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 oleje: 
• silnikowe  • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
 smary: 
• plastyczne  • samochodowe
 płyny: 
• hamulcowe • eksploatacyjne

OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa

tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

olchem®

p
ły

ny
   

  s
m

ar
y 

   
 o

le
je

   
   

Polub
Skomentuj
Poleć znajomymfacebook.com/tygodnik7dni

Miejsce 
na 
Twoja

RTV,AGDRTV, AGD

re
kl

am
ęęę

Niedoinformowani rodzice 
małych dzieci dali się po-
rwać panice. Histerycznie 

boją się szczepionek. Są przeraże-
ni, bo na internetowych czatach dla 
młodych matek, między przepisami 
na klopsiki, a instrukcją wywabia-
nia plam, znajdują szokujące apele 
o zaniechanie szczepień, uzasadniane 
tym, że w szczepionkach jest rtęć.

Pediatrzy byli kilka lat temu zszokowani no-
winami publikowanymi przez prof. Marię Dorotę 
Majewską, które wywołały tę histerię w Polsce. 
W wypowiedzi dla TVN prof. Majewska wyra-
ziła wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepio-
nek z tiomersalem i przedstawiła hipotezę doty-
czącą wywoływania przez ten związek autyzmu 
u małych dzieci. Polskie Towarzystwo Wakcyno-
logii natychmiast wystosowało list protestacyjny, 
zarzucający prof. Majewskiej „brak obiektywno-
ści, celowe i nieodpowiedzialne manipulowanie 
opinią publiczną i wprowadzanie pacjentów w 
błąd”.

Prof. Majewska, neurobiolog z zakładu farma-
kologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii prowa-
dziła badania nad autyzmem i potencjalną rolą 

tiomersalu, czyli etylenu rtęci w patogenezie tej 
choroby. Tiomersal (thimerosal, timerosal, thio-
mersalum) to związek dodawany do szczepio-
nek (od lat 30-tych ubiegłego wieku) jako kon-
serwant, który hamuje rozwój bakterii i innych 
patogenów zanieczyszczających szczepionki. 
Ciekawostką jest, że wiele kobiet protestują-
cych przeciwko tiomersalowi w szczepionkach 
codziennie go używa, bo występuje on także w 
wielu kosmetykach.

dokończenie na str. 5

Na mapach chorób zakaźnych, tworzonych 
przez Światową Organizację Zdrowia widać, że 
zakaźne choroby znikają tylko w krajach, gdzie 
szczepieniom poddają się całe narody.

Antyszczepionkowa 
histeria

Częstochowianie od 1 kwiet-
nia więcej zapłacą za wodę 
i ścieki. Trudno. Szkoda 

jednak, że mieszkańcy muszą zaci-
skać pasa, a w tym czasie wierchusz-
ka Związku Komunalnego bawi się w 
czterogwiazdkowym hotelu w Wiśle.

W poprzednim numerze „7 dni” Jerzy Nowa-
kowski (radny PiS i jednocześnie zastępca prze-
wodniczącego Związku Komunalnego Gmin ds. 
Wodociągów i Kanalizacji*) usprawiedliwiał 
wprowadzoną przez Związek (właściciela czę-
stochowskich Wodociągów) podwyżkę cen wody 
i ścieków. Andrzej Babczyński, prezes Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji za powód 
wzrostu opłat za wodę podał wyższe koszty za 
energię elektryczną oraz za oczyszczanie ście-
ków. Stawki na mieszkańca są tym większe nim 
nas mniej, a dziennie z Częstochowy ubywa oko-
ło 5 osób. 

Wydatki częstochowskich Wodociągów rze-
czywiście są spore, zwłaszcza gdy trzeba pokryć 
koszty pobytu kilkunastu osób w hotelu „Gołę-
biewski” w Wiśle. Kierownictwo Związku Gmin 
oraz przedstawiciele Wodociągów i Kanalizacji 
właśnie uczestniczą w kameralnym seminarium, 
zorganizowanym przez częstochowskie Wodo-
ciągi. Jeden z uczestników zapytany o temat zjaz-

du odpowiedział: „o wodzie...”. Z oczywistych 
więc powodów spotkanie odbywa się w hotelu 
sieci słynącej ze wspaniałych aquaparków. Nie 
sposób się spierać: baseny, wodne zjeżdżalnie, 
sauny, jacuzzi itp. - są niewątpliwie związane z 
„wodą...”. 

Miejmy nadzieje, że kilkudniowe seminarium 
zaowocuje innowacyjnymi pomysłami, także na 
obniżenie stawek za wodę i ścieki w Częstochowie.

Renata R. Kluczna
*

Przewodniczący Związku: 
Przemysław Wrona - Częstochowa

Zastępca Przewodniczącego: 
Jerzy Nowakowski - Częstochowa

Członkowie Związku: 
Zbigniew Niesmaczny - Częstochowa
Tomasz Gęsiarz - Mstów
Jarosław Marszałek - Częstochowa
Ryszard Szczuka - Częstochowa
Jerzy Zakrzewski - Kłobuck
Dariusz Pomada - Mykanów
Sylwia Szymańska - Blachownia
Tomasz Kucharski - Olsztyn
Krzysztof Ujma - Poczesna
Paweł Militowski - Rędziny
Jerzy Żurek - Konopiska
Piotr Derejczyk - Miedźno

Wodociągi ciągnie do wód
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Pomieszadło wiekowe
Z mojego punktu widzenia, to zarówno pan 

Andrzej Duda jak i Magdalena Ogórek to lu-
dzie młodzi. Ten pierwszy zdążył jednak być 
już ministrem, wiec uchodzi za dojrzałego, 
ta druga wyglądem musi nadrabiać brak do-
świadczenia. 

Wiek to wartość bardzo umowna. Gdy praco-
wałem w Zarządzie „pierwszej” „Solidarności” 
w 1981 r. miałem 23 lata. O dwa lata starszy 
był lider „Solidarności” mazowieckiej – Zby-
szek Bujak; 26 lat miał Władek Frasyniuk. 
Starsze pokolenie reprezentował Lech Wałęsa, 

który miał wtedy 38 lat, a więc był – jako prze-
wodniczący 10 milionowej „Solidarności” - o 
dwa lata starszy od „młodziutkiej” pani Ogó-
rek. Atutem obecnego prezydenta Częstocho-
wy miała być młodość. Ale ma on tyle lat, ile 
miał Aleksander Kwaśniewski zostając Prezy-
dentem Rzeczpospolitej. Młodość prezydenta 
Częstochowy dostrzec można jedynie na tle 
sekretarza miasta, ale też nikt przy zdrowych 
zmysłach nie powie, że pani sekretarz jest za 
stara na swoją funkcję. Podobnie jak nie jest za 
stary pan Leszek Miller i szereg innych działa-
czy z pierwszego szeregu partii, z defi nicji od-
wołującej do wrażliwości młodych ludzi. 

Wartość wieku w życiu publicznym nie zale-
ży od wymiernego czasu przeżytego na świecie. 
35-latek na „garnuszku” rodziców pozostaje 
osobnikiem młodym, 25-latek może wydać się 
dojrzałym wójtem, posłem czy prezesem du-
żej fi rmy. Mam tu w sprawie wieku inną teo-
rię. Moim zdaniem wartość wieku zależna jest 
od rewolucji w awansie społecznym. W 1945 
podporami nowej, komunistycznej władzy byli 
20-latkowie. Pan Leszek Kołakowski, w la-
tach 50-tych, był formalnym autorytetem na 
warszawskiej uczelni, nie mając jeszcze 30 lat. 
Kulturą rządzili „pryszczaci”, nazywani tak od 
młodzieńczych wągrów. Po okresie rewolucji 
następował proces utrwalenia. Młodzi się sta-
rzeli, lecz nie wymierając, hamowali dostęp do 
władzy młodszym. Stąd w początkach lat 70-
tych XX w., konieczne było ograniczenie do 35 
lat aktywności w Związku Socjalistycznej Mło-
dzieży Polskiej, starzejący się aparatczycy mieli 
się za wiecznie młodych. „Solidarność” była re-
wolucją, musiało tu nastąpić zderzenie młodych 
rewolucjonistów z podstarzałą władzą. Podobne 

zmiany, gdy starych zastępowali młodzi, wi-
doczne były gdy ćwierć wieku temu w wolnych 
wyborach wyłoniono władze samorządowej. 

Ostatnia szeroka wymiana elit politycznych w 
Polsce nastąpiła w 2005 r, gdy scenę opanowały 
dwie, nowo powstałe partie – PO i PiS. Obok za-
chowanych wiekowych liderów (pana Kaczyń-
skiego, pana Tuska) nastąpił wykwit ambitnej 
młodzieży (panów Błaszczyków, Mastalerków, 
Siemioniaków itp.). Pod wpływem tych prze-
mian przyspieszyły rotacje w innych partiach: 
PSL (starego Kosiniaka-Kamysza zastąpił mło-
dy) SLD (pan Joński itd.). Rotacje owe postępo-
wały w sposób naturalny, a wiec drogą „ojcobój-
stwa”, albo sztuczny – starszy ciągnął młodego. 
Stety, czy niestety, ów proces odmładzania ozna-
cza tylko zastępowanie 70-latków przez 35-lat-
ków, a więc nie daje powiewu młodości.  

Nie moje to zmartwienie. Dla mnie optymi-
styczny jest wybór sekretarza miasta Często-
chowy, oznaczający, że doświadczenie idące z 
wiekiem, jest jeszcze cenione. I bardzo dobrze. 

   Jarosław Kapsa               

uwagi 
niestosowne

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

WANDA SOWIŃSKA pisze wiersze od najmłodszych lat. Jej teksty były publiko-
wane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest na emeryturze, mieszka w Częstochowie, 
od niedawna jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień”. Poza pisaniem wierszy 
śpiewa i gra na akordeonie.

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

Klub Literacki Złota Jesień
Powoli zbliża się wiosna

Powoli zbliża się wiosna,
Już śniegi na polach stopniały.
Już w moim ogródku pod oknem,
Przebiśnieg wychylił się biały...

Jak gdyby już chciał powiedzieć?
Zakwitłem, bo wiosna wnet przecież...
Że wkrótce i lasy i łąki...
Wiosennym okryją się kwieciem.

I ptaki na drzewach świergocą,
Z radosną dla świata nowiną.
Że rzeki i górskie potoki,
Z swym szumem ochoczo gdzieś płyną.

Skowronek rozpoczął swój koncert,
Skąpany w słoneczku radosnym...
Wybiegnę na pola zielone,
Z ukłonem serdecznym dla wiosny...

Wanda Sowińska

 we współpracy

Kredyt 0%, 
czy na pewno nic nas nie kosztuje?

Coraz częściej nęcą nas zakupy na raty. Aby 
skłonić konsumentów do szybkiej decyzji, przed-
siębiorcy prześcigają się w reklamach. Możemy 
natknąć się na informację, że kupując na raty, nie 
będziemy musieli nic dopłacać, bo otrzymamy 
kredyt 0%. Bardzo często informują nas o tym 
duże sklepy z artykułami gospodarstwa domo-
wego. Konsumenci, widząc taką reklamę, myślą 
że jest to najprostszy sposób, aby wreszcie ku-
pić upragnioną lodówkę, pralkę albo telewizor. 
Przecież pralka ma kosztować dokładnie tyle co 
w sklepie i nie trzeba dopłacać bankowi żadnych 
prowizji ani oprocentowania. Widocznie to im się 
opłaca. Czy na pewno opłaca się to konsumento-
wi? Każdy rozsądnie myślący człowiek odpowie, 
że tak. Jaki jest dalszy ciąg zakupów? Idziemy do 
sklepu skuszeni promocją. Wybieramy odpowia-
dający nam model pralki i upewniamy się, czy 
na pewno nie będziemy musieli niczego dopła-
cać. Sprzedawca ogólnie przedstawia warunki 
umowy kredytowej, sprawdza zaświadczenie o 
dochodach i kontaktuje się z bankiem. Wkrótce 
drukuje umowę kredytową, którą należy podpi-
sać. Uważny konsument postara się przeczytać 
dokument, choć jest on dosyć długi. Okazuje 
się, że kredyt wcale nie jest nieoprocentowany, 
bo odsetki wyniosą 13,5% w skali roku. Ale to 
jeszcze nic, rzeczywista roczna stopa procento-
wa tego kredytu wyniesie 103,55%. Banki mają 
obowiązek w umowach kredytowych podawać tę 
wielkość i dzięki temu konsument może przeko-
nać się, czy oferowany mu kredyt jest naprawdę 
tani, czy też nie. Ten kredyt na pewno do tanich 
nie należy. Czy warto więc kupować wybraną 
już pralkę za taką cenę? Nasze wątpliwości roz-
wiewa sprzedawca, zwracając uwagę na jeden z 
punktów umowy, zgodnie z którym nie musimy 

ponosić tych wszystkich kosztów, jeśli kredyt 
spłacimy przed upływem 6 miesięcy. Sprzedaw-
ca drukuje nam nawet harmonogram spłat. Uspo-
kojeni podpisujemy umowę przekonani, że kre-
dyt spłacimy w sześciu ratach i wtedy bank nie 
dostanie od nas żadnych dodatkowych pieniędzy. 
Wracamy do domu. Jednak niektórych może 
nurtować wątpliwość: Dlaczego podpisałem 
taką umowę kredytową? Czy nie prościej było 
napisać po prostu, że zwracam tylko cenę towa-
ru i nie wspominać o tych wszystkich wysokich 
opłatach? Czy rzeczywiście nie będę musiał tego 
bankowi zapłacić? Czytamy jeszcze raz umowę. 
I wreszcie wszystko jest jasne. Kredyt zaczy-
namy spłacać miesiąc po podpisaniu umowy. 
Wpłacając sześć rat zgodnie z harmonogramem 
przekraczamy przewidziany w umowie sześcio-
miesięczny termin na spłatę. Tym samym traci-
my możliwość skorzystania z promocji i musimy 
zapłacić bankowi wysokie koszty. Dopiero teraz 
zorientowaliśmy się, że kredyt musimy spłacić 
wcześniej niż przewiduje to harmonogram spłat. 
Co więcej, zgodnie z umową możemy to zrobić 
w terminie płatności raty kredytu, a więc ostatnią 
ratę musimy spłacić na miesiąc wcześniej. Wyni-
ka z tego, że powinniśmy wpłacić jednocześnie 
ratę szóstą i piątą. Przed dokonaniem takiej spła-
ty mamy obowiązek z trzydniowym wyprzedze-
niem, pisemnie powiadomić bank o naszym za-
miarze. A harmonogram spłat? Owszem jest, ale 
nie podpisany i nie jest częścią umowy. Skompli-
kowane? Nie dowiedzielibyśmy się tego, gdyby-
śmy nie przeczytali umowy, a tylko poprzestali 
na informacjach udzielonych przez sprzedawcę. 
Z pewnością umowy przygotowane przez praw-
ników pracujących w banku, długie i napisane 
zawiłym językiem, kryją jeszcze niejedną taką 
niespodziankę. Przekonamy się, kiedy będziemy 
chcieli wyegzekwować obietnicę o kredycie 0%.
                                   * * *



CZWARTEK 09.04.2015   3  

Gabinet ordynatora. Ordynator i re  ha bi
litantka. Duży stół lub biurko. Na stole 
leży wycięta z  papieru sylwetka mon
strualnie otyłego człowieka. Sylwetka 
nie mieści się na stole, papier zwisa na 
boki.
R: Dzień dobry.
O: Dzień dobry. Poprosiłem panią, 
żebyśmy porozmawiali w  ważnej 
sprawie. (wskazuje na papier) Jak się 
pani podoba?
R: (zdezorientowana) Nowy obrus?
O: Nie, to pani przyszły pacjent.
R: (niepewnie) To żart?
O: Smutna prawda. Coraz więcej 
osób na świecie, w Polsce też, popa
da w uzależnienie od jedzenia. Na
łogowcy jedzą bez opamiętania 
i tyją do monstrualnych rozmiarów. 
A przy tym chorują – na miażdżycę, 
cukrzycę, nadciśnienie, które pro
wadzą do niewydolności krążenia. 
Pamięta pani tę pacjentkę z zawa
łem, która ważyła prawie 200 kilo
gramów?
R: Jak mogę nie pamiętać. To cud, 
że ją uratowaliśmy. Nawet pro  fe sor 
Woźniak musiał z nami wszystkimi 
klęczeć na podłodze prawie 6 go
dzin.
O: Właśnie, gdyby znów nam się 
trafił tak poważnie chory, to byśmy 
mieli powtórkę sytuacji. Powiem 
więcej. Jeżeli takiego pacjenta nie 
odchudzimy do rozsądnej wagi, to 
nigdy go nie wyleczymy z  żadnej 

choroby, a nie tylko z niewydolności 
krążenia.
R: Wypuszczamy ich do domu, a oni 
za jakiś czas wracają ciężsi o  50 
kilo i znów to samo.
O: Właśnie. Chciałbym panią na
mówić na udział w pewnym projek
cie. Oby nie tylko w projekcie.
R: Słucham.
O: Wie pani, nasz sezam się zwal
nia. 
R: Ten duży pokój z aparaturą dia
gnostyczną? 
O: Tak, wreszcie możemy ją prze
nieść na oddziały, a pustą salę wy
posażyć w specjalne łóżka dla cho
rych z ogromną nadwagą i w nie
zbędną aparaturę monitorującą ich 
stan. Mamy w naszym szpitalu fa

chowców – kardiologów, chirurgów, 
psychologów, dietetyka, dobrze wy
posażone sale operacyjne. Ale pa
cjent kardiologiczny z dużą nadwa
gą wymaga zwykle nadzwyczajnej 
interwencji chirurgicznej i rehabili
tacji. 
R: Rozumiem, że miałabym się za
jąć rehabilitacją tych pacjentów? 
O: Dobrze pani rozumie. Niektórzy 
z nich nie są nawet w stanie pod
nieść plastikowego kubka do ust. 
Byłem na spotkaniu ze specjalistą 
od Funduszy Europejskich. Bardzo 
przytomnie mówił o dotacjach unij
nych na najbliższe lata. Jego zda
niem warto się wgryźć w  te Re
gionalne Programy Operacyjne, ale 
też w ogólnopolski Program Wie

dza Edukacja Rozwój, bo tam będą 
ogłaszane odpowiednie dla nas 
konkursy.
R: Mamy szansę?
O: Pani Barbaro, Hannibal na sło
niach pokonał Alpy, a my musimy 
wyremontować i  wyposażyć tylko 
jedną szpitalną salę. I o to możemy 
się śmiało ubiegać. (mówiąc, zwija 
„obrus” w rulon) Szczególnie, że reko
mendowane jest wykorzystanie 
środków unijnych na projekty zwią
zane z chorobami cywilizacyjnymi. 
R: A  tu będziemy mieli chyba 
wszystkie naraz, bo ci pacjenci są 
zrujnowani i fizycznie, i psychicznie.
O: No to podnosimy kotwicę, tak?
R: Tak jest, szefie.

Stanisław Tym

Wsparcie  
ochrony zdrowia
Fundusze Europejskie od lat pomagają 
polskim szpitalom i ośrodkom zdrowia. 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) finansuje profilaktykę 
chorób zawodowych i cywilizacyjnych, 
zwłaszcza dotykających osoby pracujące 
zawodowo. Współpraca centrów naukowych 
z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej 
i szpitalami ogólnymi dotyczy chorób 
cywilizacyjnych, nowych terapii i rehabilitacji, 
a także metod profilaktyki, w tym otyłości. 
Efektem jest pełniejsza opieka nad chorymi. 
Dodatkowo, środki na wsparcie infrastruktury 
szpitali ponadregionalnych są przewidziane 
w programie Infrastruktura i Środowisko. 
Remonty, sprzęt i wyposażenie sfinansują 
Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bezpłatne informacje o Funduszach 
Europejskich uzyskasz w stacjonarnych 
lub mobilnych Punktach Informacyjnych 
Funduszy Europejskich, działających  
w całym kraju. Adresy Punktów:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

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

Leczenie i profilaktyka

Film „Porozmawiajmy  
o Funduszach  
Europejskich”  
oglądaj na YouTube

Nowy obrus?Nie, to pani  
przyszły pacjent
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„Pan Ryszard Stefaniak, jako Zastępca Prezy-
denta Miasta Częstochowy pośrednio poprzez 
Wydział Komunalny nadzoruje Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Niby nic, a jednak 
coś. Coś, bo tak się składa, że w ZGM pracuje 
żona Pana Zastępcy Prezydenta. 
Oczywiście jest to dopuszczalne, bo szefować 
ZGM nie szefuje, ale... czy Pan Prezydent Stefa-
niak podejmując jakiekolwiek decyzje dotyczące 
ZGM nie bierze pod uwagę dobro swojej żony? 
Pewnie tak, takie prawo męża.
Czy to jest etyczne? Wiceprezydent nie jest 
obiektywny względem ZGM, zawsze będzie miał 
na uwadze swoją żonę, przy podejmowaniu ja-
kiejkolwiek decyzji, które bezpośrednio dotyczą 
ZGM. Zatem zachodzi sprzeczność interesów.
Pan Matyjaszczyk powinien natychmiast zmienić 
zakres obowiązków Pana Stefaniaka. Nieetycz-
nym jest, aby nadzorował Spółkę, w której pracu-
je jego małżonka. 

Czytelnik”.

Realny Czytelnik zasygnalizował temat i popro-
sił o jego zbadanie. Redakcja wystąpiła więc do 
urzędu miasta miasta z prośbą o wyjaśnienie, czy 
rzeczywiście może dochodzić do jakichkolwiek 
zależności: przełożony – mąż, podwładna – żona.

Odpowiedź Urzędu 
Miasta Częstochowy:

„Pani Renata Stefaniak rozpoczęła pracę w 
ZGM TBS sp. z o.o., zanim Ryszard Stefaniak 
został zastępcą prezydenta Miasta Częstochowy.  
ZGM TBS sp. z o.o. jest spółką prawa handlo-

wego, której głównym organem nadzoru i kon-
troli jest Rada Nadzorcza. Pracodawcą dla osób 
zatrudnionych w ZGM TBS jest zarząd spółki. W 
omawianej sytuacji nie zachodzi więc żaden kon-
flikt interesów, wynikający z relacji służbowych.

Oczywiście - ZGM TBS sp. o.o. - jako jed-
noosobowa spółka Miasta Częstochowy, reali-
zująca zadania administratora komunalnych 
zasobów lokalowych, podlega też nadzorowi 
właścicielskiemu ze strony Urzędu Miasta. To 
zadanie realizuje Wydział Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego UM, podlegający zastępcy 
prezydenta Mirosławowi Soborakowi, z któ-
rym - w pewnym zakresie zadań nadzorczych – 
współpracuje Wydział Komunalny, nad którym 
pieczę sprawuje z kolei zastępca prezydenta Ry-
szard Stefaniak. 

Nadzór ze strony UM dotyczy w szczególno-
ści wykonywania zadań powierzonych spółce z 
zakresu gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami miasta oraz tworzenia pomieszczeń 
tymczasowych i lokali socjalnych przez ZGM 
TBS sp. z o.o.

Tak jak wspomniano, nie ma jednak żadnej, 
także pośredniej, zależności służbowej między 
Renatą Stefaniak – kierownikiem referatu inwe-
stycji i zamówień publicznych w ZGM TBS sp. 
z o.o., a Ryszardem Stefaniakiem – zastępcą pre-
zydenta Częstochowy.   

Nieuzasadnione jest także sugerowanie przez 
domniemanego Czytelnika sprzeczności intere-
sów między władzami miasta, administratorem 
zasobów komunalnych a lokatorami mieszkań. 
Wszystkie strony, jako uczestnicy pewnej umo-
wy społecznej, związanej z udostępnianiem, 
administrowaniem lub korzystaniem z lokali, 
realizują wspólny cel, którym jest racjonalne i 
zgodne z interesem społecznym gospodarowa-
nie zasobami komunalnymi - na zasadach okre-
ślonych przez samorząd lokalny i stosowne akty 
prawne. Konflikty, jakie rodzą się czasem na 
linii administrator – lokator, nie oznaczają ge-
neralnej sprzeczności interesów, lecz związane 
są np. z egzekwowaniem prawa czy wnioskami i 
postulatami stron. 

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy UM”.

red.
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W Polsce utarło się nazywać „dopalaczami” 
mnóstwo rozmaitych substancji, co powoduje za-
mieszanie w dyskusjach na ich temat. W gwarze 
narkomanów jeszcze do niedawna słowem tym 
określało się wszystkie środki pobudzające,  jak ko-
kaina i amfetamina, by je odróżnić od „spowalnia-
czy”, czyli środków uspokajających jak morfina, 
valium, czy relanium oraz od środków halucyno-
gennych, jak haszysz lub LSD. Obecnie młodzież 
„dopalaczami” nazywa także dostępne w sklepach 
spożywczych napoje energetyzujące zawierające 
spopularyzowaną przez markę „Red Bull” taurynę, 
a także kofeinę, wyciąg z żeńszenia czy guarany. 
Media zwykły natomiast stawiać znak równości 
między hasłem „dopalacze”, a pojęciem „legalne 
narkotyki”.

Na różnorakich stronach internetowych znaleźć 
można także informacje o tym, jakoby dopalacze 
miały być tzw. „miękkimi” narkotykami, w przeci-
wieństwie do narkotyków tzw. „twardych”. Świat 
naukowy jednak taki podział neguje, jako niezasad-
ny, podobnie jak próby podzielenia narkotyków na 
uzależniające tylko fizycznie i tylko psychicznie. 
Należałoby raczej powiedzieć, że mają one za za-
danie zastąpić środki pobudzające, środki uspoka-
jające czy środki halucynogenne. 

Na zachodzie tego typu neurostymulanty, były 
początkowo nazywane „smart drugs”, czyli „leki 
bystrości”, ponieważ pierwsze z nich miały za za-
danie zastępować dostępne na receptę farmaceutyki 
poprawiające pamięć i koncentrację. Początkowo 
nie podejrzewano, że na dłuższą metę ich zażywa-
nie może być bardzo szkodliwe. Podobnie zresztą 
było z wieloma innymi lekami, jak np. talidomid 
czy środkami ochrony roślin, jak np. DDT.

Doświadczeni zwolennicy odurzających uży-
wek, obdarzeni dodatkowo chemiczną smykałką 
potrafią wydobyć substancje psychoaktywne z 
wielu dostępnych bez recepty leków, czy herbatek 
dostępnych w sklepach zielarskich w kilka minut 
za pomocą środków dostępnych w każdej kuchni, 
takich jak sól, soda, czy ocet. Są one także obecne 
w wielu środkach czystości dostępnych w każdym 
sklepie z artykułami gospodarstwa domowego.

Dystrybutorzy niezdelegalizowanych substancji 
odurzających stosują też proste triki umożliwiają-
ce ich sprzedaż pod płaszczykiem pozornie innego 
zastosowania. Mamy więc, oprócz firm proponują-
cych klientom egzotyczne szamańskie zioła do ko-
lekcjonowania w klaserach, także miejsca w których 
rozprowadza się je jako kadzidełka aromatyczne, 
nawozy do roślin doniczkowych i sole do kąpieli 
. Można więc się domyślać, że gdy te zostaną zde-
legalizowane, na ich miejsce pojawią się mieszanki 
ziołowe do szafy przeciwko molom albo preparaty 
na porost włosów dla chomików angorskich. Spór 
więc wydaje się mieć naturę raczej semantyczną, 
a taka gra w odbijanie piłeczki między dystry-
butorami a ustawodawcą może nie mieć końca.

Hazard z życiem na szali
Prawdziwe niebezpieczeństwo związane z 

dopalaczami tkwi w tym, że w przeciwieństwie 
do „klasycznych” narkotyków, zażywanie ich 
wiąże się z wieloma niewiadomymi. Na domiar 
złego substancje zawarte w dopalaczach coraz 
rzadziej są pochodzenia naturalnego. Transport 
egzotycznych ziółek z Afryki czy Ameryki Po-
łudniowej jest nierzadko droższy, niż tworze-
nie syntetycznych substancji w laboratoriach 
w Europie. W przeciwieństwie do przemysłu 
farmaceutycznego, który nierzadko zwleka z 
wypuszczeniem na rynek nowego preparatu, 
by jego nieszkodliwość potwierdzić wielolet-
nimi badaniami, producenci syntetycznych nar-
kotyków nie prowadzą aż tak drobiazgowych 
badań. Nowo powstałe syntetyczne chemika-
lia są szybko kierowane na rynek, a królikiem 
doświadczalnym jest w tym przypadku konsu-
ment. Z punktu widzenia lekarzy pogotowia 
dopalacze są więc najbardziej niebezpiecznymi 
ze wszystkich narkotyków, bo ich zażycie może 
się po prostu okazać grą w kości ze śmiercią.
W przeciwieństwie do młodzieży faszerującej 
się dopalaczami, narkomani starej daty byli nie-
źle obeznani w chemii, biologii, psychologii i 
odurzali się o wiele bardziej świadomie. Doko-
nywali wyboru preparatów i dawek. Śmierć z 
przedawkowania była w ich przypadku częściej 
świadomym samobójstwem, niż przypadkiem. 

Współczesna zaś młodzież nie ma pojęcia co 
zażywa i przez to bardziej kłopotliwe jest jej 
ratowanie.

W sytuacji, w której prawo coraz szybciej goni 
producentów dopalaczy, stopień ryzyka związane-
go z brakiem odpowiednich badań przed wprowa-
dzeniem danego produktu na rynek będzie oczy-
wiście rósł.

Stosowanie zakazów zdaje się komplikować 
sytuację, a nie rozwiązywać ją. Zakazane sub-
stancje zaczną być dostępne u gangsterów, tak 
jak to się stało z BZP i mefedronem, a medialny 
zamęt wokół dopalaczy zdaje się być świetną, 
darmową reklamą sklepów z „suplementami 
diety”. Chemicy robią wynalazki, laboratoria je 
analizują, a ustawodawca ich zakazuje, chemi-
cy potem nieco zmieniają skład wynalazków, 
laboratoria znów je rozpracowują, by usta-
wodawca ich zakazał i tak w nieskończoność.

Jest ryzyko – jest zabawa
Fale gorąca, łomot serca, duszności, drgawki i 

przerażenie to ostatnie wrażenia osób umierają-
cych w naszym kraju po zażyciu dopalaczy. Le-
karze są bezradni, konającym ludziom nie da się 
pomóc, bo możliwe jest tylko leczenie objawowe. 
Jest tak dlatego, że nikt naprawdę nie wie jakie 
trucizny spowodowały wstrząs.

Zasadnicza różnica między dopalaczami, a 
tradycyjnymi narkotykami jest taka, że zgo-
ny po zażyciu dopalaczy następują nagle.
Żeby się zaćpać na śmierć normalnymi draga-
mi, trzeba wielu lat przyzwyczajania organizmu 
do coraz większych dawek, aż w końcu daw-
ka skuteczna robi się równa dawce śmiertelnej. 
Zazwyczaj jednak przypadki przedawkowania 
u narkomanów, to celowe samobójstwo, popeł-
niane gdy ktoś miał już dość życia. Bycie na 
ciągłym głodzie popycha do złodziejstwa czy 
prostytucji, żeby zdobyć pieniądze. Ci którzy są 
zbyt słabi, żeby się leczyć wybierają taką me-
todę. Dawniej konsumenci narkotyków mieli 
konkretne oczekiwania, wiedzieli czego chcą i 

szukali środków, które im to pomogą osiągnąć.
Narkomani starszej daty mieli ogromną wiedzę 

i doświadczenie. Interesowali się chemią i farma-
kologią, psychologią i neurologią. Część z nich 
miała za sobą pobyty w szpitalach psychiatrycz-
nych i doskonałe rozeznanie w lekach. Każdy nar-
koman miał też pojęcie o pierwszej pomocy, o ra-
towaniu kolegów, jedni pilnowali drugich, a starsi 
uczyli młodszych jak sobie nie zrobić krzywdy, w 
razie potrzeby każdy wiedział jakie są odtrutki na 
zażyty narkotyk.

Bez szans na detoks
To właśnie brak wiedzy o substancjach w 

dopalaczach jest najbardziej niebezpieczny. 
Nawet, jeśli osoba trafiająca do szpitala jest 
świadoma, to i tak nie jest w stanie powie-
dzieć czym się zatruła, stąd zejścia śmiertelne.
Jeśli na ostry dyżur trafia narkoman pod wpływem 
amfetaminy, grzybów halucynogennych, czy ta-
bletek ekstazy, to lekarz wie jak go odtruć.

Wszystkie zwykłe narkotyki są już dokładnie 
przebadane. Wiedza na temat skutków ubocznych, 
schorzeń potęgujących działanie narkotyków, ich 
interakcji z innymi lekami i alkoholem też jest na 
tyle duża, że w większości przypadków zwykłego 
narkomana daje się jakoś odratować. Wiadomo, 
że pewne preparaty mogą wywołać wstrząs jeśli 
konsument ma nadciśnienie, a inne skutki ubocz-
ne przy cukrzycy.

Zaskoczeniem dla toksykologów było, gdy oka-
zało się, że składnik jednego z dopalaczy, pozor-
nie mało szkodliwy, dopiero w procesie przemia-
ny materii zamieniany jest w ludzkim organizmie 
w substancję odpowiedzialną za utratę świadomo-
ści i pamięci znaną z pigułek gwałtu.

Antidotum na dopalacze wydaje się więc być 
świadomość. Warto zatem zadbać, by młodzież 
wiedziała o narkotykach i dopalaczach jak najwię-
cej, przede wszystkim po to, by nie dawała sobą 
manipulować. Kampanie promocyjne dopalaczy 
są bowiem w każdym detalu przemyślane przez 
sztab specjalistów. Wiedzą oni przecież świetnie, 
jak zrobić nieświadomym i niedoinformowanym 
amatorom mocnych wrażeń z mózgu wodę, jesz-
cze zanim legalnie sprzedawane dopalacze zrobią 
im z mózgu błoto.

hubb

Ruska ruletka czyli awantura o dopalacze
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dokończenie ze str. 1
Rtęć nie zabija od razu
Badania nad wpływem tiomersalu na organizm człowieka roz-

poczęła 18 lat temu amerykańska FDA (Food and Drug Admini-
stration). Badano wtedy zawartość związków rtęci we wszyst-
kich produktach medycznych i żywnościowych. Ustalono, że 
rtęć, by zatruć organizm, musi się kumulować przez długi czas, 
bądź dostać do organizmu w dużej dawce. Oprócz powodowania 
łagodnych, miejscowych odczynów poszczepiennych, badania 
nie wykazały szkodliwości działania tiomersalu w szczepion-
kach. Pod naciskami opinii publicznej producenci szczepionek 
uzgodnili jednak, że należy dążyć do zredukowania ilości, a do-
celowo wyeliminowania tiomersalu ze szczepionek

Na zachodzie odpowiednikiem prof. Majewskiej był wtedy 
niejaki dr Andrew Wakefield, autor publikacji w piśmie „The 
Lancet”, gdzie opisał 12 przypadków chorych na autyzm dzie-
ci, które wcześniej były zaszczepione przeciw różyczce, odrze i 
śwince. Sugerował on, że szczepionka uruchamia powstawanie 
tajemniczego białka, które uszkadza mózg, powodując autyzm.

Wakefield ostatecznie przyznał się do manipulacji. Okazało 
się, że jego wypowiedzi sponsorowali prawnicy rodziców dzie-
ci z autyzmem w celu wyłudzenia odszkodowań. „The Lancet” 
wykreślił z archiwów publikację Wakefielda, a redakcja czaso-
pisma oficjalnie przyznała, że praca ta nigdy nie powinna być 
cytowana.

Panikę zasiać najłatwiej
W niektórych państwach, np. w Niemczech, szczepionkę opisy-

waną przez Wakefielda podaje się inaczej niż u nas. Robi się to 
dwukrotnie, co sześć tygodni w drugim roku życia, a w Polsce w 
odstępie około ośmiu lat. Pomiędzy Niemcami a Polską nie ma 
natomiast statystycznej różnicy w liczbie zachorowań. Gdyby 
więc szczepionka wywoływała autyzm, pomiędzy krajami były-
by znaczne różnice w liczbie zachorowań. Wystąpienie autyzmu 
u dzieci i podawanie niektórych szczepionek bywa natomiast 
zbieżne w czasie. Szczepienia są akurat w tym samym okresie, 
gdy występują pierwsze oznaki autyzmu. Dlatego pediatrzy i 
wakcynolodzy pilnują, by nie przyspieszać niektórych procesów 
chorobowych, co może stać się po podaniu szczepionki, bo na 
krótki czas obniża ona odporność organizmu. Oczywistym jest 
więc, że przed szczepieniami należy dziecko dokładnie zbadać, a 
dzieci z podejrzeniem choroby się nie szczepi.

Rtęć ze szczepionki jest wydalana z organizmu niemowląt w 
kilka dni, a jej stężenie nie jest większe, niż w środowisku natu-
ralnym i pokarmach. Według wyników badań ilość tiomersalu w 
szczepionkach jest bezpieczna nawet dla kobiet w ciąży, a tylko 
o u 2,5 proc. szczepionych dzieci dochodzi do miejscowych skór-
nych reakcji alergicznych pojawiających się wyłącznie w miej-
scu wkłucia. Tiomersalu nie zawierają żadne polskie szczepionki 
przeciw grypie ani przeciw WZW typu B. Jest obecny jedynie w 
szczepionkach przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, zwykle 
w dawce nie przekraczającej 0,01 proc.

Powszechnie wiadomo oczywiście, że rtęć jako pierwiastek jest 
szkodliwa. Występuje ona w ściekach, a co za tym idzie także w 
skażonej wodzie. Można ją znaleźć w  rybach morskich i skoru-
piakach, a starsi Czytelnicy noszą ją w plombach z amalgamatu. 
Mało kto wie, że w jednej puszcze sardynek jest więcej rtęci, niż 
w szczepionce...

Czy szczepienia to obowiązek?
Pediatrzy mają prawny obowiązek informować rodziców o 

ryzyku zachorowania na choroby zakaźne, oraz o ryzyku po-
wikłań i niepożądanych skutków ubocznych. Muszą też odna-
leźć wszelkie przeciwwskazania, by zwolnić dzieci od szcze-
pień obowiązkowych. Jeśli chodzi o szczepienia dodatkowe, 
to konieczna jest konsultacja z lekarzem specjalistą, by stwier-
dzić, jaka szczepionka nadaje się dla konkretnego pacjenta. 

Pod wpływem jednak internetowych fal histerii pojawiają się 
w naszym regionie rodzice, którzy próbują namawiać leka-
rzy do wypisywania zwolnień od szczepień obowiązkowych!

Obowiązkowe szczepienia dziecka fundowane przez państwo 
kosztują około 3 tys. zł. Opłaca się to, bo taniej jest zapobie-
gać niż leczyć. Na początku XX w. na chorobę Heinego-Me-
dina chorowało w Polsce rocznie ok. 6 tys. dzieci, z których 
kilkadziesiąt umierało. Na błonicę chorowało wówczas aż kil-
kadziesiąt tysięcy dzieci, a umierało niemal 10 proc. Krztusiec 
i gruźlica również zbierały obfite żniwo. Szczepienia ochron-
ne ograniczyły liczbę zgonów małych dzieci. W ciągu 50 lat 
wskaźnik umieralności zmniejszył się ponad piętnastokrotnie.
System szczepień obowiązkowych wynika z analizy stanu epide-
miologicznego w każdym kraju.

W Polsce budżet państwa płaci za szczepienia przeciw WZW 
B, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, odrze, 
śwince i różyczce. Istnieją także rekomendacje międzynarodowe 
wynikające z badań nad obszarami zagrożeń. Rozszerzenie obo-
wiązkowego kalendarza szczepień jest  kompromisem między 
wnioskami z badań, a zasobnością budżetu i nakładów finanso-
wych na opiekę zdrowotną

Nie ma w kalendarzu szczepionki przeciw pneumokokom 
i meningokokom, rotawirusom, WZW typu A, a także prze-
ciw ospie wietrznej, która w Polsce atakuje 140 tys. dzie-
ci rocznie. Sama ospa nie zabija, ale około tysiąca z tych 
dzieci musi się leczyć z powodów rozmaitych powikłań.
Niemcy, przed wprowadzeniem szczepień przeciw ospie wietrz-
nej do obowiązkowego kalendarza, porównali najpierw koszty 
szczepionek z kosztami leczenia. Nie wykazało to radykalnych 
korzyści dla budżetu, ale gdy policzono straty wynikające z nie-
obecności matek w pracy - wtedy finansowa racjonalność tych 
szczepień stała się oczywista. U nas niestety jeszcze w ten spo-
sób się nie myśli.

Lepiej wstrzykiwać zabite
- Nowoczesne szczepionki jednorazowo zwiększają odporność 

przeciwko kilku chorobom jednocześnie - informuje dr. n. med. 
Paweł Grzesiowski, kier. Zakładu Profilaktyki Zakażeń Szpital-
nych w Narodowym Instytucie leków. - Jest to możliwe dzięki 
temu, że są one o wiele łagodniejsze od tych stosowanych daw-
niej. Warto, by rodzice wiedzieli, że żywe patogeny zawierała wy-
łącznie szczepionka przeciw ospie prawdziwej. Inne tradycyjne 
szczepionki zawierają drobnoustroje znacznie osłabione lub cał-
kowicie nieżywe albo toksyny pozbawione zjadliwości.

Najnowocześniejsze szczepionki, tzw. szczepionki acelularne, 
to natomiast takie, które nie zawierają całych drobnoustrojów, 
a jedynie ich rozszczepione elementy. Dzięki temu, że w szcze-
pionce są tylko fragmenty zabitych bakterii, organizm o wiele 
łatwiej radzi sobie z nauczeniem się zwalczania martwego wro-
ga. Możliwe więc stało się produkowanie szczepionek skojarzo-
nych, czyli uodparniających jednocześnie na kilka chorób. Wy-
bierają je zwłaszcza zwolennicy ograniczania ilości ukłuć dzieci.
Najnowsze szczepionki genetyczne, dotychczas niestosowane 
jeszcze u ludzi, zawierają natomiast jedynie fragmenty DNA, 
które również wymuszą na organizmie osoby szczepionej pro-
dukcję białek powodujących odporność.

Szczepionki, tak jak i wszystkie inne leki, mogą być oczywiście 
przyczyną działań niepożądanych; są to zwykle zaczerwienienia, 
obrzęki, bóle w miejscu podania szczepionki, czy podwyższona 
temperatura lub bóle głowy. Niesłuszne jednak jest sugerowa-
nie jakoby było to zachorowanie na daną chorobę spowodowa-
ne szczepieniami na nią. Są one najczęściej efektem błędnego 
wstrzyknięcia, np. wstrzyknięcia do naczynia krwionośnego za-
miast domięśniowo czy podskórnie. Mogą się sporadycznie poja-
wiać nawet do kilku tygodni po szczepieniu, ale nie są podstawą, 
by oskarżać szczepionkę o spowodowanie zachorowania. Choro-
ba z mikrobów nieżywych czy pofragmentowanych nie zdoła się 
bowiem rozwinąć.

hubb

KOMENTARZ AUTORA
Oczywiście, można stwierdzić, że 

pewien odsetek dzieci z autyzmem to 
dzieci, które kiedyś były szczepione. 
Naukowiec jednak nigdy nie mówi, że 
korelacja oznacza związek przyczyno-
wy! Równie dobrze można stwierdzić, 
że wśród osób, które wychodząc ze 

szpitala poślizgnęły się na schodach i złamały nogę, 
też znajduje się pewna ilość takich, które chwilę wcze-
śniej się szczepiły. Czy to jednak może być traktowane 
jako dowód na to, że szczepienia wywołują złamania 
kończyn...?

Zapoznawszy się z wypowiedziami prof. Majew-
skiej, zarówno tymi z archiwów TVN, jak i jej odpo-
wiedzią na list protestacyjny PTW, można zauwa-
żyć, że jej „publicystyka” niepotrzebnie miesza 
retorykę bulwarowych piśmideł z kryminalnym po-
smaczkiem dziennikarstwa śledczego, a także napu-
szoną terminologią fachowych wydawnictw naukowych.
Z jednej strony uderza odbiorcę alarmujący ton 
ostrzeżenia przed globalnym spiskiem, w którym pod-
stępne koncerny farmaceutyczne wraz ze skorum-
powanymi lekarzami i politykami chcą wyłudzić od 
podatników pieniądze wzniecając pandemiczne psy-
chozy, a dodatkowo jeszcze zatajają przed społeczeń-
stwem informacje o toksyczności swoich produktów.
Z drugiej strony autorka kontrowersyjnych stwierdzeń 
przedstawia się jako naukowiec, powołuje na roz-
maite badania i nie szczędzi trudnego, branżowego 
słownictwa. Nic więc dziwnego, że wzbudzając naj-
pierw emocje, a potem dodając wypowiedziom wia-
rygodności fachowymi wyrażeniami przyczyniła się 
do nagłego ożywienia antyszczepionkowej paniki.
Laik, omamiony obcojęzycznym nazewnictwem roz-
maitych placówek badawczych i substancji chemicz-
nych oraz mnogością odnośników do prac ludzi o 
wielu tytułach, może wziąć słowa prof. Majewskiej za 
oddające punkt widzenia całego świata naukowego.
Gdy jednak uważniej przeanalizujemy jej wypowie-
dzi, widzimy, że mowa jest o POTENCJALNYM, nie 
zaś o UDOWODNIONYM wpływie tiomersalu na wy-
stępowanie autyzmu, Prof. Majewska mówi o HIPO-
TEZACH, a nie o DOWODACH. Brakuje badań z 
grupą kontrolną przeprowadzanych metodą tzw. śle-
pej próby, stąd oskarżenia świata naukowego o brak 
rzetelnej metodyki. Każda matka jednak zatrwoży 
się o los swojego dziecka, które ma być zaszcze-
pione. Trzeba więc czekać, aż akceptowane przez 
ogół naukowców metody badawcze potwierdzą albo 
zanegują DOMNIEMANIA prof. Majewskiej i spraw-
dzą czy to, co prof. Majewska sugeruje to są FAKTY.
Pragnę podkreślić przy tym, że nie zamierzam prof. 
Majewskiej zarzucać premedytowanego, tendencyj-
nego działania, mającego na celu wprowadzanie ko-
gokolwiek w błąd. Pozwolę sobie jednak nazwać jej 
dramatyczne wypowiedzi, na obecnym etapie rozwoju 
badań naukowych, kuriozalnymi i co najmniej pochop-
nymi. Czytelników zaś zachęcam do zdystansowania 
wobec nieomal naukowych rewelacji, bo nadmierny 
entuzjazm uważam za równie zaślepiający, co nad-
mierny sceptycyzm.

Ant yszczepionkowa histeria
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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
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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

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

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

PAPY
GONTY  bitumiczne 

OKNA       BRAMY

ul. Główna 118
42-280 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 91

tel. kom. 509 954 378

www.oritbis.com.pl

 rewelacyjne ceny
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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

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

ODDZIAŁ W KATOWICACH
ul. Kościuszki 49/2
tel. 32 209 20 16

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
ul. Śląska 22, lok. 12
tel. 34 340 59 00

www.promedica24.pl

tel. 731-952-699

SKUP ZŁOMU
SKŁAD OPAŁU

ul. Kościelna 26,
MOKRZESZ
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Zgodnie z planem 22 marca  w godzinach poran-
nych przy barze „Royal” w Borku spotkało się 120 
amatorów pstrąga, w tym 3 juniorów. Choć pogoda 
nie była wiosenna i droga trudna, dojechali koledzy 
z całej Polski. Między innymi z: Krakowa, Łodzi, 
Warszawy, Jarocina, Opola, Namysłowa, Wrocławia, 
Katowic, Zabrza, Sosnowca i oczywiście z Często-
chowy. 

Na odprawie w sposób, jasny i szczegółowy zo-
stały objaśnione zasady obowiązujące na zawodach, 
z czego najważniejsza była zasada No-Kill i haki 
bezzadziorowe. Każdy zawodnik miał zmierzyć rybę 
za pomocą miarki, którą otrzymał od organizatorów, 
zrobić zdjęcie (warunkiem startu w zawodach było 
posiadanie aparatu fotograficznego) i natychmiast 
wypuścić ją do wody. Każdy mógł zgłosić do klasyfi-
kacji dwa najdłuższe pstrągi. Ryby brały wręcz rewe-
lacyjnie. Złowiono 79 pstrągów. 

Po zawodach sędziowie błyskawicznie obliczyli 
wyniki i zaraz po gorącym posiłku ogłoszono kla-
syfikację. Przepiękne puchary w kształcie pstrągów, 
dyplomy i upominki wręczyli zaproszeni goście i or-
ganizatorzy. Między innymi byli to: poseł Marek Balt, 
który za wieloletnią pomoc w organizacji zawodów z 
rąk organizatorów otrzymał medal „Za zasługi w roz-
woju wędkarstwa”, Wójt Gminy Kamienica Polska 
Cezary Stępień, Prezes Zarządu Okręgu Częstochowa 
Maciej Brudziński, Radny Miasta Częstochowa Da-
riusz Kapinos i Prezes WKS Spiner Częstochowa Woj-
ciech Dziwiński. Ponadto każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy znaczek i kilka drobiazgów wędkarskich. 
Tak duża impreza nie odbyłaby się bez pomocy firm i 
ludzi zaangażowanych w jej organizację i nie sposób 
wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące 
podziękowania.  

- Jestem pewien, że XX jubileuszowy Puchar War-

ty w 2016 roku będzie jeszcze doskonalszy. Z takim 
zapleczem i takimi mistrzami wędki można zorganizo-
wać jeszcze nie jedną tak wspaniałą imprezę sportową 
promującą aktywny wypoczynek nad wodą – mówi 
jeden z organizatorów.

Wyniki zawodów: 

Najdłuższy pstrąg potokowy
Janusz Błaszczyk Z CHRZANOWA - 42,3 cm

Najlepszy junior
Fabian Hurek (SPINER CZĘSTOCHOWA) – pstrąg 
30,5 cm

Pierwsza dziesiątka (długość pstrągów):
1. Kazimierz Czerkawski - LEWIN BRZESKI 
    (34,5 + 45,5) - 80 pkt 
2. Łukasz Bogusz - ŁÓDŹ (40 + 37) - 77 pkt 
3. Artur Bury - CZĘSTOCHOWA (SPINER) 
   (39 + 36,5) - 75,5 pkt 
4. Adam Dąbrowski - WARSZAWA (38,5 + 34,2) 
    - 72,7 pkt 
5. Marek Sajdak - ZIĘBICE (36,5 + 35,5) - 72 pkt 
6. Wiesław Murski - DĄBROWA GÓRNICZA 
    (34 + 36) - 70 pkt 
7. Marek Maciejewski - KĘDZIERZYN KOŹLE 
    (34 + 35) - 69 pkt 
8. Tomasz Wójcik - CZĘSTOCHOWA (35 + 34) 
    - 69 pkt 
9. Grzegorz Poroszewski - MYKANÓW (38 + 30) 
    - 68 pkt 
10. Andrzej Jarczok - CZĘSTOCHOWA (SPINER) 
    (31 + 36,5) - 67,5 pkt 

Tekst i zdjęcia: Sławomir Bednarek

XIX Spinningowy 
Puchar Warty
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4. Zarzut niepobrania od operatora Hali podatku 
od nieruchomości za miesiąc sierpień 2013 r. w wyso-
kości 44,1 tys. zł.

Wyjaśnienie UM:  Operator hali jest osobą prawną, 
więc zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych jest zobowiązany do złożenia deklaracji 
podatkowej w podatku od nieruchomości, obliczenia 
tego podatku i jego wpłaty do organu podatkowego. W 
przedmiotowym stanie faktycznym powstał spór pomię-
dzy organem podatkowym a podatnikiem – operatorem 
hali – co do zasadności zapłaty tego podatku. Z tego 
względu zostało do podatnika wystosowane wezwanie 
do złożenia korekty deklaracji podatkowej i zostało ono 
załączone do udzielonych wyjaśnień. W celu wymusze-
nia zapłaty podatku od nieruchomości przez operatora 
hali ponownie wystosowano do niego wezwanie do 
złożenia korekty deklaracji podatku od nieruchomości. 
Natomiast fakt zwolnienia operatora hali z podatku od 
nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta 
Częstochowy nie może stanowić zarzutu dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej i świadczyć o jakiejkolwiek 
nieprawidłowości w tym zakresie, bowiem wykonując 
w 2009 r. studium wykonalności, czy nawet opisując 
warunki przetargu w SIWZ, nie można było przewi-
dzieć, czy uchwała taka będzie obowiązywała oraz czy 
przedsiębiorca, który wygra przetarg będzie spełniał kry-
teria wskazane w uchwale rady miasta do zastosowania 
wobec niego zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis. Natomiast po zawarciu 
umowy na zarządzanie halą nie można było odmówić 
temu podmiotowi zwolnienia z podatku tylko dlatego, że 
wcześniej przewidywano potencjalne przychody z tego 
tytułu. Każdy podmiot, który spełni kryteria przewidzia-
ne w uchwale musi być zwolniony z podatku od nieru-
chomości i nie podlega to uznaniu administracyjnemu.  

Wobec powyższego, także z tego względu nie moż-
na postępowania kierownika jednostki kontrolowanej 

ocenić negatywnie i postawić mu zarzutu odnośnie le-
galności, rzetelności czy gospodarności, a tylko w tych 
aspektach dokonywana jest kontrola.

5. Zarzut nieosiągnięcia przez Miasto w 2013 r. 
wskaźnika rezultatu „liczba osób korzystających z 
obiektu” (…)

Wyjaśnienie UM: Umowa o dofinansowanie przewi-
duje, że beneficjent miał obowiązek uzyskać wskaźnik 
rezultatu w postaci 250 000 osób korzystających z hali 
na koniec 2013 r. Spełnienie tego wskaźnika benefi-
cjent miał ustalić w oparciu o sprawozdania uzyskiwa-
ne od operatora hali. Poza sporem jest, że te obowiązki 
zostały wypełnione. Ani umowa o dofinansowanie, ani 
wytyczne w zakresie realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego nie przewidują 
obowiązku stworzenia metodologii obliczania frekwen-
cji na imprezach sportowych, kulturalnych czy innych 
odbywających się w hali, czy weryfikacji tych wyni-
ków. Jak zostało podane w wyjaśnieniach, dane te były 
początkowo obliczane według systemu „kołowrotków” 
funkcjonujących w obiekcie i były danymi rzeczywi-
stymi. Jednak organizatorami imprez były różne pod-
mioty i wobec różnych systemów kodów kreskowych 
stosowanych przez nich na biletach rozwiązanie to nie 
mogło dalej funkcjonować. Z tego względu, od początku 
2013 r. dane te są ustalane szacunkowo przez pracownika 
operatora, który świetnie orientuje się w liczbie miejsc 
w poszczególnych sektorach obiektu i wiarygodnie, stale 
w ten sam sposób szacuje te dane (miasto do zastrzeżeń 
dołączyło wyjaśnienie pracownika dokonującego ustale-
nia frekwencji). Dane, na których oparli się kontrolujący, 
także nie są danymi rzeczywistymi, chociaż tak są okre-
ślane. Z samego faktu pozyskania ich od organizatorów 
imprez nie można wywieść wniosku o ich rzeczywisto-
ści, bowiem - jak wskazują materiały w aktach sprawy 
- tylko w odniesieniu do niektórych imprez były to dane 

pochodzące z systemu biletowego, a w pozostałym za-
kresie także zostały oszacowane przez organizatorów.  
Największa różnica w liczbie osób korzystających poda-
nej przez organizatora oraz przez MOSiR dotyczy impre-
zy z dni 26-27 stycznia 2013 r. (ENEA Cup Finał Pucha-
ru Polski w siatkówce mężczyzn 2013). Wyjaśnić należy, 
że w dniu 26 stycznia 2013 r. odbywały się dwa mecze i 
MOSiR każdy z nich potraktował jako odrębną imprezę. 
Liczba korzystających była więc liczona na każdym me-
czu odrębnie. Natomiast organizator sprzedawał bilety 
na oba te mecze łącznie, stąd taka różnica w liczbie osób. 
Jeśli liczbę osób z pierwszego dnia przemnożyć przez 
dwa, to otrzyma się wskazaną różnicę.

Powyższe pozwala stwierdzić, że żadne dane, ani te 
ustalone przez kontrolujących, ani te wskazane przez 
kontrolowanego nie są danymi rzeczywistymi tylko sza-
cunkowymi, więc mogą pomiędzy nimi wystąpić roz-
bieżności i nie będzie to stanowić o ich nierzetelności. 
Kontrolowany ma zastosować się do obowiązujących 
go przepisów prawa oraz wykonać zawartą umowę. 
Natomiast nakładanie przez NIK na kontrolowanego 
obowiązków wprowadzenia metodologii czy ustalenia 
kryteriów niemających oparcia w umowie o dofinanso-
wanie wykracza w ocenie kontrolowanej jednostki poza 
zakres kontroli i kryteria tej kontroli opisane w art. 5 ust. 
2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Ponadto zarzut 
ten jest chybiony także z uwagi na same zapisy umowy 
o dofinansowanie, która w § 18 ust. 17 pkt 2 dozwala na 
zmiany zakładanych wskaźników rezultatu realizowane-
go projektu i w podpunkcie a przewiduje, że zmiany nie-
przekraczające 20% ich pierwotnej wartości docelowej, 
wymagają jedynie od beneficjenta pisemnego powiado-
mienia o tej zmianie.

W świetle przedstawionych okoliczności, zastrze-
żenia do wystąpienia pokontrolnego są konieczne i w 
pełni uzasadnione, bowiem ustalenia zawarte w wystą-
pieniu nie odpowiadają materiałowi zebranemu w aktach 
sprawy i nie czynią zadość zasadzie obiektywizmu jaka 

powinna być realizowana przez kontrolujących. Wobec 
powyższego prezydent Częstochowy wniósł o zmianę 
oceny kontrolowanej działalności na pozytywną i doko-
nanie stosownych zmian w treści wystąpienia pokontrol-
nego.

Fakt nieuwzględnienia przez Zespół Orzekający 
Komisji Rozstrzygającej w NIK zastrzeżeń do kontroli 
zgłoszonych przez miasto, co zakończyło postępowanie 
odwoławcze, nie zmienia oceny tej kontroli ze strony 
Urzędu Miasta (wyrażonej w tychże zastrzeżeniach).  
Dodam, że zgodnie z obowiązującą procedurą 
Urząd Miasta Częstochowy przekazał NIK w lu-
tym br. informację o realizacji zaleceń wynikają-
cych z wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z którą: 
1) działania mające na celu osiągnięcie założonego w 
umowie o dofinansowanie wskaźnika rezultatu doty-
czącego liczby osób korzystających z Hali Sportowej 
przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie, będą konty-
nuowane przez zobligowanego do wypełnienia tego 
wymogu operatora tj. Halę Sportową Częstochowa 
Sp. z o.o. – na podstawie umowy zawartej z Miastem; 
2) w celu monitorowania i weryfikowania popraw-
ności danych dotyczących liczby osób korzystają-
cych z Hali wielofunkcyjnej sportowej przy ul. Żuż-
lowej 4 w Częstochowie, przekazywanych przez jej 
operatora, prowadzone będą przez Wydział Kultu-
ry, Promocji i Sportu UM działania polegające na: 
- dokonywaniu kontroli frekwencji poprzez osobisty 
udział pracownika wydziału  na wybranych zajęciach 
treningowych, imprezach sportowych oraz podczas 
innych wydarzeń organizowanych w Hali oraz spo-
rządzania notatek służbowych w tym względzie; 
- żądaniu dołączenia do sprawozdań z funkcjonowania 
Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o. materiałów źró-
dłowych, dokumentujących szacowaną frekwencję w 
trakcie całorocznej działalności.

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy”.

Ad vocem urzędu miasta (w nawiązaniu do kontroli NIK) cz. 3 -ost.
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TWÓJ DOSTAWCA DROBIU 
UBOJNIA DROBIU JAN-MAR

BOROWE, ul. DŁUGA 185, 42-133 WĘGLOWICE

www.ubojnia-borowe.pl
www.janmar.eu

Zamówienia prosimy składać pod numerem: 34 319 30 96
na automatycznej sekretarce lub pod numerem: 510 179 650

Indywidualne ustalanie cen:
Kamil Bejm 510 179 650

W ofercie posiadamy wszystkie elementy  
kurczaka, indyka,  kaczki oraz gęsi!

Na życzenie klienta każdy potrzebny 
asortyment wg zamówienia.

CODZIENNE DOSTAWY 
ŚWIEŻEGO DROBIU 
PROSTO DO CIEBIE!

Odkryj zalety drobiu!
 Ubój - Rozbiór - Dystrybucja

DETEKTYW 

Al. Wolności 64
42-200 Częstochowa
tel. 601 301 386, 34 323 03 90
e-mail: detektyw.zurawski@op.pl

Zbigniew 
Żurawski

POŚREDNICTWO 
WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

SPRAWDZAMY 
WIARYGODNOŚĆ KLIENTÓW

R E K L A M A

Najlepsze obiady w mieście
ul. Waszyngtona 25/27

Czynne codzienne!
pn-sob 12:00 -18:00

nd 13:00 -16:00

Dowóz dań od 20,00 zł w Śródmieściu 
tel. 690 025 691

Organizujemy kameralne przyjęcia 
okolicznościowe i catering

Codziennie świeże zestawy obiadowe 
od 8,90 zł (zupa+drugie danie)

R E K L A M A

Wielkanocna zbiórka żywności 
Wielkanocną Zbiórkę Żywności wsparło ponad 600 

wolontariuszy dyżurujących w 60 sklepach na terenie 
Częstochowy, Lublińca, Kłobucka, Blachowni, Her-
bów, Poczesnej, Janowa, Mstowa, Krzepic i Boronowa. 
Podczas tegorocznej Wielkanocnej Zbiórki Żywności 
zebrano ponad 14,5 tony produktów. To najlepszy wynik 
ze wszystkich zbiórek organizowanych przez Bank Żyw-
ności w Częstochowie w okresie poprzedzającym Święta 
Wielkiej Nocy. Zebrana żywność za pośrednictwem or-
ganizacji pozarządowych, ośrodków i instytucji pomocy 
społecznej trafiła przed Świętami do osób najuboższych, 
bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych 
oraz placówek dla dzieci i młodzieży. Bank Żywności w 
Częstochowie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy 
wsparli akcję przekazując produkty spożywcze. Podzięko-
wania składa też wszystkim partnerom i wolontariuszom.

Charytatywny spektakl w teatrze
Fundacja Oczami Brata dbając o rozwój organizacji i 

rozwój swoich podopiecznych zachęca do wzięcia udziału 
w inicjatywie, która wspomoże działalność Fundacji. Bę-
dzie to charytatywny spektakl „Trener życia”, w reżyserii 
Wojciecha Malajkata, który odbędzie się 16 kwietnia 2015 
roku, o godzinie 19.00 na Scenie Dużej Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie.

Kupując cegiełkę (parter 40 - 50 zł, balkon 30 zł) można 
wesprzeć działalność Fundacji Oczami Brata. „Trener ży-
cia” to pogodny dramat o trudnych sprawach. Rezerwacji 
można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu biura funda-
cji: 533-527-368 lub pisząc e-mail: biuro@oczamibrata.pl

Częstochowianie wśród 
laureatów konkursu o Katyniu
W Bielsku-Białej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 

VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Lite-
rackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowa-
nego przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę 
Wiśniewską. W gronie laureatów VI edycji Konkursu 
znaleźli się uczniowie z Częstochowy (Patrycja Kulak z 
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Czę-
stochowie, Oliwia Chlastacz i Bartosz Kania z IV LO im. 
H. Sienkiewicza w Częstochowie, Joanna Prokopenko z 
Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
im. św. Józefa w Częstochowie, Julia Marks z Gimnazjum 
im. św. Jana de La Salle w Częstochowie). Laureaci trzech 
pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne) zostali nagrodzeni wyjazdami studyj-

nymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a finaliści 
otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs stanowi szansę dla 
młodych ludzi na debiut literacki, bowiem prace finalistów 
zostaną wydane w pamiątkowej publikacji.

OKF zaprasza na przegląd filmów 
OKF zaprasza kinomanów na kolejną edycję przeglądu 

T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée.
Festiwal ma w Częstochowie swoją stałą i wierną pu-

bliczność dlatego też OKF przygotował w dniach 10-16 
kwietnia przegląd najnowszych filmów nowohoryzonto-
wych. Są to tytuły, które zdaniem jurorów, publiczności 
oraz festiwalowych selekcjonerów stały się wydarze niami, 
zostały nagrodzone, były szeroko komentowane lub cie-
szyły się wyjątkową popularnością. Bilet normalny 16 zł, 
ulgowy 14 zł. Przy zakupie 3-4 biletów - cena 12 zł za bilet. 
Przy zakupie 5-6 biletów - cena 10 zł za bilet. Przy zakupie 
7-8 biletów - cena 8 zł za bilet

Wypalanie traw - nielegalne i niebezpieczne
Wiosna to okres, kiedy rozpoczyna się proceder niele-

galnego wypalania traw. Dla natury to katastrofa ekolo-
giczna. Strażacy określają tego typu praktyki, jako wiosen-
ne zagrożenie pożarowe. Wypalanie traw jest zabronione i 
niebezpieczne. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie 
przyrody, a także kodeksu wykroczeń, za wypalanie traw 
grozi kara aresztu albo grzywna, nawet do 5000 zł. Służ-
by dyżurne straży pożarnej, ale też policji, codziennie od-
bierają telefony związane z pożarami traw i nieużytków. 
Efektem wypalania traw i resztek roślin na polach są często 
niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami ma-
terialnymi, poparzeniami, a nawet ofiarami śmiertelnymi. 

Podwórka rekreacyjne – głosuj na Częstochowę
Podwórko Nivea to rodzinny plac rekreacji z takimi 

atrakcjami, jak np. latające kule, górski szlak, ruchome pia-
ski, karuzele, czy zjeżdżalnie. Nivea zbuduje 40 takich ro-
dzinnych placów zabaw (do tej pory powstało 100). Szanse 
na budowę placu ma również Częstochowa. Do konkursu 
zgłoszono dwa miejsca – podwórka, w dzielnicy Trzech 
Wieszczów (przy ulicy Filomatów) oraz na Północy (przy 
ul. Gombrowicza). Aby wesprzeć Częstochowę, wystarczy 
posiadać aktywny adres e-mail i oddać swój głos na stronie 
http://www.nivea.pl/podworko. Każdy uczestnik może co-
dziennie oddać jeden głos na wybraną przez siebie lokali-
zację - im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną, 
bowiem podwórka powstaną w tych lokalizacjach, które 
zbiorą największa liczbę głosów. Głosowanie potrwa do 31 
maja i będzie podzielone na dwie tury. Z końcem kwietnia 
poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 
20 zostanie ogłoszonych pod koniec maja.




