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Dotacje na smog
potrzebne na gwałt

Raz na miesiąc wybrani przez nas radni gromadzą się
w sali sesyjnej urzędu miasta Częstochowy, by ustanawiać prawo miejscowe. Według tych przepisów
mieszkańcy płacą podatki i ponoszą inne koszty, np.
za bilety MPK. Według tych zasad realizowane są inwestycje, np. remonty budynków, dróg i chodników.
Oczywiście wiadomym jest, że prawo miejscowe nie
może być sprzeczne z prawem krajowym. Ale, ale...
niekoniecznie...
Tyle co uchwalone w lutym przez radnych uchwały - aż
trzy - projektu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
(SLD) zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa, uznając je za nie do końca zgodne z polskim
prawem. 1 marca trzy wybitne dzieła autorstwa prezydenta Matyjaszczyka stały się przedmiotem postępowania wszczętego właśnie przez RIO. A sprawa jest
dość istotna - i co ważniejsze - pilna, bowiem dotyczy
walki ze smogiem w mieście, które prawie codziennie
zatruwa swoich mieszkańców.
Nie wiadomo, czy śmiać
się czy płakać... Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy złożył w lutym na ręce
radnych projekty trzech uchwał,
do przegłosowania na ostatniej
sesji rady miasta. Pierwsza z
uchwał dotyczy udzielania przez

miasto dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z budynków
mieszkalnych, gospodarczych
oraz garażowych na terenie
miasta Częstochowy. Druga –
przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów związanych

z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów
słonecznych wspomagających
system grzewczy lub służących
do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Trzecia – to
również dotacja związanych z
ochroną powietrza, polegająca na modernizacji systemów
grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. Dopłata ze strony miasta – zgodnie
z tym co zapisano w uchwałach
– może wynieś nie więcej niż 50
procent kosztów, a sama kwota
uzależniona jest od rodzaju projektu.
Tak czy inaczej, w sytuacji
gdy w Częstochowie tylko w
miesiącu lutym w jego 18 dniach
przekroczono dobową normę
stężenia pyłu zawieszanego, to
wszelkie działania prowadzące
do ograniczenia emisji smogu
są bardzo pożądane i potrzebne
na gwałt.
W każdym razie radni wszystkie trzy uchwały przegłosowali i
żaden z 26 obecnych tego dnia na

sesji rajców nie zadał przedstawicielowi władz miasta pytania o
zgodność z obowiązującym prawem podejmowanych w uchwał.

A jak głosowali
przedstawiciele
mieszkańców?
Nikt nie zagłosował przeciw
uchwałom. Radni albo byli „za”
(wszyscy „ludzie prezydenta” z
SLD i okolic) albo wstrzymywali się od głosowania, co należy
w tym przypadku rozumieć, że
nie mają własnego zdania. Przy
uchwale o usuwaniu azbestu 6
radnych nie oddało głosów ani
„za” ani „przeciw”: Albert Kula
(PiS), Anna Majer (PiS), Jerzy
Nowakowski (PiS), Andrzej
Sowa (PiS), Krystyna Stefańska
(niezależna) i Piotr Wrona (PiS).
W sprawie modernizacji systemów grzewczych, zdania nie
miało 7 radnych: poza Krystyną
Stefańską wszyscy co wcześniej
i dołączyli do nich Jerzy Łodziński (niezależny) oraz Zbigniew
Mizgalski (Mieszkańcy Częstochowy). Natomiast w temacie
instalacji kolektorów słonecznych, radni byli zgodni, wszyscy

zagłosowali „za” uchwałą. To, że
część radnych wstrzymała się od
głosu nie oznacza, iż wiedzieli o
błędach w uchwałach.

Gdzie tkwi błąd?
Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje wszystkie
trzy uchwały. Wszczęte 1 marca
postępowanie ma wyjaśnić, czy
wątpliwości RIO dają podstawę do unieważnienia uchwał.
Zdaniem Izby, termin podany w
uchwałach zezwala ubiegać się o
dotację osobom, które zakupiły
np. kolektory w roku 2017, co
oznacza działanie wstecz. Propozycja prezydenta Matyjaszczyka,
przegłosowana przez radnych
zakłada bowiem, że „przedmiotem dotacji mogą być inwestycje zrealizowane lub planowane
do realizacji w terminie od 1
stycznia 2017 r. do 9 listopada
2018 r.”. Jeśli zastrzeżenia RIO
się potwierdzą, wszystkie trzy
uchwały trzeba będzie poprawić,
o czym urzędnicy magistratu już
wiedzą. Na najbliższej marcowej
sesji Rady Miasta pod głosowanie poddane zostaną trzy nowe
uchwały o dotacje.

I na koniec trochę
dziegciu...
Oczywistym jest, że tego typu
działania – skądinąd słuszne i
bardzo potrzebne – powinny być
adresowane przede wszystkim
do ludzi najuboższych, czyli tych
których nie stać na zakup nowoczesnego, ekologicznego pieca.
Miasto powinno dołożyć wszelkich starań, by przed sezonem
grzewczym lub przynajmniej
na jego początku, mieszkańcy
mogli skorzystać z ulg na nowe
systemy. Teraz, zanim zmienione
uchwały wejdą w życie zrobi się
kwiecień – maj i nikt nie będzie
myślał o ogrzewaniu. Prezydent
Matyjaszczyk za organizacyjną
stronę tego przedsięwzięcia powinien dostać dwóję... na szynach.
Renata R. Kluczna
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Pracownia Architektoniczna Piotr Klar

Tel. 663 099 557, Mail: kontakt@klarowneprojekty.pl
Zakres usług: Wykonywanie projektów koncepcyjnych, architektonicznych, budowlanych wielobranżowych według wytycznych inwestora,
adaptacje projektów typowych:
 Obiekty budownictwa mieszkalnego
 Obiekty budownictwa usługowego, produkcyjne, biurowe
 Wykonywanie projektów zmiany sposobu użytkowania obiektów
istniejących
 Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych
Realizacja kompletnych projektów budowlanych inwestycji włącznie z
uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
Cena usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o zakres zlecenia

W środku INFORMATOR O RYNKU PRACY – czytaj na stronach 5 – 11
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Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

@?

Patriot: Z PRL-u najbardziej podobało mi się to, że wycieczki firmy organizowały na grzyby, na narty na imprezy
integracyje wraz z rodzinami to było fajnie i wesoło,a cała
reszta to było szamo, nie dla wszystkich ,bo byli oligarchowie KC PZPR czy,KW PZPR oni mieli wszystko i di dzisiaj
tak jest,ta kasta okradała i okrada ludzi uczciwych i biednych,żeby się samemu nachapać,ale zapominają,że ty i teraz są
gośćmi,a trumna nie ma kieszeni i zostaną lepiej rozliczeni
jak w skarbówce
Antoni: Wspaniałe wspomnienia. Minimalizm potrzeb w
pełni zaspokajanych przez system.

@ Prezydent Matyjaszczyk wywołany do tablicy przez ekologów

Ekoloszka: Dzisiaj nie mogłam otworzyć okna tak śmierdziało na podwórku toksyczny żrący zapach szkoda gadać,a
Krzysiu już jest zmęczony prezydentowaniem, niech chłop
odpocznie sobie trochę,a wy się czepiacie nie wiadomo czego

@ Paweł Kukiz: Nie mam nic
wspólnego ze spiskowymi
„teoriami” posła Jaskóły

arekjow@wp.pl: Pożałowania godny poseł, niestety ...
monika28@wp.pl: Pajac i oszołom
Patriot: Kukiz’15 to klub,który nie robi z siebie idiotę czy
to w sejmie czy na forach społecznościowych mówi,prawdę
i tylko,a jak SB-cj się nie podoba to do TVN do pracy jak
Bartek Węglarczyk
anonim: @arekjow: e tam. Dopóki gryzie się z blatami to
jest śmiesznie.

@ Tajemnicza armia prezydenta

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jakie przedmioty przedstawia
prezentowane zdjęcie?

15
Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków i biedy, ale 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) wałki do włosów
b) klocki
c) świece
d) wałki do malowania ścian
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – rzutnik – udzieliła pani Elżbieta.
red.
Gratulujemy!

Stan jakości i poziom
zanieczyszczenia powietrza
w Częstochowie w dniu 5 marca
2018 r. o godz. 19.00

liriuszek@gmail.com: Do właściciela artykułu. Boli Cię,że Częstochową nie rządzą PIS-owcy. Dla mni najważniejsze żeby miasto było dobrze zarządzane,a polityki nie mieszajmy,liczy się fachowość.
Janusz: Do „właściciela” wpisu. Faktycznie chodzi o to
żeby miasto było dobrze zarządzane. Ale niestety tak nie
jest. Trudno „nie mieszać polityki” skoro miastem rządzą
partie polityczne.
Obserwator: To tylko wierzchołek góry SLD,pozostały
balast został rozmieszczony w spółdzielniach mieszkaniowych i w spółkach miejskich. Gdzie mają ciepłe „stołeczki”i
mogą kręcić „lody”na własny użytek z błogosławieństwem
Matyjaszczyka.
Anonim: Właśnie, zażyczmy sobie raportów ,analiz, opracowań pań i panow doradców. Proszę o wskazanie gdzie
można się zapoznać z tymi materiałami bo nie są to chyba
szepty do ucha Pana Prezydenta.
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Dane o zanieczyszczeniu powietrza w Częstochowie aplikacja Airly
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Niewiarygodna historia pałacu w Szczekocinach

Sąd połamał zęby
na ruinie
Powracamy do tematu sprzed wielu lat, który tak
wówczas, jak i dziś budzi wiele emocji, zwłaszcza
wśród mieszkańców Szczekocin. Okoliczności towarzyszące sprawie są jednak bardziej bulwersujące niż sam temat.
Od 10 lat przed sądami kolejnych instancji toczy
się postępowanie, gdzie po jednej stronie sali
rozpraw zasiada przedstawiciel Miasta i Gminy
Szczekociny, a po drugiej inwestor z Częstochowy
Marian K. Spór – jak łatwo się domyślić – dotyczy
pieniędzy, chociaż początkowo cel wydawał się
szczytny, bo chodziło o ratowanie podupadającego zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach.
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż Sąd Apelacyjny w Katowicach nie zostawił suchej nitki na Sądzie Okręgowym w Częstochowie.
Przypomnijmy. W 2003
roku zabytkowymi obiektami, po których do niedawna
hulał wiatr zaopiekował się
prywatny inwestor. Umowa
dzierżawy zespołu pałacowo-parkowego zawarta pomiędzy Miastem i Gminą
Szczekociny a Marianem K.
z Częstochowy, obowiązywać miała przez 30 lat. Zakończyła się jednak znacznie
wcześniej, po niespełna 3
latach.
Pisemne
porozumienie
w formie umowy precyzyjnie określało, co należy do
obowiązków gminy, a co do
inwestora. Ten ostatni zobowiązał się do wykonania prac

remontowych zabytkowego
obiektu, m.in. przeprowadzenia renowacji pałacu, a także
budynków mieszkalnych i
gospodarczych oraz pielęgnacji parku. Inwestor zachęcony miłym początkiem
współpracy z gminą, zakasał
więc rękawy i przystąpił do
odbudowy szczekocińskiej
ruiny. W zaledwie 3 lata, zabytkowe obiekty pochłonęły
grubo ponad 5 mln zł, wyłącznie z prywatnej kieszeni
inwestora. Niefortunny dla
dzierżawcy zapis w umowie,
określający dokładny czas
zakończenia
kompleksowych prac konserwatorskich
wskazywał datę – 25 lipca

2007 roku. Był to termin,
w którym zespół pałacowy
miał być gotowy do użytkowania, a nie był. Nie trzeba
być znawcą sztuki budowlanej, by wiedzieć, że prace
które narzuciła gmina i na
które zgodził się inwestor,
były nie do wykonania w tak
krótkim czasie. Nie chodziło
bowiem o naprawę szopy,
a o precyzyjne prace renowacyjno-remontowe zabytkowych obiektów o prawie
3-tysięcznym metrażu i na
dodatek pod wyczulonym
okiem konserwatora zabytków. Na problemy inwestora
nałożyły się jeszcze zmiany
we władzach Szczekocin po

wyborach samorządowych.
Nowy burmistrz nie był tak
skory do współpracy z częstochowianinem, jak jego
poprzednik, co dzierżawca
szybko odczuł. Urzędowym
pismem burmistrz poinformował inwestora o rozwiązania umowy dzierżawy z
powodu niedotrzymania jej
warunków (nie ukończone
w czasie prace remontowe)
i nakazał w terminie 14 dni
opuścić nieruchomości pałacowe. Tajemnicą powiało w kwestii ewentualnego
zwrotu już poniesionych
przez inwestora nakładów
na renowację zabytkowej
rezydencji w Szczekocinach
(tak na marginesie: powstałej
około 1770 roku). Inwestor
po opuszczeniu zespołu pałacowo-parkowego udał się do
sądu, domagając się zwrotu
pieniędzy od gminy. I tak od
2008 roku strony trafiają na
wokandy sądów kolejnych
instancji.

W ten
oto sposób
doszliśmy
do sedna
sprawy
Sąd Apelacyjny w Katowicach w szczegółowym
uzasadnieniu do wyroku z
lipca 2017 roku, nie pozostawia suchej nitki na Sądzie
Okręgowym w Częstochowie. Jedyne, co zdaniem

Apelacyjnego udało się
przez wiele lat ustalić częstochowskiej Temidzie to to,
że „(...) Roszczenie powoda
jest usprawiedliwione co do
zasady. (…) przesądzone
zostało, iż powodowi przysługuje możliwość rozliczenia nakładów poczynionych
przez niego na dzierżawioną
nieruchomość.” Sąd w Katowicach zwrócił także uwagę,
iż brak rozliczenia gminy z
inwestorem „oznaczałoby,
że powód [inwestor – przyp.
red.] angażując ogromne
środki w renowacje obiektu,
dokonałby na rzecz pozwanej [gminy] nieodpłatnego
przysporzenia”.
Jednak im dalej w las,
tym gorzej. Sąd Apelacyjny
wręcz nie przebiera w słowach: „Sąd Okręgowy nie
rozpoznał istoty sprawy,
bowiem w wyniku nieprawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego
w sposób wadliwy określił
wartość nakładów podlegających zwrotowi. Z uwagi
na mankamenty postępowania dowodowego, wymaga ono przeprowadzenia w
całości odnośnie do spornych okoliczności istotnych
dla rozstrzygnięcia sprawy.
(…) niewątpliwie zajdzie
konieczność
przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na okoliczność wyjaśnienia, czy i o ile wzrosła
wartość dzierżawionej nieruchomości na skutek nakładów dokonanych przez
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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.

powoda [inwestora], przy
czym koniecznym będzie
porównanie stanu nieruchomości w chwili jej wydania powodowi ze stanem,
w jakim została ona zwrócona wydzierżawiającemu
[gminie]”.
Ostre słowa Sądu Apelacyjnego w Katowicach pod
adresem Sądu Okręgowego w Częstochowie są jednak niczym w porównaniu
z krytyką, powołanych do
sprawy w Częstochowie aż
trójki biegłych. Apelacyjny
bezwzględnie recenzuje opinie ekspertów i nazywa je
„całkowicie nieprzydatnymi
ogólnikami”. Ostatecznie po
wielu latach walki obu stron,
sprawa ma – co orzekł Sąd
Apelacyjny w Katowicach –
po raz kolejny trafić do Sądu
Okręgowego w Częstochowie do ponownego rozpoznania.

A co
z pałacem?
Szczekocińskie
media
rozpisywały się w ubiegłym
roku o pojawieniu się aż
dwóch nowych potencjalnych inwestorów. Burmistrz
gminy Szczekociny Krzysztof Dobrzyniewicz chwalił
się prasie: „Podczas Dni
Szczekocin doszło do rozmów i inwestorzy przekazali
nam informację, że są na 100
proc. zainteresowani kupnem
obiektu. Twierdzą, że dojrzeli do tej decyzji. Los chciał
jednak, że ich oferta będzie
miała konkurencję. Ostatnio
też wpłynęło do nas pismo z
zapytaniem, czy pałac nadal
przeznaczony jest na sprzedaż. W ten sposób mamy już
dwóch potencjalnych inwestorów”.
Z ogólnodostępnych źródeł trudno dociec, co jest
prawdą, a co tylko plotką.
Tygodnik 7 dni wystąpił
więc z pytaniami do gminy
Szczekociny z prośbą o obszerny komentarz w sprawie
obecnej sytuacji zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach oraz o informacje
dotyczące sporu sądowego
pomiędzy gminą Szczekociny, a inwestorem z Częstochowy.
dokończenie na stronie 4
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Sąd połamał zęby na ruinie
dokończenie ze strony 3.

Gmina
odpowiada:
„Sytuacja zabytkowego
zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach wydaje się nie być odosobniona,
w stosunku do innych tego
rodzaju obiektów będących
własnością samorządów. Podejmowane próby wydzierżawienia nieruchomości nie
przyniosły wymiernych rezultatów. Dzierżawa nieruchomości zabytkowej nie
okazała się atrakcyjna dla
potencjalnych inwestorów.
Przy wymaganym bardzo
dużym wkładzie własnym
przeznaczonym na remont

okres zwrotu nakładów inwestycyjnych okazał się zbyt
długi.
Koszty rewitalizacji dużych zabytkowych kompleksów przekraczają możliwości finansowe niewielkich
gmin miejsko-wiejskich, bez
rozwiniętych ośrodków przemysłowych. Nawet przy dofinansowaniu, którego uzyskanie warunkowane jest
wkładem własnym późniejsze utrzymanie odrestaurowanego obiektu stwarza
ogromne obciążenie dla gminy.
Z uwagi na szczególny
charakter zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach objęty został on ochroną
prawną obiektów zabytko-

wych poprzez wpis do rejestru zabytków. Nadzór
konserwatorski obejmujący
zabytek wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia
na prowadzenie wszelkich
robót budowlanych, konserwatorskich,
umieszczania
reklam na budynkach, zmiany sposobu korzystania czy
wykorzystywanie obiektu na
cele użytkowe. A stosowanie wskazanych materiałów
i technologii wielokrotnie
przewyższa normalne koszty
remontu i bieżącego utrzymania.
Biorąc pod uwagę możliwość wygenerowania dochodów przez obiekt zabytkowy
w celu uzyskania środków na
jego utrzymanie i restaurację,

przy zarządzaniu przez gminę, należy uwzględnić daleko idące ograniczenia, jakim
podlegają samorządy w tym
zakresie. Gmina z uwagi na
kwestie interpretacyjne mogące prowadzić do nadużywania ze strony partnerów
nie przystąpiła do współpracy. Natomiast powołanie w
tym celu odrębnego podmiotu i jego utrzymanie mogłoby pochłonąć prognozowane
zyski.
W związku, z czym podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości. W 2011 roku Rada
Miasta i Gminy Szczekociny
podjęła uchwałę dotyczącą
zgody na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w
Szczekocinach. Był to krok

Salon Prasowy: Worek problemów z ZGM
Ponieważ na dworze zrobiło się cieplej, również i na nasze comiesięczne
spotkanie przyszło więcej osób. Prawie dwugodzinne spotkanie mogłoby
trwać nawet kilkanaście godzin, gdybyśmy chcieli omówić wszystkie problemy miasta Częstochowy.
Zaczęliśmy tradycyjnie, od MPK.
– Autobusy MPK są tak brudne, że
wstyd. Jakby w ogóle nie były nigdy
sprzątane. Przez okna nie widać kompletnie nic. Nawet fotele są często tak
brudne, że strach na nich usiąść, żeby nie
poplamić płaszcza. Czy prezydent Matyjaszczyk tego nie widzi? Przecież my, pasażerowie, płacimy za bilety, i to niemało
– żali się mieszkanka Częstochowy.
Do dyskusji włączyli się inni uczestnicy spotkania.
– Jak chciałbym dodać, że niektórzy
kierowcy tak prowadzą autobusy, jakby
wozili worek kartofli, a nie ludzi. Kolejną
kwestię, którą chciałbym poruszyć to zatrzymywanie się autobusów na przystankach. Niejednokrotnie kierowcy stają tak
daleko od krawężnika, że osoby starsze
lub schorowane mają problem, żeby z pojazdu wsiąść lub wysiąść. Moja sąsiadka
przez taką sytuację złamała żebro, bo kierowca zatrzymał się za daleko od chodnika, a było bardzo ślisko. Kobieta upadła
i po prostu się połamała. Poza tym, niekiedy drzwi są zamykane tak szybko, że
człowiek się boi, czy go nie przytrzasną.
A przecież nie wszyscy są sprawni ruchowo. Czy ci kierowcy nie mają wyobraźni? – pyta uczestnik salonu.
Kolejny dyżurnym tematem Podziemnego Salony Prasowego 7 dni była miejska spółka ZGM.
– Ja mam wiecznie z nimi problem.
Dwa miesiące temu zgłosiłam spaloną
żarówkę w lampie, która jest zamontowana na zewnątrz bloku od strony ul.
Sobieskiego. Pracownik ZGM-u przyjął
zgłoszenie i chyba sobie zapominał, bo
lampa dalej nie świeci. Bardzo proszę,
jeśli redakcja mogłaby podjąć taką interwencję w sprawie zamontowania lampy
między budynkiem starostwa a blokiem
Sobieskiego 11a. Wieczorem jest tam tak
ciemno, że aż strach chodzić. A przecież
to centrum miasta... To nie do pomyślenia... – mówi mieszkanka dzielnicy
Trzech Wieszczów.
Po raz pierwszy w historii istnienia

salonu prasowego poruszony został problem podzielników ciepła.
– W zeszłym roku zostały nam wymienione podzielniki ciepła. Podobno
na nowsze, lepsze i do tego radiowe. Ale
chyba te urządzenia oszukują, albo są źle
ustawione, bo teraz płacimy strasznie
dużo za ogrzewanie, znacznie więcej niż
wcześniej.
Do dyskusji włączył się doświadczony
członek innej wspólnoty mieszkaniowej.
– Skoro macie wspólnotę, to powinniście podjąć uchwałę w sprawie zlikwidowania podzielników ciepła. I problem
się rozwiąże. A z drugiej strony, trzeba
uświadomić mieszkańców, że sami powinni zadbać o to, żeby w bloku było
ciepło. Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: nie włączać kaloryferów,
gdy nie ma takiej potrzeby; uszczelniać
okna i drzwi wejściowe itp. Po prostu
należy kontrolować się wzajemnie. I od
tego jest zarząd wspólnoty. Ma pilnować
tego typu spraw.
Kolejny nowy temat poruszył członek
wspólnoty, która kiedyś była administrowana przez ZGM.
– Należy pamiętać, że administrator
ma obowiązek prowadzić książkę techniczną obiektu (bloku), w której powinny
być zapisane wszystkie przeglądy techniczne, jakie odbywają się w budynku.
Okazuje się, że wiele wspólnot nie ma
pojęcia o istnieniu takiej książki, co działa tylko na ich niekorzyść. Wspólnoty
administrowane przez ZGM powinny się
domagać od spółki miejskiej, by książki
te były prowadzone systematycznie i rzetelnie.
Niestety na tym nie koniec uwag pod
adresem ZGM-u.
– Zgłaszałam na zebraniu, że administrator – ZGM – powinien przynajmniej
raz do roku wymienić trutkę na gryzonie,
bo na tych tackach są tylko jakieś śmieci, a nie substancja, która ma odstraszać
szczury.
Do tej wypowiedzi odniósł się inny
uczestnik spotkania.
– Nie wystarczy trutka na szczury. Po
pierwsze należy uświadomić mieszkańców, że w swoich piwnicach powinni
utrzymywać czystość, ład i porządek oraz
zrezygnować z przechowywania tam np.
ziemniaków czy jabłek. Bo te nierzadko
gniją i przyciągają nie tylko gryzonie, ale
i różne robactwo. Po drugie, i chyba waż-

niejsze, należy domagać się od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Częstochowie, by regularnie oczyszczało
i odszczurzało studzienki kanalizacyjne
zlokalizowane w pobliżu bloku. To z tych
studzienek szczury przedostają się do budynku. A jeszcze Państwu przypomnę, że
wszyscy płacimy za tę usługę w rachunkach za wodę.
Z nieco innym tematem, choć nadal
dotyczącym mieszkalnictwa wystąpiła
mieszkanka Śródmieścia.
– Chciałam przerobić sobie w mieszkaniu instalację gazową na elektryczną,
Chodzi mi o kuchenkę do gotowania oraz
o junkers w łazience. Okazało się jednak,
że nie mogę, bo cała instalacja jest aluminiowa, z lat 50-tych. Dowiadywałam
się u fachowca, że instalacja powinna
być dawno wymieniona na miedzianą.
Pytałam też w Tauronie, ale musiałabym
indywidualnie ciągnąć kable ze słupa
energetycznego, gdybym chciała więcej
kW niż mam dziś. Zmiana instalacji z gazowej na elektryczną wiąże ze zwiększeniem poboru mocy, czego administrator
nie może mi zapewnić. Musiałabym na
własny koszt podłączać kable, co kosztuje około 10 tys. zł. Niestety, nie stać mnie
na to. Kiedy miasto zajmie się wymianą
przestarzałych i niebezpiecznych instalacji aluminiowych?
Po ponad godzinnej dyskusji na temat
ZGM-u podczas Podziemnego Salonu
Prasowego 7 dni pojawiły się jeszcze
inne tematy.
– Ostatnio przeczytałem w Tygodniku
7 dni materiał, w którym straż miejska
chwali się, ile to chodników w Częstochowie zostało naprawione dzięki interwencjom strażników. Ja chciałem spytać,
czy nikt z urzędników i włodarzy miasta
nie widzi krzywego i dziurawego chodnika, przy ulicy Śląskiej wzdłuż budynku
Urzędu Miasta? Co drugiej kostki brakuje, dziura na dziurze dziurą pogania.
W czasie deszczu są takie kałuże, że nie
da się przejść. Gdzie jak gdzie, ale przy
Urzędzie Miasta to chodnik powinien być
idealny i świecić przykładem. No, ale widocznie nasi rządzący nie chodzą pieszo
po mieście – stwierdził nieco żartobliwie
starszy pan.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni zapraszamy 9 kwietnia o godz.
16.00, do kawiarni Caffe del Corso (sala
podziemna) w III Alei.
red.

niejednokrotnie burzliwie krytykowany przez lokalną społeczność. W drodze kolejno
ogłaszanych przetargów nie
udało się wyłonić nabywcy.
Ograniczona możliwość wyboru potencjalnego nabywcy dyktowana przetargową
formą zbycia nie zawsze jest
gwarancją pomyślnej przyszłości dla zabytku. A często
kryterium ceny jest jedynym
decydującym warunkiem. W
2015 r. w rezultacie przeprowadzonego przetargu ograniczonego do podmiotów
prowadzących działalność w
zakresie leasingu zwrotnego
obiekt został sprzedany na
rzecz Geatin Leasing S.A.
wraz z jednoczesnym zawarciem umowy dzierżawy

nieruchomości na okres 3 lat
oraz przedwstępną umową
wykupu nieruchomości w
maju 2018 r. W ten sposób
Gmina pozyskała kapitał inwestycyjny przeznaczony na
realizację inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym
zgodnie z zawartymi umowami Gmina Szczekociny do
końca maja 2018 roku zamierza sfinalizować transakcję z
firmą Geatin Leasing S.A.,
zlecić sporządzenie operatu
szacunkowego, a następnie
przystąpić do kolejnego postępowania przetargowego
mającego na celu zbycie nieruchomości.”
Renata R. Kluczna

List
Czytelnika
listem
do sąsiada
Do naszej Redakcji Czytelnik przysłał odezwę
w formie listu do sąsiada. Apeluje w niej do
mieszkańców Częstochowy, aby każdy właściciel
domu jednorodzinnego zastanowił się, czy przypadkiem nie truje swojego sąsiada.
„Drogi Sąsiedzie!
Widzimy i czujemy, że z Twojego komina często
wydobywa się dym, który truje wszystkich, także
Ciebie i Twoją rodzinę.
Każdy z nas stara się dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, najlepiej jak tylko potrafi. JEDNAK O
TYM, CZYM ODDYCHAMY, DECYDUJESZ
TY.
W wyniku spalania śmieci, mebli, ubrań, a także mułu, flotu, węgla brunatnego czy wilgotnego
drewna uwalniasz do powietrza ogromną ilość niebezpiecznych substancji. Oddychanie nimi zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego czy układu krążenia, ale też osłabia układ
odpornościowy. Szczególnie niebezpieczne jest to
dla kobiet w ciąży, dzieci i osób w podeszłym wieku.
Polska od lat zajmuje czołowe miejsca w Europie
w niechlubnych rankingach poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza. Smog zabija rocznie ponad
40 tysięcy Polaków.
CZY NAPRAWDĘ CHCESZ MIEĆ W TYM
SWÓJ UDZIAŁ?
1 września 2017 roku weszła w życie uchwała
antysmogowa dla województwa śląskiego i spalanie
takich paliw jak muł węglowy, flotokoncentrat czy
węgiel brunatny jest ZAKAZANE.
Sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła węglowego. Jeśli nie jest to kocioł klasy 5 lub ECODESIGN, masz obowiązek wymienić go na taki,
który spełnia standardy zgodnie z uchwałą. Więcej
informacji znajdziesz na stronie internetowej: powietrze.slaskie.pl
PAMIĘTAJ!
Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą
wysokie kary. Za spalanie śmieci, odpadów węglowych i węgla najgorszej jakości możesz otrzymać
mandat karny do 500 zł i karę grzywny do 5.000
złotych.
MOŻESZ TEGO UNIKNĄĆ, WYBIERAJĄC
OPAŁ DOBREJ JAKOŚCI LUB BARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA.
Z nadzieją na zmianę Twojego postępowania,
Twoi Sąsiedzi.”
red.
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Oddajemy
w Państwa ręce
pierwszy w naszym
regionie Informator
dotyczący rynku
pracy.
Jest on adresowany
zarówno do osób
poszukujących
pracy, jak i do
pracodawców.
Nasz Dodatek
Specjalny jest także
Przewodnikiem
po Agencjach Pracy
Tymczasowej (APT).

INFORMATOR
O RYNKU
PRACY

Dobra Agencja to taka, która poprzez
profesjonalne podejście potraﬁ
Jak Polska długa i szeroka, praktycznie idealnie skojarzyć ze sobą pracodawcę
i pracownika.

wszędzie już działają Agencje Pracy Tymczasowej.
Wielu bezrobotnych zadaje sobie pytanie: czy APT na pewno są uczciwe?
Prezentowane w naszym Dodatku Agencje zawsze udzielą osobie poszukującej
pracy rzetelnej porady i pomocy. Również
pracodawca może liczyć na to, że prezentowane w naszym Dodatku Specjalnym
APT, dysponują bazami osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
Renomowane Agencje, od dawna istniejące na rynku pracy, które zdobyły spore
doświadczenie, wiedzą jak zabezpieczyć
się przed ewentualnymi przykrymi niespodziankami. Ich wiedza jest gwarancją
rzetelności, uczciwości i zapewnienia pracownikom właściwej opieki.
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Szczególnie starannie należy dobierać
APT, w przypadku wyjazdu do pracy za
granicę.
Wśród prezentowanych przez nas Agencji nie ma pseudo-pośredników, którzy żerują na naiwności ludzkiej, najpierw biorąc
pieniądze, a potem pozostawiając bezrobotnego poza granicami Polski, na pastwę
losu. Przede wszystkim należy sprawdzić,
czy dany podmiot w ogóle istnieje. Licencjonowane Agencje posiadają certyfikat
Marszałka Województwa .

INFORMATOR O RYNKU PRACY

adresowany jest nie tylko do osób bezrobotnych, ale też takich, które chcą zmienić
pracę na lepszą.

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W naszym Dodatku radzimy jak napisać
CV, wyjaśniamy jak rozpocząć działalność w ramach franczyzy, piszemy o pracy
cudzoziemców w Polsce.
Z naszego Dodatku osoba poszukująca
pracy dowie się, z usług których Agencji
warto skorzystać. Z kolei pracodawca zyska wiedzę, jaka Agencja Pracy Tymczasowej może mu pomóc w jego biznesie.

Prezentowane

w naszym

INFORMATORZE
O RYNKU PRACY

Agencje Pracy
Tymczasowej

są godne

polecenia
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Pracodawco – coraz Rynek pracy w UK:
więcej cudzoziemców W sektorze opieki nie
pracuje w Polsce
zabraknie stanowisk
Szybko przybywa w Polsce obcokrajowców, którzy u nas pracują,
ale też prowadzą swoje firmy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ponad połowa to obywatele Ukrainy.
Zaledwie trzy lata temu
liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia
emerytalno-rentowego
w
ZUS w Polsce przekroczyła 100 tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 237
tysięcy. Przeszło połowa z
nich (ok. 138 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o
pracę. Kolejne 15,5 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą
albo współpracuje przy jej
prowadzeniu.
Rzeczywista liczba obywateli innych
państw, pracujących w Polsce jest jeszcze większa, ponieważ część z nich nie ma
ubezpieczenia.

Ukraińcy
w przewadze
Za gwałtowny wzrost
liczby zagranicznych pracowników
odpowiada
przede wszystkim migra-

cja z Ukrainy. W tej chwili
Ukraińcy stanowią ponad
60 procent ubezpieczonych
w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem
liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest
ich ponad 11 tysięcy. Kolejni są Wietnamczycy (ponad 6,3 tys.), Rosjanie (5,1
tys.) i Chińczycy (ponad 4
tys.). Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego to
łącznie około 31 tys. osób.

Cudzoziemcy
w ojewództwie
śląskim
W województwie śląskim ZUS ubezpiecza ponad
9 tysięcy obcokrajowców.
Najliczniejszą grupę pod
tym kątem stanowią w województwie śląskim Ukra-

ińcy - blisko 5.300 osób.
Kolejną pod względem liczebności w województwie
śląskim grupą są Czesi (221
osób). Trzecie miejsce zajmują Chińczycy (208 osób).
Dla porównania, na koniec 2014 roku obcokrajowców w Śląskiem było blisko
8.600. Wówczas także ZUS
ubezpieczał znacznie mniej
Ukraińców - blisko 3.300
osób. Z kolei najliczniejszą
po Ukraińcach nacją ubezpieczonych przez ZUS byli
Włosi.
Warto wiedzieć, że cudzoziemiec, którego polski pracodawca zatrudni w
naszym kraju, właśnie w
Polsce, podlega ubezpieczeniom społecznym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
wyklucza to umowa między
Polską a krajem macierzystym pracownika.
red.

Zmiany
demograficzne
w Europie wpływają na
zatrudnienie. Proces starzenia się społeczeństw
oznacza rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje, m.in. w obszarze
profesjonalnej opieki nad
seniorami. Wielka Brytania jest jednym z tych
krajów, w których wykwalifikowani w opiece specjaliści z Polski mogą liczyć
na zatrudnienie, legalną
pracę i wysokie zarobki.
Nawet 9 tysięcy złotych
mogą zarobić opiekunowie
z Polski w trakcie 6 tygodniowego wyjazdu.

Opiekun osób
starszych w UK
Opiekun osoby starszej to
na Wyspach jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Zapotrzebowanie na
opiekunów jest bardzo duże.
Każdy z nich, podobnie jak
firmy świadczące domowe
usługi opiekuńcze na terenie Wielkiej Brytanii muszą
sprostać odpowiednim regu-

lacjom. Zadaniem publicznych regulatorów jest monitorowanie jakości usług
opiekuńczych oraz dbanie
o zachowanie standardów.
Praca opiekuna osób starszych wiąże się z dużą odpowiedzialnością,
dlatego rodziny w UK bardzo
ostrożnie wybierają firmy,
które świadczą usługi opiekuńcze. Pomaga im w tym
instytucja publiczna Care
Quallity Commision, która
bardzo wnikliwe weryfikuje
jakość świadczonych usług
oraz kwalifikacje opiekunów. Praca w zawodzie
opiekuna seniorów w Anglii to konieczność zdobycia szeregu kwalifikacji i
certyfikatów, przejścia kilkudniowego szkolenia oraz
wdrożenia w zasady opieki.

Kwalifikacje
opiekunów w UK
Aby zostać opiekunem
w UK konieczne są umiejętności
uwzględniające
różne obszary opieki nad
seniorem, specyfikę opieki

w chorobach otępiennych
czy z seniorami niepełnosprawnymi. Opiekunowie
przygotowywani do pracy
przez profesjonalne Agencje Zatrudnienia przechodzą
specjalistyczne kursy, przygotowujące ich do pracy w
zawodzie oraz specyfiki pracy w Wielkiej Brytanii. Konieczna jest, również znajomość języka angielskiego i
przejście testu językowego,
który przeprowadza brytyjska szkoła. Obowiązkiem
opiekuna jest też cały czas
pogłębianie i odświeżanie
zdobytej wiedzy, poprzez
np. cykliczne zdawanie testów internetowych z zakresu opieki.
Opiekun osób starszych
z doświadczeniem w Anglii
jest w pełni wykwalifikowanym przedstawicielem tego
zawodu. Posiada nie tylko
doświadczenie i wysokie
umiejętności językowe, ale
zawodowe
kwalifikacje,
pakiet certyfikatów oraz
ważnych referencji od podopiecznych.
red.
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Franczyza – biznes
pod znaną marką
Franczyza to sposób na własny biznes pod znanym logo. Korzystają z niej największe światowe marki, warto więc wiedzieć czym jest biznes
na licencji franczyzowej.
Własny biznes, mimo że we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna z najlepszych
dróg do wysokich zarobków. I co najważniejsze
ryzyko niepowodzenia we własnej działalności
gospodarczej jest we franczyzie mniejsze.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego i
informacji zawartych w „Raporcie o franczyzie
w Polsce” portalu Franchising.pl wynika, że po
pierwszych 5 latach istnienia na rynku, 80 proc.
firm opartych o model franczyzowy funkcjonuje,
zarabia i rozwija się dalej. To cztery razy więcej
niż w przypadku zwykłych firm. Franczyza daje
możliwość prowadzenia działalności w sposób
bezpieczny, według sprawdzonego pomysłu na
licencji pod znaną marką.

– Kupując licencję franczyzową decydujemy
się na prowadzenie biznesu na własne ryzyko, ale
pod szyldem franczyzodawcy. Znana marka ma w
założeniu gwarantować większą liczbę klientów
i zmniejszyć istotnie ryzyko bankructwa – mówi
Magdalena Kurda z portalu Franchising.pl.
Podstawowym obowiązkiem franczyzodawcy
jest udzielenie licencji na markę i przekazywanie
wiedzy o prowadzeniu danego biznesu w sposób
stały przez cały okres trwania umowy, zaś podstawowym obowiązkiem franczyzobiorcy jest przestrzeganie wspólnych dla całej sieci zasad prowadzenia firmy i płacenie opłat franczyzowych.
Biorca licencji może m.in. liczyć ze strony
dawcy licencji na wsparcie, czyli na szkolenia, na

kampanie promocyjne wspierające sprzedaż, czy
na know-how o danej branży i sieci, czyli kompleksową wiedzę o danym biznesie.
Popularność franczyzy to głównie zasługa „zaplecza” jakie daje ta forma prowadzenia firmy.
Potwierdza to liczba punktów franczyzowych,
która z roku na rok rośnie. Każda przedsiębiorcza
osoba w Polsce, która rozpatruje możliwość zainwestowania we własną firmę, może skorzystać
z oferty kilkuset systemów, które oferują wejście
w biznes za kwotę od kilkunastu tysięcy (małe
placówki bankowe, małe punkty gastronomiczne)
do kilku milionów złotych (stacje benzynowe, supermarkety). Posiadając 100 tys. zł kandydat na
przedsiębiorcę może już przebierać w licencjach
na biznes.
Według danych firmy doradczej PROFIT system oraz portalu Franchising.pl na rynku franczyzy w Polsce działa 1200 sieci franczyzowych
(większość z nich ma polskie pochodzenie) oraz
ok. 71,5 tys. sklepów i punktów usługowych na
licencji.
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Jakie CV zainteresuje

pracodawcę

Każde przedsięwzięcie zaczyna się tym celu można użyć zdjęć, * Kursy/szkolenia
wypunktowań i wykresów, a
od pierwszego kroku. Nie inaczej jest nawet linków zewnętrznych, /certyfikaty
Umiejętności potwierdzoze zmianą lub poszukiwaniem pracy, prowadzących do portfolio ne dokumentami lub zdobyte
jego bloga lub poza dotychczasowym dogdzie konieczne jest przygotowanie kandydata,
strony www.
świadczeniem zawodowym.
dokumentów aplikacyjnych, zwłaszNapisz o działalności w
cza życiorysu. Rekruterzy bardzo czę- stowarzyszeniach, funda- * Zainteresowania
Wybrane hobby kandydacjach i innych organizacjach
sto otrzymują setki CV w odpowiedzi non-profit.
ta. Można tu podać konkretne obszary zainteresowań
na ofertę pracy. Jednak żeby aplika- * Wykształcenie
lub krótkie opisy wybranych
cja przeszła pierwszy etap rekrutacji,
W układzie odwróconej aktywności, np. zamiast namusi być kompletna i zawierać szuka- chronologii podsumowuje- pisać lakonicznie „książki”,
my te etapy edukacji, które można rozwinąć interesujący
ne przez rekrutera informacje.
mogą być ważne dla rekruPrzygotowanie
dobrego CV warto rozpocząć od
sprawdzenia ofert pracy z
naszej specjalizacji lub interesujących nas ogłoszeń.
Szczególną uwagę należy
zwrócić na wymagania stawiane przez pracodawców:
które z nich spełniamy, jakie
kompetencje mogą być naszym atutem, a które wręcz
przeciwnie.
CV ma „sprzedać” nas, a
dokładniej nasze umiejętności, wiedzę i charakter. Zadaniem curriculum vitae jest
przekonać czytającego, że
warto nas poznać i zaprosić
na rozmowę kwalifikacyjną.
90% osób stosuje ten sam
schemat w pisaniu CV, czyli
w formacie A4, podając imię
i nazwisko, wypunktowane
szkoły, doświadczenie zawodowe i zainteresowania. To
schemat prosty, popularny,
ale nie zawsze interesujący
dla rekruterów.
CV najlepiej napisać z
pomysłem, ale jednocześnie
konkretnie.
Nowocześnie,
ale w połączeniu z przejrzystą formą. Oryginalnie, ale z
zachowaniem prostoty. Zaskakująco, ale nie żenująco.
CV powinno być żywe, ciekawe i intrygujące. Napisane
w takiej formie z pewnością
nie każdego przekona, ale tak
powinno być. Ono ma trafić
tam, gdzie my chcielibyśmy
pracować.

Od czego
zacząć i jak
poprawnie
napisać CV
* Odpowiednia
forma
Dobre CV pokazuje kandydata od najlepszej strony
– jako profesjonalistę i eksperta w swojej dziedzinie.
Podkreśleniem
opisanych
kompetencji jest oprawa
graficzna dokumentu. Nie
należy na siłę wyróżniać
CV np. graficznie – ma być

przede wszystkim czytelne i
przejrzyste. Warto za to skorzystać z dobrego wzoru CV
i zależnie od potrzeby, dostosować go do interesującej
nas oferty pracy. Na pewno
pomocne będzie profesjonalne i sprawdzone narzędzie –
Kreator CV.

* Dane osobowe
…zawierają imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
opcjonalnie datę urodzenia,
numer telefonu, adres e-mail,
który powinien być profesjonalny. Dobrze przygotowany
zawiera imię i nazwisko (w
wersji pełnej, skróconej lub
jako inicjały) i poważną domenę, tzn.
Dobry adres e-mail:
anna.nowak@up.pl
Nieodpowiedni
adres e-mail:
marysia_misia@buziak.pl
Dane te są ważne ze
względu na umożliwienie
kontaktu rekrutera z kandydatem.

* Zdjęcie
Może być, ale nie musi.
Ale jeśli decydujesz się na
jego zamieszczenie, warto,
by było profesjonalne – zostało wykonane w wysokiej
jakości, na gładkim tle i w
stosownym stroju. Najlepiej
zgłosić się do profesjonalnego fotografa.

* Doświadczenie
zawodowe
To najważniejszy element
CV. Musi zawierać nie tylko
nazwę i czas zajmowanych
kolejno stanowisk (od najnowszego), ale także ich opis
lub wypunktowanie najważniejszych obszarów odpowiedzialności. Na tym etapie
warto podkreślić obszary,
które będą szczególnie cenne
dla potencjalnego pracodawcy w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Opisz
każde z doświadczeń, pokaż
co osiągnąłeś na danym stanowisku. Chodzi o to, by
pokazać swoje sukcesy. W

tera. Pamiętajmy, że można
zrezygnować tu z przedstawiania szkoły średniej, jeśli jej profil nie będzie miał
znaczenia w naszej przyszłej
pracy albo kiedy liceum czy
technikum
ukończyliśmy
wiele lat temu. Jeśli uczyłeś
się dobrze, to podaj swoją
średnią ocen albo ocenę z
przedmiotu, który może być
brany pod uwagę. Pisząc o
wykształceniu trzeba przekonać czytającego, że nasza
wiedza na dany temat jest
spora.

* Języki obce
Opisują nie tylko znane
przez kandydata języki, ale
również poziomy ich znajomości.
Dobry przykład:
język angielski – poziom
średniozaawansowany (B2,
potwierdzony certyfikatem);
język rosyjski – komunikatywny (B1, swoboda w rozmowie i czytaniu teksów i
dokumentacji).

* Umiejętności
Na początku ustal, jakie
są oczekiwane na stanowisku, na które aplikujesz i
zastanów się, jakim jesteś
człowiekiem. Czy jesteś kreatywny, skrupulatny, samodzielny, czy jesteś mówcą
czy pisarzem, ścisłowcem
czy humanistą, odpowiedzialnym czy raczej lekkoduchem. Zastanów się, co jest
w Tobie ciekawego i w jaki
sposób dochodzisz do sukcesów. Ciężką pracą? A może
jesteś charyzmatyczny i przekonujący? Pokaż to w CV.
Nie ograniczajmy się tylko do tych najbardziej popularnych cech. Pomyślmy,
czy spośród naszych kompetencji wyróżnia nas coś wyjątkowego, np. umiejętność
negocjacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów itd.
Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej nie zapomnijmy przypomnieć sobie
przykładów z naszego życia,
kiedy te umiejętności wykorzystaliśmy.

nas obszar jako „amerykańska literatura fantastyczna
z XX wieku”. Nawet w tak
niepozornym obszarze jak
„Zainteresowania” nie warto
naciągać prawdy ani kłamać
– tak jak w innych sekcjach
CV.
Skup się na zainteresowaniach, o których możesz najwięcej opowiedzieć i opisz
je. Nie używaj ogólników.
Pisz o konkretnych przykładach. Sport nie jest ciekawy,
ale uprawianie windsurfingu
i 2. miejsce w zawodach już
tak.

* Klauzula o ochronie
danych osobowych
Jest konieczna m.in., aby
umożliwić rekruterowi kontakt z kandydatem.

Jak i do kogo
wysyłać CV
Jak już napiszemy CV, to
wysyłajmy je przez e-mail
stosując rozszerzenie .pdf,
które jest najbezpieczniejszym formatem do CV i najlepszym do wydruku. Mało
prawdopodobne, żeby pracodawca nie miał zainstalowanego programu do otwierania
.pdf. Jeśli chcesz być pewny,
że CV zostanie odczytane,
to wyślij je w obu wersjach
– .doc i .pdf. Plik z CV powinien być nazwany imieniem
i nazwiskiem kandydata, np.
Adam_Kowalski.pdf
albo
Kowalski_cv.pdf.
Dzięki
temu załącznik z naszym CV
nie zginie wśród innych bezimiennych.
Nie liczmy na dobrą skuteczność CV, wysyłając go
wszędzie, gdzie popadnie.
Skoro napisaliśmy CV pod
branżę odzieżową, nie wysyłajmy go do firmy z branży informatycznej. Zapewne
wyląduje w niszczarce na
dokumenty. Klucz do osiągnięcia dobrej skuteczności
CV, leży m.in. w ustaleniu
właściwej listy adresowej.
Pamiętaj! Na rynku pracy jesteś sprzedawcą, a towarem
są twoje kompetencje. red.

16

INFORMATOR O RYNKU PRACY

nr 10 (721)

111

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

126

 Bezpłatne badania płuc
12 marca Częstochowę odwiedzi spirobus Fundacji NEUCA dla
Zdrowia. Spirobus będzie czekał przy ulicy Bohaterów Katynia
25 a, w godz. 10.00-16.00. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w
okresie siedmiu dni przed planowanym badaniem pod tym samym
adresem, gdzie odbywać się będą badania. Na mieszkańców czekać
będzie wykwalifikowany personel, który bezpłatnie wykona badania i udzieli fachowych porad odnośnie profilaktyki chorób układu
oddechowego. Badanie spirometryczne ma na celu ocenę sprawności układu oddechowego pacjenta, w tym min: szybkość wydechu
i pojemność oddechową płuc. Na jego podstawie można wykryć
między innymi obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową a także zapalenie oskrzeli. Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 10 minut.
Rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach
także przyczynia się do pogarszającej się kondycji płuc Polaków.
Dlatego niezwykle istotna jest profilaktyka.

 Częstochowianka mistrzynią świata

we freestyle footballu

Kalina Matysiak, już po raz drugi, zajęła pierwsze miejsce podczas
Mistrzostw Świata Freestyle Football, które odbyły się pod koniec
lutego w Tokio. W zawodach „DAZN World Freestyle Masters”
wzięło udział 16 najlepszych zawodników i 8 najlepszych zawodniczek świata, według rankingu Światowej Federacji Freestyle
Footballu (The World Football Freestyle Association). Częstochowianka od samego początku była faworytką turnieju, w półfinale
spotkała się z obecną Vice - Mistrzynią Europy - Jasmijn Janssen z
Holandii, z którą głosami sędziów wygrała 3-0, natomiast w finale
o tytuł Mistrzyni Świata walczyła z zawodniczką z USA - Caitlyn
Schrepfer. Zawody rozgrywane były w systemie „Battle”, czyli pojedynków 1 vs 1, w których każdy z zawodników miał trzy wyjścia
po 30 sekund. W kategorii mężczyzn tytuł Mistrza Świata zdobył
Michał Rycaj, 4 miejsce zajął Szymon Skalski, a w TOP8 znalazł
się Łukasz Chwieduk.

 Mrozy niestraszne dla kotów
W Częstochowie przybywa solidnych, ciepłych budek, w których
schronienie mogą znaleźć wolno żyjące koty. Jest to tym bardziej
ważne, że na zewnątrz panują siarczyste mrozy. Budki pokryte są
papą. Każda kryje w sobie cztery zaopatrzone w osobne wejścia
segmenty, dzięki którym schronienie mogą w nich znaleźć cztery
zwierzęta jednocześnie. ,,Kocie domki” ustawiane są w różnych
dzielnicach miasta po uzyskaniu zgody administratora danego terenu. Aktualnie jest ich kilkanaście. Ostatnio nowe budki pojawiły się
na ulicach Starzyńskiego i Gajcego. Utrzymaniem czystości w budkach zajmują się organizacje, które w swoich statutach jako cel mają
zapisane działania w zakresie ochrony zwierząt. W naszym mieście
są to: Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w
Częstochowie, SOS Animals oraz Częstochowa dla Zwierząt. Budki czekają już na koty w Śródmieściu, Kiedrzynie, na Tysiącleciu,
Zawodziu, Ostatnim Groszu, Rakowie i teraz także Północy.
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CzAS: Żądamy 5 milionów
złotych na walkę z częstochowskim smogiem

Częstochowski Alarm Smogowy nie zasypia gruszek w popiele. Po ostatniej akcji w formie skargi na prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka, której adresatem był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowickich, CzAS,
reprezentowany przez Huberta Pietrzaka, znowu uderza w częstochowski smog. Tym razem petycja traﬁ do miejskich radnych, chociaż nie tylko. Każdy mieszkaniec Częstochowy będzie miał możliwość podpisania się pod petycją
w formie elektronicznej na stronie CzAS-u, a wersja papierowa dostępna jest w Redakcji Tygodnika 7 dni.
„Petycja do Rady Miasta Częstochowy oraz Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
Częstochowa znajduje się na liście
50 miast z najgorszym powietrzem w
kraju. Istotny wpływ na jakość powietrza ma emisja pochodząca z wykorzystania węgla do ogrzewania i spalania
go w nisko-sprawnych urządzeniach
grzewczych. Zgodnie z wynikami,
monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, szczególny
problem stanowi sezon grzewczy, w
którym występują dni z przekroczeniami normy 24-godzinnej. Analiza tych
wyników wskazuje, że znaczny wpływ
na wysokość stężeń ma sektor komunalno-bytowy, co w Częstochowie przekłada się na przekroczenia standardów
jakości powietrza w zakresie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, a także
na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu.
Sposobem na redukcję stężenia zanieczyszczeń oraz walkę z powyższymi
zjawiskami jest zmiana rodzaju urządzeń oraz paliw wykorzystywanych do
uzyskania energii cieplnej. Częstochowianie, którzy użytkują stare kotły, w
myśl zapisów śląskiej uchwały antysmogowej muszą je wymienić na nowe
lub inne źródło ciepła, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich
użytkowania, to znaczy:
- kotły eksploatowane powyżej 10 lat
trzeba będzie wymienić na klasę 5 lub
inne źródła energii do końca 2021 roku,
- kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,
- użytkownicy najmłodszych kotłów
mają czas do końca 2025 roku.
Będzie to ogromne obciążenie dla
budżetów domowych mieszkańców naszego miasta.

W związku z powyższym apelujemy o przyjęcie proponowanego
przez CzAS Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Miasta Częstochowy oraz zwiększenie zabezpieczonej
w budżecie miejskim kwoty z 500.000
zł do kwoty 5.000.000 zł w roku 2018,
na realizacje następujących celów:
1. poprawy jakości powietrza, a tym
samym komfortu i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Częstochowa;
2. uzyskania efektu ekologicznego
poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych,
z palenisk opalanych paliwem stałym w
budynkach i lokalach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych, a
przyczyniających się do przekroczenia
na terenie Częstochowy standardów jakości powietrza.
Proponowane instrumenty ww.
programu:
1. przyjęcie przejrzystego systemu
informowania mieszkańców o prognozowanej jakości powietrza dla regionu
częstochowskiego na podstawie danych
WIOŚ w Katowicach, poprzez publikacje informacji na stronach miejskich,
jak i portalach społecznościowych, administrowanych przez Urząd Miasta
Częstochowy;
2. przyjęcie systemu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
ochrony powietrza, który obejmuje:
a) trwałą zmianę starego sytemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym,
polegającą na:
- podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- zainstalowaniu ogrzewania gazowego, w tym LPG,
- zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
- zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
- zainstalowaniu kotła węglowego

lub na biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa, posiadającego klasę
5 wg. normy PN-EN 303-5:2012, bez
rusztu mechanicznego i możliwości
jego zabudowy,
b) instalację pomp ciepła;
3. objęcie dofinansowaniem budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, jednak z zastrzeżeniem, iż budynki pełnią również
funkcję mieszkaniową, a powierzchnia
użytkowa przeznaczona pod działalność gospodarczą nie jest większa niż
20%;
4. wprowadzenia systemu rutynowych i codziennych planowanych kontroli posesji w trybie art. 379 Ustawy
Prawa o ochronie środowiska. Szczególnie w budynkach wielorodzinnych
w okresie sezonu grzewczego pod kątem wykroczenia z art.191 Ustawy
o Odpadach oraz łamania zapisów
uchwały antysmogowej województwa
śląskiego;
5. ponieważ miasto nie posiada wiedzy o ilości i typie stosowanego przez
mieszkańców ogrzewania indywidualnego, wdrożenia procedur ankietowania
gospodarstwa domowego pod kątem co
najmniej:
- wieku i typu urządzenia grzewczego i stosowanego paliwa,
- stanu budynku, w tym dokonanej
bądź niedokonanej termomodernizacji
budynku oraz rodzaju (grubości) 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 dla Miasta
Częstochowy celem dalszej analizy.”
red.
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Niemcy podpisują traktat pokojowy, uznając na swoim wschodzie polskie państwo, lecz zgodę na linię
graniczną przyjmują za zabieg taktyczny, tymczasowy, wymagający radykalnej rewizji w przyszłości.
Alianci, zaakceptowawszy zasadnicze postulaty Polski na zachodzie, nie aprobują polityki wschodniej
polskich władz, kwestionując ich roszczenia wobec sąsiedzkich narodów. Jednocześnie z finałem konferencji w Wersalu, kończą się w Galicji Wschodniej walki z Ukraińcami – Polacy zwyciężają. Pokój, ustanowiony przez konferencję międzynarodową, nie jest docelowy dla żadnego z krajów na Wschodzie.
Niejasny status Rosji (trwa wojna domowa), Białorusi, Ukrainy, Litwy… – czyni z postulatu odbudowy
polskich Kresów, jako warunku stabilizacji Rzeczpospolitej, zapowiedź wojenną. Polska nie jest też
pewna wywiązania się Niemiec z ustaleń traktatu. A jednak jej niepodległość zostaje potwierdzona.

Racje Wersalu
18 stycznia 1919
– rozpoczyna się paryska konferencja pokojowa.

28 czerwca 1919
– Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski
podpisują traktat wersalski. Polska otrzymuje Poznańskie oraz znaczną część Prus Królewskich, o przynależności państwowej Warmii, Mazur i Górnego Śląska mają rozstrzygnąć plebiscyty. Zostaje utworzone
Wolne Miasto Gdańsk. Traktat nie reguluje kwestii
wschodniej granicy Polski.

Czekają nas wielkie przeciwieństwa i ciężkie trudy. Od dalszego układu pokojowego, a poniekąd od
szybkiego zwycięstwa polskiego oręża losy kresów
wschodnich i wielkość Polski zależeć będzie. Powiedzmy jednakże sobie śmiało i otwarcie, że siła,
zdrowie i trwałość Rzeczpospolitej tylko od nas samych zależą (brawa i oklaski).

21 stycznia 1920
– kończy się paryska konferencja pokojowa.

30 lipca 1919
– w Sejmie Ustawodawczym trwa debata nad ratyfikacją traktatu wersalskiego; Premier Ignacy Jan
Paderewski podczas debaty: Ojczyzna nasza wolna nareszcie! Traktat pokojowy, podpisany przez
Niemców, uznał niepodległość Polski, główne sprzymierzone i stowarzyszone mocarstwa stwierdziły ją
uroczyście. Jeśli plebiscyt na Warmii, w Prusach
Książęcych i na Górnym Śląsku na naszą wypadnie
korzyść, to odzyskamy znaczny szmat macierzystej
ziemi […]. Dziś już śmiało rzec można, że tam na
zachodzie stanęła pokaźna i piękna część państwowego gmachu Polski, stanęła mocno, na prawnych
podstawach, uznana przez wszystkie ludy i narody,
przez wszystkie największe świata potęgi. (brawa,
głos: A gdzie jest Gdańsk?) [...]. Interes naszego narodu wymaga, ażeby tam, na zachodzie, było nas
Polaków jak najwięcej, a Niemców jak najmniej.
[...]. Pomówmy otwarcie. Aliantom nie pomogliśmy wiele, [...] a jednak żądamy, ażeby oni gównie
o nas myśleli, nami się zajmowali, najkorzystniej
nasze tylko załatwiali sprawy. [...] Ocknijcie się,
otrząśnijcie, bo w całym długim szeregu dnia piękniejszego, sławniejszego, wiekopomniejszego nie
ma, daty szczęśliwszej, piękniejszej i płodniejszej
niż dzień 28 czerwca 1919. (brawa i oklaski) [...].

Paryż, 18 stycznia 1919. Posiedzenie delegatów otwierające konferencję pokojową w Paryżu. Fot. Biblioteka
Kongresu w Waszyngtonie, LC-DIG-ggbain-28298
Projekt zachodniej granicy Polski na podstawie traktatu pokojowego z 28 czerwca 1919. Fot. Biblioteka
Narodowa

Kolibki. Posterunek Straży Granicznej na granicy Polski i Wolnego Miasta Gdańska. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.

Gdańsk, 23 marca 1919. Protest niemieckich mieszkańców miasta przeciwko postanowieniom konferencji
pokojowej w Paryżu. Fot. Fotopolska.eu

Korbielów. Przejście graniczne na granicy polsko-czechosłowackiej. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

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.

Granica polsko-niemiecka koło Piaśnicy. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Jak działa turbina wiatrowa? Jak miasta zarządzają zielenią
Elektrownie wiatrowe stanowią coraz popularniejsze źródło „czystej” energii elektrycznej. W 2017 r. łączna moc zainstalowana farm
wiatrowych na świecie osiągnęła poziom 539
581 MW, co oznacza wzrost o prawie 11 proc.
w porównaniu do roku 2016.
Choć nowoczesne turbiny to precyzyjne
urządzenia, schemat ich działania jest prosty: przetwarzają energię kinetyczną, która
powstaje, kiedy wiatr wprawia w ruch łopaty wirnika, w energię elektryczną. Wał
śmigła zwykle połączony jest z przekładnią,
która zwielokrotnia ilość obrotów. Za przekładnią mieści się generator, wytwarzający
energię elektryczną.
Prym, pod względem ilości energii pozyskiwanej z wiatru, wiodą Chiny. Moc tamtejszych elektrowni jest ponad dwukrotnie

wyższa niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, i większa niż w całej Europie. W
Państwie Środka odnotowano także najbardziej dynamiczny przyrost nowych turbin
wiatrowych. Na kolejnych miejscach znalazły się USA oraz Niemcy. Według Bloomberg New Energy Finance, w 2017 r. w sektor elektrowni wiatrowych zainwestowano
w sumie ponad 107 miliardów dolarów.
Energia elektryczna generowana dzięki
sile wiatru zyskuje na znaczeniu również
w Polsce. Łączna moc zainstalowana krajowych farm wiatrowych wynosiła w ubiegłym roku 6 397 MW i była wyższa niż w
przypadku całej Afryki, Australii (wraz z
Nową Zelandią i pobliskimi wyspami na
Pacyfiku), Holandii czy Japonii i Korei Południowej.
red.

Środowisko przyrodnicze i jego stan
jest jednym z podstawowych czynników
określających jakość przestrzeni w mieście, wpływając m.in. na warunki życia
mieszkańców. Zieleń w polskich miastach
rzadko traktowana jest jako kwestia priorytetowa. Także z punktu widzenia inwestorów, ze względu na wysokie ceny gruntów w centrach miast, preferowane jest
maksymalne wykorzystanie dostępnych
powierzchni działek pod zabudowę, często kosztem zieleni. Tymczasem zieleń w
mieście pełni bardzo ważne funkcje, przynosząc mieszkańcom korzyści m.in. jako
miejsca relaksu i aktywnego wypoczynku.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole w polskich miastach pod kątem
zarządzania zielenią miejską. Wyniki pokazały, że tereny zielone były właściwie
utrzymane i zagospodarowane, a samorządy
współpracowały z lokalnymi społecznościami i prowadziły działalność edukacyjną w
tym zakresie. Zastrzeżenia NIK budzi niedostateczne uwzględnianie terenów zieleni
w planowaniu przestrzennym. NIK zwraca
także uwagę, że nie wszystkie samorządy
miały kompletne dane dot. powierzchni terenów zieleni oraz liczby usuniętych i posadzonych drzew oraz krzewów.
Z ustaleń kontroli NIK, która zbadała zarządzanie zielenią w dziewięciu miastach,
wynika, że tereny zieleni nie były skutecznie chronione przed rozwijającą się zabudową. Dokumenty strategiczne miast zawierały zagadnienia dotyczące terenów zieleni
wraz ze wskazaniem konkretnych działań
i terminów na ich realizację. Jednak mimo
to - w porównaniu do 2014 roku - łączna

powierzchnia terenów zieleni, którymi zarządzały miasta, nie zwiększyła się (wyjątek
stanowiły Piotrków Trybunalski oraz Wrocław). W sześciu miastach (z dziewięciu
skontrolowanych) nastąpił spadek udziałów
terenów zieleni i wód w łącznej strukturze
powierzchni objętych planami miejscowymi. Udział terenów zieleni w ogólnej powierzchni miast mieścił się w przedziale od
22 do 52 proc. Tereny zieleni zarządzane
przez samorządy stanowiły od 1,8 do 8,8
proc. ogólnej powierzchni gmin.
Powierzchnia terenów zielonych, przypadająca na jednego mieszkańca w porównaniu z danymi z 2014 r. zmniejszyła się
w przypadku trzech miast, nie zmieniła się
również w trzech miastach i wzrosła również w trzech. Łącznie w skontrolowanych
miastach liczba usuniętych drzew była o
blisko 17 proc. większa niż liczba nowo
posadzonych. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca najwięcej drzew posadzono
we Wrocławiu (0,019), a najmniej w Katowicach (0,003), natomiast najwięcej drzew
usunięto w Tarnowskich Górach (0,032), a
najmniej w Nowym Sączu (0,001). Zdecydowanie więcej sadzono krzewów.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca (ze wszystkich skontrolowanych miast
ogółem) wydatki na tereny zieleni w latach
2015-2016 wyniosły średnio 47 zł rocznie, a
w przeliczeniu na 1 ha terenów zieleni urządzonej 17,6 tys. zł. Najmniej na utrzymanie
i zagospodarowanie terenów zielonych wydano w Tarnowskich Górach, gdzie wydatki
te wyniosły 17 zł na osobę i 2,4 tys. zł na 1
ha, a najwięcej w Katowicach, odpowiednio
95 zł na osobę i 30,5 tys. zł na 1 ha.
red.

Wędkarze kochają naturę

Zaproszenie na
XXII Puchar Warty
(17-18.03.2018)
W imieniu Częstochowskich klubów wędkarskich:
JURAJSKIEGO
SALMOKLUBU oraz WKS SPINNER chciałbym
zaprosić wszystkich miłośników ryb łososiowatych na ogólnopolskie zawody „XXII
Puchar Warty”. Zawody te odbędą się w
dniach 17-18 marca na górskim odcinku
rzeki Warty (odcinek „no kill”) poniżej
zbiornika Poraj.
17 marca (sobota) zawody muchowe (nad
tą częścią zawodów patronat medialny objął
Tygodnik Regionalny 7 dni), a 18 marca (niedziela) spinningowe (nad tą częścią zawodów
patronat medialny objął Wędkarski Świat).
Obowiązywać będą przynęty na hakach bez-

zadziorowych lub z dogiętym zadziorem.
W związku z tym, że zawody odbywać się
będą „na żywej rybie” warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego
lub telefonu z funkcją aparatu.

Zbiórka zawodników i zapisy:
* w sobotę o godzinie 8. przed restauracją Pol
Car (Kolonia Borek, ul. Nadrzeczna 1).
* spinningiści spotykają się w niedzielę o godzinie 7. w tym samym miejscu.
Organizatorzy zapewniają: przepiękne puchary, okolicznościowe gadżety, cenne upominki
oraz wykwintny posiłek po wędkarskich zmaganiach.
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych na stronach: http://www.salmoklub.pl/,
http://www.spinerczestochowa.pl/ i www.pucharwarty.pl.
Oczywiście relacja z zawodów znajdzie się
na łamach naszego Tygodnika.
RSA

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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Dzwoni facet na policję.
– Dzień dobry, chciałbym zgłosić zaginięcie żony. Wyjechała na zakupy rano i do tej pory nie wróciła.
– OK. Jakiego jest wzrostu?
– Nie wiem dokładnie. Dość niska.
– Budowa ciała?
– Raczej normalna.
– Kolor oczu?
– W sumie to nie wiem...
– Kolor włosów?
– Ciężko powiedzieć, co chwila farbuje...
– W co była ubrana?
– Nie wiem, nie zwróciłem uwagi.
– Pojechała samochodem?
– Tak.
– Jakim?
– Czarny Chrysler 300C, sedan, silnik 6.1 HEMI, wersja
SRT8, skórzana tapicerka...

1. Domowe sposoby na odmrożenia.
Odmrożenia to czerwone, bolesne obrzęki na palcach rąk i stóp,
nosie i uszach, w miejscach najbardziej narażonych na nadmierne
zimno. Są one spowodowane zwężeniem się naczyń krwionośnych
pod skórą. Niewielkie odmrożenia można leczyć samodzielnie domowymi sposobami.
Sok z cytryny ma działanie przeciwzapalne i antyseptyczne,
dzięki nim cytryna pomoże uporać się z odmrożeniami. Potnij
cytrynę w grube plastry lub wyciśnij sok z cytryny i wetrzyj w
miejsca odmrożeń. Kurację wykonuj 2-3 razy dziennie, aby uzyskać szybką ulgę. Nie stosuj soku z cytryny, jeśli twoja skora jest
popękana, gdyż może piec.
Nagietek i aloes. Jeśli skóra jest popękana to nagietek jest najlepszym domowym sposobem na odmrożenia. Nagietek posiada
przeciwzapalne właściwości i przyspiesza gojenie. Zmiażdż garść
kwiatów nagietka. Dodaj kilka kropli ciepłej wody, dla uzyskania
gęstej pasty. Do pasty dodaj równą cześć żelu z aloesu i dokładnie
wymieszaj. Rozprowadź na miejscu występowania odmrożeń.
Sok z cebuli ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i jest
jednym z najstarszych środków na odmrożenia. Zmniejsza obrzęk,
swędzenie oraz ból. Z posiekanej drobno cebuli wyciśnij sok i
za pomocą wacika kosmetycznego wetrzyj w miejsca odmrożeń.
Pozostaw na 10-15 minut. Po tym czasie przemyj ciepłą wodą.
Upewnij się, że nie stosujesz soku z cebuli na popękaną skórę.
Pieprz Cayenne jest równie skuteczny w leczeniu odmrożeń.
Kapsaicyna znajdująca się w papryczkach łagodzi ból. Pieprz nanieś na miejsca odmrożeń za pomocą wacika kosmetycznego. Jeśli
twoja skóra jest popękana, nie stosuj tej metody.
Sok z ziemniaków ma lecznicze właściwości, zmniejsza
obrzęk oraz swędzenia w miejscu odmrożenia. Potnij ziemniaka
na grube plastry lub wyciśnij z ziemniaka sok. Wetrzyj sok lub
potrzyj plasterkiem ziemniaka miejsce odmrożenia. Sok można
zastosować na popękaną skórę.
2. Jak zatrzymać czkawkę?
a) Punkt na klatce piersiowej. Zlokalizuj kość na klatce piersiowej, która łączy żebra. Kiedy ją znajdziesz, palcem pociągnij w
górę, wyczuj jej koniec. Przyciśnij skórę w tym miejscu. Nie używaj jednak zbyt dużego nacisku i nie rób tego dłużej niż 30 sekund.
b) Punkt na ręce. Zaciśnij pięść, zauważysz dwie żyły na wewnętrznej stronie przedramienia. Pomiędzy tymi żyłami pojawia
się wgniecenie blisko nadgarstka. Punkt, który należy ucisnąć
znajduje się pomiędzy tymi żyłami, w odległości dwóch szerokości kciuka od nadgarstka. Należy go nacisnąć i przytrzymać na
20-30 sekund. c) Punkt na twarzy. Umieść palec pomiędzy górną
wargą a nosem. Delikatnie przyciśnij i przytrzymaj palec w tym
miejscu. Wytrzymaj 20-30 sekund, czkawka powinna odpuścić. d)
Punkt na brzuchu. Palcem znajdź punkt leżący pośrodku między
pępkiem a kością łonową. Przyciśnij palcem w kierunku kręgosłupa i przytrzymaj przez 20-30 sekund.

„Zasady proste w życiu mam, nie robię
drugiemu tego, czego nie chciałbym
przeżyć sam. ”
White Raven

Kaktus

Pies urodzony w 2012 roku, duży, rasy mix.
Umaszczenie białe z czarnym. Kaktus ta wspaniały,
łagodny i radosny pies, który czeka na nowy dom
od sierpnia 2017 r. Kaktus jest pod stałą opieką weterynaryjną i przyjmuje leki przeciwpadaczkowe.
Przed chęcią adopcji prosimy o kontakt telefoniczny z naszym lekarzem weterynarii.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66, schronisko.czestochowa@gmail.com

Poszukiwacze
zagubionej
cnoty
Jeszcze mróz, a mnie śni
się letni upał, wędrówka rowerem po bezdrożach Polski.
Słońce się chyli ku zachodowi, bieg kończę i szukam
zimnego piwa. Bo najlepszą
nagrodą za trud wędrówki
przez życie jest kufel zimnego piwa.
Spotykam, we śnie, reportera z „Wyborczej”, tego co
pyta „czy znalazłeś prawdę”.
Więc on się mnie pyta o tą
prawdę, a ja mu, że jej wcale nie szukam, bo mnie tu i
teraz bardziej zimne piwo interesuje. I widzę gniew jego
i tysiąca innych odbiorców;
„jak on śmiał nie szukać...
zdradził prawdę... wzgardził... porzucił... na rzecz
– wstyd powiedzieć – zwykłego piwa”. Kulę się pod
zarzutami, jak psina na progu
pałacu, próbuję tłumaczyć:
jak jeżdżę na rowerze nie zawsze prawda mnie interesuje,
czasem z większą przyjemnością szukam innych cnót
arystotelesowskich: piękna
i dobra (dobrego, zimnego
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piwa w pięknie oszronionej
butelce).
A poza tym, ryje i mordy
moje kochaniutkie, człowiek
z życia musi mieć odrobinę
przyjemności. Prawda jest
ciekawa, lecz bywa też przykra, a nawet bolesna. Kłamstwo bywa przyjemniejsze.
Niech kamieniem ciśnie ten,
kto kiedyś nie skłamał komplementem wobec miłej sobie osobie. Gorzej, gdy utoniemy w kłamstwie, żyje się
wtedy jak w malignie. Prawdę od kłamstwa dzieli czasem różnica cieńsza od włosa. Widzimy tą samą rzecz,
lecz każdy może ją inaczej
odebrać. Co jest więc prawdą, to co sami dostrzegamy i
odczuwamy, czy to co nam
nakazano widzieć i czuć...?
Czy mówimy prawdę głosząc, że Słowacki wielkim
poetą był, skoro nie przeczytaliśmy ani jednego jego
wiersza, ani kilku innych
wierszy dla porównania?
Wymyślono „penalizację

kłamstwa historycznego”, bo
takowe godzi ponoć w naszą
godność zbiorową. W godność zbiorową nie wierzę,
każdy ma ten przymiot indywidualnie. Czy kłamstwo
obraża? Czasem tak, jest już
przepis w kodeksie karnym
za takowe użycie kłamstwa w
sposób celowo znieważający.
Gdy ktoś nazwie kogoś świnią, to nie jest kłamstwo, ale
zniewaga. Ale gdy powiem,
że człowiek jako ssak naczelny pochodzi w jakiejś mierze
od świni, to nie jest obelga,
ale hipoteza. Nazwanie kogoś świnią nie jest kłamstwem historycznym, ale
biologicznym. Czy jednak
takowe bardziej nie rani godności? Dlaczego kłamstwo
historyczne mamy traktować
surowiej? A co z kłamstwem
medycznym? Mamy zalew
pseudomedycznych twierdzeń, np. że raka można wyleczyć pijąc kumys i okładając się błotem, mamy całych
ruch protestujących przeciw

szczepieniom. Czy tego typu
kłamstwa nie są niebezpieczniejsze od historycznych?
Kłamstwo historyczne urazi
naszą godność, kłamstwo
medyczne rodzić może gorsze nieszczęście: utratę życia.
Jeśli samo kłamstwo, bez
związku z zamiarem świadomej zniewagi, ma być penalizowane, uznać musimy, że
istnieją prawdy niepodważalne. Tylko ślepa wiara uznaje
niepodważalność dogmatów.
Człowiek rozwijał się cywilizacyjnie poprzez poszukiwania, przez stałą weryfikację
prawd zastanych, utrwalonych tradycją czy religią. Czy
byśmy dziś latali samolotem,
gdyby ktoś nie podważył
dogmatu, że metal nie może
unosić się w powietrzu? Penalizacja kłamstwa nakłada
kajdany na rozwój, czyni z
nas naród durniów.
Czy to jest moja prawda?
Nie, nie szukałem prawdy,
szukałem piwa.
Jarosław Kapsa
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