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czytaj
str. 4


Seraﬁn nie powiedział ostatniego słowa
Lepperowskie mechanizmy w partii ludowców, brak demokracji, decyzyjny centralizm, brak rozsądku przy układaniu list martwią Władysława Serafina najbardziej. Piractwo drogowe partyjnych kolegów martwi go mniej, a polityczna moda
na Buzka - prawie wcale. Serafin nie da nikomu ugasić swojego zapału, a fakt, że
nie ujawnił jeszcze wszystkich okoliczności związanych z „taśmami prawdy” może
być jego asem w rękawie. Dziś zapraszamy na pierwszą część rozmowy, a druga
ukaże się już w najblizszym wydaniu tygodnika 7 dni.

Znamy wstępne plany rozbudowy kamienicy przy Alei NMP 49

Głową o mur

dokończenie
czytaj str. 3

REKLAMA

I wyszło szydło z worka. Już wiadomo, co powstanie w miejscu zaniedbanej
zabytkowej kamieniczki w III Alei. Nic dziwnego, że władze miasta, a zwłaszcza
Zarząd miejskiej spółki (czyli Agencji Rozwoju Regionalnego) do końca trzymali
w tajemnicy planowaną inwestycję. Dziś z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zaangażowane strony od samego początku wiedziały, co powstanie. Tą wiedzą nie podzieliły się z mieszkańcami i najemcami okolicznych
budynków.

- Nikt przy zdrowych zmysłach nie zgodzi się na taką budowlę w centrum miasta w ciągu zabytkowych kamienic! Postawiono nas przed faktem dokonanym.
To skandal, że nie konsultowano tej inwestycji z nami, sąsiadami. A władze miasta to nie wiem kogo reprezentują inwestora czy mieszkańców? – pyta poirytowany przedstawiciel jednej ze wspólnot mieszkaniowych bloku obok.
Nieruchomość, której losy opisywaliśmy już kilkakrotnie,
jest usytuowana w III Alei (obok tzw. „popówki” - narożnego budynku przy pl. Biegańskiego), po stronie południowej (naprzeciw KFC). Na atrakcyjnej działce o powierzchni
3.000 m kw. znajduje się kamienica w złym stanie technicznym (od frontu) oraz duży, niezagospodarowany plac
z dobrym dojazdem od tyłu, z ul. Szymanowskiego. Nieruchomość rozciąga się od Alei właśnie do Szymanowskiego.
Przez wiele lat działka ta była administrowana przez miejską spółkę ZGM TBS. Za czasów prezydentury Krzysztofa
Matyjaszczyka nieruchomość zmieniła zarządcę – trafiła
do miejskiej spółki Agencji Rozwoju Regionalnego. Prezes ARR Marcin Kozak z początkiem 2013 r. ogłosił świa-

tu wszczęcie postępowania o tajemniczo brzmiącej nazwie
„Rewitalizacja infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al. Najświętszej
Maryi Panny 49”. Do „projektu” zgłosiło się dwóch potencjalnych inwestorów: „Promenada Częstochow file://sieciowy/d/23-24%20(525-526)/6/141098_mur-ciana-cegly.jpg
ska” (dziś Promenada Dewelopment sp. z o.o w organizacji) i Stowarzyszenie „Li-TWA”. Oczywiście zakończenie
całej sprawy okazało się łatwe do przewidzenia. W wyniku
wytężonego „dialogu” finalnie wpłynęła do Agencji Rozwoju Regionalnego w grudniu 2013 r. tylko jedna oferta ostateczna – złożona przez „Promenadę...” właśnie. Rzecz jasna
oferta została zaakceptowana.

REKLAMA

Sprawdź nas !
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Wartości i zasady
Wartość to coś, co cenimy.
Mogą być wartości indywidualne, np: cenię sobie święty spokój i to jest moja indywidualną
wartością. Są także wartości
zbiorowe, suwerenność narodowa, tożsamość kulturowa,
prawo samostanowienia o własnych sprawach.
Oprócz wartości mamy zasady. Celnie opisał ich znaczenie
śp. Conrad-Korzeniowski, jest
kilka prostych zasad, dzięki
którym wszystkim żyje się lepiej. W tym podstawowym ka-

talogu „prostych zasad” mieści
się uczciwość, prawdomówność, dotrzymywanie słowa itp.
Zasady można mnożyć. Mojżesz ograniczył się do przekazania zbioru 10 zasad, Talmut
rozszerzył listę do ponad 600
pozycji (ok 400 zakazów i 200
nakazów). Moim prywatnym
zdaniem krótka lista jest lepsza,
im dłuższa tym większa kazuistyka. Trzymając się zasad Talmutu łamiemy sobie głowę, czy
zakaz spożywania latającego
ptactwa pozwala nam na konsumpcję pawi. Każde uściślenie
otwiera wątpliwości interpretacyjne, lepiej jest przyjąć ogólną
normę (nie zabijaj), wiedząc
nawet, że czasem życie narzuci nam konieczność naruszenia
tej zasady w imię obrony wyższych wartości (możemy zabić
w obronie życia).
Są zasady ogólne, są także
indywidualne. Moją zasadą jest,
że nie narzucam nikomu swoich
zasad, postępuję zgodnie z tym,
co sam uznaję za słuszne, ale
moja słuszność nie jest prawem
obowiązującym. Są więc rzeczy, które uznaję za bezwzględnie naganne, nie wolno bić
kobiet i dzieci, nie wolno wykorzystywać zależności służbowej
czy ﬁnansowej, by zmuszać ludzi do zachowań niezgodnych z
ich sumieniem, nie wolno ubliżać godności jakiegokolwiek
człowieka. Do tych zasad zaliczam także, nie można gwizdać
na pogrzebie. Nie wnikam w rację stojące za takim czy innym,
nagannym moim zdaniem,
postępowaniem. Ostatnie pożegnanie nie jest czasem sądu.
Każdy człowiek dźwiga w swojej trumnie bagaż grzechu, ceremoniał pogrzebowy wyklucza
wypominanie popełnionego zła,

dopuszcza jedynie modlitwę,
by grzesznik miłosiernie był
traktowany podczas rozprawy
przed Najwyższym Trybunałem. Ta zasada silnie osadzona
jest w kulturze europejskiej,
kulturze judeochrześcijańskiej.
Postępując inaczej manifestujemy odrzucenie własnej tożsamości.
Są zasady narzucone prawem, są także zasady wynikające z własnego poczucia
przyzwoitości. Prawo powinno
regulować tylko to co niezbędne. Przyznając państwu monopol na stosowanie przemocy,
literą prawa ograniczamy jego
wszechwładzę. Nikt nie chce
by w imieniu państwa policjant
stał nam nad głową i dyktował,
kiedy myć zęby (choć co do zasady jesteśmy zgodni, zęby myć
trzeba). Mogę więc być przekonany, co do zasady, że nie gwiżdże się, nie buczy, nie krzyczy
na pogrzebie, ale nie życzę sobie, by ta zasada była kreowana
i egzekwowana przemocą państwa. Przemoc państwa, w tym
działania prokuratury, policji,
służb takich i siakich, powinna
być ukierunkowana przeciw
przestępstwu, popełnianego z
niskich pobudek, zagrażającego bezpieczeństwu i własności
ludzi. Naruszanie dobrego obyczaju nie jest przestępstwem,
zwłaszcza, że naruszający kieruje się poważnymi przyczynami i troską o dobro ogólne.
Bolesne to lecz konieczne,
musimy bronić wolności nawet,
a może przede wszystkim, gdy
narusza ona wyznawane przez
nas zasady. Tylko wtedy mamy
gwarancję, że ktoś inny, dysponując siłą, w imię własnych zasad nie pozbawi nas wolności.
Jarosław Kapsa

Radni
głosujemy: kto wstrzyma
sikanie do przerwy?

No nie
wiem..., ja proponuję
pierwsze czytanie

Rozmyślania

Marzenia wciąż rosną, wciąż skracają się drogi
istota walczy, upada, wstaje, płacze
wszędzie ciemne drogi, latarki u Boga
co za szczęście!
W ogrodzie gra muzyka, nikt nie tańczy
pod drzewem rozgrywa się rozprawa sądowa
tłumy nawilżają ziemię
kogoś brakuje.
Drzewa milczą, milczą ludzie
robak woła, zamyka usta, odchodzi
wszędzie rany, opatrunek u Boga
co za cud!
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W pięknej sali biją brawo, nie wszyscy
przed szklanym ekranem ludzie zmieniają kolory
otwierają się drzwi
Jestem! Żyję!
Paulina Surma
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Ur. 23.12.1986 r., absolwentka filologii polskiej i wiedzy
o społeczeństwie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie
literaturoznawstwa.

Aktualności

Głową o mur

Renata R. Kluczna

dokończenie
ze str. 1

Al. NMP

ul. Nowowiejskiego

Teraz inwestor zamierza zrealizować budowę obiektu – i
słusznie, starał się o nieruchomość ponad 2 lata. Spółka
Promenada Dewelopment już przedstawiła wstępny plan
budowy – gmach rzeczywiście będzie okazały. O jego
rozmiarach i usytuowaniu mieszkańcy okolicznych blokowisk dowiedzieli się z wniosku o ustalenie warunków zabudowy, który inwestor złożył w połowie kwietnia 2014 r.
do urzędu miasta. W dokumencie, w opisie obiektu czytamy o pięciu nadziemnych kondygnacjach, dwóch przeznaczonych na handel, dwóch kolejnych na usługi biurowo-konferencyjne i najwyższej, gastronomicznej z tarasem
widokowym. „Długość obiektu 63 m, szerokość 40 m, wysokość 23 m. Podziemny garaż na około 80 samochodów
osobowych” - precyzuje opis.
- Budowa takiego obiektu w tym miejscu, co wyczytaliśmy z wniosku inwestora, zagraża naszemu dostępowi do
światła i powietrza! Podobno odległość od naszego bloku względem – nie wiem jak ten budynek nazwać, chyba
„Galerią Śródmiejską”, będzie wynosiła zaledwie 4 m.
Otwieram okno i co widzę...? ścianę jakiegoś pawilonu
handlowego... Nie ma naszej zgody na taki budynek – protestuje wzburzony lokator z bloku sąsiadującego z działką. Mieszkańców bloków przy ul. Nowowiejskiego 2 oraz
przy ul. Szymanowskiego 3 niepokoi również likwidacja
obecnie istniejących miejsc parkingowych. Tu, gdzie teraz
stoją ich samochody będzie zjazd do podziemnego garażu.
– Po prostu zamurują nas żywcem! – nie kryje rozżalenia kolejny sąsiad posesji z kontrowersyjnym zdaniem
mieszkańców planem zabudowy.
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ul. Szymanowskiego

Obywatel
chce wiedzieć!
Redakcja Tygodnika 7 dni w ubiegłym tygodniu miała zaszczyt witać niecodziennych gości.
Do Częstochowy zjechali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Głównym celem spotkania było określenie zakresu współpracy pomiędzy naszą redakcją a Fundacją. Podczas
kilkugodzinnej rozmowy, której wiodącym tematem był dostęp dziennikarzy prasy lokalnej do
informacji publicznych, przedstawiliśmy obraz współpracy z instytucjami miejskimi, a raczej
braku tej współpracy na naszym przykładzie.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, od momentu utworzenia w 1989 roku przez członków
Komitetu Helsińskiego w Polsce, wspomaga obywateli borykajacych się z prawnymi trudnościami. Misją Fundacji jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka. Niezbywalnym natomiast
elementem wolności jest dostęp obywatela do informacji o działaniach instytucji państwowych
i samorządowych. Niestety, jako dziennikarze, spotykamy się w swojej pracy z nagminym lekceważeniem prawa (w tym przypadku prawa prasowego), unikaniem udzielania odpowiedzi na
nasze pytania, notorycznym graniem na zwłokę, czy choćby lekceważeniem naszych Czytelniw
przez dawanie odpowiedzi wymijających.
Nasi nowi sojusznicy w postaci prawników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pomogą
nam w wydobywaniu interesujących mieszkańców miasta i regionu informacji od wykazujących
się największą arogancją urzędników.
Renata Kluczna

Raport „Czy znamy swojego sąsiada?”

„Podejdź no do płota...”,

czyli jak dziś wyglądają relacje
częstochowian z sąsiadami
Sąsiedzkie stosunki Polaków to obraz jak z
perypetii Kargula i Pawlaka, czy spokojna idylla? Bliska i zażyła przyjaźń, czy częste kłótnie
i spory? A jak wyglądają relacje między sąsiadami w Częstochowie? Najnowszy raport „Czy
znamy swojego sąsiada?” pokazuje, jaki jest
współczesny stosunek Polaków do sąsiadów i
jakie są nasze oczekiwania co do tych relacji. W
badaniu wzięły udział reprezentatywne próby
mieszkańców 19 miast Polski, w tym Częstochowy.
Wyniki badania wskazują, że niemal wszyscy
Polacy (95%) mają dobre relacje z osobami z sąsiedztwa, a ponad trzy czwarte (77%) jest zadowolonych ze swoich sąsiadów. Jednak relacje te coraz
rzadziej przechodzą na bardziej zaangażowany
poziom. Kontakty z sąsiadami są raczej przelotne.
Blisko 80% Polaków wita się i rozmawia z sąsiadami w momencie przypadkowego spotkania, ale
już tylko połowa zna imiona większości sąsiadów.

Tylko 4% utrzymuje relacje towarzyskie z więcej
niż kilkoma osobami z sąsiedztwa, a ponad 1/3 nie
utrzymuje z nimi żadnych relacji towarzyskich.
Dwoma najpopularniejszymi miejscami, w których
sąsiedzi nawiązują ze sobą kontakt, są sklepy oraz
parki i tereny zielone.
Ponad 82% częstochowian jest zadowolona ze
swoich sąsiadów, a aż 98% ankietowanych określa
stosunki z nimi jako dobre. Mieszkańcy Częstochowy są w czołówce jeśli chodzi o stopień kontaktów
z sąsiadami – aż 26 % badanych określa je jako
zażyłe, co stanowi najlepszy wynik w skali kraju.
Pomimo sympatii i dobrych kontaktów z sąsiadami,
częstochowianie ograniczają znajomość z sąsiadami do przelotnych kontaktów – ponad połowa badanych (51%) nie utrzymuje relacji towarzyskich takich jak wspólne wyjścia czy odwiedziny w domu.
W badaniu realizowanym w kwietniu 2014 r. wzięła
udział ogólnopolska, reprezentatywna próba osób w
wieku od 25 do 55 lat.
red.
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Serafin nie powiedział ostatniego słowa
Lepperowskie mechanizmy w partii ludowców, brak demokracji,
decyzyjny centralizm, brak rozsądku przy układaniu list martwią Władysława Serafina najbardziej. Piractwo drogowe partyjnych kolegów
martwi go mniej, a polityczna moda na Buzka - prawie wcale. Serafin nie da nikomu ugasić swojego zapału, a fakt, że nie ujawnił jeszcze
wszystkich okoliczności związanych z „taśmami prawdy” może być
jego asem w rękawie. Dziś zapraszamy na pierwszą część rozmowy, a
druga ukaże się już w najblizszym wydaniu tygodnika 7 dni.
- Czy Władysław Serafin to jest jeszcze w PSL-u?
- Jest, i to jest aktywnym członkiem. I mam nadzieję, że będę, ponieważ
powody mojego wykluczenia to mechanizmy doktryny lepperowskiej – ktoś
postanowił kogoś wyrzucić. Kuriozum jest tego typu, że rzecznik i sam prezes Piechociński już w dwa tygodnie przed posiedzeniem sądu koleżeńskiego obwieścili światu, iż Serafin będzie wyrzucony. Zatem organ statutowy
musiał dopasować swoje orzeczenie do deklaracji pana prezesa Piechocińskiego. I ten człowiek nazywa się demokratą i mówi, że porządkuje struktury
i chce być praworządny! Serafina próbował wyrzucić za zbyt szybką jazdę,
przekroczenie 50 km na godzinę, a sam pruł 150 na godzinę. Wykroczenia
kodeksu drogowego nie są powodem wyrzucenia z PSL-u, bo by jednego
członka w naszej partii zabrakło, gdyby wyrzucano za takie głupoty. Natomiast próbowano sobie odbić – pod szyldem rzekomego wizerunku PSL-u
– za taśmy, tak zwane taśmy prawdy.
- Tak zwane taśmy Serafina...
- W inteligentnym świecie mówi się o taśmach prawdy, a nie PSL-u czy
Serafina. Myślę, że gdyby nie zamieciono tej sprawy pod dywan to powinny
być większe konsekwencje. Myślę, że przyjdzie czas na ujawnienie kulisów
wszystkich zdarzeń. Trudno w to uwierzyć, ale w 2012 roku wziąłem cios na
klatę na siebie. Wolałem, by określili mnie mianem przygłupa..., bo gdybym
musiał powiedzieć pewne rzeczy na konferencjach prasowych, wtedy byłoby znacznie gorzej.
- Nie po raz pierwszy coś Pan wie, coś Pan pokazuje, ale w ostateczności nikt prócz Pana nic nie widział...
- Nigdy tak nie było.
- Ależ było, chociażby z budową Reala w Częstochowie...
- To przypomnę. W 1997 roku Najwyższa Izba Kontroli, i nie kto inny
jak Janusz Wojciechowski podpisał wniosek do prokuratury o ściganie
w sprawie sprzedaży gruntu w dzielnicy Północ w Częstochowie. NIK
uznała moje racje, natomiast tu w Częstochowie ówczesna prokuratura
umorzyła postępowanie z powodu wygaszenia mojego mandatu posła.
Są takie cuda.
REKLAMA

- Czy teraz będzie podobnie, bo dziś mówi Pan, że coś pokaże, a nie
wiadomo, czy coś zobaczymy?
- Ja nie mówię, że pokażę. A są to ważne dla oglądu całości sprawy i myślę, że niedługo zdobędę się na szczerość Ja powiedziałem jedynie, że jak dotąd nie ujawniłem wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu.
- Do tej sprawy powrócimy w drugiej części wywiadu – w najbliższym numerze Tygodnika 7 dni, a tymczasem proszę powiedzieć co Pan
zamierza w najblizszym czasie?
- Startować w wyborach.
- Gdzie?
- Zastanawiałem się nad wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kierownictwo centralne uznało – a oni akceptowali listę, że jestem zbędny. Ja
uważam, że przyniósłbym co najmniej 10 tysięcy głosów. W wyborach do
Parlamentu Europejskiego zdobywałem 10 tysięcy głosów z pierwszego
miejsca i 5 tysięcy z 5 miejsca, więc na pewno poprawiłoby to wynik śląskiego PSL w skali kraju. W walce o władzę przy wyborach liderzy muszą kierować się interesem partyjnym a nie zwykłą zemstą. Wcale mi nie
zaszkodziło to, że nie kandydowałem. Zaoszczędziłem kilkadziesiąt tysięcy
złotych, choć fundusz wyborczy zasiliłem pokaźną kwotą.
- Przy kandydacie PO Jerzym Buzku, który zdobył ponad 200 tysięcy
głosów, to i tak Pana 10 tysięcy wypada miernie...
- Dla mnie Buzek nie jest ani wzorem ani ideałem. Głosowanie na premiera Buzka jest modą polityczną. Było takie głosowanie na Wałęsę, na Leppera. Glosowanie na Jerzego Buzka jest to głos na Platformę, na jej wartość
polityczną, a nie na Buzka. Ja Premiera Buzka postrzegam inaczej, ale chyba
nie wszyscy na śląsku są górnikami. Po prostu jest bardziej rozpoznawalny.
Ja bym się bardziej porównał do posłanki Jadzi Wiśniewskiej, bo moje głosy
od niej niewiele odbiegają. Wiśniewska uzyskała w okręgu częstochowskim
około 10 tysięcy i podejrzewam, że ja byłbym nie gorszy w tych wyborach.
- Tak czy inaczej PSL nie chciało Pana w Eurowyborach.
- To starta PSL-u. Brakuje rozsądku przy układaniu listy, jest dużo prywatnych ambicji, natomiast nie ma interesu politycznego Stronnictwa. Jak Piechociński krzyknął: „wszystkie ręce na pokład”, to ja tak waliłem, że pokład
się połamał, a on i tak mnie nie chciał. Taką decyzję ja szanuję toż to mój Szef
a zgodnie ze statutem ostateczny głos ma centrala.
- To gdzie będzie startował Władysław Serafin?
- Na pewno z pozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, chyba że zajdą
nieprzewidziane zdarzenia. Ja planuje do samorządu ze wskazaniem: wojewódzkiego.

Aktualności
- A dlaczego nie do Kłobucka?
- Bo tam się napracowałem i nie mam ochoty naprawiać tego, co inni
popsuli, choć wierzę, że nowa rada powiatu a chciałbym, aby była to kontynuacja, podoła temu zadaniu.
- To może właśnie to jest powód?
- Nie dla mnie. Jeżeli mam coś tworzyć to skutecznie co najmniej na
poziomie województwa. Jako szef Komisji Rolnictwa, Sejmiku wspólnie i
solidarnie ze wszystkimi opcjami politycznymi przeprowadziłem skuteczną decyzję o zwiększeniu środków w nowym budżecie PROW na potrzeby
lokalnych grup działania z kwoty 30 tyś euro na kwotę 62 tyś euro.i każdy
radny bez względu na opcję może mówić o sukcesie skierowanym do środowiska wiejskiego. Również nowoczesna droga Kłobuck – Wręczyca to efekt
mojej działalności i Koleżanki Banasiak. A zobaczy Pani ile osób będzie się
w kampanii podczepiało pod tę drogę. co najmniej.
- Kłobuck jest dla Pana za ciasny?
- Myślę, że szkoda moją wiedzę i umiejętności rozmieniać tylko na powiat. Jeżeli ma rosnąc nam nowe pokolenie to należy sięgać po nowych działaczy. Zostawić dla nich miejsce i kreować ich wyżej. Mój czas się powoli
kończy, ale rośnie młode pokolenie do PSL-u przystępują nowi członkowie
i zrobię wszystko, aby to oni decydowali o przyszłości. Im będę pomagał.
- Raz już Pan kogoś wykreował, niestety niezbyt udanie...
- Są i porażki – takie życie. Nie chciałbym ponownie skutecznie kreować
ludzi, którzy potem znaczki kleją na koszt państwa. Ja takie rzeczy robiłem
za własne pieniądze i tu ubolewam nie wziął tego dobrego przykładu uciekają się do takich małych, prymitywnych zdarzeń, a to rzutuje później na całą
frakcję. Oczywiście mam poczucie, że po odejściu świętej pamięci Marka
Sztolcmana i moim, powiat kłobucki nie rozwija się tak, jak powinien. Środowisko w Kłobucku robi się markotne i „nie ma paliwa dla mnie”. Zbyt
wielu jest „strażaków”, którzy chcieliby ugasić mój zapał – na czele z moim
wychowankiem – niż takich, co rozpalali by ogniska, żeby szło w górę. A
potrzebny jest dobry żar…
- Kto wobec tego będzie w Kłobucku podpalał...
- Jest takich kilku młodych... Jest duże przywołanie społeczne nowych
ludzi, których możemy zaprezentować.
- Jakieś nazwiska?...
- No..., na razie nie chcę mówić, bo konkurencja nie śpi i mogą ich podkraść, a nie są do końca związani z PSL-em.
- Czyli to nie są członkowie PSL-u?
- No nie, członkowie też, ale są też sympatycy młodzi, starzy z autorytetem. Dla nich jest miejsce na listach PSL. Będą na listach PSL-u.
- Dziękuję za rozmowę.

Renata R. Kluczna
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– Nie dość, że za komplet czterech garnków, wełnianą pościel i urządzenie do masażu, zapłaciłem ponad
6 tys. złotych, to jeszcze w wybuchu felernego garnka o mało życia nie straciłem, a na uwzględnienie reklamacji musiałem czekać miesiącami – żali się rozgoryczony Jan Chrzuszcz, który dał się namówić na udział w
pokazie uzdrawiających produktów i zwiedziony obietnicami sprzedawców podpisał umowę kupna na raty.

Platynowy interes
Mowa jest srebrem
Schorowany emeryt dostał, jeszcze w ubiegłym
roku, eleganckie zaproszenie od ﬁrmy organizującej pokazy i poszedł z żoną na promocję.
– Pan przedstawiający się jako lekarz radził, by
odrzucić leki z apteki, bo zdrowie jest najważniejsze, szczególnie na stare lata, a wracamy do zdrowia, gdy gotujemy na parze – opowiada Chrzuszcz.
– Prezenter ów mówił też, że gotowanie na parze
oszczędza gaz, bo cały obiad gotuje się piętrowo na
jednym tylko palniku – mówi i dodaje, że w trakcie
pokazu garnków często padało słowo „platynowe”,
a do garnków była dołączona metka z ozdobnym
napisem „Platynowa Kolekcja”. – Uzdrawiające
właściwości, zdaniem prowadzącego, ma też weł-

niana pościel, która usuwa problemy z ciśnieniem
i krążeniem, a dzięki temu oszczędza się majątek,
bo nie trzeba kupować leków z apteki – uzupełnia
pan Jan.
Podobnie zachwalany był masażer, któr miał wyeliminować reumatyzm i bóle kręgosłupa, uczynić
chodzenie do lekarza zbędnym i zapewnić kolosalne oszczędności na lekach. Dodatkowym argumentem były wielomiesięczne kolejki do specjalistów.
W przychodniach trzeba przecież czekać, a parowar, masażer i pościel można mieć od razu!
Płacić musisz złotymi
Doktor prowadzący prelekcję powiedział gościom pokazu, że wygrali nagrodę i mogą wziąć

Komornik puka do drzwi
Na poniedziałkowy dyżur prawnika przychodzi 56-letnia Pani Elżbieta. Jest bardzo zdenerwowana. W rękach nerwowo ściska niewielki plik
dokumentów. Wchodzi niepewnie do pokoju prawnika, siada i wybucha
płaczem. Skonsternowany mecenas przejmuje powoli dokumenty, podając chusteczkę higieniczną. Okazało się, że do pracodawcy Pani Elżbiety
przyszło pismo z pieczęcią komornika zatytułowane „Zajęcie wynagrodzenia za pracę i wezwanie do dokonywania potrąceń”. Konsumentka
powoli uspokaja się. Wyjaśnia, że nie wie w ogóle, o co chodzi. Jej umowa z operatorem wskazanym w piśmie komornika została wypowiedziana blisko 10 lat temu. Co prawda towarzyszyły temu niezbyt przyjemne
okoliczności, ale już od dawna nie było żadnej korespondencji od operatora, a teraz czeka ją taki wstyd. Wszyscy w pracy pomyślą, że jest dłużnikiem, a przecież ona nawet sprzętu kuchennego na raty nie bierze, a co
dopiero kredyty.
Sytuacja ta - choć brzmi jak wstęp do kiepskiej powieści - może przydarzyć się każdemu z nas. W związku z tym zajmijmy się zagadnieniami dotyczącymi przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych, a także
tym, jakie kroki należy niezwłocznie podjąć po uzyskaniu informacji, że
komornik zajmuje nasze konto lub wynagrodzenie albo emeryturę bądź
rentę. Gdy tylko otrzymamy od komornika zawiadomienie o wszczęciu
egzekucji na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, najczęściej z Sądu
w Lublinie, tzw. e-sądu, opatrzonego klauzulą wykonalności, o którym
pierwszy raz słyszymy, należy jak najszybciej udać się np. do oddziału
Federacji Konsumentów, w celu sporządzenia przez prawnika odpowiednich pism do sądu. Pismo do sądu, zatytułowane wniosek o przywrócenie
terminu do złożenia sprzeciwu wraz ze sprzeciwem oraz wnioskiem o
uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, należy nadać
listem poleconym w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Wymagane dokumenty możemy
wypełnić sami, korzystając z formularzy dostępnych w Internecie, ale możemy również liczyć na pomoc prawnika lub doradcy konsumenckiego

udział w promocji. Zaprowadził państwa Chrzuszczów do handlowca, któremu emeryci powiedzieli,
że nie stać ich na wydatek niemal pięciu tysięcy
złotych. Sprzedawca zapytał czy palą papierosy –
skoro nie palą, to mają nadmiar pieniędzy, bo nie
wydają na papierosy. Spytał, ile miesięcznie kosztuje ich leczenie – jeżeli czterysta złotych, to tyle
zaoszczędzą uzdrawiając się produktami z promocji. Wystarczy odłożyć tylko 8 zł i 50 gr dziennie
– szybko przeliczył sprzedawca.
– Jak dostałem dokumenty do spłat, to okazało
się, że mam zapłacić 24 raty po ponad 255 złotych
miesięcznie. Czyli w sumie niemal 6.200 zł, a nie
żadne „prawie pięć tysięcy”– pan Jan pokazuje
druk, na którym nie wpisano sumy, a jedynie ilość
i wysokość rat. – Widok tego kwitu tak mi podniósł
ciśnienie, że do tej pory muszę częściej chodzić do
lekarza.
Bombowa okazja
Parowar, który zakupili Chrzuszczowie, ma na
pokrywce okazały uchwyt z wielką tarczą termostatu. Ten termostat eksplodował w drugi dzień
świąt minionego roku, a siła eksplozji była tak
wielka, że aż wgniotła pokrywkę.
- Można było życie stracić! – mówi emeryt. –
Przeżyłem chwile grozy – wspomina i dodaje, że
nie wiedział wtedy, że to dopiero początek horroru.
Aby zareklamować wadliwą pokrywkę Jan
Chrzuszcz zadzwonił pod numer doktora z wizytówki otrzymanej na promocji. Spotkał się jednak
jedynie z arogancją.
– Nie chciał mnie wysłuchać, był oburzony, że
ośmielam się dzwonić w święta i przerwał rozmowę – opowiada pan Jan.
Dzień później nasz niefortunny nabywca „platynowych” garnków dodzwonił się do pracownicy
ﬁrmy, która zapewniła go, że reklamację przyjęła.
Efektu jednak żadnego nie było. Potem okazało
się, że sprytny „pan doktor” już nie jest właścicielem ﬁrmy sprzedającej cudowne super produkty.
– Mam straszny żal do doktora, że zmienił nazwę
ﬁrmy i zlekceważył klientów – wzdycha emeryt.
Pod koniec lutego, po wielu bezskutecznych
interwencjach telefonicznych, pan Jan zgłosił się
po pomoc do naszej redakcji. Spakowaliśmy zdeformowaną pokrywkę i wysłaliśmy ją na obecny

np. w oddziale FK. Niezależnie
od tego, kto sporządzi pisma, to
my musimy zebrać i przedstawić
wiarygodne dowody, które będą
świadczyć o tym, że nie z naszej
winy nakaz zapłaty nigdy do nas
nie dotarł, i opisać je w uzasadnieniu wniosku. Naganną praktyką
stało się wysyłanie nakazów przez
e-sąd na nieaktualne adresy konsumentów. Listy polecone przesłane przez sąd i nieodebrane po dwukrotnym awizowaniu sąd uważa za doręczone, tzw. doręczenie zastępcze.
W ten właśnie sposób nakaz się uprawomocnia. Sąd nadaje mu klauzulę wykonalności, a wierzyciel, najczęściej firma windykacyjna, udaje
się do komornika w celu wyegzekwowania długu. W takim wypadku
w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i pozostałych pismach należy wskazać nowy adres i dokumenty to
REKLAMA

Komentarz

Mamy tu do czynienia z żerowaniem
sprzedawcy na ludzkim nieszczęściu
spowodowanym chorobą. Przedstawiciele ﬁrmy sprzedającej garnki wiedzą o tym, że autorytetem dla większości ludzi jest człowiek w białym
kitlu - popularnie lekarz - dlatego używają tego autorytetu jako rekwizytu.
Wiedzą też, że człowiek zmęczony
kuracją lekarstwami nie będzie zbyt
wnikliwy w ustalaniu czy lekarz jest
prawdziwy i co tak naprawdę jest na
umowie.
Pamiętajmy! Jeśli ktoś podaje się
za lekarza to mamy prawo to sprawdzić. Propozycje na kupienie zdrowia
w garnkach są bardzo kuszące, ale to
my ostatecznie podpisujemy umowę.
Zabierzmy umowę przed podpisaniem do domu i pokażmy znajomym.
Sprawdzajmy czy lekarz jest prawdziwy, a jeśli nie to zgłośmy to na policję.
Mariusz Kowal - psycholog
adres ﬁrmy. Nowy właściciel ﬁrmy o zmienionej
nazwie tłumaczył w korespondencji, że odkupił
ﬁrmę z nieuczciwymi pracownikami, ale reklamacje po nich uwzględnia. Nie mogliśmy jednak
oprzeć się wrażeniu, że zarówno właściciel, jak i
mia pani z biura obsługi klienta, przeciągają sprawę reklamacji ile tylkosię da, grają na zwłokę i
liczą być może na to, że się poddamy i w końcu
odpuścimy. Byliśmy jednak cierpliwi i konsekwentni Po kolejnych telefonach i wymianie kilku
oﬁcjalnie sformułowanych poleconych listów, w
Częstochowie pojawił się narzeszcie kurier. Było
to jednak dopiero na początku czerwca, czyli niemal pół roku po wypadku.
– Obawiam się, że gdyby nie interwencja
mediów, mogłoby to trwać w nieskończoność –
wzdycha Jan Chrzuszcz ściskając paczkę z nową
pokrywką.
hubb

potwierdzające. Każda okoliczność, która pozwoli nam uprawdopodobnić, że nie byliśmy w stanie odebrać pisma z placówki pocztowej jest
bardzo istotna, np. zaświadczenie potwierdzające zameldowanie pod innym adresem, umowa najmu czy zakupu mieszkania, rachunki za prąd,
gaz itp. wystawione na nasze nazwisko i związane z obecnym adresem
zamieszkania. Jeśli sąd da wiarę naszemu wnioskowi, sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie uznany za wniesiony w terminie. Nasza sprawa
trafi do sądu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i będziemy
mieli szansę przedstawienia okoliczności, dla których pieniądze nie należą się operatorowi telekomunikacyjnemu. Jednym z takich argumentów
jest zarzut przedawnienia. Sąd nie bada tego z urzędu. Oznacza to, że
musimy sami zgłosić tę kwestię w sprzeciwie. W przypadku spraw telekomunikacyjnych przedawnienie wynosi 3 lata od daty wymagalności
faktury. Niestety, Pani Elżbieta będzie musiała podjąć wiele działań, by
odwrócić sytuację, choć w ogóle cała sprawa nie powinna jej dotyczyć,
bardzo dawno uległa przedawnieniu.
⃰⃰⃰

6

23-24 (525/526) 12.06-25.06.2014

P

rzygotowania do minionego Dnia Matki były okazją do odwiedzenia częstochowskiego
przedszkola nr 41. Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie i odwiedziliśmy placówkę.
Wychowankowie opowiadali o swoich mamach, wymieniali tysiące powodów dla których
kochają swoje mamy najbardziej na świecie i chwalili się także tatusiami. Dzieciaki popisały się
ogromną wyobraźnią i przerzucały się pomysłami na okazanie wdzięczności i uszczęśliwienie swoich mam. Przepiękne, szczere i niebanalne życzenia zamieściliśmy już w poprzednim numerze „7
dni”, razem ze zdjęciami, do których pozowanie było dodatkową atrakcją spotkania. Okazało się, że
maluchy nie tylko chętnie opowiadają o swoich mamach i odważnie pozują do fotografii, ale także
z wielką radością prezentują swoje mamy na własnoręcznie wykonanych portretach. Wszystkie
przedszkolaki, które wzięły udział w zabawie plastycznej zasłużyły sobie na nagrody w postaci smakołyków, a prace utalentowanych młodych rysowników prezentujemy Państwu dzisiaj.

Nicola Kurowska,
lat 5

Matusz Maciąg,
lat 5

Martyna K., lat 6
Weronika U., lat 6

Magd

Przedszkolaki

dalena Jędrzejczyk, lat 5

Maja N., lat 6
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Maria J., lat 6

Klaudia
Baraniec,
lat 5

P

rzedszkole nr 41 mieści się na Stradomiu przy ul. Powstańców. Dzieci mają do dyspozycji
duży plac zabaw i piękny ogród, to też chętnie bawią się na świeżym powietrzu, jeśli tylko pogoda na to pozwala. Wychowawczynie dbają by nabywanie nowych umiejętności było bezpieczne i gwarantowało wszechstronny rozwój. Rodzice chętnie biorą udział w zajęciach otwartych,
by poznać nauczycieli, ich styl pracy i koleżeńskie relacje z rówieśnikami. Przedszkole bierze udział
w rozlicznych programach edukacyjnych i przedsięwzięciach, takich jak akcje „Ćwiczyć każdy może”,
„Czyste powietrze wokół nas”, „Wrzucając nakrętkę podajesz komuś rękę”, czy „Zostań Kubusiowym
przyjacielem natury”.
Przedszkole szczyci się tytułem „Przedszkole Ruchu” przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej za wzorowy udział w organizowanej przez MEN akcji „Szkoły w Ruchu”.
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Kupię M2 lub M3
na niskim piętrze
lub w bloku z windą
tel. 609 738 335

POŻYCZKA
szybko
i uczciwie
tel. 793 202 500

Opiekun/ka seniora
Niemcy
z doświadczeniem
i komunikatywnym
niemieckim
tel. 32 204 12 55
www.privatecare24.pl

Kupię stare drewno
rozbiórkowe: stodoły,
domy do rozbiórki.
Wymienię stare deski na
nowe. tel. 604 919 399
matuszczyk.mirosław@gmail.com

Medycyna
niekonwencjonalna:
-bioenergoterapeutyka
- parapsychologia
- leczenie fobii i nerwic

Maria Chłąd
tel. 884 314 708

Aktualności
W miniony piątek wystartowała druga edycja „Malarzy”. Wystawa prac kierunku Malarstwo
Akademii im. Jana Długosza jest już otwarta w „Konduktorowni” przy Piłsudskiego.

Zapach farb nie jest płaski
– To jest bardzo specyficzny obraz, bo jest celowo niewysuszony i wciąż czuć przy nim woń mokrych farb, a
dodatkowo każdy widz, który go zaciekawiony dotknie
palcem, nieco rozmazuje farbę, albo pozostawia odcisk
swoich linii papilarnych, więc zwiedzający ciągle mają
swój udział w jego powstawaniu – opowiada o swym
dziele Ave Cezar, autor malowidła zatytułowanego „Buszujący w rzepaku”. – Kolor falujących na wietrze łanów
rzepaku miejscami przypomina żółć żółtej części flagi
ukraińskiej, a miejscami wpada w pomarańcz pomarańczowej rewolucji i kolory te mają znaczenie dominujące
– tłumaczy energicznie gestykulując artysta. – Postać natomiast wyłaniająca się z łanów to mój dziadek – dodaje
skromnie.
Ave Cezar jest studentem czwartego roku w pracowni
prof. Mariana Jarzemskiego, gdzie powstawał „Buszujący w rzepaku”. Profesora Jarzemskiego intryguje cierpliwość i wytrwałość młodego częstochowskiego artysty.
– Może nie każdy to dostrzeże, ale tu jest piętnaście
obrazów jeden na drugim – tłumaczy uśmiechnięty Jarzemski. – Czternaście poprzednich zakrywa wprawdzie
kolejna warstwa farby, ale jeśli przyszłe pokolenia archeologów znajdą metodę, by zeskrobać farbę warstwa
po warstwie, z pewnością będą podziwiać kolejne etapy
powstawania tego dzieła.
Profesorowi z trudem udało mi się namówić Cezara,
który pracował nad „Buszującym” już od bardzo dawna, by oderwał się wreszcie na chwilę od malowania i
przeniósł swój obraz do Konduktorowni. W końcu, w

ostatniej chwili, autor zdecydował pokazać to dzieło gościom galerii.
– Jest to efekt ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy, a wcale
nie wiadomo, czy efekt ostateczny – wykładowca zerka
na swego studenta z mieszaniną dumy i podziwu. – Być
może to co widzimy dzisiaj, za kilka dni znów zostanie
przykryte kolejnymi warstwami farby – zastanawia się
profesor.
Nieustająca, dynamiczna ekspresja, jaka pochłonęła na dobre Ave Cezara podsunęła Marianowi
Jarzemskiemu pomysł, by w nowatorski sposób prezentować odbiorcom tego typu dzieła sztuki.
– Najciekawsze jest właśnie obserwowanie długotrwałego procesu dochodzenia do takiej właśnie
formy. Być może w przyszłości uda się zachęcić fotoreporterów, by odwiedzali naszą pracownię co jakiś
czas i dokumentowali kolejne etapy procesu nadawania kształtu podobnie rozwijającym się obrazom
– mówi profesor rozmarzonym głosem.
Z pewnością takie podejście opowiedziałoby nam
niepomiernie więcej o pracy malarza, niż tylko podziwianie ostatecznego, czy też chwilowo wstrzymanego w rozwoju wyglądu dzieła. Mamy nadzieję,
że tegoroczna wystawa będzie pod tym względem
przełomowa i od teraz reportaże z twórczego procesu wspomogą odbiorców w kontemplowaniu gotowych(?) owoców pracy studentów Akademi Długosza.
hubb

Bezpieczne wakacje
w naszym powiecie

Cały powiat częstochowski został prześwietlony pod kątem bezpieczeństwa. Plaże, baseny i inne
miejsca wypoczynku zostały zaopiniowane pozytywnie. Wczoraj powiatowa Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku zebrała się w siedzibie Starostwa i również pozytywnie oceniła stan przygotowań do akcji
„Bezpieczne Wakacje” Przedstawiciele policji, straży
pożarnej, inspektoratu sanitarnego, i innych służb

nie doszukali się żadnych niedociągnięć. Ponadto
Jerzy Smogorzewski, powuatowy lekarz weterynarii, przedstawił relację z wojewódzkich ćwiczeń w
zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, które miały miejsce pod koniec maja i również
potwierdził gotowośc służb do natychmiastowego
reagowania w nagłych sytuacjach.
red.

Filmowy wehikuł czasu
Pięć ocalałych filmów z czterdziestu zrealizowanych przez braci Krzemińskich będą Państwo
mogli obejrzeć w Ośrodku Kultury Filmowej. Bez
biletów będzie można wejśc na Pierwszy Festiwal
Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich
„Moja mała Ojczyzna"
Bracia Antonii i Władysław Krzemińscy byli prekursorami polskiej i częstochowskiej kinematografii.
Ciekawostką jest to, iż jako pierwsi zakupili od braci
Lumiere aparat projekcyjny, z którym wędrowali po
całej Rosji aż do Władywostoku. Bracia Krzemińscy
do Częstochowy przybyli w 1909 roku, by tu pozostać tu na stałe. Otworzyli kinoteatr „Odeon", zakupili
kamerę i od 1912 roku zaczęli nagrywać ważne wydarzenia, jakie się działy w Częstochowie, a potem pokazywali je w swoim kinie. Udało się ustalić, że nagrali
około 40 filmów. Pięć z nich zachowało się do tej pory.
Przedsięwzięcie ma integrować małe środowiska lokalne i szukać elementów tożsamości naszej

małej częstochowskiej ojczyzny. Pokazowi filmów
dokumentalnych towarzyszyć będą debaty studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz
widzów. poświęcony jest w całości naszej małej ojczyźnie - Częstochowie. W pierwszym dniu zostaną
zaprezentowane filmy dokumentalne z życia miasta
w różnych okresach historycznych XX wieku, w tym
filmy braci Krzemińskich. W drugim dniu zostaną
pokazane filmy dotyczące twórców związanych z
Częstochową.
Festiwal odbywać się będzie pod patronatem: Prezydenta Miasta Częstochowy, Prezesa TVP S.A. Juliusza Brauna, JM Rektora Akademii im. Jana Długosza
dra hab. inż. Zygmunta Bąka, prof. AJD, z udziałem
Gości Specjalnych Festiwalu: Zygmunta „Muńka"
Staszczyka, Janusza „Yaniny" Iwańskiego, Stanisława
Janickiego, Piotra Machalicy, Zbigniewa Mygi, Artura
Barcisia, Sabiny Lonty oraz Stanisława Krzemińskiego - syna Antoniego Krzemińskiego.
kk
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„Mieszkańcy Częstochowy”
rosną w siłę
Ledwie trzy miesiące minęły od konwencji założycielskiej Mieszkańców Częstochowy a już do ugrupowania dołączył kolejny radny.

– Są powody do radości – cieszy się radny Marcin
Maranda z dołączenia Krzysztofa Świerczyńskiego
do „Mieszkańców Częstochowy”. – Jest to zarówno
wzmocnienie naszego ugrupowania, jak i pokazanie, że
działamy ponad podziałami, myślimy wspólnie o zadaniach, których realizacja jest ważna dla Częstochowy, a
nie przeszkadza nam we współpracy ani czyjś partyjny
życiorys, ani jego polityczne poglądy – mówi radny. –
Chcemy pokazać, że jesteśmy konsekwentni i potrafimy
łączyć siły, by rozwiązywać problemy miasta.
Krzysztof Świerczyński, z wykształcenia pedagog,
absolwent Akademii Długosza, jest jednym z najmłodszych radnych. W 2010 r. został wybrany z list Wspólnoty Samorządowej. Opuścił ugrupowanie po decyzji
o utworzeniu koalicji wyborczej z lokalnym PiS-em.
W latach 2004-2006 był rzecznikiem prasowym Młodzieżowej Rady Miasta, wcześniej był członkiem Rady
Dzielnicy Raków. W bieżącej kadencji jest członkiem
komisji: Edukacji, Praworządności i Samorządu oraz
Kultury, sportu i turystyki.

- Jest z nami jeden z najskuteczniejszych i najbardziej
pracowitych samorządowców – komentuje Marcin Maranda. Dodaje, że w trójkę jeszcze nie można założyć
koła radnych, ale jego zdaniem jest jeszcze co najmniej
kilku radnych, którzy znakomicie odnaleźliby się w nowym ugrupowaniu.
hubb

Wygraj lot nad miastem

– odwiedź piknik w Cykarzewie
W najbliższą niedzielę na mieszkańców Starego Cykarzewa i okolic czeka mnóstwo atrakcji. Kibice sportu,
fani muzyki, amatorzy łakoci i spragnione zabaw dzieci
znajdą coś dla siebie na Pikniku Rodzinym. Zespół Szkół
w Starym Cykarzewie i klub sportowy „Grom” Cykarzew zapraszają wszystkich spragnionych rozrywki i
towarzystwa.
Na scenie pojawią się zespoły muzyczne absolwentów
cykarzewskich szkół, wystąpią przedszkolaki, uczniowie
podstawówki i gimnazjum, swój talent zaprezentują grupy wokalne i taneczne z całej gminy. Dech w piersiach
zaprą widowiskowe pokazy taekwondo – swoimi niesamowitymi umiejętnościami pochwala się zawodnicy
klubu Luks Kantor Częstochowa. Prześliczne marżoretki
dadzą pokaz musztry paradnej, a akompaniować występom będzie strażacka orkiestra dęta OSP Mykanów.
Pokibicować będzie można zarówno młodzikom
podczas turnieju piłki nożnej, jak i dorosłym siatkarzom podczas meczu ligi czterdziestolatkówa. Dla
przedszkolaków organizatorzy mają nie lada atrakcję
– będzie to akademia piłkarska z udziałem trenerów
klubu ”Skra” Częstochowa.

Karuzela, zjeżdżalnia, dmuchańce, basen z piłkami,
bungee i kule wodne czekają na młodszych uczestników
pikniku. Rozliczne gry i zabawy ruchowe będą dodatkową atrakcją, a dzieci z pewnością chętnie skorzystają z
możliwości pomalowania buziek w ulubione wzory.
Na łasuchów czeka szeroka oferta smakołyków –
od ulubionych przez dzieci lodów, napojów i słodyczy,
przez menu kawiarenki, po sycące dania gorące z grilla i kuchni polowej. Amatorzy bardziej wykwintnych
potraw mogą spróbować szczęścia w loterii fantowej i
wygrać zaproszenia na kolacje w kilku częstochowskich
lokalach. Kto będzie miał najwięcej szczęścia, wygra lot
widokowy nad Częstochową ufundowany przez firmę
„Wilga”. Warto pamiętać o zapasie gotówki na zakup
cegiełek.
Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniły: Filharmonia
Częstochowska, Teatr im. Adama Mickiewicza, Hala
Sportowa Częstochowa, Park Miniatur Sakralnych, sklepy, punkty usługowe oraz osoby prywatne z terenu Częstochowy i gminy Mykanów.
hubb

XIV Międzynarodowy
Turniej Policji Konnej
Już po raz 14 spotkały się w Częstochowie drużyny
konne formacji mundurowych. W dzień poprzedzający
zawody 28 zawodników z; Czech, Węgier, Niemiec i
Polski przejechało na swoich wierzchowcach ulicami
Częstochowy aż do Grobu Nieznanego Żołnierza gdzie
przywitał ich insp. Artur Bednarek - Komendant Miejski Policji w Częstochowie. Następnego dnia w sobotę
7 czerwca wszyscy przenieśli się do ośrodka TKKF „Pegaz” w Mirowie gdzie wyłonieni zostali najlepsi jeźdźcy
tegorocznego turnieju. Każdy z uczestników musiał pokonać szereg przeszkód w jak najkrótszym czasie. Były
to nie tylko tradycyjne przeszkody znane z zawodów
hipicznych, ale też takie, które mogą pokonać tylko konie policyjne, miedzy innymi płonący drąg. Najlepszym
w tych zmaganiach okazał się Sierż. szt. Grzegorz Wypchlak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
pokonując bezbłędnie tor przeszkód. Po podliczeni u
wyników najlepsi otrzymali puchary i upominki, które
wręczali: Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz, Zastępca Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji podinsp. Radosław Mazur, Komendant Miejski Policji w Częstochowie insp.
Artur Bednarek oraz przedstawiciele Policyjnych Związków Zawodowych, władz miasta i powiatu. Wśród zaproszonych gości był również Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie Maciej Brudziński,
który korzystając z okazji przekazał na ręce Komendanta
Wojewódzkiego odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”, które na wniosek Okręgu
PZW w Częstochowie Zarząd Główny PZW w Warsza-

wie przyznał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wręczył również puchar dla Zespołu Konnego
Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie za pomoc
w ochronie wód Okręgu Częstochowskiego. Całemu
turniejowi towarzyszyło wiele atrakcji. Widzowie mogli
zobaczyć: pokaz psów policyjnych, mecz piłki nożnej
drużyn konnych i na koniec koncert zespołu Habakuk.
Wiele atrakcji przygotowano również dla dzieci ze strzelaniem z łuku do tarczy włącznie.
Wyniki zawodów:
Najlepszą amazonka - Vladimira Podrouekowa z
Czech na koniu Agata.
Styl i gracja - Edina Zgigo z Węgier na koniu Titok
Indywidualnie:
Grzegorz Wypchlak z Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie na koniu Don Camillo,,
Libor Zedniczek z Ostrawy na koniu Macarena,
Daniel Orsag z Ostrawy na koniu Solo Faga.
Drużynowo:
Libor Zedniczek na koniu Macarena oraz Daniel Orsag na koniu Solo Faga z Ostrawy,
Grzegorz Wypchlak na koniu Don Camillo i Agnieszka Mordal na koniu Bonzo z Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie,
Przemysław Frąckiewicz na koniu Romeo II i Dariusz
Małkowski na koniu Sorbet z Komendy Stołecznej.
Robert Amborski

10

Wędkarz

23-24 (525/526) 12.06-25.06.2014

Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka na zbiorniku „Zimnym”
01.06.2014. Komisja Młodzieżowa przy Zarządzie Okręgu
PZW w Częstochowie zorganizował z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka zawody wędkarskie, nad którymi Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
a opieką medialną zajął się Tygodnik Regionalny 7 Dni. Dużą pomoc w organizacji tej imprez wniosły koła wędkarskie: Gnaszyn,
MPK, Stare Miasto, Północ i Wodnik. Natomiast koło Okoń-Dospel, jak co roku zorganizowało (dla tych najmłodszych) łowienie
na sucho zabawek. Dla wszystkich uczestników przewidziane były
nagrody i nawet, jeżeli ktoś nic nie złowił to otrzymał jakiś upominek. Pierwsza trójka w każdej grupie wiekowej otrzymała puchary ufundowane przez Urząd Miasta Częstochowy, które osobiście
wręczyli: Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i Radny Miasta Dariusz Kapinos, Krzysztof Hadrysiak w młodszej grupie i Paweł Sikora w starszej otrzymali puchary za złowienie największych ryb
ufundowane przez Radnych: Dariusza Kapinosa i Łukasza Kota.
To, że nikt nie odszedł z pustymi rękami jest zasługą firm i osób,
które wspomagają, co rok tą imprezę. Okręg PZW w Częstochowie dziękuje za pomoc firmom i osobom takim jak:
Urząd Miasta Częstochowy, Tygodnik Regionalny „7 dni”,
Callida Sp. zo. o., P.H.U S.C. Zygmunt Kutnik i Tomasz Niedzwiedzki, Krzysztof i Łukasz Peca, M-Elektrostatyk - Krzysztof
Ledwoń, Jurajska Sp.zo.o., Jan Bober, Chronsports Sp.zo.o., P.W.
Demar ,Marek Dewódzki, Złoty Potok Sp. zo.o., Marcin Dewódz-
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ki, Zpchr Solo Kolos - Jan Kolanek , A.W. Technopol Sp. zo.o.,
Trofea Pl. Tadeusz Moczarski. Właściciele sklepów wędkarskich:
Jerzy Bekus, Elżbieta Kot i Marek Falarski, Michał Łebkowski,
Dariusz Kapinos, Roman Nagiel, Arkadiusz Pawlak, Ireneusz
Pawlak, Włodzimierz Rataj i Andrzej Tracz.
Wyniki zawodów:
7 – 10 lat
1. Igor Ujma – 840 pkt
2. Julia Jakubczak – 490 pkt
3. Bartek Kaleta – 465 pkt
4. Oliwer Muc – 245 pkt
5. Izabela Kawecka – 240 pkt
5. Jonasz Zalas – 240 pkt
11 – 14 lat
1. Mikołaj Głąb – 1.130 pkt
2. Paweł Sikora – 850 pkt
3. Zofia Langier – 785 pkt
4. Michał Dobosz – 530 pkt
5. Kuba Piliński – 395 pkt
6. Piotr Kokot – 365 pkt
Tekst i zdjęcia: Robert Amborski
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Blisko niespodzianki w Gorzowie
W minioną niedzielę KantorOnline Włókniarz walczył w wyjazdowym meczu w Gorzowie. Lwy po raz
kolejny przystąpiły do spotkania osłabione brakiem
kluczowych zawodników i wszyscy fani czarnego
sportu wieszczyli pogrom biało-zielonych. Tymczasem spotkanie było bardzo wyrównane, niestety zabrakło koncentracji w końcówce i ostatecznie Włókniarz przegrał dziesięcioma punktami.
Na długo przed spotkaniem było wiadomo, że w meczu nie wystąpi
Rune Holta. Dodatkowo tuż przed spotkaniem okazało się, że niestety,
po raz kolejny, zabraknie również Grigorija Łaguty. Powodem tych
nieobecności ponownie były finanse. Dziś wiadomo, że po spotkaniu
w siedzibie Ekstraligi z Holtą oraz tatą Michaela Jepsena Jensena, udało się dojść do porozumienia z zawodnikami i obaj nie powinni już
opuścić żadnego spotkania Włókniarza. Trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja Grigorija Łaguty. Zarząd spotka się z zawodnikiem
dopiero w piątek lub sobotę, ale jak zapewnia Dariusz Śleszyński do
ustalenia zostały tylko szczegóły i zasadnicza część rozmów już została przeprowadzona z pozytywnym wynikiem. To jednak nie koniec
zmian we Włókniarzu. Potwierdzono, to o czym plotkowano od kilku tygodni, czyli wypożyczenie Rafała Szombierskiego do Rybnika.
Kolejne zmiany mogą dotyczyć sztabu szkoleniowego. W momencie
oddania tego numeru gazety do druku jeszcze nie jest znany wynik
rozmów zarządu z menadżerem i trenerem, nie jest jednak tajemnicą,
że w ostatnim czasie pojawiło się wiele zastrzeżeń w temacie prowadzenia drużyny. Najbliższe dni wyjaśnią wiele w kwestii przyszłości
klubu. Kibicom pozostaje mieć nadzieję, że zarząd poukłada sprawy
finansowe spółki, a Włókniarz już do końca sezonu będzie startować
w najmocniejszym składzie.
O tym że rozwiązanie spraw finansowych może pozytywnie wpłynąć na dyspozycję świadczy przykład Grzegorza Walaska, z którym
również były prowadzone rozmowy. Na zawodnika spadła fala krytyki
po nieudanym meczu z Unibaxem, natomiast w Gorzowie był niepokonany, zdobywając pełny komplet 18 oczek. To właśnie za sprawą
jego postawy oraz pomocy głównie ze strony Petera Kildemanda oraz
Mirosława Jabłóńskiego KantorOnline niespodziewanie wyszedł w
Gorzowie na prowadzenie po szóstym biegu. Niestety zabrakło sił aby
utrzymać niewielką, dwupunktową przewagę, a od dziesiątego biegu
Stal zaczęła powiększać przewagę. Ostatecznie skończyło się na dziesięciopunktowej wygranej gospodarzy. Biorąc pod uwagę dziury w
składzie Włókniarza jest to bardzo dobry rezultat. Jeśli uda się skompletować pełny zespół na niedzielny mecz ze Stalą, to sprawa bonusu
pozostanie otwarta. Warto bowiem pamiętać, że najbliższe spotkanie
będzie pierwszym z rundy rewanżowej, a Lwy, jeśli myślą o awansie
do fazy play-off muszą zacząć wygrywać. Spotkanie KantorOnline
Włókniarz Częstochowa – Stal Gorzów rozpocznie się o godzinie
19:00 na SGP Arenie.
dk
Foto: Marek Dziurkowski
KantorOnline Włókniarz
Częstochowa - 40
1. Rafał Szombierski - 0 (0,,-,d)
2. Mirosław Jabłoński - 6+1
(1,2*,2,0,1)
3. Grzegorz Walasek - 18
(3,3,3,3,3,3)

M
1
2
3
4
5
6
7
8

Drużyna
M
Unia Tarnów
7
SPAR Falubaz
7
Stal Gorzów
7
Fogo Unia Leszno
7
Włókniarz Częstochowa 7
Betard Sparta
7
Wybrzeże Gdańsk
7
Unibax Toruń
7

Bon Pkt Z R P +/0 12 6 0 1 +152
0 12 6 0 1 +56
0 8 4 0 3 +16
0 5 2 1 4 -24
0 4 2 0 5 -52
0 3 1 1 5 -64
0 2 1 0 6 -150
0 2 5 0 2 +66

4. Michael Jepsen Jensen - 3+1 (1,2*,0,0)
5. Peter Kildemand - 8 (2,3,w,2,0,1)
6. Artur Czaja - 4+1 (2,0,1*,1)
7. Rafał Malczewski - 1 (d,0,1)
Stal Gorzów - 50
9. Krzysztof Kasprzak - 8 (3,2,2,1,d)
10. Piotr Świderski - 7+5 (2*,1*,1*,1*,2*)
11. Matej Zagar - 10+1 (2,1,2*,3,2)
12. Tomasz Gapiński - 0 (0,0,-,-)
13. Niels Kristian Iversen - 9 (t,1,3,2,3)
14. Adrian Cyfer - 4+1 (1,1,0,2*)
15. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,0,3,3)
Bieg po biegu:
1. (60,12) Kasprzak, Świderski, Jabłoński, Szombierski 5:1
2. (60,18) Zmarzlik, Czaja, Cyfer, Malczewski (d4) 4:2 (9:3)
3. (59,85) Walasek, Zagar, Jensen, Gapiński 2:4 (11:7)
4. (60,15) Zmarzlik, Kildemand, Cyfer, Malczewski (Iversen t) 4:2 (15:9)
5. (60,02) Walasek, Jabłoński, Zagar, Gapiński 1:5 (16:14)
6. (60,18) Walasek, Jensen, Iversen, Cyfer 1:5 (17:19)
7. (60,39) Kildemand, Kasprzak, Świderski, Czaja 3:3 (20:22)
8. (60,69) Iversen, Jabłoński, Czaja, Zmarzlik 3:3 (23:25)
9. (60,19) Walasek, Kasprzak, Świderski, Jensen 3:3 (26:28)
10. (60,78) Zmarzlik, Zagar, Malczewski, Kildemand (w/u) 5:1
(31:29)
11. (60,16) Walasek, Iversen, Świderski, Jabłoński 3:3 (34:32)
12. (61,73) Zagar, Cyfer, Czaja, Szombierski (d4) 5:1 (39:33)
13. (61,03) Zmarzlik, Kildemand, Kasprzak, Jensen 4:2 (43:35)
14. (61,11) Iversen, Świderski, Jabłoński, Kildemand 5:1
(48:36)
15. (61,31) Walasek, Zagar, Kildemand, Kasprzak (d4) 2:4
(50:40)
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W miniony weekend w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Polski w taekwon-do ITF. Wystartowało w nich 161
zawodników z 30 klubów, wyłonionych w drodze eliminacji.

Mamy
mistrza Polski

Najlepiej spośród częstochowian wypadł Tomasz Góra, który
wywalczył złoto w walkach w kategorii do 57 kg. Stoczył trzy
zwycięskie pojedynki, pokonując kolejno Mateusza Dederko Stoczek 45 Białystok, Artura Wadowskiego MKS Lewart Lubartów
i w finale Łukasza Kubiaka RCSW Fighter Rybnik. W finale Tomek spisał się znakomicie wyraźnie pokonał rywala, prowadząc
od pierwszej do ostatniej minuty.
Startującemu w duecie z Maciejem Janowskim Klimaszewskiemu udało się natomiast sięgnąć po srebro w walkach aranżowanych.
Walczący w kat. do 70 kg Kamil Klimaszewski przegrał pierwszy pojedynek. Karolina Nowak (kat. do 50 kg) walczyła w repasażach o brąz, ale musiała uznać wyższość rywalki i zajęła czwarte
miejsce.
red.

REKLAMA

SKUP
katalizatorów

MK - KAT
tel. 783 889 964

REKLAMA

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Marketing i reklama
tel. 512 044 894
tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl

12

Różne

23-24 (525/526) 12.06-25.06.2014

Futbol – jasna strona życia
Wyczytałem gdzieś w internecie, że raz na cztery
lata strefy czasowe są takie same na całym świecie.
To mniej więcej prawda, bo w rzeczy samej raz na
cztery lata czas płynie nieco inaczej niż zwykle.
Płynie futbolowo, czyli od meczu do meczu. Całe
zamieszanie zaczyna się już w czwartek, 12 czerwca i przez najbliższy miesiąc ani o niczym innym
nie będzie się mówić, ani o niczym innym pisać.
W Anglii atmosfera nadciągającego Mundialu
wyczuwalna, a nawet widoczna, jest na każdym
kroku i ma charakter powtarzalny. Za każdym razem, czyli raz na cztery lata, atmosfera ta przypomina wahadło. Najpierw wielkie oczekiwanie na sukces, później tonowanie oczekiwań, porównywanie
siły poszczególnych zespołów pod kątem krzywdy
jaką mogą wyrządzić drużynie angielskiej, wreszcie przypominanie prawd zasadniczych, których
główne przesłanie jest zawsze takie samo. Po
pierwsze – jak mantrę powtarza się na Wyspach –
to w Anglii wymyślono piłkę nożną, po wtóre – to
w Anglii jest najlepsza liga piłkarska na świecie, po
trzecie – najwięcej zawodników w mistrzostwach
świata biega na co dzień po angielskich boiskach.
Jeśli, dla przykładu, Niemcy grać będą z Francją, to
tak, jakby rozgrywany był sparring Arsenalu, bo w
obu zespołach występuje łącznie aż sześciu piłkarzy drużyny z północnego Londynu.
Nie znaczy to jednak wcale, że cel główny, czyli mistrzostwo świata schodzi na Wyspach na plan
drugi. Są znaki, że mogą to być dla Anglików zawody szczególne o czym niedawno w tym miejscu
wspominałem (identycznie jak w roku 1966, kiedy Wyspiarze wywalczyli mistrzostwo świata, w
tym roku Eurowizję wygrała Austria, mistrzostwo
Hiszpanii zdobyło Atletico Madryt, a w Lidze Mistrzów triumfował Real Madryt), ale prawdę mówiąc nikt na Wyspach wielkiej wagi do nich nie
przykłada. Bardziej liczy się na młodość, pasję i
chęć wygrywania zespołu narodowego niż na jakieś tajemne znaki. Mówi się więc o ewentualnej
niespodziance, jaką mogą sprawić piłkarze, co w

zasadzie zadowala wszystkich. Jeśli Anglicy zajdą
w mistrzostwach daleko będzie to więc ta „oczekiwana niespodzianka”, jak podała jedna z gazet, jeśli
odpadną wcześniej – złoży się to na karb młodości i
braku doświadczenia.
Oczywiście co innego medialne i kibicowskie
spekulacje, a co innego oﬁcjalne stanowisko rządowe w kwestii futbolu. A ponieważ piłka nożna jest
sprawą narodową na Wyspach, to głos zabrał też
rząd Jej Królewskiej Mości, nie za bardzo wierzący
w sukces swojej drużyny. Chodzi o niewyrażenie
zgody na przedłużenie o parę godzin pozwolenia
na sprzedaż alkoholu w pubach. Mecze, jak wiadomo, rozgrywane będą późnym wieczorem i
nocą, a większość Brytyjczyków ogląda je zwykle
w pubach przy piwie. David Cameron uznał, że
wobec nikłej szansy Anglii na przebrnięcie pierwszej fazy turnieju, nie ma potrzeby przedłużania
pozwolenia na sprzedaż alkoholu, bo nikt nie będzie chciał oglądać w pubach spotkań bez udziału
Wyspiarzy. Rzecz jasna spotkało się to z ogromną
krytyką, a premier tłumaczył się gęsto i pokrętnie,
że opierał się na notowaniach bukmacherów. Złośliwi dodawali też, że być może oparł się na opinii
brazylijskiego wróżbity, którego Michael Palin w
emitowanym właśnie przez BBC serialu dokumentalnym o Brazylii zapytał, czy Anglia zdobędzie
mistrzostwo świata, na co uzyskał stanowczą odpowiedź, że nie ma na to żadnych szans. A Michael
Palin, chcąc być może załagodzić sytuację, nagrał
z kolegami z legendarnej grupy Monty Python
piosenkę na mistrzostwa świata. Jest to odkurzona
i nagrana na nowo, z lekko zmienionym, pasującym do sytuacji tekstem, słynna piosenka grupy
“Always Look on the Bright Side of Life” (Zawsze
patrz na jasną stronę życia) z kultowego ﬁlmu “The
Life Of Brian”.
Jak ulał pasuje do sytuacji, bo niezależnie od
tego, co wydarzy się w ciągu najbliższego miesiąca w Brazylii, większość najlepszych piłkarzy na
świecie i tak wróci do najlepszej ligi na świecie. Do
Anglii. Zawsze patrz na jasną stronę życia.
Andrzej Kawka

 Uwaga na oszustów

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 poznam w najbliższym czasie dziewczynę? - Tomasz 14.02.1987 r.
Poznasz dziewczynę, znajomość zakończy się zerwaniem związku pod
wpływem osób trzecich, boleśnie przeżyjesz rozstanie.
2.Czy zmieni się moja sytuacja zawodowa? - Marta 9.06.1988 r.
Zmiana sytuacji życiowej poprzez rozstanie z osobą bliską i zmiany w
domu rodzinnym.
3.Czy jest mi pisana miłość?- Andrzej 19.02.1985 r.
Miłość swojego życia poznasz podczas wyjazdu zagranicznego.
Pozdrawiam
Tarocista
Dariusz
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Częstochowska Policja ostrzega przed oszustami. W
pierwszym tygodniu czerwca 2014 roku metodą na
"fałszywego pracownika zakładu energetycznego" została okradziona 88-letnia częstochowianka. Nieznany
sprawca wykorzystał jej nieuwagę i ukradł kilkaset złotych emerytury. Częstochowska Policja ostrzega przed oszustami, którzy wchodzą do mieszkań starszych
osób, po to aby ich okraść. Około godziny 8.00 do mieszkania na ulicy Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej w
Częstochowie zapukał mężczyzna w wieku około 25-30 lat, który oświadczył 88-letniej kobiecie, że jest z zakładu energetycznego. Celem wizyty było sprawdzenie stanu licznika. W czasie pobytu w domu częstochowianki, oszust wykorzystał wiek starszej pani oraz nieuwagę kobiety, po to aby ją okraść. Częstochowianka
straciła kilkaset złotych emerytury. Policja ostrzegając przed oszustami apeluje o to aby nigdy nie wpuszczać
obcych do domów.

 Częstochowska grupa PaT w Warszawie

Z okazji dnia wolności częstochowska grupa PaT uczestniczyła w konferencji "Prawa dziecka w sztuce –
dialog pokoleń. 25 lat Konwencji o prawach dziecka". Młodzież z Częstochowy w czasie konferencji przedstawiła spektakl teatralny pt."Sekret". Organizatorem konferencji, która odbyła się kilka dni temu w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie, był Rzecznik Praw Dziecka. Udział w tym ważnym przedsięwzięciu częstochowskiej grupy spotkał się z ogromnym uznaniem, a młodzież PaT otrzymała pisemne podziękowania
Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka. Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie, młodzież
zwiedzała najciekawsze miejsca stolicy.

 Zarzuty za pchnięcie nożem studenta z Tunezji

Policjanci z Częstochowy zatrzymali 38-letniego mężczyznę i jego kolegę, którzy mieli związek z pchnięciem nożem 21-letniego studenta częstochowskiej uczelni. Ustalenia śledczych wskazują, że do zdarzenia
doszło w wyniku kłótni podczas wspólnego picia alkoholu. Sprawca usłyszał dzisiaj zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała.
W minioną środę 4 czerwca około 22.30 w okolicy jednego z częstochowskich akademików doszło do zranienia pochodzącego z Tunezji 21-letniego studenta częstochowskiej uczelni. Jak wskazują ustalenia śledczych,
pił on alkohol z przygodnie poznanymi, przechodzącymi obok akademików mężczyznami. Najprawdopodobniej wtedy też doszło pomiędzy nimi do kłótni, podczas której 38-letni mężczyzna pchnął studenta nożem
w brzuch. Sprawca i jego towarzysz znajdowali się w stanie upojenia alkoholowego i zostali zatrzymani na
miejscu zdarzenia przez mundurowych z komisariatu III policji. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty ciężkiego uszkodzenie ciała Tunezyjczyka. Za ten czyn grozi mu do 10 lat więzienia. Wczoraj, decyzją
częstochowskiego sądu został tymczasowo aresztowany.

 Zginął motocyklista

Policjanci z Częstochowy wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło na skrzyżowaniu Al. Pokoju
z ulicą Kuncewiczowej. Kierujący motocyklem uderzył w skręcające daewoo tico. Obrażenia motocyklisty okazały się śmiertelne, natomiast jego pasażerka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wstępne ustalenia
wskazują, że kierowca deawoo tico, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście,
który uderzył w skręcający w lewo pojazd. Śledczy badają okoliczności wypadku.

 Apel o bezpieczną jazdę!
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Częstochowska policja apeluje o ostrożną i bezpieczną jazdę. Na terenie naszego regionu doszło do jednego
wypadku drogowego, gdzie trzy osoby zostały ranne. Przyczyną zdarzenia najprawdopodobniej było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.
W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi Policja prosi wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz
zdjęcie nogi z gazu. Deszcz z mżawką, warunki na jezdni są wyjątkowo zdradliwe i należy jechać ostrożniej,
wolniej i rozsądniej.

