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Kukizowcy mają problem

Oskarżony o rasizm w Sejmie
Wiele w ostatnich miesiącach mówi się o konflikcie pomiędzy Unią Europejską a
Polską w sprawie przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu. Coraz częściej z ust polityków pada stwierdzenie o pogorszeniu stosunków polsko-izraelskich. Nie sposób
więc nie zadać kilku pytań: czy Polacy są ksenofobami? Gdzie jest granica pomiędzy
patriotyzmem, a już rasizmem? Czym w ogóle dla Polaka jest rasizm? Temat ten,
choć na łamach prasy lokalnej, poruszamy nie bez kozery.
Bohater ostatnich sensacji w Sejmie Marek Palarczyk mieszka w Częstochowie.
To on, członek Ruchu Kukiz’15 Częstochowa, w połowie listopada za sprawą posła
Sławomira Nitrasa [Platforma Obywatelska] wywołał burzę medialną. Usłyszał też
serię oskarżeń pod swoim adresem o rasizm i ksenofobię. Ogólnopolskie środki masowego przekazu przedstawiły już stanowisko posła Nitrasa oraz posłów Ruchu, z
Pawłem Kukizem na czele. Nikt jednak - jak dotąd - nie rozmawiał ze „sprawcą” zamieszania. Oto, co Marek Palarczyk ma w tej sprawie do powiedzenia.

czajnie, po ludzku wkurzony. W tym czasie pojawiła
się też wiadomość, że w
Polsce będzie budowany
meczet. Teraz zresztą się
to potwierdziło, że Arabia
Saudyjska ma wybudować
w Polsce nie tylko meczet,
ale całą wioskę. A ja się
pytam...? Dlaczego bogate
kraje, w których jest islam
nie przyjmują uchodźców,
tylko wpychają ich do Europy.

- Wydarzenia w Sejmie
to druga odsłona, jaki
był początek?
- Wcześniej zostałem
oskarżony przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita o nawoływanie
do nienawiści przez pisanie postów na facebooku.

- Wróćmy do tematu
Pana sporu sądowego ze
Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita?
- W Trzech Króli przyszło do mnie do domu
dwóch policjantów na
rewizję. Zabrali laptopa,
zresztą własność mojej
żony. Potem poszedłem
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Stowarzyszenie doniosło
na mnie do prokuratury,
podając tylko fragment postu. Wycięli z niego podstawowe, najważniejsze
zdanie, odnoszące się do
terroryzmu. Napisałem ten
post po zamachu w Nicei,
gdzie zginęło dużo ludzi.
Gdy to pisałem byłem zwy-
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z nimi na przesłuchanie.
Po kilku dniach przyszło
do mnie wezwanie na badania psychiatryczne, a
zażądał ich prokurator.
Okazało się, że podczas
przesłuchania, policjant
niestarannie spisał moje
zeznania, bo napisał, iż
podobno wcześniej byłem
badany pod kątem choroby umysłowej. Zeznania
co prawda czytałem, ale
byłem tak zdenerwowany, że wówczas nie zauważyłem tego wpisu. To
właśnie na tej podstawie
prokurator zażyczył sobie moich badań psychiatrycznych.
- Czy badanie potwierdziło wątpliwości prokuratury?
- Nie, mam papiery, że

W poniedziałek 5 lutego
zapraszamy na spotkanie Podziemnego Salonu Prasowego
„7 dni”. Spotkamy się w Kawiarni „Cafe del Corso” w
Trzeciej Alei NMP 53 o godzinie 16:00. Każdy uczestnik będzie mógł zabrać głos
w sprawach go nurtujących.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Częstochowy do Podziemnego Salonu Prasowego
„7 dni”.

jestem zdrowy psychicznie.
[śmiech] Chociaż tyle. Nawet zastanawiałem się, czy
nie zadać pytania w prokuraturze: ja papier mam, że
jestem zdrowy, a wy?
- W częstochowskim sądzie odbyła się rozprawa
i jaki był wyrok?
- Nieważne było, co ja
podczas rozprawy mówiłem. Wyrok zapadł:
jestem winny z zawieszeniem na rok próby z art.
256 kk.
- Złożył Pan apelację?
- Tak, ale to się zbiegło
z innymi wydarzeniami...,
które teraz prokuratura
wykorzystuje przeciwko
mnie. Terminu apelacji
jeszcze nie ma.
ciąg dalszy na stronie 4

NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ
W CZĘSTOCHOWSKICH
PUNKTACH OPŁAT
„ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy)
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP)
al. Armii Krajowej 68a
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce)
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ)
ul. Krasińskiego 2
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Ubaw w 7 dni
@ Posłanka Rozpondek tłumaczy się
ze swojej decyzji
anonim: I kto tu wpycha koscielba ciemnote� PO i SLD
a nie PIS
kobieta: Zgadzam się i popieram panią Rozpondek w tej
kwestii.
Anonim: po raz pierwszy to nie partia Kaczyńskiego jest
dymana tematem aborcji. Majstersztyk ta ustawka z sld. Podporządkowany wróg może wrócić na scenę polityczną i będzie tańczyć jak mu zagrają. A PO i nowoczesna odejdą w
niepamięć.
Anonim: A czy Babcia zdrowa była czy nie gdy wychodziła
z głosowania??
Józuś: Pani Halinko, czy nie czas już na zasłużony odpoczynek. Dzięki takim jak Pani, żyjemy w takich luksusach,
że cały cywilizowany świat nam zazdrości. Zazdrościli nam
zwłaszcza za Waszych rządów, pracy za 4 .00 za godzinę....
Patriot lokalny: Ta pani „posłanka” robi za klakiera w sejmie i tylko klaszcze i podnosi palce,lub jak kto woli przyciska przycisk ,po to tylko,żeby głosować przeciwko POLSCE a ją nie obchodzą,ustawy,prawo,lub logiczne myślenie i
ma dużo zwolenników w Częstochowie bo ostatnio wygrała
prawdopodobnie 10 % (o ile nie były sfałszowane) to proszę
zważyć,że na tą panią głosowało 10 procent ludzi z takim
intelektem jak ta pani,(SZOK)
January: Co przeciętny częstochowianin może powiedzieć
o tej pani? Mierna prezydent miasta, leniuchowata poseł (jak
wszyscy lokalnie wybierani z tej formacji), i to upodobanie
do czerwonego.
Opsad: Ocena jest jedna; p. Halina na emeryturę a PełO na
„śmietnik historii” !!!! i uniwersytet ze sztucznie tworzonymi
grupami dla wykładowców
anonim: Są jeszcze do rozliczenia Ci, ktorzy z uporem maniakalnym, oobiecują Czestochowie wojewodztwo!! Ale to
raczej kiełbasa wyborcza. Rzekłbym bym nawet kaszanka
wyborcza!!
anonim: i uniwersytet ze sztucznie tworzonymi grupami
dla wykładowców
Robert Witkowski: „Cwaniactwo” polityczne. To było
głosowanie o skierowanie do komisji, a nie nad przyjęciem
lub nie któregoś projektu. Polityka to sztuka dyskusji a nie
ucieczki przed nią.

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Fragment jakiego przedmiotu
przedstawia zdjęcie?

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) kuwety
b) fartucha masarskiego
c) piórnika szkolnego
d) szuflady
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – latarka – udzieliła pani Ewelina.
red.
Gratulujemy!

Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza

@ Nowe metody oszustów.
Była „na wnuczka” - teraz „na prąd”
gola1309@o2.pl: właśnie dzis dostałam rachunki za prad
z tej firmy złodzieje oszuści .w pażdzierniku był u mnie pan
przedstawił sie ze jest z energa i ze mam przedłużyć umowe
żeby ceny pradu sie nie zmieniły co mam robić napewno nie
zapłacę ani grosza im bo płacę Energa SA rachunki dostaje
przez internet,co robic od podpisania umowy mineło 3 mc
.ale od stycznia mam dopiero rachunek od nich

@ Odebranie nauczycielom przywilejów
skrobnie Częstochowę po kieszeni
Przemysław Świąć: W Częstochowie od 2011 roku nauczyciele ubiegający się o urlop zdrowotny obligatoryjnie
wysyłani są do Sosnowca, aby odpowiednia komisja zweryfikowała opinie lekarza. Dyrektorzy szkół od 2011 nie mogą
wyrazić zgody na urlop zdrowotny nauczyciela, bez orzeczenia wyżej wymienionej komisji. Zmiany te zostały wprowadzone przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Częstochowa.
Rząd PiS powiela działania częstochowskich władz. Brawo
Szkoda, że powielane są pomysły krzywdzące ludzi, a nie
te, które im pomagają, czego przykładem jest dofinansowanie przez Urząd Miasta projektu in vitro i zablokowanie tego
przez rząd

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie 26.01.2018 aplikacja Airly

PRZEPIS

Rozgrzewająca zupa serowa
Składniki:
6 kromek chleba tostowego
1 litr bulionu drobiowego
300g serka topionego
100g chudego boczku
2 cebule
3 ząbki czosnku
świeża pietruszka
oliwa
łyżeczka kurkumy
sól, pieprz

Przygotowanie:
Siekamy cebulę, boczek
kroimy na mniejsze kawałki
i przeciskamy czosnek przez
praskę.
Na patelni rozgrzewamy
oliwę i szklimy na niej cebulę, czosnek i boczek.
W rondelku podgrzewamy przygotowany wcze-

śniej bulion. Dodajemy do
niego serki topione i powoli
mieszamy. Gdy serki całkowicie się rozpuszczą dodajemy podsmażoną cebulę i
czosnek.

Gotujemy jeszcze przez
chwilę, a całość doprawiamy kurkumą, solą i pieprzem.
Chleb kroimy na małe
kostki, wykładamy na bla-

chę i podpiekamy w piekarniku. Gdy zupa będzie gotowa nalewamy do miseczek,
przystrajamy
grzankami
oraz listkami świeżej pietruszki.
Smacznego!
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Częstochowa
prześciga Katowice...
W ramach społecznej inicjatywy na rzecz czystego powietrza
Częstochowski Alarm Smogowy,
reprezentowany przez Huberta
Pietrzaka, przesłał do prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) już kolejne pismo
z apelem o szybką interwencję
władz miasta w sprawie smogu.
Częstochowski Alarm Smogowy
przygotował wraz z Zagłębiowskim Alarmem Smogowym dane
porównawcze o działaniach Straży Miejskich w walce o poprawę
jakości powietrza. Niestety, Częstochowa w zestawieniu z Katowicami wypadła fatalnie.
List CzAS-u do prezydenta Matyjaszczyka:
„W Częstochowie regularnie i znacznie przekraczane są w sezonie grzewczym stężenia szkodliwego
pyłu zawieszonego PM10 i
PM2,5 oraz rakotwórczego
Benzo(alfa)pirenu. Głównym źródłem pochodzenia
tych szkodliwych substancji
jest spalanie w domowych
wysokoemisyjnych kotłach
paliw stałych, takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe
szkodliwe substancje, jak
dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza ci
mieszkańcy regionu, którzy
spalają śmieci. W każdym
tygodniu zgłaszają się do
nas osoby, które bezskutecznie próbują doprowadzić do
kontroli w sytuacji, w której
podejrzewają spalania odpadów przez swoich sąsiadów,
w związku z powyższym

apelujemy o:
1. Niezwłoczne reagowanie na każde zgłoszenie
podejrzenia popełnienia wykroczenia z art.191 Ustawy o
odpadach.
2. Wprowadzenie procedur oraz przeszkolenie funkcjonariuszy straży miejskiej
w celu umożliwienia skutecznego pobierania próbek
popiołu oraz paliwa (paliwa
zabronione Uchwałą Antysmogową) do dalszych
badań własnoręcznie przez
patrol podczas każdej interwencji. Umożliwi to zmniejszenie kosztów analizy próbek (co najmniej o połowę)
co pozwoli na zwiększenie
ilości pobieranych próbek.
3. Wprowadzenia systemu
rutynowych i codziennych
planowanych kontroli posesji i mieszkań w budynkach
wielorodzinnych w okresie
zimowego sezonu grzewcze-

go przez co najmniej jeden
patrol pod kątem wykroczenia z art.191 Ustawy o Odpadach oraz łamania zapisów
uchwały antysmogowej województwa śląskiego.
4. Edukowania właścicieli
posesji i mieszkań każdorazowo podczas kontroli poprzez:
- przygotowanie i dystrybuowanie ulotki o szkodliwości dla zdrowia i skutkach
finansowych palenia odpadów oraz paliw zabronionych uchwałą antysmogową,
- informowanie właścicieli posesji i mieszkań o wymaganym terminie likwidacji kotła wymaganym przez

Uchwałę Antysmogową poprzez naklejenie naklejki z
odpowiednią datą likwidacji
na kontrolowane urządzenie
grzewcze.
5. Ponieważ miasto nie
posiada wiedzy o ilości i
typie stosowanego przez
mieszkańców ogrzewania
indywidualnego,
wdrożenie procedury ankietowania
kontrolowanego gospodarstwa domowego pod kątem
co najmniej:
- wieku i typu urządzenia
grzewczego,
- stosowanego paliwa,
- stanu budynku – dokonanej bądź, niedokonanej
termomodernizacji budynku,

w tym rodzaj (grubość) ocieplenia,
- korzystania z innych
(dodatkowych) sposobów
ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej (tj.
kominki, ogniwa słoneczne, itp.). Pozyskane dane
przekazywane będą do odpowiedniego Wydziału w
urzędzie miasta zajmującego
się Programem Ograniczania
Niskiej Emisji celem dalszej
obróbki.
Załącznik do pisma - proponowany wzór naklejki na
kontrolowane
urządzenie
grzewcze.”
Tego, że w Częstochowie
jakość powietrza pozostawia

wiele do życzenia, a wprowadzane przez magistrat
programy walki ze smogiem
są mało skuteczne, dowodzi porównanie, jakiego
dokonali Hubert Pietrzak z
Częstochowskiego Alarmu
Smogowego oraz Rafał Psik
z Zagłębiowskiego Alarmu
Smogowego. Chodzi o prace
służb podległych władzom
miasta, a dokładnie Straży
Miejskiej, która w Katowicach korzysta w pełni ze
swoich uprawnień, a w Częstochowie jest nieskuteczna.
Renata R. Kluczna
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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.
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Kukizowcy mają problem

Oskarżony o rasizm w Sejmie
dokończenie ze strony 1.

żebym walczył o prawdę.
Wpłacają zwykli ludzie
po parę złotych. I w sumie
jest to przyjemne, że ktoś
stoi za mną.

- Mówi Pan o wydarzeniach w Sejmie...?
- 15 listopada była konferencja Ruchu Kukiz’15
na temat JOW-ów.
- A jest Pan członkiem
Ruchu Kukiza?
- Ha... Jestem i nie jestem...
- A był Pan wcześniej?
- Tak byłem, ale zostałem przez samego Pawła
Kukiza wyrzucony. Dowiedziałem się o tym z
telewizji.
- Dostał Pan papier o
usunięciu Pana z Ruchu?
- No właśnie, nie mam.
Nie wiem więc, czy jeszcze jestem czy już mnie w
Ruchu nie ma.
- Wróćmy do 15 listopada...
- Pojechaliśmy z Częstochowy do Warszawy w
cztery osoby. Sam wyjazd
był zorganizowany przez
biuro posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15). Postaram się opowiedzieć w
skrócie...
W tej koszulce, o którą jest taki raban, chodzę
na co dzień. Założyłem
ją tego dnia, na to bluzę
i kurtkę, i poszedłem z
psem na poranny spacer.
Gdy wróciłem, okazało
się, że jest już dość późno. Zdjąłem tylko kurtkę,
zostając w bluzie, pod
którą miałem tę koszulkę i
szybko zjadłem śniadanie.
Gdybym w domu zdjął
także bluzę, z całą pewnością żona kazałaby mi zamienić koszulkę na inną.
Dzień wcześniej żona
przygotowała mi inny t-shirt, który miałem wziąć
ze sobą. Z tyłu miał wielki napis: Kukiz’15 Częstochowa. Dodam, że tak
z chłopakami z biura od
posła Jaskóły umówiliśmy
się, iż będziemy wszyscy
w takich samych koszulkach. Ponieważ było zimno, zostałem w bluzie, a
uszykowany t-shirt zabrałem ze sobą. Po przyjeździe do Sejmu poszliśmy
do szatni. Zdjąłem bluzę
i wtedy mi trochę zaświtało, ale zapytałem kolegi, który ze mną był: czy

mogę być w tej koszulce?
Odpowiedział, że mogę.
Po wyjściu z szatni poszliśmy jeszcze do toalety.
Osłupiałem wychodząc z
WC. Na korytarzu stały
wszystkie kamery, jakie
tego dnia były w Sejmie
i na dodatek obiektywy
były skierowane w moją
stronę. Ponieważ byłem w
toalecie, to nie słyszałem
tego wszystkiego, co mówił poseł Sławomir Nitras
[PO], więc w ogóle nie
wiedziałem, o co chodzi. I
zrobiła się straszna chryja.
A ja nie przyjechałem do
Sejmu w tej koszulce, by
coś manifestować...
- Co Panu zarzuca poseł
Nitras?
- Zarzucił mi, i tu cytuję
wypowiedź posła:
„W Sejmie po głównym holu paraduje człowiek w tshercie – jestem
patriota, jestem rasistą
i precz z islamem” – na
mojej koszulce nie ma ani
jednego takiego zdania.
- A co Pan miał napisane
na koszulce?
- „Rasista Ksenofob Patriota
POLSKA BEZ ISLAMU.”
- Mówi Pan, że jest to
ironia...?
- Oczywiście. Dziś w
Polsce patriotę nazywa się
ksenofobem i rasistą i jeszcze do tego antysemitą.
- A dalsza część: „Polska
bez islamu”?
- Nie chcemy przecież,
by przyjeżdżali do nas terroryści, by nas wysadzali,
żeby było to samo, co jest
we Francji, Niemczech
czy Szwecji. Dlaczego
Polak nie chce się uczyć
na błędach innych? I chociaż imigranci niechętni
są do przyjazdu do Polski,
to Europa chce nam ich
wcisnąć na siłę. Mówi się

o tym, że islamistów powstrzymuje niski socjal
w naszym kraju, ale ja
obawiam się, iż z czasem
i zasiłki nie będą im potrzebne, będzie potrzebna
ziemia.
- Wróćmy do sytuacji w
Sejmie...
- Ja w koszulce byłem
tylko przez moment, bo
dość szybko zorientowałem się, że pan Nitras robi
show polityczne i chce
wykorzystać mnie do walki wyborczej, co mu się
niestety udało. Zasiał ferment w Ruchu Kukiz`15.
Doszło do tego, że Paweł
Kukiz mnie wyrzucił,
nazwał mnie w telewizji
debilem, z imienia i nazwiska. Co więcej, Paweł
nie rozmawiał ze mną,
tylko na podstawie tego
co nakłamał Nitras - tak
zostałem przez Kukiza
potraktowany. Podszedł
do mnie Tomasz Jaskóła
i powiedział mi, że Paweł
chce, abym opuścił Sejm.
- Jaki będzie finał tej
sprawy?
- Teraz prokuratura
podczas apelacji do sprawy ze Stowarzyszeniem
Otwarta Rzeczpospolita
wykorzysta
przeciwko
mnie wydarzenia nagłośnione przez Nitrasa. Będzie też druga sprawa,
bo ja zamierzam wystąpić przeciwko Nitrasowi.
Tylko, że on ma immunitet poselski i muszę to
zrobić z głową, a zamierzam podać go do sądu o
kłamstwa. Nie pozwolę
na to, by wszyscy po kolei
wygadywali nieprawdę na
mój temat, powtarzając za
panem Nitrasem.
- Na facebooku widać, że
ma Pan zwolenników...
- Mam i to chyba wielu. Nawet stworzono dla
mnie na facebooku zbiórkę pieniędzy na adwokata,

- A co na to inni członkowie Ruchu Kukiz’15?
- Przez dwa lata wspierałem i pomagałem Ruchowi i nie dlatego, że
zamierzam startować w
jakichkolwiek wyborach,
bo nie zamierzam. Ja sobie nie wyobrażam teraz,
po tym, jak Paweł Kukiz
nazwał mnie debilem, że
ja będę działał na rzecz
Ruchu, bo dopiero wtedy
byłbym debilem.
O dalszej mojej współpracy będziemy mogli
rozmawiać dopiero po
tym, jak Paweł Kukiz
przeprosi mnie w telewizji - tak jak w telewizji
mnie obraził. Pozew i tak
złożę, bo ja będę walczył
o prawdę. W sumie, to na
zwykłego obywatela zo-

stał wylany kubeł pomyj
przez jego pracownika –
posła. Nitras mi zarzucał,
że ja nie zachowuję powagi Sejmu, ale ja mam
takie pytanie: czym jest
Sejm, czy to jest świątynia? Moim zdaniem Sejm
to jest miejsce pracy moich pracowników posłów.
Nie widzę żadnej ujmy w
tym, że ja chodzę po tym
miejscu w koszulce, a
udowodnię, że ta koszulka
nie jest rasistowska, więc
ja mogę w Sejmie chodzić
w czym chcę, bo tam nie
jest wymagany garnitur.
- Jest Pan rasistą?
- Nie jestem rasistą, w
żadnym wypadku. Gdy
pracowałem w Anglii
moim
współpracownikiem był czarnoskóry.
Jego partnerka była Polką
i wraz z moją żoną wszyscy się zaprzyjaźniliśmy.
On mówił, że ja jestem
jego przyjacielem, a on

był moim. Pomagaliśmy
sobie i było super. Nie jestem antysemitą. W Manchesterze, w dzielnicy,
gdzie mieszkaliśmy, w
jedną godzinę widywałem więcej Żydów niż w
Polsce przez całe życie.
Mieszkaliśmy, żyliśmy
obok siebie i nikt mi nie
przeszkadzał.
Sprawa
uchodźców to zupełnie
inna kwestia. Ja w podświadomości mam terror,
zresztą już wprowadzili
go do Europy. Wyczytałem ostatnio, że pierwsze
słowa wielu imigrantów,
którzy trafiają do europejskich, tymczasowych miasteczek uchodźców, to:
gdzie jest internet. Nie czy
jest i będzie coś do jedzenia, do picia, czy będzie,
gdzie spać lub umyć się w
ludzkich warunkach – tylko czy jest internet.
Rozmawiała:
Renata R. Kluczna

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16

15

nr 5 (716)

Pamiętaj – zbliża się termin złożenia PIT-u za 2017 rok

Czas na rozliczenie się z fiskusem
31 stycznia minął termin składania rocznych
PIT-ów przez niektórych podatników. Większość z nas jednak, ma czas do końca kwietna.
Zanim sięgniemy po druki, warto zapoznać się
ze zmianami, które weszły w życie od tego roku.
Kwota wolna od podatku
Wysokość kwoty wolnej od
podatku uzależniona jest wprost
od dochodu podatnika. W tej kwestii najważniejsza zmiana dotyczy
osób, których roczne wynagrodzenie nie przekroczyło 6.600 zł na
rękę. Oni nie zapłacą podatku w
ogóle. Podatnicy zarabiający poniżej 85.528 zł rocznie obciążeni są
podatkiem w wysokości 18 proc.
uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu 85.528 zł rocznie – podatkiem 32 proc.
Kwoty wolnej nie stosują:
* opodatkowani liniowo (PIT-36L);
* rozliczający sprzedaż udziałów, akcji i innych przychodów z
kapitałów pieniężnych (PIT-38);
* rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT28);
* uzyskujący przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39);
* rozliczających przychody
osób prawnych i jednostek opodatkowanych podatkiem dochodowym
od osób prawnych (CIT-8);
* rozliczający umowy o dzieło
i zlecenie, jeżeli kwota należności
określona w umowie zawartej z
osobą niebędącą pracownikiem nie
przekracza 200 zł.
Kwota wolna od podatku wynosi:
* 6.600 zł – jeśli po ustaleniu
podstawy opodatkowania wynosi ona u podatnika nie więcej niż
6.600 zł wówczas podatek nie występuje wcale;
* od 6.600 zł do 3.091 zł – w
przypadku gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 11.000 zł,
ale wyższa niż 6.600 zł;
* jest stała i wynosi 3.091 zł dla
podstawy opodatkowania nie wyższej niż 85.528 zł, lecz nie mniejszej
niż 11.000 zł;
* od 3.091 zł do 1 zł przy podstawie opodatkowanie wyższej niż
85.528 zł, lecz nie przekraczającej
127.000 zł;
* 0 zł, gdy podstawa opodatkowania przekroczy 127.000 zł.
Kwota wolna wystąpi w rozliczeniach podatkowych PIT-ów za

2017 roku wyłącznie u podatników
składających PIT-37 lub PIT-36.
Ulgi rehabilitacyjne
Pojawiły się trzy istotne zmiany.
Do odliczenia wydatków na psa do
kwoty 2.280 zł rocznie będą miały
wszystkie osoby niepełnosprawne, posiadające psa asystującego,
w tym także psa sygnalizującego.
W przypadku wydatków na samochód prawo do odliczeń uzyskają
wszystkie osoby niepełnosprawne,
niezależnie od posiadanej grupy
inwalidzkiej. Możliwe będzie odliczanie wszystkich wydatków, a nie
tylko związanych z przejazdami na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Korzystać z ulgi rehabilitacyjnej
może podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, jeśli jest ona współmałżonkiem,
dzieckiem własnym i przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym
na wychowanie, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem,
ojczymem, macochą, zięciem, synową lub pasierbem. Podniesiony
został natomiast limit dochodów
uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne, będące na utrzymaniu
członków swoich rodzin i wynosi
10.080 zł.
Ulgę rehabilitacyjną odliczać
mogą osoby, składające zeznania
roczne PIT-36, PIT-37, PIT-28.
Nie mogą natomiast odliczyć od
dochodu wydatków na rehabilitację osoby, które są opodatkowane
podatkiem liniowym (PIT-36L)
lub rozliczają się kartą podatkową
(PIT-16).
Darowizny na cele krwiodawstwa
Od dochodu możliwe jest odliczanie darowizny, realizowanej
przez honorowych dawców krwi.
Do momentu wprowadzenia
zmiany ulga była równa wartości
ekwiwalentu za ilość oddanej krwi.
Niezależnie, czy podatnik oddawał
krew, czy jej składniki – również za
1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/
za 1 litr.
Obecnie rekompensata przysługuje dawcy krwi:
1. rzadkiej grupy w wysokości:
- za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,
- za 1 mililitr krwi pobranej do
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celów diagnostycznych od dawców
krwinek wzorcowych - 1 zł;
2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom, poprzedzającym pobranie
krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub
osocza w wysokości:
- za 1 litr krwi z wytworzonymi
przeciwciałami w wyniku zabiegu
uodpornienia - 200 zł,
- za 1 litr osocza pobranego od
dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom 350 zł,
- za zabieg uodpornienia dawcy:
pierwszy - 50 zł, a każdy kolejny 25 zł,
- za 1 mililitr krwi pobranej do
uodpornienia - 1 zł,
- za składniki krwi pobierane
metodą aferezy - 130 zł (za cały
zabieg).
Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.
Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.
Kwota zmniejszająca podatek
W rozliczeniu PIT-a za 2017
nastąpiła istotna zmiana wysokości
kwoty zmniejszającej podatek. Dotychczasową stałą kwotę 556,02 zł
zamieniono na przedział od 1.188
do 0 zł. Wysokość uzależniona jest
wprost od wartości podstawy opodatkowania (przychód minus koszty
podatkowe minus ulgi odliczane od
dochodu). W efekcie, im podstawa
opodatkowania będzie wyższa, tym
niższa wartość kwoty zmniejszającej podatek.
Co ważne, mimo takiej zmiany
nie zmieniły się zasady naliczania
i pobierania zaliczek na podatek w
ciągu roku podatkowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi więc dopiero
przy złożeniu PIT-a przez podatnika.
Podatki od rolników
Podatnicy, którzy osiągają
przychody z działalność rolniczej,
nie wykazują ich w rocznym zeznaniu PIT. Wyłączenie z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dotyczy tylko rolników wytwarzających, a następnie sprzedających
nieprzetworzone produkty roślinne
lub zwierzęce z własnych upraw,
hodowli lub chowu. Jedynie w sytuacji, w której osiągną przychód
ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, pochodzących z
własnej uprawy, który przekroczy
20.000 zł, muszą ustalić sposób
opodatkowania.
Rolnicy, wybierający ryczałtowe rozliczenie, mają obowiązek
złożyć zeznanie roczne o wysokości
uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28
już do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Termin więc minął.
Ci podatnicy, którzy pracują i
rozliczą przychody ze sprzedaży
przetworzonych na zasadach ogólnych, rozliczą je na jednym zeznaniu rocznym PIT-37. Przychody te
będą wtedy traktowane jako pochodzące z innych źródeł.
Aby mogły one być traktowane
jako wyłącznie pochodzące z innych źródeł, rolnik musi pamiętać,
by:
* sprzedaż odbywała się wy-

łącznie w miejscu wytworzenia
produktów lub przeznaczonym do
prowadzenia handlu i była ona ewidencjonowana;
* sprzedaż przetworów nie następowała na rzecz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie, pozarolniczej działalności gospodarczej;
* do przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych i ich
sprzedaży nie zatrudniano pracowników na podstawie umów o pracę,
umów-zleceń, umów o dzieło oraz
innych umów o podobnym charakterze, z pewnymi wyłączeniami
(ubój, przemiał, tłoczenie);
* co do zasady ilość produktów
roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli
lub chowu, użytych do produkcji
danego produktu musi stanowi
przynajmniej 50 proc. zawartości
tego produktu.
Działalność badawcza i rozwojowa
W 2017 roku limity odliczeń
w ramach ulgi na badanie i rozwój
w stosunku do roku poprzedniego
zostały podwyższone. Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, limit wynosi obecnie
50 proc. wartości poniesionych
kosztów kwalifikowanych (limit ten
podniesiono z 30 proc. dla kosztów
osobowych i z 20 proc. dla pozostałych kosztów).
Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50 proc. poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych
oraz 30 proc. pozostałych kosztów
kwalifikowanych.
Rozszerzono także katalog wydatków, mogących stanowić koszty
kwalifikowane podlegające odliczeniu od dochodu - koszty uzyskania i
utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego.
Ograniczenie zwolnień z dotacji
Chodzi o dotacje w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych,
otrzymane z budżetu państwa lub
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego – one nadal będą
podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Niemniej jednak należy
pamiętać od tym, że od 1 stycznia
2017 roku zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji, która
została przeznaczona, na podstawie
odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej
tę działalność.
Przedsiębiorcy muszą pamiętać
o tym, że przez cały rok obowiązywała regulacja, iż transakcje gotówkowe między nimi, których wartość
przekraczała 15.000 zł, powinny
były być realizowane za pomocą
rachunku bankowego. W innym
wypadku, nawet jeśli wydatek mógł
być zakwalifikowany jako koszt
podatkowy, nie będzie za taki mógł
zostać uznany na potrzeby rozliczeń
i traktowany jako koszt.
Prawa autorskie
Rok 2017 był ostatnim rokiem,
w którym podatnicy, prowadzący szeroko rozumianą działalność
twórczą, mogli korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w związku z autorskimi
prawami - do maksymalnej kwoty
42.764 zł.
Od roku 2018 nastąpią w tej
kwestii istotne zmiany. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwa-

gę na to, że ograniczono istotnie
krąg podmiotów uprawnionych do
rozliczenia z zastosowaniem podwyższonego zwolnienia. Koszty
stanowiące 50 proc. stosowane będą
wyłącznie do działalności twórczej
w zakresie:
* architektury, architektury
wnętrz, architektury krajobrazu,
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk
plastycznych, muzyki, fotografiki,
twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii,
lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
* badawczo-rozwojowej oraz
naukowo-dydaktycznej;
* artystycznej w dziedzinie
sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki
tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki,
instrumentalistyki, kostiumografii,
scenografii;
* w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów,
operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
* publicystycznej.
Prawo do rozliczeń utraci szereg pracowników w segmencie IT,
szkoleniowym a także dotyczącym
rozwoju osobistego.
Koniec PIT-40
Od 2018 roku nie będzie już
możliwe rozliczenie pracownika
przez pracodawcę poprzez PIT-40.
Dotychczas był to druk przeznaczony do rozliczenia podatnika przez
płatnika - pracodawcę, na podstawie
wniosku PIT-12. Pracownik mógł
zostać rozliczony przez pracodawcę
wyłącznie pod warunkiem, że zatrudnienie w jego przedsiębiorstwie
było dla pracownika jedynym źródłem dochodu, z którego rozliczał
się według zasad ogólnych. Zmiana w tym zakresie oznacza, że nie
istnieje już możliwość rozliczenia
podatnika przez pracodawcę. Nawet jeśli pracownik złoży do kadr
wniosek PIT-12, pracodawca nie
ma prawa do wypełnienia za niego
deklaracji podatkowej.
Warto pamiętać, że o ile PIT-40
za rok 2017 został wycofany, o tyle
w dalszym ciągu obowiązuje formularz PIT-40A. Oznacza to, że bez
zmian pozostaje kwestia rozliczenia
emerytów i rencistów przez urząd
rentowy, czyli ZUS lub KRUS, jeżeli wypłacane przez urzędy środki są jedynym źródłem dochodu
świadczeniobiorców.
Już czas na PIT – urzędy czekają
Deklaracje PIT możemy składać
w formie papierowej lub rozliczyć
PIT online. PIT-y pisemnie możemy złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty. W
takim przypadku za termin złożenia
PIT-u przyjmuje się datę nadania
listu poleconego i warto zachować
pokwitowanie.
Publikujemy dane adresowego
urzędów skarbowych dla Częstochowy, powiatu częstochowskiego,
powiatu myszkowskiego i powiatu
kłobuckiego:
Pierwszy Urząd Skarbowy w
Częstochowie 42-217 Częstochowa, ul. Filomatów 18/20, czynny:
poniedziałek 7-18; wtorek - piątek
7-15, tel. 34/329-01-00 lub 32557-70
Zasięg terytorialny: część miasta na
prawach powiatu Częstochowa
tj. ulice położone na zachód od
al. Wojska Polskiego i linii tram-

wajowej.; część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Blachownia, Kamienica
Polska, Konopiska, Mykanów,
Poczesna, Starcza.
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul.
Tkacka 3, czynny: poniedziałek
7-18; wtorek - piątek 7-15, tel.
34/378-61-00 lub 361-95-02
Zasięg terytorialny: część miasta na
prawach powiatu Częstochowa
tj. ulice położone na wschód od
al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej; część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Dąbrowa Zielona, Janów,
Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna,
Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów,
Rędziny.
Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego
68, czynny: poniedziałek 7-18;
wtorek - piątek 7-15, tel. 34/31515-00
Zasięg terytorialny: Myszków oraz
miejscowości w powiecie myszkowskim.
Urząd Skarbowy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Rynek im.
Jana Pawła II nr 13 czynny: poniedziałek 7-18; wtorek - piątek
7-15, tel. 34/310-08-00
Zasięg terytorialny: Kłobuck
oraz miejscowości w powiecie kłobuckim.
PIT można też wysłać inaczej.
Każdy, kto ma dostęp do komputera, może rozliczyć PIT za 2017
nie wychodząc z domu. Za pomocą
internetu (programów na portalach
podatkowych) możemy rozliczyć
PIT online szybko i łatwo, o każdej
porze dnia. Rozliczając PIT online
otrzymamy urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Należy jednak
wziąć pod uwagę, że zwolenników
rozliczenia PIT-ów online jest coraz
więcej i w ostatnich dniach przed
upływem terminu, może dojść do
przeciążenia sieci.
Terminy i kary za brak PIT-a
Podatnicy, którzy nie złożą deklaracji PIT za 2017 rok w terminie,
narażeni są na poważne kary finansowe. Każda sprawa jest jednak
rozpatrywana indywidualnie, a to
ile zapłacimy kary, zależy od kilku
czynników. Sama wysokość grzywny może wynieść od jednej dziesiątej do 20-krotności minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli nawet 42.000 zł. Niekiedy
urzędnicy zamiast grzywny, mogą
wlepić mandat skarbowy, którego
kwota może sięgnąć maksymalnie
2-krotności pensji minimalnej, czyli
4.200 zł. Dodatkowo, jeżeli mamy
do zapłacenia podatek, doliczone
zostaną odsetki. Warto więc rozliczyć PIT terminowo nawet w przypadku, gdy mamy niepełne dane, bo
później możemy je uzupełnić, składając korektę. Nie wszyscy jednak
muszą składać rozliczenie PIT za
2017. Obowiązek taki nie dotyczy
osób, które nie osiągnęły w roku
podatkowym żadnych przychodów
albo tylko takie, które nie podlegały
opodatkowaniu. Kwota przychodu
nie ma znaczenia, lecz sam fakt ich
uzyskania.
PIT za 2017 r. składać należy:
31 stycznia 2018: (właśnie minął
termin) PIT-16A, PIT-19A,
PIT-28
28 lutego 2018: PIT-40A
30 kwietnia 2018: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. PIT-39.
red.
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Myszków i Koziegłowy nie chcą płacić
 Wystawa i galeria minerałów
Przez najbliższy weekend, 3 i 4 lutego, w Klubie Politechnik przy
al. Armii Krajowej 23 będzie można zwiedzać wystawę biżuterii,
wyrobów jubilerskich oraz minerałów i skamieniałości. Na sobotę
o godz.11.00 zaplanowano lekcję geologii pt. „Bogactwo świata
minerałów”. Jak co roku będzie można przyjrzeć się z bliska minerałom i skamieniałościom z najodleglejszych zakątków świata.
Ponadto nie tylko obejrzeć, ale i kupić biżuterię i wyroby jubilerskie oraz galanterię z różnych typów skał i minerałów. Wystawa
będzie czynna w godzinach 10.00–15.00.

 Liczono bezdomnych
Częstochowscy strażnicy miejscy oraz pracownicy MOPS-u brali udział w nocnym liczeniu osób bezdomnych, które w zeszłym
tygodniu odbyło się na terenie Częstochowy. W liczenie osób
bezdomnych zaangażowali się również policjanci, streetworkerzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne podmioty
Partnerstwa Lokalnego działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie. Częstochowa była podzielona na sektory, a każda grupa kontrolna prowadziła liczenie w określonym
rejonie. Odwiedzono m.in.: pustostany, altany, ogródki działkowe, OPOPA, zakład karny, szpitale i inne miejsca znane z przebywania osób bezdomnych. Ostateczna liczba osób bezdomnych
będzie znana w najbliższych dniach. Podczas akcji liczenia osoby
bezdomne otrzymywały gorące pożywienie, herbatę oraz suchy
prowiant. Przebywanie osób bezdomnych można zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie (tel. 986).

 Przedsezonowe plany Lwów
Choć dopiero 8 kwietnia żużlowcy forBET Włókniarza zainaugurują rozgrywki PGE Ekstraligi w sezonie 2018, to przygotowania
do tegorocznych startów rozpoczęli znacznie wcześniej. Od początku grudnia młodzieżowcy biorą udział w treningach kondycyjnych prowadzonych przez Piotra Ruszela i Marka Cieślaka.
Od tego samego momentu indywidualnie przygotowują się także
seniorzy. Wczoraj nasza drużyna wyjechała do Szklarskiej Poręby
na tygodniowe zgrupowanie przedsezonowe. Po powrocie z obozu zawodnicy wrócą do swojego wcześniejszego harmonogramu:
juniorzy trenować będą w Częstochowie, natomiast seniorzy indywidualnie.
Przygotowania kondycyjne Lwów potrwają do momentu ich wyjazdu na tor, czyli prawdopodobnie do pierwszej połowy marca.
Wówczas skupią się już na zajęciach na owalu. Oprócz treningów przed oficjalnym startem sezonu, zawodników czeka szereg
spotkań kontrolnych. Wiadomo już, że biało-zieloni spotkają się
przynajmniej z dwoma rywalami: ROW-em Rybnik i Wybrzeżem
Gdańsk, z którymi stoczą dwumecze. Sztab szkoleniowy Włókniarza wciąż pracuje nad harmonogramem przedsezonowych sparingów. Wielce prawdopodobne jest więc, że częstochowianie przed
wyjazdem do Grudziądza odjadą więcej niż 4 zaplanowane na tę
chwilę spotkania towarzyskie.
Aktualny harmonogram meczów kontrolnych
forBET Włókniarza Częstochowa:
29.03: ROW Rybnik – forBET Włókniarz Częstochowa
30.03: forBET Włókniarz Częstochowa – ROW Rybnik
3.04: forBET Włókniarz Częstochowa – Wybrzeże Gdańsk
5.04: Wybrzeże Gdańsk – forBET Włókniarz Częstochowa

 Targi Pracy na Politechnice
Targi Pracy organizowane przez Politechnikę Częstochowską na
stałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez. Tegoroczna edycja
odbędzie się 28 lutego 2018 r. w godz. 9.00-14.00. Patronat honorowy nad Targami obejmują: rektor Politechniki Częstochowskiej,
Prezydent miasta Częstochowy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach. Targi od lat gromadzą tłumy młodzieży, studentów, jak
i absolwentów oraz osób poszukujących zatrudnienia. Firmowe stoiska przygotowuje corocznie kilkudziesięciu wystawców. W gronie
firm prezentujących swoją ofertę pracy, staży i praktyk znajdują się
przedstawiciele różnych branż, tj.: IT, budownictwa, konsultingu,
call center, produkcji sprzętu obronnego, części motoryzacyjnych,
komputerowych, bankowości i finansów oraz edukacji.

 Spędź weekend w OKF
* 2 lutego
godz. 14.45 i 20.30 - PLAN B
godz. 16.30 - NAJLEPSZE POLSKIE 30’
godz. 18.00 - TAMTE DNI, TAMTE NOCE
* 3 – 4 lutego
godz. 11.00 - STORM. OPOWIEŚĆ O ODWADZE
(MŁODY ILUZJONISTA)
godz. 13.30 - NAJLEPSZE POLSKIE 30’
godz. 15.00 i 18.45 - PLAN B
godz. 17.00 - CEZANNE. PORTRETY ŻYCIA
(WIELKA SZTUKA NA EKRANIE)
godz. 20.30 - TAMTE DNI, TAMTE NOCE

Kolejne dwie gminy Koziegłowy
i Myszków wypowiedziały się w
sprawie pozwu sądowego, który przeciwko 16 gminom subregionu częstochowskim złożyła
firma Fonbud z Wrocławia. Przed
Sądem Okręgowym w Poznaniu
już rozpoczął się proces o zapłatę 2 milionów złotych za prace
przy budowie sieci światłowodowej. Podwykonawca (firma Fonbud) mimo wykonanych robót,
pieniędzy nie dostał, chociaż
samorządy wypłaciły należność
głównemu wykonawcy. Chodzi o
gminy: Częstochowa, Myszków,
Blachownia, Koniecpol, Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona,
Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Lelów, Olsztyn, Poczesna,
Poraj, Przyrów.
Czy burmistrzowie: Koziegłów i
Myszkowa dostrzegają zagrożenia
w przypadku przegranego procesu
sądowego? Redakcja 7 dni zadaje
pytania o stanowisko w sprawie pozwanych gmin.
* Czy przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w
sprawie sporu z firmą Fonbud?
Myszków: Przedstawiciel Gminy
Myszków nie uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w przedmiotowej
sprawie. Uczestniczyli pełnomocnicy
ustanowieni dla wszystkich pozwanych
gmin.
Koziegłowy: Przedstawiciel gminy
uczestniczył w posiedzeniu mediacyj-

nym. Nie doszło do zawarcia ugody.
* 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.
Myszków: Gmina Myszków nie zawierała z firmą RCI sp.z.o.o. Poznań
umowy dotyczącej warunków wypłaty
wynagrodzenia za wykonanie światłowodu.
Zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego - Lidera Projektu (Miasto
Częstochowa), podstawą do zapłaty
przez Gminę była faktura wystawiona
przez wykonawcę, bezpośrednio na
Partnera (za pracę wykonaną na rzecz
tego Partnera) wraz z podpisanym
przez przedstawiciela Zamawiającego
i zaakceptowanym przez Menadżera
projektu protokołem odbioru. Wobec
otrzymania faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami faktura podlegała
zapłacie.
Wszelkie obowiązki wobec podwykonawców wykonywał Lider projektu.
Koziegłowy: Okoliczności podnoszone w pkt. 3, 4, 6, 8 są przedmiotem
sporu sądowego i będą podlegać ocenie
i rozstrzygnięciu sądu.
* Czy zdaniem gminy nie doszło do

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, skoro warunki umowy nie
zostały dotrzymane?
Myszków: Gmina Myszków nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, zapłaciła bowiem faktury zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie.
Koziegłowy: Zdaniem gminy nie
doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
* Jaką kwotę - w przypadku przegranej w sądzie - musiałaby gmina wpłacić na rzecz podwykonawcy i czy jest
na to przygotowana?

Myszków: Gmina Myszków za
wykonane prace na jej terenie zapłaciła
kwotę 745.895,76zł.
Koziegłowy: Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę 1.258.348 zł.
* Jakie jest obecnie stanowisko gminy
w tej sprawie?
Myszków: Gmina Myszków nie ma
finansowych zobowiązań wobec podwykonawcy. Za prace wykonane na terenie gminy zapłata nastąpiła zgodnie z
umową.
Podwykonawca wytoczył powództwo Liderowi projektów oraz Partnerom
o zapłatę. Gmina Myszków jako, że wywiązała się z warunków umowy wniosła
o oddalenie powództwo w całości w stosunku do niej. Proces jest w toku.
Koziegłowy: Gmina i Miasto Koziegłowy wnosi o oddalenie powództwa.
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna

37.
Chicago
Staranie wypielęgnowana męska dłoń z brylantowym sygnetem
na serdecznym palcu, nacisnęła na
wypolerowaną do połysku klamkę
drzwi samochodu. Odbity od żółtego lakieru refleks rozjaśnił gładko
ogoloną twarz czterdziestokilkuletniego mężczyzny. Człowiek ten z
głęboką bruzdą niezadowolenia na
czole wsiadł za kierownicę i przekręcił kluczyk w stacyjce. Rozległ
się charakterystyczny gang ośmiocylindrowego silnika. Żółta stojąca
na kanale naprawczym corvetta
ożyła.
– Więcej gazu! – dobiegło wołanie spod samochodu. – I potrzymać
przez chwilę na wysokich obrotach!
Mężczyzna za kierownicą wcisnął pedał przyśpieszenia i corvetta
zagrała pięknym basowym rytmem
pracy silnika 8V.
– Wystarczy! – zawołał człowiek w kanale naprawczym.
Właściciel samochodu zdjął
nogę z gazu i wyjął kluczyki ze
stacyjki.
– I co? Jest jakaś poprawa? – zapytał wychodząc na zewnątrz.
Upaprany w smarze i oleju mechanik wyszedł z kanał naprawczego i rozłożył bezradnie ręce.
– Wymieniliśmy filtry, ale olej

nadal przecieka. Prawdopodobnie
to jakiś problem z uszczelkami pod
głowicą – mówił pocierając kark z
zakłopotaniem. – Pan zostawi nam
jeszcze jeden dzień tę ślicznotkę, to
ją naprawimy.
– Jak to jeszcze jeden dzień?!
– właściciel samochodu nie krył
oznak podenerwowania. – Trzymacie ją już ponad tydzień! – przeszedł się wzdłuż warsztatu i ze
złością kopnął pustą plastikową
beczkę po oleju.
– Mam już dość jazdy autobusami! – podszedł do stojącego z ponurą miną mechanika i potrząsnęła
go za ramię – Panie od tych ludzi
śmierdzi! Czy oni do licha nigdy
się nie myją? – spojrzał na corvette i orzekł: – Dziś wieczorem musi
być gotowa! Pan sobie zdaje sprawę, że to jest dla mnie więcej niż
samochód!
Upaprany w smarze mężczyzna
zdjął roboczy fartuch i odpowiedział starając się opanować podenerwowanie.
– Obawiam się, że to nie będzie możliwe, ponieważ nie mamy
uszczelek. Ich sprowadzenie może
potrwać kilka dni…
– Kilka dni? – powtórzył właściciel corvetty. – Czy ja dobrze słyszę? To rupieciarnia, a nie warsztat
naprawczy! Gdzie ja przyjechałem!

– Niestety, nie jest łatwo zdobyć
części do tego starego samochodu…
– Starego?! Moja vetta stara?
Licz się ze słowami baranie! – wołał rozsierdzony posiadacz chevroleta. – Powinniście tu naprawiać
kosiarki do trawy, a nie samochody!
W drzwiach warsztatu pojawiała się ubrana w zwiewną sukienkę
otyła kobieta. Trzymała w ręce
przenośny telefon.
– Albert, Albert! Z Polski dzwonią! – zawołała. Przebiegła kilka
kroków, wyminęła naburmuszonego właściciela cudu amerykańskiej
motoryzacji i włożyła słuchawkę
do brudnej od smaru ręki mechanika.
– Słucham! Malinowski z tej
strony – odezwał się ten idąc w
stronę zaplecza. Przez warkot silnika dochodziły strzępy rozmowy: –
Nie kupił? Co ty opowiadasz most
wysadzili? Roithner zrezygnował?
Niesamowite!
Cały czas rozmawiając wszedł
do małego pomieszczenia na zapleczu. Znajdowało się w nich dwóch
mężczyzn, ubranych w brudne
dżinsowe spodnie i flanelowe koszule. Sącząc herbatę z tłustych
szklanek ze znudzonymi minami
grali w karty. W środku było aż

siwo od dymu papierosowego.
Malinowski przysłonił na moment
mikrofon w słuchawce i krzyknął
do nich:
– Roithner nie kupił BykRolu!
Dwaj mężczyźni z wrażenie rzucili karty na stół.
– Jak to nie kupił? – zapytał jeden z nich. – Przecież to było już
ustalone, że kupi!
– Nie wiadomo co się stało, ale
wycofał się. Podobno Orłowski kazał wysadzić most – odpowiedział
Malinowski.
Wychylił się przez drzwi i zawołał do grubej kobiety: – Hanka,
Hanka! Leć po flaszkę do supermarketu! – kopnął w blat stolika aż
przewróciły się szklanki z herbatą i
wykrzyknął z radością – Sprzedajemy ten burdel i wracamy do Polski!
Wracaaaamy!!!
– Hanka i śledzie na zagrychę
weź. Śledzie! – krzyknął barczysty
mężczyzna znacząco uderzając się
ręką w szyję. Z niewysłowionej
radości wstał i mocnym barytonem
zaśpiewał:
Zielony mosteczek ugina się.
Zielony mosteczek ugina się.
Trawka na nim rośnie, nie siekasie
Trawka na nim rośnie nie siekasie
cdn
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WYTNIJ – ZACHOWAJ

Kiedy sklepy, a zwłaszcza markety są zamknięte
– trudno zapamiętać. Publikujemy dla naszych
Czytelników całoroczny kalendarz dni, w których
handal w bieżacym roku jest zakazany. A to za
sprawą podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę pod koniec stycznia ustawy.
Zanim więc wybierzesz się do sklepu – sprawdź,
czy w ogóle jest czynny.
Nasz kalendarz zachowaj, bo na pewno się przyda.
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REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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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Jesienią 1918 wszystkie zasadnicze siły, wewnętrzne i zewnętrzne, składają się na Rzeczpospolitą.
Kończenie się wojny uruchamia nową energię społeczną i polityczną, żywiołowo zmienia relacje
między narodami, które dotąd określone były przez dominację mocarstw. Całkowity upadek carskiej
Rosji, rozpad Austro-Węgier, klęska militarna Niemiec – oznaczają dla Europy Środkowo-Wschodniej
szansę stanowienia porządku sprawiedliwego, uwzględniającego odrębne tożsamości. Polska powraca jako państwo zintegrowane wolą społeczeństwa polskiego, lecz zarazem w roli silnego potencjalnie konkurenta dla wszystkich sąsiadów, którzy też ustanawiają ramy swego istnienia. Emocjonalną jedność kraju, wspieraną przez Aliantów, naruszają napięcia polityczne – dwóch zwalczających
się formacji, a także graniczne, gdy narasta – wrogość wobec narodów ościennych.

Listopad 1918
Początek listopada

12 listopada

– oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczynają rozbrajanie żołnierzy trójprzymierza.

– Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydaje odezwę
do społeczeństwa Polskiego: Obywatele i obywatelki!
[…] Okupacja w Polsce przestaje istnieć. Żołnierze
niemieccy opuszczają naszą Ojczyznę. Rozumiem
w pełni rozgoryczenie, jakie we wszystkich kołach
społeczeństwa obudziły rządy okupantów. Pragnę
jednak, abyśmy nie dali się porwać uczuciom gniewu i zemsty. Wyjazd władz i wojsk niemieckich musi
odbyć się w najzupełniejszym porządku. […] Obywatele! Wzywam Was wszystkich do zachowania
zimnej krwi, do równowagi i spokoju, jaki powinien
panować w narodzie pewnym swej wielkiej i świetnej
przyszłości.

5 listopada
– państwa centralne przyjmują warunki zaproponowane przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona i proszą o zawieszenie broni.

7 listopada
– w Lublinie powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

10 listopada
– uwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski wraca do Warszawy, na Dworcu Głównym wita
go między innymi członek Rady Regencyjnej Zdzisław
Lubomirski.

11 listopada
– Józef Piłsudski obejmuje naczelne dowództwo nad
tworzącą się Armią Polską; Ignacy Daszyński wraz z rządem lubelskim ustępują na rzecz Piłsudskiego; Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu opowiada się
za przyłączeniem do Polski; Niemcy podpisują warunki
zawieszenia broni, kończy się I wojna światowa; Maria
z Łubieńskich Górska (ziemianka): Pierwszy to dzień
prawdziwie niepodległej Polski, oczyszczonej od Moskala i Niemca, jesteśmy nareszcie sami, co marzone –
ziszczone, co kochane – otrzymane… Pan Bóg zrobił
dla nas wszystko; obyśmy dzieła Jego nie psuli. […]
Wojsko niemieckie, idąc za przykładem Berlina,
bez oporu broń rzuca. Mamy więc już i karabiny, i
kartaczownice, i amunicję, i duże zapasy surowców,
żywności, ubrań, samochodów. Łatwa ta zdobycz
upaja miasto, ulice przepełnione, ludzie płaczą z radości, ściskają się nieznajomi. „Mamy Polskę!” – mówią głośno. […] Radość ogólna, dzień to przepiękny,
cudowny, o którym tylko w snach się marzyło.

Kraków, 31 października 1918. Pierwsza polska warta na odwachu krakowskim. Fot. Narodowe Archiwum
Cyfrowe

Warszawa, 11 listopada 1918. Polacy pełnią straż
przed Pałacem Namiestnikowskim. Na drugim planie
rozbrojeni żołnierze niemieccy. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

13 listopada
– Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostaje uznany
przez Francję za rząd de facto, dzięki czemu Polska należy do państw zwycięskiej koalicji.

14 listopada
– ustępująca Rada Regencyjna oddaje władzę w ręce
Józefa Piłsudskiego, który misję utworzenia rządu powierza Ignacemu Daszyńskiemu.

16 listopada
– Józef Piłsudski rozsyła notę do rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz
„wszystkich państw wojujących i neutralnych” informującą o powstaniu państwa polskiego.

17 listopada

Warszawa, listopad 1918. Plakat nawołujący do rozbrajania żołnierzy niemieckich. Fot. Wacław SaryuszWolski / Narodowe Archiwum Cyfrowe

– po protestach narodowej demokracji Daszyński
ustępuje ze stanowiska, Piłsudski na jego następcę wskazuje Jędrzeja Moraczewskiego.

29 listopada
– Józef Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
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.
Warszawa, 11 listopada 1918. Józef Piłsudski przemawia przed Pałacem Namiestnikowskim. Fot. Narodowe
Archiwum Cyfrowe

Warszawa, listopad 1918. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (pośrodku) w otoczeniu żołnierzy
Legii Akademickiej. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.
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Rozpoczął się luty, a zimy jak nie
było tak nie ma. Nie ma możliwości wędkowania na zbiornikach, bo
lód, jeśli już jest to bardzo cienki,
a jeśli go nie ma to i tak trudno coś
złowić. Zwolennicy połowu na spinning i sztuczną muchę mają co robić, bo sezon pstrągowy na dobre
się rozpoczął. Co więc zrobić, jeśli
za oknem wiosennie i przychodzi
ochota na wczesne rozpoczęcie sezonu wędkarskiego?
Dla takich wędkarzy
mam propozycję, by
spróbowali zapolować na
dużego jazia.
Ryba ta zaczyna intensywne żerowanie właśnie
w lutym, szczególnie
wtedy, gdy temperatura
przekroczy zero i jest na
plusie.
Gdy byłem jeszcze
dzieckiem pamiętam, jak
mój tata specjalnie brał
kilka dni urlopu właśnie
w lutym, by pojechać do
rodziny w Toruniu. Tam
jechał komunikacją miejską nad rzekę Drwęcę,
gdzie łowił przepiękne
jazie. Jednak nim udał się
nad rzekę z wędką dzień
wcześniej dokonywał re-
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konesansu, obserwując
miejsca i nęcąc grochem
oraz czerwonymi robakami, by nazajutrz zapolować na te ryby.
Wracając do naszych
wód to ryba ta występuje
we wszystkich rzekach
PZW Okręgu Częstochowskiego. Piękne okazy można złowić w Pilicy, Liswarcie czy Warcie
i oczywiście w każdym z
dopływów tych rzek.
Mieszkańcy Częstochowy wcale nie muszą
się daleko wybierać, by
zapolować jazia.
Moje wieloletnie obserwacje pokazały, że
właśnie okres zimowy i
wczesna wiosna to do-

BLIŻEJ NATURY
– wczesne jazie
skonały czas, by złowić
tę rybę, wybierając się
nad Stradomkę, Konopkę, Kucelinkę czy Wartę,
nie opuszczając granic
miasta.
Na taką wyprawę nie
potrzeba wcale dużo
sprzętu. Spakujemy się w
niewielką torbę z potrzebnym osprzętem, garstką
zanęty i przynętami. Wystarczy też jedna wędka
ze spławikiem i oczywiście podbierak, bo raczej
jak już nam coś weźmie
to będzie to konkretna
sztuka.
Przynęta to zdecydowanie czerwony robak,
na chyba, że zdecydujemy się wcześniej zanęcić łowisko właśnie grochem. W tym wypadku
powinniśmy go również
użyć, jako przynęty.
Sprzętu używamy delikatnego, mały spławik
i cienki przypon, haczyk
raczej duży dostosowany
do grochu lub dendrobeny. Oczywiście przy polowaniu na jazie bardzo

często naszym dodatkowym łupem będą dorodne płocie, jelce i czasami
klenie.
Wędkowanie na rzekach na terenie Częstochowy w tym okresie
jest dużo łatwiejsze niż w
pełni sezonu, a to dlatego
że w wodzie jeszcze nie
rozwinęła się roślinność
zanurzona i prowadzenie

zestawu odbywa się bez
zaczepów.
Można się oczywiście
wybrać na dalszą wyprawę nad Pilicę do Maluszyna czy Okołowic czy
nad Liswartę do Zawad
lub Krzepic lub dalej nad
Wartę do Wąsoszy czy
Ważnych Młynów, ale
efekty będą podobne, a
w przypadku braku brań

czy załamania pogody do
domu mamy daleko.
Nawet ci wędkarze,
którzy nie lubią łowić w
mieście mogą udać się
nad Wartę do Mirowa lub
bliżej do Aniołowa (również korzystając z komunikacji miejskiej) i tam
znaleźć sobie doskonałe
łowisko na jazia.
RSA
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W kościele Franek zaczepił w drzwiach
księdza:
– Czy to w porządku, jeśli jedna osoba czerpie korzyść z pomyłki drugiej?
– Oczywiście, że nie!
– W takim razie – powiedział młody człowiek –
Chciałbym, żeby ksiądz rozważył zwrócenie mi pięciuset złotych, które zapłaciłem
za ślub w lipcu.

„Żyj dziś, bo wczoraj nie wróci,
a jutro może nie nadejść!”
Autor nieznany

Mietek

1. Co można zabrać do samolotu?
Lecąc samolotem musimy podzielić swoje rzeczy na
dwa rodzaje bagażu: podręczny, który zabieramy ze sobą
do kabiny samolotu oraz bagaż główny, który oddajemy
przy odprawie i odbieramy na lotnisku docelowym. O
ile przy bagażu głównym nie ma większych ograniczeń
(prócz towarów niedozwolonych i ograniczeń wagowych),
o tyle bagaż podręczny trzeba pakować mając na uwadze
szereg obostrzeń. Foliowa torba to niezbędny element przy
bagażu podręcznym. Jest to torebka zapinana na zip o pojemności 1litra, gdzie należy trzymać i okazać do kontroli
wszelkie „podejrzane rzeczy”, np. płyny, kosmetyki. Płyny
- pojedyncze opakowanie może mieścić nie więcej niż 100
mililitrów płynu i musi być zapakowane w przezroczystej
zamykanej torbie, której pojemność nie przekracza 1 litra. Dotyczy to wszystkich płynnych substancji, również
kosmetyków tj. perfumy, kremy, a nawet pasty do zębów
czy tuszu do rzęs. Pokarmy dla dzieci - mleko, kaszki w
słoiczkach, soczki itp. - przy kontroli trzeba najczęściej
udowodnić, że nie jest to coś groźnego, kosztując kilka
łyków. Lekarstwa - o ile są one niezbędne w podróży, koniecznie trzeba je okazać do kontroli. Urządzenia elektroniczne - zabieranie na pokład samolotu odtwarzaczy MP-3,
odtwarzaczy CD, laptopów, aparatów fotograficznych czy
telefonów komórkowych jest regulowane przepisami obowiązującymi w porcie wylotu. Najczęściej są to rzeczy dozwolone, jednak nie wszystko może być używane w czasie
lotu, np. telefony komórkowe muszą być bezwzględnie
wyłączone lub ustawione na tryb samolotowy.
2. Jak wyprać śpiwór?
Pranie śpiwora to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa. Bardzo łatwo można go trwale uszkodzić - by się tego
wystrzec należy pamiętać o kilku prostych zasadach. Pamiętajmy, że śpiwór powinniśmy w miarę możliwości prać
jak najrzadziej. Nie warto od razu wrzucać go do pralki z
każdą najmniejszą plamką. Miejscowe zabrudzenia możemy usunąć za pomocą nasączonej wodą i środkiem piorącym gąbką. Starajmy się przy tym możliwie jak najmniej
zmoczyć wypełnienie śpiwora. Jeśli już koniecznie musimy wyprać śpiwór w pralce, musi mieć ona dostatecznej
wielkości bęben, co najmniej 7 kg (śpiwór, gdy nasiąka
wodą robi się bardzo ciężki). Jeśli zależy nam, by fachowo wyczyścić śpiwór, najlepiej rozejrzeć się za sklepem
specjalistyczny oferującym taką usługę. Kluczowe dla potrzeby uniknięcia potrzeby prania śpiwora, jest jego odpowiednie przechowywanie. W okresie nieużywania, śpiwór
trzymamy maksymalnie rozwinięty w temperaturze pokojowej. W podróży najlepiej przechowywać go w pokrowcu
z bawełny. Warto mieć ze sobą zapasowy pokrowiec, który użyjemy, gdy pierwszy np. zamoknie.

Mietek to ok. 8-miesięczny, w pełni oswojony,
bardzo towarzyski kocurek. Ma bardzo piękne, oryginalne grafitowe umaszczenie. Został odrobaczony
i ładnie korzysta z kuwety. Zapraszamy po więcej
informacji - Marta tel. 728 712 883
Kontakt w sprawie adopcji:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Oswojeni”
42-202 Częstochowa , Al. Wolności 66/8
http://oswojeni.pl, adopcje@oswojeni.pl

Gównażeria
Jedno się liczy, szacun na
ulicy. Rozmaite zera chcąc
dodać sobie wartości, walczą
o ten „szacun” udając „najgorszych ze złych”. A my to
łykamy zamiast klepnąć się w
czoło, na jaki szacunek z naszej strony ma zasługiwać obszczymurek zdobiący ścianę
mazidłem „Raków huligan”...
Ludzkie fantazje nie raz
ocierają się o dewiacje. Na basenie w Słowacji zlokalizowano zalanego w pestkę (3,5 promila) Polaka, podkreślającego
swą polskość wytatuowaną
na karku swastyką. Wywalono gościa z uwagi na bezpieczeństwo jego i innych pływających, przypuszczając, że
oszpecający nadruk na skórze
świadczy o umysłowym zachwianiu, Słowacy skierowali owego pijaczka na badania
psychiatryczne. I to wszystko.
W Polsce podobny dewiant latał przebrany w mundurek SS
po lesie wiwatując na cześć
Hitlera. Zamiast skierować go
na badania psychiatryczne poświęcono mu setki wypowie-
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dzi medialnych i dwa dni debaty w Sejmie. Nie wiadomo
więc kto bardziej zwariował,
ten „heilujący” w lesie, czy
ten kto z niego robi gwiazdkę
mediów i bohatera.
Imitator Hitlera jest jednym z przykładów dewiacji
społecznej przejawiającej się
na stadionach piłkarskich. I tu
bynajmniej nie chodzi o chuliganów-kiboli, lecz o nasz
do nich stosunek. Chuligan to
chuligan, istniało to to 1000 lat
temu, będzie istnieć za 1000
lat. Zwyczaj ustawek ma swoją
ponad czterowiekową tradycję,
już w XVII w. pijane chłopy
biły się na zamarzniętej Wołdze, wieś na wieś, parafia na
parafię. Nikomu jednak do głowy nie przychodziło, by lumpa
darzyć szacunkiem, bo cham to
jest cham i boi się sam.
Ktoś kto nie zna uroku
naszej demokracji ze zdziwieniem mógł odbierać spór
o pieniądze dla częstochowskiego „Rakowa”. Można i
należy mieć szacunek dla pił-

karzy „Rakowa”, którzy dzięki ciężkiej pracy na treningach
i sercu w walce na boisku
odnieśli piękne sukcesy. Szacunek można mieć do działaczy klubu i dla setek kibiców
wspierających swoją drużynę.
Ale ta cała „rodzina” Rakowa
stała się zakładnikiem grupy
chamów. To nie prezydent
odebrał klubowi dofinansowanie, to częstochowski cham
zniszczył jego dobre imię i
okradł klub. Wartość jego
wkładu w rozwój częstochowskiego sportu jest dokładnie
taka sama jak wartość wandali niszczących przystanki w
rozwój komunikacji zbiorowej. Gdy jednak przychodzi
do dyskusji, słowa potępienia
wobec chamstwa grzęzną w
ustach. Kupiec zależny jest
od pieniędzy klientów, polityk
od głosów wyborców. Polityk
widzi tłumek na stadionie,
myśli, że głosami tego tłumu
dysponuje herszt kiboli, woli
więc zachować wstrzemięźliwość w potępianiu ekscesów.

Skala tolerancji stale się przesuwa: pobili się z tymi z Radzionkowa – widocznie mieli
powód, zniszczyli krzesełka
– krew nie woda, młodzieńczy entuzjazm, „heilowali” na
stadionie – to tylko taki tradycyjny, słowiański „rzymski
salut”... I tak dalej, aż po przyzwolenie na bicie obcych i
szarganie pamięci ofiar wojny
przez chwalenie zbrodniarzy.
Tolerancja za demokratyczne
poparcie? A czym to się różni
od seksu za pieniądze? Nawet
w tak podłej profesji jak polityka warto zachować odrobinę
godności. Jeśli polityk boi się
nazwać zła po imieniu, to w
jaki sposób zyska nasze zaufanie, że będzie nas skutecznie
przed tym złem bronić.
Sport jest rzeczą piękną,
gdy uczy wartości uczciwej
rywalizacji według wzajemnie
szanowanych reguł. Piękno
trzeba chronić, dlatego trzeba
powiedzieć: „zero tolerancji”
dla stadionowych chamów.
Jarosław Kapsa
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