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APEL DO PREZYDENTA KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA
O REZYGNACJĘ ZE SPRAWOWANEJ FUNKCJI
Szanowny Panie Prezydencie!
Piszę te słowa po opublikowaniu kilkunastu artykułów prasowych, w których odsłoniłem kulisy niektórych działań częstochowskiego samorządu pod Pańskim przywództwem. Dokonałem tego, bo choć nie jestem i nie czuję się dziennikarzem, to
wstrząsnęła mną jako mieszkańcem Częstochowy skala nieprawidłowości, nepotyzmu, kumoterstwa, korupcji oraz zwykłej niegospodarności i nieudacznictwa, jaką obserwujemy w
lokalnym samorządzie w okresie, kiedy prezydentem naszego
miasta jest Pan, Krzysztof Matyjaszczyk.
Mam w ręku dowody świadczące o tym, że jeden z Pańskich
najbliższych politycznych przyjaciół i akolitów, miejski radny
SLD, przewodniczący jednej z komisji Rady Miasta, okazał się
zwykłym oszustem, fałszującym w celu wyłudzenia miejskich
dotacji dokumenty. Wcześniej odsłoniłem kulisy braku rzetelności w rozstrzyganiu publicznych „konkursów”, w wyniku których
współdysponentami naszych pieniędzy stali się kolejni Pańscy
polityczni „giermkowie”. Opisałem losy miejskiej do niedawna
kamienicy w Alei 49, nad którą od ponad roku ze strony miasta i Agencji Rozwoju Regionalnego trwała niepisana „zmowa
milczenia” – do momentu opublikowania mojego artykułu. Naświetliłem możliwe pozamerytoryczne powody uporu miasta w
sprawie lokalizacji przebiegu „Korytarza Północnego”. Zwróciłem uwagę na ogrom nieprawidłowości i brak dbałości o interes
miasta i mieszkańców przy wprowadzaniu w życie zapisów ustawy „śmieciowej”.
Wiem, że dotknąłem tylko wierzchołka góry lodowej. Mam
świadomość, że niektóre z
zaprezentowanych przeze mnie problemów mają wspólny mianownik i wspólnych „bohaterów” w negatywnym tego słowa znaczeniu (tak jest np. ze sprawą Alei 49 i Korytarza Północnego – w
obu przypadkach beneficjentami pewnych działań samorządu są
te same osoby). Jestem przekonany, że działania niektórych instytucji (w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego) mogą wydobyć na światło dzienne następne niewygodne dla Pana i Pańskiego politycznego otoczenia fakty i odkrycia. Do dokładnego
przyjrzenia się kulisom niektórych aspektów działalności miasta
i miejskich spółek przygotowują się kolejne instytucje kontrolne.
REKLAMA

Do Wojewody Śląskiego wpłynęło oficjalne pismo sygnowane
przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” o zastosowaniu w
stosunku do częstochowskiego samorządu tzw. „instrumentów
nadzorczych”. W przygotowywanych przeze mnie publikacjach w najbliższym czasie ujawnię kolejne aferalne przypadki rażącej niegospodarności w podległych Panu podmiotach
(o możliwym podłożu korupcyjnym), gdzie straty miasta z
tego tytułu znowu idą w miliony złotych. Mój notatnik pęka w
szwach od kolejnych tematów, których dostarcza mi samo życie.

peluję do Pana, Panie Prezydencie. Proszę złożyć rezygnację ze
sprawowanej funkcji - teraz, natychmiast, zanim nie będzie za późno.

A

Pana rządy przynoszą naszemu miastu głównie szkody i będą postrzegane jako kolejne cztery zmarnowane lata w dziejach Częstochowy – proszę o przerwanie tego stanu rzeczy. Jak wielokrotnie podkreślam w swoich publikacjach, stracił Pan na własne życzenie kontrolę
nad podległym Panu Urzędem i nad najbliższymi współpracownikami. W czasie kiedy Pan podryguje na ratuszowym balkonie jak rasowy
celebryta w rytm aktualnego przeboju i zbiera kolejne „polubienia” na
Facebooku, Pańscy współpracownicy działając z Pana upoważnienia
zaciągają krótkoterminowe kredyty na ponad 30 milionów złotych,
przekazują aportem miejskie nieruchomości, podejmują decyzje personalne, przesuwają środki w budżecie, podpisują projekty uchwał
dla Rady Miasta - robią wszystko to, co należy do Pana ustawowych
obowiązków.
Panie Prezydencie, proszę zachować się po męsku. Jeżeli uważa
Pan, że mieszkańcy naszego miasta nadal Panu ufają i oczekują
kolejnych czterech lat rządów SLD w mieście, niech Pan ponownie stanie w wyborcze szranki w listopadzie, aby się o tym przekonać. Jednak w tej chwili każdy kolejny dzień Pana rządów oznacza
zwiększające się straty finansowe i wizerunkowe dla miasta. Artykuł
26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta daje Panu możliwość pisemnego zrzeczenia się
mandatu w każdej chwili. Gmina Miasto Częstochowa ma uchwalony
budżet na rok 2014, miastu nie grozi w związku z ewentualną Pańską

rezygnacją paraliż finansowy ani decyzyjny. Do jesiennych wyborów
może przecież rządzić wskazany przez Prezesa Rady Ministrów komisarz – Częstochowa przerabiała całkiem niedawno taką sytuację.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaproponował Pan premierowi Tuskowi do tej roli, któregoś ze swoich zastępców - oni i tak wykonują
większość Pana obowiązków, czego koronnym dowodem jest podpisywanie przez nich w okresie minionych 3 lat olbrzymiej większości Zarządzeń Prezydenta (w czasie Pana obecności w pracy).
Od dłuższego czasu z przerażeniem dowiaduję się, że głównymi
efektami moich publikacji w podległym Panu Urzędzie Miasta, jak
również w innych opisywanych podmiotach jest poszukiwanie przez
niektóre osoby z Pańskiego otoczenia „kretów”, „kapusiów” itp. Jest
to żenujące, tym bardziej, że nie towarzyszy temu właściwie żadna
refleksja dotycząca zaistniałych nieprawidłowości. Nieważne jest zatem, jak naprawić wskazane w moich artykułach błędy, liczy się tylko,
kto „nadał” Arturowi Sokołowskiemu kolejny poruszany przez niego temat i jak ukarać winnych „przecieku”. Jak pisałem w jednym z
poprzednich artykułów – jest to typowo mafijna logika myślenia, nie
mająca nic wspólnego ze wspólnotą samorządu terytorialnego, której Pan (z mocy prawa i wskazania mieszkańców Częstochowy) jest
pierwszym reprezentantem.
Panie Prezydencie, z szacunkiem i uznaniem wspominam Pana
pracę jako Posła Ziemi Częstochowskiej w latach 2007-2010. Niestety dzień, w którym podjął Pan decyzję o zmianie sposobu pełnienia służby na rzecz swojej „małej Ojczyzny” i podjęcie się obecnie
wykonywanych obowiązków, nie był dniem dokonania właściwego
wyboru. Tym bardziej, że w ciągu ostatniego 3,5 roku bardzo Pan
honor tej naszej małej „częstochowskiej Ojczyzny” sponiewierał,
wprowadzając do współrządzenia miastem na kierownicze stanowiska swoich partyjnych SLD-owskich towarzyszy z Dąbrowy
Górniczej, Warszawy, Będzina, Bielska-Białej, Myszkowa, Rudy
Śląskiej i wielu innych miejsc w Polsce.
Sytuacja, w jakiej znalazło się obecnie moje rodzinne miasto, zmusza
mnie do wyartykułowania prośby do Pana o rezygnację. Mam świadomość nadzwyczajności tego apelu, ale mam też 100% pewności, że w
obecnej sytuacji będzie to najlepsze wyjście dla Częstochowy.
Jeszcze raz proszę – Panie Prezydencie, dla dobra Częstochowy i jej mieszkańców, apeluję do Pana o honorową rezygnację
ze stanowiska.

Artur Sokołowski
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Biały miś

Różne
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A jeśli chodzi o białe misie, to
już nawet nie jest to wartość przereklamowana, ale zwykłe przegięcie, jawna kpina ze zdrowego rozsądku. Biały niedźwiedź polarny
do miłych stworzeń nigdy nie należał; jest patologicznym mordercą, któremu w dodatku śmierdzi z
pyska zjełczała rybą.
Rzadko się trafia drugi tak bezwzględny gatunek ssaka (nie liczę
ludzi), który w swoim instynkcie
zakodował nawyk zabijania każdego, kto wejdzie na jego terytorium. Nie widzę powodów do

żalów, gdy tego potwora razem z
całym jego gatunkiem, szlak trafił z okazji zmian klimatycznych.
Wole go oglądać wypchanego,
podobnie jak mordercze tyranozaurusy.
Być może to moje zdanie nie
każdy podzieli, dogmat ochrony
biologicznej różnorodności wyklucza u wielu myśl o wytępieniu
nawet najbardziej paskudnego
gatunku. Istnieje też dwumyślowe
rozróżnienie. Uznajemy prawdę,
że niedźwiedź polarny jest groźny dla otoczenia, ale całkowicie
czymś odrębnym jest „biały miś
dla dziewczyny, la, lala,”, przytulaneczka z pluszu dla najmilszych.
Dwumyślenie jest wygodne; od
czasów pierwotnych w podobny
sposób oswajano się z każdym
złem. A że to prowadzi na manowce... Trudno. Hieną gardzimy
z niechęcią, choć jako miłośniczki
padliny nie są zagrożeniem, tygrysa lub rekina się boimy, mimo, że
owe gatunki przemoc stosują w
sposób racjonalny i przewidywalny. Białego misia kochamy, choć
jak wspomniałem, to patologiczny
morderca.
Ten sam sposób dwumyślenia
pojawia się w opisie świata polityki. Kilku wybitnych polityków
europejskich z przerażeniem odkryło, że po raz pierwszy w historii w rządzie Ukrainy zasiadają
„wielbiciele Bandery”. Zasiadają,
fakt; i co z tego: napadną na Rosję
i zaanektują Soczi.
Nie jestem wielbicielem Bandery, ani głoszonej przez nacjonalistów tej czy inne barwy ideologii. Wypada mieć jednak pewien
szacunek dla prawdy historycznej.
Ukraińcy mają prawo postrzegać skierowany przeciw Polsce
terroryzm OUN, w tych samych
kategoriach jak my oceniamy ter-

roryzm Frakcji Rewolucyjnej PPS
i pana Piłsudskiego. W obu wypadkach terror był metodą walki o
niepodległość. Nie można Bandery obciążać odpowiedzialnością za
ludobójstwo na Wołyniu. Od 1941
r. ten „ukraiński faszysta” siedział
w niemieckim obozie koncentracyjnym. To są fakty. Jest jednak
jeszcze jedna rzecz: interpretacja...
Dla Polski (przynajmniej zachodniej) największym zagrożeniem był
nazizm niemiecki. To odczuliśmy
bezpośrednio w postaci masowych
egzekucji, zagłady żydowskich gett,
obozów w których dokonywano
zbrodni ludobójstwa. Dla państw
Europy Zachodniej oraz dla Stanów Zjednoczonych także nazizm
niemiecki był wrogiem nr 1. Wojna
wprowadza propagandowy podział
na zło i dobro. Złe były Niemcy, dobrzy wszyscy walczący ze złem... A
więc także Związek Sowiecki, który
mimo swoich grzeszków znalazł się
w „dobrym” obozie.
Ten podział wynika z doświadczeń historycznych ludzi mieszkających na zachód od Bugu. A na
wschodzie: okrucieństwo zbrodni
w czasach rewolucji, ludobójstwo
„wielkiego głodu”, lata „czystek
stalinowskich”. Miedzy 1917 a
1941 rokiem zbrodnie komunistyczne pochłonęły blisko 10 mln
ofiar mieszkających na Ukrainie.
Dla świadomego patrioty ukraińskiego złem absolutnym był
Związek Sowiecki, bo on stanowił
największe zagrożenie.
Kraje cywilizowane lubią cywilizować pamięć historyczną. Dlatego w Europie obowiązuje jedna
wersja: nazizm to tygrys, którego
bać się mamy nawet kilkadziesiąt
lat po śmierci, komunizm to taki
„biały misio”, bardzo sympatyczna przytulanka. A niech ich tam.
Jarosław Kapsa

Odpowiedź ARR

Sprostowania wymagają sformułowania z tekstu autorstwa Pana Artura Sokołowskiego, w których Artur stawia
nieprawdziwe tezy i podaje nieprawdziwe informacje.
„Market na miejskiej działce w III Alei – największy
przekręt w dziejach częstochowskiego samorządu?”
Nieuprawniona instytucja. Oferta złożona przez Inwestora w ramach przeprowadzanego postępowania nie
przewiduje budowy marketu. Umowa zawarta między stronami postępowania wyłącza możliwość budowy na terenie
nieruchomości sklepów typu dyskonty spożywcze. Oferta
Inwestora przewiduje wybudowanie powierzchni biurowej
i handlowo – usługowej. Istotna część powierzchni ma zostać przeznaczona na parking. Złożona oferta przewiduje,
że powierzchnia biurowa będzie obejmowała największą
część planowanej inwestycji.
(...)działka o wartości ponad 2.000.000 zł, położona przy
Alei Najświętszej Maryi pany 49,stała się z woli prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, własnością spółki z
przewagą kapitału prywatnego. Dokonano tego z jaskrawym pogwałceniem przez Urząd Miasta Częstochowy
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. (…)
Nieprawda. Opisywana nieruchomość nie stała się własnością spółki z przewagą kapitału prywatnego. Stała się
natomiast własnością ARR w Częstochowie S.A. w wyniku dokonanego przez Akcjonarjusza aportu rzeczowego. W/w nieruchomość wciąż pozostaje własnością ARR
w Częstochowie S.A. Procedura przekazania do ARR w
Częstochowie S.A. przedmiotowej nieruchomości w trybie
aportu rzeczowego i podniesienia kapitału zakładowego jest
zgodna z przepisami prawa, w tym z ustawą o gospodarce
nieruchomościami, Ustawą kodeks spółek handlowych, jak
również z przepisami obowiązującymi na poziomie samorządu Miasta Częstochowy. Podobnie, postępowanie przeprowadzone przez ARR w Częstochowie S.A. w sprawie
rewitalizacji w/w nieruchomości zostało przeprowadzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy udziale ekspertów zewnętrznych, w tym doradców prawnych, którzy
posiadają doświadczenie przy realizacji podobnych postępowań w kraju.
Pozostawiam to do osądu Państwu Czytelnikom, skupiając się na uporządkowaniu i zrelacjonowaniu faktów. Z
góry przepraszam za trudną i wymagającą skupienia treść –
mając jednak do wyboru dokładne opisanie zastosowanego
mechanizmu „obchodzenia prawa” (…)
Nieprawda. W ramach przeprowadzonego przez ARR w

Częstochowie S.A. postępowania nie miało miejsca „obchodzenie prawa” jak twierdzi Autor, co potwierdzają odpowiednie opinie prawne podmiotów specjalizujących się
w podobnych postępowaniach.
(…) Regulamin postępowania negocjacyjnego to
14-stronicowy dokument zwierający jedno z najbardziej
zadziwiających wodolejstw pisanych pseudoprawniczym
żargonem, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem. (…)
Zdecydowanie nie można zgodzić się z określeniem regulaminu jako dokumentu pisanego „pseudoprawniczym
żargonem”. Regulamin postępowania i przyjęty tryb postępowania zostały opracowane przez doradców prawnych,
którzy specjalizują się w podobnych postępowaniach. Przygotowane opinie prawne potwierdzają poprawność przyjętego regulaminu i trybu postępowania.
(…) „Wcześniej z żadną z nich [podmiotów składających oferty – dop.] nie mieliśmy do czynienia, dlatego zupełnie nie wiemy, czego się spodziewać, jakie mogą mieć
pomysły – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu Agencji
Rozwoju Regionalnego.”
Podziwiam poczucie humoru prezesa Kozaka, ale muszę
odświeżyć mu pamięć. Tak się bowiem dziwnie składa, że
prawie 2 lata wcześniej wspólnie z Karolem Pilchowcem
podpisał się na tej samej karce papieru (pod numerem 11 i
23), współtworząc 10.05.2011 r. w imieniu ARR-u i ''Kar-Bud-u” Regionalny Częstochowski Klaster Budownictwa
i Infrastruktury „Budosfera”.
Powyższe twierdzenia Artura są nieprawdziwe, natomiast cytowana wypowiedź Marcina Kozaka dla Gazety
Wyborczej jest zgodna z prawdą,bowiem faktycznie nigdy
wcześniej żaden z podmiotów składających oferty w postępowaniu prowadzonym przez ARR w Częstochowie S.A.,
tj. zarówno Promenada Częstochowska sp. z o.o.,jak i Stowarzyszenie LIT-WA, nie wiązał się w żaden sposób z ARR
w Częstochowie S.A.
Firma Kar-Bud nie jest dla ARR w Częstochowie S.A.
stroną opisywanego postępowania i w przeciwieństwie do
tego co sugeruje Autor artykułu, ta firma nie była podmiotem składającym ofertę w opisywanym postępowaniu.
(…) od pewnego momentu obie strony postępowania
kompletnie przestały przejmować się pozorami – korespondencja ARR do „Promenady...” kierowana jest na ul. Traugutta (czyli do nowego biura „Kar-bud-u”).
Kierowanie korespondencji w sprawie pod ww. adres nie
jest wyrazem nie przejmowania się pozorami, jak pisze Au-
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tor. Wynika bezpośrednio z faktu, iż adres korespondencji
w tej sprawie został wskazany w ofercie ostatecznej złożonej przez firmę Promenada Częstochowska sp. z o.o. Stąd,
ARR w Częstochowie S.A. nie mogła postępować inaczej,
niż wysłać korespondencję w sprawie na adres wskazany
przez oferenta w ofercie.
(…) drzwi do założenia nowej spółki, powstałej po to,
by wyposażyć ją na starcie w nieruchomość przy Alei 49,
zostały szeroko otwarte. (…)
Autor formułuje kolejną nieprawdziwą tezę. Nowa spółka nie została wyposażona ze strony ARR w Częstochowie
S.A. w nieruchomość przy Alei Najświętszej Maryi Panny
49, ani na etapie powoływania nowej spółki, ani też na
obecnym etapie współpracy pomiędzy stronami. Nieruchomość wciąż pozostaje własnością ARR w Częstochowie
S.A
(…) w lutym 2014r. - wtedy to „Agencje Rozwoju
Regionalnego” wspólnie z „Promenadą Częstochowską”
utworzyły formalnie spółkę-córkę o roboczej nazwie „Promenada Investment” (...)
Autor podaje nieprawdziwą inforamację.ARR w Częstochowie S.A. nigdy nie utworzyła. Ani samodzielnie,ani
przy udziale podmiotu wskazanego przez Autora, spółki o
nazwie podanej przez Autora ARR w Częstochowie S.A.
posiada 15% udziałów w spółce o nazwie Promenada Dewelopment sp.zo.o.
ARR posiada w nowopowstałej całe 15% udziałów (odpowiadające, jak przypuszczam, wartości wniesionej aportem nieruchomości) (…)
Autor błędnie sugeruje, iż objęte przez ARR w Częstochowie S.A. 15% udziałów w nowopowstałej spółce odpowiada wartości wniesionej aportem nieruchomości. Autor
błędnie zakłada, że nieruchomość została wniesiona aportem do nowej spółki. Nieruchomość pozostaje własnością
ARR w Częstochowie S.A. i nie została wniesiona przez
ARR w Częstochowie S. A . aportem do żadnej spółki. W
przyszłości ARR w Częstochowie S.A. nie planuje wniesienia opisywanej nieruchomości w formie aportu rzeczowego
do jakiejkolwiek spółki.
Za prezydentury Krzysztofa Matyjaszczyka zarząd spółki rozrósł się do trzech osób (…)
Kolejna informacja podana przez autora jest nieprawdziwa. Liczba członków Zarządu ARR w Częstochowie S.A.
została zwiększona z jednej do trzech osób w 2010 roku
podczas pełnienia funkcji komisarza Miasta Częstochowy
przez Pana Piotra Kurpiosa.
(…) Faktem jest jednak, że regulamin całego postępowania daje nieograniczone jednoosobowe możliwości decydowania „kierownikowi ARR”, czyli Marcinowi Kozakowi
lub osobom przez niego wskazanym.
Nieprawda. Prezes Zarządu ARR w Częstochowie S.A.
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nie posiada prawnych kompetencji do jednoosobowego
decydowania w tej wszelkich innych sprawach wymagających statutowej reprezentacji ARR w Częstochowie S.A.
Spółką tą kieruje jej Zarząd, a nie jednoosobowo jej Prezes. Podobnie, Prezes Zarządu nie posiada jednoosobowo
prawnej kompetencji do samodzielnego wskazywania kogokolwiek do reprezentowania ARR w Częstochowie S.A.,
w sytuacji gdy Zarząd Spółki składa się z więcej, niż jednej
osoby, uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd, przy zachowaniu dwuosobowej reprezentacji łącznej.
Tak należy rozumieć ten zapis w regulaminie. Tym samym
Prezes Zarządy ARR jako jeden z trzech członków Zarządu
nie może w żaden sposób być określany kierownikiem zamawiającego działającym jednoosobowo, w szczególności
w opisywanym przez Autora postępowaniu.
(…) zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego uznał, iż
taki drobiazg jak zawiązanie miesiąc temu spółki-córki i
wniesienie do niej aportem działki o wartości 2 mln złotych
nie jest na tyle istotną informacją(...)
Autor podaje nieprawdziwą informację. ARR w Częstochowie S.A. nie wniosła aportem działki do spółki „córki” i
nie zamierza dokonywać takiej operacji w wyniku przeprowadzonego postępowania i ostatecznie przyjętego modelu
prawnego.
-Dochód Agencji Rozwoju Regionalnego nie przekroczy wartości ustalonej przez rzeczoznawcę
-Wpływ pieniędzy do ARR – 2-3 lata po zawarciu spółki
(dopiero w momencie jej rozwiązania)
Autor podaje nieprawdziwe informacje. W wyniku przeprowadzonego postępowania dochód ARR w Częstochowie S.A. ze sprzedaży nieruchomości ma znacznie przekroczyć wartość nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę.
Ustalone w wyniku postępowania warunki umowy przewidują zakup przez spółkę Promenada Dewelopment opisywanej nieruchomości od ARR w Częstochowie S.A.
Oferta złożona przez firmę Promenada Częstochowska sp. z o.o przewiduje zakup tej nieruchomości po cenie
znacznie wyższej od wartości wskazanej przez Autora,
a także od wartości szacunkowej wynikającej z operatu
przygotowanego przez rzeczoznawcę na zlecenie ARR w
Częstochowie S.A. Jest to wynik konkursowego trybu postępowania, w którym oferenci mogli konkurować między
sobą,między innymi proponowaną ceną zakupu nieruchomości.
W świetle zawartych umów wykluczone jest, aby zapłata ceny za nieruchomość mogła nastąpić dopiero 2-3 lata
po zawarciu spółki, ani tym bardziej dopiero w momencie
rozwiązania spółki.
Marcin Kozak, prezes ARR
Paweł Szczeszek, wiceprezes ARR
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Radny Danek - działał na własną rękę,
czy wspólnie i w porozumieniu…?
Kiedy tydzień temu opisałem historię rozliczania dotacji otrzymywanych
z Urzędu Miasta Częstochowy przez Speedway Fan Club (stowarzyszenie,
którego prezesem jest SLD-owski radny Janusz Danek) byłem przekonany,
że natychmiast znajdą się obrońcy „uciśnionego”. I nie myliłem się...

Poseł Balt pogrąża się po raz kolejny...

Zacytujmy wypowiedź szefa śląskiej SLD, posła Marka Balta, dla lokalnej
„Gazety Wyborczej”: „Ale wcale nie jest prezesem Speedway Fan Club. Sprawa
w prokuraturze także nie jest przeciw niemu. Zresztą fałszywą fakturę bardzo
łatwo dostać, zwłaszcza jeśli się robi zakupy przez internet.”
Trzy zdania i trzy przekłamania – jak na posła na Sejm RP całkiem niezły
wynik.
* Janusz Danek był i jest prezesem Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”.
* Nie wiem, z kim robi interesy poseł i skąd posiada wiedzę o tym, że fałszywą
fakturę „bardzo łatwo dostać” (może powinna o to zapytać Prokuratura?). Zarówno ja, jak i odpytani przeze mnie znajomi dokonaliśmy przez internet kilkuset
większych i mniejszych zakupów i na fałszywą fakturę „nie udało” nam się trafić.
* Niestety w przypadku Janusza Danka na „lewych” fakturach wyraźnie widnieje adnotacja, że zostały zapłacone gotówką – kompletnie nie pasuje to do narracji posła Balta o zakupach internetowych.
W dalszej części wypowiedzi Marek Balt chcąc chronić radnego Danka wdaje
się w wywody świadczące o tym, że zupełnie nie rozumie prawa (które zresztą
jako poseł sam ustanawia)... Odpowiedzialność karno-skarbową za puszczenie
w obieg „lewej” faktury ponosi bowiem zarówno sprzedający, jak i kupujący.
W tym wypadku są to jednak jałowe rozważania, bo oparte na założeniu, że to
dwa różne podmioty. W przypadku Stowarzyszenia „Speedway Fan Club” żadnej firmy „KAZMET”, z siedzibą na nieistniejącej ulicy Jarzynowej 22, nigdy
nie było. Ktoś sfabrykował firmowe pieczątki, ktoś wypisał druki faktur, ktoś
zaniósł je do Urzędu Miasta celem rozliczenia dotacji. Stowarzyszenie nigdy nie
zapłaciło za sprzęt rowerowy wymieniony na fakturach (nie sądzę, żeby miało
na tę okoliczność druki „KP”), a samego sprzętu z listy zakupów też nigdy nie
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było, bo to byt całkowicie wirtualny... Kto przyniósł „lewe” faktury do Urzędu
Miasta, wszyscy wiemy... Kto je wypisał? Myślę, że powinien na tę okoliczność
wypowiedzieć się biegły grafolog – mam wrażenie, że poszukiwania „autora”
wystarczy ograniczyć do kręgu najbliższej rodziny i przyjaciół Janusza Danka.
Kto zlecił wyrobienie pieczątek? Większość firm pieczątkarskich ma taki dziwny
zwyczaj, że starannie odnotowuje każde zlecenie...

Dowód koronny

Pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność karno-skarbowa to tylko część opłakanych skutków złamania prawa, jakie niewątpliwie tu nastąpiło. Niemniej dolegliwa powinna tu być odpowiedzialność karna z art. 270 kodeksu karnego, mówiącego o karach za podrabianie dokumentów (każda faktura jest dokumentem
księgowym). Dlaczego piszę o tym z taką pewnością zaistnienia przestępstwa
– zapyta uważny Czytelnik?
A co powiecie Państwo na to, że zwany przez złośliwych „kasjerem” częstochowskiej lewicy, SLD-owski radny-prezes Janusz Danek miał do dyspozycji
tak oto przygotowane druki faktur? Jaki tym razem obronny komentarz wymyśli
na tę okoliczność szef śląskiego SLD, poseł Marek Balt? Może głos w sprawie
zabiorą wreszcie przyjaciele Danka, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego
zastępca Jarosław Marszałek?
Nic, tylko siąść, wypisać druk „faktury” i zanieść do Urzędu Miasta celem
rozliczenia dotacji. I tak właśnie się stało…

Efekty? „Nagroda” od przyjaciół w 2014

Zachęcone sukcesami w „konsumpcji” dotacji za rok 2013 Stowarzyszenie
„Speedway Fan Club”, postanowiło „skubnąć” miejską kasę z dotacji w 2014 r.
znacznie zuchwalej. W 2014 r.
Janusz Danek złożył jako prezes wnioski o dotację z czterech różnych programów i... cztery razy zwyciężył. Po kolei:
1) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych” wniosek na kwotę 22.685 zł. Przyznana dotacja w kwocie 16.000 zł (tak, tak – to
ten sam program, w którym Stowarzyszenie „CKM Włókniarz” otrzymało na
szkolenie młodych żużlowców żenującą w stosunku do potrzeb dotację w kwocie 30.000 zł, za co Jarosław Marszałek został słusznie wygwizdany przez 7.000
kibiców na prezentacji „Włókniarza” w Hali Sportowej „Częstochowa”)
2) „Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa” - wniosek na kwotę 30.000 zł. Przyznana dotacja w kwocie 10.000 zł
3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych” - wniosek na kwotę 5.000
zł. Przyznana dotacja w kwocie 1.500 zł
4) „Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej” - wniosek na
kwotę 5.000 zł. Przyznana dotacja w kwocie 4.000 zł
Ogółem miasto przyznało 31.500 zł dla Stowarzyszenia „Speedway Fan
Club” na rok 2014 (o 10 proc. więcej niż w roku 2013). To taka miła nagroda
od przyjaciół z Urzędu Miasta dla Janusza Danka... Wszystkie rozstrzygnięcia
konkursów zatwierdził oczywiście z upoważnienia prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka jego zastępca, przyszły SLD-owski europoseł, Jarosław Marszałek.

Aspekt prawny – dlaczego Janusz
Danek nie powinien być radnym?

W przypadku radnego Janusza Danka możemy mieć do czynienia ze złamaniem aż dwóch przepisów ustawy o samorządzie gminnym, precyzującej m.in.,
czego robić radnym nie wolno. Pierwszy przepis jest jasny i czytelny:
Art. 24e. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu
zgodnie z art. 23a ust. 1.
Bezzwrotna dotacja z budżetu miasta to oczywiście rodzaj darowizny na
rzecz Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, którego Janusz Danek ciągle
pozostaje prezesem. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby zrezygnował z prezesury pozostając szeregowym członkiem stowarzyszenia (tak,
jak zrobiła to jego SLD-owska koleżanka, radna Ewelina Balt w przypadku
„Wybierzmy przyszłość”), ale jak widać radnemu Dankowi nawet nie przyszło to do głowy. Co do tego czy zaistniała sytuacja podważa zaufanie wy-

PRZEPROSINY
W wydaniu specjalnym doszło
do pomyłki drukarskiej na stronie
4. Opis pod zdjęciem Pana Pawła
Koniecznego został pomylony z
opisem Pana Michała Koniecznego.

PAWEŁ KONIECZNY – od roku
prezes miejskiej spółki ZGM TBS
zarządzającej
mieszkaniami
komunalnymi, swego czasu usunięty z UM przez Tadeusza
Wronę, wrócił tam za kadencji Matyjaszczyka, brat
Wojciecha Koniecznego.
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MICHAŁ KONIECZNY – naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta, buduje
przyszkolne boiska za pieniądze z
opłat za koncesje alkoholowe (czemu sprzeciwiają się służby
prawne wojewody), nie jest
bratem Wojciecha i Pawła.

Gorąco
przepraszamy
obu Panów, a zwłaszcza
Pana Pawła Koniecznego.
Pomyłka była niezamierzona i dziś naprawiamy
swój błąd.

borców do wykonywania mandatu radnego, pozostawię to bez komentarza...
Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Tu już sprawa nie jest taka oczywista, bo Stowarzyszenie „Speedway Fan
Club” w przeciwieństwie np. do wspomnianego „Wybierzmy przyszłość”, prowadzenia działalności gospodarczej w KRS nie zadeklarowało. Orzecznictwo
sądów administracyjnych wskazuje jednak na konieczność każdorazowego ustalania stanu faktycznego, a zatem otwarte pozostaje pytanie, czy bieżąca praca
stowarzyszenia nie nosi znamion prowadzenia działalności gospodarczej?
W sprawie Janusza Danka z wnioskiem o przeprowadzenie tzw. działań nadzorczych do Wojewody Śląskiego zwrócił się częstochowski Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność”. Doceniając szlachetność intencji, trzeba jednak zwrócić
uwagę związkowcom na niewłaściwego adresata pisma. Powinien nim być przewodniczący Rady Miasta, Zdzisław Wolski (SLD), bo to Rada Miasta jest władna w drodze uchwały wygasić mandat Janusza Danka, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Dopiero po tym terminie,
wobec bezczynności Rady, Wojewoda może wydać tzw. zarządzenie zastępcze.

Apel do Janusza Danka

Szanowny Panie Radny! Nie będę tu apelował do Pańskiego poczucia
uczciwości, honoru itp. Nie oczekuję również od Pana zrzeczenia się mandatu radnego. Odwołuję się do czegoś zupełnie innego – Pańskiego życiowego
pragmatyzmu, sprytu i tzw. umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Panie Januszu! Niech Pan zacznie mówić! Tylko złożenie pełnych i obszernych
wyjaśnień oraz współpraca z organami do tego celu ustanowionymi przez Państwo Polskie, może poprawi Pańską sytuację. Osoby, które wciąż jeszcze (choć
z każdym dniem coraz bardziej niechętnie) przyznają się do przyjaźni z Panem,
już za chwilę odwrócą się do Pana tyłem. Jak sam Pan wie, dokładnie taka sama
sytuacja ze strony tych osób miała miejsce kilka miesięcy temu, przy okazji problemów z prawem innego dobroczyńcy częstochowskiego żużla, zwanego przez
pewien czas Arturem S. (zbieżność inicjałów z autorem artykułu przypadkowa).
Mam świadomość, że Pana wiedza na temat tego, co dzieje się w częstochowskim magistracie i SLD może okazać się dla wielu osób bardzo niewygodna, ale
niech Pan najpierw pomyśli o sobie. Wypranie brudów (choćby nawet publiczne)
i tak przecież wcześniej lub później nastąpi. Uważam, że szczera spowiedź oraz
okazanie żalu za popełnione grzechy jeszcze nikomu nie zaszkodziły.
Artur Sokołowski
REKLAMA
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Poznaj wyjątkowe
produkty wielkanocne

Ręcznie wykonane dekoracje świąteczne, wielkanocne pieśni Koła Gospodyń Wiejskich oraz rękodzieło
artystyczne – te i wiele innych atrakcji będzie czekać
w Centrum Handlowym Auchan Częstochowa podczas
jarmarku, który rozpoczyna się już w najbliższy piątek.
Przez trzy dni goście galerii będą mogli podziwiać prace wykonane przez lokalnych artystów.
Coraz częściej poszukujemy jedynych w swoim rodzaju wyrobów. Do takich oryginalnych przedmiotów
należą te, wykonane własnoręcznie. O wyższości wyrobów hand made nad masową produkcją przekonają
się wszyscy goście Centrum Handlowego.
- Wielkanoc to wyjątkowy czas dlatego chcemy za-

prezentować gościom naszej galerii handlowej równie
wyjątkowe świąteczne dekoracje, a także przekazać najmłodszym tradycje Wielkiej Nocy. Dodatkowo wydarzenie to będzie okazją do podziwiania prac lokalnych artystów - mówi Aleksandra Rzońca, menedżer Centrum
Handlowego Auchan Częstochowa.
Podczas trzydniowego jarmarku w galerii handlowej będzie można przyjrzeć się oraz zakupić ręcznie
wykonaną biżuterię artystyczną, a także ręcznie wyszywane torby.
Targi będzie można odwiedzić od piątku 11 kwietnia do niedzieli 13 kwietnia w godzinach 10.00 – 20.00.
red.

REKLAMA

POŻYCZKA
Nawet w 24 godz-

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

801 700 088
lub
VII ŚWIĘTO
PALMY WIELKANOCNEJ

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i odwiedzających nasze miasto gości w III Aleję Najświętszej Maryi Panny na VII Święto Palmy Wielkanocnej.
Od piątku do niedzieli, 11-13 kwietnia od
godz. 11.00–19.00 w III Alei będzie można kupić m.in. ozdoby i upominki świąteczne oraz produkty spożywcze. Będą też degustacje i pokazy

przygotowane przez wystawców.
W sobotę, 12 kwietnia odbędzie się konkurs „Na
Świątecznego Mazurka i Wielkanocną Babę” przygotowane przez uczniów szkół gastronomicznych z
Częstochowy i regionu. W niedzielę każdy może wziąć
udział w konkursie na najpiękniej wymalowane pisanki
i warsztatach wyplatania tradycyjnej palmy wielkanocnej. Będą też zawody, quizy i animacje.
Organizatorem jarmarku jest Częstochowska Organizacja Turystyczna.
red.

33 496 00 61

* całkowita opłata za rozmowę to 0,35 zł brutto
** koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

*

**

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze
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Odwiedź Targi w Częstochowie!

H

ala Polonia przy ulicy Dekabrystów w Częstochowie zmieni się w najbliższy
weekend w centrum wystawiennicze nowoczesnych technologii budowy, remontu i modernizacji domów i mieszkań.

zwiedzającym fachowym doradztwem z zakresu
budownictwa.
Szeroki asortyment oferowanych wyrobów
obejmuje wszystko począwszy od nieruchomości
i projektów poprzez materiały, chemię budowlaną, schody, posadzki, podłogi, pokrycia dachowe,
okna, drzwi, fasady, ogrzewanie, klimatyzację,

W piątek, sobotę i niedzielę w godzinach od
10:00- 18:00 odbywać się tam będą Częstochowskie Targi Budownictwa Wiosna 2014.
Po raz kolejny kilkudziesięciu wystawców z
branży zaprezentuje swoje oferty i służyć będzie

www.targictb.pl
REKLAMA

wentylację, wyposażenia wnętrz usługi
wykończeniowe, architekturę krajobrazu kończąc na wyposażeniu ogrodów.
Targi honorowym patronatem objął
Prezydent Miasta Częstochowy Pan
Krzysztof Matyjaszczyk. Pan Prezydent
wręczy w dniu 12 kwietnia o godzinie
12:00 dyplomy i pamiątkowe statuetki
REKLAMA

targów wystawcom – laureatom konkursu na
najlepszą prezentację oferty handlowej oraz
konkursu na najlepszy produkt prezentowany na targach.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do
odwiedzenia Hali Polonia, obejrzenia stoisk i skorzystania z przygotowanych przez
wystawców, licznych atrakcji związanych z
szeroko pojętą branżą nieruchomości, budownictwa i wyposażenia wnętrz.
Szczegółowe informacje na stronie
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Wymarzony dom Polaków, którzy podjęli się jego budowy w latach 2012-2013, kosztował ich średnio 550.000 złotych, wliczając w to koszt działki. Najpopularniejsze były tradycyjne domy
murowane z cegły ceramicznej, bez piwnic– wynika z analizy ponad 3,5 tysiąca zapytań ofertowych.

Ile kosztuje
wybudowanie
domu w Polsce?
Zaczynamy od działki
Pierwszym kosztem, jaki ponoszą inwestorzy podejmujący się budowy domu, jest
zakup działki. W latach 2012-2013 Polacy
najczęściej stawiali domy na działkach o
powierzchni 1.000-2.000 metrów kwadratowych (40,9 proc. ankietowanych). Ponad 1/3
respondentów nabyła działkę o powierzchni mniejszej niż 1.000 m kw. Ponad połowa
kupionych działek jest zlokalizowana na terenach wiejskich (59,2 proc.), gdzie ceny są
najniższe i wynoszą średnio 79 zł za m kw.
Cena za metr kwadratowy zależy od wielkości miejscowości, w jakiej ma zostać zrealizowana budowa i w największych miastach wynosi średnio 549 zł.

Jaki będzie dom?
Powierzchnia użytkowa budowanych domów mieści się w przedziale 100-150 metrów
kwadratowych (40,3 proc. odpowiedzi).
Choć najczęściej buduje się dom według
gotowego projektu (66 proc.), w porównaniu

do ubiegłego roku rośnie liczba osób, które
decydują się na droższe rozwiązania i zamawiają indywidualny projekt przygotowany
zgodnie z ich oczekiwaniami.
Od dwóch lat można zaobserwować, że
Polacy zgodnie z tradycją budują zazwyczaj domy murowane z cegły ceramicznej,
zwłaszcza z Porothermu. W roku 2013 tę
technologię budowy wybierało 41,5 proc.
użytkowników poszukujących ekipy budowlanej w serwisie.
Jak wynika z analizy zapytań ofertowych,
blisko połowa Polaków jest zainteresowana położeniem na swoim dachu dachówki
ceramicznej (44,9 proc.). Często wybierana
jest również blacha i blachodachówka (36,3
proc.).
Ze sporym wydatkiem wiąże się budowa
piwnicy. Analizując zapytania, potwierdza
się teza, że w poszukiwaniu oszczędności coraz więcej osób rezygnuje z podpiwniczenia
domu. W roku 2013 decydował się na to jedynie co dziewiąty inwestor (11 proc.).
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atest

szamba betonowe, PZH
i gwarancja na
ekologiczne
100 %
pojemność od 4 m3 do 12 m3
transport HDS - cały kraj
cena od 900 zł

szczelności

 503 617 335

Targi budowlane

Koszty realne
a wycena firm
Poszukując firmy budowlanej, której
zostanie zlecona budowa domu, ankietowani najczęściej deklarowali chęć
budowy do stanu surowego zamkniętego, a więc wyposażonego w drzwi
i okna (33,4 proc. zapytań). Oddanie
w tym stanie domu o powierzchni 100-150 metrów
kwadratowych to koszt rzędu średnio 297.000 złotych.
Budowa domu „pod klucz”
była natomiast wyceniana na
360.000 zł.
Warto jednak pamiętać, że
w trakcie prac nad budową
domu mogą pojawić się nieprzewidziane we wstępnej
wycenie koszty, jak na przykład budowa drogi dojazdowej, podłączenie wody i
kanalizacji do wodociągów,
wynajem sprzętu budowlanego czy wzrost cen materiałów budowlanych. Dla
większości ankietowanych
dodatkowe koszty nie przekroczyły 10 proc. początko-

REKLAMA

wej wyceny budowy domu (44,1 proc.
odpowiedzi).

Im wcześniej,
tym lepiej
Polacy decydujący się na budowę
domu poszukują ekipy budowlanej stosunkowo późno, bo zaledwie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem planowanego terminu rozpoczęcia prac (50,7
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proc. zapytań). Eksperci podkreślają,
że warto dobrze rozplanować sobie zadania związane z budową domu. Cały
proces inwestycyjny od kupna działki
po wykończenie domu zajmuje ankietowanym najczęściej od roku do 3 lat.
Im wcześniej rozpocznie się poszukiwania ekipy budowlanej, tym większa
jest szansa na znalezienie korzystnej
oferty. Wcześniejsze pozyskanie propozycji form budowlanych pozwala na

ich rzetelne porównanie oraz nie tylko
wybranie oferty na kieszeń inwestora,
ale również zwiększa szanse na znalezienie solidnej ekipy budowlanej, która profesjonalnie i rzetelnie wybuduje
wymarzony dom.
Po zakończeniu wszystkich zmagań
związanych z budową nowego domu,
nie pozostaje nam nic innego – jak
szczerze i długie lata się nim cieszyć.
red.
REKLAMA
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Częstochowska prawica się jednoczy
„Częstochowskie środowiska prawicowe jednoczą się przed najbliższymi wyborami. Podczas sobotniej konferencji prasowej liderzy częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, Unii Laikatu Katolickiego oraz
Wspólnoty Samorządowej poinformowali o zawartej koalicji, razem uścisnęli sobie dłonie i zaprosili wszystkich, którzy identyfikują się z ich celami do współpracy.
Wydano pierwszy wspólny komunikat:
„Stworzenie silnej koalicji politycznej - przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta Częstochowy i do Rady Miasta Częstochowy – jest
wspólnym dziełem Prawa i Sprawiedliwości i Unii Laikatu Katolickiego
oraz Wspólnoty Samorządowej, a także bliskich nam i współpracujących
z nami innych ważnych organizacji i środowisk częstochowskiej prawicy.
Najważniejsze ustalenia umowy koalicyjnej, podpisanej przez prezesa Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie - Szymona Giżyńskiego, prezesa Unii Laikatu Katolickiego - Józefa Błaszczecia
i przewodniczącego Wspólnoty Samorządowej - Konrada Głębockiego,
dotyczą: ustanowienia jednej, wspólnej listy kandydatów w wyborach
do częstochowskiej Rady Miasta oraz wysunięcia Artura Warzochy, jako
wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Częstochowy. Integralną
częścią tego porozumienia jest ustalenie, iż w sytuacji wyboru Artura Warzochy na stanowisko prezydenta Częstochowy, jego pierwszym zastępcą
zostanie Konrad Głębocki.”
Za najważniejsze priorytety programowe ustalono:
* „odwrócenie negatywnych trendów demograficznych w Częstochowie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy;
* rozwój Częstochowy postrzeganej, jako ważnej polskiej metropolii; z
koniecznością i celem powrotu na wojewódzką mapę Polski;

Aktualności

* uniwersytecka Częstochowa, istotnym w skali kraju ośrodkiem akademickim i naukowym;
* Częstochowa – ważnym centrum polskiego patriotyzmu.”
„Dokonał się akt połączenia sił częstochowskiej prawicy przed wyborami samorządowymi, akt koalicji politycznej” – powiedział podczas
konferencji poseł PiS i lider okręgu częstochowskiego tej partii, Szymon
Giżyński. „Są tutaj razem przedstawiciele ugrupowań, które były reprezentowane w częstochowskiej radzie, ale nie zawsze współdziałały razem,
zwłaszcza w sprawowaniu władzy. Tworzymy jedną listę w wyborach
i mamy wspólną reprezentację, na początek, na dwa najważniejsze stanowiska wykonawcze: prezydenta – Artura Warzochę i wiceprezydenta
– Konrada Głębockiego. To przełom. Jest to pierwsze w Częstochowie
porozumienie szerokiej prawicy, zawarte po 1990 roku. Uściskiem dłoni
liderów: PiS-u, ULK, Wspólnoty Samorządowej i wspólnego kandydata
na prezydenta manifestujemy jedność naszych politycznych i programowych celów”.
„Szczegółowy program zostanie przedstawiony na przygotowywanej,
specjalnej konferencji programowej i kolejnych konferencjach prasowych” – zapowiada Artur Warzocha, kandydat prawicowej koalicji na
prezydenta Częstochowy. „Niezwykle ważnym jest, aby przekonać do
pracy dla miasta, zapewnić udział w życiu publicznym i dać możliwości
rozwoju młodym ludziom, którzy obecnie emigrują z Częstochowy. We
wszystkich, uczestniczących w koalicji, ugrupowaniach udział młodych
osób jest znaczący. Ja z Konradem Głębockim mamy wspólne, codzienne
doświadczenia z pracy na uczelni z młodymi ludźmi. Wiem co ich trapi,
jak postrzegają miasta i jakie mają obecnie ograniczenia gospodarczo-ekonomiczne. Młodzież startująca w dorosłe życie w Częstochowie ma
ogromne problemy. Nasza młodzież jest mądra - nie da się omamić hasłami – a my młodym ludziom chcemy przedstawić w programie wyborczym
konkrety”.
„Wbrew doniesieniu jednej z lokalnych gazet, decyzja o wspólnym starcie i koalicji z PIS-em i ULK została podjęta przytłaczającą większością
głosów członków Wspólnoty Samorządowej, wymagała nie tylko mojej
zgody, ale i akceptacji całego środowiska, wszystkich ugrupowań tworzących Wspólnotę Samorządową” - poinformował Konrad Głębocki „Ta
zgoda jest całkowicie jednoznaczna i oznacza ona wejście do tej koalicji
całego naszego środowiska, wszystkich jego organizacyjnych segmentów.”
Wszyscy kandydaci ugrupowań biorących udział w koalicji częstochowskiej prawicy wystartują na jednej liście do Rady Miasta, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
Jb”.

Wójt Gminy Starcza informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Starczy
oraz na stronie internetowej Urzędu
www.bip.starcza.akcessnet.net
został umieszczony na okres 21 dni tj.
od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku
wykaz dotyczący dzierżawy nieruchomości
położonej w miejscowości Łysiec
z przeznaczeniem na usługi w zakresie,
pomocy społecznej i rekreacji.
REKLAMA

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej

W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rejonowej
Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie, powołanej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji: Tomasz Pidzik - sędzia Sądu Apelacyjnego
w Katowicach Komisarz Wyborczy w Częstochowie
Zastępca Przewodniczącego Komisji: Robert Grygiel - sędzia Sądu
Okręgowego w Częstochowie

Członkowie Komisji: Zofia Wolna - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sławomir Brzózka - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Marta Juszczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
Sekretarz Komisji: Andrzej Jedyk - Dyrektor Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Częstochowie.
Komisja ustaliła, że dyżury członków Rejonowej Komisji Wyborczej
odbywać się będą w siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie przy
ul. Sobieskiego 7, pok. 201 , tel./fax 34 3244224 we wtorki i piątki w
godz. 900-1200.
Przewodniczący Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Cze-wie
Tomasz Pidzik

Wielkanocne tradycje regionu w Olsztynie
Goście, gospodynie i twórcy ludowi z czterech powiatów uczestniczyli
w Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która
odbyła się w hali sportowej w Olsztynie.
Dziewiąta już edycja prezentowania bogactwa tradycji Świąt Wielkanocnych, zgromadziła w Olsztynie setki znakomitych gości: parlamentarzystów,
samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa, artystów i działaczy, którzy na wielu płaszczyznach przyczyniają się do zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu.
Ponad pięćdziesięciu wystawców zachwyciło uczestników wybornym,
tradycyjnym smakiem i barwnymi dekoracjami. Na stołach królowały po-

Petycja mieszkańców

ul. Tkackiej

„Do zastępcy prezydenta Mirosława Soboraka
W związku z nasilającym się ruchem samochodów na ulicy Tkackiej,
chcielibyśmy przedstawić swoje argumenty i propozycję na budowę łącznika ulic Tkacka z Legionów.
Ruch na ulicy Tkackiej od wielu lat się nasila, a w godzinach pracy Urzędu Skarbowego, Biura Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przychodni Rejonowej, praktycznie paraliżuje całą ulicę Tkacką, Tomasza Edisona i Dymitra Mendelejewa. Codziennie przejeżdża przez tę ulice kilkaset

trawy i ozdoby znane z tradycji Świąt Wielkiej Nocy. Można je było podziwiać, degustować i kupować. Dodatkową atrakcją były występy lokalnych
artystów.
Uczestniczący w Prezentacji twórcy otrzymali dyplomy, a Koła Gospodyń Wiejskich podziękowania i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Gminę Olsztyn.
Organizatorami Prezentacji byli: Regionalny Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych, Gmina Olsztyn, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz
Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego, OSP w Olsztynie.
red.
samochodów, które niszczą i tak już znajdującą się w kiepskim nawierzchnię. Bardzo mała ilość miejsc parkingowych pod instytucjami Państwowymi powoduje, że petenci urzędów i przychodni zostawiają swoje pojazdy na
trawnikach, bramach posesji sąsiadujących, chodnikach itp. utrudniając w
ten sposób życie mieszkańcom okolicznych domów. Sytuacja ta jest również
zagrożeniem dla pieszych, zwłaszcza dzieci, ponieważ połowa ulicy Tkackiej nie posiada chodnika.
Częste wizyty Straży Miejskiej w żaden sposób nie poprawiają sytuacji,
która z roku na rok się pogarsza.
Nasza propozycja rozwiązania tego problemu jest bardzo prosta i wiąże
się z niewysokim kosztem budowy łącznika ulic Tkacka-Legionów. Łącznik ten w bardzo dużym stopniu odciążył by ruch na ulicy, a wykorzystanie
miejsca wzdłuż ogrodzenia Urzędu Skarbowego pozwoliłoby pozyskać kilka cennych miejsc parkingowych.
Mieszkańcy ulicy Tkackiej."

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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redakcja7dni@interia.pl
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ul. Nowowiejskiego 6/16
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Wędkarz
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Kolejna edycja Muchowego Puchar Warty, który jak co roku zorganizował Częstochowski „Salmoklub”
- już za nami. W miejscowości Borek stawiło się 44
uczestników. Pogoda na wędkowanie była wyśmienita, a atmosfera wśród wszystkich uczestników jeszcze
lepsza. i mimo, że w tym roku wielu stałych bywalców
nie dojechało, bo zatrzymały ich prywatne sprawy ci,
którzy przybyli na XVIII Muchowy Puchar Warty w
większości pokonali wiele kilometrów, by dotrzeć na
miejsce. Nie brakowało wędkarzy z Bystrzycy Kłodzkiej, Kielc, Ustronia, Piotrkowa, Łodzi, Tarnowskich
Gór czy też z Czarnego Dunajca. W tym roku po raz
pierwszy zawody odbyły się na żywej rybie w formule
„no kill”, co okazało się wielkim sukcesem.
Każdy startujący otrzymał specjalnie przygotowaną miarkę, przy której fotografowano rybę (tylko w
jednym przypadku przygotowana miara okazała się
zbyt mała), która szybko wracała do wody. Większość
uczestników (w tym jedna kobieta Ksymena Tracz reprezentantka „Salmoklubu”) miało kontakt z dużymi
pstrągami potokowymi. Nie jeden poczuł na wędce
lub zobaczył wyjście do muchy ponad 50-centymetrowej ryby. Jeden z kolegów, który został po braniu ze
zmiażdżonym hakiem krzyknął, „ co Wy tu w tej wodzie macie, co tu w niej pływa”. Jedna sześćdziesiątka
mimo prawie dwu godzinnego podawania jej wszelakich much pozostała niewzruszona spokojnie pływając
sobie w odmętach Warty.

XVIII Muchowy Puchar WARTY

Części oficjalnej towarzyszył pokaz wędek i kołowrotków muchowych zorganizowany przez firmę
Harius. Częstochowski „Salmoklub” dziękuje sponsorom (bez których taka impreza nie miała by miejsca)
i uczestnikom za wspaniałą atmosferę jednocześnie
zapraszając wszystkich na kolejny XIX Muchowy Puchar Warty w 2015 r.
W całych zawodach sklasyfikowano 21 zawodników, a oto najlepsza dziesiątka:
1. Andrzej Tracz – SALMOKLUB CZĘSTOCHOWA
2. Mariusz Kiser – KOŁO OKOŃ CZĘSTOCHOWA
3. Andrzej Biernacki – SALMOKLUB CZĘSTOCHOWA
4. Mirosław Grabowski – BYSTRZYCA KŁODZKA
5. Adrian Milczarek – KLUCZE
6. Andrzej Kokoszka – SALMOKLUB CZĘSTOCHOWA
7. Zbigniew Bujok – USTROŃ WISŁA
8. Mirosław Pieślak – CZARNY DUNAJEC
9. Robert Buczkowski – BYSTRZYCA KŁODZKA
10. Sławomir Jurkan – CZARNY DUNAJEC

Po zawodach przy wspólnym obiedzie zwycięzcy
otrzymali puchary i upominki. Poza tym rozlosowano
wśród wszystkich całą masę gadżetów wędkarskich.
Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejsze wy-

konanie sztucznej muchy, który wygrał niżej podpisany. Wszystkie konkursowe muchy trafią na aukcję, z
której fundusze przeznaczone zostaną na Warciański
odcinek „Krainy pstrąga i lipienia”.

Najlepszą drużyną okazała się ekipa z CZARNEGO
DUNAJCA.
Tekst i zdjęcia: Daniel Kasprzak

Pierwsze sparingowe zwycięstwo Lwów
W niedzielę KantorOnline Włókniarz Częstochowa pokonał GKM
Grudziądz 54 – 36. To pierwsze sparingowe zwycięstwo Lwów w tym
roku.
Biało-zieloni do niedzielnego pojedynku przystąpili mocno osłabieni.
Zabrakło kontuzjowanego Grigorija Łaguty, przerwę postanowił sobie
zrobić również Michael Jepsen Jensen, który poobijał się w sparingu z
Wrocławiem. Ponadto Grzegorz Walasek miał na ten dzień zaplanowane
zawody indywidualne w Zielonej Górze, gdzie zajął drugie miejsce. W
zamian za to w składzie Lwów zagościł Peter Kildemand, który podczas
ostatnich sparingów przebywał na Wyspach Brytyjskich, gdzie liga ruszyła
pełną parą.
Na niedzielny sparing przygotowano zupełnie inny tor niż ten na test-mecz z Wrocławiem. Zmiana wyraźnie wyszła biało-zielonym na dobre
ponieważ cała drużyna zaliczyła bardzo dobre zawody. Z najlepszej strony zaprezentowała się formacja juniorska, a szczególnie nie mogący się
ostatnio dogadać ze sprzętem Artur Czaja. Młodzieżowiec Włókniarza
imponował szybkością i przede wszystkim jazdą na dystansie, szczególnie szarże pod samą bandą mogły się podobać. Innym wyróżniającym się
zawodnikiem był Mirosław Jabłoński, który wyraźnie bardzo poważnie
traktuje swoje zapowiedzi o walce o skład.
REKLAMA

Kolejnym sprawdzianem biało-zielonych będzie spotkanie z Wrocławiem na wyjeździe. Niestety w momencie wysłania tego numeru do druku wynik sparingu nie był jeszcze znany. Natomiast w niedzielę pierwsze
ligowe emocje. Na początek KantorOnline Włókniarz uda się na spotkanie
do Leszna.
Dk
foto: Marek Dziurkowski
GKM Grudziądz - 36
1. Daniel Jeleniewski - 8+1 (3,2*,d,2,1)
2. Andriej Karpow - 6 (0,3,3,-)
3. Norbert Kościuch - 9+1 (1*,1,2,3,2)
4. Daniel Nermak - 2 (2,0,0,0)
5. Ales Dryml - 8 (1,1,1,3,2)
6. Marcin Nowak - 1+1 (0,0,1*)
7. Mike Trzensiok (gość) - 2 (2,-,0,0)
8. Oskar Bober - 0 (0,0)
REKLAMA

Włókniarz Częstochowa - 54
9. Rune Holta - 12+2 (2,2*,3,2,3)
10. Rafał Szombierski - 6+2
(1*,3,1,1*)
11. Mirosław Jabłoński - 9
(3,d,3,3)
12. Rafał Malczewski - 4+1
(0,1,2*,1)
13. Peter Kildemand - 8+2
(2*,2*,2,2,d)
14. Hubert Łęgowik - 5 (1,3,0,1)
15. Artur Czaja - 10 (3,3,1,3)
16. Oskar Polis - NS

Bieg po biegu:
1. Jeleniewski, Holta, Szombierski, Karpow 3:3
2. Czaja, Trzensiok, Łęgowik, Nowak 4:2 (7:5)
3. Jabłoński, Nermark, Kościuch, Malczewski 3:3 (10:8)
4. Czaja, Kildemand, Dryml, Bober 5:1 (15:9)
5. Karpow, Jeleniewski, Malczewski, Jabłoński (d3) 1:5 (16:14)
6. Łęgowik, Kildemand, Kościuch, Nermark 5:1 (21:15)
7. Szombierski, Holta, Dryml, Nowak 5:1 (26:16)
8. Karpow, Kildemand, Czaja, Jeleniewski (d1) 3:3 (29:19)
9. Holta, Kościuch, Szombierski, Nermark 4:2 (33:21)
10. Jabłoński, Malczewski, Dryml, Trzensiok 5:1 (38:22)
11. Kościuch, Kildemand, Szombierski, Bober 3:3 (41:25)
12. Jabłoński, Jeleniewski, Nowak, Łęgowik 3:3 (44:28)
13. Dryml, Holta, Malczewski, Nermark 3:3 (47:31)
14. Czaja, Dryml, Łęgowik, Trzensiok 4:2 (51:33)
15. Holta, Kościuch, Jeleniewski, Kildemand (d4) 3:3 (54:36)

KantorOnline
sponsorem
tytularnym
Włókniarza!
Podczas wtorkowej konferencji prasowej Włókniarz podał nazwę
nowego sponsora, który wejdzie do nazwy zespołu. Drużyna wystartuje w rozgrywkach pod nazwą KantorOnline Włókniarz Częstochowa.
KantorOnline.pl jest internetowym serwisem wymiany walut. Marka
należy do TNN Finance S.A. i działa na rynku od trzech lat. Jak podkreślał
podczas konferencji prasowej przedstawiciel nowego sponsora największą
rolę przy decyzji o wsparciu właśnie Włókniarza mieli kibice. Firmie zaimponowała frekwencja i zaangażowanie fanów w sprawy klubu. Natomiast
pełniący obowiązki prezesa Włókniarza, po rezygnacji Pawła Mizgalskiego, Dariusz Śleszyński podkreślał, że to niekoniecznie koniec zmian w
nazwie Lwów. Spółka zastrzegła sobie bowiem w kontrakcie możliwość
dołączenia kolejnego członu jeśli tylko znajdzie się firma gotowa wesprzeć
klub w odpowiedniej kwocie.
dk
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InsERT nexo –

REKLAMA

nowa generacja systemów dla firm
InsERT, krajowy lider rynku oprogramowania
dla małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadził nową linię programów do zarządzania. W jej
skład wchodzą zintegrowane ze sobą systemy: Subiekt nexo – do obsługi sprzedaży, Rewizor nexo
– do prowadzenia pełnej księgowości, Rachmistrz
nexo – do obsługi księgowości uproszczonej.
– We współczesnej rzeczywistości gospodarczej systemy
dla firm stały się nieodzownym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Z naszych danych wynika, że około 70 proc.
polskich przedsiębiorstw korzysta z przynajmniej jednej
aplikacji biznesowej. Często są one jednak przestarzałe i
nieaktualne – mówi Jarosław Szawlis, prezes InsERTS.A.
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BEZPŁATNE SZKOLENIA

Firma InsERT sprzedała dotychczas ponad pół miliona licencji, co czyni ją najpopularniejszym polskim producentem oprogramowania dla MSP.
Najnowsza linia systemów została stworzona ze
szczególną dbałością o wygodę użytkownika i dostosowana do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorców.
– Tworząc InsERT nexo, wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenia: miliony kontaktów z klientami,
testów, konsultacji z partnerami. W efekcie powstało narzędzie mocno wsłuchane w potrzeby przedsiębiorców,
także tych, którzy jeszcze nie wykorzystywali aplikacji
biznesowych – tłumaczy Jarosław Szawlis.
red.

AutoCAD
Inventor
3ds Max
Revit Architecture
Civil 3D
Robot Structural Analisys Professional
Revit Structure
3D Map
Zapewniamy:


niezbędne materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej



małe grupy szkoleniowe



wykwalifikowaną kadrę (trenerzy Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk)



egzamin Autodesk Professional lub Associate



uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Autodesk (Certificate of Completion)



sale szkoleniowe w pełni wyposażone oraz catering



zwrot kosztów dojazdu

Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników mikro
przedsiębiorstw z województwa śląskiego.
Informacje o miejscach i terminach szkoleń dostępne są w Biurze Projektu pod
numerem tel. 533-223-606 oraz adresem email biuro@kadraslask.eu a także na stronie
internetowej projektu:

www.kadraslask.eu
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Mocna kadra w mikro firmie” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 kwietnia Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów 10 zł, 20
zł, 50 zł i 100 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty, których używamy obecnie, zachowają swoją ważność bezterminowo.
Banknoty z serii „Władcy polscy” nosimy w portfelach już od roku 1995. Zastosowane w nich zabezpieczenia funkcjonują bez zarzutu i skutecznie chronią
przed fałszerstwami. Świadczą o tym dane – na mi-

lion banknotów znajdujących się w obiegu przypada
tylko osiem fałszywych. To bardzo niewiele. – Postęp
technologiczny, jaki dokonał się w tej dziedzinie w
ciągu ostatnich 20 lat, wymaga jednak przeprowadzenia modernizacji zabezpieczeń – wyjaśnia Marek
Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP. Celem tej czysto technicznej operacji jest
więc zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa
obrotu gotówkowego w najbliższych latach.

Takie same działania podejmują banki centralne innych krajów, m.in. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Europejski Bank Centralny w ubiegłym roku
wprowadził zmodernizowany banknot o nominale 5
euro, z kolei we wrześniu tego roku w obiegu pojawi
się zmodernizowane 10 euro. Nowe zabezpieczenia
wprowadziły także Słowacja i Estonia – na trzy i cztery lata przed przyjęciem euro.
W Polsce w nowoczesne zabezpieczenia zostaną

Od kwietnia w obiegu banknoty ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami
Szczegóły na stronie www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze
i oddziałach Narodowego Banku Polskiego

wyposażone banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł
i 100 zł. Banknot 200 zł na razie pozostanie bez zmian.
Zmodernizowane banknoty będą zastępowały te
zniszczone lub uszkodzone. NBP jest już gotowy do
wprowadzenia ich na rynek, pierwsze egzemplarze
trafią do obiegu 7 kwietnia. – Oznacza to, że żaden
banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do naszych portfeli przed tą datą – podkreśla Marek Oleś
.
***
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Kronika policyjna
Tercet Egzotyczny
Dzieją się doprawdy rzeczy niezwykłe. Odnalazł
się Tercet Egzotyczny, zapomniany zespół muzyczny propagujący w zamierzchłych czasach w kraju
nad Wisłą egzotyczne, głównie latynoskie, dźwięki
i różne ładne piosenki, z hitem nad hity lat sześćdziesiątych, niezapominanym „Pamelo żegnaj”.
Ozdobą grupy była pani Izabela, zapomniałem nazwiska. Tercet się odnalazł, ale odrobinę zmieniony,
już nie śpiewają, ale gadają. Tercet odnalazł się na
Wyspach Brytyjskich. I nie wiadomo, czy cieszyć
się z tego powodu czy może wręcz przeciwnie.
Zaczęli do Anglii przyjeżdżać polscy politycy i z
troską pochylać swe umęczone ciężką pracą w Polsce plecy i głowy nad losem setek tysięcy rodaków
mieszkających nad Tamizą i pomniejszymi rzekami
na Wyspach Brytyjskich. Innymi słowy, zbliżają się
wybory, stąd i aktywność i troska tego szemranego
towarzystwa większe niż zwykle. A jak już przyjechali, to gadają, bo cóż innego potrafią. O ile jednak
w Polsce ich ględzenie jest już częścią życia większości Polaków, czy tego chcą Polacy czy nie, bo
skacząc po telewizyjnych kanałach zawsze na jakąś
gadającą od rzeczy głowę się natrafi, o tyle w Wielkiej Brytanii żałosne zjawisko społeczne pod tytułem politycy polscy, wywołuje wyłącznie litość i
zażenowanie. Czasami, przepraszam za wyrażenie,
wnerwia solidnie, czego podczas koncertu części
Tercetu, z Palikotem i Kaliszem, w Londynie parę
dni temu polscy emigranci dali solidny przykład.
Tutaj, w Anglii znakomicie funkcjonuje coś,
czego w Polsce, z różnych powodów, nie ma. Możemy otóż powiedzieć politykom polskim wprost i
bez ogródek, to, co powinni usłyszeć, możemy powiedzieć coś, czego nad Wisłą nie słyszą, możemy
wreszcie wyrazić swoją opinię bez owijania niczego w bawełnę. Kiedy Kalisz coś bredził w Londynie, usłyszał prosty tekst komentujący w stylu: „co
ty gościu pie...?” A Palikot na to, do podsuniętego
mu nie wiadomo przez kogo i nie wiadomo po co
mikrofonu, rzucił tradycyjnie parę złotych myśli:

„Emigracja polska jest wielką szansą. Nie rozpaczamy z tego powodu, że ci ludzie wyjechali, nie
chcemy, żeby na siłę wracali. Chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby ich talent, przedsiębiorczość
i sukcesy były przykładem dla rodaków w kraju”.
Wzruszające, doprawdy można się rozpłakać.
Emigracja polska jest wielką szansą. Szansą niby
dla kogo i niby na co? Z pewnością wyłącznie dla
zdziecinniałych facetów, którzy myślą, że właśnie
połaskotali emigrantów, a ci w rewanżu rzucą się
w stosownej chwili do urn wyborczych, by oddać
głos na tych ludzkich panów. Ryszard Kalisz nawet
przez moment tego nie ukrywał, mówiąc: "Obecnie ponad trzy miliony, głównie młodych Polaków,
mieszka za granicą i muszą oni mieć pełną możliwość uczestnictwa w każdych wyborach, także tych
25 maja". No pewnie, że musimy mieć pełną możliwość wyboru. Ja już mam, dlatego mówię wprost:
„Pie... się Rysiu”.
Jeszcze bardziej pochylony nad losem emigrantów okazał się ten trzeci, z Tercetu Egzotycznego,
kolega partyjny Kalisza i Palikota, niejaki poseł
Artur Dębski. "Mam 45 lat i mój angielski nie jest
najlepszy. Może będę pracował w kuchni, może w
sklepie" – powiedział i udał się do mieszkania jakiejś, poznanej na Facebooku nieznajomej z Serbii,
o czym sam osobiście opinię publiczną poinformował, po czym opublikował zdjęcie siebie samego
śpiącego na podłodze. Dawałoby to nawet asumpt
do wielu interesujących rozważań. Tylko po co?
Rozwodzić się nad głupotą?
Wybory coraz bliżej, więc spodziewać się można
kolejnych wizyt egzotycznych gości na Wyspach.
A tu akurat egzotyki od cholery, więc w gruncie
rzeczy wtapiają się w tło i tyle ich widać. Są rozpoznawalni, bo mają silne tendencje do gadania bez
sensu. Na szczęście znają wyłącznie język polski,
więc słyszą to jedynie Polacy. Oni nawet nie wiedzą, te wszystkie Tercety Egzotyczne i wszelkie ich
warianty, jak wielkie mają szczęście, że nie rozumieją ich Anglicy. Szczęście emigrantów polega
zaś na tym, że rozumiemy ich coraz mniej.
Andrzej Kawka

przyszłości
MASZ PROBLEM? CHCESZ WIEDZIEĆ
CO CIĘ CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI?
ZADAJ PYTANIE TAROCIŚCIE DARIUSZOWI.
Pytanie wraz z imieniem i datą urodzenia prosimy kierować
na adres mailowy: redakcja7dni@interia.pl

1. Czy moje małżeństwo przetrwa kryzys? Andrzej ur. 28.02.1959
  Kryzys jeszcze potrwa, ale zostanie przezwyciężony. Karty nakazują
odrodzić się na nowo z poczuciem obiektywizmu, równowagi, sprawiedliwości i nie popadania w skrajności.
2. Czy wnuk dostanie się na wymarzone studia? Stanisława ur.  16.09.1949
Nie dostanie się za pierwszym podejściem. Przeszkodą będzie kobieta,
w przyszłości wyjazd.
3. Czy uda się biznes do końca miesiąca? Karolina ur. 20.05.1978
Do końca miesiąca zawieszenie i spowolnienie, w perspektywie udana
transakcja zagraniczna.
Pozdrawiam
Tarocista
Dariusz

Ujawniona nielegalna rozlewnia alkoholu

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Częstochowie na podstawie uzyskanych
informacji, w jednym z częstochowskich mieszkań ujawnili nielegalną rozlewnię
alkoholu. W toku podjętych czynności śledczych zabezpieczyli alkohol niewiadomego pochodzenia, tytoń oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Ilość
posiadanego towaru, naraziła na uszczuplenie Skarb Państwa o podatek akcyzowy w wysokości około 4500 złotych. Za posiadanie tych rzeczy, sprawcy grozi
wysoka kara grzywny.

Policjanci zatrzymali sprawcę zabójstwa
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu częstochowskiej komendy, zatrzymali sprawcę zabójstwa. Do zbrodni doszło w miniony
wtorek w jednym z mieszkań przy ulicy Rocha w Częstochowie. Jak ustalono, 52
- letni napastnik, w trakcie kłótni udusił 63 - letniego mężczyznę. Podjęte przez częstochowskich policjantów dalsze czynności śledcze doprowadziły do zatrzymania
jeszcze w tym samym dniu sprawcy zabójstwa oraz pięciu innych osób, mogących
mieć związek z przestępstwem. Na podstawie zebranego materiału dowodowego jeden z zatrzymanych, w częstochowskiej prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa. W
sobotę doprowadzony do sądu sprawca został tymczasowo aresztowany.
...a także sprawcę pobicia

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Częstochowie zatrzymali 40 - letniego
mężczyznę, sprawcę brutalnego pobicia, do którego doszło w jednym z mieszkań
przy ulicy Kątnej w Częstochowie. W wyniku tego zdarzenia 35 - letni mężczyzna
- ofiara przestępstwa, z poważnymi obrażeniami głowy oraz lewej ręki został przewieziony na hospitalizację do szpitala. Za dotkliwe pobicie, wobec 40 – letniego
częstochowianina, Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego. Za ten czyn, sprawca może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

Akcja „NURD”

Na terenie naszego województwa policjanci drogówki prowadzili działania
związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego –
czyli "NURD". Podczas akcji policjanci zwracali szczególną uwagę na wszelkie
wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów i motorowerzystów. Działania policyjne ukierunkowane były na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w
ruchu drogowym.

Nowy komisariat w Kłomnicach
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach przy ulicy Strażackiej 20, został publicznie zaprezentowany projekt aktualnie budowanego Komisariatu Policji w
Kłomnicach. Nowy obiekt usytuowany jest w Kłomnicach, przy ulicy Częstochowskiej. W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele 5 gmin, których teren obsługują
policjanci z Kłomnic oraz członkowie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji z Częstochowie.
Działania "Trzeźwość"
W minioną niedzielę i poniedziałek w godzinach dopołudniowych policjanci ruchu
drogowego prowadzili akcję pod nazwą "Trzeźwość". Celem działań była poprawa
bezpieczeństwa na drogach poprzez kontrolowanie stanu trzeźwości kierujących. W
dwa dni mundurowi przeprowadzili 1708 badań stanu trzeźwości, ujawniając 29 kierujących pod wpływem alkoholu.
Działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących będących pod wpływem alkoholu, będą cyklicznie przeprowadzane.
REKLAMA
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