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Jeśli nie wiadomo o co chodzi...
to wiadomo o co chodzi
Spółka medyczna Amicus wystawiła się na sprzedaż. W tym
samym czasie szef NSZZ „Solidarność”, działający w spółce,
wystosował do mediów komunikat o akcji protestacyjnej pracowników. Wśród zainteresowanych kupnem spółki już jawnie
krąży pogląd, że rozróba z Solidarnością w tle ma drugie dno.
Zresztą nie po raz pierwszy przy sprzedaży mienia publicznego
czytaj na stronie 3
mamy wątpliwą jasność sytuacji...

Co wspólnego z Częstochową Kto ma
ma Gazprom?
jaki interes?

Kto będzie dostarczał paliwo do
częstochowskiego MPK? A chodzi o
„zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na
gaz ziemny oraz innych pojazdów
wraz z budową stacji tankowania
na terenie MKP w Częstochowie”.
Konsorcjum dwóch firm – lider:
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. z Zabrza oraz uczestnik konsorcjum: Gastropol Polska Sp.
z o.o. z Suszca, złożyło ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
publicznym. Nowe miejskie autobusy
mają inne wymagania w kwestii pali-

wa niż te dotychczasowe, a to wiązało
się z koniecznością zmiany wykonawcy. Jedną z firm współpracujących
z konsorcjum będzie – co wynika
z dokumentacji ofertowej – Gazprom,
który pisemnie zobowiązał się „do
oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres niezbędny do wykonania zamówienia”. Gazprom to
największy światowy wydobywca
gazu ziemnego, rosyjski koncern,
na którego działalność wpływ mają
najwyżsi rangą urzędnicy państwowi
z Moskwy. Do tematu konsorcjum
i dostaw paliwa do częstochowskiego
MPK powrócimy. 
RK

Czy Tygodnik „7 dni” jest gazetą, czy
nie aby... wielbłądem? Mniej więcej do
tego sprowadza się odpowiedź magistratu na nasze pytania m.in:
„1. Jakie nieruchomości (chodzi o gru-nty oraz o stojące na nich zabudowania) Urząd Miasta przekazał bądź zbył
swoim spółkom?
2. Jakie nieruchomości bądź ruchomości powyżej 50 tys zł zostały przez
miasto przekazane bądź zbyte miejskim
spółkom?”
czytaj na stronie 3
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Energia odnawialna - czysta energia
Środowisko korzysta już dziś - Teraz czas na Ciebie
Wykorzystaj darmową energię
* 70 % niższe koszty ciepłej wody użytkowej

CENTRUM
TECHNIKI
GRZEWCZEJ
I KLIMATYZACJI
CENTRUM
TECHNIKI
GRZEWCZEJ
I KLIMATYZACJI
Obsługa inwestycji od A do Z
Projektowanie
Projektowanie
Sprzedaż
Montaż Serwis
Kosztorysowanie

Kosztorysowanie
Sprzedaż Montaż Serwis
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Pompy ciepła
Klimatyzacja
Wentylacja

Nasza oferta:
Techniki grzewcze: kotłownie olejowe, węglowe; pompy ciepła
Techniki wentylacyjne: rekuperacja, wentylacje przemysłowe, biurowe
Klimatyzacja: split, centrale klimatyzacyjne, chłodnictwo przemysłowe
Ekologiczna energia: kolektory słoneczne, pompy ciepła

ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

smary

OLCHEM Ostrowski Tomasz

płyny

olchem

®

oleje

ul.
Żyzna1515
c, 42-200
Częstochowa
3434
365
365 00
60 e-mail:domeko@vp.pl
ul. Żyzna
c, 42-200
Częstochowa
 tel. 34 365tel.
00 65,
365000065,
60 34e-mail:
biuro@dom-eko.pl
www.dom-eko.pl

oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

Już 4-5 września Dożynki Jasnogórskie – U NAS SPECJALNY DODATEK
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uwagi

niestosowne
Obawa
przed solidarnością
Co znaczy 2665 osób wobec 38
milionów? Liczba statystycznie niezauważalna. Jednocześnie dla większości polskich sił politycznych ta
sama liczba, przedstawiająca ilość
uchodźców przyjmowanych w gościnę w imię europejskiej solidarności,
wydaje się demonicznie wielka.
Kraj budujący swoją dumę na
historycznym fundamencie „Solidarności” zdecydowanie odmawia
swojej solidarności wobec innych
krajów. Solidarność przyjmujemy
jako coś oczywistego, gdy Niemcy,
Grecy, Włosi i Hiszpanie dofinansowują nam budowę autostrad, aquaparków czy filharmonii. Ale gdy

państwa południa Europy borykają
się z napływem tysięcy uchodźców
z Afryki, to już traktujemy jako ich
problem. Nawet gdy z dobrego serca rzucimy uciekinierom kilka centów, to i tak z przekąsem dodamy:
po co się te... pchają... Oczywiście,
podobną uwagę kierowaną wobec
dumnej, polskiej nacji przez Anglików, Holendrów czy Irlandczyków
uznajemy za skandaliczne naruszenie godności. Może więc i jesteśmy
dziedzicami 1000 letniej tradycji kulturalnej, ale albo z tą tradycją, albo
z dziedzicami, jest coś nie tak. Egoizm nie jest objawem kultury, przeciwnie – kultura służyć ma wyzwalaniu empatii i budowaniu solidarności
z innymi.
Co to jest 2665 uchodźców? To
mniej więcej tyle o ile rocznie

zmniejsza się populacja Częstochowy. W tych samych ramach zasobów materialnych żyło przed kilkoma laty 240 tys. częstochowian,
a dziś żyje 230 tys. Bezboleśnie więc
ta luka może zostać uzupełniona napływem z zewnątrz. Jeżeli dodatkowo, szczęśliwym trafem większość
z tych nowo przybyłych stanowić
będą młodzi rodzice z małymi dziećmi; to nasze starzejące się miasto powinno zatańczyć ze szczęścia.
Niestety, nie zatańczy, bo nie potrafi... Gdyby przybyło owych 2665
nowych obywateli z Koniecpola,
Radomska i Myszkowa władza świętowałaby tydzień, a w kościołach
biłyby wszystkie dzwony. Problem
bowiem nie w napływie i w braku
środków na pomoc przybyłym, lecz
w naszej ksenofobii, naszych uprzedzeniach rasowych i narodowościowych.
Szereg mądrych, a tolerancyjnych,
zauważy: bo ludy islamskie nie zaadoptują się w kraju katolickim.
Czyżby? Pomijając kwestię o jaki to
kraj katolicki chodzi (Polska wydaje
się bardziej pogańska niż chrześci-

jańska), radzę rozglądać się dookoła.
Pamiętam jak w latach 70 i 80-tych
XX w. Politechnika Częstochowska kształciła kilkuset Irakijczyków.
Część z nich została w naszym mieście, stała się dobrymi sąsiadami,
obywatelami, pracownikami, a nawet
pracodawcami. Kto zwracał uwagę
na narodowość bardzo dobrego byłego wójta Boronowa; kogo dziwi popularność pochodzącego ze wschodu
stomatologa, kto się boi oddać dziecko
pod opiekę sympatycznego pediatry
z Iraku... Oni już się tak wżyli, tak
wrośli, że przez myśl nawet nam
nie przejdzie bać się ich „inności”.
Tak już jest, że gdy społeczność jest
otwarta, gdy nie zamyka przybyłych
w getta, gdy traktuje ich – po prostu
– jak ludzi, wtedy – bez względu na
różnice religijne i narodowościowe –
liczyć możemy na korzyści z adaptacji nowych obywateli.
My jednak wolimy solidarność
w podręcznikach historii. Zapominamy, że na egoizm stać tylko bardzo
bogatych. Biedni muszą być solidarni...
Jarosław Kapsa

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zastawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

9,99 z ł

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
 naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

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

PRZYJDŹ NA GOTOWE

Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Technik dentystyczny
Technik masażysta
Technik farmaceuta
Technik elektroradiolog
Technik usług kosmetycznych
Opiekunka środowiskowa
Opiekun medyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka dziecięca
Terapeuta zajęciowy
Sekretarka medyczna
Rejestratorka medyczna
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Pierogarnia 
ul. Faradaya 36
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Taśmy transporterowe
Sita i siatki z drutu

DAWID Sp. z o. o.
ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa
I
Sabinów
DLA LUB
tel.: +(48) 34 365 01 36
+(48) 34 365 01 74
fax:+(48)34 365 01 57
tel. kom.: +(48) 501 579 722
e-mail: dawid@dawid.pl
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Tkaniny techniczne
Siatki architektoniczne

Gabiony zgrzewane
Ogrodzenia panelowe Gabiony plecione
Ogrodzenia uliczne

(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
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DOWÓZ !!!
500-694-374

ukcji
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Kto ma jaki interes?
Czy Tygodnik „7 dni” jest gazetą, czy nie aby... wielbłądem?
Mniej więcej do tego sprowadza
się odpowiedź magistratu na nasze pytania m.in:
„1. Jakie nieruchomości (chodzi o grunty oraz o stojące na
nich zabudowania) Urząd Miasta
przekazał bądź zbył swoim spółkom?
2. Jakie nieruchomości bądź
ruchomości powyżej 50 tys. zł
zostały przez miasto przekazane
bądź zbyte miejskim spółkom?”
Ciekawscy jesteśmy bardzo,
o czym wiadomo nie od dziś.
W przypływie ułańskiej fantazji zachciało nam się wiedzieć,
czy prócz – spornej jeszcze
i dziś – kamienicy Al. 49 wraz
z przyległym kawałkiem ziemi (którą to miejską nieruchomość prezydent Matyjaszczyk (SLD) przekazał
Agencji Rozwoju Regionalnego),
miasto „obdarowało prezentami”
także inne swoje spółki?
W odpowiedzi czytamy:
„W związku z wnioskiem
z dnia 6 sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej
w przedmiocie majątku (mienia)
przekazanego przez Urząd Miasta miejskim spółkom w okresie
ostatnich pięciu lat informuję, że
[…] z uwagi na konieczność przetworzenia informacji, wzywam
Panią do wykazania – w terminie
14 dni – okoliczności wskazujących na istnienie szczególnego
interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie informacji
[…] Niewykazanie ww. okoliczności będzie skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej udostępnienia informacji”.

Wniosek: Abstrahując od wątpliwej czynności przetwarzania,
Tygodnik „7 dni” ma udowodnić,
że jest gazetą, i że ogólnie dostępny środek przekazu, informujący
od 11 lat mieszkańców Częstochowy i regionu o ważnych sprawach
społecznych, występuje w interesie
publicznym. Hmm... O konsultacje poprosiliśmy sędziów jednego
z sądów administracyjnych. Ubaw
mieli przedni, czytając wątek
o „przetwarzaniu”, a przy fragmencie o wykazaniu przez gazetę, czy
aby na pewno występuje w interesie publicznym – uśmiali się jak
norki. Wcale nie mniejszą mieli
sędziowie zabawę, próbując odgadnąć zaszyfrowany podpis (tak
na marginesie jest to niezgodne z
prawem). Dzieło prawie literackie
stworzył urzędnik „TJ”.
Mimo niemałego poczucia humoru zespołu „7 dni”, nader poważną odpowiedź przesłaliśmy
do magistratu. Prócz kilkustronicowego wywodu edukacyjnego z prawa powszechnego, pouczyliśmy tajemniczego „TJ”, że
„mieszkańcy naszego miasta mają
prawo wiedzieć, w jaki sposób
osoby wynajęte przez mieszkańców Częstochowy do zarządzania
mieniem tychże mieszkańców, gospodarują majątkiem wszystkich
częstochowian. A te informacje
zamierza przekazać społeczności
lokalnej Tygodnik „7 dni” poprzez
publikację prasową”.
W ogóle szkoda, że Urząd Miasta
nie zapytał nas wprost: „Wzywam
Tygodnik 7 dni, by udowodnił,
że nie jest wielbłądem”. Byłoby
naprawdę zabawnie, a tak mamy
małostkowość bez polotu i finezji.

Renata R. Kluczna

Jeśli nie wiadomo o co chodzi...
to wiadomo o co chodzi
Spółka medyczna Amicus
wystawiła się na sprzedaż. W
tym samym czasie szef NSZZ
„Solidarność”, działający w
spółce, wystosował do mediów
komunikat o akcji protestacyjnej pracowników. Mamy więc
do czynienia z dość kuriozalną
sytuacją – z jednej strony poszukuje się poważnego inwestora, z drugiej zaś skutecznie,
protestami się go odstrasza.
Wśród zainteresowanych kupnem spółki już jawnie krąży pogląd, że rozróba z Solidarnością
w tle ma drugie dno. Zresztą nie
po raz pierwszy przy sprzedaży
mienia publicznego mamy wątpliwą jasność sytuacji - ktoś kto
chce kupić, eliminuje konkurencje, by nabyć tanio, najlepiej
za bezcen. Kłóci się to jednak z
interesem sprzedającego. Najprawdopodobniej w przypadku
spółki Amicus mamy właśnie do
czynienia z taką sytuacją.
O wyjaśnienie wątpliwości
w związku z komunikatem związkowca poprosiliśmy Agnieszkę
Celińską, prezes RFG S.A., jedynego udziałowca spółki Amicus.
– Na początku tego tygodnia
ukazał się komunikat Tomasza
Ziółkowskiego z NSZZ „Solidarność” informujący o tym, że w
Centrum Medycznym „Amicus”
najprawdopodobniej dojdzie do
strajku. Co jest powodem akcji
protestacyjnej w „Amicusie”?
– Nie wiem z czego wynika
taki niepokój związku zawodo-
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Kupujesz przez internet?
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Sprzedaż:

●ciągników
●maszyn rolniczych
●części zamiennych
●opon

Usługi:

●przeglądy gwarancyjne
i pogwarancyjne
●serwis
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Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”
Woj. Podkarpackie
Jasionka 908c
(droga
DK19)
F.H.U.
„Kisiel”
36-002
Jasionka
k/Rzeszowa
Jasionka 908c (droga DK19)
tel/fax (17)
851 00 27
36-002 Jasionka
k/Rzeszowa
kom.
502
500
tel/fax (17) 851 041
00 27
kom.
505
107
025
kom.
502
041
500
e-mail:
kom.biuro@kisiel.info
505 107 025
e-mail: biuro@kisiel.info
Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU
Marian Kisiel
Woj.
Œwiêtokrzyskie
PPHU MarianGórno
Kisiel88
26-008 Górno
k/Kielc
Górno
88
tel./faxGórno
(41) 302
32 10
26-008
k/Kielc
800
tel./faxkom.
(41) 515
302 073
32 10
kom.
519-100-518
kom.
515
073 800
kom.
512-056-556
kom.
519-100-518
e-mail:
kisiel@kisiel.info
kom. 512-056-556
e-mail: kisiel@kisiel.info
Woj. Ma³opolskie
Oddzia³
Miechów
Woj.
Ma³opolskie
ul.
Rac³awicka
26
Oddzia³ Miechów
o26
f
32-200 Miechów
k/Krakowa
n
i
.
l
ul.
Rac³awicka
e
i
.kis (41)
tel./fax
389 90
p05l
32-200
k/Krakowa
wwwMiechów
m.512
o
c
.
kom.
504
107
h
i
e
(41) 389 90 05
skom.
.cakom.
505
222
768
wtel./fax
504
107
512
wwe-mail:
miechow@kisiel.info
kom. 505 222 768
e-mail: miechow@kisiel.info
Serwis
tel. (41) 302
32 10
Serwis
kom.
505
175
926
tel. (41) 302 32 10
e-mail:
serwis@kisiel.info
kom.
505 175 926
e-mail: serwis@kisiel.info
Czêœci zamienne
tel. (41)
302 31 10
Czêœci
zamienne
kom.
510
724
tel. (41) 302 559
31 10
e-mail:
sklep@kisiel.info
kom.
510 559 724
e-mail: sklep@kisiel.info

wego, działającego w Amicusie.
Zarząd RFG jest zdziwiony sytuacją, która ma miejsce oraz treścią komunikatu prasowego Pana
Ziókowskiego. Tym bardziej, że
to właśnie w „7 dniach” jakiś czas
temu przewodniczący Ziółkowski
wychwalał obecny Zarząd RFG i
podkreślał moje duże zaangażowanie w pomoc Amicusowi oraz
dobrą współpracę... Informując
media i opinię publiczną o tym,
iż RFG utrudnia spółce pracowniczej, którą tworzą pracownicy
Amicusa, zakup udziałów spółki podaje nieprawdę. W latach
2011 – 2013 odbyły się trzy próby
sprzedaży 100 % udziałów spółki
Amicus prowadzone przez jedynego wspólnika RFG, każdy z tych
procesów odbywał się zgodnie
z obowiązującym prawem i procedurami, był ogłaszany publicznie
w mediach o zasięgu ogólnopolskim, każdorazowo o sprzedaży
informowana była również spółka pracownicza założona przez
pracowników Amicusa (Centrum
Usług Medycznych Kucelin Sp.
z o.o.). Spółka Kucelin brała
udział w dwóch z trzech procesów sprzedaży, niestety w żadnym
z postępowań sprzedażowych
nie złożyła oferty wiążącej, przy
czym składane oferty wstępne
były znacznie poniżej wartości
udziałów Amicus. Nie można
więc mówić, że RFG nie chciał
udziałów sprzedać.
– Związkowiec Ziółkowski wysuwa pod adresem RFG SA poważne oskarżenia: „istnieje uzasadnienie podejrzenia popełnienia
przestępstwa niegospodarności
oraz działalności na szkodę spółki”. Proszę o komentarz.
– Takie informacje stanowią
pomówienie i rodzą konieczność
wystąpienia na drogę sądową
w związku z ewidentnym naruszeniem dóbr osobistych. Niestety
często zdarza się, że prezesi czy
członkowie zarządów są poma-

wiani pod pretekstem występowania w obronie pracowników
i prowadzenia działalności związkowej.
– Jaki jest obecnie status sprzedaży spółki „Amicus”? Czy duże
jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów?
– Pani redaktor, RFG nie prowadzi procedury sprzedaży udziałów Amicus, one nie są w tej
chwili na sprzedaż. Jedyną procedurą, o której można powiedzieć,
że dowiedziałam się z gazety, jest
sprzedaż zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, którą prowadzi zarząd Amicus, pani Renata
Materka. 20 sierpnia 2015 roku
Zarząd NZOZ CM Amicus (działając jako jednoosobowy zarząd)
rozpoczął procedurę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa NZOZ CM Amicus Sp. z o.o.
Sprzedaż prowadzona jest bez jakiejkolwiek zgody zgromadzenia
wspólników tj. RFG S.A. Ogłoszenie o zbyciu zorganizowanej
części przedsiębiorstwa ukazało
się prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza z dnia 20 sierpnia
2015 r.) i dostępne jest na stronie
internetowej Amicus www.cm-amicus.pl w zakładkach „Ogłoszenia” i Regulaminy”. RFG S.A.
nie odnosił się merytorycznie do
procedury sprzedaży udziałów,
ani nie podejmował dotychczas
w tym temacie żadnych uchwał,
działając jako jedyny udziałowiec
spółki Amicus. Nie mogę też nic
powiedzieć na temat ewentualnego zainteresowania inwestorów.
Do nas wpływają jedynie ich skargi na odmowę wydania dokumentów, które zgodnie z procedurą
powinny być udostępniane każdemu zainteresowanemu inwestorowi. To zarząd Amicus jest dysponentem procesu i odpowiada za
procedurę przetargową oraz kontakty z ewentualnymi zainteresowanymi inwestorami. Nie wiem,
czy sprzedaż była poprzedzona ze

strony zarządu Amicus stosowną
akcją informacyjną i marketingową, czy oferta sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
miała w ogóle szansę dotrzeć
do potencjalnych inwestorów.
Z rozmów z zarządem Amicus
wiem, że zainteresowana udziałem w procesie jest również spółka pracownicza Kucelin utworzona przez pracowników Amicus.
– To w jaki sposób zarząd Amicus proceduje sprzedaż skoro Ci
sami ludzie są jednocześnie kupującymi i sprzedającymi, a organy spółek składają się niemal
z tych samych osób?
– Rzeczywiście, osoba która
jeszcze do niedawna była prezesem
zarządu spółki pracowniczej jest
jednocześnie prokurentem w Amicusie i jest to prokura samoistna.
W tej chwili prowadzimy w Amicusie kontrolę wspólnika, która
rozszerzona będzie również o zbadanie transparentności procedur o
koniecznego w takich procesach
zachowania poufności. To zarząd
Amicus jest odpowiedzialny za
taką organizację procesu sprzedaży
ZCP i funkcjonowania spółki, aby
do takich sytuacji nie dochodziło.
– Co zamierza kierownictwo
RFG SA zrobić w przypadku
zaostrzenia akcji protestacyjnej?
– Będę na pewno prosić Panią
Materkę o wyjaśnienie sytuacji
oraz o ocenę wpływu tego typu
działań na procedurę sprzedaży
ZCP, którą sama prowadzi. Zarząd Amicusa musi w taki sposób
prowadzić politykę informacyjną
i dialog ze związkami zawodowymi, aby w przyszłości do takich
sytuacji nie dochodziło. Najważniejsze jest dobro pacjentów korzystających z usług Amicusa. Takie
sytuacje wprowadzają duży niepokój wśród pacjentów i mogą spowodować ich rezygnację z usług
przychodni. Zarząd Amicus musi
poradzić sobie z tym problemem.
Renata R. Kluczna
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Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”
Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa
tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025
e-mail: biuro@kisiel.info
Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel
Górno 88
26-008 Górno k/Kielc
tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556
e-mail: kisiel@kisiel.info
Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26
32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05
kom. 504 107 512
kom. 505 222 768
e-mail: miechow@kisiel.info
Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926
e-mail: serwis@kisiel.info
Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724
e-mail: sklep@kisiel.info
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Ławnicy pod nadzorem policji i prokuratury
W poprzednim numerze „7 dni”
w materiale prasowym „Czy to
możliwe, by kandydaci na ławników sfałszowali dokumenty?”
informowaliśmy o wykryciu przez
Krzysztofa Janusa (PiS) nieprawidłowości w dokumentach
składanych przez kandydatów na
ławników. Radny Janus złożył zawiadomienie do prokuratury, a dziś
już wiemy, że prokuratura sprawy
nie zbagatelizowała i wszczęto postępowanie w związku z artykułem
270 Kodeksu Karnego.

Przypomnijmy, Krzysztof Janus (członek Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników) podczas naboru wykrył
nieprawidłowości w dokumentach złożonych przez kandydatów na ławników
– Jeżeli na liście jest dwanaście nazwisk
wpisanych jedną ręką i podpisy obok są
prawie identyczne, to mamy do czynienia z
fałszerstwem. Dwie teczki szczególnie rzuciły mi się w oczy, gdyż uważam, że podpisała je jedna osoba – mówi Janus. Radny
PiS wbrew pozostałym członkom Zespołu
(Tyl - SLD, Mizgalski - „Marandowcy”,
Banaś - kiedyś PO) złożył doniesienie do
prokuratury.
Organy ścigania najwyraźniej podzielają
zdanie Janusa – Komenda Miejska Policji
w Częstochowie przekazała mi informacje

o wszczęciu czynności w związku z artykułem 270 KK. Postępowanie będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury Częstochowa-Północ – mówi Krzysztof Janus.
Z naszych informacji wynika, że w najbliższym czasie policja zamierza przesłuchać kandydatów na ławników, którzy
mieli dopuścić się fałszerstwa.
Wcześniejszy artykuł w tej sprawie „Czy
to możliwe, by kandydaci na ławników
sfałszowali dokumenty?” dostępny jest
pod adresem http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2518&addComment=no

Art. 270 KK – Fałszerstwo
dokumentu
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny,
podrabia lub przerabia dokument lub ta-

kiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego
i na jego szkodę albo takiego dokumentu
używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Mateusz Strączyński
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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513 685 487

ROZMIAR

NIE MA ZNACZENIA
reklamuj się w 7 dniach
tel. 536 530 905

CZWARTEK 27.08.2015 

„Czytelnik donosi: Na
ilu stanowiskach pracuje pan Staroniek?”
– publikacja „niedziennikarska” składała się
jedynie z krótkiego listu od Czytelnika i jeszcze krótszej odpowiedzi magistratu. „7 dni”
przyznaje: nie przywiązywaliśmy wagi do tego
tematu. Tym większe
było nasze zaskoczenie, gdy pod materiałem
na stronie internetowej,
z dnia na dzień przybywało komentarzy. Dziś
jest ich ponad 100. Każdy kto chciał i był w posiadaniu wiedzy o instytucjach miejskich z
dziedziny pomocy społecznej, mógł materiał
skomentować. Z lektury
wpisów wynika, że forumowicze są doskonale
zorientowani, kto, z kim
i dlaczego...
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Niekończąca się opowieść...
w internecie
W tym tygodniu przez siedzibę naszej redakcji przeszła „pielgrzymka bohaterów” komentarzy do publikacji „Na ilu stanowiskach pracuje pan Staroniek?”. Pierwszy odwiedził nas sam naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej Adrian Staroniek, dnia następnego Anna Kliszewska – prezes Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Paweł Bilski – prezes Zarządu Fundacji „Oczami Brata”
oraz Sławomir Radosz – kierownik Centrum Integracji Społecznej
w Częstochowie. Wszyscy złożyli pisma z nagłówkiem „Wezwanie
o zaprzestanie naruszeń”. Goście redakcji żądają od „7 dni” usunięcia
– ich zdaniem – obraźliwych wpisów internautów. W piśmie czytamy
„W przypadku nieusunięcia przez administratora wpisów – rozważę
wystąpienie na drogę sądową”. Jak tu się oprzeć takiej „prośbie”?
Treść pisma, które Adrian Staroniek osobiście dostarczył do siedziby
naszej redakcji:
„Wezwanie o zaprzestanie naruszeń
Wzywam wydawcę tygodnika „7 dni” o natychmiastowe usunięcie
obraźliwych wpisów dotyczących mojej osoby, publikowanych na forum internetowym pod materiałem prasowym zatytułowanym „Na ilu
stanowiskach pracuje pan Staroniek?”, które znajdują się pod adresem:
http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2466&addComment=no
Posty naruszają moje dobra osobiste; są nieprawdziwe, mają charakter obraźliwy, pomawiający i zniesławiający.
W przypadku nieusunięcia przez administratora wpisów – które przytaczam poniżej – rozważę wystąpienie na drogę sądową.
Proszę jednocześnie o wskazanie zakresu działań moderatora treści
wpisów (postów). Wątpliwości budzi użycie słów niecenzuralnych i
treści nieprawdziwych (niesprawdzonych), które nie podlegały weryfikacji pod kątem zgodności z prawdą.
Jednocześnie informuję, że złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania z wnioskiem o przekazanie
danych osobowych anonimowych internautów
Z poważaniem
Adrian Staroniek”

Pisma bliźniaczo podobnej treści dostarczyli do redakcji Tygodnika
„7 dni”: Anna Kliszewska, Sławomir Radosz oraz Paweł Bilski, który to
prócz żądania usunięcia wpisów, zamieścił taką informację:
„Moja działalność społeczna jest całym moim życiem. Staram się,
razem ze swoim zespołem, współpracownikami i licznymi wolontariuszami, aby działania Fundacji „Oczami Brata” cechowały: serce, pasja,
ale i profesjonalność. Rozliczamy się z każdej powierzonej nam w różny sposób złotówki. Nasi podopieczni – osoby z niepełnosprawnością
intelektualną oraz ich rodzice – są zadowoleni z naszej misji. Co więcej, proszą o więcej. Pragnę serdecznie zaprosić Panią na zajęcia Teatru Oczami Brata, które realizowane są bez względu na to, czy uda się
pozyskać na nie fundusze. Najbliższy sezon ruszy już we wrześniu br.
Z wyrazami szacunku
Paweł Bilski”
Drodzy Czytelnicy, Internauci! Sieć, dopóki nie jest, przynajmniej
oficjalnie, kontrolowana, pozwala wypowiedzieć się tym, którzy nie
mają możliwości mówić publicznie. Teoretycznie internet, pozostaje
jedynie prawdziwie wolnym środkiem przekazu. Również teoretycznie,
wolność słowa jest prawnie zagwarantowana i chroniona, począwszy
od Konwencji o Ochronie Praw Człowieka poprzez Konstytucję aż po
poszczególne ustawy. W rzeczywistości z ochroną tej wolności, o czym
wie każdy bardziej rozgarnięty uczestnik forów, bywa różnie. Coraz
częściej ludzie władzy, politycy, urzędnicy, celebryci próbują cenzurować internet, by jakikolwiek głos krytyki o nich nie przedarł się do
masowej świadomości. Nie dotyczy to rzecz jasna wpisów wulgarnych
czy obraźliwych, ale takich, które są dla „bohatera” komentarza po prostu niewygodne.
Komentarze pod tekstem „Czytelnik donosi: Na ilu stanowiskach praRenata R. Kluczna
cuje pan Staroniek?” – usuwamy. 
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P.P.H.U.

EKO

ul. Kiedrzyńska 24/32
42-200 Częstochowa
tel./fax 034 361 31 97
www.stihl-eko.pl

autoryzowany dealer

Lecznica VITA
pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl
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Sportowe podsumowanie tygodnia
Częstochowianka
mistrzynią
piłkarskich trików

odnosi także Adrian Franc, który rok
temu wywalczył tytuł wicemistrza
świata.

Kalina Matysiak z częstochowskiej grupy R-Style została mistrzynią Polski w Football Freestyle –
widowiskowej dyscyplinie sportu
polegającej na żonglerce piłką. W
mistrzostwach kobiet rozegranych
w Zamościu, Kalina w półfinale wygrała tzw. battle, czyli bezpośredni
pojedynek z konkurentką – dziewczyny wychodziły naprzeciwko
siebie i rozgrywały trzy rundy po
30 sekund pokazując swoje najlepsze sztuczki freestyle'owe. Finał z
Agnieszką Mnich był bardzo wyrównany – sędziowie zarządzili dogrywkę, z której zwycięsko wyszła
Matysiak i mogła cieszyć się z tytułu. Teraz przed utalentowaną 18-letnią częstochowianką mistrzostwa
globu w czeskim Libercu.
Football Freestyle to stosunkowo
młoda dyscyplina sportu – w obecnej formie freestyle jest znany niecałą dekadę. Wywodzi się z piłki
nożnej i powstał na skutek udoskonalania i wymyślania nowych sztuczek piłkarskich. Grupa R-Style z
Częstochowy działa bardzo prężnie
– oprócz Kaliny Matysiak, sukcesy

Siatkarze AZS Częstochowa rozpoczęli już treningi przed startującym w ostatni weekend października nowym sezonem Plus Ligi. Jaki
to będzie rok dla Akademików? Na
pewno lepszy niż poprzedni, bo...
gorzej już być nie może (AZS zajął
w ostatnich rozgrywkach ostatnie
miejsce). Latem w klubie doszło do
rewolucji. Z drużyną dowodzoną
przez Michała Bąkiewicza pożegnali się niemal wszyscy siatkarze,
którzy występowali w AZS-ie w
poprzednim sezonie. Została tylko
dwójka – reprezentant Polski juniorów Rafał Szymura i doświadczony
libero Adrian Stańczak. Są nowi
siatkarze, w tym trzy „głośne” nazwiska – 35-letni rozgrywający Rafael Redwitz, reprezentant Słowacji
Matej Patak i atakujący z Brazylii
Felipe Bandero. Czy prowadzona
przez młodego trenera i budowana
od kompletnych podstaw drużyna
AZS-u Częstochowa będzie postrachem Plus Ligi? Z odpowiedzią na
to pytanie trzeba poczekać.
W uzupełnieniu siatkarskich in-formacji miła wiadomość z Ar-

AZS szlifuje formę

gentyny, gdzie zakończyły się mistrzostwa świata kadetów. Polacy
wywalczyli złote medale, a wymierny wkład w zwycięstwo naszej
reprezentacji miał Dawid Woch –
18-letni siatkarz częstochowskiego
Norwida, grający na pozycji środkowego.

Mistrzostwa
Częstochowy
w siatkówce
plażowej
Od piątku do niedzieli (21-23
sierpnia) pływalnię letnią przy ul.
Dekabrystów opanowali siatkarze
i siatkarki plażowe – rozegrano
mistrzostwa Częstochowy w tej
dyscyplinie sportu. Największą popularnością cieszyły się zmagania
mężczyzn, bowiem wystartowały
w nich 24 pary. Równych sobie nie
mieli Szymon Bereza i Aleksander
Niczke, którzy w drodze do triumfu
wygrali sześć pojedynków z rzędu.
Bereza dzień wcześniej zwyciężył
także w mikście (kategoria par mieszanych), grając w duecie z Pauliną
Królikowską. W kategorii kobiet
w piątek mistrzyniami zostały Aleksandra Smykla i Karolina Wróbel.

Raków nie zwalnia
tempa
Trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo odnieśli piłkarze Rakowa. Częstochowianie, którzy w tym sezonie
obrali za cel awans do I ligi, tym
razem rozprawili się w Tarnobrzegu
z Siarką, wygrywając 3:0. Mecz bez
wątpienia „ustawił” rzut karny podyktowany już w ósmej minucie po
faulu na mijającym bramkarza Malinowskim. „Jedenastkę” skutecznie
egzekwował Okińczyc, a jeszcze
przed przerwą wynik podwyższył
Kamiński. Niespełna dziesięć minut
po zmianie stron nieźle prezentującym się gospodarzom chęci do gry
całkowicie odebrał Hoferica, który
ustalił rezultat na 0:3. Po czterech
kolejkach Raków z 10 punktami
jest liderem! Tyle samo punktów
na koncie ma Stal Mielec, którą
w środę (26 sierpnia) częstochowianie podejmowali na Limanowskiego
(mecz zakończył się po zamknięciu
wydania gazety).
Z ostatniej chwili: Na niespełna
tydzień przed zamknięciem okienka
transferowego, Raków dokonał poważnego wzmocnienia defensywy.
Na Limanowskiego trafił 34-letni
Adrian Klepczyński, który w Ekstraklasie rozegrał ponad 150 spotkań,
a ostatnio był kapitanem gliwickiego Piasta. „Klepa” wraca teraz na
„stare śmieci”, bowiem to właśnie
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Raków był jego pierwszym klubem
w piłkarskiej karierze.

Bezbramkowa Skra
Po zwycięstwie na inaugurację
nowego sezonu III ligi opolsko –
śląskiej, w dwóch kolejnych meczach piłkarze Skry Częstochowa
zanotowali bezbramkowe remisy
– najpierw z Piastem II Gliwice,
a w ostatni weekend w Zabrzu z rezerwami ekstraklasowego Górnika.
To było dobre, żywe widowisko
z optyczną przewagą miejscowych.
Trener Jakub Dziółka wyznaje zasadę, że budowanie drużyny należy zaczynać od tyłu i póki co Skra
w defensywie spisuje się bez zarzutu – częstochowianie są jedynym
zespołem w stawce, który nie stracił
jeszcze gola! Odbywa się to jednak
trochę kosztem ofensywy, bo jak do
tej pory w trzech meczach Skra zdobyła tylko dwie bramki. W Zabrzu
najlepszą okazję zaprzepaścił zamykający dośrodkowanie Noconia, Dawid Witkowski. Wychowanek Legii
Warszawa miał przed sobą tylko
bramkarza, ale nie trafił w światło
bramki. W drugiej połowie bliski
powodzenia był Musiał. Wydawało
się, że po jego chytrym uderzeniu
piłka wpadnie golkiperowi Górników za kołnierz, ten jednak popisał
się kapitaną paradą. Teraz przed
Skrą wizyta w Bielsku na boisku liMateusz Strączyński
dera.
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