
Stanu Cywilnego w Częstochowie wynika, że
coraz mniej przebywa w
naszym mieście osób zameldowanych na pobyt
czasowy. Liczba osób
zameldowanych na pobyt
czasowy w Częstochowie
(stan na 31.12.2017 r.)
wynosi 3.948, rok temu
4.256, czyli 308 osób
mniej. Trochę to dziwne,
zwłaszcza że coraz częściej w sklepach i na ulicy
słychać język ukraiński.
Czyżby przybysze się nie
meldowali?
Tak czy inaczej, Częstochowa się wyludnia.
Tracimy prawie 3.000
mieszkańców rocznie.
W takim tempie w roku
2030, czyli za raptem 12
lat będzie nas około 170
tys. Idąc tym, nieco abstrakcyjnym tokiem myślenia, za około 70 lat w
Częstochowie nie będzie
mieszkał nikt.
Renata R. Kluczna

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
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Ubaw w 7 dni
@ Zaplanowana niespodzianka
swietymikolaj@wp.pli: co zdziwieni nie jeden tylko 2 a 5
się wstrzymało po prostu mają większy poziom IQ niż MCz.
zapewne komentarz ocenzurujecie :)
anonim: tudzież to do nich powędrowało stanowisko w
spółce miejskiej. Miały szmatki niższe wymagania.
Largo: Giżyński i jego rodzina obcina kupony i spija śmietankę,więc nie będzie bruździł Matyjaszczykowi.
emeryt z wyczerp: Najlepszy dowód na to, że pan Krzysiu
może spać spokojnie. Nikt mu krzywdy nie zrobi przy najbliższych wyborach. PO nie ma kim, a PIS w osobie posła,
nie jest zainteresowany zmianą układu.

@ Olani przez magistrat, ale nie wodą
xyzod: Polityka Matyjaszczyka jest i była pod publikę naiwnych lemingów,którzy wszystko łykają co im rudy Krzyś
obiecuje.A chłopak ma talent,przecież wywodzi się z ugrupowania starych komuchów,którzy propagandę sukcesu głosili od 1945 roku.
wyborca: proponuje zorganizować pikietę pod domem posłanki Haliny Rozpondek, mieszka na Zawodziu więc niech
się zainteresuje losem zwykłych ludzi. Skoro ZGM TBS jest
odpowiedzialny za ten wodny burdel,to pamiętajmy,że syn
pani poseł Sebastian Rozpondek jest dyrektorem w ZGM
TBS.
Pixel: Woda w Warcie podobno kryształowo czysta i ma
walory mineralnej - miejscy radni popijają ja w ramach nowej promocji miasta „Nad Warta warto”. Nie ma strachu.
Potrzeba tylko wymiany miejskich jelit.
Anonim: Na Tysiącleciu bardzo śmierdzi woda z kranu.
Ktoś powinien się temu przyjrzeć.

@ List Czytelnika:
Co się dzieje z kioskami?
Anonim: A Wy z uporem maniaka głosujecie w Czestochowie na SLD i PO, dlatego proszę nie być zbulwersowaną.
Jest szansa ze kiosk Ruch stanie w tym samym miejscu dopiero za rok, tuż przed wyborami samorządowymi!!

@Czyżby prezesce puściły nerwy?
Mieszkaniec: Wróbelki z magistratu ćwierkają, że m.in.
właśnie dlatego Prezydent zlecił zmianę loga Częstochowy z
„Jasne, że Częstochowa” na „Często Chowa”. Częstochowa
potrzebuje zmian!
Anonim: Brawo!!!! Tak trzymać! Rzetelne dziennikarstwo,
a nie jednostronne.
Smutny Wiktor: Ludzie, co tu komentować.Po co się mamy
denerwować.Za rok odbędą się wybory samorządowe. Już
najwyższy czas wdrożyć Program „Z Kujawiaka +”
Lolek: Redaktor Renata Kluczna i Tygodnik 7 dni to 100%
rzetelności,pani prezes o tym nie wiedziała ale teraz już wie.
Pora: „Tak działa większość spółdzielni socjalnych w Polsce. Z powodu skonfliktowanych przepisów. Po to powstała
taka czy inna spółdzielnia aby ludziom tam zatrudnionym
było łatwiej powrócić na otwarty rynek pracy. Takie przepisy
skonstruowali sejmowi spece i eksperci więc nie miejcie teraz pretensji do garbatego że ma proste zieci”. CBA przedstawiło nieprawidłowości w kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej
„Warcisław” Ponad 2 mln 170 tys. złotych wydanych niezgodnie z prawem oraz „dobra wiara” połączona z zupełną
niewiedzą przesłuchanych urzędników – taki obraz wyłania
się z protokołu kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z działalnością Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej Warcisław. Liczący 86 stron dokument obrazuje w
jaki sposób w Ratuszu zapadały decyzje dotyczące wydatkowania milionów złotych. http://www.kamienskie.info/cba
(…)

@ Jak przyjdą odciąć wodę,
to ja im odetnę...
realista: Szanowna Pani! Proponowałbym zastąpić siekierę.....sierpem i młotem!
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Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 44 prosi
zainteresowane firmy o składanie ofert na malowanie klatek schodowych budynku. Szczegółowy
przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej
zgm-tbs.czest.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Oferty należy składać w siedzibie
ZGM „TBS” Sp. z o.o. przy ul. POW 24

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest na tym zdjęciu?

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

a) klamra od paska
b) blokada zamka szuflady
c) uchwyt podłóżkowy
d) uchwyt w meblościance
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – bon towarowy Pekao – udzielił internauta, wesoły banan.
Gratulujemy!
red.

Nowy rok - nowy smog!

CzAS: Apelujemy o darmową komunikację miejską dla kierowców
Od początku nowego roku w Częstochowie
mamy do czynienia z katastrofalnym pogorszeniem jakości powietrza na skutek niskiej
emisji. Niestety codziennością są przekroczenia norm.
Dane z 1 stycznia 2018
PM2.5 wyniosło 157 µg/m3,
przy czym bezpieczna dla
zdrowia człowieka średnia
dobowa norma stężenia to
25µg/m3. W tym dniu przekroczenie sięgnęło aż 628 %.
PM10 - 273 µg/m3, a norma
wynosi 50 µg/m3. Przekroczenie średniej dobowej normy to 546 %.
W Częstochowie podczas
takich dni wdychamy zanieczyszczenia, które penetrują najgłębsze partie płuc, ze
względu na niewielkie rozmiary tych cząsteczek.
Zatem uznać należy, że
ze względu na tak wielkie

zanieczyszczenie powietrza
spełniony został warunek do
uruchomienia darmowej komunikacji dla kierowców i pasażerów samochodów.
Czy możemy liczyć na
antysmogową komunikację?
Jako Częstochowski Alarm
Smogowy postulujemy za
wprowadzeniem bezpłatnej
komunikacji miejskiej na czas
sezonu grzewczego w naszym
mieście.
Dla przykładu w Krakowie podczas bardzo wysokich
przekroczeń norm, aby skorzystać z darmowej komunikacji należy mieć przy sobie
lub być w towarzystwie osoby, która posiada dowód reje-

stracyjny. Usługa obowiązuje
na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK, a które
przystąpiły do porozumienia
w celu wspólnej realizacji
publicznego transportu zbiorowego.
Na takich samych zasadach
z bezpłatnych przejazdów mogliby korzystać też częstochowianie, posiadający dowód
rejestracyjny wydany na samochód osobowy.
Tymczasem, duma prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka – „Częstochowskie
Hybrydy” stoją na parkingu i
są przedmiotem śledztwa Prokuratury Okręgowej, między
innymi ze względu na nadmierny hałas, który stanowi
również zanieczyszczenie środowiska. Magistrat uprawia
propagandę, chwaląc się na

każdym kroku, że walczy ze
smogiem i tu cytat:
„W II połowie 2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp.
z o.o. zakupiło 40 autobusów
hybrydowych CNG (25 autobusów 12 m. i 15 autobusów
18 m.). Projekt pod nazwą „Zakup i dostawa niskoemisyjnych
autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej
przez MPK w Częstochowie
Sp. z o. o.”, który oprócz zakupu ekologicznego taboru przewidywał również szkolenia dla
obsługujących kierowców został w 100% dofinansowany ze
środków NFOŚiGW. Wartość
projektu wyniosła 65.850.000
zł. Te inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych miasta Częstochowy.”
Nie ma co, idealny przykład na walkę z niską emisją...?
Hubert Pietrzak

Robota po zbóju
„Na jednym ze spotkań
Saloniku Prasowego padła
propozycja ustawienia puszki na datki, w celu społecznego zakupu zamiatarki dla
Miasta Częstochowy. Jakie
było moje zdziwienie – widząc na początku grudnia
2017 r. w Alejach dziwne
urządzenie, pełniące funkcję zamiatania dopięte do
samochodu. Ciekawostką
tego urządzenia są dwie
boczne szczotki, obracające
się do środka, głośny odku-

rzacz przenośnik taśmowy.
Najciekawsze, że za ww.
urządzeniem zostawał ładny,
równy szlaczek części niezamiecionych śmieci.
Pytanie: kto odpowiada
i wypuszcza niesprawny
sprzęt na ulice? Czy urząd
miasta – pracownicy –
sprawdzają park maszynowy
wygrywającego przetarg?
Nasza potężna straż miejska
nie widzi szlaczka śmieci za
zamiatarką? Owszem, widzi
zaparkowany
samochód,

wypadający z ręki papierek
itp. - wtedy ma pole do popisu w wypisywaniu mandatów.
Druga sprawa. Śmiano
się, jak w latach 60. ubiegłego wieku polewaczka jeździła i polewała ulice w czasie
deszczu. Polewaczka należała do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
Do rzeczy. Spadły pierwsze śniegi, które szybko
zniknęły. Idąc na pociąg,
stacja Raków, godzina 6.00

rano, widzę pługo-piaskarkę
w akcji na suchej jezdni (al.
Pokoju, plac Junaków).
Trening na sucho? Co będzie, gdy spadnie śnieg? A
może wyrabiają normę? Jest
to zakład, który wygrał przetarg na ponad 40 milionów zł
na okres 2 lat. Zamiataniem,
odśnieżaniem opiekuje się
Paweł B. (ładnie się prezentuje w telewizji NTL). Rodzinna firma.
Czytelnik”.
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Koszty poniesie
ten, kto nagrzeszył
16 gmin subregionu częstochowskiego walczy
przed Sądem Okręgowym w Poznaniu o uznanie swoich racji w sprawie przeciwko nim o zapłatę 2 milionów złotych za prace przy budowie
sieci światłowodowej na rzecz podwykonawcy z
Wrocławia firmy Fonbud. Chodzi o gminy: Częstochowa, Myszków, Blachownia, Koniecpol,
Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów,
Kamienica Polska, Konopiska, Lelów, Olsztyn,
Poczesna, Poraj, Przyrów.
Nie to jest jednak jedynym problem oskarżonych samorządów. Gminy muszą liczyć się z
zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Każda z nich zapłaciła głównemu
wykonawcy za wykonanie inwestycji, a zgodnie z umową mogła to zrobić dopiero po przekazaniu przez wykonawcę (RCI) dokumentów
potwierdzających jego rozliczenia finansowe
z podwykonawcą, do którego – zdaniem Fonbudu – nie doszło.
Skoro temat jest tak poważny, postanowiliśmy sprawdzić,
czy zagrożenia dostrzegają sami zainteresowani, czyli władze
pozwanych miejscowości. Czy prezydent, burmistrzowie i
wójtowie wiedzą w ogóle, o co chodzi i o co toczy się gra?
Przypomnijmy. W projekcie „E-region częstochowski”
(2010 rok) brali udział: miasto Częstochowa oraz 29 gmin
(z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego). Inwestycja kosztowała blisko 30 milionów złotych
i zakładała budowę 340 km sieci światłowodowej, która miała ułatwić dostęp do internetu mieszkańcom gmin,
uczestniczącym w projekcie. 85 proc. kosztów sfinansowała
Unia Europejska, resztę dały gminy z własnych budżetów.
Odpowiedzialnością za prowadzenie rozmów i rozliczeń w
imieniu wszystkich gmin obarczono lidera projektu, którym
zostało miasto Częstochowa. Przetarg na budowę sieci internetu wygrało konsorcjum dwóch firm: MZUP.PL S.A. z
Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania. Ponieważ zakres robót okazał się ogromny, główny wykonawca skorzystał z pomocy podwykonawcy – firmy Fonbud z
Wrocławia, która realizowała prace na terenie 16 z 29 gmin,
objętych projektem. Pod koniec 2016 roku inwestycję zakończono. Gminy wypłaciły głównemu wykonawcy (w tym
firmie RCI) należność za budowę światłowodu, a do Urzędu
Marszałkowskiego (instytucji pośredniczącej w przekazaniu pieniędzy unijnych) przesłano sprawozdania końcowe.
Jeszcze w tym samym roku podwykonawca złożył przeciwko

16 gminom subregionu częstochowskiego pozew sądowy o
zapłatę 2 milionów złotych, których Fonbud nie otrzymał od
głównego wykonawcy, mimo że prace przy budowie internetu wykonał.

Zadaliśmy władzom pozwanych
miejscowości kilka – naszym zdaniem –
oczywistych pytań.
* Czy przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w sprawie sporu z firmą Fonbud?
* Pomiędzy kim zawarta została umowa dotycząca warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie światłowodu? Jednym z tych warunków było przedstawienie oświadczenia podwykonawców o wypłaceniu na
ich rzecz należności za wykonane przez nich prace.
Czy gmina zawierała taką umowę z wykonawcą (firmą
RCI)? Dlaczego gmina zapłaciła wykonawcy, skoro podwykonawcy nie złożyli oświadczeń i jaka to była kwota?
Prosimy o podanie podstawy prawnej oraz szczegółowe
uzasadnienie swojej decyzji.
* Czy zdaniem gminy nie doszło do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, skoro warunki umowy nie zostały
dotrzymane?
* Jaką kwotę - w przypadku przegranej w sądzie - musiałaby gmina wpłacić na rzecz podwykonawcy i czy jest na to
przygotowana?
* Jakie jest obecnie stanowisko gminy w tej sprawie?

Konopiska
„W odpowiedzi na zapytanie prasowe informuję, że Gmina Konopiska ustanowiła w porozumieniu z pozostałymi pozwanymi wspólnego pełnomocnika procesowego w sprawie
z powództwa firmy Fonbud. Pełnomocnictwo to obejmuje
również postępowanie mediacyjne.
Dotychczas pełnomocnik nie poinformował gminy o przebiegu oraz efektach postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie.
Miasto Częstochowa, jako lider porozumienia prowadziło
rozliczenie przedmiotowej inwestycji i do jego obowiązków
należało odebranie oświadczenia od podwykonawców.
Gmina Konopiska zapłaciła za budowę sieci światłowodowej oraz materiały i urządzenia aktywne wraz z montażem
i uruchomieniem na terenie naszej gminy kwotę 649.759,79
zł na podstawie protokołu odbioru oraz faktury sprawdzonej
przez Menadżera Projektu i przekazanej gminie do zapłaty.
Gminy partnerskie i lider odpowiadając za rozliczenie inwestycji solidarnie i w naszej ocenie ostateczne koszty przegranej sprawy winien ponieść ten, kto zawinił powstaniu
szkody.
Jerzy Żurek, wójt gminy Konopiska
oraz Barbara Ankowska-Lis, sekretarz gminy”.
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OGŁOSZENIE
Poszukujemy
odpowiedzialnej
i sumiennej osoby
do działu
marketingu.
Kontakt pod nr
tel. 34 374 05 02
lub w siedzibie
redakcji Tygodnika 7 dni przy ul.
Nowowiejskiego 6
lok. 16. III piętro.

Lelów
„Odpowiadając na zadane pytania wyjaśniam, że Gmina
Lelów ustanowiła w porozumieniu z pozostałymi pozwanymi
wspólnego pełnomocnika procesowego w sprawie z powództwa
firmy Fonbud. Pełnomocnictwo obejmowało postępowanie mediacyjne w sprawie.
Dotychczas pełnomocnik nie poinformował o przebiegu oraz
efektach postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie.
Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury
światłowodowej dla zdania inwestycyjnego realizowanego w
systemie: zaprojektuj i zbuduj obiekt pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski w dniu 16 stycznia 2015 r. zawarła Gmina Miasto Częstochowa, będącym Zamawiającym a Wykonawcą, którym były
firmy występujące wspólnie: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUP.
PL S.A. z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego. Zgodnie z §12
tejże umowy Wykonawca zobowiązany został do przedstawienia
Zamawiającemu (Patrz: Gmina Miasto Częstochowa) przed datą
końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień
poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną,
podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczenia miałoby skutkować
wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Nie jest prawdą, co sugeruje Wasza Redakcja, że pomiędzy
Gminą Lelów a Wykonawcą (firmą RCI) była zawarta umowa
dotycząca warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie
sieci światłowodowej. Sprawę przekazywania środków finansowych i rozliczenia projektu uregulowane zostały w umowie
pomiędzy Liderem Projektu (Gmina Miasto Częstochowa) a
Partnerami (Gminami Subregionu Północnego). Umowa regulowała warunki przekazania środków finansowych i rozliczenia
wydatków wspólnego projektu. Zgodnie z tą umową środki dofinansowania (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego)
w formie zaliczki przekazywane były Partnerowi przez Lidera
Projektu po zatwierdzeniu i zweryfikowaniu przez Lidera oraz
Menadżera Projektu zakresu robót, usług i dostaw objętych
fakturą wystawioną na partnera. Umowa nie przenosiła na Partnerów obowiązków Zamawiającego, o których mowa w §12 z
Wykonawcą. Gmina zatem otrzymała fakturę zatwierdzoną i
zweryfikowaną do zapłaty i uzupełniając jedynie kwotę do zapłaty środkami wkładu własnego winna była zapłacić, co uczyniła. Z punktu widzenia zawartej umowy nie do zweryfikowania
z poziomu Partnera było możliwe czy wszyscy podwykonawcy
zostali zaspokojeni, gdyż umowa opiewała na realizacje zdania
jako całości.
Gmina wypłaciła wykonawcy: Miejska Sieć Metropolitalna
Sp. z o.o. z Gliwic łącznie kwotę brutto 422.143,30 zł z tytułu
budowy infrastruktury informatycznej. Gmina nie uzyskiwała
od podwykonawców oświadczeń o uregulowaniu zobowiązań z
powodów opisanych powyżej.
Zdaniem Gminy Lelów nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdyż postępowano zgodnie z zawartą umową w sprawie przekazywania środków finansowanych i
rozliczenia projektu. Wykonawca RCI Sp. z o.o. z Poznania nie
wykonywała robót na terenie gminy Lelów. Zatem nie możemy
być zobowiązani do uczestniczenia w spłacie wobec zobowiązań wobec podwykonawców tej firmy.
Uważam, że moja odpowiedź w pełni wyczerpuje treść zadanych pytań.
Krzysztof Molenda, wójt gminy Lelów.”
dokończenie na stronie 4
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Podziemny Salon Prasowy 7 dni
 14 stycznia XXVI. Finał WOŚP

w Częstochowie

- godz. 10.00 licytacje na Placu Biegańskiego
- godz. 11.00 VI Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą”
- od godz. 13.00 koncerty: Doom Wings, Black Pearls, Loka, Redlin,
po światełku do nieba o godz. 20.00 wystąpi Jamal
- godz. 11.30 z Placu Daszyńskiego rusza Parada Serc, do udziału zaproszone są dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Zabrzu, Filii w
Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie, które wykonały kolorowe
serca, które zabiorą na przemarsz. Parada zakończy się na Placu Biegańskiego, ustawieniem wielkiego serducha z dzieciaków i wypuszczeniem balonów w kształcie serc. Imprezy towarzyszące: licytacje w
Klubie Boston w sobotę 13 stycznia, w dniu finału: prezentacja Motocykli Black Saints na Placu Biegańskiego, II Amatorskie Zawody
Strzeleckie na Strzelnicy, Paintball, loteria fantowa, kolekcjonerska
moneta X Finałków, autobus krwiodawstwa, fotobudka, grochówka
i wiele innych.

 Złota Piątka OKF-u
Tradycyjnie, na przełomie starego i nowego roku, OKF zaprasza
wszystkich kinomaniaków do uczestnictwa w plebiscycie ZŁOTA
PIĄTKA. Jest to plebiscyt na najlepszy film 2017 roku prezentowany
na ekranie OKF, a więc można głosować tylko spośród filmów prezentowanych w kinie studyjnym, a nie na jakikolwiek film, który gościł
na ekranach innych kin w Polsce.
Plebiscyt jest organizowany już od 26 lat. Co roku, wiele z filmów
wybranych przez widzów OKF jest także wyróżniana i doceniana
przez fachowców, co potwierdza, że widz kina studyjnego jest wymagający i ma dość wyrafinowany gust. OKF liczy, że również w tym
roku publiczność nie zawiedzie i wybierze filmy dobre, wartościowe
i doceniane na całym świecie. Głosowanie trwa do 20 stycznia. Jak
do tej pory najwięcej głosów zebrały filmy Twój Vincent, Cicha Noc,
Manchaster by the Sea. Głosować można w kinie – przy kasie znajduje
się lista filmów, kupony do głosowania oraz skrzynka na głosy lub
internetowo, przez stronę www.okf.czest.pl. Wśród osób, które podadzą swój telefon bądź adres mailowy rozlosowane zostaną nagrody
– filmy DVD, wydawnictwa artystyczne oraz 2-sobowy karnet na całą
Złotą Piątkę, która zaprezentowana zostanie w lutym.

 Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet
Sejm w drodze uchwały ustanowił 2018 Rokiem Praw Kobiet, na
cześć wywalczenia przez Polki praw wyborczych. To wielki powód
do dumy, bo Polska była jednym z pierwszych krajów, który pozwolił swoim obywatelkom głosować i kandydować w wyborach. Partia
Razem uważa, że miasto Częstochowa mogłoby uczcić tę ważną rocznicę. Dlatego w petycji wystosowanej do miejskich radnych zwraca
uwagę na dramatycznie niski odsetek kobiecych patronek częstochowskich ulic - jedynie 4,4%. O historii naszego miasta stanowiły
w dużej mierze kobiety. Częstochowa w XIX w., była obok Łodzi,
jednym z ważniejszych centrów przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich. Przypomina o tym choćby Pomnik Wrzeciona przy
Rondzie Mickiewicza. Partia Razem zarekomendowała radnym, aby
w procesie nadawania nazw nowym ulicom, rondom, skwerom nadały
pierwszeństwo kobietom. Wybrano kilka postaci, które zasłużyły się
miastu i regionowi, m.in.: Zofia Garlicka, Zofia Praussowa, Dorota
Hassenfeldowa, Maria Kostrzewska, Janina Nowakowska. Ponadto,
zaapelowano o wzięcie pod uwagę działań edukacyjnych w szkołach i
liceach mających na celu propagowanie wiedzy o lokalnych bohaterkach i kobiecej historii regionu.

 Sprawdź ważność swojego

dowodu osobistego

W ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres
ważności dowodu osobistego. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób.
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej
posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie.
Możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Warto również wiedzieć, że nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w
ramach Strefy Schengen. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać
dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać do ostatniej chwili,
do upływu terminu jego ważności. Wniosek o jego wydanie można
złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium Polski - niezależnie od miejsca zameldowania lub przez Internet na platformie
Obywatel (www.obywatel.gov.pl). Dowód osobisty jest wydawany
bezpłatnie.
Przypominamy, że od 1 stycznia działa nowa e-usługa, E-meldunek.
Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Dzięki tej e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt
stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a
także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz
– jako pełnomocnik – innej osoby. Bez konieczności wychodzenia z
domu można także m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za
to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić
utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

Pierwszy w Nowym
Roku Podziemny
Salon Prasowy
7 dni rozpoczął się
od żywej dyskusji
na temat zaangażowania mieszkańców
Częstochowy
w sprawy miasta.

Nowy rok,
stare sprawy

- W Częstochowie jest
ogromny problem z zaangażowaniem społecznym. Ja się
pytam, czy ktoś ma pomysł
na uaktywnienie częstochowian. Musieliby się znaleźć
ludzie, którym się po prostu
chce. Społeczeństwo jest teraz zupełnie inne niż jakieś 30
- 40 lat temu. Ja mieszkam w
bloku od 40 lat – wtedy tętniło w nim życie, ludzie się
odwiedzali, interesowali się
sobą nawzajem. Teraz w tym
samym bloku nie ma kompletnie życia. Jest całkowita
cisza. Każdy jest zajęty tylko
i wyłącznie swoimi sprawami
i nie obchodzi go, co dzieje
się u sąsiada obok. Czy np.
nie choruje, nie potrzebuje
pomocy w zrobieniu zakupów
itd. Ludzie młodzi bywają zainteresowani, ale angażują się
tylko wtedy, gdy widzą w tym
jakiś zysk dla siebie. Starszym natomiast, po prostu
się nie chce. Wolą siedzieć
w domu przed telewizorem,
a nie zaprzątać sobie głowy

tym, co dzieje się na klatce,
obok w mieszkaniu, pod ich
blokiem, a tym bardziej w
mieście – żali się starszy mężczyzna.
- By ludzie się zintegrowali w działaniu, sprawa
musi ich bezpośrednio dotyczyć. Inaczej mają wszystko
w nosie. Mnie zastanawia na
przykład, czy mieszkańców
dzielnicy Gnaszyn, nie razi
jej wygląd? Przecież wszystkie tamtejsze budynki i ulice
są po prostu okropne. Albo
kamienica nr 49 w III Alei...
Czemu żadnego z przechodniów, częstochowian nie razi
widok tej walącej się rudery,
w reprezentacyjnym punkcie
miasta? Przecież ludzie powinni wręcz krzyczeć, bić na
alarm u włodarzy miasta, by
coś z tym zrobili. Podobnie
ma się sprawa z dzielnicą Zawodzie czy ze Stradomiem,
gdzie stan ulic jest fatalny,
dziura na dziurze klejona po
raz setny. Moim zdaniem
cofnęliśmy się w myśleniu

do czasów Cycerona, czyli o
jakieś 2000 lat – dodał zbulwersowany mieszkaniec Częstochowy.
Mimo zmiany władz częstochowskiego MPK, na Salon powrócił temat miejskiego przewoźnika.
- Kierowcy MPK bardzo
często gubią drogę podczas
kursów. Nie wiedzą, gdzie
jechać. Poprzyjmowali młodych,
niedoświadczonych
kierowców i taki mamy tego
efekt. Wynika z tego, że nowo
przyjętych pracowników w
ogóle się nie szkoli. Oni po
prostu nie znają miasta – opowiada jeden z uczestników
Salonu.
Kolejnym tematem poruszanym na Salonie były
sprawy bezpieczeństwa. Głos
zabrała mieszkanka śródmieścia.
- Ja bym zapytała drogówki, gdzie ona jest? Czemu nie
patroluje ulic w centrum miasta? Bo kierowcy nagminnie
jeżdżą rozmawiając przez

telefon, trzymając słuchawkę
przy uchu. Niech mi ktoś wytłumaczy: to w końcu wolno
czy nie wolno tak rozmawiać?
To stwarza przecież ogromne zagrożenie dla innych
kierowców i pieszych. Jak
można sprawnie prowadzić
pojazd trzymając kierownicę
tylko jedną ręką? Przecież to
bardzo niebezpieczne. Czy do
tych ludzi już nic nie dociera,
pewnych rzeczy po prostu się
nie robi i koniec.
Salon zakończył wniosek
jednego z uczestników.
- To miasto umiera. Cały
przemysł został zniszczony
albo rozkradziony. Żadna
władza nie miała i nie ma pomysłu na Częstochowę. PiS
ma rację, że Polska jest w ruinie, przynajmniej Częstochowa na pewno.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni zapraszamy za miesiąc, tj. 5 lutego o
godz. 16.00, do kawiarni Caffe del Corso (sala podziemna)
w III Alei.
red.

Koszty poniesie
ten, kto nagrzeszył
dokończenie ze strony 3.

Kamienica Polska
„Przedstawiciel Gminy nie uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym z firmą Fonbud, uczestniczyli w nim pełnomocnicy Gminy. Mediacje zakończyły się wynikiem negatywnym.
Gmina Kamienica Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe
stanowisko o oddaleniu powództwa przeciwko Gminie.
Informuję, iż do czasu zakończenia sporu sądowego Gmina nie będzie w tej sprawie udzielać informacji.
Cezary Stempień, wójt gminy Kamienica Polska.”

Częstochowa
„W odpowiedzi na pytania przypominamy, że Urząd Miasta Częstochowy już wcześniej udzielił informacji na temat
sprawy z powództwa FONBUD Spółka Akcyjna spółka komandytowa przeciwko Miastu Częstochowa i innym gminom.
W przesłanej odpowiedzi wskazaliśmy, że Miasto Częstochowa kwestionuje powództwo. Stanowisko Miasta Częstochowy w tym zakresie nie uległo zmianom.
Pomimo uzyskania powyższych odpowiedzi, wystosowany został przez redakcję kolejny e-mail ze szczegółowymi
pytaniami dotyczącymi sprawy, która obecnie jest obecnie na
etapie postępowania sądowego.
Zwracamy zatem uwagę, że sprawa jest dopiero na etapie
postępowania przed sądem I instancji. W sprawie nie został
wydany jeszcze wyrok, sprawa ta nie powinna być komentowana szczegółowo przez strony i prasę.
Prasa nie posiada bowiem uprawnienia do wpływania na
kształt rozstrzygnięć sądowych, a media nie mogą zastępować rozstrzygnięć zapadających na sali rozpraw. Zgodnie z
art. 13 ust. 1 Prawa prasowego „nie wolno wypowiadać w

prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym
przed wydaniem orzeczenia w I instancji”. W związku z tym
opublikowanie przez Panią materiału prasowego dotyczącego
szczegółów sprawy na kilka tygodni przed rozprawą może zostać potraktowane jako wywieranie niedozwolonego nacisku
na sąd prowadzący sprawę np. poprzez sugestię, która strona
ma rację.
Miasto Częstochowa zmuszone jest zatem do zachowania
powściągliwości w udzielaniu odpowiedzi na tak sformułowane pytania, aby nie przyczynić się do działania niezgodnego z prawem. W trosce o dobro uczestników postępowania i
wymiaru sprawiedliwości a także zważywszy na interes publiczny, Miasto Częstochowa, nie może na obecnym etapie
przesłać szczegółowych informacji dotyczących sprawy.
Biuro Prasowe UM.”
Z wyjaśnień gmin wynika, że poszczególne samorządy
nie musiały sprawdzać czy wykonawca przedstawił urzędowi
w Częstochowie oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za prace, ponieważ nie zawierały takiej
umowy.
Z drugiej jednak strony, gminy nie sprawdziły – przelewając ogromne kwoty publicznych pieniędzy na konto wykonawcy, czy wszelkie formalności są dopełnione w ramach
projektu, w którym same brały czynny udział.
Z kolei lider (miasto Częstochowa), który umowę podpisał, zamiast udzielić odpowiedzi na nasze pytania, oskarża
redakcję o wywieranie wpływu na sąd w Poznaniu.
Oj, żebyśmy mieli taką moc sprawczą, to wiele poruszanych przez nas tematów miałoby swój finał w przed organami
ścigania. Szkoda, że magistrat się myli.
Renata R. Kluczna
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Stanowisko ZGM TBS w sprawie
wodociągu na Zawodziu
Mieszkańcy dzielnicy Zawodzie tuż przed świętami zorganizowani cykl spotkań w sprawie nowej sieci wodociągowej, która ma zastąpić starą, a że nie wszyscy do nowej są podłączeni,
wśród mieszkańców powstała obawa, iż wkrótce mogą zostać
pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Poza tym osoby, które
nabyły domki od miasta Częstochowy, zakupili nieruchomość
wraz z mediami i po raz drugi nie chcą płacić za przyłącza wodociągowe. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy m.in. ulic: Jasnej,
Olsztyńskiej i Galwaniego denerwują się i za wszelką cenę szukają pomocy. Na ich prośbę interwencję podjęli radni: Krystyna
Stefańska (niezależna) oraz Marcin Maranda (Mieszkańcy Częstochowy).
Po naszych publikacjach ZGM TBS również zabrał głos w sprawie.
„W związku z publikacją
spornych treści przez Pani Redakcję, Spółka pragnie zająć
konkretne stanowisko wobec
treści (co nie zostało umożliwione Spółce na wcześniejszym etapie).
Historycznie zabudowa segmentów tzw. „Domków Motowskich” stanowiła w 100%
własność Gminy Miasto Częstochowa i traktowana była
jako wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowa. Jednak na indywidualne wnioski najemców
segmentów, prawa własności do części z nich zostały
przeniesione na prywatnych
właścicieli wraz z prawem do
przynależnego im gruntu. W
konsekwencji, mając na uwadze istotę prawa własności, a
w szczególności prawa i obowiązki spoczywające na właścicielach segmentów, brak
jest jakichkolwiek podstaw
prawnych umożliwiających
Spółce bądź Gminie dysponowanie cudzą własnością.
Co również istotne, brak
jest możliwości angażowanie środków publicznych,
będących w dyspozycji
Gminy bądź Spółki, w prace
związane z budową indywidualnych przyłączy do
segmentów stanowiących
własność prywatną.

Natomiast co w niniejszej
sprawie najważniejsze, Spółka pragnie podkreślić, iż brak
jest uzasadnienia dla twierdzeń, zgodnie z którymi
właściciele segmentów pozbawieni zostaną dostępu
do wody. W trakcie spotkania
zorganizowanego z właścicielami przedmiotowych segmentów podkreślano, iż obecny dopływ wody do segmentów nie
jest w żaden sposób zagrożony.
Właściciele zostali również poinformowani, iż prace związane
z wyposażeniem segmentów w
indywidualne przyłącza wody
poprzedzone zostaną okresem
przejściowym, zgodnie z następującym harmonogramem:
- zarządca - ZGM TBS w
Częstochowie Sp. z o.o. wypowie umowę na dostawę wody
i odprowadzenie ścieków w
części segmentów stanowiących wyodrębnioną własność
prywatną ze skutkiem na dzień
31.03.2017 r. (dla segmentów
przy ul. Galwaniego) oraz w
terminie prognozowanym do
30.06.2017 r. (dla pozostałych
ulic),
- w ostatecznym terminie do dnia 31.03.2017 r.
właściciele segmentów zobowiązani są jedynie do regulacji i zawarcia umowy na
dostawę wody z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodo-

ciągów i Kanalizacji. Regulację
tę właściciele mogą przeprowadzić w jeden z następujących
sposobów:
* I sposób: prywatni właściciele powinni spisać porozumienie pomiędzy sobą i
wyznaczyć jedną osobę, która
w imieniu pozostałych właścicieli podpisze umowę na
dostawę wody z WPWiK na
aktualnie istniejącej sieci,
co powinno nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2017 r.
dla segmentów przy ul. Galwaniego) oraz w terminie prognozowanym do 30.06.2017 r. (dla
pozostałych ulic),
* II sposób: właściciele
wszystkich segmentów stanowiących własność prywatną
zostali poinformowani przez
ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., o technicznej
możliwości wykonania we
własnym zakresie nowego
indywidualnego przyłącza
wodociągowego do nowego wodociągu według dokumentacji technicznej będącej
w posiadaniu zarówno Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji jak
i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., którą
należy uzgodnić dla własnego przyłącza, a następnie
wszcząć procedurę zgłoszenia

prac w Wydziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
Urzędu Miasta Częstochowy i
po uzyskaniu zgody wykonać
inwestycję. Dobrowolna realizacja indywidualnego przyłącza umożliwi właścicielowi
segmentu podpisanie indywidualnej umowy na dostawę wody
z WPKiK.
Odnosząc się z kolei do
segmentów stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy oraz sytuacji, w której
znajdują się ich najemcy, Spółka również pragnie podkreślić,
iż twierdzenia zawarte w publikacji są bezpodstawne. Osoby
zajmujące przedmiotowe
segmenty (właściciele, jak
i najemcy) nie zostaną pozbawieni dostępu do wody.
Zgodnie z „Planem rzeczowo-finansowym
remontów
zasobów Gminy Miasto Częstochowa” z końcem 2017 r.
segmenty przy ul. Galwaniego,
stanowiące własność Gminy
wyposażone zostały w indywidualne przyłącza wodociągowe
do nowego wodociągu znajdującego się w ulicy. Natomiast w
II kwartale 2018 r. wyposażone
w indywidualne przyłącza wodociągowe wyposażone zostaną
segmenty przy ulicach: Jasnej,
Olsztyńskiej, Próżnej oraz Pasteura.
Wyposażenie w indywidualne przyłącza wodociągowe
segmentów wchodzących w
skład zasobu komunalnego
zarządzanego przez Spółkę
spowoduje jedynie zmianę formalno-prawną w
kwestii dotychczasowego
sposobu rozliczenia wody.
Najemcy segmentów stanowiących własność Gminy
będą bowiem prowadzić
indywidualne rozliczenia
na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów
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i Kanalizacji na dostawę
wody. W konsekwencji Spółka
jako zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego jest zobowiązana wypowiedzieć umowę
zawartą z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji na dostawę wody
i odprowadzenie ścieków oraz
uregulować formalno-porawnie
kwestię dotychczasowego pośrednictwa w dostawie i rozliczeniu wody.
W miejscu tym przywołać
należy regulację ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże
ustawy, dostarczanie wody lub
odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wodę
lub odprowadzanie ścieków
zawartej między przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4
ustawy, umowa, o której mowa
w ust. 1, może być zawarta z
osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają
być odprowadzane ścieki, albo
z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. W doktrynie
wskazuje się zaś, iż „Odbiorca
usług musi mieć tytuł prawny do nieruchomości albo
spełnić minimalny wymóg
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Tytuł prawny
do nieruchomości nie został
zdefiniowany w ustawie
zaopatrzeniowej. Jednak
skoro wymogi stawiane
są odbiorcom na zasadzie
spełnienia pewnego minimum, wydaje się, że wymóg
posiadania tytułu prawnego można rozumieć szeroko
jako każde prawo do nieruchomości, zarówno rzeczowe (np. własność, użytkowanie), jak i obligacyjne
(np. najem, dzierżawa).”
Nie może ujść również uwadze, iż Spółka została powołana
do pełnienia czynności wynikających z przywołanego już
zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy nr 1260/12 w
stosunku do zasobów miejskich. W konsekwencji Spółka

nie jest uprawniona świadczyć usług pośrednictwa w
dostawie wody dla prywatnych właścicieli.
Odnosząc się z kolei do
obaw mieszkańców w zakresie
ponoszenie kosztów związanych przykładowo z naprawą
przyłączy należy wskazać, iż
są one bezpodstawne. Bezwzględnie obowiązującą regulację w zakresie obowiązków
wynajmującego i najemcy zawiera bowiem ustawa z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z
art. 6a ust. 1 tejże ustawy, wynajmujący jest obowiązany
do zapewnienia sprawnego
działania istniejących instalacji i urządzeń związanych
z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z
wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz
innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu
i budynku określone odrębnymi
przepisami.
Podsumowując należy ponownie podkreślić, iż Spółka
nie wymusza na właścicielach
segmentów będących własnością prywatną, ani też na najemcach segmentów stanowiących
własność Gminy, jakichkolwiek inwestycji związanych z
wykonaniem indywidualnych
przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Nadto działania Spółki
nie stwarzają zagrożenia w dostawie wody do mieszkańców
tychże segmentów.
Jednocześnie
nadmienić
można, że Spółka realizuje
czynności zarządcze zgodnie z
wolą właściciela, zmierzającą
do wprowadzenia ulepszeń w
istniejącym zasobie mieszkaniowym Gminy oraz mającą na
celu ekonomiczne i zgodne z
prawem gospodarowanie tymże
zasobem. Wszelkie podejmowane działania mają również na
celu dbałość o środowisko.
Sebastian Rozpondek,
Dyrektor ds. Wspólnot
Mieszkaniowych
Katarzyna Bigosińska,
Członek Zarządu.”
red.
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WIELKI HOROSKOP NA 2018 ROK
BARAN 21.03. – 19.04.
Dla osób urodzonych pod znakiem Barana rok 2018
upłynie pod znakiem przeżyć duchowych. Wskazane byłoby podjęcie próby zrozumienia samego siebie, ponieważ
to stanowi klucz do zrozumienia innych. Nadszedł czas
docenić przyjaźń. Dodatkowo, zaleca się, aby zodiakalne
Barany zrobiły analizę swojej sytuacji zawodowej.
Warto pomyśleć, czy jest się dobrym szefem (o ile piastuje
się kierownicze stanowisko), czy zajmuje się dobrą pozycję
w ﬁrmie, czy przypadkiem nie nastał czas na zmiany.
W sprawach uczuciowych różnie.
Wiele będzie zależało od podejścia samych Baranów, które
– jak wszyscy – oprócz zalet posiadają także wady,
nad którymi należy popracować. Rok 2018 raczej nie będzie
lepszy od poprzednich, ale też nie będzie gorszy.

LEW 23.07. – 23.08.
Dla Lwa, nadchodzący rok będzie oparty w dużej
mierze na sprawach związanych z miłością.
Małżeństwo czy partnerstwo będą pojęciami bliższymi
niż kiedykolwiek wcześniej. Samotne Lwy bez chwili
wytchnienia będą uparcie szukać drugiej połówki, podczas
gdy Lwy w stałych związkach będą starali się zbliżyć do
swoich ukochanych osób. W relacjach z innymi osobami
wskazane jest okazywanie dobrego serca, dlatego dumę,
która towarzyszy Lwom odkładamy na bok i okazujemy
więcej empatii. Lwy będą też więcej czasu spędzać
na rozmyślaniach o własnym zdrowiu oraz pracy, niestety
nie przyniesie to nic dobrego. Z samego myślenia
pieniędzy nie przybędzie, a jedynie nabawić się można
chronicznego stresu. Rok 2018 będzie dla Lwa taki sobie.

STRZELEC 22.11. – 21.12.
Zodiakalni Strzelcy odczują silną potrzebę dzielenia się
swoimi doświadczeniami z otaczającymi ich ludźmi
i dodatkowo ochotę do zbliżenia się do rodziny – dzieci
czy partnera. To, jaka będzie ich kondycja w ogromnym
stopniu jest uzależnione od tego, jakie stosunki panują
u nich w pracy czy w rodzinie. Strzelce powinny być uważne, w jakie sprawy się angażują i powinni zastanowić się,
czy gra jest warta świeczki. Posiadają duszę społeczników,
mimo to nie powinni zapominać, że rodzina jest
najważniejsza. Już czas bardziej przyłożyć się do spraw
związanych z obowiązkami służbowymi. To, co Strzelcy
planują, ma szansę się udać, o ile wykażą się potrzebną
inicjatywą. Proces polepszania swojej sytuacji materialnej
warto zacząć od początku roku. 2018 to dobry rok.

BYK 20.04. – 22.05.
Dla Byka, rok 2018 będzie zwiastować zmiany
w mentalności. W całkiem odmienny sposób spojrzą na
otaczający ich świat i ludzi. Nareszcie odnajdą satysfakcję
z wykonywanej pracy, optymistycznie spojrzą na swoje
życie osobiste, zarobią godne pieniądze. Cechami charakterystycznymi, które doprowadzą Byki do sukcesu będzie
konsekwencja oraz upór. Jest wysoce prawdopodobne,
że Byki zapanują nad rozwojem negatywnych cech, które
niehamowane mogą przerodzić się w zawziętość.
U Byków będzie wręcz odwrotnie, zmiana nastawiania
zapewni im poczucie bezpieczeństwa, spokoju i szczęścia.
Gwiazdy wróżą, że rok 2018 będzie czasem, w którym
warto rozejrzeć się za nową miłością. 2018 to bardzo dobry
rok dla Byka, a trudności będą tylko pozorne.

PANNA 24.08. – 22.09.
Wraz z nowym rokiem u Panien pojawi się okazja
do zweryﬁkowania swoich cech charakteru: oszczędność,
która jest cechą charakterystyczną dla Panien w niektórych
momentach będzie przeistaczać się w skąpstwo; systematyczność w dokuczliwy pedantyzm; a żarty w złośliwe
uwagi. Prace nad swoim charakterem najlepiej będzie
zacząć już w pierwszej połowie roku. Przed Pannami
pojawi się okazja, aby w tym roku spełnić pewne, dawno
skrywane marzenie dotyczące sfery zawodowej.
W zasadzie tylko od Panien będzie zależało, czy owe
przedsięwzięcia zakończą się sukcesem. A satysfakcja
może być ogromna. Saturn jest ułożony po stronie Panien i
pomaga odrzucać błahostki dnia codziennego.
2018 to bardzo dobry rok dla zodiakalnych Panien.

KOZIOROŻEC 22.12. – 19.01.
Zrównoważone Koziorożce w Nowym Roku będą miały
wiele okazji, aby nieco zaszaleć. Zasilą swój budżet
i z tego powodu odczują wiele radości, ponieważ już
od dłuższego czasu walczyły o jakiś zastrzyk ﬁnansowy.
Zodiakalne Koziorożce powinny więcej uwagi poświęcać
sprawom związanym z pracą, która w ich życiu zajmuje
wysoką pozycję. Niewykluczony awans lub podwyżka.
Są też całkiem duże szanse na znalezienie innej, bardziej
satysfakcjonującej pracy, która otworzy bramy
do osobistego rozwoju. W II kwartale single spod znaku
Koziorożca spotkają miłość. Osoby w stałych
związkach powinny skupić się na odświeżeniu swoich
uczuć, aby jak najlepiej umocnić relacje, jakie łączą je
z partnerem. 2018 to super rok dla Koziorożca.

BLIŹNIĘTA 23.05. – 21.06.
Osoby urodzone pod tym znakiem mogą
spodziewać się w 2018 roku samych pozytywnych
wydarzeń w swoim życiu. Wszystko, co sobie zaplanują
będzie szło po ich myśli, choć czasami niektóre sprawy
na początku wydawać się mogą trudne i skomplikowane.
I kwartał będzie wymagał od Bliźniąt sporej dawki wysiłku,
ale osiągnięty sukces przerośnie ich oczekiwania, nawet
na lata. Wraz z początkiem kwietnia Bliźnięta powinny
zwrócić większą uwagę na swój związek. Trzeba w końcu
zająć jakieś stanowisko. A może czas odnowić relacje
z partnerem? Dla samotnych Bliźniąt II kwartał będzie obﬁtował w miłosne emocje. Jedynie w sprawach zdrowotnych
Bliźnięta będą uskarżać się na przeziębienia. 2018 to dla
Bliźniąt zdecydowanie najlepszy rok od wielu, wielu lat.

WAGA 23.09. – 22.10.
Zodiakalne Wagi mogą przygotować się, że nadchodzący
rok będzie obﬁtował w wiele harmonijnych wydarzeń,
jakie pojawią się w życiu zawodowym i osobistym.
Jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie w tym roku
w ich życiu zatriumfują takie wartości, jak miłość,
szczęście i radość. Aby tak się stało, Wagi muszą wykazać
się energią oraz inicjatywą. Powinny bardziej starać się
o rozszerzanie swoich kontaktów i wykazywać się
większym zdecydowaniem w działaniu. Wysiłek będzie
godny podjęcia, bo są wielkie szanse na sukces.
Zodiakalne Wagi powinny pozostać wierne swojej naturze
i zawsze mieć czyste intencje. Samotne Wagi będą miały
powodzenie w miłości, nawet takiej na całe życie.
2018 to wyśmienity rok dla Wag.

WODNIK 20.01. – 18.02.
Przed Wodnikami otworzą się nowe horyzonty. Zodiakalne
Wodniki powinny robić wszystko, aby wykonywanej
działalności nie nadawać na siłę jakiegoś większego
rozmachu. O wiele milej widziane są rozważne posunięcia
oraz racjonalne podejście do codziennych spraw.
Choć z drugiej strony Wodniki nie będą narzekać na brak
obowiązkowych i dodatkowych zajęć, a także na brak
pieniędzy. Zodiakalne Wodniki nie mogą zapominać,
że poważnym zagrożeniem jest dla nich pracoholizm oraz
pośpiech. Singlom w połowie roku nadarzy się okazja
na spotkanie swojej drugiej połówki i stworzenie
wymarzonego związku. Pozostali podejmą ważne partnerskie decyzje, kupno mieszkania lub powiększenie rodziny.
2018 to rok sukcesów i dobrej passy dla Wodników.

RAK 22.06. – 22.07.
Zodiakalne Raki dojdą do wniosku, jak istotną rzeczą
jest zabezpieczenie materialne. I będą robić, co tylko
możliwe, aby walczyć o nie ze wszystkich sił.
Niewykluczone, że osoby urodzone pod znakiem Raka
zostaną hojnie obdarowane przez spadek. Rok sprzyja
poważnym planom ﬁnansowym, rachunkom i porządkom.
Raki mogą liczyć na stabilny rozwój, choć pozbawiony
nagłych przypływów wielkiej gotówki. Wszystko będzie
układać się dobrze i można (a nawet trzeba) pomyśleć
o długoterminowych inwestycjach. Kariera zawodowa
wymagać będzie poświęcenia, niestety kosztem rodziny.
Samotne Raki nie mają zbytnich szans na znalezienie
swojej połówki, bo na randki trzeba mieć czas, którego
Raki nie mają. 2018 to wyśmienity rok dla Raków.

SKORPION 23.10. – 21.11.
W Nowym Roku Skorpiony powinny wykorzystać
wrodzoną siłę duchową, ﬁzyczną i dynamizm. To właśnie
te cechy umożliwią im zamknąć niewygodne dla nich
sprawy bądź te, które stanowiły dla nich problem.
Skorpionom należy uświadomić, że najważniejszą kwestią
jest umiejętność pozytywnego myślenia oraz ograniczenie swych życiowych ambicji. Dla nikogo podejmowanie
lekkomyślnych i nieprzemyślanych działań nie okaże się
strzałem w dziesiątkę, dlatego zanim cokolwiek Skorpiony
postanowią, powinny to dokładnie przemyśleć
bez emocji. Sprawy sercowe zaczną rozwijać się w drugiej
połowie roku, wtedy największe szanse na miłość mają
samotne Skorpiony, a „zajęte” pogłębią więzi z parterem.
2018 rok będzie o wiele lepszy niż poprzedni.

RYBY 19.02. – 20.03.
Dla osób urodzonych pod znakiem Ryb nadchodzący
rok będzie bardzo pomyślny. Zrealizują wszystkie swoje
marzenia, nawet te od dawna skrywane. W pracy zapowiada
się cicho i spokojnie. Gwiazdy pomogą Rybom ustabilizować sytuację ﬁnansową, dadzą szansę na szczęście
w miłości i sprawach rodzinnych, zapewnią pomoc
przyjaciół, wyjście cało z kłopotów, powrót do zdrowia
i osiągnięcie życiowej równowagi. Ryby rozpoczną nowy
projekt – w założeniu dochodowy, a w praktyce...
niezwykle korzystny. Tak dobrego interesu Ryby jeszcze
nigdy nie zrobiły. To może być największy (pozytywny) szok
tego roku. To dobry czas na rozważenie różnych
opcji związanych z oszczędzaniem oraz inwestycjami
długoterminowymi. 2018 rok z pewnością należy do Ryb.
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reklamuj się
w tygodniku

tel. 794 430 403
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Smog najgroźniejszy dla dzieci
Zanieczyszczenia powietrza smogiem są najgroźniejsze dla dzieci i
to już w okresie płodowym. Mogą
powodować wady wrodzone.
Kobieta w ciąży, która oddychała smogiem rodzi dziecko mniejsze, tak pod względem wagi, jak
i długości ciała. Prawdopodobnie
substancje zawarte w smogu upo-

śledzają przepływ krwi przez łożysko, w wyniku czego płód rozwija
się wolniej.
W pierwszych latach po urodzeniu dziecko osiąga słabsze umiejętności poznawcze, językowe i motoryczne iż mogłoby osiągnąć, gdyby
jakość powietrza była lepsza. Dzieci, których mamy w czasie ciąży

oddychały zatrutym powietrzem
mają niższy iloraz inteligencji,
osiągają gorsze wyniki w szkole,
mają problemy z koncentracją. Zauważono także, że dzieci w wieku
przedszkolnym, mieszkające na terenach, gdzie występuje smog, częściej zapadają na infekcje górnych
dróg oddechowych.

5 mitów na temat wody
Woda to podstawa życia – wszyscy to
wiemy. Ale nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak wieloma mitami obrósł
przez lata temat jej czystości. Poniżej
obalamy 5 tych najpopularniejszych.
Mit 1. Woda dobrej jakości to tylko ta
butelkowana. Badacze są zgodni: dzisiejsza polska „kranówka” może spokojnie
konkurować jakością z tą źródlaną sprzedawaną w sklepach w butelkach. Dlaczego? Bo bardzo często do plastikowych
opakowań trafia to samo, co do sieci wodociągowych. I co ważne: nie tylko może
taka woda konkurować smakiem, ale też
ceną, bo jest o wiele tańsza od tej butelkowanej. Wszystko dzięki nowoczesnej infrastrukturze wodociągowej w miastach.
Dodatkowo wodę kontroluje sanepid zarówno przed wpuszczeniem jej w rury,
jak i podczas przesyłu.
Mit 2. Wody nie trzeba oszczędzać –
jest jej pod dostatkiem. Błędne przekonanie, że wody na Ziemi wystarczy „po
wsze czasy”, pokutuje w Polakach od
lat. Efekt? Nie mamy nawyku jej oszczędzania. Wystarczy jednak przywołać w
tym miejscu wyniki badań naukowców,
którzy przeliczyli, jak dużo wody zużywamy na co dzień. Znając je, dwa razy
zastanowimy się, zanim zamiast szybkiego prysznica znów wybierzemy kąpieli w
pełnej wody wannie. Z danych wynika,
że na dobę każdy z nas zużywa jej ok.
150 l, w tym przykładowo: na mycie naczyń – 4-7 l, na pranie w pralce – 40-70 l,
na spłukiwanie toalety – 20-40 litrów. A
żeby lepiej zobrazować, jak duże są to ilości, wystarczy informacja, że pełna wanna
wody mieści jej aż 140 litrów.
Mit 3. Woda mineralna jest dobra dla
niemowląt. Lekarze zalecają podawać
najmłodszym dzieciom zwykłą wodę źródlaną. Ale wielu rodziców zadaje sobie
pytanie: dlaczego, skoro ta wysoko zmineralizowana ma o wiele więcej niezbędnych dla zdrowia składników? Z jednego
ważnego powodu. Otóż woda mineralna
zawiera substancje, które w wysokim stężeniu mają niekorzystny wpływ na pracę

nerek młodego organizmu. A wodę źródlaną (czyli także taką z kranu) można
podawać maluchom bez ograniczeń.
Mit 4. Wody trzeba pić jak najwięcej.
Nie należy się kłócić z powszechnym
przekonaniem, że powinniśmy każdego
dnia wypijać 2 litry wody. Ale już z piciem jej „na siłę”, nawet gdy nie czujemy
pragnienia – już tak. Owszem, jeśli uprawiamy sport w 30-stopniowym upale, to
trzeba pić wodę w większych ilościach.
Równie dużą uwagę powinniśmy zwracać też na sygnały, jakie daje nam nasz
organizm, gdy wykonujemy spokojną
pracę biurową w klimatyzowanych pomieszczeniach. W takich warunkach łatwo można przeoczyć uczucie pragnienia,
które trzeba systematycznie zaspokoić.
Jednak najgroźniejsze dla naszego zdrowia jest właśnie picie wody w ilościach
większych, niż potrzebujemy. Możemy
tym bowiem spowodować tzw. zatrucie
wodne, inaczej przewodnienie hipotoniczne. Objawia się ono tym, że pijąc
zbyt dużo wody, rozwadniamy obecne w
naszym organizmie płyny fizjologiczne
i tym samym zmniejszamy poziom niezbędnych do życia elektrolitów. A to w
skrajnych przypadkach może doprowadzić do bardzo niebezpiecznego obrzęku
mózgu.
Mit 5. Picie dużych ilości wody gwarancją pięknej cery. Zależy Ci na zadbanej i promiennej cerze? Pytanie tylko, jak
o nią dbać, by cieszyć się jej wyglądem na
co dzień? Najlepszym wyjściem będzie
nałożenie na twarz głęboko nawilżającego kremu albo uruchomienie nawilżacza powietrza. Dlaczego? Ponieważ pita
przez nas woda zwyczajnie nie dociera
do górnej warstwy naskórka – epidermy,
stąd też w żaden sposób nie wpływa na
kondycję cery. Jednak jeśli chcemy koniecznie wspomóc naszą skórę wodą dostarczaną organizmowi z zewnątrz, warto
sięgnąć po… zwykły ręcznik nasączony
wodą, nawet tą kranową. Efekt jędrnej i
miękkiej skóry uzyskamy w ten sposób
niemal natychmiast.
red.

Dlaczego małe dzieci są najbardziej narażone na negatywne skutki
oddychania smogiem? Po pierwsze
dlatego, że układ oddechowy dziecka jest jeszcze niedojrzały, a drogi
oddechowe wąskie i krótkie. Po
drugie, dziecko oddycha szybciej
niż dorosły (człowiek w sile wieku
bierze 16–20 oddechów na minutę,

noworodek aż 40), a w dodatku maluchy oddychają ustami, a nie przez
nos, który jest w stanie zatrzymać
część zanieczyszczeń.
I sprawa najważniejsza, smog
osadza się blisko gruntu przy ziemi,
dlatego dzieci, ze względu na niewysoki wzrost wdychają go znacznie więcej, niż wyżsi dorośli. red.

Bezpieczeństwo
na lodzie, czyli
jak być w zgodzie
z naturą
Jak do tej pory zima przypomina późną
jesień, więc trudno jest znaleźć jakieś zamarznięte zbiorniki. Jednak wystarczy
kilka dni z minusowymi temperaturami
i powierzchnia wody zamieni się w taflę
lodu. Gdy nabierze ona odpowiedniej grubości natychmiast pojawią się na niej: miłośnicy wędkarstwa, łyżwiarstwa i innych
sportów, które można uprawiać na lodzie.
Niestety niektórzy pojawią się nawet wtedy, gdy jeszcze nie osiągnie bezpiecznej
grubości.
Tradycyjnie, więc, jak co roku chciałbym
przypomnieć o podstawowych zasadach
zachowania się na lodzie. Sam lód może
utrzymać na swojej powierzchni nawet duży
samochód, oczywiście, jeśli lód będzie odpowiednio gruby.
Według badań naukowych grubość warstwy od 5 do 7 cm może utrzymać pojedynczego człowieka, jednak chodzenie nie jest
bezpieczne.
8-10 cm utrzymuje dwóch ludzi stojących
w miejscu.
10 cm to minimalna grubość, na której
można wędkować.
Na 15 cm lodzie można jeździć skuterami
śnieżnymi i bojerami oraz wykonywać (według przepisów BHP) różne prace.
20-30 cm utrzyma samochód osobowy, a
40 cm samochody terenowe.
Badania te dotyczą lodu tak zwanego
czarnego, świeżego i krystalicznego, który
w rejonach Częstochowy się nie zdarza. Najczęściej na naszych zbiornikach występuje
lód szary lub zmieszany ze śniegiem i jego
wytrzymałość jest zmniejszona nawet o 70%.
Nawet, gdy warstwa zamarzniętej wody
osiągnie odpowiednią grubość na danym
zbiorniku, by bezpiecznie się po niej poruszać należy dobrze znać jego charakterystykę. Trzeba wiedzieć czy nie występują jakieś

oparzeliska, źródła czy trzcinowiska, bo w
takich miejscach warstwa zamarznięta jest o
wiele cieńsza (przykładem mogą być Częstochowskie glinianki).
Na zbiornikach zaporowych należy pamiętać, że po spodem występują ruchy
wody, które wypłukują lód od spodu. Na
takich zbiornikach zdarza się, że obniży się
poziom wody i powietrze znajdujące się pod
lodem również powoduje zmniejszenie jego
wytrzymałości. Nie należy zbliżać się do
wszelkich tam czy jazów, bo tam nawet przy
bardzo niskiej temperaturze lód jest bardzo
cienki.
Jeśli zdecydujemy się na wejście na jakikolwiek zamarznięty akwen to wcześniej
upewnijmy się, najlepiej przy samym brzegu, jaka jest warstwa i grubość powierzchni, po której będziemy się poruszać i niech
nie zmyli naszego odczucia bezpieczeństwa,
obecność innych ludzi na lodzie.
Co do jazdy samochodem po zamarzniętym zbiorniku to nigdy bym nie zaryzykował,
a już na pewno nie na naszych zbiornikach.
Na nich różnica grubości lodu, oczywiście,
gdy już osiągnie kilkadziesiąt centymetrów,
może się różnić w miejscach niewiele oddalonych od siebie bardzo znacząco.
Każdego roku media informują nas o
utonięciach pod lodem, a dzieje się tak, bo
ludziom brakuje wyobraźni i chęć złowienia
ryby czy pojeżdżenia na łyżwach kończy się
tragicznie. Ludzkie życie jest najważniejsze,
więc jeśli już wybierzemy się na taki wypoczynek upewnijmy się, że jest bezpiecznie.
RSA

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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On i ona siedzą blisko siebie na kanapie.
Dzwoni telefon. Ona odbiera.
– Kto dzwonił?
– Mój mąż.
– O! Co mówił?
– Że spóźni się do domu, bo gra z tobą w brydża...

„Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach,
które nie daje nam nic, dlaczego warto żyć.”
Antoine de Saint-Exupery

Sara
1. Plamy z czerwonego wina można skutecznie
usunąć domowymi sposobami. Najpopularniejszym
sposobem jest posypanie plamy dużą ilością soli,
która wchłonie wodę z wina, a także jego barwnik.
Następnie materiał należy dobrze wypłukać, a dopiero potem wyprać. Plamę po czerwonym winie można
też usunąć za pomocą białego wina lub szampana.
Należy szybko zalać nimi zabrudzony materiał, a następnie wyprać. Innym dobrym sposobem na usunięcie plamy z czerwonego wina jest zwilżenie jej kilkoma kroplami wody utlenionej 2%. Jeśli plama jest
na kolorowej tkaninie, wodę utlenioną należy rozcieńczyć ze zwykłą wodą i nie pocierać zbyt mocno,
potem wypłukać ubranie w czystej wodzie. Można
także polać zaplamione czerwonym winem miejsce
octem, a następnie ubranie wypłukać w zimnej wodzie i uprać. Aby pozbyć się starej plamy z białych
tkanin, trzeba namoczyć je w roztworze spirytusu lub
w wodzie utlenionej 10%. Stare plamy z czerwonego wina na kolorowej tkaninie moczymy w wodzie
z mydłem i odrobiną amoniaku. Dobrym sposobem
jest też użycie kremu do golenia. Należy go nałożyć
bezpośrednio na plamę i pozostawić na 5-10 minut.
Po upływie tego czasu krem trzeba spłukać, a cały
materiał wyprać.
2. Jak we właściwy sposób korzystać ze zmywarki. Wkładając naczynia, sztućce i garnki do zmywarki trzeba w pierwszej kolejności dokonać selekcji, bo nie wszystko może tam trafić. W zmywarce
nie należy myć: przedmiotów ze stali wrażliwej na
rdzewienie, sztućców z trzonkami z drewna, z macicy perłowej lub porcelany, przedmiotów plastikowych nieodpornych na wysokie temperatury (patrz
na oznaczenia na naczyniach), klejonych naczyń lub
części sztućców, przedmiotów z miedzi, cyny lub
aluminium, delikatnego szkła dekoracyjnego i części
porcelanowych, kryształów (stracą połysk), aluminium i srebra ze skłonnością do przebarwień.
Jak układać naczynia w zmywarce? Odpowiedź
na to pytanie znajdziesz w instrukcji obsługi,. Przeważnie dolny kosz przeznaczony jest na mycie talerzy, waz i garnków, górny na talerzyki deserowe,
kubki, szklanki itp. Sztućce wkładamy do specjalnego koszyczka.
Aby zmywarka służyła jak najdłużej, należy o nią
dbać, tzn. do mycia używać tylko i wyłącznie preparatów przeznaczonych do zmywarek. Zewnętrzną
stronę zmywarki trzeba regularnie myć, a raz na jakiś
czas dobrze jest włączyć zmywarkę pustą – bez naczyń, za to ze specjalnym preparatem do mycia zmywarek lub użyć do tego celu pół szklanki octu.

Sara to większa suczka w wieku około 6-7 lat. Jest wysterylizowana. Obecnie przebywa w skrajnie złych warunkach. Szukamy dla niej domu, ponieważ jej obecni właściciele są osobami,
które mają problemy z uzależnieniami, a co za tym idzie, nie
dbają o warunki w jakich żyją. Sara bardzo często chodzi głodna i zaniedbana. Szuka domu, w którym będzie coś znaczyć i
nikt już o niej nie zapomni. Dzielnie znosi swój trudny los, ale
bardzo cieszy się na widok człowieka, widać, że pragnie troski
i towarzystwa. Jest sympatyczna i wesoła. Lubi dzieci. Jest w
stosunku do nich łagodna i delikatna. Pomimo, że jest trochę
zaniedbana, to suczka o ogromnym potencjale. Ma bardzo piękną sierść, majestatyczną budowę ciała oraz magiczne brązowe
oczy. Potrzebuje tylko szansy, a w podzięce stanie się wiernym
kompanem na całe życie. Więcej informacji pod nr tel. 728 712
883 – Marta.

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

Wielki
skok na
Nowy Rok
– Bo, widzisz Pan, nam –
Polakom – potrzeba jest Wielkiej Idei. Rozumiesz, Pan, BIG
IDEA !!!. Taką przed wojną
była budowa COP-u i Gdyni,
dziś to będzie CPL i Dunaj –
Bałtyk...
– Sorry, to jest, chwileczkę, przepraszam, Idea, Gdynia,
COP to ja wiem, a co to ten CPL
Dunaj – Bałtyk...
– Już się mówi. CPL to Centralny Port Lotniczy, pomysł,
że Niemcowi buty spadną.
Wszyscy zamiast lądować we
Frankfurcie i Berlinie, będą latać pod Warszawę, a stamtąd
siecią szybkich kolei rozwiezieni zostaną, gdzie chcą. Taki hub
stworzymy. A Dunaj-Bałtyk
przejmie cały transport towarowy między Morzem Śródziemnym a Bałtykiem. Ja to zaraz
Panu narysuję –
I tu zacny człowiek zakreślać zaczął esami i floresami
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serwetkę, domrukując nazwy
geograficzne. Tu się Dunaj połączył z Odrą, tam Odra z Wisłą,
a tymi rzekami, jak po byczych
porożach popłynęły statki z
wszelkim towarem: węglem,
mydłem, samochodami. Na
kolorowej serwetce wykwitły
jeszcze wielkie zbiorniki wodne, port oceaniczny w Elblągu i
stocznia marynarki wojennej w
Kielcach.
– Chwilę – mówię – ale
kurs statkiem Odrą z Opola do
Szczecina trwa tyle i kosztuje
tyle co transport koleją z Pekinu do Łodzi. Skąd przekonanie,
że ktoś coś będzie chciał tym
wozić? –
– Panie, po pierwsze ekologia, rzeka to rzeka, a kolej
to kolej. Po drugie patriotyzm,
mając do wyboru podróż przez
Ruskich a przez Polskę, co byś
pan wybrał...
– No tak, ale byłem latem
nad Wisłą, o tu, gdzie pan ten

zbiornik narysował, a tam wody
prawie nie było. Te nasze statki
będą musiały być bardzo, bardzo płaskodenne...
– Co się Pan przejmujesz?
Tu nie ma wody, ale gdzie indziej jest. Braknie w Wiśle to
się z Dunaju doleje, rozumiesz,
pan...
Czy ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, tu się doleje, tam
się przekopie, grunt Big Idea.
I tak się pogrążyliśmy w planowaniu Wielkiej Polski, dziedziczącej sławę i chwałę Wielkiej Lechiji. A było to zajęcie
ogólnie niegroźne dla otoczenia.
Podejrzewałem, nie bezpodstawnie, że wariata planującego
kanał Dunaj – Bałtyk nikt nie
wybierze na stanowisko związane z wydawaniem publicznych
pieniędzy. Potem obejrzałem
Dziennik Telewizyjny potwierdzający dobitnie, że wariat to ja,
a ludzie planujący najbardziej
nonsensowny sposób wydawa-

nia cudzych pieniędzy cieszą
się poparciem i szacunkiem
społecznym. Niektórych robią
Premierami, innych Ministrami,
Prezesami, Prezydentami, Marszałkami.
Widocznie w każdym Polaku jest odrobina dr. Jekylla i
mister Hyde. Dr. Jekyll bardzo
roztropnie gospodaruje swoim
ciężko zarobionym groszem,
wie gdzie co kupić najtaniej,
najlepszej jakości. Gdy przychodzi decydować o groszu
publicznym, ten sam dr. Jekyll
zmienia się w mister Hyde i powierza wspólne pieniądze rozmaitym hochsztaplerom, mataczom i obiecywaczom. Na tym
polega BIG IDEA, że dajemy
sobie wcisnąć zakup kolumny
Zygmunta, pod warunkiem, że
rachunek za nią obciąży budżet
samorządu.
Dumni z siebie łykamy jak
pelikany: Polaki jesteśta Wielcy.
Jarosław Kapsa
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