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Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. 
Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej 
rzeczywistości. 

Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupo-
wania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie 
inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać 
opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji. 

W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.                                                                                               
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony Czytelników.                                                              dokończenie na str. 4
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Wywiad z Januszem Sperką, przewodniczącym Ligii Narodowej w Częstochowie.

„Wzywamy do odwołania Matyjaszczyka”
- Częstochowska Liga Narodowa zwraca się z apelem... do kogo 

i o co? 
- Wzywamy główną siłę opozycyjną, czyli częstochowski PiS, a 

zwłaszcza jej przewodniczącego posła Szymona Giżyńskiego do przy-
łączenia się w organizowaniu referendum przeciwko obecnej władzy w 
Częstochowie.

Po pierwsze, rok temu poseł Giżyński obiecał wygrać wybory i... 
oczywiście przegrał. Na wieczorze wyborczym kiedy przyszły pierwsze 
wyniki, informujące że kandydat Artur Warzocha przegrał, przewodni-
czący obiecywał członkom PiS-u (by złagodzić gorycz klęski), że w naj-
bliższym czasie PiS przystąpi do organizowania referendum odwoław-
czego. A teraz zamilkł, nabrał wody w usta. W związku z tym wzywamy 
jego, aby zrealizował swoje niespełnione dotąd obietnice, żeby się nie 
uchylał od wypowiedzianych słów, nie udawał strusia...

Środowisko częstochowskich Narodowców, widzi i bardzo negatyw-
nie ocenia dotychczasowych prezydentów Częstochowy, a zwłaszcza 
Tadeusza Wronę i Krzysztofa Matyjaszczyka oraz fatalne skutki ich rzą-
dzenia na losy naszego miasta: ubytek mieszkańców, brak miejsc pracy 

i inwestorów, szalejący nepotyzm i postępujący upadek naszego miasta. 
W ostatnich wyborach środowiska prawicowe podzieliły się i wystawiły 
kilku kandydatów na prezydenta co spowodowało, że wygrał przedsta-
wiciel Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ukrytej obecnie pod na-
zwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest to straszliwy chichot historii i 
ogólnopolski skandal dla Częstochowy, bo we wszystkich innych mia-
stach, lewica - SLD jest w głębokim odwrocie, a tu w Duchowej Stolicy 
Polski – rządzą nami relikt rodem z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Ostatnie pół roku wykazało, że SLD dalej nie ma pomysłu na rządze-
nie naszym miastem, dalej idzie tą samą drogą, mając tylko w głowie 
dalszą rozbudowę sieci marketów (zarzynających drobnych przedsię-
biorców) i realizację własnych, egoistycznych interesów, nie zwracając 
przy tym uwagi na dramatyczny los mieszkańców naszego miasta, któ-
rzy są zmuszani w ten sposób do emigracji. Według różnych szacun-
ków z Częstochowy wyjeżdża od 5 do 10 ludzi dziennie, co pomnożone 
przez okres 4 lat kadencji spowoduje ubytek od 10 do 15 tysięcy lu-
dzi. To prawdziwy dramat! Trzeba postawić tamę temu, trzeba ratować 
mieszkańców, trzeba ratować miasto przed grupą trzymającą władzę, 
sygnowaną skrótem SLD. 

Wzywamy również wszystkich ludzi dobrej woli, w tym także biz-
nesmenów częstochowskich, którzy najwięcej tracą finansowo na skut-
kach rządów ekipy Krzysztofa Matyjaszczyka, ponieważ wartość ich 
przedsięwzięć biznesowych z każdym dniem maleje. Apelujemy do 
podjęcia wspólnych działań na rzecz zorganizowania referendum, od-
wołania Krzysztofa Matyjaszczyka z funkcji prezydenta miasta Często-
chowy i wybrania jednego wspólnego prezydenta, który uratuje nasze 
miasto przed jego dalszym upadkiem i degradacją.

- Przez niespełna rok od momentu wyborów samorządowych re-
ferendum nie jest możliwe...

- Wiadomą jest rzeczą, iż trwa obecnie 9-miesięczna karencja na moż-
liwość  przeprowadzenia referendum odwoławczego, ale jest to czas na 
to, by do referendum się przygotować, zwłaszcza że samo jego przepro-
wadzenie nie jest kwestią zasadniczą, ale wygranie nowych wyborów. 
Dlatego musi być to kandydat ponadpartyjny, ponad PiS-owski, ponie-
waż sam elektorat PiS, o czym świadczą wyniki ostatnich wyborów, nie 
wystarczy na wybór nowego prezydenta.  

dokończenie na str. 4

6

Warzocha, Kokot, 
Maranda:

o przegranej 
z Matyjaszczykiem

Minęła 100 dni od wyborów samorządowych. Częstochowianie zde-
cydowali o tym, kto jest radnym i który spośród 7 kandydatów został 
prezydentem miasta Częstochowy. Krzysztof Matyjaszczyk pozostał na 
drugą kadencję, a nas interesują losy jego konkurentów. Skoro emocje 
opadły, poprosiliśmy „przegranych” kandydatów na prezydenta o chłod-
ną ocenę ich kampanii. Zadaliśmy pięć pytań:

dokończenie na str. 2 i 3
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Służby inwigilowane
Sławoj-Składkowski był, mimo wszystko, 

człowiekiem uczciwym i obdarzonym darem 
samokrytyki. Gdy mu, słusznie, wygarnięto od-
powiedzialność za rozmaite świństwa (Brześć, 
Berezę, pacyfikację wsi ukraińskich), nie kręcił, 
nie kombinował, nie korzystał z pomocy pi-arow-
ców, lecz walnął prosto z mostu: moim zadaniem 
było wynosić gówna po Najjaśniejszej Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Żaden naród, żadne społeczeństwo, nie jest 
idealne, ktoś musi owe g....a, wynosić. Ktoś musi 
wykonać brudną robotę, by ograniczyć korupcję, 

mafijność, kradzież, przemoc. Dlatego w każdym  
państwie istnieją służby specjalne, tajne, jawne i 
dwupłciowe, które taką robotę wykonują. Jeste-
śmy jako ludzkość  hipokrytami, więc w imię 
skuteczności walki ze złem, przymykamy oczy 
na bezprawne – czasami – działania takich służb, 
jeśli dzięki temu dobro triumfuje. Stosunek do 
służb jest w pewnym sensie odzwierciedleniem 
naszego stosunku do państwa. Mamy więc model 
– nazwijmy go angielskim, bo doskonale opisa-
nym przez literaturę tego kraju (Le Carre, Forsy-
te, Conrad itd). Państwo jest dobrem wspólnym, 
więc cnotą obywatelską jest mu służyć w każdy 
sposób, także jako szpieg czy agent. Ponieważ 

służby działają na pograniczu prawa (a nawet po 
za prawem), traktować je jednak należy z dużą 
nieufnością i stale kontrolować. Służba nie rodzi 
nadmiernych uprawnień, agent nawet taki jak 
James Bond, pracuje do 60 lat, a potem dostaje 
skromną państwową emeryturę. 

Drugi model dotyczy krajów postsowieckich, 
w tym Polski. Państwo jest własnością władzy, a 
służby są jej podporą. To służby kontrolują oby-
wateli, nigdy odwrotnie. Zapłatą za lojalność są  
wysokie pensje (rosnące w postępie kwadrato-
wym wraz z awansem) i wcześniejsze wysokie 
emerytury. 

Służby służbom są nie równe: podoficer policji 
po 30 latach pilnowania porządku na ulicy może 
jedynie śnić o takiej emeryturze jaką po 15 latach 
dostał agent Tomek za nieprzyjemność sypiania z 
celebrytkami. 

Z tych różnic rodzą się kolejne. Eks-szef MI 
5 żyje z emerytury niższej niż uposażenie na-
czelnika stacji w Ipswisch; na każdą publiczną 
wypowiedź musi uzyskać zgodę swej byłej for-
macji, o podobną zgodę musi się ubiegać, gdy 

chce wyjechać za granicę. I przyjmuje jako fakt 
oczywisty, że jest stale – aż do śmierci – inwigi-
lowany. Taki zawód, taka karma; z racji zawodo-
wych obowiązków wie za dużo, by służby miały 
zrezygnować z kontrolowania jego prywatnych 
rozmów telefonicznych czy równie prywatnych 
spotkań koleżeńskich. Im wyższe ktoś zajmował 
stanowisko, tym bardziej liczyć się musi z in-
wigilacją.

Tymczasem w Polsce czterech generałów S 
(służb) S (specjalnych); za dyshonor uważa, że 
ktoś próbuje ich skontrolować. Śmiesznie brzmią 
w ich ustach nie tylko słowa o bezprawiu (w koń-
cu takowe nigdy ich nie brzydziło), lecz właśnie 
o honorze. Sorry, to, że ktoś sobie obstalował 
mundur z oficerkami i udawał w nim patriotę, 
nie czyni z niego człowieka honoru. Także tytuły 
generalskie, przyznane za „wywóz gówien”, nie 
ustawiają tych „zielonych ludków” w szeregu bo-
jowników o wolność i demokrację.

Ot, takie żałosne skamlenie świadczące o nie-
udacznictwie szefostwa S.S.

Jarosław Kapsa               

Naleśniki:
Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

Placki:
Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki 
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:
Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

Smoothie:
Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe 
(banan, ananas, mango)

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

Soki owocowe:
marchwiowy, 
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy, 
marchwiowo-buraczany, 
pomarańczowy
grapefruitowy

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

 

Lech (Leszek) Grochulski
Debiut literacki w 1979 r. W 2012 r. wydał tomik pt. „Powiedzieć Kobiecie…”, a ostatnio tomik 
pt. „Rozmowy z Kobietą”.

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją 
do Gaude Mater, przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.

Klub Literacki Złota Jesień
  Myślałem 
Myślałem, że może
piękno Twoje nie zachęca,
sekretny dekolt nie wabi,
radosny uśmiech nie zaprasza,
kolana oczom drogi nie wskazują.
Sprzymierzone
wszystkie uroki Twoje
przeciwko mnie,
a wszystkie 
w przyjaznych gestach.
Myślałem, że może
się uratuję,
lecz 
tego nie chciałem.
 LECH (LESZEK) GROCHUSKI

dokończenie ze str. 1
1. Co było powodem Pańskiej przegranej w 

wyborach prezydenckich w Częstochowie?
2. W czasie kampanii padały obietnice ze stro-

ny kandydatów - czy mimo tego, że nie został Pan 
prezydentem miasta, te obietnice próbuje Pan re-
alizować? Jeśli tak - to jak? Jeśli nie - to dlaczego?

3. Czy po wyborach Pańskie relacje z Często-
chową się zacieśniły, czy rozluźniły? Czy jest Pan 
w Częstochowie?

4. Jakie jest obecnie Pana główne zajęcie za-
wodowe?

5. Czy Pańska kandydatura będzie się poja-
wiała w kolejnych wyborach? Jeśli tak to w któ-
rych? Z ramienia jakiego ugrupowania?

Artur Warzocha – kandydat na prezydenta 
miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości

1. - Jednoznacznie można dzisiaj stwierdzić, 
że powodów wygranej Krzysztofa Matyjaszczyka 
w II turze wyborów należy upatrywać, po pierw-
sze we wsparciu, jaki udzieliła mu PO w zamian za 
utrzymanie koalicji w samorządzie województwa, 
po drugie w dwuznacznym zachowaniu innego 
przegranego kandydata – Marcina Marandy, który 
swoim mdłym komunikatem zamieszczonym na 
Facebooku, podchwyconym przez niektóre media 
zachęcił część swoich wyborców do oddania gło-
su na obecnego prezydenta. Dzisiaj wszystkie te 
ugrupowania niepodzielnie rządzą Częstochową, 
w przypadku PO i SDL na podstawie oficjalnej 
koalicji, a w przypadku M. Marandy przy jego 
nieformalnym wsparciu.

2. - Cały czas staram się być pomocny dla 
osób, które na mnie liczą, albo przychodzą do 
mnie, żeby pomóc im załatwić ważne dla nich, 
często bardzo trudne, a niekiedy nawet osobiste 
sprawy. Jeżeli chodzi o sprawy związane z moim 

programem dla Częstochowy, którego nie mogę 
dzisiaj realizować jako prezydent miasta, to naj-
ważniejszą sprawą, którą zajmujemy się ze śro-
dowiskiem politycznym, z którego się wywodzę, 
czyli Prawem i Sprawiedliwością, jest restytucja 
województwa częstochowskiego. W tej spra-
wie odpowiedzialną i aktualną na dziś obietnicę 
złożył, w czasie kampanii prezes PiS – Jarosław 
Kaczyński. Powiedział wówczas, że jeżeli Artur 
Warzocha zostanie wybrany prezydentem Często-
chowy, a jego ugrupowanie zdobędzie w jesien-
nych wyborach parlamentarnych władzę w Pol-
sce, to zostanie przeprowadzona korekta reformy 
administracyjnej z uwzględnieniem województwa 
częstochowskiego. Prace koncepcyjne już się za-
częły, a zadania w tej materii do realizacji wyzna-
czył lider częstochowskiego PiS, poseł Szymon 
Giżyński. W ich ramach odbyłem dwa dłuższe 
wyjazdy do ościennych województw – kieleckie-
go i opolskiego, gdzie przyglądałem się, jak sobie 
radzą te dwa najmniejsze województwa w Polsce. 
Diagnoza jest jednoznaczna – świetnie! Wniosek 
– trzeba możliwie najszybciej, jak się tylko da od-
tworzyć województwo częstochowskie , by prze-
ciwdziałać zapaści cywilizacyjnej naszego miasta 
i regionu. Jest teraz na to olbrzymia szansa, której 
nie wolno nam zmarnować! 

3. - Oczywiście, że jestem w Częstochowie. 
Cały czas tutaj mieszkam, chociaż charakter mo-
jej pracy czasami zmusza mnie do wyjazdów służ-
bowych. Tak, jak wielokrotnie mówiłem w czasie 
kampanii, Częstochowa to moje miejsce na zie-
mi, świadomy wybór, żeby tutaj żyć i mieszkać 
i nawet najsłabsza władza w mieście w wydaniu 
obecnie rządzącej ekipy nie zmusi mnie do emi-
gracji z tego miasta. Czuję się Częstochowia-
ninem i wśród Częstochowian jest mi najlepiej 
na świecie.
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D: Mam tu w  laptopie rysunki od 
pana. Ten ze słoniem jest bardzo ak-
tualny, chciałabym go zaraz wysłać 
mailem do redakcji, to go jutro wy-
drukują. Zgadza się pan?
R: Skoro pani się podoba.
D: Bardzo. Gdzie mogę się podłączyć 
do internetu?
R: Musimy podjechać 15 kilometrów 
do kawiarenki internetowej.
D: Ha, ha, ha. Fajnie, kupiłam. A po-
tem pojedziemy na kawę do Helsi-
nek. To co, mogę wysłać?
R: Wysyłamy.
(Mówiąc to zdejmuje płaszcz z wiesza-
ka i zaczyna go zakładać.)
D: Co pan robi?
R: No, jedziemy do kawiarenki…
D: Jak nie wyślę rysunku za pół go-
dziny, to się jutro nie ukaże. Niech pan 
nie żartuje.
R: Przecież nie żartuję, naprawdę nie 
mam internetu.
D: Jak to? Pan nie ma? Jest pan cy-
frowo wykluczony?
R: Moja wioska to cztery domy na 
odludziu, gdzie wrony zawracają.
D: Niech pan nie zawraca…
R: Powtarzam pod przysięgą: nie 
mam internetu. Żyjemy tu jak za Ja-
giełły. On też nie miał.

D: Ale pan i pana wioska może mieć. 
Zaraz… przecież mam to w  lapto-
pie. Tekst będę pisać o takich jak 
pan. Niech pan słucha: Na program 
Polska Cyfrowa ze środków unijnych 
dostaniemy teraz 9  mld zł, my ze 
swoich dołożymy 1,6 mld. Wszyst-
ko to pójdzie na lepszy dostęp do 
szybkiego internetu, e-usług pub-
licznych i na kompetencje cyfrowe 
Polaków.
R: Kompetencje cyfrowe? To znaczy, 
że trzeba umieć liczyć?
D: Przyda się, ale głównie chodzi o to, 
żeby się szkolić.
R: Ale te usługi publiczne to dwu-
znacznie brzmi.
D: Nie brzmi. W domu pan będzie sie-
dział i  załatwiał sprawy urzędowe 
przez internet.
R: Ale ja nie mam internetu.
D: Uparty pan. Niech pan słucha: pro-
gram Cyfrowa Polska dotyczy projek-
tów infrastrukturalnych. Ma wyrów-
nać różnice w dostępie do szybkiego 
internetu. Łącza internetowe w Pol-
sce odbiegają pod względem pręd-
kości transmisji od średniej europej-
skiej. 63 proc. aktywnych łączy po-
zwala na transmisję do użytkownika 
z prędkością nie większą niż 30Mb/s, 

a 37 proc. gwarantuje dostęp powyżej 
30Mb/s. Przepraszam…
(Tu przerwała, sięgnęła po wodę i na-
wet dość długo piła. Przepraszam, po-
wiedziała raz jeszcze i czytała dalej.)
D: Z unijnych funduszy budowane 
są w Polsce światłowody. Powstaje 
ok. 60 tys. km sieci. Chcemy, by do 
2020 roku każdy Polak miał dostęp 
do szybkiego internetu, a to wymaga 
inwestycji. Dzięki mapie pokrycia sie-
ciami szerokopasmowymi możemy 
skierować interwencję tam, gdzie jest 
to najbardziej potrzebne. 
R: Najmocniej przepraszam, trochę 
się w tym gubię. Interwencja mi się 
kojarzy z wojskami radzieckimi.
D: Unia chce, żeby inwestować w do-
brze wybranych miejscach, dziś od-
ciętych od internetu. Takich jak tu, 
gdzie pan mieszka.

R: To dokąd mam pójść albo do kogo 
zadzwonić, żeby było tak jak pani 
mówi? 
D: Już patrzę, kto może zgłosić się do 
programu: przedsiębiorcy telekomuni-
kacyjni, jednostki samorządu teryto-
rialnego lub ich związki i stowarzysze-
nia – w sytuacji, gdy przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni nie będą zaintere-
sowani realizacją inwestycji na danym 
obszarze – oraz organizacje pozarzą-
dowe. Sam pan tego nie załatwi. Któ-
raś z tych instytucji musi złożyć wnio-
sek. Wójta jakiego pan ma?
R: (Trzema pociągnięciami ołówka ry-
suje uśmiechniętą twarz mężczyzny 
z wąsem.)
D: O, młody!
R: Kilometr stąd mieszka. Szybki in-
ternet ma tylko w biurze.

Stanisław Tym

Program Polska Cyfrowa
Jednym z programów finansowanych ze 
środków unijnych jest Program Polska 
Cyfrowa. W tym programie będą realizowane 
m.in. inwestycje telekomunikacyjne, które 
poprawią dostęp do szerokopasmowego 
internetu w całym kraju, ale głównie na 
terenach, gdzie wcześniej nie było szybkiego 
internetu. Dzięki niemu przez komputer 
albo smartfon da się załatwić wiele spraw 
urzędowych, związanych z edukacją, 
zdrowiem, kulturą. Program pomoże też 
osobom starszym (50+) lub niepełnosprawnym 
używać internetu, a także wesprze młodych, 
twórczych programistów.
Projekty będą realizować przede wszystkim: 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, 
instytucje rządowe, samorządowe i ich organy, 
instytucje naukowe, kulturalne i organizacje 
pozarządowe. Więcej informacji o Programie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bezpłatne informacje o Funduszach 
Europejskich uzyskasz w Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich. 
Odwiedź jeden z nich i dowiedz się czy Ty, 
Twoja firma lub organizacja możecie 
skorzystać z dofinansowania.  
Adresy Punktów znajdziesz na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Publikacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W poszukiwaniu szerokopasmowych łączy
Do rysownika mieszkającego w małej wiosce gdzieś na obrzeżach 
Rzeczypospolitej przyjechała młoda dziennikarka. Zrobiła kilka zdjęć w jego 
domu, nagrała dwie wypowiedzi. I już się właściwie zbierała do wyjścia, ale…

Ha ha ha.  
A na kawę 
do Helsinek?

Film „Porozmawiajmy  
o Funduszach  
Europejskich”  
oglądaj na YouTube

Internet? To 
jedziemy 15 km 
do kawiarenki 
internetowej.

K A M P A N I A  I N F O R M A C Y J N A  M I N I S T E R S T W A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U


4. - Nic się pod tym względem nie zmieniło. Pracuje w 

katowickiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli oraz w In-
stytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 

5. - Wybory, jako takie, nie są celem mojej aktywności 
publicznej. Jeżeli dojdę do wniosku, że w danym miejscu i 
na danej pozycji politycznej będę miał coś pożytecznego do 
zrobienia, wtedy zdecyduję się na start w wyborach. Zresztą, 
taka decyzja nie będzie tylko zależała ode mnie. Dzisiaj mogę 
służyć swojej Ojczyźnie jako pracownik konstytucyjnego, 
najwyższego organu kontrolnego w państwie, którego jestem 
mianowanym pracownikiem. W tej sprawie składałem ślubo-
wanie. Pomimo różnych sytuacji i codziennych spostrzeżeń 
wyniesionych z codziennych obserwacji, cały czas wierzę, że 
moja praca do czegoś się jednak przydaje. Jako nauczyciel 
akademicki mam też olbrzymią satysfakcję, że swoją wiedzę 
i doświadczenie mogę przekazać młodemu pokoleniu, któ-
re przyszło już na świat w wolnej Polsce i nie zna, nawet z 
dzieciństwa czy młodości ponurych czasów PRL. To jest ich 
wielki atut, z którego powinni roztropnie kiedyś skorzystać. 
Co do moich sympatii politycznych, to są niezmienne i takie 
pozostają. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości już wielo-
krotnie mi zaufało i na mnie postawiło. Czuję za to wielką 
wdzięczność i zobowiązanie na przyszłość.

Sławomir Kokot – kandydat na prezydenta z listy „No-
wej Prawicy Janusza Korwin-Mikke”

Napoleon Bonaparte powiedział , „Żeby wygrać wojnę 
potrzeba trzech rzeczy, pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pie-
niędzy” . Podobnie z wyborami .Nasza partia KNP nie jest 
partią budżetową , nie mieliśmy tez bogatego sponsora . Z 
tego powodu nie byliśmy w stanie przebić ilości plakatów 
konkurencji, ich reklam w  internecie,  radiu czy gazetach.  
Drugi powód to taki, że ja  nie obiecywałem, że „coś dam” 
z budżetu miasta poszczególnym grupom interesów, miesz-
kańcom. Mówiłem, że nie będę im zabierał by sami mogli 
zadecydować na co wydać pieniądze jakie zostaną w ich port-
felach. Inni kandydaci obiecywali wszystkim wszystko. Na 
przykład pieniądze dla klubów sportowych . Jak jest w prak-
tyce wystarczy przykład CKM Włókniarza. 

Kolejny powód to ograniczenia czasowe, byłem jedynym 

kandydatem, że tak to określę „pozabudżetowym”. Prowa-
dząc własną firmę trudno przez minimum 3 miesiące przestać 
w niej pracować, czy wziąć urlop, bo po wyborach nie było by 
do czego wracać. Biorąc powyższe pod uwagę mój 5 wynik 
na 7 kandydatów nie był zły.

Jako kandydat obiecałem likwidację podatku od nieru-
chomości dla firm i mieszkańców (w praktyce miała to być 
stawka 1 grosza za 1 m2 , bo podatek zlikwidować może usta-
wodawca). W drugiej turze poparłem kandydata PiS Artura 
Warzochę, który deklarował w przypadku zwycięstwa obniż-
kę, co prawda symboliczną, bo 2,5 %. Obietnica została zre-
alizowana przez Klub PiS w Radzie Miasta. 

Nic się nie zmieniło, nadal mieszkam i prowadzę dzia-
łalność gospodarczą w Częstochowie. Prowadzę firmę han-
dlową.

Na dzień dzisiejszy nie podjąłem decyzji co do kandy-
dowania. Obecnie prowadzimy jako Oddział KNP zbiórkę 
podpisów dla naszego kandydata na prezydenta Jacka Wilka .

Marcin Maranda – kandydat na prezydenta z listy 
„Mieszkańcy Częstochowy”

Od ostatnich wyborów samorządowych minęło kilka mie-
sięcy. W tym czasie spotkałem się z wieloma częstochowia-
nami, którzy gratulowali mi bardzo dobrego wyniku w wybo-
rach prezydenckich, twierdząc że to właśnie ja i ugrupowanie 
Mieszkańcy Częstochowy jesteśmy największymi wygranymi 
tych wyborów. Musimy pamiętać, że jako kandydat na prezy-
denta miałem prawie 16 procent poparcia i naprawdę niewiele 
brakło, by w drugiej turze zmierzyć się z urzędującym prezy-

dentem. Dwa tygodnie temu spotkałem się z mieszkańcami 
Rakowa. Po spotkaniu podszedł do mnie pan Marek, który 
mieszka przy Alei Pokoju i powiedział, że osiągnęliśmy bar-
dzo dobry wynik, który na pewno zaprocentuje w kolejnych 
wyborach samorządowych. 

Słusznie zauważył też, że ugrupowaniom samorządowym, 
obywatelskim jest trudno rywalizować z dużymi partiami po-
litycznymi, które utrzymują się z pieniędzy podatników. Do 
tego co powiedział Pan Marek dodam, że mój wynik i suk-
ces radnych ze stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy to 
sukces samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. To 
sukces idei samorządu odpartyjnionego. To sukces idei samo-
rządu dla mieszkańców a nie dla partii politycznych.  Dzisiaj 
w radzie miasta pracujemy, by skutecznie realizować nasz 
program wyborczy i służyć częstochowianom. 

Wywalczyliśmy obniżenie niektórych podatków. Niższe 
są m. in. podatki od nieruchomości gdzie częstochowscy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą. Teraz 
walczymy o to, by częstochowianie płacili mniej za wywóz 
śmieci  i żeby w tej cenie otrzymali usługę lepszej jakości. W 
budżecie wywalczyliśmy pieniądze na budowę i remonty ulic, 
boisk szkolnych i inne inwestycje. Są pieniądze na dopłaty 
do żłobków i wsparcie częstochowskiego sportu – przede 
wszystkim piłki nożnej. 

Zapewniam, że przez całą kadencję będziemy zabiegać o 
zrealizowanie jak największej części naszego programu. Sku-
tecznie współpracujemy z częstochowianami na poziomie rad 
dzielnic. Mimo wielu obowiązków zawodowych – ja na przy-
kład zarządzam biblioteką publiczną w Konopiskach, realizu-
jemy wiele inicjatyw społecznych wspierając częstochowian 
na różnych płaszczyznach. Będziemy rozwijać naszą działal-
ność w Częstochowie, bo tego oczekują od nas mieszkańcy. 
Będziemy szukać skutecznych sposobów na rozwiązywanie 
problemów częstochowian. 

Jeżeli będzie taka potrzeba społeczna stowarzyszenie 
Mieszkańcy Częstochowy wystawi swojego kandydata w 
wyborach parlamentarnych. Nie możemy zawieść częstocho-
wian. Nie możemy spoczywać na laurach. Musimy być wszę-
dzie tam, gdzie można dobrze służyć miastu i mieszkańcom.

Opinie pozostałych trzech kontrkandydatów Krzysztofa 
Matyjaszczyka zaprezentujemy w kolejnym numerze.

Renata R. Kluczna

Warzocha, Kokot, 
Maranda:

o przegranej 
z Matyjaszczykiem
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- Kto mogłyby Waszą inicjatywę wesprzeć?
- Wszystkie środowiska polityczne i społeczne w Czę-

stochowie, za wyjątkiem Platformy Obywatelskiej i samego 
SLD, są zainteresowane tym referendum, a także znakomita 
większość radnych prawicowych, ponieważ widzą ogrom 
degrengolady i zniszczeń, jaki następuje w Częstochowie.

Jako niewielka dziś siła polityczna mamy świadomość 
naszych słabości, dlatego wzywamy do współpracy w tym 
dziele wszystkie środowiska, którym na sercu leży dalszy los 
naszego miasta.

Chcemy też, żeby to było działanie dla wszystkich miesz-
kańców.

Apelujemy o zainteresowanie się tą inicjatywą, do włącza-
nie się w nią.

7 marca w Częstochowie odbył się zjazd założycielski 
nowej partii, która nazywa się Jedność Narodu. Pomysł 
powstał z inicjatywy dwóch biznesmenów z Polski, działają-
cych na terenie Norwegii: Romualda Starosielca i Bogdana 
Kulasa, którzy zagranicą zlikwidowali swoje interesy i wrócili 
do kraju. Zaniepokojeni, wręcz przerażeni sytuacją w Polsce 
postanowili działać i organizować nową partię. 

Nasze środowisko częstochowskiej Ligii Narodowej 
zostało zaproszone na zjazd w nadziei, że dojdzie do połącze-
nia. Uczestniczyła w nim również spora grupa Narodowców z 
powiatu częstochowskiego.

Renata R. Kluczna

Czy w przyszłości miasto Częstochowa powinno 
ograniczać pomoc dla Jerzego Owsiaka, czy zwiększać 
wsparcie dla WOŚP?

Z imieniu koalicji PO-SLD  opinię przedstawia radny Ja-
cek Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:

„W ocenie Platformy Obywatelskiej w Częstochowie nie ma 
żadnych kontrowersji związanych z organizacją w naszym mieście 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Orkiestra od 23 lat nieprzerwanie wspiera ochronę zdrowia 
osób starszych oraz dzieci m.in. poprzez zakup nowoczesnej apa-
ratury medycznej. Dotychczasowe zbiórki pokazały, że Często-
chowianie darzą WOŚP olbrzymim zaufaniem i chętnie uczestni-
czą w finale poprawiając kolejne rekordy datków.

Odnosząc się do kwestii organizacji finału w Częstochowie, 
w naszej ocenie koszty są na akceptowalnym poziomie w stosun-
ku do zebranych środków. Warto podkreślić, że także w tym dniu 
mamy wiele atrakcji dla mieszkańców, którzy chętnie przez całą 
niedzielę gromadzą się na pl. Biegańskiego – co warto również 
uwzględnić. 

Pomoc dla WOŚP w organizacji finału, jest korzystna dla mia-
sta i jego mieszkańców. Nie wyobrażamy sobie, aby ze strony mia-
sta Częstochowy mogło zabraknąć wsparcia dla organizacji finału, 
co jest samorządowym wkładem w zbiórkę, a jej efekty przekła-
dają się na nowo zakupiony sprzęt dla częstochowskich szpitali.”

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Artur 
Gawroński:

„Organizatorzy Orkiestry przekształcili oddolną akcję spo-
łeczną w zorganizowaną instytucję do zarabiana pieniędzy pod 
szyldem działalności charytatywnej i pomocy płynącej z ludzkiego 
serca. Ta biurokratyczna instytucja pozwala dobrze żyć z ludzkich 
pieniędzy grupie związanej z Jerzym Owsiakiem, promującym 
szczególnie młodemu pokoleniu przesłanie „Róbta, co chceta”. 

Zapewnienie opieki medycznej wszystkim obywatelom jest obo-
wiązkiem państwa, każdy więc powinien się zastanowić ile wydat-
ków ponosimy jako podatnicy na organizowanie W.O.Ś.P.

Kto podejmuje decyzję, że lepiej ponieść olbrzymie wydatki na 
wspieranie przez państwo, samorządy, publiczne instytucje, spółki 
skarbu państwa, służby mundurowe, telewizje itd. niż zwiększyć 
finansowanie wiecznie pustej kasy NFZ. Koszty wykorzystywania 
politycznego W.O.Ś.P. przez rząd i Prezydenta RP obnaża frag-
ment opublikowanego przez "Wprost" nagrania rozmowy posła 
PO Pawła Grasia z Jackiem Krawcem, którzy spotkali się w lu-
tym w restauracji Sowa&Przyjaciele "Owsiak chce ściągnąć kasę 
od spółek (...), 30 baniek" - mówi prezes Orlenu Jacek Krawiec. 
Coraz więcej miast ogranicza lub całkiem rezygnuje z wydatków 
poniesionych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kolejnym 
powinna być Częstochowa, w której obecna sytuacja Miejskiego 
Szpitala Zespolonego wskazuje potrzeby na które powinny być 
przeznaczane środki finansowe.”

W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko 
przedstawia Krzysztof Świerczyński:

„Miasto w ramach swoich możliwości powinno wspierać róż-
ne inicjatywy charytatywne. Pomoc taka powinna mieć charakter 
głównie organizacyjny i promocyjny. Bezwzględnie jednak pod-
mioty organizujące przedsięwzięcia o takim charakterze powinny 
być traktowane w sposób sprawiedliwy. Nie może być odmien-
nego traktowania w zależności od tego kto stara się o pomoc. Po-
trzebne są czytelne kryteria w oparciu o które fundacje, stowarzy-
szenia i inne organizacje powinny uzyskiwać wsparcie ze strony 
miasta. Jeżeli na przykład miasto ma udostępnić na imprezę chary-
tatywną salę widowiskową na preferencyjnych warunkach, to dla 
wszystkich powinno być zrozumiałe, z czego takie preferencyjne 
podejście wynika, bez względu na to, czy dotyczy to WOŚP, czy 
jakiejkolwiek innej organizacji.”

Renata R. Kluczna

Wywiad z Januszem Sperką, 
przewodniczącym 

Ligii Narodowej w Częstochowie.

„Wzywamy do 
odwołania 

Matyjaszczyka”
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W poprzednich numerach 7 dni publikowaliśmy raporty Najwyż-
szej Izby Kontroli z audytu Urzędu Miasta Częstochowy i spółki 
miejskiej Hala Sportowa Częstochowa w temacie: „Utrzymanie i 
wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych”. W przypadku Czę-
stochowy pod lupę poszli: właściciel hali – Miasto Częstochowy 
oraz podmioty zarządzające halą.  NIK ocenił negatywnie działania 
prezydenta Matyjaszczyka, odpowiedzialnego za funkcjonowanie 
hali. Kontrolerzy mieli także liczne zastrzeżenia do pracy spółki 
HSC. Tym razem prezentujemy raport NIK-u z kontroli Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Najwyższa Izba Kontroli wprawdzie oceniła pozytywnie MOSiR, ale 
stwierdziła też kilka nieprawidłowości w okresie od 3 września 2012 r. – 
do 31 marca 2013 r., gdy halą na Zawodziu zarządzał podmiot kierowany 
przez dyrektora Tomasza Łuszcza.  

Stan faktyczny
„MOSiR zarządzał Halą na podstawie trzech umów bezpłatnego użycze-

nia nieruchomości gruntowej zabudowanej, zawartych z Miastem Często-
chowa. (...)

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że trzecia umowa została zawarta m.in. 
z powodu braku możliwości refakturowania i zmiany umów na dostawę 
mediów i innych usług do Hali. Stwierdził również: „(...) że w tym okresie 

trwały poszukiwania docelowej formuły zarządzania obiektem (po prze-
prowadzeniu procedur przetargowych zakończonych negatywnym wyni-
kiem)”.

Zapisy ww. umów nie zobowiązywały Operatora do osiągania wskaźni-
ków określonych we wniosku o dofinansowanie Hali ze środków unijnych. 
Umowy określały jedynie ogólne warunki używania obiektu.

Przekazanie hali odbyło się w sposób odbiegający od określonego w 
Umowie o dofinansowanie, tzn. bez przeprowadzenia, na podstawie przepi-
sów Prawa zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, do czego Miasto było zobowiązane poprzez zapisy do umowy. 
Wg wyjaśnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowa powierzenie 
zarządzania Halą MOSiR-owi miało charakter tymczasowy, do momentu 
wyboru operatora z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych.”

Planowane i faktyczne wykorzystanie hali
„MOSiR nie przygotowywał planów wykorzystania hali. Jak wyjaśnił 

Dyrektor: „MOSiR nie tworzył długoterminowych planów imprez i wyko-
rzystania obiektu. Perspektywa działania ograniczała się do czasu obowią-
zywania kolejnych umów użyczenia obiektu”. 

W Studium wykonalności Projektu, jako jeden ze wskaźników rezulta-
tu przyjęto „przeprowadzenie 4 imprez międzynarodowych (sportowych, 
kulturalnych) rocznie począwszy od 2013 r.”. W okresie administrowania 
Halą przez MOSiR w 2013 r. (do 31 marca) zostały w niej przeprowadzone 
3 imprezy międzynarodowe: dwie gale boksu oraz seminarium z zakresu 
sztuk walki.”

W tym miejscu w raporcie NIK-u wymienione są podmioty korzystające 
z hali: kluby sportowe, szkoły, w tym UKS Ajaks, CKM Włókniarz, AZS 
Politechniki Częstochowskiej, Agencja Sportowa „Wersport” i PRM „Naj-
man Box”.  Na te przedsięwzięcia hala była udostępniana nieodpłatnie.

„MOSiR udostępniał również nieodpłatnie pomieszczenia Hali m.in. 
stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na podstawie umów najmu, 
bez potwierdzenia ich warunków w formie pisemnej. Jak podał Dyrektor: 
„Podmiotom tym Hala była udostępniana nieodpłatnie, na podstawie słow-
nych ustaleń poczynionych pomiędzy przedstawicielami władz stowarzy-
szeń a kierownikiem i dyrektorem MOSiR. Taka forma umowy wynikała z 
wzajemnego zaufania na bazie dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy 
Ośrodka z podmiotami, które od wielu lat korzystały regularnie z innych 
obiektów MOSiR w celach treningowych. W związku z faktem, że korzy-
stanie przez podmioty z obiektu odbywało się w formie nieodpłatnej, uzna-
liśmy te formę umowy, w tzw. okresie przejściowym, za wystarczającą”.

NIK zwraca uwagę, że udostępnianie pomieszczeń Hali bez zachowania 
formy pisemnej nie zapewniało możliwości wyegzekwowania użytkowa-
nia obiektu zgodnego z Regulaminem korzystania z Hali określonymi w 
nim zasadami. Praktyka taka nie zabezpieczała również interesów właści-
ciela Hali [miasto Częstochowa] w razie wystąpienia okoliczności powodu-
jących odpowiedzialność odszkodowawczą za np. zniszczone mienie lub za 

wypadki bądź kontuzje użytkowników Hali.
MOSiR nie pobierał opłat za wynajem pomieszczeń Hali w związku ze 

złożeniem do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007-201317 w dniu 23 grudnia 2009 
r. przez pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Piotra 
Kurpiosa oświadczenia o braku możliwości odzyskania przez beneficjen-
ta podatku VAT (w którym Miasto zobowiązało się do niewykonywania 
czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinan-
sowanym w ramach Projektu w okresie jego trwałości). W konsekwencji 
powyższego nie został opracowany cennik wynajęcia obiektów Hali.

Całkowite koszty udostępniania Hali na imprezy komercyjne były pokry-
wane przez MOSiR. 

NIK zwraca uwagę, że wskutek złożenia przez Prezydenta Miasta Często-
chowy oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz opóźnienia w wyborze 
docelowego operatora Hali, MOSiR poniósł koszty imprez o charakterze 
komercyjnym organizowanych w obiekcie w okresie wrzesień 2012 r. – 
marzec 2013 r., w łącznej wysokości ok. 72,9 tys. zł. Zdaniem NIK, ponie-
sienie tych kosztów było działaniem niegospodarnym.”

Dane dotyczące frekwencji
„W piśmie z 31 grudnia 2013 r. do Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektor prze-

kazał informację o frekwencji w Hali w miesiącach styczeń – marzec 2013 
r., która wg niego wyniosła 70.620 osób. 

W wyniku przeprowadzenia weryfikacji danych o ilości osób 
uczestniczących w czterech jednostkowych imprezach organi-
zowanych w Hali w ww. okresie stwierdzono, że liczba uczest-
ników była mniejsza o 10.924 osób  niż podane zostało w 
piśmie do Spółki i wyniosła 59 696, co stanowiło 23,9 % wskaźnika  
rezultatu „liczba osób korzystających z hali”. Wskutek przekazania przez 
MOSiR danych dotyczących frekwencji niezgodnych ze stanem faktycz-
nym, informacja o osiągnięciu wskaźników rezultatu przekazana przez 
Miasto Częstochowa  do IZ RPO zawierała nierzetelne dane. Za przekaza-
nie nierzetelnych danych odnośnie frekwencji w Hali w 2013 r. odpowie-
dzialnym był Dyrektor.  

Dyrektor wyjaśniając sposób ustalenia danych, w zakresie frekwencji na 
imprezach podał, że zostały one przedstawione na podstawie liczby sprze-
danych biletów i rozdanych wejściówek (pod warunkiem, że organizator 
udzielił takich informacji przedstawicielowi MOSiR-u) bądź szacunkowej 
liczby osób na trybunach (w oparciu o obserwacje własne MOSiR-u lub 
dane uzyskane od funkcjonariuszy policji lub firmy ochroniarskiej). Dodał 
także, że: „MOSiR nie otrzymał instrukcji (wskazówek, procedur) w jaki 
sposób dokumentować frekwencję na zawodach i imprezach organizowa-
nych w Hali”.”

Ku sprawiedliwości należy stwierdzić, że MOSiR spośród pozostałych 
kontrolowanych przez NIK instytucji miejskich, wypadł najlepiej. Kontro-
lerzy mieli najmniej uwag, 

Renata R. Kluczna

Spadek… miła rzecz, zwłaszcza od tajemniczego 
wujka z Ameryki, ale tego typu sytuacje można wło-
żyć między bajki. Rzeczywistość jest zdecydowanie 
bardziej przykra i brutalna. 

Owszem, nader często dziedziczymy, ale po oso-
bach nam bliskich, których stratę opłakujemy mie-
siącami. Ten czas ma jednak ogromne znaczenie dla 
podejmowania działań prawnych. Gdy więc opadną 
emocje po śmierci ukochanej osoby, nierzadko jest 
już za późno na zmianę decyzji o spadku.

Ku przestrodze wszystkich spadkobierców opisujemy 
historię pani Grażyny. 

– Nie jestem osobą młodą. Gdy poznałam Ryszarda 
wiedziałam, że moje życie zmieni się na starość na lep-
sze – mówi pani Grażyna. Taki był plan pary młodej w 
słusznym wieku. 

– Po ślubie przeprowadziliśmy się do piętrowego 
domu męża, pod Częstochową. Niestety nieruchomość 
była w fatalnym stanie, więc aby w niej zamieszkać 
musieliśmy wykonać remont. Nie było nas stać na kom-
pleksowe naprawy, przygotowaliśmy sobie tylko parter 
– opowiada pani Grażyna. Sielanka nie trwała długo. 

– Dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego, mąż 
zachorował na raka. Po ponad roku ciężkich zmagań 
z chorobą, zmarł. Bardzo to przeżyłam, bo to był dobry 
człowiek… - opowiada pani Grażyna. Tuż przed śmier-
cią (2008 rok) pan Ryszard spisał testament, w którym 
powołał swoją małżonkę na jedyną spadkobierczynię 
swojej całości nieruchomości. 

- To co się stało po dwóch tygodniach od śmierci 
męża, było dla mnie szokiem… - mówi kobieta.

Pani Grażyna dostała list od… syna pana Ryszarda z 
pierwszego małżeństwa (a w zasadzie pasierba), w któ-
rym domaga się on od spłaty zachowku. 

– Trudno to opisać słowami. Ja i mój mąż byliśmy 
małżeństwem 3 i pół roku. Przez cały ten okres syn męża 
nie utrzymywał z nim kontaktu. Nawet w czasie śmier-
telnej choroby nie odwiedził go ani razu. Nie intereso-
wał się ojcem, nie zapytał czy może pomóc przy opiece 
nad chorym na raka. Przychodzili znajomi, rodzina, by 
pożegnać się z umierającym, a on nie – mówi pani Gra-
żyna. Lakoniczny list od syna pana Ryszarda zawiera 
dwa zdania: „Wzywam do zapłaty kwoty 130 tysięcy 

złotych tytułem należnego mi zachowku po zmarłym 
ojcu”. W drugim zdaniu syn podaje numer konta i okre-
śla 21-dniowy termin zapłaty. 

– Byłam zdruzgotana, ale najgorsze miało dopiero 
nastąpić – żali się kobieta. 

Dom, który pani Grażyna odziedziczyła po zmarłym 
mężu, i w którym zamieszkali po ślubie (wraz z działką 
wokół posesji), syn zmarłego wycenił na 540 tysięcy 
złotych i od tej kwoty naliczył swoją część zachowku 
(1/4), co stanowiło kwotę 130 tysięcy złotych. 

– Nie zapłaciłam mu tych 130 tysięcy, bo nie miałam. 
To ogromna kwota. Syn męża oddał więc sprawę do 
sądu – mówi pani Grażyna. 

Kobieta liczyła, że sąd uwzględni jej trudną sytuację 
finansową i przede wszystkim weźmie pod uwagę za-
wyżoną – jej zdaniem – przez syna męża wartość nie-
ruchomości, od której syn zmarłego wyliczył sobie 1/4 
zachowku. Tak się jednak nie stało. Sąd wyznaczył nie 
procent od ewentualnej transakcji, lecz dokładną kwotę 
– 130 tysięcy złotych.

– Nie mogę tego zrozumieć i nie mogę się z tym pogo-
dzić… Syn męża podał kwotę „z sufitu”, a sąd przyznał 
mu rację. Głęboki żal mam do Sądu I Instancji u nas 
w Częstochowie, bo jeśli można wybaczyć sędziom z 
Katowic, to lokalni przedstawiciele prawa przecież wi-
dzą, że zrujnowanej nieruchomości nie sprzeda się za 
prawie 600 tysięcy złotych, we wsi położonej ponad 30 
kilometrów od miasta. Pewnie takie ceny „chodzą” w 
Katowicach lub w Warszawie, ale nie pod Częstocho-
wą – tłumaczy pani Grażyna. Wymiar sprawiedliwość 
oceniał sprawę pani Grażyny prawie 5 lat. 

– Przedstawiłam sądowi opinie biegłych, którzy wyce-
nili nieruchomość na około 200 tysięcy złotych – nic to 
nie dało. Sąd wziął tylko pod uwagę wycenę syna męża. 
Ogłoszono wyrok i muszę synowi męża wypłacić tyle, 
ile żądał 130 tysięcy złotych wraz z odsetkami od dnia 
śmierci mojego małżonka – mówi kobieta. Ponieważ 
pani Grażyna nie była w posiadaniu tak dużej kwoty, 
więc nie zrealizowała wyroku sądu, jej emeryturę zajął 
komornik. 

– Komornik ściąga 700 złotych co miesiąc. Próbuję 
sprzedać ten dom, ale nikt nie chce go kupić. Poza tym 
obawiam się, że nawet gdy go sprzedam nie uzyskam 
pełnej kwoty do spłaty syna męża. Dziś jestem mu win-

na – zgodnie z wyrokiem sądu - jakieś 200 tysięcy zło-
tych. Moje życie zamieniło się w koszmar… zupełnie 
nie wiem co robić, gdzie szukać pomocy…? – mówi 
kobieta. 

Niezależnie od tego, za ile pani Grażyna sprzeda nie-
ruchomość, syn zmarłego otrzyma okrągłą sumę wska-
zaną przez sąd, która być może nawet będzie stanowiła 
całość kwoty sprzedaży domu, a z całą pewnością bę-
dzie znacznie wyższa niż należna mu 1/4 spadku. O 
3/4 swojej części spadku, spadkobierczyni może zapo-
mnieć. 

- Założyłam sprawę do sądu, bo chciałam synowi 
męża oddać cały ten majątek, tę nieruchomość. Tylko, 
że wówczas to on musiałby się ze mną rozliczyć. Nie 
przyjął tej propozycji, żąda ode mnie gotówki – wyja-
śnia kobieta.

Pani Grażyna musiała się z domu męża wyprowadzić. 
Obecnie mieszka w Częstochowie w bloku, w mieszka-
niu swojej matki. 

- Mój świętej pamięci mąż mawiał: wychowałem syna 
najlepiej jak umiałem, dałem mu nazwisko, wykształce-
nie, mieszkanie na śląsku, a teraz gdy przyszedł na mnie 
czas, nie ma go przy mnie. Wiem, że mój mąż, dając mi 
dom, nie chciał źle. Po prostu nie przewidział, że ten 
spadek okaże się dla mnie przekleństwem – ze łzami w 
oczach puentuje swoją historię pani Grażyna.

Trudno dziś orzec, w którym momencie pani Graży-
na popełniła błąd. Być może nie powinna była spadku 
przyjmować; nie wiadomo, czy sąd uwzględnił w masie 
spadkowej mieszkanie, które syn otrzymał od ojca; za 
ile ostatecznie uda się pani Grażynie dom sprzedać; czy 
rzeczywiście zostaną zachowane proporcje – dla syna 
zmarłego 1/4 dla spadkobierczyni 3/4? 

Przykład pani Grażyny wcale nie jest odosobniony. 
Sądy zmagają się ze skonfliktowanymi o majątek po 
zmarłym, członkami rodziny. Nierzadko osoby żądają-
ce zachowku rujnują spadkobierców. Uporządkowanie 
swoich spraw przed śmiercią jest wyrazem prawdziwie 
szczerych uczuć względem bliskich, po to by po naszej 
śmierci nie musieli reszty życia spędzać w ławach są-
dowych.

Renata R. Kluczna
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Spadek potrafi zrujnować

N I K
SKONTROLOWAŁ MOSiR

„Wzywamy do 
odwołania 

Matyjaszczyka”
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@Kto sponsorował kampanie SLD? Jaki jest 
udział biznesu w polityce?

Kto zrobił z Matyjaszczyka prezydenta?

denver@op.pl: Nie ma co tu skrywać, o wszystkim pisaliście. "Dyl" 
to [moderowane przez redakcję] - faktyczny "prezes" [moderowane 
przez redakcję], prezes fundacji [moderowane przez redakcję], [mode-
rowane przez redakcję] SPÓŁKA KOMANDYTOWA, "mecenas spo-
ru częstochowskiego" -------- 23 października 2013 komentowałem tu: 
W dobrych szkołach uczą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Że profilak-
tyka jest mniej kosztowna od późniejszych wydatków na terapię. Zatem 
byłoby korzystne, w ostatecznym rachunku i stojąc na straży interesu 
publicznego, profilaktyczne zamknięcie w odosobnieniu paru decyden-
tów i radnych częstochowskich. Albo czekać na widowisko – spektakl 
wsadzania do pierdla, w majestacie prawa, winnych przekrętów i nad-
użyć w „samorządowym” biznesie. Słabo przejrzystym, mętnym bizne-
sie.------------ Dla zainteresowanych przypomnienie - podobno [mode-
rowane przez redakcję] zamknięty, bankrut tak samo jak [moderowane 
przez redakcję]. Wierzycieli jest już tłum

 
synszyl: Żeby było jeszcze bardziej śmierdząco, to warto zauważyć, że 
Matyjaszczyk powołał swoim zarządzeniem (18 września 2014), nie-
jaką [moderowane przez redakcję] – prezesa Zarządu [moderowane 
przez redakcję] Sp. z o.o. i [moderowane przez redakcję] sp. z o.o – do 
Rady do spraw [moderowane przez redakcję] Miasta Częstochowy, w 
miejsce [moderowane przez redakcję]. Z tego wynika, że Matyjaszczyk 
nieźle umoczył w tym [moderowane przez redakcję]. Pusty śmiech na 
sali, mafia się bawi...

urzędas: To była zbiorowa euforia w UM. [moderowane przez re-
dakcję]. Dobrze, ze pojawiają się w artykule kolejne nieciekawe nazwi-
ska urzędników - naczelników skupionych wokół tej bandyckiej władzy

a@b.c: Co też [moderowane przez redakcję] strzeliło do głowy, że 
jako "dziedzic" takiej fortuny bawił się w prymitywne wyłudzenia VAT. 
A swoją drogą to [moderowane przez redakcję], z tego co mi wiadomo, 
nigdy nie był stroną postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego.Same założenie, z tego co pamiętam, było niezłe. No ale żyjemy 
w kraju, w którym relacje biznes-polityka z góry uznawane są za ko-
rupcjogenne. Nawet, gdy przyniosłyby dobre rezultaty. Chociaż faktem 
jest, że ta inwestycja, z racji obecnych kłopotów [moderowane przez 
redakcję] i tak pewnie nie doszłaby do skutku.

lewysierpowy@orion.pl: No własnie, kolejny raz czestochowska 
Gazeta Wyborcza daje ciała od przodu i od tyłu całkowicie z obrożą 
na szyi. podobnie jak czestochowskie24.pl, radio FIAT, Zycie Często-
chowskie i powiatu nawet całego. O dziennikarzach korespondentach 
lokalnej TVP Katowice i radiu Katowice nie wspomnę. Co za miasto....

sasanka: Wychodzi z tego, że całe "imperium" [moderowane przez 
redakcję] powstawało na kancie, wielkim kancie (wyłudzenie 50 melo-
nów VAT to niezła sumka)... [moderowane przez redakcję]... od [mode-
rowane przez redakcję] do... pierdla. Niektórzy (-e) zdążyli uciec albo 
wymiksować się biznesu. A Matyjaszczyk został z palcem w ... nocniku 
i Marszałkiem.

sitekdyro@wp.pl: [moderowane przez redakcję] od lat był pralnia 
pieniędzy dla mafii paliwowej [moderowane przez redakcję] przerobił 
ojca firmę na gangsterskie centrum.wyłudzil koło 100 milionów zł Vatu! 
W Angli zorganizował napad z bronią ale po jakimś czasie go zawineli! 
Siedział w pudle ale kasę ma to na kaucje wyskoczył Partnerka jego tez 
jest na kaucji i razem maja dozór policyjny! Jego dyrektorzy i spółka w 
Pl poszli na współpracę z ABW ! Ale ze strachu i tak na siebie wezmą 
winę po kawałku . [moderowane przez redakcję] ma kasę na rożnych 
kontach zagranicznych a polskie organy ścigania nie wiele mogą mu 
zrobić od dawna są na jego usługach ! Śledztwo tak prowadzą jakby byli 
jego wspólnikami ! To oczywiste zeby robić takie machloje musiał się 
dzielić jak daleko to sięga trudno określić wszyscy wiedza ze wchodził 
w dziwne podejrzane relacje z Prezydentem Częstochowy sponsorował 
jego kampanie i załatwiał rożne interesy wiec kasa szła pod stołem ! 
Wielu ludziom też zaszkodził wiec teraz pewnie mu się odpłaca ! Taki-
mi sprawami aż dziw bierze ze media w Polsce się nie interesują TVN 
woli pokazywać bzdety typu ukradli 5tys złotych czy tym podobne a jak 
wchodzą w grę miliony głowa w piasek! [moderowane przez redakcję] 
spółka [moderowane przez redakcję] była swojego czasu sponsorem 
XFactor w TVN . Może wiec maja interes w tym zeby zamiatać sprawy 
swoich klientów pod dywan?

frantic.freelancer@gmail.com: Co jest do jasnej ciasnej? Co to za 
święte krowy? To afera po której do pierdla powinno się wsadzić na dłu-
gie lata kilkudziesięciu ludzi, w tym lokalnych niby-polityków, ciągną-
cych profity według znajomości i przychylności. Trzeba działać szybko 
i stanowczo, m.in. rozwiązać samorząd miasta "spleciony" z biznesme-
nami-kryminalistami i wprowadzić zarząd komisaryczny - również w 
spółkach miejskich. Nie jest śmieszne to "moderowanie" komentarzy 
- to zamach na wolność wypowiedzi. Gdy goście kradli i "działali" wie-
lu prominentów znało ich nazwiska na pamięć, a usłużni dziennikarze 
robili im darmowy PR. Proszę przepatrzeć lokalne serwisy informacyj-
ne z ostatnich lat: "mecenasi sportu", "promotorzy przedsiębiorczości", 
sponsorzy, filantropi... A teraz "moderacja". Trzeba rozbić do ostatniego 
tę częstochowską mafię... Przede wszystkim zniszczyć lotnictwo - bom-
bowce, myśliwce, drony i droniki oraz systemy nawigacyjne i wentyla-
cyje. A Redakcja "7dni" niech nie robi w gacie.

Portier to 
nie RAMBO

– Nie każdy wie o tym, że pracownika 
ochrony obowiązują, a w praktyce często 
ograniczają, bardzo ścisłe przepisy. Jeśli 
pracownik ma ochraniać np. budynek i do 
tego celu ma służbową broń, to nie może jej 
nadużywać poza ochranianym obiektem. 
Może natomiast, a nawet powinien wezwać 
w takiej sytuacji policję – tłumaczy pan 
Mirek z jednej z częstochowskich agencji 
ochrony. – Interwencja poza miejscem pra-
cy to w myśl przepisów zwykła interwencja 
obywatelska i nawet jeśli ktoś pracuje jako 
ochroniarz, to nie ma żadnych większych 
praw, niż każdy inny obywatel – wyjaśnia 
nasz rozmówca i dodaje ponuro, że nieste-
ty przepisy są niejednokrotnie bardziej po-
błażliwe dla złoczyńców, niż dla kogoś, kto 
użył służbowej broni w obronie, która jego 
zdaniem była konieczna.

Panu Mirkowi tylko raz przydarzyło się 
„wyjść przed szereg” i złapać złoczyńcę po 
fajrancie.

– Ochraniałem wtedy pewien obiekt pod 
lasem w okolicy Kłobucka – wspomina 
częstochowianin. – Byłem już po pracy na 
drugą zmianę i po dziesiątej wieczorem wy-
chodziłem przez bramę, gdy ktoś przebiegł 
przez teren zakładu przeskakując przez 
ogrodzenia. Odruchowo puściłem się za 
nim w pościg, i ująłem kłusownika, które-
go akurat gonili dwaj strażnicy leśni. Tam-
ci byli już zziajani, podobnie zresztą jak i 
uciekinier, więc nie było to trudne – śmieje 
się ochroniarz.

 
Umiejętności a obowiązki

Michał pracuje w ochronie od niedawna, 
dotychczas zajmował się ochroną sklepów. 
Pracował już w dwóch dużych sieciach 
handlowych.

– Zaczynałem w jednej z sieci popular-
nych w Częstochowie sklepów spożyw-
czych. Oficjalnie miałem tam ochraniać 
towar, ale pracodawcy, niby mimochodem, 
namawiali wszystkich pracowników ochro-
ny do tego, by nie reagowali na zabieranie 
towaru z półek, a dopiero przyłapywali zło-
dziei na próbie ominięcia kasy. Oczywiście 
nie należy pobłażać złodziejom, ale wiem, 
że w innych sieciach handlowych chodzi 
raczej o udaremnienie kradzieży, a nie o 
ułatwianie jej. Rozstałem się z tą firmą. – 
Michał opowiada, że teraz pracuje ochra-
niając sklep, również sieciowy, branży ko-
smetycznej.

Zdarzają się próby kradzieży droższych 
szminek, czy lakierów do paznokci, ale to 
są wykroczenia łatwe do udowodnienia. 
Kłopotem jest, gdy jakiś lekoman zje cały 
listek proszków przeciwbólowych, a puste 
opakowanie zostawi na półce. Jeśli nie na-
grają go kamery, to trudno mu udowodnić, 
że wynosi coś, za co nie zapłacił we wła-
snym żołądku...

W odpowiedzi na nasze pytanie, czy w 
miejscach pilnowanych przez pracowni-
ków ochrony jest bezpieczniej, Michał 
odpowiada, że on sam jest po kursie ratow-
niczym i w razie jakiegoś wypadku wie jak 

udzielać pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Dodaje jednak, że zdobył te umiejętno-
ści na własną rękę by mieć większe szanse 
zatrudnienia, a tak naprawdę, to niewielu 
jego kolegów po fachu ma pojęcie o pierw-
szej pomocy.

Trzeba się rozglądać
Marcin pracował w Częstochowie kilka 

lat w firmie obstawiającej głównie duże 
imprezy masowe. Od września mieszka 
w Łodzi i pracuje tam jako selekcjoner w 
dyskotece. Mówi, że taka praca to jedyna 
sytuacja w ochroniarskiej praktyce, kiedy 
trzeba się interesować nie tylko ochrania-
nym obiektem, ale i sąsiedztwem.

– Bramkarz musi orientować się w naj-
bliższej okolicy, znać przynajmniej z widze-
nia różnych podejrzanych typków, trzeba z 
góry przewidywać problemy i nie dopusz-
czać do ich powstawania. Przy klubach 
muzycznych kręcą się nieraz złodziejaszko-
wie polujący na pijanych klientów, dilerzy 
narkotyków, amatorzy pozostawionych w 
samochodach telefonów, czy torebek. Są 
przekonani o bezkarności na „własnym” 
terenie i nieraz trzeba pracy niemal wy-
wiadowczej, by rozpracować i trzymać na 
dystans to środowisko – śmieje się bram-
karz dodając, że taka praca jest o tyle ryzy-
kowna, że nierzadko można być zaczepio-
nym przez lokalnego wirażkę, osiedlowego 
„bossa”, który chce spróbować sił w kon-
frontacji z wykidajłą. – O ile na stanowi-
sko dozorcy nadaje się ochroniarz z grupą 
inwalidzką, o tyle do pracy w dyskotekach 
przyjmowani są tylko ludzie wysportowani 
i z doświadczeniem w samoobronie – mówi 
Marcin, a na nasze pytanie o bezpieczeń-
stwo wokół ochranianych dyskotek odpo-
wiada, że zazwyczaj okolice dużych klu-
bów są często patrolowane przez policje i 
straż miejską, monitorowane sporą ilością 
kamer i głównie dlatego można je uznać za 
względnie bezpieczne nocną porą, a nie ze 
względu na obecność ochroniarzy.

Widzimy zatem, że ochroniarz ochronia-
rzowi nierówny, ich zakresy prac są roz-
maite, obowiązki nieraz nieporównywalne, 
a zakres umiejętności zależy bardziej od 
chęci samokształcenia, a nie od narzuco-
nych regulacji. Na niby retoryczne pytania 
naszych Czytelników „czy ten ochroniarz 
nie mógłby ruszyć się i pomóc komuś w 
potrzebie?” musimy niestety odpowie-
dzieć, że nie zawsze ochroniarz ma taką 
możliwość.

KOMENTARZ EKSPERTA
Pojawiający się w mediach polity-

cy sugerują czasami, że pracownicy 
ochrony stanowią wielotysięczna ar-
mię mogącą, na wzór policji lub innych 
służb mundurowych, pomagać wojsku 
w sytuacjach nagłego zagrożenia gra-
nic kraju. O komentarz poprosiliśmy 
Aleksandra Czyża, częstochowskiego 
instruktora samoobrony, szkolącego za-
równo wojskowych, jak i ochroniarzy.

– Pracownik ochrony ma najczęściej 
bronić obiektu, czy konwojować transport, 
a to polega na czymś zupełnie innym, niż 

prowadzenia działań wojennych. – Alek-
sander Czyż podkreśla, że patrol samocho-
dem, czy obchód z latarką to nie to samo, 
co praca żołnierza. – Pracownik ochrony 
ma działać prewencyjnie, odstraszać głów-
nie swoją obecnością, prowadzonym psem 
służbowym, czy możliwością wszczęcia 
alarmu na różne sposoby – tłumaczy 

Część z pracowników ochrony ma, w za-
leżności od posiadanych uprawnień, dostęp 
do broni palnej. Nasz rozmówca zwraca 
jednak uwagę na fakt, że samego posiada-
nia pozwolenia na broń nie można utożsa-
miać z umiejętnością biegłego posługiwa-
nia się tą bronią.

– To mniej więcej tak jak z prawem jazdy, 
zastanówmy się ile ludzi ja posiada, a ile z 
tych osób umie dobrze jeździć autem – po-
równuje nasz rozmówca. – Pamiętajmy też, 
że od pracownika ochrony, nawet uzbrojo-
nego, trudno oczekiwać, by coś wskórał, je-
śli oddział terrorystów chce wziąć budynek 
szturmem. Dlatego pracowników ochrony 
szkoli się w zupełnie inny sposób niż woj-
skowych.

Media podnoszą także kwestię ewentual-
nego zasilenia armii pozarządowymi orga-
nizacjami paramilitarnymi. W dobie mody 
na szkoły przetrwania, paintball i asg grup-
ki umundurowanych hobbystów są coraz 
częściej widoczne na szlakach Jury, gdzie 
trenują umiejętności potencjalnie przydat-
ne w partyzantce.

– Hobby niekoniecznie musi iść w pa-
rze z zawodem – obserwuje doświadczo-
ny trener. – Wśród pracowników ochrony 
zdarzają się militaryści, tak samo jak i 
wędkarze. Jeśli trenują po to, by podnieść 
swoje umiejętności z zakresu samoobro-
ny, czy strzelectwa, to z pewnością ułatwi 
szkolenie wojskowe, ale nie da gwarancji, 
że dany kandydat w ogóle będzie się nada-
wał na żołnierza – Aleksander Czyż tłuma-
czy, że wojskowy trening wymaga ciągłego 
powtarzania, przypominania i odświeżania 
nawyków, by je mieć w odruchu i być w 
stanie na tym odruchu polegać nawet w 
sytuacji skrajnego stresu. – Wielu świet-
nych ochroniarzy nie nadawałoby się na 
wojskowych ze względu na stres wyni-
kający w wojsku z innych konsekwencji 
podejmowanych działań i innej za to od-
powiedzialności. O tym jak to jest trudne 
dla psychiki niech świadczą relacje żoł-
nierzy wracających z misji.

Trener tłumaczy, że najlepsze nawet 
wyszkolenie hobbystyczne niekoniecz-
nie musi się sprawdzić w boju, bo świa-
domość realności zagrożenia nierzadko 
paraliżuje niezłych nawet komandosów-
-amatorów. O tym, czy ktoś się nadaje 
do wojska musi po prostu decydować 
psycholog. W dobie zaś postępującej ko-
mercjalizacji i przejmowania rynku usług 
ochroniarskich przez korporacje outsour-
cingowe nieuniknione jest niestety cięcie 
kosztów i oszczędzanie na wyszkoleniu.

– Nawet pewien odsetek emerytowa-
nych policjantów w szeregach ochronia-
rzy niewiele pomoże, bo o ile w czynnej 
służbie byli oni jeszcze poddawani ja-
kiemuś szkoleniu, to niestety trudno jest 
utrzymać wysoką sprawność bez ciągłe-
go, regularnego treningu – podsumowuje 
Czyż.
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Ten odcinek „Miasta przyjaznego” poświęcamy ochroniarzom. W kilku 
listach do naszej redakcji pojawiły się skargi, że ochroniarze nie interwe-
niowali w przypadku rozrób mających miejsce „tuz pod ich nosem” i pytania o to, 
czy tam, gdzie są ochroniarze, jest od razu bezpieczniej. Odpowiedź wcale nie jest oczywista..



– Artur Pierzchniak, zwany powszechnie 
„Gumą” to postać dobrze znana wśród ludzi 
gór – mówi Jerzy Natkański, dyrektor Funda-
cji. – W środowisku alpinistów Guma znany jest 
z bohaterskiego wyczynu, bo ratując partnera 
który odpadł od ściany poważnie uszkodził sobie 
rękę, a mimo tego w dalszym ciągu się wspina 
i robi wiele dobrego dla Częstochowy i regionu 
północnej Jury. – Dyrektor Natkański z wielkim 
podziwem opowiada o częstochowskim alpini-
ście, który z powodu uszkodzonych potężnym 
szarpnięciem nerwów boryka się z problemami 
leczenia i rehabilitacji, a mimo tego wciąż ak-
tywnie działa, organizuje wyprawy, zabezpiecza 
jurajskie drogi wspinaczkowe i robi to w na-
szym regionie najaktywniej.

Guma od lat jest ekiperem Polskiego Związ-
ki Alpinistycznego. Ekiper to osoba wyposa-
żająca drogi wspinaczkowe w zabezpieczenia. 

Trzeba cyklicznie sprawdzać stan punktów 
asekuracyjnych, wymieniać stare punkty na 
nowe, wiercić dziury w skale, by osadzić w 
nich specjalne stalowe ringi, czy aluminiowe 
plakietki. Z ograniczoną sprawnością jednej 
ręki trudno wisieć na linie i pracować wier-
tarką, ale pasja Gumy jest silniejsza niż trud-
ności, z którymi się boryka. Co więcej, Guma 
wciąż odkrywa nowe miejsca i wytycza nowe 
trasy wspinaczkowe w naszym regionie!

Sam Guma wypowiada się nadzwyczaj 
skromnie. Jego zdaniem wcale nie robi niczego 
nadzwyczajnego.

– W zasadzie każdy człowiek gór robi jakieś 
rzeczy dla środowiska wspinaczkowego. Ja na 
przykład obiłem setki dróg w rejonie, ale lubię to 
robić, sprawia mi to frajdę i zamierzam to robić 
dalej. Stąd moja ciągła obecność na jurajskich 
skałkach – stwierdza Pierzchniak i dodaje, że 
pasja prowokuje, żeby się dzielić wrażeniami 
z innymi, więc nie ma nic dziwnego w tym, że 
wspinacze często organizują spotkania, poga-
danki, czy prelekcje.

– Lubię spotkania z ludźmi i zarażanie ich za-
miłowaniem do alpinizmu. Już jako ambasador 
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. 
Jerzego Kukuczki byłem na festiwalu filmów o 
tematyce alpinistycznej, prowadziłem też cykl 
spotkań z miłośnikami turystyki górskiej. Myślę, 
że już mi się udało trochę rozsławić Fundację, 
ale jest jeszcze sporo do zrobienia – Guma, który 
często jest także organizatorem zawodów wspi-
naczkowych przewiduje, że na tego typu spor-
towych imprezach uda mu się dotrzeć z infor-
macjami o Fundacji do jeszcze większej ilości 
osób mogących wspomagać rozwój polskiego 
alpinizmu. Częstochowski wspinacz cały czas 
zastanawia się przy tym jak nieść pomoc oso-
bom w potrzebie.

– Fundacja pomaga w najrozmaitszych przy-
padkach, czasem nawet zupełnie nietypowych 
– opowiada Artur Pierzchniak. – Przykładem 
niech będzie konto uruchomione w celu po-
mocy polskiej turystce, która miała wypadek w 
Alpach, a nie wykupiła odpowiedniego ubezpie-
czenia. Kobieta wpadła do szczeliny lodowej. 
Za akcję ratunkową z użyciem śmigłowca musi 
zapłacić 90 tys. zł. Chociaż wiele osób zaofero-
wało jej wsparcie finansowe, to osoba prywatna 
nie może prowadzić zbiórek. Pomoc organizacji 
zajmującej się tym była więc nieodzowna.

Guma opowiada, że Fundacja sporo zrobiła 
właśnie w takich trudnych przypadkach, ale on 
sam ma jeszcze jeden pożytek z Fundacji. Jest 
on może mniej wymierny, ale z punktu widzenia 
naszego rozmówcy najbardziej pomocny.

– Wsparcie Fundacji otwiera wiele drzwi – 
stwierdza Guma. – Łatwiej jest mi teraz zor-
ganizować imprezę, wynająć salę, dogadać 
się z gminnym samorządem – wylicza wspi-
nacz jednym tchem. – Ze wsparciem takiego 
silnego i znanego partnera, jakim jest Funda-
cja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Je-
rzego Kukuczki będę z pewnością mógł jesz-
cze większą rzeszę ludzi zainteresowanych 
górami zarazić bakcylem alpinizmu – cieszy 
się częstochowski alpinista.
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 12 marca - Światowy Dzień Nerek 
Największe w Polsce badania przesiewowe nerek NEFRO-

TEST potwierdziły, że ponad 9,3 %  z blisko 40 tysięcy przebada-
nych Polaków ma wyniki wskazujące na przewlekłą chorobę ne-
rek.  Badania prowadzone były w 50 powiatach z 15 województw. 

Schorzenia nerek rozwijają się powoli, często nie dają wyraź-
nych objawów, ale doprowadzają do zaburzenia funkcjonowania 
całego organizmu. Chorego ratują wtedy dializa lub przeszczep. 
U wielu osób schorzenie przebiega bezobjawowo nawet przez 
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego choroby nerek nazywa 
się „cichym zabójcą” – dodaje prof. Marian Klinger. Ciężkie cho-
roby nerek mogą długo przebiegać bezobjawowo, ale są proste 
do zdiagnozowania dzięki tanim i nieinwazyjnym badaniom krwi 
oraz moczu – zwraca uwagę na pozorny paradoks prof.  Klin-
ger. Wczesne wykrycie choroby nerek jest kluczem do skutecznej 
terapii. Zastosowanie właściwego leczenia pozwala zahamować 
postęp choroby u większości pacjentów. Przewlekłą chorobę 
nerek uznaje się obecnie za schorzenie cywilizacyjne. W Polsce 
może ona dotyczyć ponad 4 milionów osób. 12 marca po raz dzie-
wiąty jest obchodzony Światowy Dzień Nerek. Jest to doskonała 
okazja do dyskusji o tym, jak ważne dla prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu są nerki, jak o nie dbać, jakie są pierwsze 
objawy chorób nerek, a jeśli już ktoś choruje, jakie są możliwości 
leczenia.

Najważniejsze objawy, mogące świadczyć o chorobie nerek  to 
uczucie ciągłego zmęczenia, częste oddawanie moczu w nocy, 
obrzęki wokół oczu, opuchlizna rąk, stóp i  kostek  czy łuszcze-
nie się skóry – trzeba wtedy przeprowadzić podstawowe badania. 
Najlepiej jednak szanować swoje nerki:  unikać nadużywania le-
ków przeciwbólowych, pić dużo wody, mniej solić potrawy, dbać 
o aktywność fizyczną – słowem zmienić styl życia.

 XXI Konkurs "W rolnictwie można 
     pracować bezpieczniej"
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ogłasza XXI kon-

kurs pt. „W rolnictwie można pracować bezpieczniej", skierowa-
ny do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego 
przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warun-
ków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upo-
wszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

W 2015 r. Kasa zachęca autorów publikacji do upowszechnia-
nia zasad właściwej obsługi i traktowania zwierząt inwentarskich. 
Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje te-
lewizyjne. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie 
od 09.02.2015 r. - daty ogłoszenia konkursu - do 31.10.2015 r. i 
przesłanie pod adresem Centrali KRUS co najmniej jednego arty-
kułu lub jednej audycji o tematyce prewencyjnej. Prace mogą być 
nadsyłane sukcesywnie, bezpośrednio po publikacji, nie później 
jednak niż do 9.11.2015 r. Autorzy najlepszych publikacji będą 
uhonorowani nagrodami, wyszczególnionymi w regulaminie. 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zapo-
znanie się z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostęp-
nym na stronie www.krus.gov.pl

 KOPERTA ŻYCIA
Tak zwana koperta życia ma zawierać formularz z najistotniej-

szymi informacjami o przebytych chorobach, przyjmowanych 
lekach, ale także numer telefonu do bliskich i nazwisko lekarza 
prowadzącego. Urząd Miasta przygotował także specjalne na-
klejki i magnesy na lodówkę. Kopertę należy potem umieścić w 
lodówce, gdyż ratownicy, którzy przyjdą do domu w razie nagłej 
interwencji, tam właśnie będą szukali dokumentu z danymi na 
temat pacjenta. Zebrane w jednym miejscu podstawowe infor-
macje będą bardzo pomocne dla służb medycznych, szczególnie 
w pierwszych minutach akcji, kiedy nie ma czasu lub możliwo-
ści przeprowadzenia wywiadu. Koperty życia są przeznaczone 
przede wszystkim dla osób starszych. Mogą znajdować się w 
nich także wyniki ostatnich badań. Naklejkę z napisem „Koperta 
życia”należy umieścić  w mieszkaniu,  już przy drzwiach wej-
ściowych. To znak dla służb medycznych, że istotne informacje 
o osobie są w miejscu oznaczonym podobnym znaczkiem. Do 
lodówki należy przyczepić także magnes „Koperta życia”. Ko-
perty można odbierać w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. 
Śląskiej 11/13 – na parterze w Informacji Ogólnej i na IV piętrze 
w Wydziale Polityki Społecznej w pokoju nr  401 oraz w Często-
chowskim Centrum Aktywności Seniorów, przy ul. Staszica 10. 

 VIII ZŁAZ TURYSTYCZNY „Wiośnie na spotkanie”
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie oraz SKKT – 

PTTK „Szarotka” przy Zespole Szkół im. Władysława Andersa 
w Częstochowie zaprasza na VIII Złaz Turystyczny „Wiośnie 
na spotkanie”. Celem złazu jest poznanie okolic Częstochowy, 
zdobycie wiedzy, umiejętności i sprawności turystycznej, przy-
bliżenie dzieciom i młodzieży dawnych zwyczajów ludowych. 
Złaz odbędzie się w dniu 21 marca 2015 r. (sobota). Zakończe-
nie nastąpi ok godz. 12.00 w Zespole Szkół im. Andersa ul. Le-
gionów 58.

Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane będą do dnia 17 marca br. 
w Biurze ROP PTTK przy Al. NMP 39/41, 42-200 Częstochowa 
(oprócz sobót i niedziel w godzinach 13.30-18.00). Informacje o 
Złazie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 34 324-21-20.

Fundacja Wspierania 
Alpinizmu Polskie-

go im. Jerzego Kukuczki 
doceniła częstochowskie-
go wspinacza.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034  369 71 01

czynne 24 h

R E K L A M A

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Sprzedam mieszkanie 

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna 
tel. 724 678 407
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BODY LADYproject
BODY BODY BODY LADYLADYLADYprojectprojectproject

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, 
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny 
program fi tness dla każdej osoby.

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, 
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny 
program fi tness dla każdej osoby.program fi tness dla każdej osoby.program fi tness dla każdej osoby.

Proponujemy:
• zabiegi odmładzające
• slimLine Hydrofusion 
   (zabieg wykonywany w kapsule)
• dermio Care – pielęgnacja zjonizowanym tlenem
• brainLight – Świetlny masaż mózgu

BODY BODY BODY 
projectprojectproject

Korzyści wynikające z uczestnictwa 
w naszych zajęciach:
• poprawa sprawności fi zycznej
• poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
• wzrost odporności organizmu
• poprawa metabolizmu • uelastycznienie skóry

• kontrola wagi ciała 
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej, 
   a zwiększenie tkanki mięśniowej
• lepsze samopoczucie
• rozładowanie stresu BODY LADYproject

BODY BODY BODY LADYLADYLADYprojectprojectproject
Aleja Jana Pawła II 56/58

42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00

+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl

https://www.facebook.com/bodyprojectlady000

Aleja Jana Pawła II 56/58Aleja Jana Pawła II 56/58Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa42-200 Częstochowa42-200 Częstochowa

pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72+48 34 374 38 72+48 34 374 38 72

info@bodyprojectlady.plinfo@bodyprojectlady.plinfo@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000https://www.facebook.com/bodyprojectlady000https://www.facebook.com/bodyprojectlady000
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Pasażer w pociągu - podstawowe prawa                                                                               
Co zrobić, gdy pociąg się opóźnia lub zostanie od-
wołany? Gdy istnieją obawy, że opóźnienie w do-
tarciu pociągu do miejsca przeznaczenia przekroczy 
60 minut, pasażer może: 1) Żądać zwrotu pełnego 
kosztu biletu na warunkach, na jakich został kupio-
ny. W przypadku rezygnacji przed wyruszeniem w 
podróż możemy domagać się zwrotu całości za-
płaconej ceny. Gdy natomiast odbyliśmy fragment 
podróży, przysługuje nam zwrot za część, której z 
powodu opóźnienia nie zrealizujemy. Gdy wskutek 
opóźnienia dalsza podróż jest z naszego punktu wi-
dzenia bezcelowa, mamy prawo domagać się zwro-
tu także za część przejazdu już zrealizowaną.

Przewoźnik powinien w takiej sytuacji zapewnić 
nam bezpłatne połączenie powrotne w najbliższym 
dostępnym terminie. Może jednak być potrzebne 
udokumentowanie bezcelowości dalszej podróży. 
2) Kontynuować bądź zmienić trasę podróży do 
miejsca docelowego w najbliższym możliwym ter-
minie, na porównywalnych warunkach. 3) Zdecy-
dować się na kontynuację lub zmianę podróży na 
tych samych warunkach w terminie późniejszym, 
dogodnym dla nas.

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo kolejowe 
lub zarządca stacji ma obowiązek poinformować 
pasażerów niezwłocznie o każdym opóźnieniu. Gdy 
przekracza ono 60 minut, pasażerom powinno się 
zaoferować nieodpłatnie: napoje, posiłki, a nawet 
transport zastępczy czy zakwaterowanie.                                                                       

Kiedy pasażer ma prawo do odszkodowania? W 
przypadku poniesienia szkody z powodu odwołania 
lub opóźnienia pociągu można żądać od przewoźni-
ka odszkodowania na zasadach ogólnych, określo-
nych w Kodeksie cywilnym. Dodatkową ochroną 
objęci są pasażerowie pociągów dalekobieżnych, 
obsługujących połączenia krajowe i zagraniczne, 
także poza granice Unii Europejskiej. Nie tracąc 
prawa do przewozu, możemy żądać odszkodowania 
z tytułu opóźnienia pociągu, bez konieczności wy-
kazania konkretnej szkody. Odszkodowanie uzależ-

nione jest od długości opóźnienia i wynosi nie mniej 
niż 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wy-
noszącego od 60 do 119 minut lub 50 % ceny biletu 
w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut 
lub więcej. Podstawą do wyliczenia kwoty odszko-
dowania jest cena, jaką faktycznie zapłaciliśmy za 
przejazd. Przewoźnik może zaproponować wypła-
tę w formie kuponów lub voucherów. Jednak, jeśli 
żądamy wypłacenia ceny biletu w gotówce, mamy 
prawo otrzymać zwrot w pieniądzu. Termin na wy-
płatę wynosi miesiąc od momentu złożenia wnio-
sku. Odszkodowanie nie będzie przysługiwać, jeśli 
pasażer wiedział o opóźnieniu przed zakupem biletu 
lub na skutek kontynuacji podróży innym połącze-
niem, poprzez zmianę tras, opóźnienie było krótsze 
niż 60 minut. Kwota ceny biletu nie może być po-
mniejszana o żadne koszty operacyjne. Przewoźnik 
nie może uchylać się od wypłaty rekompensaty, po-
wołując się na siłę wyższą.                                                                                                                                    

Jak prawidłowo złożyć reklamację? W każdym 
przypadku nienależytego wykonania usługi przez 
przewoźnika kluczową sprawą jest zachowanie ory-
ginału biletu. Uzyskanie poświadczenia o opóźnie-
niu nie jest konieczne do złożenia reklamacji, może 
być jednak pomocne. Przedstawiciel przewoźnika, 
np. konduktor, nie powinien w żadnym wypadku 
odmawiać pasażerowi sporządzenia takiego po-
twierdzenia. Brak poświadczenia od konduktora nie 
powinien zniechęcać nas do składania reklamacji. 
Reklamacja powinna zawierać datę, imię i nazwisko 
oraz dane adresowe, nazwę i siedzibę przewoźnika, 
tytuł i uzasadnienie, kwotę roszczenia, wykaz załą-
czonych dokumentów oraz własnoręczny podpis. 
Do reklamacji należy dołączyć bilet i inne doku-
menty uzasadniające roszczenie. Sobie pozostawia-
my kopię. Reklamację można złożyć w kasie bileto-
wej lub punkcie obsługi  przewoźnika albo wysłać 
pocztą – oczywiście listem poleconym. Reklamacja 
powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni.***

* * *



W imieniu Częstochowskich 
klubów wędkarskich: Juraj-
skiego Salmoklubu oraz WKS 

Spinner chciałbym zaprosić wszystkich mi-
łośników ryb łososiowatych na ogólnopol-
skie zawody „XIX Puchar Warty”. Zawody 

te odbędą się w dniach 21 - 22 marca na 
górskim odcinku rzeki Warty (odcinek „no 
kill”) poniżej zbiornika Poraj. 21 marca (so-
bota) zawody muchowe, a 22 marca (nie-
dziela) spinningowe. 

Obowiązywać będą przynęty na ha-
kach bezzadziorowych lub z dogiętym 
zadziorem. W związku z tym, że zawo-
dy odbywać się będą „na żywej rybie” 
warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 
aparatu fotograficznego lub telefonu z 
funkcją aparatu. 

Zbiórka zawodników i zapisy w sobotę i 
w niedzielę od godziny 7: 00 do 8: 00 w ba-
rze „Rogal” w miejscowości Borek. Orga-
nizatorzy zapewniają: przepiękne puchary, 
okolicznościowe gadżety, cenne nagrody 
oraz wykwintny posiłek po wędkarskich 
zmaganiach. 

Szczegółowe informacje dla zaintere-
sowanych na stronie http://www.pzw.org.
pl/19/wiadomosci/. Oczywiście obszerna 
relacja z zawodów znajdzie się na łamach 
naszego tygodnika.

Robert Amborski
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Zaproszenie na 
Puchar Warty
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Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na wniosek 
Okręgu Częstochowa uhonorował Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie medalem „Zasłużony dla Pol-
skiego Związku Wędkarskiego”. 

Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem, jakie Polski Związek Wędkarski 
przyznaje instytucjom. Andrzej Babczyński prezes Zarządu, dyrektor Generalny 
oraz z Zbigniew Cierpiał - członek Zarządu, dyrektor techniczny Wodociągów 
przyjęli to odznaczenie z rąk prezesa Okręgu PZW w Częstochowie Macieja Bru-
dzińskiego i sekretarza Okręgu PZW w Częstochowie Dariusza Kapinosa. Czę-
stochowskie Wodociągi zostały wyróżnione za wieloletnią współpracę i pomoc w 
działaniach Okręgu PZW w Częstochowie. 

Robert Amborski 
Rzecznik Prasowy Okręgu PZW Częstochowa

Medal Polskiego Związku Wędkarskiego dla częstochowskich Wodociągów



Klub Sportowy Skra Częstochowa wraz 
ze swoim partnerem Centrum Medycz-
nym Klara, ogłasza konkurs na okrzyk 
meczowy dla wszystkich drużyn mło-
dzieżowych, od najmłodszych adeptów aka-
demii przedszkolaka aż do klasy okręgowej.  
Musi to być okrzyk uniwersalny dla wszystkich 
grup wiekowych.  

Wyłonione hasło będzie wdrażane i stosowane 
przez zawodników wszystkich drużyn, a także 
promowane przez kibiców i klub podczas me-
czów i turniejów. Będzie miło, gdy w haśle poja-
wi się słowo SKRA, okrzyk może być rymowany 
lub w formie przyśpiewki. Ważne, by okrzyk był 
pełen ducha walki i wiary w zwycięstwo lub od-
dający charakter klubu. 

Zasady Konkursu:
1. W konkursie może wziąć każdy i zgłosić 

dowolną liczbę propozycji.
2. Propozycje hasła należy wysyłać e-mailem  

na adres: klub@ks-skra.pl wraz z danymi kontak-
towymi:

Imię i nazwisko oraz nu-
mer telefonu i adres e-mail.  
3. Trzeba także dołączyć oświadczenie o treści: 
„Oświadczam, że wzięcie udziału w konkursie 
równoznaczne jest z przekazaniem wszelkich praw 
autorskich do hasła organizatorowi konkursu". 
Wśród osób, które wykażą się kreatywnością i 
stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe 
i nie używane przez nikogo wcześniej hasło / 
okrzyk jury wyłoni dwóch autorów, z których na 
drodze ankiety internetowej zostanie wyłoniony 
zwycięzca. Za dwa wyłonione hasła Centrum 
Medyczne Klara ufundowały nagrody: tablety. 

Konkurs trwa w terminie do 18 marca. 
Ostateczny termin nadsyłania propozycji mija: 
18.03.2015 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi 
do 23.03.2015 r. 
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Masaże
Kręgarstwo 

Bioenergoterapia 
Zajęcia z rozwoju osobistego

   Gabinet
ul. Wolności 27, Częstochowa

wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

www.aloha-gabinet.com     e-mail: biuro@centrum-aloha.com

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni:  607 856 147

PROMOCJA  50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg
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Włókniarz nadal 
walczy o ligę

Po odebraniu Stowarzyszeniu Włókniarz licencji 
warunkowej na sezon 2015, szanse na żużlowe emo-
cje w Częstochowie znacznie zmalały. Zarząd SCKM 
się jednak nie poddaje i kilka dni temu wystąpił z ko-
lejną propozycją do PZMot-u.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezesa 
Świącika, aby wypełnić warunki licencji warunkowej 
konieczne było porozumienie z polskimi zawodnika-
mi. Dogadać nie udało się z Grzegorzem Walaskiem i 
Mirosławem Jabłońskim. Zawodnikom zaproponowano 
odkupowanie od nich sprzętu dla żużlowej szkółki w 
najbliższych latach oraz zaproszenia na turnieje orga-

nizowane w Częstochowie. Zawodnicy nie przystali na 
warunki i wydawało się, że furtka do jazdy Włókniarza 
w drugiej lidze została bezpowrotnie zamknięta. Nowa 
pomysł Stowarzyszenia to konkretne kary, które klub 
sam zasugerował żużlowej centrali. Chodzi konkretnie 
o sześć ujemnych punktów na starcie rozgrywek oraz 
zakaz awansu do pierwszej ligi w sezonie 2015. Do-
datkowo ograniczenia dotyczyłyby również składu. 
Włókniarz miałby zakaz kontraktowania zawodników 
z zewnątrz, a w piśmie do centrali podano nawet pro-
ponowaną przez samo Stowarzyszenie kadrę. Mieli by 
ją stanowić Borys Miturski, Marcin Bubel, Rafał Mal-
czewski, Oskar Polis, Przemysław Portas, Tymoteusz 
Kasprzyk, Bartosz Pych i Kamil Długosz plus ewentual-
nie adepci, którzy w marcu pozytywnie przejdą egzamin 
na licencję. Jak na tę propozycję zareagowała żużlowa 
centrala na razie nie wiadomo, a kibicom na razie pozo-
staje uzbroić się w cierpliwość.

dk

Dzia-
ł a l n o ś ć 

p r z e m y s ł o w a 
często generuje powstawanie 
ścieków, zarówno bytowych, jak 
i przemysłowych, które wpro-
wadzane do środowiska grunto-
wo-wodnego powodują w nim 
określone, negatywne skutki. 
Wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi jest szczególnym 
korzystaniem z wód, wskaza-
nym w art. 37 pkt 2 ustawy z dn. 
18  lipca 2001 r. - Prawo wodne, 
wymagającym uzyskania pozwo-
lenia wodnoprawnego. Pozwole-
nie wodnoprawne, wydawane w 
formie decyzji administracyjnej, 
jest jednym z instrumentów za-
rządzania zasobami wodnymi, 
w którym określa się zakres 
uprawnień dla zakładu, jak rów-
nież obowiązki, które musi on 
realizować względem środowi-
ska oraz osób trzecich. Pozwole-
nie wodnoprawne wydaje się na 
wniosek, do którego dołącza się 
operat wodnoprawny, spełnia-
jący wymagania art. 131 i 132 
ustawy Prawo wodne. Operat 
wodnoprawny winien zawierać 
m. in. wyszczególnienie celu i 
zakresu zamierzonego korzysta-

nia z wód oraz stanu prawnego 
nieruchomości usytuowanych w 
zasięgu oddziaływania zamie-
rzonego korzystania z wód lub 
planowanych urządzeń wodnych. 
Pozwolenie wydaje właściwy or-
gan administracji (w zależności 
od skali prowadzonej działalności 
oraz miejsca jej lokalizacji będzie 
to starosta/ prezydent na prawach 
powiatu, marszałek wojewódz-
twa, bądź dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej) po 
przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego z udziałem 
zainteresowanych stron, których 
krąg ustalany jest na etapie we-
ryfikacji złożonej dokumentacji 
wnioskowej. Stronami postępo-
wania, w zależności od rodzaju 
pozwolenia, mogą być: właściciel 
wody, władający powierzchnią 
ziemi położoną w zasięgu oddzia-
ływania zamierzonego korzysta-
nia z wód, czy też uprawniony do 
rybactwa w zasięgu tego oddzia-
ływania. Strony mają możliwość 
w wyznaczonym terminie zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją 
oraz wypowiedzieć w sprawie. 
Mogą zgłosić swoje uwagi i za-
strzeżenia np. w zakresie jako-
ści odprowadzanych ścieków, 
czy też partycypacji w kosztach 
utrzymywania cieku, do którego 

zakład zamierza wprowadzać 
swoje ścieki. Warunki emisyjne 
dla różnych rodzajów ścieków 
wprowadzanych do środowi-
ska organ administracji ustala w 
oparciu o rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dn. 18 listopa-
da 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego, które określa 
najwyższe dopuszczalne wartości 
zanieczyszczeń w ściekach wpro-
wadzanych do wód lub do ziemi 
oraz miejsce, zakres i częstotli-
wość prowadzenia monitoringu 
ścieków. Jeżeli zamierzone ko-
rzystanie z wód związane z wpro-
wadzaniem ścieków do danego 
cieku, określonego w Planie go-
spodarowania wodami dla obsza-
ru dorzecza jako jednolita część 
wód powierzchniowych (JCWP), 
może spowodować nieosiągnię-
cie przez ten ciek wyznaczonych 
dla niego celów środowiskowych, 
wówczas organ administracji wi-
nien odmówić wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego, a zakład 
powinien wybrać inny sposób 
zagospodarowania powstających 
ścieków.

Arkadiusz Radło

,,Woda, ścieki, ekologia …
 - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 5

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nasz kraj dokonał ogromnego postępu w zakresie 
poprawy stanu środowiska naturalnego. Szczególnie jest to widoczne w dziedzinie ochrony 
wód, co było możliwe dzięki przeznaczeniu ogromnych nakładów finansowych na budowę 

oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych, jak również modernizację zakła-
dów przemysłowych, celem zminimalizowania ich niekorzystnego wpływu na środo-

Konkurs SKRY

Wyniki spotkań Ligi Futsalu z 8 marca:
Romtrans – Tadex Wichry 4:0 (Chłód x3, Golis)
Gmina Mykanów – MK Team 0:7 (Caban J. x2, Mesjasz x2, Cierpiński, Rychter, Wachowicz)
SGP – Romtrans 0:0
Klub 54 Exact Systems – Tadex Wichry 6:2 (P. Lewandowski x2, Tusiński x2, Dębski, Sośniak (br. sam) - So-

śniak, M. Lewandowski (br. sam))
CNC Wieczorek – MK Team 0:5 (Kubanek x3, Wachowicz, Cierpiński)
Zawodzie – Gmina Mykanów 5:0 (R. Lazik x3, Skibiński, Wróbel)
Klub 54 Exact Systems – TRW Polska 4:3 (Jędryka, Nitkiewicz, Rączka, P. Lewandowski - Cianciara x3)
CNC Wieczorek - Fachowiec 0:0
TKKF EnerGOsport – TRW Polska 2:3 (Benduch, Porochnicki - Jura x2, Cianciara)
Zawodzie – ZIB Bernat Miedźno 0:4 (Tyras x2, Radecki, Bernat)
TKKF EnerGOsport – Eurokadra 5:1 (Kowalczyk x2, Cybulski, Benduch, Żydek - Nita)
Fachowiec – Grubasy 3:0 wo
ZC Michaś – Abstynent 3:3 (Szymczyk, Antoniak, Dawidowski - Mazurkiewicz x2, Jankowski)
Gmina Kłomnice – Eurokadra 1:1 (Franc – Wencel)
ZC Michaś – Grubasy 3:0 wo
Gmina Kłomnice – Abstynent 1:3 (Równiak - Mazurkiewicz x2, Kurzyński)
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pracujemy na kosmetykach fi rmy

Studio Fryzjerskie 
K&M

Kamil Kowalski

Częstochowa
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60

poniedziałek - piątek 
8.00-19.00

sobota 
8.00-15.00

Czas na dobre ciecie... 

Strzyżenie:
damskie od 40 zł, 
męskie od 25 zł
Koloryzację od 130 zł
Zabiegi regeneracyjne

Nowo otwarty salon 
zaprasza na:

R E K L A M A

POMÓŻ MARCELINCE
Marcelinka dla świata jest dzieckiem jednym 

z wielu, dla nas Marcelinka jest całym światem. 
Marcelinka cierpi na niedowład spastyczny 

czterokończynowy, powszechnie znany pod po-
jęciem Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Jest 
to schorzenie powstałe wskutek niedotlenienia 
mózgu podczas porodu. Marcelinka urodziła 
się jako wcześniak. Po urodzeniu ważyła 1100 
gram i mierzyła 40 cm. Obecnie jest ciekawą 
świata i pełną energii dziewczynką. Pomimo 
swych lat jest w pełni świadoma swojej niepeł-

nosprawności. Jest rehabilitowana od momentu postawienia diagnozy. Aby re-
habilitacja przynosiła lepsze efekty Marcelina jest poddana leczeniu botoxem. 
Dziewczynka ma dużą szansę, aby stanąć na nóżkach. Wiąże się to jednak z 
regularną i kosztowną  rehabilitacją, która przekracza możliwości finansowe 
rodziny. Aby móc sprawnie funkcjonować potrzebuje 5 - 6 turnusów rehabilita-
cyjnych w roku. Koszt jednego turnusu wynosi 5.000 – 9.000 zł. Tych ogrom-
nych środków finansowych rodzina nie jest w stanie sama zgromadzić, dlatego 
uprzejmie i z całego serca  prosi o pomoc. 

 
Wpłaty można dokonywać na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Nr konta  15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: darowizna na 
rzecz - Marcelina Dziuba 2306

Można też przekazać 1% podatku -
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 

(28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 00000379041% z dopiskiem MAR-
CELINA DZIUBA 2306

Bądź też wpłacać na konto prywatne:
Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, nr konta: 
59 8937 0007 0003 6520 3000 0010

Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy.
Agnieszka i Michał - rodzice Marcelinki

Redakcja Tygodnika „7 dni” 
     ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 , 
     III piętro
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Market „Na Czerwonym”
Promenada Niemena, 
      Tysiąclecie
Antykwarnia – Księgarnia 
     „Niezależna”,  
     ul. Kopernika 4
Teatr im. Mickiewicza 
     – dział Promocji 
     i Sprzedaży, wejście od ul. Jasno-
górskiej
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
I Urząd Skarbowy 
     – ul. Filomatów 18/20
Plac Rady Europy
Dzielnica Stradom 
      - Delikatesy IWA

Dzielnica Północ 
     – przejście podziemne 
     przy ul. Wyzwolenia
Centrum Handlowe 
      Jagiellończycy - skrzyżowanie
Dzielnica Stradom 
      „Salon Masażu Sekret”
Rynek na Zawodziu
Punkty opłat „Złotóweczka”
Restauracja KFC – III Aleja
Restauracja Mc Donald`s 
     – al. Wolności
Przychodnia – ul. Zana 6
Przychodnia „Nasza Praca” 
     - al. Wolności 46
Przychodnia „SPEC-MED” 
      - al. Wolności 14
Bar „ U Sytego” - ul. Śląska 12
Bar „Smaczek” - ul. Ewy 23
Bar „Pierożek” 
      ul. Nowowiejskiego 4
Restauracja „Bistro” 
      - ul. Focha 7/15

Szukaj „7 dni” w każdy czwartek  
w poniższych lokalizacjach:

Doświadczeni łowcy okazji doskonale wiedzą, w których marketach i kiedy należy spodziewać się obniżek cen. 
Wiedzą też, jakie produkty można zakupić okazyjnie. Nie wszyscy jednak mają czas i możliwość na analizę promocyjnych ga-
zetek. By ułatwić naszym Czytelnikom poszukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę gdzie ich szukać.

Ława owalna

89,90 zł za 1 szt.

Mięso mielone

4,49 zł
 
za 500 g

Pizza 4 sery

6,99 zł za 390 g

Pomidory cherry

4,99 zł za 500 g.

Pomarańcze

2,99 zł za 1 kg

Olej Kujawski

13,99 zł
 
za 3 l

Ćwiartka kurczaka

3,79 zł za 1 kg

Mąka żytnia

2,99 zł za 1 kg

Winogrono czerwone

6,99 zł za 1 kg

Proszek do prania OMO

27,99 zł
 
za 5,6 kg

Chleb żytni

1,79 zł za 500 g

Polędwiczka wieprzowa

19,99 zł za 1kg.

O K A Z J E  C E N O W EO K A Z J E  C E N O W E


