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Kobiety znów wyszły na ulice
W środę na placu Biegańskiego w Częstochowie odbył się
protest zorganizowany przez podmioty zrzeszone w komitecie Ratujmy Kobiety: Razem, Inicjatywa Polska, Zieloni, Dziewuchy Dziewuchom oraz ich sojuszników. Niestety pogoda nieco pokrzyżowała organizatorom szyki.
Zamieć śnieżna i przenikliwe zimno z pewnością odstraszyły ewentualnych uczestników. Ci co dotarli nie szczędzili gardeł, wykrzykując hasła: „Hańba! Posłowie budują
piekło kobiet”, „Równe prawa, wspólna sprawa”, „Kobiety
obudźcie się! Walczcie o swoje prawa.”
Wieczorny protest miał
na celu wyrazić niezadowolenie Polek z powodu
zeszłotygodniowego głosowania.
W komunikacie do
media organizatorki manifestacji pisały: „Do
dalszych prac został skierowany projekt Kai Godek, zaostrzający obecne
- już restrykcyjne - prawo

aborcyjne. Przy braku
kilku głosów odrzucono za to projekt Ratujmy Kobiety. Zawiodła
opozycja parlamentarna.
Część posłanek i posłów
Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej zdecydowała się zbojkotować
głosowanie, w tym Halina Rozpondek, posłanka
PO z Częstochowy.

Protestujemy zarówno
przeciwko barbarzyńskiemu projektowi Kai Godek, ale również przeciwko nieudolności opozycji
parlamentarnej, która lubi
lansować się na Czarnych
Protestach, a następnie
nie umie stanąć na wysokości zadania.”
Zebrane na placu kobiety poruszały też inne

tematy, np. problemy kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Padła propozycja upublicznienia nazwisk lokalnych posłów, którzy
nie głosują w sprawach
kobiet.
Dostało się też władzom Częstochowy i rządzącym miastem SLD,
zwłaszcza że zaraz po
wygłoszeniu propagandowej mowy spotkanie
– w trakcie jego trwania
– przedstawiciele prezydenta i Sojuszu opuścili
je.
- Krzysztof Matyjaszczyk, deklarujący poparcie dla pełni praw kobiet,
postanowił wpisać mszę
do programu oficjalnych
obchodów Święta Niepodległości. Stał w pierw-

szym rzędzie z pochyloną
głową, gdy arcybiskup
Depo grzmiał o „zabijaniu
nienarodzonych
istot”.
Od tej pory nie było żadnych przeprosin, żadnego
wytłumaczenia ze strony
Prezydenta! Nie chcemy
sojuszników, którzy przy
pierwszej okazji uklękną
przed proboszczem czy
biskupem. Nie wierzymy w szczerość intencji
władz miejskich, dlatego
udział rządzącego Częstochową SLD również
potraktujemy z odpowiednim dystansem. Jeśli
wspiera się walkę kobiet
o własną godność, to nie
można poprzestawać tylko na słowach - mówi
Małgorzata Mróz z Dziewuchy Dziewuchom.
red.
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PZU Zdrowie kupiło pla- NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ
cówkę w Częstochowie
W CZĘSTOCHOWSKICH
PZU Zdrowie rozpoczęło rok
od nabycia kolejnej spółki
medycznej. Przejmowanym
podmiotem jest Centrum Medyczne Św. Łukasza w Częstochowie, największa na lokalnym rynku firma w zakresie
opieki specjalistycznej, współpracująca na co dzień z ponad
100 lekarzami specjalistami.
- Ta transakcja to element
skutecznej realizacji naszej
strategii rozwoju, która zakłada
konsekwentne budowanie sieci
własnych placówek medycznych w dużych i średnich miastach. Poszerzanie naszej infra-

struktury zapewnia zachowanie
gwarancji dostępności usług,
która jest jedną z naszych przewag konkurencyjnych. – mówi
Julita Czyżewska, Prezes PZU
Zdrowie.
W ramach aktualnej strategii Grupy PZU jej przychody
w obszarze opieki zdrowotnej
mają w 2020 wynieść 1 mld zł.
Obecnie PZU Zdrowie posiada
prawie 50 placówek własnych i
współpracuje z blisko 2000 placówek w 50 miastach w Polsce.
Wybór częstochowskiej spółki
medycznej tłumaczy Piotr Lizukow, Dyrektor Biura Strate-

gii i Rozwoju Biznesu, odpowiedzialny za realizację planu
akwizycji – Centrum Medyczne
Św. Łukasza jest od lat głównym partnerem PZU Zdrowie
na terenie Częstochowy, więc
było dla nas naturalnym celem
akwizycyjnym. Podmiot jest
doskonale znany pacjentom ze
świetnie funkcjonującej obsługi
oraz wysokiej jakości kadry medycznej.
Z roku na rok notujemy
wzrost polis zdrowotnych PZU
na częstochowskim rynku, a
dzisiejsza transakcja pozwoli
umocnić naszą pozycję.
red.

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
 Kontrole autokarów w czasie ferii
W związku z feriami zimowymi, które w woj. śląskim przypadają
w okresie od 29 stycznia do 11 lutego spodziewany jest nasilony
ruch pojazdów, w szczególności autokarów przewożących dzieci i
młodzież do miejsc zimowego wypoczynku. Aby wszyscy dotarli
bezpiecznie na miejsce, a później szczęśliwie wrócili do domów,
będą nad tym czuwali śląscy policjanci. Pogorszone warunki drogowe powinny skłonić kierowców do szczególnego przygotowania się do podróży. Wybierając się, zwłaszcza w góry, należy
wyposażyć pojazd w ogumienie zimowe, a nawet w łańcuchy,
wręcz wymagane na niektórych odcinkach dróg. Samochód należy
również przygotować do trasy w sprawdzonym warsztacie. Policja
przypomina, że funkcjonariusze będą szczególnie egzekwowali
przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia prędkości.
Nie będą również pobłażali kierowcom naruszającym inne przepisy ruchu drogowego, zagrażające bezpieczeństwu pozostałym
uczestnikom dróg. Podczas wzmożonych kontroli drogowych policjanci sprawdzą stan trzeźwości kierujących (również na obecność w ich organizmach środków odurzających) oraz prawidłowy
sposób przewożenia dzieci. Organizatorzy zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży mają jak zwykle możliwość sprawdzenia stanu
technicznego autokaru i stanu psychofizycznego kierowcy, przed
wyruszeniem w trasę. W tym celu należy z dwu, lub przynajmniej,
jednodniowym wyprzedzeniem, powiadomić Komendę Policji w
Częstochowie (tel. 34 3691290, (34 3691255) o chęci przeprowadzenia takiej kontroli. Kierowca autokaru powinien podjechać
dwie lub minimum godzinę przed planowanym odjazdem w miejsce kontroli, które znajdować się będzie na Rynku Wieluńskim.

 Teatralne warsztaty dla młodzieży
W dniach 27-31 stycznia 2018 r. (ferie zimowe) Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza młodzież na warsztaty teatralne. Zajęcia poprowadzą: Teresa Dzielska - wybrane sceny dramatyczne, Agata
Ochota-Hutyra – wiersz/proza, Sylwia Oksiuta - Warmus - Wprowadzenie do podstaw teatru ożywionej formy i lalek, Robert Rutkowski – elementarne zadania aktorskie, Marek Ślosarski – etiudy.
W programie także zwiedzanie kulis Teatru. Cena (5 dni) – 250
zł. Informacje i zapisy: tel. 34 372 33 41 (04) lub ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 Zimą ważne noszenie odblasków
Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę odzież ostrzegawczą, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchu. Zakwestionowano ponad
30 proc. produktów m.in. z powodu negatywnych wyników badań
laboratoryjnych, błędów w instrukcjach użytkowania oraz braku
deklaracji zgodności potwierdzającej przeprowadzenie przez producenta procedury oceny zgodności. Co druga kamizelka ostrzegawcza zbadana w laboratorium miała zaniżony współczynnik
luminancji świetlnej. Oznacza to brak odpowiedniej widoczności
użytkownika, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i życia, gdy
porusza się poboczem. W przypadku odblasków nie stwierdzono
takich nieprawidłowości, były natomiast zastrzeżenia do instrukcji
użytkowania. UOKiK radzi, by kupować i używać odblasków z
głową. Potwierdzeniem, że element odblaskowy spełnia wymagania jest znak CE, umieszczany bezpośrednio na odblasku lub na
dołączonej etykiecie. Instrukcja użytkowania musi być napisana
po polsku. I najważniejsza sprawa – sposób noszenia odblasków.
Nośmy odblask tak, aby oświetlały go reflektory samochodu. Im
niżej, tym lepiej. Dzięki temu kierowca wcześniej nas zauważy.
Nie zasłaniajmy odblasku szalikiem lub torbą. Prawa ręka lub noga
- mocujmy elementy odblaskowe od strony ruchu pojazdów. Jeśli
zgodnie z przepisami idziemy lewą stroną drogi, nosimy odblask
na prawej ręce lub nodze. Sprawdzajmy stan odblasków - jeśli naszyta na ubranie lub plecak taśma odblaskowa się wytarła, np. w
praniu, wymieńmy ją. Jeśli do odblasku z tworzywa sztucznego
dostała się woda, kupmy nowy, bo stary pod wpływem wilgoci
utracił właściwości.

 Włókniarz z nowym sponsorem

tytularnym
CKM Włókniarz Częstochowa pozyskał sponsora tytularnego drużyny na sezon 2018. Firma forBET Zakłady Bukmacherskie już
w zeszłym roku wspierała żużlowców Włókniarza. W tym roku
współpraca została rozszerzona i żużlowcy z Częstochowy będą
występować pod nazwą forBET Włókniarz Częstochowa. W ramach podpisanej umowy logo forBET pojawi się na motocyklach
i strojach żużlowców z Częstochowy, a także będzie obecne na
nośnikach reklamowych na stadionie oraz w klubowych social
mediach. Kibice mogą także liczyć na zabawę przed meczami w
fanZone forBET, czyli strefie kibica, w której każdy znajdzie dla
siebie coś ciekawego. Strony nie ujawniają szczegółów finansowych umowy, ale wiadomo, że ma ona dwupoziomowy charakter.
W ramach umowy klub otrzymywać będzie stałą, ustaloną kwotę
oraz dodatkową transzę uzależnioną od aktywności kibiców forBET Włókniarza Częstochowa, którzy zostaną klientami forBET.
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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) koło zębate
b) część silnika motoroweru
c) palnik do kuchenki turystycznej
d) koło od elektrycznej hulajnogi
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – uchwyt w meblościance – udzielił pan
Andrzej W.
Gratulujemy!
red.

Pożegnanie
Artura Sukiennika
Pogrzeb Artura Sukiennika odbył
się na cmentarzu w Mykanowie.
Sukiennik zmarł w warszawskim
szpitalu 9. stycznia w wieku 43 lat.
Mowa o znanym w Częstochowie
działaczu sportowym, biznesmenie i ﬁlantropie.
Na początku 2015 roku –
po długich namowach z naszej strony – Artur Sukiennik zgodził się na nagranie
rozmowy z nim. Część zarejestrowanego materiału
opublikowaliśmy tuż po
tym, gdy okazało się, że
klub żużlowy Włókniarz nie
otrzymał licencji od Polskiego Związku Motorowego i
na stadionie przy Olsztyńskiej rozgrywek ligowych w
2015 nie będzie. Publikacja
wstrząsnęła krajowym środowiskiem żużlowym, bo
Sukiennik mówił wprost o
kulisach czarnego sportu i
rzucił nowe światło na problemy finansowe Włókniarza, o które przez wielu był
oskarżany.
Przypomnijmy. W 2012
roku, gdy Włókniarz Częstochowa tonął w długach,
firma paliwowa KJG Company Artura Sukiennika
stała się głównym akcjonariuszem klubu, wykładając
– co twierdził w wywiadzie
Sukiennik - ogromne pieniądze na ratowanie częstochowskiego żużla. Sprowadził do klubu Grigorija
Łagutę, Emila Sajfutdinowa
i Michaela Jepsena Jensena.
Wtedy to Artura Sukiennika

– zarówno politycy, jaki i
media – okrzyknęli „zbawcą, dobroczyńcą” klubu,
do tego stopnia, że na sesji
Rady Miasta władze Częstochowy z prezydentem
Krzysztofem Matyjaszczykiem (SLD) na czele wraz
z miejskimi radnymi zgotowali Sukiennikowi owacje
na stojąco. Kilka miesięcy
później prezydent Matyjaszczyk wręczał w miejskim
Ratuszu statuetki Mecenasa Sportu 2013 za wkład w
rozwój i wspieranie częstochowskiego sportu. Wyróżnienie otrzymała firma
K.J.G Company Artura Sukiennika.
Przyjmowanie z honorami i poklepywanie po plecach zakończyło się po tym,
gdy prokuratura w Lublinie
oznajmiła, iż prowadzone
jest przeciwko Sukiennikowi śledztwo w sprawie
kierowania zorganizowaną
grupą przestępczą branży
paliwowej.
„O zmarłych, dobrze albo
wcale”. Artur Sukiennik
przez bliskich znajomych
był postrzegany, jako osoba, która zawsze pochyli
się nad niedolą słabszych,
czym nigdy oficjalnie się

nie chwalił. Kilka miesięcy przed śmiercią wsparł
ubogą rodzinę z dzielnicy
Zawodzie w Częstochowie.
Zakupił dla nich pralkę, lodówkę, telewizor i węgiel
na zimę. Życzliwi pamiętają
mu sfinansowanie operacji
niepełnosprawnego częstochowianina, poruszającego
się na wózku inwalidzkim.
Nie żałował grosza dla rodziny, która z powodu braku
pieniędzy zaprzestała leczenia swojej niewidomej córki. Takich gestów ze strony
Sukiennika było znacznie
więcej.
Mimo, że znał wszystkich oligarchów częstochowskich (i może dlatego)
nie chciał angażować się w

lokalną politykę – co tłumaczył – przykrymi doświadczeniami przy ratowaniu
Włókniarza. Mawiał: „politycy to oszuści (...) prezydent i wiceprezydent nie
dotrzymali słowa”. Jawnie
nie zgadzał się z rządami
prezydenta Matyjaszczyka,
nawet przed wyborami samorządowymi jednorazowo
sfinansował druk broszury,
wydanej przez konkurentów
politycznych.
Niezależnie od oceny
osoby Artura Sukiennika,
pomińmy dyskretnie to, co
w jego życiu było złe.
Rodzinie składamy kondolencje.
Renata R. Kluczna
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Ilu naprawdę jest
częstochowian?
Tydzień temu na naszych łamach zamieściliśmy alarmujący materiał o ciągłym spadku liczby ludności naszego
miasta, m.in. dlatego, że więcej ludzi w Częstochowie
umiera niż się rodzi. Ujemny przyrost naturalny w połączeniu z emigracją pozwala ustalić, ilu nas ubyło w danym
roku, co ma wpływ na ogólną liczbę mieszkańców. Dane
różnią się jednak, w zależności od tego, kto częstochowian liczy. Główny Urząd Statystyczny podaje, że jest nas
225.313 osób. Urząd Stanu Cywilnego natomiast 214.014.
Jest jeszcze jedno miarodajne źródło informacji. Każdy
mieszkaniec powinien być zgłoszony do systemu odbioru odpadów. Zapytaliśmy więc Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ilu Częstochowa liczy mieszkańców
na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych. I tu zaskoczenie... – jest nas mniej niż 200 tysięcy.
Zanim poddamy gruntownej analizie stan ludności w Częstochowie
należy zadać pytanie, kim
jest mieszkaniec miasta.
Czy ten, kto ma w dowodzie wpisany meldunek
w naszym mieście, czy
ten, który tu rzeczywiście
przebywa. Zapewne każdy miał wśród znajomych
do czynienia z sytuacją,
gdy jeden z członków rodziny wyjechał do innego
miasta lub za granicę w
poszukiwaniu pracy bądź
na studia. Co prawda,
taka osoba posiada nadal
częstochowski
meldunek, ale w Częstochowie
na stałe nie przebywa.
Obowiązek meldunkowy,
który od dawna nie jest w

Polsce przestrzegany, bo
nie wiąże się z żadnymi
konsekwencjami.
Natomiast zgłoszenie osoby do systemu wywozu
śmieci po prostu skrobie
co miesiąc po kieszeni.
Nikt nie będzie płacił za
kogoś, kogo nie ma. Można więc wysnuć wniosek,
że dane CzPK są najbardziej zbliżone do rzeczywistej liczby mieszkańców Częstochowy.

Odpowiedzi
na nasze pytania
skierowane do
CzPK udzielił
Wydziału
Podatków i Opłat
UM:
„Od 1 kwietnia 2017

roku załatwianie spraw
z zakresu administracji
publicznej, związanych z
opłatą za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, realizuje Prezydent
Miasta
Częstochowy.
Zadania z zakresu przyjmowania deklaracji i
prowadzenia postępowań
dotyczących opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi realizuje Wydział Podatków i
Opłat w Urzędzie Miasta
Częstochowy.
Odnosząc się natomiast
do zapytania, informuję,
iż w art. 3 ust. 2, pkt 3
ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewidziano obo-

wiązek objęcia systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
na których zamieszkują
mieszkańcy. Obowiązek
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku
nieruchomości,
na których zamieszkują
mieszkańcy, powstaje za
każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec
(art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy
u.cz.p.g.).
W związku z tym dane
dotyczące liczby mieszkańców pozyskane na
podstawie złożonych deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają ciągłym zmianom
i nie można ich odnosić
do ogólnej liczby mieszkańców gminy (przykład:
studenci zameldowani na
stałe w Częstochowie,
uczący się w innych miastach, bywający w domu
okazjonalnie i w związku
z tym nie zgłaszani w deklaracjach śmieciowych).
Według stanu na dzień
31.12.2017 roku w systemie informatycznym
ewidencjonującym deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami
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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.

komunalnymi zaewidencjonowano:
* 37.447 kart nieruchomości
zamieszkanych,
na które zostały złożone
deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
* 190.955 osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
Częstochowy ( dot. nieruchomości zamieszkanych).”

gracją (1.723 osoby) daje
nam bilans ok. 3 tysięcy
mieszkańców mniej każdego roku.
Część miast kurczyć
się będzie na rzecz rosnących przedmieść i popytu na działki budowlane
oraz domy na ich terenie.
Oznacza to, że wyludniać
się będą centra wielkich
miast, a w zamian rozwijać strefy podmiejskie.
Taki los czeka Bydgoszcz, Warszawę i Poznań.

Kryzys
demograficzny
w kraju

Młodzi
niespieszni

Oczywiście
Częstochowa nie jest jedynym
miastem na mapie Polski,
które ma problem demograficzny. W ciągu najbliższych 30 lat prawie
wszystkie miasta, odnotują spadek liczby ludności. Do 2035 r. Polska
zmaleje z obecnych 38,5
mln do 36 mln. Taką,
optymistyczną wersję podaje Główny Urzędy Statystyczny. Zdaniem naukowców spadek będzie
jeszcze większy nawet
do 31 mln w ciągu 30-35
lat. Aż o jedną piątą będzie Polaków mniej niż
jest obecnie. Populacja
Zabrza, Bytomia, Świętochłowic czy Tarnowa
może skurczyć się nawet
o połowę. Poważny, ponad 20 procentowy odpływ ludności ma nastąpić w Opolu, Kielcach,
Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach.
Polskie miasta będą się
kurczyć. Są jednak takie,
które „urosną” - Warszawa, Kraków i Olsztyn,
przede wszystkim dlatego, że mają dodatni przyrost naturalny oraz plusowe saldo migracji, czyli
więcej osób się w mieście
osiedla, niż z niego wyjeżdża. W Częstochowie
jest dokładnie odwrotnie.
Ujemny przyrost naturalny (minus 1.176 osób) w
połączeniu z rosnącą emi-

Wielu naukowców zadaje pytanie, dlaczego
do tego doszło? Rzecz w
falowaniu wyżów i niżów
demograficznych. Po II
wojnie światowej w Polsce odnotowano bardzo
duży przyrost naturalny,
o sile niespotykanej w
innych częściach Europy. Osoby urodzone w
tym wyżu decydowały
się na własne potomstwo
w latach 60., 70. i 80, doprowadzając do drugiego
wyżu demograficznego.
Niestety, ten drugi wyż
nie urodził już dzieci w
tak dużym stopniu, jak
ich rodzice, wręcz przeciwnie, dzietność spadła
do poziomów najniższych na świecie. Jeśli do
tego dodamy fale emigracji zagranicznej m.in. do
Anglii – mamy spadek
ludności kraju.
Obecnie dzietność nie
pozwala na zastępowalność pokoleń, mimo wyraźnego
pozytywnego
wpływu programu Rodzina 500 plus.
Co więcej, groźniejsze
od samego spadku liczby
ludności jest starzenie się
populacji.
Naukowcy przewidują,
że już w roku 2050 może
brakować w Polsce nawet do 7 mln pracowników, a koszty utrzymania
ogromnej rzeszy emerytów wzrosną.
Renata R. Kluczna
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Co się dzieje z nadpłaconym podatkiem?
„Proszę redakcję Tygodnika 7 dni o pomoc w
ustaleniu faktów w sprawie opłat podatku od nieruchomości. Chodzi to, że
wspólnie z resztą mojego
rodzeństwa odziedziczyliśmy po rodzicach piękną działkę w Częstochowie. Nie będę wdawał
się w szczegóły, ale po
wielu latach porządkujemy sprawy spadkowe,
a powodem jest konflikt
między nami. Zarówno
ja, jaki i moje rodzeństwo
udowadniamy przed sądem, że działka należy się
jemu. Przez wiele lat każdy z nas opłacał w całości
podatek od nieruchomości. Zastanowiło mnie to,
że miasto Częstochowa
odbierało od każdego z
nas pełną kwotę podatku,
czyli parę razy więcej niż
on wynosił.
Mam pytanie: co się
dzieje z tymi pieniędzmi?
Czy jeśli sprawę w są-

dzie przegram bądź dostanę tylko część działki,
magistrat zwróci mi nadpłatę?
Czytelnik”.
W imieniu naszego
Czytelnika zwróciliśmy
się z pytaniami do urzędu
miasta. Sytuacja dotyczy
kilku spadkobierców, którzy za jedną działkę przez
lata wpłacali podatek od
nieruchomości - w pełnej
wysokości każdy. Ponieważ nie jest uregulowany stan prawny majątku,
każdy ze spadkobierców
chce przed sądem wykazać się tym, że działką się
interesował, a wręcz ją
użytkował, bo płacił chociażby podatki. I co ważne, żaden z nich nie składał do urzędu wniosku o
rozliczenie nadpłaty.
Co dzieje się z owym
podatkiem w takiej sytuacji?
Wyjaśnienia złożyła

Elżbiety Wdowiak, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat.
- Czy zdarzają
się przypadki
opłaty podatku od
nieruchomości za
ten sam okres w
wysokości większej
niż należna?
„Tak, nadpłaty wynikają zarówno z wpłat podatku w wysokości większej
niż decyzja, jak również
powielonych wpłat dokonanych w całej kwocie wynikającej z decyzji
przez kilku współwłaścicieli. Nadpłaty mogą wynikać również z powodu
odpisów podatku spowodowanych zmianami w
ciągu roku (np. podatnik
zapłacił podatek z góry a
w trakcie roku sprzedał
nieruchomość).”
- Jeśli tak się
zdarza, to ile jest
tych przypadków i

jaka jest wysokość
nadpłaty?
(Prosimy o podanie danych za ostatnie 5 lat)
„Urząd nie prowadzi
ewidencji ilości powstałych w trakcie roku nadpłat ani dokonywanych
zwrotów w tym zakresie.”
- Na co jest
przeznaczana
nadpłata podatku
od nieruchomości?
„Powstałe
nadpłaty
podlegają
rozliczeniu.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. ordynacja podatkowa
rozdział 9, nadpłaty podlegają zaliczeniu na poczet
zaległości podatkowych a
w razie ich braku podlegają zwrotowi, chyba że
podatnik złoży wniosek
o zaliczenie nadpłaty na
poczet przyszłych zobowiązań.
Postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty są na

bieżąco prowadzone przez
Wydział Podatków i Opłat
zarówno na wniosek strony jak i z urzędu.
We wniosku należy
wskazać sposób zwrotu tj.,
nr konta bankowego lub
za pośrednictwem poczty
- w tym przypadku nadpłata pomniejszana jest o
koszty przekazu (zgodnie
z zapisami ustawy - ordynacja podatkowa).
Sprawy nadpłat uregulowane są w rozdziale
9 ordynacji podatkowej,
gdzie opisano tryb postępowania w przypadku ich
wystąpienia.
W opisanej sytuacji
dochodzi do świadomej
nadpłaty podatku przez
spadkobierców w celu
osiągnięcia potencjalnej
korzyści w przyszłości.
Istota współwłasności
sprowadza się do świadomego podziału wysokości zobowiązania przez

współwłaścicieli, tak aby
wpłata - po takim podziale - w całości pokryła wyliczony podatek.
We wskazanym przypadku w toku weryfikacji ewidencji podatkowej
Urząd wezwie płatników
do określenia sposobu
zwrotu nadpłaty, a w
przypadku braku takiej
informacji od wpłacających, zwrot nastąpi zgodnie z zapisami ustawy.
Ze względu na rozmiar
ewidencji (około 100 tys.
kart kontowych) weryfikacja takich przypadków
może przebiegać wolniej,
jednakże w momencie
wykrycia nadpłaty, postępowanie będzie przeprowadzone bez zwłoki.
Do tego czasu środki
przekazywane są na rachunek bankowy gminy,
skąd również zostaną
zwrócone po zakończeniu
postępowania.”
Renata R. Kluczna
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Jest to jedna z pierwszych tego typu spraw nie tylko w naszym mieście, ale w kraju

Prokurator
podjął czynności
w walce ze smogiem
Pod koniec ubiegłego roku do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ
wpłynęło zawiadomienie Huberta Pietrzaka, założyciela Częstochowskiego
Alarmu Smogowego w sprawie uciążliwego zanieczyszczania powietrza w
dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w Częstochowie. Działacz CzAS-u podjął interwencję po sygnale jednej z mieszkanek dzielnicy. W zawiadomieniu Pietrzak
powołuje się na fakty przedstawione przez kobietę: „Palą oponami i innymi
dziadostwami. Smród jest niesamowity. 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”.

Częstochowa jest czerwona. Poziom zanieczyszczenia przekroczył odpowiednio dla PM2.5 – 564%, a dla PM10 – 466%
dopuszczalnych norm. Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie 15.01.2018 aplikacja Airly
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Panuje opinia, że
mieszkańcy nie interesują
się tym, co spala w piecu
lub w kominku ich sąsiad. Nie ma też zwyczaju
zwracania komuś uwagi,
że nie powinien ogrzewać swojego domu byle
czym, np. śmieciami.
Tymczasem obywatelska postawa mieszkanki
Wyczerpy-Aniołów jest
przykładem rozsądku i
odwagi. Czas, żeby inni
częstochowianie poszli
w jej ślady, bo wskaźniki
zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście są
jedne z najwyższych w
kraju.
W zawiadomieniu Huberta Pietrzaka do prokuratury czytamy: „Kłęby
dymu wydobywające się
z komina domu znajdującego się na posesji przy
ulicy Norwida (…) powodują ulatnianie się do
atmosfery toksyn i pyłów,
co w sposób radykalny
obniża poziom życia okolicznych mieszkańców.”
Organy ścigania raczej
nie będą miały przy tej
sprawie zbyt wiele pracy.
Zapytaliśmy więc prokuraturę, jak jej idzie.
„Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ
nadzoruje, prowadzone
przez V Komisariat Policji w Częstochowie,
dochodzenie w sprawie

mającego miejsce w 2017
roku
zanieczyszczenia
powietrza, przez spalanie
odpadów przez użytkownika domu, znajdującego
się przy ul. Norwida w
Częstochowie. Dochodzenie zostało wszczęte
w dniu 12.01.2018 r. na
skutek zawiadomienia o
przestępstwie, złożonego
przez Huberta P.
W toku postępowania
sprawdzającego, poprzedzającego wydanie postanowienia o wszczęciu
dochodzenia, rozpytano
sąsiadów ww. posesji,
który oświadczyli, że z
komina domu okresowo
wydobywa się czarny
dym o drażniącej woni.
W trakcie dalszego postępowania wykonywane
będą czynności procesowe, zmierzające do ustalenia, czy opisane zanieczyszczenie środowiska
zagrażało życiu lub zdrowiu albo spowodowało
istotne obniżenie jakości
powietrza.
Tomasz Ozimek,
rzecznik prasowy.”
Przykład z dzielnicy Wyczerpy-Aniołów
świadczy o tym, że truciciele, spalający opony
i inne odpady będą mieli
do czynienia z prokuraturą. Koniec bezkarności.
Do tematu powrócimy.
red.
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21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, 22 – Dzień Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
Tygodnik 7 dni składa Państwu
życzenia zdrowia i długich lat życia,
wypełnionych radością, miłością
i życzliwością najbliższych.
Niech wszystkie troski odejdą w dal,
a każdy dzień napełnia Państwa pogodą
ducha, energią oraz uśmiechem.
ŻARCIKI O BABCIACH I DZIADKACH

***

Babcia przyjechała w odwiedziny. Wnuczek pyta:
– Babciu, a jak ty do nas dzisiaj przyjechałaś?
– Pociągiem i autobusem.
– A nieprawda, bo tatuś powiedział, że
cię do nas diabli przynieśli.

***

Przychodzi dziadek do lekarza:
– Panie doktorze, skleroza coraz bardziej
mi dokucza.
– A jak się to objawia?
– Co jak się objawia?

***

Dzień Babci i Dzień Dziadka świętujemy od kilkudziesięciu lat.
W 1966 roku „Express Wieczorny” ogłosił 21 stycznia Dniem Babci.
Natomiast Dzień Dziadka zaczęto świętować w Polsce w latach 80-tych.

***

Rozmawia dwóch dziadków:
– Z tą pamięcią u mnie coraz gorzej, Nie
mogę sobie przypoomnieć, czy byłem w
pierwszej dywizji drugiej armii, czy w drugiej dywizji pierwszej armii – mówi jeden.
– Podobnie u mnie, Już nie pamiętam,
czy na wojnie dostałem kulką między łopatki, czy łopatką między kulki – mówi drugi.

***

Wychowawczyni pyta Jasia:
– Dlaczego wczoraj na wywiadówce zamiast mamy była twoja babcia?
– Bo jest głucha.

***

Przychodzi babcia do dentysty:
– Panie doktorze, czy ma pan coś na moje
zęby?
– Tak, torebeczkę.

Dziadek wdowiec zapoznał wdówkę
emerytkę. Odważył się i zaproponował:
– A może byśmy poszli do mnie do
domu? Mam wspaniałą kolekcję lekarstw.

***

***

26. Finał WOŚP:

Internauci przekazali
już ponad 8,5 mln zł
35.
Od góry wchodziły do parnika
trzy grube rury, a u dołu odchodziła jedna i wpadła do blaszanej
wanienki. Od spodu wystawały
żelazne tryby, zębatki i grube
kable. Kazimierski domyślał się,
że ta przeróbka to dzieło Antka,
który mimo zamkniętych drzwi
dostał się w jakiś sposób do sieni. Na pewno przystosował parnik do produkcji jeszcze bardziej
perfidnego napoju alkoholowego niż księżycowa – może nawet
koniaku? Tak czy inaczej stary
nie zamierzał tolerować tych
wybryków lokalnego pijaczka.
Parnik miał służyć do gotowania
ziemniaków dla świń, a nie do
produkcji wódki dla tego moczymordy Świdra! Złapał za siekierę i już brał zamach, aby uderzyć
obuchem w metalowy korpus,
kiedy powstrzymał go okrzyk za
jego plecami:
– Kazimierski stójcie!
Obejrzał się i zobaczył Antka

Świdra biegnącego przez sad.
Pijaczyna w jednej ręce niósł reklamówkę, a drugą energicznie
wymachiwał i wołał autentycznie wystraszony.
– Nie róbcie tego panie Kazimierski! Nie rozwalajcie parnika!
Stary odwrócił się i opuściwszy siekierę przyglądał się jak
Świder w wielkim zaaferowaniu
biegnie przez sad. A Antek taszcząc ciężką torbę minął gruszę,
pochylił się pod schodzącymi nisko nad ziemię gałęziami jabłoni
i wkrótce stał już przy chałupie.
– Panie Kazimierski, robimy
próbę generalną! – oświadczył
uroczyście, sapiąc ze zmęczenia.
– Gnałem cały czas, aż od spożywczego!
– Jaką próbę? – dziwił się stary. – Co żeś przyniósł? Pewnie
cukier na zacier?
– A skądże! – żachnął się
Świder. – Dziesięć kilko kaszy

gryczanej, dwa kilo mielonki i
czosnek do smaku.
– Mnie to nie interesuje! –
zezłościł się Kazimierski. – Powiem krótko: świnie chcą żreć!
Zrób mi z tego porządny parnik,
tak jak był na początku.
– Nie będziecie żałować jak
ta cała maszyneria ruszy! – obiecywał Antek. Wyjął z torby reklamówkę wypełnioną kaszą
gryczaną, podszedł do skonstruowanej przez siebie maszyny
i wsypał całą kaszę do jednej z
grubych rur u góry.
Do sąsiedniej wrzucił mielonkę, a do kolejnej cebulę i
czosnek. Wytarł ręce w spodnie
i przekręcił włącznik prądu.
Maszyna zahuczała, zaczęły wirować tryby, jakaś siła zassała
włożoną w rury kaszę, mielonkę
i czosnek z cebulą.
W środku blaszanej beki zakotłowało się. Dobiegła stamtąd
fala zapachów surowego mięsa i

cebuli. Kazimierski stał pod licznikiem prądu i co chwilę łapał
się za głowę na widok wirującego kółeczka.
Świder w napięciu obserwował końcówkę blaszanej rury,
przez którą lada moment miał
wydostać się na światło dzienne efekt jego mechanizatorskiego geniuszu. I rzeczywiście po
pięciu minutach pracy maszyna
wypluła do umieszczonej pod
nią misy jakąś gęstą substancję
o konsystencji przypominającej
kaszankę. Świder rozgorączkowany pochylił się, nabrał owej
substancji na palec i włożył
ją do ust. Niemal natychmiast
skrzywił się z niesmaku. Na jego
twarzy pojawił się wyraz rozczarowania. Wypluł czarną papkę
na klepisko i rzekł z zawodem
w głosie:
– Ech, głupiec ze mnie! – popatrzył z powątpiewaniem na
parnik.
cdn

Po raz kolejny internauci okazali ogromne wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
tegorocznych zbiórkach i aukcjach organizowanych online zebrano już łącznie 8 679 068 mln zł.
Natomiast kwota zadeklarowana, obejmująca
także aukcje na stronie aukcje.wosp.org.pl, które potrwają do 14 lutego, to już 13 236 404 zł.
Coraz więcej Polaków
decyduje się wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy online. Dzięki zaangażowaniu internautów
do godz. 23:59 14 stycznia
zebrano 8 679 068 mln zł, co
stanowi ponad 1/10 wszystkich dotychczas przekazanych środków. Internauci
wspierali WOŚP m.in. poprzez zbiórki Wirtualne Serce Wspieram.to, Siepomaga, Światełko do Nieba na
Zrzutka.pl.
Ogromne wsparcie internautów dla WOŚP to ciekawy znak naszych czasów.
Nosimy w portfelach coraz

mniej gotówki i stajemy się
coraz bardziej ucyfrowieni,
a Polacy nauczyli się ufać
płatnościom online także
wtedy, gdy wspierają najważniejsze wydarzenie charytatywne w roku.
W dalszym ciągu można
wspierać Fundację na stronie wpłacam.wosp.org.pl, a
także na Facebooku. Wpłaty
przekazane do końca stycznia wesprą cel 26. Finału
WOSP.
Fundusze zebrane w ramach tegorocznych zbiórek
i aukcji umożliwią wyrównywanie szans w leczeniu
noworodków.
red.
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Amatorzy zabaw i kąpieli wodnych z regionu częstochowskiego nie muszą daleko
szukać super atrakcyjnego miejsca. Liderem rozrywki, sportu i rekreacji jest Oleska Laguna, największy tego typu obiekt
na Opolszczyźnie. Nowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny prowadzi Miejskie
Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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POMÓŻ ZOSI STANĄĆ NA NOGI

reklamuj się
w tygodniku

tel. 794 430 403

Nazywamy się Karina i Jakub Bieckowie. Jesteśmy młodym małżeństwem oraz rodzicami
cudownych bliźniaczek – Zuzi i Zosi. Dziewczynki w grudniu skończyły roczek. To niewątpliwie
piękny czas, choć w naszym przypadku zakłócił go wielki niepokój.
O ile Zuzia jest zdrowym szkrabem, o tyle Zosia urodziła się z bardzo poważną wadą - bilateral fibular hemimelia. Oznacza to, że jej organizm nie wykształcił kości strzałkowych, a co za
tym idzie, jej nóżki są kompletnie zdeformowane. Brak leczenia nieodwołalnie skazuje Zosię na
wózek inwalidzki. Niestety, próżno szukać dla niej szansy w Polsce – ani w ramach państwowej
opieki zdrowotnej, ani prywatnie. Dość powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu procedura postępowania wobec dzieci z taką wadą zakładała amputację kończyn.
Zjeździliśmy dziesiątki szpitali, rozmawialiśmy z setkami lekarzy. Wniosek jest następujący
- tylko jeden szpital na świecie jest w stanie dać Zosi gwarancję, że stanie na nogi, a nawet, że
będzie chodziła. To Paley Institute w Stanach Zjednoczonych, klinika założona przez światowej
sławy ortopedę dziecięcego, doktora Drora Paleya. Będąc w Polsce, doktor Paley badał Zosię.
Uznał jej wadę za arcyrzadką, stwierdził nawet, że prawdopodobnie nigdy dotąd nie została ona
opisana w literaturze specjalistycznej. Jednocześnie wie, jak przywrócić zdrowie Zosi. Nakreślił
już, etap po etapie, jak przebiegałaby operacja dziewczynki.
A zatem - jest nadzieja! Równocześnie, są też bariery. Bardzo poważne bariery. Pierwsza to
czas - operacja ma sens tylko do 24 miesiąca życia dziecka, a Zosia dwa latka skończy w grudniu
2018 roku. Drugą barierą są pieniądze - ogromna kwota 600 tysięcy złotych. Wszystko, co mamy
to wciąż za mało, żeby pokryć te koszty. Nawet z pomocą bliskich daleko nam od realizacji celu.
Jesteśmy zwykłą rodziną z Częstochowy, taką jak dziesiątki innych, czyli żyjącą raczej skromnie, ale dającą sobie radę w polskich realiach... o ile nie spotkają jej poważne kłopoty zdrowotne.
Trafiło na naszą Zosię. Dlatego pragniemy poprosić Państwa o pomoc. Każda złotówka daje szansę Zosi na normalne życie. Za każdą będziemy dozgonnie wdzięczni. Adres, pod którym można
dokonywać wpłat znajdą Państwo tutaj: https://dzieciom.pl/podopieczni/31298
Wierzymy w ludzi, wierzymy w empatię i bezinteresowną pomoc. I nie wyobrażamy sobie, że
moglibyśmy zaprzepaścić tę daną nam szansę – jakkolwiek jest ona niełatwa do realizacji. Dlatego jeszcze raz prosimy Państwa o wsparcie - wspólnymi siłami zdołamy postawić Zosię na nogi!
Z poważaniem
Karina i Jakub Bieckowie - rodzice Zosi i Zuzi
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W drugim roku I wojny, gdy Polska w całości znajduje się pod okupacją państw centralnych
(Niemiec i Austro-Węgier), światowej sławy pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski przyjeżdża
do Stanów Zjednoczonych, aby poświęcić się organizowaniu pomocy na rzecz Polski.

Trzynasty punkt
Jesień 1915
– Ignacy Jan Paderewski kilkakrotnie spotyka się z
Edwardem Mandellem Housem, doradcą prezydenta
Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, prosząc go
o wsparcie dla sprawy polskiej; House deklaruje pomoc i
wstawiennictwo u Prezydenta

5 listopada 1916
– Niemcy i Austro-Węgry, chcąc pozyskać przychylność Polaków w przedłużającej się wojnie, ogłaszają
proklamację, w której obiecują powstanie zależnego od
nich Królestwa Polskiego

11 stycznia 1917
– Ignacy Jan Paderewski w memoriale dla prezydenta
Woodrowa Wilsona: Zło rodzi zło. Zbrodnia rozbiorów Polski okazała się zgubna dla Europy i jej ludów.
Zniszczyła ona równowagę sił politycznych w starym
świecie. Ustanowiła i usankcjonowała system politycznego, gospodarczego i religijnego ucisku mniejszych narodów, stworzyła atmosferę zbrodni, która
panuje w Europie od 142 lat i która, jak się wydaje,
sięgnęła teraz szczytu. W interesie ludzkości, dla dobra wolności i sprawiedliwości, sprawa polska musi

być rozwiązana przez odbudowę całego państwa polskiego.

15 sierpnia 1917
– w Paryżu powstaje Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele – organizacja polityczna, z
czasem uznana przez najważniejsze państwa ententy za
oficjalne przedstawicielstwo Polaków na Zachodzie

8 stycznia 1918
– Prezydent Woodrow Wilson przedstawia przed
Kongresem USA program pokojowy złożony z czternastu głównych punktów; dla sprawy polskiej najważniejszy jest punkt trzynasty: Należy stworzyć niezawisłe
państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską,
któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny
dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i
gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.
Sprawa niepodległości Polski – dotychczas marginalizowana – nie tylko pozyskuje potężnych sojuszników,
ale też zostaje umiędzynarodowiona, stając się jednym z
warunków przyszłego pokoju.

W grudniu 1917 podjęte zostają w Brześciu Litewskim rokowania pokojowe państw centralnych z Rosją
bolszewicką – w ich następstwie państwa te (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria) uznają Ukraińską
Republikę Ludową, włączając w jej obszar etnicznie polskie Chełmszczyznę i część Podlasia. Polacy,
mamieni dotąd przez okupantów ustanowieniem z ich nadania niepodległego państwa polskiego,
a odsunięci od rokowań, doświadczają rozbioru nieodzyskanego nadal terytorium. I uwięziony w Magdeburgu Józef Piłsudski, i działający w Paryżu Roman Dmowski stają po stronie Ententy.

Akt brzeski
22 stycznia 1918

– Ukraińska Republika Ludowa proklamuje niepodległość

9 lutego 1918

– podpisany zostaje traktat pokojowy pomiędzy państwami centralnymi, a Ukraińską Republiką Ludową

Luty 1918
– na opanowanych przez państwa centralne terenach
wybuchają protesty przeciwko niekorzystnemu dla Polaków traktatowi; II Brygada Legionów wypowiada posłuszeństwo Austro-Węgrom

11 lutego 1918
– na fali oburzenia społeczeństwa zależny od podlegającej okupantom Rady Regencyjnej rząd Jana Kucharzewskiego podaje się do dymisji

14 lutego 1918
– Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo
Ludowe, Stronnictwo Niezawisłości Demokratycznej
i Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych ogłaszają odezwę: Państwa centralne dają nam przedsmak

tego, jak w ich pojęciu ma być realizowana wolna i
niepodległa Polska. Z pośpiechem rzezimieszków,
rozszarpujących w ciemnościach swój łup, zgodziły
się strony rokujące o pokój, by koszty wojny płaciła przede wszystkim Polska. Niedoszły „król polski i wielki książę litewski”, cesarz austro-węgierski
słowa miłości i najgorętszego praw naszych uznania
zakończył wydarciem nam olbrzymiego kęsa ziem
bezsprzecznie polskich na rzecz nowego sojusznika.
Sprzedano nas za kilka tysięcy wagonów żywności,
sprzedano w sposób tak bezwstydny, tak wyzuty z
najpierwotniejszej bodajby uczciwości, na jaki zdobyć się mógł jedynie dziedzic wielowiekowych sławnych tradycji habsburskich. […]. Ten nowy cios musi
odeprzeć Naród Polski z największą mocą, z całkowitym skupieniem sił, których nic złamać ani z drogi
sprowadzić nie zdoła.

27 lutego 1918
– Rada Regencyjna przyjmuje dymisję Jana Kucharzewskiego i jego gabinetu; powstaje prowizorium rządowe Antoniego Ponikowskiego

11 lutego 1918
– na fali oburzenia społeczeństwa zależny od podlegającej okupantom Rady Regencyjnej rząd Jana Kucharzewskiego podaje się do dymisji

11 lutego 1918
– na fali oburzenia społeczeństwa zależny od podlegającej okupantom Rady Regencyjnej rząd Jana Kucharzewskiego podaje się do dymisji

11 lutego 1918
– na fali oburzenia społeczeństwa zależny od podlegającej okupantom Rady Regencyjnej rząd Jana Kucharzewskiego podaje się do dymisji

Plakat z 1919 roku z podobizną prezydenta USA
Woodrowa Wilsona wraz z treścią 13. punktu orędzia
do Kongresu. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 program „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończoności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontekście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.
Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie zawarł porozumienia z 26 innymi Okręgami
na wzajemne honorowanie składek za wędkowanie. Zasady, jakie
obowiązują w danym porozumieniu oraz opłaty, ustalają Zarządy
Okręgów.
Należy pamiętać, że zawarte porozumienie nie
zwalnia z obowiązku posiadania Zezwolenia Uprawnionego do Rybactwa na
wędkowanie w danym okręgu. Nawet, jeśli jest to opcja
zerowa wędkarz musi je posiadać.
Wędkarz powinien również zapoznać się z szczegółowymi przepisami, jakie
obowiązują w danym zezwoleniu, a bardzo często
różnią się one od przepisów
obowiązujących w Okręgu
Częstochowskim.

LISTA
POROZUMIENIA:
n Wędkowanie bezpłatne na wodach
nizinnych i „krainie
pstrąga i lipienia”
w Okręgach:
* Tarnobrzeg
* Chełm
* Piotrków Trybunalski.
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Porozumienia
na wędkowanie

zawarte na 2018 rok

n Wędkowanie
bezpłatne na wodach nizinnych
w Okręgach:
* Sieradz
* Kielce
* Siedlce
* Słupsk
* Lublin
* Ciechanów.

n Wędkowanie po
opłaceniu składki
ulgowej na wodach
nizinnych i „krainie
pstrąga i lipienia”
w Okręgach:
* Bielsko-Biała
* Wrocław
* Radom
* Piła
* Gdańsk
* Szczecin
* Elbląg
* Legnica
* Wałbrzych
* Kalisz
* Jelenie góra

* Katowice
* Białystok
* Tarnów
* Bydgoszcz.

n Wędkowanie po
opłaceniu składki
ulgowej na wodach
nizinnych w Okręgu

Elektromobilność szansą
na ochronę środowiska
Tydzień temu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt, z poparciem wszystkich klubów, został skierowany do Komisji Infrastruktury
oraz Energii i Skarbu.
Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił wiceminister energii Michał Kurtyka, który stwierdził, że celem wprowadzenia ustawy jest stymulowanie
wzrostu elektromobilności oraz paliw
alternatywnych w Polsce.
Transport oparty o energię elektryczną jest nowym, szybko rozwijającym się
trendem, który obejmuje coraz więcej
krajów. Zdaniem ministra, ustawa pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospo-

darczego Polski i pozytywnie wpłynie
na ochronę środowiska naturalnego, w
szczególności w aglomeracjach miejskich. Ustawa o elektromobilności może
stać się impulsem do budowania infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, a w konsekwencji zmiany
struktury paliw zużywanych w transporcie w kierunku paliw alternatywnych,
charakteryzujących się znacząco niższymi emisjami.

Rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych to cywilizacyjna rewolucja. W wyniku ustawy nastąpi wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i rozwój
badań nad nowymi technologiami. Po
drugie, ustawa poprawi bezpieczeństwo
energetyczne Polski.
I co najważniejsze, ustawa znacząco
wpłynie na poprawę jakości powietrza w
miastach, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne.
red.

Olsztyn.
n Wędkowanie po
opłaceniu składki
ulgowej na wodach

w Obwodach
Rybackich w Okręgu
Opole.
Robert Amborski
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Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast
oceny napisał: IDIOTA.
Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela
i mówi:
– Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się podpisywać.

1. Jak wyczyścić płytę indukcyjną po kipiącym
mleku? Do tego celu należy używać miękką gąbkę,
delikatny ręcznik kuchenny, specjalną skrobaczkę,
płyn do naczyń i ocet. Płyty indukcyjnej nie wolno
szorować żadnym drapakiem, a nawet ostrą gąbką. W ten sposób można uszkodzić powierzchnię
płyty. Najlepiej do tego celu użyć bardzo delikatną, miękką gąbkę. Do tak delikatnych powierzchni
nie używajmy wybielających i gęstych mleczek.
Z powodzeniem natomiast można użyć płynu do
naczyń. Wlej środek na zwilżoną gąbkę i wyczyść
płytę. Do usunięcia zacieków po kipiącym mleku
na płycie indukcyjnej można zastosować ocet. Wystarczy rozcieńczyć go w ciepłej wodzie i delikatnie
rozprowadzić po plamach. Po chwili należy płytę
wyczyścić delikatną gąbką i osuszyć miękkim ręcznikiem papierowym.
2. Jak prać buty trekkingowe? Nie należy ich prać
w pralce, bo skóra i materiał mogą popękać, a klejone elementy ulec osłabieniu. Buty trekkingowe z
największej warstwy błota i piasku czyścimy delikatną, nylonową szczoteczką. Do mycia zabrudzeń,
których nie da się wyczyścić na sucho, używamy
wody z mydłem i miękkiej ściereczki. Wkładki i
sznurowadła wyjmujemy i myjemy oddzielnie. Dokładne mycie wkładek po każdej wyprawie ochroni
buty przed zarazkami i grzybami. Na koniec płuczemy buty pod bieżącą wodą, uważając, żeby nie
zamoczyć wnętrza butów. Jeśli nie ma możliwości
wymycia butów trekkingowych, zabrudzenia wyczyścić można za pomocą specjalnych środków
czyszczących, np. w sprayu. Po spryskaniu nimi
butów wystarczy przetrzeć je miękką szmatką. Buty
trekkingowe i w ogóle obuwie sportowe suszymy w
temperaturze pokojowej. Unikajmy bezpośrednich
źródeł ciepła, bo zbyt wysoka temperatura może
spowodować uszkodzenia materiału i zmniejszenie właściwości wodoodpornych. Z tego samego
powodu nie należy ustawiać butów w silnie nasłonecznionym miejscu. Żeby przyspieszyć wysychanie obuwia sportowego, można włożyć do butów
zgniecione kawałki gazet. Kiedy papier zrobi się
wilgotny, wystarczy wymienić go na nowy. Buty
trekkingowe powinno się impregnować po każdym
czyszczeniu, bo impregnat chroni materiał przed
przesiąkaniem wody. Środki te zabezpieczają też
szwy, które są szczególnie podatne na przepuszczanie wilgoci. Impregnat dobierać należy do rodzaju
materiału, z którego uszyte są buty.

„To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie,
a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.”
Bertrand Russel

Tola

Tola to niespełna roczna kotka dokarmiana przez wolontariuszy od kilku miesięcy. Niestety nie mamy dla niej nawet
domu tymczasowego – Tola mieszka w piwnicy. Jest oswojona, pozwala brać się na ręce, wręcz lgnie do ludzi. Pilnie
szukamy domu, obawiamy się o nią gdy nadejdą mrozy. Tola
jest wysterylizowana. Zapraszamy po więcej informacji.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 692 165 693 – Kasia.

Kontakt w sprawie adopcji:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Oswojeni”
42-202 Częstochowa , Al. Wolności 66/8
http://oswojeni.pl, adopcje@oswojeni.plm, tel. 692 165 693

Przyszłość
to potęga
snów

Jeśli zaś chodzi o rok 2018,
to będzie jak będzie, albo jeszcze gorzej, choć trochę lepiej
niż myślicie. Taka prosta i
oczywista wróżba dla świata
jest logicznie niepodważalna, bo zazwyczaj jak było tak
było i jak będzie tak będzie.
Może się zdarzyć w wyniku zmian klimatycznych, że
– jak w Australii – namnożą
się króliki i demokratycznie
zdegradują lwy z posady królów zwierząt. Demokracja to
wola większości, lud to kupi,
zmienią się niektóre godła i
powiedzenia. Waleczni rycerze zamiast przydomka Lwie
Serce nazwani zostaną Króliczymi Serduszkami, zamiast
szczerzyć lwią grzywę będzie
się stawiało zajęcze uszka. I
co to zmieni? Nic.
Znajomy zauważył, że
wraz ze zmianą Ministra
Obrony Narodowej Polska
straciła wizerunkowo. Przy
braku czołgów, armat, okrętów i helikopterów przynajmniej marsowa mini ministra
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odstraszała wroga zewnętrznego i wewnętrznego. Nowy
zaś, delikatnie ujmując, na bohatera nie wygląda. Jest może
w tym jakiś sens, ale niewielki. Próbowałem sobie bezskutecznie przypomnieć fizys „siłowych” ministrów z innych
krajów europejskich i jakoś
mi to nie wyszło. Są kraje,
które nie mają kompleksów,
są silne a przez to bezpieczne i
tam minister nie musi minami
nikogo odstraszać. I są kraje
pozostałe, w tym Polska. Tu
był Komendant w „szarym
strzelca stroju”, generał Śmigły-Rydz „co nie odda nic”,
marszałek
Rola-Żymierski
(jaka rola taki marszałek),
gienieralissimus Jaruzelski;
nawet ten pocieszny grubasek Kaczyński żołnierza (z
rzędu naczelnych) chce przypominać. I im bardziej mężny
wódz, tym bardziej odczuwalny był kompleks strachu przed
Ukraińcami, Czechami, Syryjczykami czy Eskimosami. Ten
kompleks przeziera przez każ-

dą skórę, rodzi kłamstwa zwykłe, polityczne i historyczne.
Wymusza na prokuratorach i
służbach specjalnych ściganie każdego, co słowem lub
myślą szarga cnotę Rzeczypospolitej. Wojsku wyznacza
rolę figurynek defiladowych,
z patafianów na państwowych
posadach czyni wizjonerów
globalnego rozwoju gospodarczego. Być Czechem, Anglikiem, Hiszpanem, Rumunem
to rzecz banalna, ale być Polakiem to „wielki obowiązek
moralny”. Być Polakiem to
potrzeba udowadniania światu, że jest się Kimś.
Osobiście nie mam nic
przeciwko Polakom, tak jak
u Turków, Żydów, Irlandczyków i Japończyków, tak i u
tych Polaków można znaleźć
ludzi uczciwych i nieuczciwych, porządnych i bałaganiarzy, bohaterów i tchórzy.
Przyznam się, że jak widzę
tłumek ludzi na Alejach, to nie
wiem czy to jest tłum polski,
widzę zrzeszenie różnorod-

nych, niepowtarzalnych jednostek, a w każdej z nich mieszające się pierwiastki dobra i
zła. Co ma do tego Polskość i
co mi ma tłumaczyć?
Wojsko jest mi, jako obywatelowi, potrzebne, podobnie jak straż pożarna czy policja. Może się zdarzyć, że jakąś
zbiorowość zdominuje pierwiastek zła i konieczna będzie
obrona przed napadem. Na
wszelki wypadek dobrze mieć
wojsko, dobrze wyposażone i
dobrze wyszkolone, potrafiące skutecznie nas obronić. Od
strażaków też nie oczekuję, by
ofiarnie ginęli w ogniu, lecz
by dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i wyposażeniu skutecznie nas ratowali.
Nie zastąpią tego ani marsowe miny ministra, ani powtarzanie zaklęć i sloganów
patriotycznych. Skończmy z
tymi mundurkowatymi kompleksami, zacznijmy zachowywać się jak odpowiedzialni
ludzie w normalnym kraju.
Jarosław Kapsa
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