
    www.7dni.com.pl                 1 zł (w tym 8% VAT) w kioskach

16 (570) 16.04.2015

POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

TYGODNIK REGIONALNY

    I
SS

N 1
89

8-
01

12
     

     
16

 (5
70

)   
     

 in
de

ks
 38

59
13

KOLPORTAŻ  BEZPOŚREDNI - EGZEM
PLARZ BEZPŁATNY

16

R E K L A M A

   Historia kryminalna i codzienna

  Szaleć trzeba umieć

   Podziemna znieczulica

  Natura przeciw chemii

5

6

7

9

11   Test Coopera w Częstochowie

w numerze:

 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
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Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy póź-
niej 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 lo-
kalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy 
rodzime ugrupowania polityczne do prezentowania 
swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych 
ugrupowań zagłosowali w taki, a nie inny sposób, co 

myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzą-
cych kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy po-
znać 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 swo-
ich partii.

Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony 

Czytelników.

8
31 marca br. lubliniecka Prokuratura złożyła akt 

oskarżenia do częstochowskiego sądu przeciwko Janu-
szowi D., byłemu radnemu SLD. Prezes Stowarzysze-
nia Speedway Fan Club Janusz D. będzie musiał przed 
sądem zmierzyć się z sześcioma zarzutami, dotyczący-
mi nieprawidłowości przy rozliczeniu miejskich dota-
cji pobranych przez Stowarzyszenie. 

Na początku ubiegłego roku redakcja Tygodnika 7 

dni wykryła i ujawniła proceder rozliczania publicz-
nych pieniędzy fałszywymi fakturami. Stowarzyszenie 
Speedway Fan Club za lata 2011, 2012 i 2013 złożyło 
do urzędu miasta dokumenty „kosztowe” nieistniejącej 
firmy Kazmet z nieistniejącej w Częstochowie ulicy 
Jarzynowej. 

Termin pierwszej rozprawy znany będzie za kilka dni.
red.

Kto i za czyje pieniądze 
sprząta tereny wokół bloków?
- Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 8 ma 

problem, jaki…?
- Pod koniec lat 90-tych Gmina Częstochowa prze-

kazała tereny wokół budynku przy ulicy Słowackiego 
8 (podobnie jak w przypadku innych bloków) w zarzą-
dzanie  obecnemu ZGM TBS, czyli swojej miejskiej 
jednostce. To było bardzo sprytne posunięcie. Nikt lu-
dziom nie mówił, że pieniądze, które są przeznaczone 
na eksploatację budynku, idą na porządki wokół bloku. 
Nieświadomi mieszkańcy Wspólnot opłacali koszenie 
trawników, przycinanie drzew i krzewów, sprzątanie 

tych terenów oraz utrzymanie porządku na chodnikach 
i parkingach.

- Skoro nie chcecie pracować na cudzym, wy-
dzierżawcie teren wokół bloku...

- Chcieliśmy, ale Gmina Częstochowa nie szanu-
je ustawy o własności lokali i nie szanuje Wspólnot 
Mieszkaniowych. Jest to dla nas tym bardziej bolesne, 
że prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk był posłem 
Rzeczypospolitej Polskiej i sam ustanawiał prawo. 

dokończenie na str. 3

RTV,AGDRTV, AGD
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Przed każdymi wyborami samorządowymi mamy 
tak zwane tematy dyżurne: gospodarczy rozwój mia-
sta, ranga uczelni wyższych, budowa aquaparku, a tak-
że zagospodarowanie lotniska w Rudnikach etc. Żadne 
postulaty kandydatów w wyborach nie zawierają jed-
nak szczegółów. Sprecyzujmy je dziś.

Jaki jest Państwa pomysł na skuteczniejsze wy-
korzystanie potencjału lotniska w Rudnikach?

Z imieniu Platformy Obywatel-
skiej (w ramach koalicji PO-SLD)  
opinię przedstawia radny Jacek 
Krawczyk:

„Lotnisko, a dokładnie lądowisko 
– bo taki status posiadają Rudniki – 
to obiekt położony w sąsiedniej gmi-

nie, na który miasto Częstochowa ma niewielki wpływ.
Obecnie wykorzystywany jest w części przez Ae-

roklub Częstochowski, natomiast pozostałość jest w 

posiadaniu prywatnej firmy. Niestety, ale w kwestii 
rozwoju bazy lotniczej komplikują sytuację niejasne 
sprawy własnościowe, co było wielokrotnie tematem 
interwencji naszych parlamentarzystów m.in. Senatora 
Andrzeja Szewińskiego. W chwili obecnej możemy 
wspierać Aeroklub, który szkoli adeptów lotnictwa i 
ściśle współpracuje z TZN oraz Politechniką. 

Pomysłem na skuteczniejsze wykorzystanie poten-
cjału mogłoby być wsparcie przekształcenia z lądowi-
ska w lotnisko o charakterze sportowo-biznesowym. 
Oprócz działań Aeroklubu przyszłe lotnisko mogłoby 
obsługiwać biznes oraz pełnić funkcję cargo. Ewen-
tualna przyszłościowa rozbudowa lotniska w typowy 
port lotniczy nie miałaby żadnego gospodarczego uza-
sadnienia z przyczyn bliskości Częstochowy lotniska 
w Pyrzowicach, jak i wielu bolesnych, nieprzemyśla-
nych przykładów budowy lotnisk w miastach typu 
Gdynia, Lublin czy Radom.

dokończenie na str. 4 i 5

Na pierwszy rzut oka, wydawać by się mogło, że dzierżawa Wspólnotom Mieszkaniowym 
terenów wokół bloków, powinna być gminie Częstochowa i ZGM-owi na rękę. Miasto przerzu-
ciłoby odpowiedzialność za utrzymanie trawników, chodników, parkingów etc. na lokatorów. 
Mimo, że wydaje się to logiczne, Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 8, od lat wojuje z urzęd-
nikami o dzierżawę terenu, przylegającego do ich budynku. Właściciele mieszkań w tym roku 
powiedzieli „dość odrabiania pańszczyzny na miejskim gruncie”. 

Janusz D. stanie przed sądem
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Na baczność przed generałem
Generał to generał, ma mundur i te... epolety. 

Z pełnym oddaniem oddajemy się mu, w trosce o 
własne bezpieczeństwo. Autorytaryzm munduro-
wych instytucji jest wygodny, zwalnia nas z my-
ślenia. Ale czy przez to jesteśmy bezpieczniejsi...

Clausewitz sformułował zasadę, że wojna jest 
przedłużeniem polityki. Innymi słowy za wojnę 
odpowiadają generałowie, za politykę politycy. 
Wojna jest zbyt poważną sprawą, by pozosta-
wiać ją generałom – powtarzają to mężowie (i 
żony) stanu w ślad za Georgesem Clemenceau. 
I słusznie – najlepszy, najbardziej fachowo przy-
gotowany generał zależny jest od decyzji podej-

mowanych przez polityków. Decyzji, które są 
wynikiem otwartych debat politycznych, które 
odpowiadają możliwościom i potrzebom kraju, 
odzwierciedlają aspiracje i nastroje społeczne. 
Tymczasem my jeszcze żyjemy w świadomości z 
epoki Napoleona, pełni wiary w mundur, defilady 
i slogany, którymi to atutami odstraszymy każde-
go wroga.

Czy ja jako obywatel mam się czuć bezpiecz-
nie, dzięki zapowiedzi, że za 15 lat kupimy su-
pernowoczesne rakiety do łodzi podwodnych, 
których jeszcze nie mamy? Czy uszczęśliwia 
mnie wizja, że jakby co to przywrócimy pobór, a 
na razie weźmiemy sobie trochę młodych ludzi w 

kamasze na ćwiczenia? Sorry, najlepszy generał 
nie stworzy armii z tłumu, niechętnemu służbie 
wojskowej, nie wyczaruje „jakby co” broni, którą 
ten tłum miałby się skutecznie bronić przed wro-
giem, nie stworzy mechanizmu pozwalający dla 
obrony kraju wykorzystać istniejący potencjał go-
spodarczy i infrastrukturalny. To kto, czym i gdzie 
będzie walczył, to są decyzje polityczne. Spory o 
ich kształt powinny się ujawniać w kampaniach 
wyborczych, w programach partyjnych, w pu-
blicznych enuncjacjach polityków. 

Cieniem takiego sporu są wypowiedzi polonu-
sa z USA, zacnego profesora przyzwyczajonego 
do otwartej debaty. Zadał on pytanie czemu Pol-
ska inwestuje miliardy w plany zakupu amery-
kańskiego sprzętu „z najwyższej półki”, zamiast 
rozwijać własną produkcję bardzo dobrych, prze-
nośnych wyrzutni przeciwlotniczych, które może 
sprawnie użyć każdy przeszkolony ochotnik. No 
właśnie czemu? Bo sprzęt z tej najwyższej półki, 
wymagający wysokich kwalifikacji obsługi, pa-
suje do armii tworzonej jako korpus ekspedycyj-
ny, działający w szerszych ramach wojskowego 

sojuszu. Czyli do tego, czym na skutek decyzji 
politycznej, ma być nasza armia. Uzbrojenie 
ochotników w prostą i skuteczną broń jest logicz-
nym przy konstruowaniu armii na wzór Szwajca-
rii, jako siły, która samodzielnie, dzięki wsparciu 
społecznemu, zdolna jest stawić opór zniechęca-
jący napastnika.

Tworzenie i dowodzenie korpusem ekspedycyj-
nym jest wygodniejsze dla generałów. Oznacza 
jednak rezygnację z politycznej samodzielności 
Polski. Jesteśmy przygotowani, jak ucywilizowa-
ni barbarzyńcy w czasach rzymskich, by tłumić 
na rozkaz Cezara, bunty w prowincjach Imperium 
(Afganistan, Irak, Czad, Libia itd.), licząc wza-
jemnie w siłę rzymskich legionów i w trwałość 
muru Hadriana na naszej rubieży. 

Może ten wybór ma sens, może jest jedynym 
możliwym. Ale jest to decyzja polityczna i po-
winna podlegać politycznej debacie. Wygodniej 
jest jednak scedować odpowiedzialność za obro-
nę Ojczyzny na generałów. Dać im epolety, oddać 
honory a reszta spraw... sama się zrobi.

  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
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z przymrózeniem oka

Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta Częstochowy

Łatwiej mi 
zrezygnować z nadzoru 

nad ZGM-em, niż rozstać się z żoną, 
która tam pracuje
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3 5
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Kalendarium
16 kwietnia – Dzień Sapera, Dzień Włókniarza
17 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na 
Hemofilię, Dzień Edukacji w Syrii
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca, Dzień 
Pacjenta w śpiączce
19 kwietnia – Dzień republiki Sierra Leone
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej 
Prasy
21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu
22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii, Międzyna-
rodowy Dzień Matki Ziemi
Wszystkim saperom, włókniarzom, chorym 
na hemofilię, krótkofalowcom, pacjentom w 
śpiączce, czytelnikom prasy oraz miłośnikom 
Brazylii i naszej planety Ziemi tygodnik „7 dni” 
życzy wszystkiego dobrego.
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dokończenie na str. 1 
Ustawa mówi, że na zebraniach Wspólnoty 

zapadają uchwały. Nasz blok jest bardzo duży, 
mamy 77 lokali. Wykupionych na własność 
jest 51, a mieszkań lokatorskich, gminnych 
jest 26. Na zebraniach właściciele i przedsta-
wiciel Gminy wspólnie podejmują uchwały.

W 2014 roku podjęliśmy dwie uchwały. 
Pierwszą, o dzierżawie terenu niezbędnego 
do obsługi budynku, a drugą dotyczącą upo-
ważnienia Zarządu Wspólnoty do realizacji 
pierwszej uchwały. Wystąpiliśmy do miasta o 
dzierżawę 3.209 metrów kwadratowych wo-
kół naszego bloku. Roczny koszt miał wyno-
sić ponad 1.400 zł. Nikt tych uchwał nie za-
skarżył, chociaż ustawa daje takie prawo. Za 
przyjęciem tych uchwał, zagłosował przedsta-
wiciel Gminy Częstochowy, który na zebraniu 
występował w imieniu prezydenta Matyjasz-
czyka. Teraz Gmina Częstochowa mówi „nie” 
- i nie chce nam terenu wokół budynku wy-
dzierżawić. Kilka dni temu dostaliśmy pismo 
od zastępcy prezydenta Mirosława Soboraka, 
że Gmina może wydzierżawić nam tylko część 
terenu - 2.600 metrów kwadratowych. Zostali-
śmy pozbawieni miejsc parkingowych bezpo-
średnio pod naszymi klatkami schodowymi i 
obudowy śmietnika, a zostawiono nam tylko 
to, co trzeba utrzymywać: trawniki i chodniki. 
Chcielibyśmy zapytać prezydenta Matyjasz-
czyka, jak to jest, że jeden jego przedstawiciel 
głosuje za dzierżawą, a drugi tej dzierżawy za-
brania? Domagamy się odpowiedzi: dlaczego 
nie są w tym mieście respektowane uchwały 
Wspólnoty?

Trzeba sobie powiedzieć jedno, przez 
wszystkie te lata odkąd istnieje Wspólnota 
Mieszkaniowa Słowackiego 8, to my utrzymu-
jemy teren wokół budynku. To my płacimy za 
koszenie trawy, przycinanie krzewów i drzew, 
i za nasze pieniądze jest kupowany piach na 
chodniki w czasie zimy.

Chcemy decydować o swoich własnych 
pieniądzach, nie będziemy naszych pieniędzy 
inwestować w czyjś grunt. Chcemy czuć się 
gospodarzami terenu, który od lat utrzymu-
jemy. Tego wydzierżawionego gruntu nie bę-
dziemy orać – nie będziemy przecież sadzić 
ziemniaków czy kapusty. Tu zawsze będą 
trawniki z ławkami.

- Dlaczego upieracie się przy parkin-
gach?

- Przed blokiem przy Słowackiego 8 par-
kingów nie jest dużo. Dlaczego mamy z nich 
rezygnować? Gdzie ma się zatrzymać pogoto-
wie i czy inne służby ratownicze? No i gdzie 
mamy parkować my, mieszkańcy? Parkingi są 
na terenie, które od wielu, wielu lat utrzymuje 
Wspólnota Słowackiego 8, na co mamy doku-
menty. To z naszych pieniędzy jest opłacane 
sprzątanie, myśmy się dołożyli do obudowy 
śmietnika, do przebudowy tych parkingów. 
Od stycznia 2012 r. do 31 marca 2015 r. wy-
daliśmy na utrzymanie terenu 34.074,70 zł.                                                                                       
A teraz ZGM chce na tym terenie zarabiać?

- W jaki sposób ZGM może zarabiać?             
- 12 lipca 2012 r. zamontowano nam 6 blo-

kad na miejscach parkingowych. W tym miej-
scu pragnę nadmienić, że 20 czerwca 2012 r. 

wystąpiliśmy do prezydenta Matyjaszczyka z 
wnioskiem o dzierżawę  gruntu, przylegające-
go do naszej posesji. Wtedy nie wiedzieliśmy 
dlaczego nam się zamyka parkingi, zwłaszcza 
że niespełna miesiąc wcześniej wystąpiliśmy 
o dzierżawę tego terenu. Mieszkańcy bloku 
przychodzili do nas, do Zarządu z pytaniami 
w tej sprawie, a my o niczym nie wiedzieli-
śmy. Prezesi ZGM postawili nas przed faktem 
dokonanym.

- Komu wówczas wynajęto miejsca par-
kingowe przed Waszym blokiem?

- Jedno miejsce parkingowe wynajęto pani, 
która pracowała wtedy w ZGM, drugie miej-
sce zostało przyznane dla pana Leszka Baryły, 
czyli prezesa ZGM. Następne miejsce + garaż 
dostał kolega pana prezesa. Czwarte miejsce 
otrzymała córka byłej pracownicy Gminy 
Częstochowa, i choć są to mieszkańcy nasze-
go bloku to  śmiało można ich  nazwać ludźmi 
uprzywilejowanymi. Następne miejsce wyna-
jęła pani z Rady Dzielnicy, która nie mieszka 
w naszym bloku. I tu był największy smród, 
bo niby dlaczego wynajęto tej pani miejsce 
parkingowe pod naszym blokiem? Rozpar-
celowali sobie parkingi i mieli nas w dupie, 
nikt się z nami nie liczył. Jak to jest możli-
we, że dwoje - troje ludzi ma większe prawa 
niż pozostali mieszkańcy bloku, którzy płacą 
za utrzymanie całego terenu? Zastępca prezy-
denta Soborak pisze nam w piśmie, żebyśmy 
sobie przyszli i podpisali umowę dzierżawy na 
2.600 metrów kwadratowych. Nie panie pre-
zydencie! nie taka uchwała została przez nas 
podjęta. Teraz właściciele lokali pytają Zarząd 
Wspólnoty, dlaczego mają się wyzbyć miejsc 
parkingowych? Dlatego, by Gmina i ZGM za-
rabiali, wynajmując te miejsca mieszkańcom 
innych bloków?

- Co zrobi Wspólnota, gdy miasto nie 
zgodzi się wydzierżawić całości terenu?

- Będziemy walczyć o 3.209 metrów 
kwadratowych. Nie wyobrażamy sobie sy-

tuacji, która spotkała mieszkańców Śląskiej 
30, bo tam zabrano mieszkańcom parkingi. 
Mało tego, nie mogą korzystać z ulicy dojaz-
dowej do bloku. My nie dopuścimy do tego, 
że zabroni się nam dojazdu pod własne klat-
ki schodowe. Będziemy walczyć wszelkimi 
sposobami. Zażądamy zwrotu poniesionych 
przez wszystkie lata kosztów, kiedy opieko-
waliśmy się tym terenem. Jak trzeba będzie 
pójdziemy do sądu. Udowodnimy, że ZGM 
wyciągał bezpodstawnie pieniądze ze Wspól-
noty na utrzymanie tych terenów. Teraz na-
leżałoby zacytować ministra Sienkiewicza, 
chociaż jako kobieta nie będę się wyrażać... 
To, co powiedział minister jest adekwatne do 
miasta Częstochowy: o tej kupie kamieni i o 
tym wszystkim... 

Chciałabym jeszcze powiedzieć: nasza 
Wspólnota nie jest prywatnym folwarkiem 
prezydentów miasta i prezesów ZGM. Nie 
jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi, nie bę-
dziemy pokornie stać z pochylonymi łbami aż 
nas ktoś w ten łeb pieprznie.

Apeluję do radnych miasta Częstochowy, 
apeluję do posłów ziemi Częstochowskiej, 
żeby nam pomogli. My tej sprawy nie zosta-
wimy. Uważamy, że dzieje nam się krzywda, i 
że jesteśmy dyskryminowani jako Wspólnota, 
która odważyła się odejść spod zarządu ZGM 
pod administrację prywatnej firmy. 

Ile jest Wspólnot w Częstochowie, które 
nie wiedzą na co idą ich pieniądze? Multum, 
ZGM chwali się, że ma ich ponad 300. Praw-
da jest taka, że tych 300 Wspólnot jest rąba-
nych... co miesiąc przez ZGM i Gminę - i to 
trzeba wyraźnie napisać.

Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 
8 chce wydzierżawić teren wokół bloku, w 
skład którego wchodzą trawniki, chodniki, 
śmietnik, droga wewnętrzna i parkingi. Z żad-
nej części tego terenu nie zrezygnujemy!

- Dziękuję za rozmowę, z pewnością do 
tematu powrócimy.

Renata R. Kluczna
R E K L A M A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY LELÓW 

ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 

Nakło 75/7 o pow. 77,66m2 wraz z przynależną komórką o pow. 17,40m2, garażem o pow. 16,24m2 

i udziałem 2622/20000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 2328/23 
o pow. 0,5775 ha opisana w KW CZ1M/00080966 wraz z częściami wspólnymi budynku 
i urządzeń oraz udziału 2622/20000 części w zabudowanej szambem nieruchomości nr 2328/20 
o pow. 0,0245 ha położonej w Nakle opisanej w KW CZ1M/00102603/4.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka 2328/23 oznaczona symbolem 
w pasie ok. 8mb od drogi 49DK oznaczona symbolem 45KDK-teren drogi krajowej nr 46 wraz 
z rezerwą obejścia miejscowości Nakło pozostała część symbolem 21RM+MNU-tereny zabudo-
wy zagrodowej z usługami z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i małych domów miesz-
kalnych. Działka 2328/20 oznaczona symbolem 41-UKUI- teren usług kultury, usług innych 
i zieleni urządzonej, wysokiej i niskiej oraz parkingu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza      17 450 zł  
Wysokość  wadium      2 700 zł

Przetarg odbędzie się 21 maja 2015 r. o godz.  900 w Sali Narad Urzędu Gminy Lelów.                                                                                                                                           
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w pieniądzu wadium
w podanej wysokości na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 
0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 18 maja 2015 r.  (liczy się data  uznania rachunku 
UG).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej 
dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właści-
wego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu 
zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, in-
formując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).

Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl

Kto i za czyje pieniądze 
sprząta tereny wokół bloków?



dokończenie ze str. 1
Lotnisko sportowo-biznesowe to szansa dla regionu 

i miasta na rozwój lokalnego biznesu, jednakże bez 
współpracy z gminą Rędziny i wyjaśnienia spraw wła-
snościowych będzie to bardzo trudne.”

Stanowisko Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w tej sprawie przed-
stawia Stanisław Gmitruk:

„Lotnisko w Rudnikach k/Często-
chowy, posiada potencjał techniczny 
oraz majątek, który może dać podsta-

wy do uruchomienia przewozów lotniczych - pasażer-
skich oraz  towarowych. Jednak transport ten, z uwagi  
na bliskość dobrego lotniska  „Katowice-Pyrzowice”, 
mógłby być realizowany dla małych samolotów, tzw. 
mikrolotów. W ramach tego lotnisko mogłoby obsłu-
giwać „małe” loty pasażerskie, w tym loty biznesowe, 
małe przewozy towarowe oraz szkolenia z zakresu 
lotnictwa. 

Teren lotniska należy do wielu właścicieli, tj. do 
właściciela prywatnego, w tym pas startowy, Aero-
klubu Częstochowskiego, który posiada budynki ad-
ministracyjne, hangary, itp.) i Gminy Rędziny. Wobec 
takiej sytuacji, w celu uruchomienia lotniska w Rudni-
kach, wszystkie podmioty, które mają na tym terenie 
majątek oraz mogą mieć korzyści z funkcjonowania 
tego lotnisku lub wypełniać ważne cele publiczne – 
po wzajemnych uzgodnieniach – powinny powołać 
spółkę prawa handlowego, w której udziały/akcje 
miałyby: prywatny właściciel części lotniska, Aero-
klub Częstochowski, Gmina Rędziny, Miasto Często-
chowa, Województwo Śląskie oraz inni inwestorzy 
(firmy i osoby fizyczne). Powołana spółka handlowa 
(kapitałowa) , po zgromadzeniu odpowiedniego ka-
pitału, mogłaby prowadzić prace modernizacyjne, w 
efekcie czego można byłoby doprowadzić lotnisko 
w Rudnikach do pełnej sprawności, w efekcie czego 
mielibyśmy w Rudnikach-Częstochowie małe, spraw-
ne i nowoczesne lotnisko.”

Opinię Prawa i Sprawiedli-
wości reprezentuje radny Artur 
Gawroński:

„Częstochowa, z racji swojego 
położenia geograficznego i admini-
stracyjnego jest stolicą silnie wyod-
rębniającego się w województwie 

śląskim, subregionu północnego. W oczywisty sposób 

powinno to określać rolę i prestiż miasta, drugiego po 
Katowicach, pod względem liczby ludności, w wo-
jewództwie. Niestety, ten charakter funkcjonowania 
Częstochowy i jej rozwoju jest zupełnie niewykorzy-
stany. Częstochowa musi znacznie bardziej przyczy-
nić się do integracji z regionem. Doskonałym spo-
iwem byłoby utworzenie Związku Komunalnego ds. 
Rozwoju Lotniska w Rudnikach. Obecne władze Czę-
stochowy do tej pory nie zaznaczyły realnego wspar-
cia dla Aeroklubu Częstochowskiego zapominając, że 
rozwój lotniska w Rudnikach otwiera nowe możliwo-
ści i zachętę dla zewnętrznych inwestorów, jak i regio-
nalnych. Stworzenie lotniska typu cargo stało by się 
doskonałym uzupełnieniem dla ruchu turystycznego i 
biznesowego naszego regionu i uatrakcyjniło by tere-
ny inwestycyjne, choćby przez coraz bardziej popular-
ne taksówki powietrzne czy szybki transport towarów. 
Budowa lotniska regionalnego jest jednym z kluczy do 
wzrostu atrakcyjności regionu i wzrostu dynamiki roz-
woju. Powstające lotniska w sporej części korzystają z 
unijnych dotacji, dzięki temu część kosztów realizacji 
rozbudowy pokryłaby dotacja.” 

Swoją opinię prezentuje także 
reprezentant Ruchu Wolności – 
Marek Domagała: 

„Wymienię kilka tematów z czę-
stochowskiego cyklu „never ending 
story”:

- uniwersytet, 
- województwo, 
- aqua park, 
- 4/5 gwiazdkowy hotel, 
- lotnisko w Rudnikach, 
- autostrada
- ...
Podzielę je na dwie grupy: tematy polityczne i go-

spodarcze. Acz w każdym z nich oba aspekty nieste-
ty się mieszają. Dlatego wpierw słowo teorii, marzeń 
lub jak kto woli opisu, jak to się dzieje w normalnych 
państwach. O tym, gdzie jest potrzebne lotnisko, dro-
ga, dworzec itd. decyduje KONSUMENT, czyli ten 
znienawidzony przez polską lewicę i prawicę rynek. 
Jeśli są pasażerowie to buduje się małe lotnisko, jak 
mają ciasno, buduje się kolejne terminale. Pasaże-
rowie mają różne potrzeby to i lotniska mają różny 
profil: wielkie międzynarodowe, małe biznesowe itd.
W Polsce oczywiście o niczym nie decyduje ry-
nek, o wszystkim nauczyli się decydować polity-
cy. Świat Barei powrócił w postaciach młodych, 
gniewnych działaczy partyjnych, zdolnych (oczy-

wiście w wyniku konkursu) objąć dowolne sta-
nowisko! Wczoraj kierujesz sportem, dzisiaj rol-
nictwem? A cóż to za problem dla wybitnych kadr 
partyjnych. Skutki widać, a będzie jeszcze gorzej, 
bo kolejne ekipy palące się do władzy uwierzy-
ły, że one to dopiero umieją zarządzać wszystkim. 
(…) Wracając do Rudnik: czy po ćwierć wieku wol-
nej Polski udało się wyprostować kwestie własności? 
Nie..., a to szkoda. To wróćmy do pytania za 25 lat.” 

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” stanowisko przed-
stawia Krzysztof Świerczyński:

„Lotnisko w Rudnikach ma 
ogromny, choć nie w pełni wyko-
rzystany potencjał. Atutami nasze-
go lotniska jest lokalizacja w po-

bliżu planowanego węzła autostradowego, bliskość 
miasta oraz sąsiedztwo linii kolejowej. Dużym 
problemem jest natomiast skomplikowana sytuacja 
własności gruntów, która może utrudniać wiele 
działań. Jeżeli chodzi o rozwój naszego lotniska, to 
z pewnością z uwagi na bliskość portu lotniczego w 
Pyrzowicach nie należy oczekiwać, że Częstocho-
wa będzie miała obiekt tego rodzaju. Możliwe jest 
natomiast działanie w kierunku utworzenia tzw. lot-
niska użyteczności publicznej, czyli miejsca, gdzie 
bez przeszkód będą mogły wylądować małe samo-
loty wykorzystywane przez osoby indywidualne, a 
także, gdzie w pewnym zakresie możliwe będzie 
przyjmowanie samolotów transportujących towary. 
Taką koncepcję już kilka lat temu przedstawił Aero-
klub Częstochowski i jest to sensowna koncepcja. 
Pójście tą drogą może sprawić, że Częstochowa bę-
dzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Biznesme-
ni, ceniący swój czas coraz częściej posiadają wła-
sne samoloty, a obecność Polski w strefie Schengen 
ułatwia ten rodzaj podróżowania. Również lotniczy 
mały transport towarowy staje się popularny. Roz-
wój nowych technologii w zakresie nawigacji, jak i 
liberalizacja przepisów może sprawić, że stworze-
nie lotniska użyteczności publicznej w Rudnikach 
będzie wymagało stosunkowo niedużych nakładów. 
W interesie Częstochowy jest posiadanie takiego 
obiektu w swoim sąsiedztwie. Dlatego jako miasto 
powinniśmy zabiegać o pozyskanie środków na 
rozwój lotniska w Rudnikach w opisanym kierun-
ku, jak również mieć gotowość do partycypowania 
w kosztach ewentualnej inwestycji w miarę naszych 
możliwości finansowych.”

* * * 

Do dyskusji na temat lotniska w Rudnikach 
przyłączyli się dwaj parlamentarzyści: poseł 
Szymon Giżyński (PiS) oraz senator Andrzej 
Szewiński (PO).

Posłowi Giżyńskiemu znana 
jest odpowiedź radnego Artura 
Gawrońskiego (PiS) i rzecz jasna 
w pełni się z nią zgadza. Opinie 
Prawa i Sprawiedliwości poseł 
uzupełnił: „(...) Ze swej strony, 
dołączyłbym uwagę o możli-

wości wykorzystania lotniska w Rudnikach do 
obsługi, również: pasażerskich połączeń czarte-
rowych, co byłoby bardzo atrakcyjne dla sporej 
części pielgrzymów, przybywających na Jasną 
Górę z kraju, ale, przede wszystkim, z zagranicy. 
Zawarte - w wypowiedziach: Artura Gawrońskie-
go i mojej – uwagi i propozycje, artykułowane 
niemal corocznie przez częstochowskie środowi-
sko PiS – są znane władzom miasta od dobrych 
kilkunastu lat i jak dotychczas, nie spotkały się 
z zainteresowaniem kolejnych prezydentów Czę-
stochowy.”

Znacznie więcej w sprawie 
lotniska w Rudnikach ma do 
powiedzenia senator Szewiński. 
W styczniu tego roku na posie-
dzeniu Senatu wystosował on 
oświadczenie skierowane do mi-
nistra Skarbu Państwa. W lutym 
otrzymał odpowiedź. Oba pisma 

prezentujemy naszym Czytelnikom: 

„Oświadczenie złożone przez senatora Andrze-
ja Szewińskiego na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 
9 stycznia 2015 r.

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu 
Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę uzyskać informację na temat przebiegu 

postępowania prokuratorskiego w sprawie sprze-
daży przez Agencję Mienia Wojskowego spółce 
Bosacka Development Partners z siedzibą w Kra-
kowie terenów pod Częstochową obejmujących 
lotnisko Rudniki.

dokończenie na str. 5
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Świadczymy usługi w zakresie:
 czyszczenia przewodów kominowych
 przeglądów technicznych
 opiniowania i odbioru nowych budynków

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Zaprasza Państwa do swoich punktów:

 Częstochowa, Piłsudskiego 25/27, tel. 34 324 23 37

 Kalety, Powstańców Śląskich 3, tel. 34 357 70 44

      Na szczęście 

jest kominiarz!

www.kominiarze.czest.pl

Zachęcam Czytelników Tygodnika do poznania 
mojej nowej książki „Częstochowa. Życie co-
dzienne i kryminalne w XX w.”. Przestrzec tu 

muszę: to nie jest zbiór felietonów, lekki i łatwy w lek-
turze, działający skutecznie w sposób nie przerywający 
snu. To dwa tomy, ponad 600 stron opowieści o tysiącach 
ludzi mieszkających w Częstochowie w okresie między 
rewolucją 1905 r. a październikiem 1956 r., opowieść o 
ich życiu codziennym, warunkach bytowania, aktywno-
ści, marzeniach, a także czynach chwalebnych lub wy-
stępnych. Osłodą dla Czytelników są świetnie dobrane 
przez Ryszarda Baranowskiego ilustracje, barwne obra-
zy naszego miasta.

Opowieści zawarte w książce toczą się na poziomie ulicznego 
bruku. Zaprzecza to przyjętemu stereotypowi: czym ma być hi-
storia. Oczekujemy, by historia była „magistra vita”, by dała nam 
przykłady i pokazała jak żyć. Pożądamy także dowartościowania, 
ukazania, że „my Naród”, że nasi przodkowie zdolni byli do rze-
czy wspaniałych. Liczymy, zwłaszcza sięgając po historię „małych 
Ojczyzn”, na sentymentalny obraz z lat naszego dzieciństwa, czy 
dzieciństwa naszych rodziców. Wreszcie, tak jak u Sienkiewicza, 
tak i innych opowiadaczy o przeszłości, szukamy pokrzepienia 
serc, dowodu, że z niejednych ciężkich tarapatów i konkurów wy-
chodziliśmy zwycięsko. A jeśli nawet, poszukując sensacji, zwabi 
was określenie „życia kryminalnego”, to oczekujecie, by zbrod-
niarze byli na poziomie Arsena Lupin, a prostytutki – Damy Ka-
meliowej.

Nie można jednak od opisu przeszłości oczekiwać więcej niż 
od doświadczeń teraźniejszości. Życie ludzkie jest jakie jest, perły 
nikną w szarzyźnie. Uwzniaślanie prowadzi do banalizacji dobra, 
do degradacji wyjątkowych przykładów heroizmu, zamiast wzbo-
gacać – zubaża. Dążenie do prawdy wymaga nie tylko ustalenia 
faktów, lecz i osadzenia ich we właściwym kontekście. Nie zro-
zumiemy podejmowanych przez naszych przodków wyborów, 
jeśli pominiemy opis warunków w jakich były podejmowane. To 
co dziś uznajemy za złe, kiedyś było moralnie obojętne, musimy 

więc poznawać  warunki materialne życia, jak i obowiązujące w 
danej społeczności normy, zarówno prawne jak i zwyczajowe, by 
zrozumieć postępowanie jednostek. W osądach zachowajmy po-
korę, wdzięczni, że nas los nie wystawił na podobne próby, jakimi 
doświadczył odeszłe pokolenia.

Obraz historii jest subiektywnym dziełem autora opisu. Książka 
o historii często więcej nam mówi o epoce, w której powstawała, 
niż o tej opisywanej. Znajomy i wielce przeze mnie ceniony hi-
storyk częstochowski, zwracał mi prywatnie uwagę: obiektywnie 
historię to można pisać do 1914 r., potem to już jest polityka. Rze-
czywiście w XX w., dzięki wzrostowi czytelnictwa, w tym czytel-
nictwa prasy masowej, historia stawała się polityką historyczną. 
Dobór faktów i ich ocena miał służyć budowaniu tożsamości obo-
zów politycznych lub uzasadnianiu posiadanej władzy. Jeśli słusz-
nie wskazujemy fałsze historyczne popełniane na zlecenie władz 
PRL, to pamiętajmy, że nie było to dzieło odkrywcze (podobnie jak 
i  inne przejęte przez komunistów metody mobilizacji mas), lecz 
rozwinięcie formy agresywnej polityki historycznej stosowanej 
przez przedwojenne obozy polityczne. Polityka historyczna domi-
nuje także współcześnie, co uwidoczniają powstające w naszym 
krajobrazie pomniki lub nowe patronaty imienne ulic lub placó-
wek publicznych. Nie da się od tego uciec, nawet gdy staramy się 
możliwie obiektywnie dociekać prawdy, to nasz przekaz może stać 
się argumentem uzasadniającym tezy polityków historycznych. 
Mogę więc tylko nieśmiało, z ograniczoną wiarą w efekt zapew-
niać: moja krytyka niektórych działań przedwojennej sanacji nie 
czyni ze mnie antypiłsudczyka, wspominanie o przemocy państwa 
kierowanej przeciw młodym narodowcom nie oznacza sympatii 
endeckich, wskazywanie społecznych przyczyn powstania KPP 
też nie wynika z ciągot lewicowych. Jak większość starzejących 
się mężczyzn stałem się skostniałym konserwatystą, ale mimo tego 
nie mogę w opisie życia codziennego pomijać zjawiska emancypa-
cji kobiet. Nie przyjmuję także metody: o „naszych” tylko dobrze, 
o wrogach tylko źle.  Ludzie są ludźmi, każda instytucja ludzka 
– w tym partie polityczne, organizmy samorządu miejskiego czy 
państwa – są z natury swej niedoskonałe. Moralność jest jedna: zło 
jest złem, dobro dobrem, bez względu kto je dokonuje. Nie moż-
na też oceniać poszczególnego człowieka przez pryzmat jednego, 
popełnionego przez niego nagannego czynu. Jak ocenić młodego 

częstochowskiego prawnika, który przed wojną pisał jadowicie 
antysemickie teksty, ale ginąc z godnością w oświęcimskim obozie 
koncentracyjnym legitymował się pomocą okazywaną osadzonym 
tam Żydom? Jak oceniać sanacyjnego polityka, który raził ogół 
butna arogancją, ale w godzinie próby wykazał heroiczne bohater-
stwo? I przeciwnie – poznać w historii można było bohaterów, któ-
rych zdemoralizowała posiadana władza, złamała pokusa korupcji. 
Ten sam człowiek w zależności od okoliczności zdolny może być 
do najwyższego heroizmu, jak do zwykłej podłości.

Nie oceniajmy pochopnie, póki sami nie sprostamy próbie za-
chowania uczciwości sumienia w najgorszych ku temu okolicz-
nościach.

Częstochowa była jednym z prowincjonalnych miast, zmiany 
historii przesuwały lokalizację owego prowincjonalizmu. Byliśmy 
nadgranicznym miastem Imperium Rosyjskiego, przynależnym 
guberni piotrkowskiej na obszarze zwanym przez Polaków Króle-
stwem Polskim, a przez Rosjan Krajem Prywislańskim. Po 1918 r. 
staliśmy się nadgranicznym miastem Niepodległej Rzeczypospo-
litej Polskiej, największym ośrodkiem mieszkalnym i przemysło-
wym województwa kieleckiego. Po II wojnie światowej znaleźli-
śmy się w centrum Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, najpierw 
w województwie kieleckim, potem katowickim (stalinogrodzkim). 
Przed 1918 r. układ urbanistyczny miasta przypominał położony 
w linii wschód-zachód krzyż: wsparta na Starym Mieście, prowa-
dząca na Jasną Górę, Aleja Najświętszej Maryi Panny, odchodzące 
na południe i północ od klasztoru ulice św. Barbary i Wieluńska. 
Pięćdziesiąt lat później ten układ został unieważniony, Częstocho-
wa rozwijała się  płynąc potokiem domów od hutniczego Rakowa 
po osiedla bloków Tysiąclecia i – później – Północy.  Czy było to 
takie same miasto? Czy może zmiana tkanki urbanistycznej ozna-
czała powstanie innej, nowej Częstochowy? 

Historia kształtuje się w zderzeniu z materią tysięcy indywidu-
alnych wyborów, postaw ludzkich, wyznawanych prywatnie war-
tości. I wzajemnie wpływa, czasem decydująco na owe postawy, 
wartości, wybory... Ludzkie życie jest jak kamień w ulicznym 
bruku: poddane naciskowi, szlifowane ciężarem, druzgotane ze-
wnętrzną przemocą, a jednocześnie budujące warunki po jakich 
toczy się kolej rzeczy. Suma doświadczeń różnych ludzi składa się 
na to, czym my dziś jesteśmy. Kto szuka odpowiedzi na to pytanie, 
ten – mam nadzieję – z uwagą pozna prezentowaną książkę

„Częstochowa. Życie kryminalne i codzienne w XX w.” do-
stępna będzie w Antykwarni „Niezależna”, w placówkach Domu 
Książki, w Muzeum Częstochowskim. 

Polecam
Jarosław Kapsa 

„Wójt Gminy Lelów informuje, 
że w Urzędzie Gminy Lelów 
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dokończenie ze str. 4
Mając na uwadze możliwości rozwoju lotniska 

w Rudnikach w kontekście rozwoju gospodarcze-
go miasta Częstochowy i regionu, zwracam się 
o przedstawienie informacji na temat przebiegu 
sprawy i możliwości uruchomienia procedury 
wywłaszczenia terenów w przypadku ich sprzeda-
ży z naruszeniem prawa.”

Odpowiedzi udzielił Minister Obrony Narodowej:

„(...) W dniu 2. września 2004 r. Agencja Mienia 
Wojskowego i Andrzej S. zawiązali Spółkę Bosacka 
Development Partners sp. z o.o. Kapitał zakłado-
wy Spółki wynosił 15.351.000 zł. Wspólnik Andrzej 
S. objął 500 udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł 
za wkład pieniężny, Agencja Mienia Wojskowego 
objęła 53.010 udziałów o łącznej wartości nomi-
nalnej 15.301.000 zł. Za wkład niepieniężny, w po-
staci prawa własności nieruchomości „Bosacka” 
położonej w Krakowie (…) oraz nieruchomości 
w Rudnikach gmina Rędziny k. Częstochowy, któ-
ra została przewłaszczona na rzecz Spółki aktem 
notarialnym 21. grudnia 2004 r. Wniesienie przez 
Agencję Mienia Wojskowego nieruchomości apor-
tem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki było zgodne z obowiązującymi Agencję 
przepisami w tym zakresie.

W dniu 21. grudnia 2004 r. Agencja Mienia Woj-
skowego sprzedała część udziałów Andrzejowi S. Po 
sprzedaży, Agencja posiadała 31.010 udziałów, tj. 

20,20 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spół-
ki, Andrzej S. posiadał 122.500 udziałów, tj. 79,80 
proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W dniu 28. czerwca 2007 r. aktem notarialnym 
Spółka przeniosła własność nieruchomości w Rud-
nikach, gmina Rędziny k. Częstochowy na rzecz An-
drzeja S. 

W latach 2006-2010 Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie prowadziła śledztwo dotyczące 
nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiąz-
ków w latach 2003 – 2006 przez przedstawicieli 
Agencji Mienia Wojskowego w zakresie gospoda-
rowania mieniem Skarbu Państwa, powierzonym 
Agencji celem wykonywania praw własności i in-
nych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa, 
poprzez nieprawidłowe i samodzielne zbywanie 
udziałów i akcji przez Agencję w Spółkach pra-
wa handlowego, nabytych w zamian za wniesione 
aporty do tych Spółek w postaci nieruchomości 
Skarbu Państwa z pominięciem Ministra Skar-
bu Państwa i procedur ustaw o restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. 
przestępstwo z art. 231 kk.

W dniu 30. grudnia 2010 r. Prokuratura Okrę-
gowa w Warszawie Wydział ds. Przestępczości Go-
spodarczej postanowiła umorzyć ww. śledztwo, nie 
znajdując znamion przestępstwa określonych w art. 
231 kk. i stwierdzając, że przedstawiciele Agencji 
Mienia Wojskowego w zakresie zbywania udziałów 
w spółkach prawa handlowego po dacie 15. stycz-
nia 2003 r., nabytych za mienie Skarbu Państwa, nie 
przekroczyli swoich uprawnień.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawi-
ła zarzut byłemu Prezesowi 
Agencji Mienia Wojskowego 
o przestępstwo z art. 296 kk., 
dotyczące sprzedaży udziałów 
posiadanych przez Agencję w 
Spółce Bosacka Development 
Partners sp. z o.o. na rzecz 
Wspólnika Andrzeja S. z odro-
czonym terminem płatności, bez 
naliczenia z tego tytułu oprocen-
towania, którego wartości win-
na wynosić 628.261,64 zł."

W kolejnych numerach 
"7dni" powrócimy.

Renata R. Kluczna



– Motocyklami interesuję się już od kilku lat i 
oczywiście nieraz oglądałem z zapartym tchem 
popisy kolegów uczących się kaskaderskich wy-
czynów – mówi Tomek ze Śródmieścia. – Sam 
przez wiele lat wykonywałem cyrkowe triki na 
deskorolce i wiem ile cierpliwości i samozapar-
cia kosztuje opanowanie pozornie łatwych sztu-
czek – Tomek opowiada, że na na deskorolce 
złamał sobie paskudnie nogę i rehabilitacja była 
długa i bolesna. – Nie chciałbym się połamać 
drugi raz, a tym bardziej na motocyklu – dodaje 
z uśmiechem i tłumaczy, że jego przygoda na-
uczyła go pokory. Teraz lubi sobie poszaleć na 
motcyklu crossowym, ale robi to za miastem, 
w piachu, czy w błocie, gdzie upadki nie są tak 
ryzykowne jak na drodze między samochoda-
mi. – Po ulicy jeżdżę Harleyem. Chopperem 
jeździ się raczej dostojnie, niezbyt szybko i bez 
zbędnego ryzyka, a jeśli mam ochotę łamać 
przepisy, to wyruszam na przejażdżkę polnymi 
drogami bez kasku – śmieje się Tomek dodając, 
że oprócz mandatu ryzykuje wtedy najwyżej 
zawianie.

Tomek patrzy na motocyklowe tricki z 
punktu widzenia sportowca, który poświę-
cił wiele długich dni na mozolne uczenie się 
spektakularnych sztuczek. Jego deskorolkowe 
doświadczenie nauczyło go, że nie od razu 
Kraków zbudowano i nie można się rzucać 
z motyką na Słońce. Za kompletnie szalone 
i nieodpowiedzialne uważa popisywanie się 
świeżo nabytymi umiejętnościami. Twierdzi, 
że sztuczka powinna być przetrenowana setki 
razy, powinna wejść kierowcy w krew, powi-
nien ją wykonywać odruchowo i instynktownie 
- wtedy dopiero można powiedzieć, że ją umie. 
Jego zdaniem uliczni szpanerzy powodujący 
wypadki po prostu chcą zabłysnąć czymś, co 
nie do końca opanowali. Krótko mówiąc – sza-
leją, ale nie umieją.

Bartek zajmuje się profesjonalnym przygo-
towaniem motocykli do kaskaderskich tricków. 
Uważa, że najważniejsze w motocyklu są ha-
mulce, ale dodaje, że cała maszyna to wielki 

układ „naczyń połączonych”. Bartek zmienia 
więc w motocyklu jedną rzecz, a potem go-
dzinami testuje maszynę po przeróbce trenując 
triki w bezpiecznym miejscu. Następnie zmie-
nia inny element i znowu długo sprawdza jego 
działanie w rozmaitych warunkach.

– Przygotowanie motocykla do sztuczek jest 
czasochłonne i wymaga ogromnej odpowie-
dzialności. Nie ma tu miejsca na półśrodki, 
więc nie jest to także zabawa tania – tłumaczy 
Bartek wyliczając podzespoły, o które trze-
ba zadbać, by przerobić motocykl pod kątem 
kaskaderskich wyczynów. – Gdy dowiaduję 
się z mediów o motocyklowych wypadkach, to 
jestem przerażony, bo nierzadko ci, którzy je 
powodują, nie mają pojęcia o tym, co znaczy 
dbanie o stan techniczny motocykla. Maszyna 
do popisowych trików musi spełniać określone 
warunki techniczne. Odkręcić gaz i podnieść 
przednie koło jest względnie łatwo, ale powrót 

na właściwy tor jazdy to już zupełnie inna hi-
storia, a uliczni szpanerzy zdają się nie mieć o 
tym pojęcia – martwi się nasz rozmówca. – Te-
stując przerabiane maszyny uczę się mnóstwa 
sztuczek i wiem jak wiele zależy od parametrów 
maszyny i jej stanu technicznego. Obawiam się, 
że wielu ulicznych cyrkowców nie ma o tym po-
jęcia – stwierdza ponuro Bartek.

Obaj nasi rozmówcy apelują przy okazji do 
kierowców samochodów, by zerkali jak najczę-
ściej w lusterka, byli nieustannie świadomi tego, 
co się dzieje za samochodem i pamiętali, że mo-
tocykl nie jest w stanie hamować tak gwałtownie 
jak auto. Zwracają się też z prośbą o sygnalizo-
wanie zamiaru wykonywania manewrów kie-
runkowskazami. Zmiana pasa bez migacza to 
powszechne niedbalstwo kierowców, a zadbanie 
o bycie przewidywalnym dla innych użytkow-
ników dróg pomoże uniknąć wielu wypadków.

hubb
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Po naszym artykule o hałasujących kierowcach skuterów Czy-
telnicy zasugerowali nam, że hałas skuterów to tylko pomniej-

sza uciążliwość, realnym zagrożeniem są natomiast szalejący na 
ulicach motocykliści dosiadający o wiele szybszych i cięższych maszyn. Przypo-
mnieli śmiertelne wypadki powodowane przez rozpędzonych szaleńców. W niedzielę 
oficjalnie otwarto sezon motocyklowy i przy tej okazji pytania nadesłane przez Czy-
telników zadaliśmy częstochowskim motocyklistom

zachowano pisownię oryginalną

@List od Czytelnika
frantic.freelancer@gmail.com: Panie Tutaj nie zazdroszczę 

panu "roboty". Pies drapał Stefaniaka i cały ten folwark Ma-
tyjaszczyka zapełniony "swoimi" i swoimi swoich.-----Pański 
"wykład" o nieistnieniu konfliktu czy sprzeczności interesów to 
klasyczny przykład drętwej mowy dla ograniczonych umysłowo. 
--------Panie Tutaj, czy pan kuma takie sformułowania: urzędnik 
służby publicznej "nie dopuszcza do podejrzeń o związek mię-
dzy interesem publicznym i prywatnym" albo "eliminuje wpły-
wy polityczne na rekrutację i awanse pracowników"... ? Jeśli te 
wymagania są panu obce, to pozostaje taka wątpliwa kazuistyka. 
A w efekcie coraz mniejsze zaufanie do obecnej władzy publicz-
nej, coraz większej grupy wyborców.

titi@wp.pl: Trudne zadanie dla Pan rzecznika, ale stwierdze-
nie ;że, ZGM TBS racjonalne i zgodne z interesem społecznym 
gospodarowanie zasobami komunalnymi to żart. Przerost zatrud-
nienia o 60% i nepotyzm to w skrócie dzisiejszy ZGM !

anonim: Czy to my mieszkańcy mamy się "psim swędem" 
dowiadywać gdzie pracują krewni wysokich urzędników samo-
rządowych. Może oświadczenie majątkowe powiększyć o rubry-
kę gdzie pracuje mąż , żona ,dzieci, jeżeli oczywiście pracują 
również w samorządzie. Urząd roi się od krewnych ,znajomych 
,koalicjantów ,dla zwykłych obywateli PUPa

@Wodociągi ciągnie do wód
frantic.freelancer@gmail.com: Klasyka gatunku - jedynymi 

beneficjentami wszelkich "związków komunalnych" są "człon-
ki" związku i przewodniczące. Chłopy musza odpocząć - od nic-
-nie-robienia dupa i stawy bolą. Mieszkańcy - odbiorcy wody 
i producenci fekaliów oraz innych ścieków - zapłacą z własnej 
kieszeni by pokryć koszty wynagrodzeń i wypoczynku partyj-
nego aktywu. A poza tym lokalną koalicję SLDPOPIS trzeba 
podlewać, bo nie daj boże, patrząc z ich perspektywy, zdechnie.

titi@wp.pl: ccoś radny Sokołowski - częstochowski Katon nie 
rozdziera szat w tym temacie ?

Synszyl: Sokołowskiemu-Katonowi szaty opadły został jeno 
zielony szaliczek. Ale tym du.py nie zasłonisz.

starypraktyk@wp.pl: A kogo to /na dobrą sprawę/ - obchodzi? 
Przecież gdyby naprawdę ludzie byli tego typu sprawami zain-
teresowani, aż by się tu gotowało od komentarzy. Tym czasem 
jak widać, owszem, kogoś tam to wkur..ia ale to ułamek procenta 
społeczeństwa....... więc o co biega?!

denver@op.pl: Ludzie interesują się dopiero wtedy nieudolno-
ścią władzy i marnotrawstwem ich kasy z podatków i opłat, gdy 
arogancja i bezczelność władzy przekroczy pewien, bliżej nie-
określony, poziom. Rzadko z powodu ewidentnej nieudolności 
i marnotrawstwa. Ludzie słabo kojarzą związki przyczynowo-
-skutkowe. Swoje też robi pranie mózgów przez aparat politycz-
nej propagandy.-----Nie należy, mimo wszystko, zaprzestawać 
demaskowania niekompetencji, partyjniactwa, kołtunerii i mar-
notrawstwa publicznej kasy i czasu.

anonim: Nie zaprzestawać demaskowania , w końcu przyjdą 
mądrzy ,wyedukowani ludzie i te kliki skończą tam gdzie po-
winni.Związek Gmin nie potrzebny wogóle, Częstochowa jako 
miasto dopłaca do innych Gmin więc będą bronić Związku jak 
niepodległości. Spółkę Warta włączyć do wodociągów. Pani Re-
daktor powinna zadać pytanie temu bełkotowi Nowakowskiemu 
żeby podał koszty wody i ścieków w poszczególnych gminach 
związku. Wtedy wszystko się wyjaśni.Tylko czy on to potrafi 
zrobić ,czy znowu ktoś mu wciśnie jakiś bełkot.

anonim: wójt Rędzin Militowski w spocie wyborczym posłu-
giwał się hasłem "Postaw na lepsze jutro"...i postawił....:D

@"Polemika z samym sobą"
marcel@op.pl: Aleś "Nudny belfrze" namieszał. Co do me-

ritum - legendy "napadu husyckiego" - pańskie "sprostowanie" 
wydaje się być jasne, co nie znaczy, że zainteresowani legen-
dą zmienią zdanie i uwolnią pisane dalej "historie" od Husy-
tów.----- Ale co ma "żydokomuna" i Gross ze Żbikowskim do 
Husytów?------ Przed panią Rozanow wielu powielało legendę 
"napadu husyckiego", choćby Sosnowski w "Królowej Korony 
Polskiej" wydanej w Pelplinie w 1932 roku. Późniejsze, dzisiej-
sze „historie” też pełne są „napadu husyckiego”.------Popatrz 
"Nudny belfrze" choćby na recepcję monografii poświęconej 
fundacji klasztoru OO. Paulinów w Częstochowie, autorstwa 
Władysława Kosa (ks. Czesław Skowron - wydał ją pod pseu-
donimem), „Fundacja klasztoru jasnogórskiego w świetle nowej 
interpretacji źródeł” z 2002 roku. Jak mówią jedni, "wnikliwe-
go studium" (Kracik), gdy inni odsadzają od czci i wiary auto-
ra ("strażnicy" kultu, o. Zbudniewek).------ Źrodła, źródła... ich 
wiarygodność - zawsze wątpliwa - i ich interpretacje. Legende-
ryzm i mitologizacje były, są i będą. To są "inwestycje", często 
dochodowe przedsięwzięcia, dla obrotnych na wieki.

„300 procent normy?
W poświąteczny, wiosenny dzień 2015 r., 

na ulicy Kopernika zauważyłem sporo śla-
dów po obciętych konarach na niewielkich 
drzewach ozdobnych rosnących wzdłuż tej 
ulicy. 

Czyżby groziły wywróceniem podczas 
huraganu, albo atakowały gałęziami gło-
wy przechodniów i samochody. Skąd taka 
ostrożność?

Jeżdżę od wielu lat w odwiedziny do ro-

dziny w Lublinie i widzę wyraźną różnicę 
między pracą tamtejszych konserwatorów 
drzew, a konserwatorami w Częstochowie 
– w Lublinie obcinają gałęzie jakby w nieco 
mniejszej ilości i jakby nieco bardziej rozum-
nie.

W ubiegłym roku, wiosną „konserwato-
rzy zieleni” obcięli większość gałęzi z for-
sycji przed blokiem, uformowanej przeze 
mnie pracowicie w niewysoką, zgrabna kulę. 
Czyżby wykonywali jakiś plan? Ktoś im ka-
zał?

Też ubiegłej wiosny byłem nad Bałtykiem-
-Adriatykiem i widzę tu wycięte drzewo, tu 
obcięty niechlujnie konar, tu znowu wycięte 
drzewo. Czyżby jakiś ubogi kłusownik po-
trzebował opału? Ale za dużo tych świeżo 
wyciętych drzew w miejskim lesie! To chyba 
ekipa stachanowców wykonała w tym miej-
scu 300 procent normy, bo im zabrakło parę 
metrów sześciennych mielonych ścinków do 
wykonania planu?

A zapłata za 300 procent normy jest chyba 
większa niż za 100 procent normy?

Czyim kuzynem jest osoba odpowiedzial-
na za „konserwcję” drzew w Częstochowie? 
A może to wszystko jedno, czyim jest kuzy-
nem, byleby wykonać 300 procent normy?

No i jeszcze tego roku wczesną wiosną 
„konserwatorzy” obcięli parę gałęzi z sosny 
nad mostkiem w parku. A w jakim celu?

A świeżutka „pielęgnacja” krzaczastej 
śliwy przed delikatesami na ulicy Jasnogór-
skiej?

Emerytowany stachanowiec

P.S. Na wysadzonej lipami w średnim 
wieku alei w Szczecinie – w czasach socjali-
zmu – obcinano systematycznie roczne pędy 
na starszych gałęziach, tak mniej więcej jak 
na jabłoniach w pielęgnowanym sadzie. Wy-
maga to dużo czasu, ale daje mało drobnych 
patyczków.

Jak widać nawet w socjalizmie można 
było coś zaplanować i wykonać rozumnie.

P.P.S. Ja też bardzo lubię obcinać drzewka 
w swoim ogródku.”

l
i
s 
t
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 Dowiedz się więcej o wirusach WZW typu A i B
Do 24 kwietnia br. trwa 30. edycja akcji „Żółty Tydzień”. Celem 

akcji jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych zwią-
zanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat 
profilaktyki tych chorób. Wirusy HAV i HBV, które powodują wi-
rusowe zapalenie wątroby typu A lub B, przez wiele osób mogą być 
traktowane jako błahy, niegroźny problem zdrowotny, jednakże w 
rzeczywistości, choroba może mieć nieprzewidywalny przebieg, a w 
niektórych przypadkach WZW typu B, może ewoluować w poważ-
ne schorzenia wątroby, takie jak rak wątrobowokomórkowy1,2,3. 
Szczepienie przeciwko wirusowi  WZW typu A i WZW typu B to 
inwestycja w zdrowie, nie tylko dla osób, które planują podróże 
zagraniczne lub poddanie się zabiegom medycznym. Szczepienie 
pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wątrobowo ko-
mórkowego, spowodowanego infekcją wirusem HBV2,3 oraz unik-
nąć innych groźnych powikłań. „Żółty Tydzień” to dobra okazja, by 
zatroszczyć się o swoje zdrowie. W punktach szczepień biorących 
udział w akcji można skorzystać ze szczepienia ochronnego, które 
zabezpiecza przed zachorowaniem na WZW typu B i WZW typu 
A5,10,17. Przed szczepieniem warto odwiedzić platformę edukacyj-
ną www.zoltytydzień.pl, aby dowiedzieć się więcej na temat wirusów 
HBV i HAV oraz o możliwościach profilaktyki. Warto wspomnieć, 
że w województwie śląskim, w 2014 r. odnotowano 675 przypadków 
zachorowania na WZW typu B. Jest to nieporównywalnie więcej niż 
w innych województwach.

 Salon Poezji w teatrze
18 kwietnia (sobota) o godz. 16.00 na scenie kameralnej Teatru 

im. A. Mickiewicza będzie można posłuchać wierszy i piosenek o 
miłości autorstwa m.in. Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Marii 
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Kazimierza 
Przerwy - Tetmajera, Leonarda Cohena, K.I. Gałczyńskiego i Willia-
ma Szekspira. Czytać będą Agata Ochota - Hutyra i Adam Hutyra. 
Śpiew - Iwona Chołuj. Na fortepianie zagra Andrzej Młodkowski. 
ma Szekspira. Czytać będą Agata Ochota - Hutyra i Adam Hutyra. 
Śpiew - Iwona Chołuj. Na fortepianie zagra Andrzej Młodkowski. 
ma Szekspira. Czytać będą Agata Ochota - Hutyra i Adam Hutyra. 

Bilety w cenie 7 zł. Informacje i zamówienia pod nr tel. 34 372 33 
27 (47, 57).

 Planeta Energii przyjeżdża do Częstochowy
20 i 21 kwietnia Częstochowę odwiedzi mobilne centrum edu-

kacyjne "Planeta Energii", które otwarte będzie dla wszystkich 
mieszkańców miasta i jego okolic. O godzinie 9:00, 20 kwietnia na 
Placu Biegańskiego nastąpi uroczyste otwarcie miasteczka. Wizyta  
miasteczka jest nagrodą w zorganizowanym przez Grupę Energa 
ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Pośród zwycięzców V edy-
cji konkursu znalazła się klasa II B i pani Joanna Kokot ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Często-
chowie. To właśnie dzięki nim mieszkańcy Częstochowy będą mogli 
odbyć niezwykłą podróż do krainy prądu. Na miejscu obecne będą 
dzieci z II B wraz z wychowawczynią, fizyk, popularyzator nauki i  
ambasador programu – Tomasz Rożek. „Planeta Energii”. Mobilne 
centrum nauki „Planeta Energii” w godzinach 9:00 – 14:00 dostępne 
będzie dla zaproszonych klas ze szkół podstawowych z Częstochowy 
i okolic, a od 15:00 do 18:00 dla wszystkich chętnych. Wstęp wolny! 
Na gości miasteczka czeka wiele atrakcji m.in. kosmiczny Energobus 
– laboratorium na kółkach ze ścieżką dydaktyczną przedstawiającą 
historię prądu, fascynujące eksperymenty i doświadczenia prowa-
dzone przez pracowników akademickich oraz film 3D. Po godzinie 
15:00 w miasteczku pojawi się sztafeta złożona z ośmiu rowerków. 
Urządzenie zostanie podpięte do baterii, w której gromadzona będzie 
energia elektryczna wytworzona za pomocą siły mięśni uczestników 
sztafety. Mieszkańcy miasta, którzy zgromadzą najwięcej prądu 
zdobędą dodatkową nagrodę dla swojej zwycięskiej klasy. Dlatego 
zachęcamy mieszkańców Częstochowy do włączenia się w akcję i 
walkę o dodatkową nagrodę dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu! 

 75. Rocznica zsyłki na Sybir
Odbyły się częstochowskie uroczystości upamiętniające 75 rocz-

nicę zsyłki na Sybir. Ich organizatorami byli Zarząd Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy. W 
ramach uroczystości odbyła się msza św. w intencji Sybiraków w 
Kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Potem przy tablicy upa-
miętniającej zsyłkę Grzegorz Lipowski, wiceprezes częstochow-
skiego oddziału Związku Sybiraków wręczył odznaki osobom 
zasłużonym dla Związku. W obchodach wzięli udział członkowie 
częstochowskiego Związku Sybiraków, delegacje związków komba-
tanckich, przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe, a także 
nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół.

 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w OKF
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie organizuje w dniu 

23 kwietnia br., od godziny 10.00 przesłuchania konkursowe uczest-
ników etapu dla miasta i powiatu częstochowskiego 60. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. Do udziału w konkursie OKF za-
prasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe 
- studentów i wszystkich zainteresowanych kulturą żywego słowa, 
teatrem, poezją śpiewaną. Aby wystąpić w tym dniu należy wcze-
śniej dostarczyć do ROK-u czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia 
(do 17 kwietnia br.), dostępną, podobnie jak inne, szczegółowe in-
formacje na temat OKR stronie internetowej www.rok.czestochowa.
pl. Przesłuchaniom będą towarzyszyć konsultacje prowadzone przez 
jurorów- aktorów, muzyków, instruktorów teatralnych, oceniających 
prezentacje. 

* * *

Po naszej publikacji na temat dewa-
stacji i zaśmiecania jurajskich jaskiń w 
regionie częstochowskim odezwało się do 
nas kilku Czytelników, których również 
zbulwersowało i oburzyło to, co zastali w 
łatwo dostępnych jaskiniach w Górach 
Sokolich. Dostaliśmy nawet kilka zdjęć 
pospolitych śmieci „popiknikowych”, a 
także fotografie potłuczonych butelek, 
wysprajowanych ścian, połamanych sta-
laktytów i stalagmitów, a nawet porzu-
conego  karbidu. Kilku Czytelników też 
słusznie domyśliło się, że publikowane na 
łamach naszego tygodnika zdjęcia po-
chodzą z jaskini Towarnej. W kilku ma-
ilach Czytelnicy niepokoją się, czy aby 
postępująca dewastacja nie doprowadzi 
do całkowitego zamknięcia wszystkich 
jaskiń w naszej okolicy. O zmianach w 
przepisach i nałożonych na turystów 
ograniczeniach rozmawiamy więc z Ar-
turem Pierzchniakiem, częstochowskim 
grotołazem zajmującym się zabezpiecza-
niem jurajskich jaskiń.

– Jaskinie Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej jako unikatowe skarby natury są praw-
nie chronione i w interesie całej cywilizacji są 
odpowiednio zabezpieczane przed dewastacją 
przez nieodpowiednich gości – tłumaczy Ar-
tur Pierzchniak i podkreśla, że dewastowanie 
jaskiń w ostatnich czasach przybrało na sile. 
Specjalistyczny sprzęt do wspinaczki jaskinio-
wej jest coraz łatwiej dostępny. Liny, uprzęże 
i latarki tanieją i można je kupić nawet w sie-
ciowych salonach sportowych. Grotołażenie 
traci powoli posmak „sportu ekstremalnego” 
i zaczyna być rekreacją dla niedzielnych tury-
stów. Wiążę się to niestety z eksploracją jaskiń 
przez osoby nie mające pojęcia ani o higienie, 
ani o bezpieczeństwie poruszania się pod zie-
mią. Ubiegłoroczne wypadki świadczą o tym 
najlepiej. Nic więc dziwnego, że najtroskliwszą 
opieką otoczone są jaskinie najmniej zniszczo-
ne, a zwłaszcza te nowoodkryte.

– Tak się składa, że w obecnych czasach dba-
nia o perełki przyrody wszystkie nowo odkryte 
jaskinie Jury są niezwłocznie po wstępnym 
rozpoznaniu zamykane na kratę. Są to miejsca 
unikatowe. Trzeba w nich najpierw rozsądnie 
przeprowadzić badania archeologiczne, potem 
przyrodnicze, a przede wszystkim trzeba uchro-
nić te piękne znaleziska przed dominującą w 

naszym społeczeństwie znieczulicą w dziedzinie 
ochrony dóbr przyrody– tłumaczy Pierzchniak.

– Pieczę nad nowo odkrytymi jaskiniami 
sprawuje Dyrekcja Nadleśnictwa Parku. Przez 
nią są wydawane odpowiednie, a obecnie co-
raz bardziej nieliczne, zezwolenia na wejścia 
do takich jaskiń. Limity wejść są rygorystycznie 
przestrzegane i niełatwo jest obecnie otrzymać 
pozwolenie na zwiedzanie jaskiń w dziedzinie 
ochrony dóbr przyrody – dodaje pan Artur 
i tłumaczy, że jedynie w kilku określonych 
przypadkach, takich jak prowadzenie badań 
archeologicznych, przyrodniczych i szeroko 
rozumiana ochrona samych jaskiń można się 
wystarać o zezwolenie. Zdobycie zezwolenia 
na samo „zwiedzanie” jest coraz trudniejsze.

– Tylko wyjątkowo, na przykład raz, czy dwa 
razy do roku, wydawane jest takie pozwolenie 
zrzeszonym klubom speleologicznym. Bardzo 
ważne jest zachowanie umiarkowanych czę-
stotliwości wejść i ograniczanie ilości osób 
wchodzących do tych jaskiń – nasz rozmówca 
informuje, że do takich jaskiń zamkniętych 
całorocznie, a udostępnianych tylko w wybra-
ne dni należą Jaskinia Brzozowa, Maurycego, 
Wierna i Wiercica. Ostatnio zaś  dołączyła do 
nich nowoodkryta, niezwykle piękna Jaskinia 
Niedźwiedzia Górna w Złotym Potoku.

– Na chronieniu jaskiń powinno wszystkim 
mieszkańcom Jury jak najmocniej zależeć i na 
nas wszystkich powinna spoczywać troska o 

zachowanie skarbów natury w nienaruszonym 
stanie. Gdy zwiedzamy jaskinie ogólnodostęp-
ne powinniśmy uczyć dzieci nie tylko zasad 
bezpieczeństwa, ale i troski o zachowanie pier-
wotnego wyglądu tych podziemnych cudów 
natury. To musi być przyzwyczajenie nabyte w 
dzieciństwie. Gdy nauczymy młodzież by nie 
była obojętna, to z pewnością wielu młodych 
ludzi zaprotestuje przeciw pomysłom chuliga-
nów i być może zapobiegnie postępującemu 
niszczeniu podziemnych skarbów – argumentu-
je Pierzchniak.

Pan Artur tłumaczy, że drastyczne, zdaniem 
wielu amatorów podziemnej eksploracji, zaka-
zy wejścia do jaskiń są powodowane przede 
wszystkim nieodpowiedzialnymi zachowania-
mi osób plądrujących jaskinie w sposób bez-
myślny.

– Właśnie przez brak wyobraźni i postępu-
jące zniszczenia wszystkie pozostałe jaskinie 
Jury, znajdujące na terenach Parku Rezer-
watów Ścisłych, jak Sokole Góry, również 
wymagają odpowiedniego zezwolenia na ich 
odwiedzanie. Takie zezwolenie można uzyskać 
wyłącznie przez wcześniejsze złożenie podania 
do Dyrekcji Parku – tłumaczy Pierzchniak. – 
Konieczność wprowadzenia takich dodatko-
wych zabezpieczeń została podyktowana nie 
tylko wandalizmem i dewastacją, ale także 
kilkoma przykrymi wypadkami, które zaistnia-
ły ostatnio w jaskiniach rezerwatu. Zmusiło to 
władze Parku do wprowadzenia bardzo poważ-
nych ograniczeń w możliwości odwiedzania 
tych jaskiń. Z drugiej jednak strony wymusiło 
poprawienie ich zabezpieczeń i wzmożenie 
nadzoru nad tymi miejscami – dodaje nasz roz-
mówca na pociechę.

hubb

Zniszczone, zaśmiecone, pozamykane... 
Tracimy jaskinię po jaskinii.
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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

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

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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Nazywana w wielu krajach bardzo niebezpieczną 
i ścigana przez przepisy na równi z opium i koka-
iną, marihuana stała się środkiem na niemal sto lat 
zakazanym, a obecnie przeżywa swój renesans, bo 
zainteresowała się nią nauka, a w zasadzie biologia 
i medycyna. Jeszcze psychologia interesowała się 
marihuaną w hippisowskich czasach leczenia skut-
ków długotrwałego stresu u kombatantów z Wiet-
namu. Amerykańska Food and Drug Administration 
przez wiele lat natomiast zezwalała okulistom na 
przepisywanie konopi pacjentom z jaskrą, u których 
inne kuracje zawiodły.

Rząd USA skłonił się jednak ku polityce zwięk-
szania służbom specjalnym uprawnień do walki z 
narkotykowymi kartelami i zaprzestał wspierania 
badań nad marihuaną.

W XXI wieku biologia pozwala krzyżować od-
miany, by uzyskiwać pożądane cechy i właściwości 
roślin, a medycyna odkrywa, że znajdują one za-
stosowanie w leczeniu coraz większego spektrum 
dolegliwości. Polityka Stanów Zjednoczonych też 
się niedawno zmieniła i American Association for 
Cancer Research oficjalnie potwierdza, że skład-
niki zawarte w marihuanie hamują tempo wzrostu 
guzów w płucach, piersiach oraz mózgu. O leczni-
cze właściwości marihuany, a w zasadzie o bilans 
skutków pożądanych i skutków ubocznych spierają 
się obecnie naukowcy na całym świecie. Ponieważ 
wielu użytkowników nie nazywa skutków ubocz-
nych przyjmowania marihuany nieprzyjemnymi, 
to budzi ona o wiele większe kontrowersje, niż na 
przykład silnie uzależniające opiaty w rodzaju mor-
finy, używane powszechnie do łagodzenia ostrych 
bólów, czy również uzależniające, ale silnie uspoka-
jające valium (relanium).

W Polsce głośno się zrobiło o marihuanie, gdy 
okazało się, że przynajmniej 10 proc. chorych na 
stwardnienie rozsiane regularnie ją pali. Stwardnie-
nie rozsiane prowadzi do stopniowego ogranicze-
nia sprawności ruchowej. Chorobie tej towarzyszy 
spastyczność mięśni i specyficzne bóle, które trud-
no złagodzić konwencjonalnymi lekami. Dzięki 

paleniu trawki do 
poduszki chorzy 
spokojnie przesypiają 
całe noce.

Na zachodzie palenie 
marihuany stało się re-
latywnie popularne wśród 
chorych na SM już w pierw- sze j 
połowie lat 90. Wielu z nich oskarżano o nielegal-
ne posiadanie narkotyków, a wielu z oskarżonych 
uniewinniono, co było nagłaśniane przez zwolenni-
ków legalizacji marihuany.

Specjalnie na potrzeby chorych na SM stworzo-
no nawet Sativex – środek farmaceutyczny na bazie 
konopi indyjskich, który może być dopuszczony 
do legalnego obrotu. Badania pochłonęły miliony 
dolarów, ale lek jest już w sprzedaży w Kanadzie, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Od 2012 
roku pojawił się w Czechach, a od 2013 jest u nas. 
Jego dostępność jest jednak ograniczona; po pierw-
sze jego cena jest „zaporowa” i waha się od 2600 do 
3400 zł za miesięczną terapię, a po drugie jest do-
stępny tylko w niektórych sieciach aptek. Ponieważ 
lek nie podlega refundacji, biuro prasowe NFZ nie 
ma o jego stosowaniu dokładnych informacji, ale dr 
Ciałkowska-Rysz, krajowy konsultant w dziedzinie 
medycyny paliatywnej ocenia, że istnieje już stała 
grupa pacjentów, którzy mogą odnosić korzyści z 
zastosowania tego leku.

O marihuanie znów jest głośno w kontekście no-
wotworów, bo właśnie trwają badania nad badaniem 
jej skuteczności w znoszeniu niepożądanych skutków 
chemioterapii. Bostoński ośrodek Sidney Farber Can-
cer Center, który zajmuje się leczeniem raka stwier-
dził, że podawanie marihuany spowodowało zmniej-
szenie nudności i odruchów wymiotnych u ponad 
połowy pacjentów poddawanych chemioterapii. A u 
niemal jednej czwartej te nieprzyjemne skutki ubocz-
ne ustąpiły całkowicie.

Po części z powodu SM, a po części z powodu raka, 
badania nad marihuaną stały się ostatnio niezwykle 
popularne. Według najnowszych wyników, opubliko-

wanych w „Cancer Research”, kannabinoidy mogą 
pomóc w leczeniu glejaka wielopostaciowego, który 
jest uważany za jedną z najbardziej śmiertelnych form 
guza mózgu. Na łamach tygodnika „Nature” 

ukazał się artykuł dowodzący, 
że THC (najdłużej znany 
składnik marihuany) obniża 
ryzyko rozwoju miażdżycy. 
Naukowcy z Uniwersytetu 
Południowej Florydy odkryli 
niedawno, że THC powstrzy-

muje rozwój pewnych wi-
rusów odpowiedzialnych 

za rozwój nowotworów.
Na całym świecie prowa-

dzi się obecnie badania dotyczące terapeutycz-
nego działania THC w kilku odmianach epilepsji. Z 
tego powodu o marihuanie w mediach znowu wrze.

Ponieważ wskutek obniżenia poziomu cukru po 
zażyciu konopi zazwyczaj następuje pobudzenie 
apetytu, eksperymentuje się też z leczeniem osób 
chorych na AIDS, które cierpią na tzw. syndrom 
krytycznej utraty wagi.

Skoro więc trawka ma pomagać na raka i na 
AIDS, na cukrzycę i na padaczkę, na Alzheimera 
i na ADHD, powstaje coraz więcej ruchów postu-
lujących zalegalizowanie uprawy i zażywania ko-
nopi na własny użytek, w celach terapeutycznych. 
Prace zaś nad legalizacją postępują niezwykle po-
woli, jest ona nie na rękę ani wielkim koncernom 
farmaceutycznym, które nie chcą tracić ogromnych 
wpływów z produkcji preparatów zagrożonych 
wyparciem przez marihuanę, ani wielkim kartelom 
narkotykowym, które czerpią niebotyczne zyski z 
obrotu marihuaną, o ile jest ona nielegalna.

Polscy zwolennicy legalizacji w mediach uży-
wają ostatnio zwłaszcza tego drugiego argumen-
tu – zdaniem wielu z nich pozwolenie na uprawę 
marihuany spowodowałoby bankructwo wielu 
zorganizowanych grup przestępczych. Oczywiście 
nie bez znaczenia jest i koszt. Ruchy popierające 
legalizację tłumaczą, że wielu chorych nie stać na 
apteczne preparaty, a doniczkę i konewkę ma każ-
dy – więc gdyby wolno było hodować konopie na 
własną rękę, chorzy mogliby wydawać pieniądze 
na dodatkowe formy rehabilitacji zamiast na środki 
farmakologiczne.

Ciekawe rozwiązanie proponuje jeden z ogólno-
polskich ruchów opowiadających się za legalizacją 
uprawiania konopi. Prolegalizacyjni aktywiści uwa-
żają, że kluby hodowców mogłyby być zamknię-

tymi miejscami na wzór strzelnic sportowych. Ich 
zdaniem państwo nie powinno się wtedy czepiać, bo 
miałoby pełną kontrolę nad użytkownikami, zapisu-
jącymi się uprzednio do klubu. Hodowcy nie mo-
gliby wynosić produktów poza klub, co uniemoż-
liwiłoby nielegalny obrót wyhodowanymi ziołami, 
więc nikt nie byłby podejrzewany o hodowanie w 
celu sprzedaży, a osoby chcące się zapisać do klubu 
musiałyby najpierw skonsultować się z lekarzem 
neurologiem i dostać od niego zaświadczenie, że 
nie ma przeciwwskazań do zapisania się do klubu.

Czekamy na propozycje polityków, bo wiadomo, 
że prawo stanowione musi, wcześniej czy później 
dogonić prawo naturalne. Warto więc na własną 
rękę szukać i się o konopiach dowiadywać jak naj-
więcej, bo co zrobimy, gdy ktoś nas spyta o zdanie 
np.w referendum?

hubb

Natura przeciw chemii
Marihuana wzbudza ostatnio kontrowersje, bo w coraz większej ilości państw 
(a w skali USA – stanów) dopuszcza się jej stosowanie w celach medycznych.
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Konopie dawniej:
Ponad 4000 lat temu konopie stosowano w Chi-

nach jako ziele do leczenia ran, poparzeń i wrzodów. 
Ziołowe maści były stosowane przeciwzapalnie i 
jako środek odrobaczający. Olej z nasion był używa-
ny również jako odżywka do włosów, a żywiczny 
wyciąg na bazie alkoholu spożywano jako środek 
przeciwbólowy, stosowany przy migrenie, reduko-
wano nim też poziom napięcia i lęku, a każdemu 
pomagał niezawodnie na brak apetytu i bezsenność. 
Kobiety stosowały marihuanę na uśmierzenie bó-
lów migrenowych i złagodzenie objawów napięcia 
przedmenstruacyjnego.

Skutki uboczne zażywania konopi były zawsze 
znane, a słowami Jana Onufrego Zagłoby opisał je 
Henryk Sienkiewicz: w opowieści jak Zagłoba Sa-
piehę na ludzi wyprowadził: „Radziłem mu – mówił 
– iżby siemię konopne w kieszeni nosił i po trochu 
spożywał. To tak ci się do tego przyzwyczaił, że 
teraz coraz to ziarno wyjmie, wrzuci do gęby, roz-
gryzie, miazgę zje, a łuskwinę wyplunie. W nocy, 
jak się obudzi, także to czyni. Od tej pory tak mu 
się dowcip zaostrzył, że i najbliżsi go nie poznają. 
(…) Bo w konopiach oleum się znajduje, przez co 
i w głowie jedzącemu go przybywa (…), trzeba co 
najwięcej wina pić: oleum, jako lżejsze, zawsze bę-
dzie na wierzchu, wino zaś, które i bez tego idzie do 
głowy, poniesie ze sobą każdą cnotliwą substancję.”



Przedstawiciele Polskiego Związku Węd-
karskiego w Częstochowie w ramach pro-
pagowania wędkarstwa po koniec marca 
odwiedzili kolejną szkołę podstawową. 
Tym razem była to Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Juliusza Ligonia w Kale-
tach - Miotku. 

Sprawdzona ekipa, czyli: prezes Okręgu 
Maciej Brudziński i wiceprezes ds. młodzie-
ży Grzegorz Śliwiński, opowiadali ponad stu 
osobowej grupie uczniów o: życiu ryb, meto-
dach wędkowania i etyce wędkarskiej. Dzieci 
mogły wykazać się swoją wiedzą przyrod-
niczą w mini konkursie, za prawidłowe od-

powiedzi otrzymując: poradniki wędkarskie 
i koszulki z logiem PZW ufundowane przez 
Komisję Młodzieżową Okręgu Częstochowa. 

Jeden z uczniów, który posiadał największą 
wiedzę otrzymał od członków koła PZW w 
Kaletach Leksykon Ryb. Po za tym wszyst-
kim dzieciom wręczono pamiątkowe smycze i 
opaski odblaskowe Okręgu Częstochowa. 

Wielkie podziękowania za możliwość prze-
prowadzenia tej prelekcji należą się dyrektor 
Szkoły Bożenie Dziuk i całemu gronu peda-
gogicznemu oraz Jerzemu Pakule i Jackowi 
Lubosowi z Koła PZW w Kaletach za zorga-
nizowanie całego spotkania.

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski
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Trzy poniższe tabele zawierają wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej osoby. Sportowcy 

profesjonalni podlegają ocenie w odmiennych (wyższych) kryteriach.

Test Coopera (13-20)

Wiek Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

13-14
M 2700+ m 2400–2700 m 2200–2399 m 2100–2199 m 2100- m

K 2000+ m 1900–2000 m 1600–1899 m 1500–1599 m 1500- m

15-16
M 2800+ m 2500–2800 m 2300–2499 m 2200–2299 m 2200- m

K 2100+ m 2000–2100 m 1700–1999 m 1600–1699 m 1600- m

17-20
M 3000+ m 2700–3000 m 2500–2699 m 2300–2499 m 2300- m

K 2300+ m 2100–2300 m 1800–2099 m 1700–1799 m 1700- m

Test Coopera (20-50+)

Wiek Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

20-29
M 2800+ m 2400–2800 m 2200–2399 m 1600–2199 m 1600- m

K 2700+ m 2200–2700 m 1800–2199 m 1500–1799 m 1500- m

30-39
M 2700+ m 2300–2700 m 1900–2299 m 1500–1899 m 1500- m

K 2500+ m 2000–2500 m 1700–1999 m 1400–1699 m 1400- m

40-49
M 2500+ m 2100–2500 m 1700–2099 m 1400–1699 m 1400- m

K 2300+ m 1900–2300 m 1500–1899 m 1200–1499 m 1200- m

50+
M 2400+ m 2000–2400 m 1600–1999 m 1300–1599 m 1300- m

K 2200+ m 1700–2200 m 1400–1699 m 1100–1399 m 1100- m

Test Coopera (sportowcy)

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Mężczyźni 3700+ m 3400–3700 m 3100–3399 m 2800–3099 m 2800- m

Kobiety 3000+ m 2700–3000 m 2400–2699 m 2100–2399 m 2100- m
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Wyma-
gania niezbędne 

do wypełnienia zo-
bowiązań traktatowych w zakre-
sie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych nasz kraj 
winien osiągnąć do 31 grudnia 
2015 r., dzięki zrealizowanym in-
westycjom w zakresie gospodarki 
ściekowej, wskazanym w Kra-
jowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 
przyjętym przez Radę Ministrów 
w 2003 r., a następnie zaktuali-
zowanym w 2005 r., 2010 r. oraz 
2011 r. Inwestycje te są związane 
z budową sieci kanalizacyjnej oraz 
budową i modernizacją oczysz-
czalni ścieków komunalnych, na 
realizację których Polska otrzyma-
ła znaczne wsparcie finansowe ze 
środków unijnych. Zadania zwią-
zane z odprowadzaniem i oczysz-
czaniem ścieków komunalnych są 
realizowane w ramach tzw. aglo-
meracji, tj. terenu, na którym zalud-
nienie lub działalność gospodarcza 
są wystarczająco skoncentrowane, 
aby ścieki komunalne były zbiera-
ne i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków albo do końcowego punk-
tu zrzutu tych ścieków. Wymóg 
utworzenia aglomeracji dotyczy 
terenu, gdzie realizacja sieci ka-
nalizacyjnej jest uzasadniona fi-

nansowo i technicznie, z którego 
ładunek substancji organicznych 
biologicznie rozkładalnych w po-
wstających ściekach wynosi po-
wyżej 2000 Równoważnej Liczby 
Mieszkańców (RLM). Zgodnie z 
§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 lipca 2014 
r. w sprawie sposobu wyznacza-
nia obszaru i granic aglomeracji, 
uzasadniona finansowo jest budo-
wa sieci kanalizacyjnej, dla której 
wskaźnik koncentracji wynosi 
przynajmniej 120 mieszkańców na 
1 km planowanej sieci. Powstające 
ścieki przed wprowadzeniem do 
środowiska winny zostać oczysz-
czone w oczyszczalni ścieków 
komunalnych do parametrów jako-
ściowych ustalonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substan-
cji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. Parametry 
te określono w zależności od ob-
ciążenia oczyszczalni znajdującej 
się poza aglomeracją (załącznik 
nr 2 rozporządzenia) oraz wiel-
kości aglomeracji, w obrębie któ-
rej zlokalizowano oczyszczalnię 
(załącznik nr 3 rozporządzenia). 
Na obszarach o skoncentrowanej 
zabudowie wchodzących w skład 
aglomeracji, gdzie z różnych przy-
czyn nie można wybudować sieci 

kanalizacyjnej, należy zastosować 
indywidualne systemy oczyszcza-
nia (przydomowe oczyszczalnie 
ścieków), które powinny zapewnić 
poziom oczyszczania ścieków wła-
ściwy dla danej aglomeracji z uwa-
gi na wielkość RLM. W kontekście 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków warto przedstawić 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku 
z dnia 14 kwietnia 2010 r. II SA/
Gd 49/10, który stanowi, iż zgod-
nie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, właścicielowi przysługu-
je prawo do budowy oczyszczalni 
ścieków zarówno w sytuacji, gdy 
budowa kanalizacji nie jest uza-
sadniona jak i w sytuacji, gdy jest 
ona uzasadniona ale sieć taka nie 
została jeszcze zrealizowana. Plany 
inwestycyjne gminy odnośnie wy-
budowania na danym terenie sieci 
kanalizacyjnej nie mogą wyłączyć 
uprawnienia właściciela nierucho-
mości do budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Podkreślić 
należy, iż sam fakt planowania 
przez gminę budowy kanalizacji, 
pozostaje bez wpływu na zakres 
uprawnień właściciela w przed-
miocie wyboru formy odprowa-
dzania ścieków w postaci oczysz-
czalni. Dopiero realne istnienie 
kanalizacji może wyłączyć prawa 
właściciela w tym zakresie.

Arkadiusz Radło

,,Woda, ścieki, ekologia …
 - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 7

Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się w dziedzinie polityki wodnej do 
dostosowania prawodawstwa krajowego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne, do postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy z dnia 21 maja 1991 

r. Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, której celem jest 
ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji po-
winno zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego.

Już w najbliższą sobotę 18 kwietnia o godz. 
9.30 możesz sprawdzić się na teście Coopera 
- wystarczy przyjść na Miejski Stadion Lekko-
atletyczny przy ul. Dąbrowskiego w wygodnych 
butach sportowych.

Test opracowano 
w 1968 roku przez 
zespół dr Kennetha 
H. Coopera. Począt-
kowo miał służyć 
głównie potrzebom 
armii Stanów Zjed-
noczonych. Dziś 
jest stosowany do 
podstawowego zba-
dania sprawności fi-

zycznej, przede wszystkim sportowców. Kenneth Cooper 
opracował cały, obszerny zestaw ćwiczeń obejmujących 
bieg, pływanie, chód oraz kolarstwo. Jednak to właśnie 
próba biegowa cieszy się największą popularnością.

Test jest stosunkowo prosty. Polega na 12-minu-
towym nieprzerwanym biegu w znanym terenie. Po-
winien odbywać się na miękkiej nawierzchni lub też 
na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości 
powinny być wyraźnie i dokładnie zaznaczone co 100 
m. Dość ważnym jest, aby uczestnicy próby biegli w 
miarę równomiernym tempem i kończyli test wyraź-
nie zmęczeni. 

W specjalnych tabelach zawarte są wyniki uwzględ-
niające wiek i płeć testowanej osoby. Oczywiście spor-
towcy wyczynowi podlegają ocenie według odmien-
nych, wyższych kryteriów.

Red.

ALPN – startuje 
runda wiosenna

Wiosenna aura coraz bliżej, a 
wraz z nią początek rundy rewan-
żowej ligowych zmagań w Ama-
torskiej Lidze Piłki Nożnej.

Przypomnijmy, że na czele tabeli 
ligowej plasują się zespoły ZC Mi-
chaś i Klub 54 Exact Systems, z taką 
samą ilością punktów. Trzecie miejsce 
zajmuje obecnie Drog Bud, a za nimi 
kolejne zespoły, które dzielą małe róż-
nice punktowe. Wszystkim życzymy 
udanej rundy wiosennej i uniknięcia 
jakichkolwiek kontuzji. Mistrza roz-
grywek poznamy w połowie czerwca.
Jak zawsze zapraszamy na Miejski 
Stadion Piłkarski „Raków” do ogląda-
nia spotkań „na żywo”.

Terminy i wyniki najbliższych 
spotkań:

10.04.2015
SGP - Meblodrew Pewniak 0:4
(R. Brzeziński, K. Kościański, J. 
Kostarczyk, R. Cierpiński)
Klub 54 Exact Systems - Dawid 2:1
(M. Haręza, M. Lotkowski --- R. 
Malicki)

13.04.2015
TRW Polska - SGP 1:3
(T. Rusiniak - T. Całus, Ł. Skrzeliń-
ski-2)
Drog Bud - Koral Kłobuck 1:3
(P. Sieradzki - D. Szczypiór, Ł. Golis, 
M. Palutkiewicz)

17.04.2015
godz. 19.00 Dawid - Jagiellończycy
godz. 20.30 Drog Bud - TRW Polska 
(XVIII kolejka)

Red.

Test Coopera w Częstochowie
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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.
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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
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R E K L A M A

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

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,  od ul. Jasnogórskiej
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:




