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Nie masz pracy? Daj się
zaadoptować politykowi
Co to CzPK w sobie ma, chyba że chodzi o prezesa Roberta
Kalinowskiego... Z końcem roku
miejska spółka zanotowała niespotykaną dotąd popularność
– wszyscy chcą w niej pracować.
Tyle co wysypisko wzbogaciło się
o byłego posła SLD Marka Balta,
który został w nim doradcą zarządu, w ramach programu lewicy
„praca dla swoich”, teraz czas na
rozdzielanie stołków dla opozycji.
Łukasz Giżyński, syn posła Szymona Giżyńskiego (PiS), dostał w CzPK etat specjalisty do
spraw edukacji.
Dzieci „wielkich ludzi” nie mają lekko. Andrzej Szewiński (PO), syn nieswojej matki (lekkoatletka Irena Szewińska), po tym gdy stracił
mandat senatora, bezradnie poszukiwał pracy.
Koledzy z SLD wyciągnęli pomocną dłoń i od
tego roku Szewiński jest wiceprezydentem Częstochowy. Wiele plotek krąży na temat Sebastiana Rozpondka, syna posłanki Haliny Rozpondek
(PO), który cieszy się ciepłą posadką wiceprezesa w ZGM. Sporo kontrowersji wzbudziło mianowanie Tomasza Danka - syna byłego radnego
Janusza Danka z SLD, znanego z lewych faktur
z nieistniejącej ulicy Jarzynowej - na rzecznika

prasowego MPK. To on był pomysłodawcą konkursu, na „strzelanie sobie samojebek z MPK w
tle”.
W zasadzie synom i córkom wpływowych
częstochowian można tylko pozazdrościć, przecież rodziców się nie wybiera...
Tuz lokalnych struktur PiS, Szymon Giżyński
tak silnie oddziałuje na przeciwników politycznych, że ci chętnie zatrudnili syna posła w CzPK.
To nie pierwsza przygoda Łukasza Giżyńskiego
z miejskimi spółkami. Przewinął się już przez
CzPK, ZGM, Wartę, by wrócić na stare „śmieci”.
W międzyczasie bezskutecznie kandydował do
rady miasta Częstochowy, a w latach 2011 – 2015
był przewodniczącym rady dzielnicy Grabówka.
Ale w życiu każdego młodego człowieka przychodzi czas wyboru dalszej drogi życiowej.
Tak pięknie rozwijającą się karierę polityczną Giżyński junior zarzucił na rzecz niełatwej i
odpowiedzialnej pracy dla dobra Częstochowy w
miejskiej spółce.
Na pewno potrzebny jest edukator, który
w prostych żołnierskich słowach wytłumaczy
częstochowianom, co to są odpady i jak je segregować. Nasuwa się pytanie: czy Łukaszowi
Giżyńskiemu wystarczą trzy miesiące na okresie
próbnym, by udowodnić, że potrafi odpowiedzieć
na wszystkie skomplikowane pytania mieszkańców?

RenataR.Kluczna

Sebastian M. skazany w Anglii

Od kogo brał pieniądze
prezydent Matyjaszczyk?
W poniedziałek zakończył się w Wielkiej Brytanii proces Sebastiana M., znanego częstochowskiego biznesmena (Dospel, ArtHauss), głównego sponsora kampanii prezydenckiej Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD)
w 2010 r.
Sebastian M. prowadził w Częstochowie dwie duże ﬁrmy: Dospel i ArtHauss, był powiązany z Fundacją „Atena”, sponsorował rodzime kluby sportowe, angażował
się w działalność polityczną w lokalnym środowisku lewicowym.
czytajnastronie3
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Stateczna, sympatyczna
i zadbana 69 letnia Pani
na emeryturze pozna
miłegoPanabeznałogów.
Troskliwegoprzyjaciela
szukającegobratniej
duszy,zCzęstochowy
lubokolicRadomska.
Tel.698851395
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Cnota bezideowości
Kalendarz imienin
od 14 do 20 stycznia
14.I. - Niny, Feliksa, Hilarego
15.I. - Pawła, Izydora
16.I. - Włodzimierza,
Marcelego, Waldemara
17.I. - Antoniego, Jana,
Rościsława
18.I. - Piotra, Małgorzaty,
Bogumiła
19.I. - Henryka, Mariusza
20.I. - Fabiana, Sebastiana
Feliks - imię męskie pochodzenia
łacińskiego. Wywodzi się od słowa felix
(szczęśliwy, życzliwy) i oznacza człowieka
szczęśliwego lub życzliwego w stosunku
do innych. Popularne zdrobnienia: Felcio,
Felek, Feliś, Felunio, Felutek, Feluś. Znani
imiennicy: Feliks Dzierżyński – działacz
komunistyczny, Feliks Falk – reżyser filmowy, Feliks Nowowiejski – kompozytor
Nina - to imię przekształcone od imienia Janina, pochodzenia hebrajskiego,
od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska).
Uważane również za samodzielne imię,
pochodzące od mitycznego twórcy królestwa asyryjskiego Niniwy lub od greckiego imienia Ninos (Bóg łaskaw). opularne
zdrobnienia: Ninka, Nineczka, Ninusia.
Znani imiennicy: Nina Andrycz – aktorka
i poetka, Nina Ricci – włoska projektantka mody, Nina Terentiew – dziennikarka
telewizyjna.

ZaBAWA dla

W naszym kręgu geograficznym dominują cztery wielkie
religie monoteistyczne: chrześcijaństwo, islam, judaizm i ateizm.
Tak, nie pomyliłem się, ateizm
europejski jest religią monoteistyczną, bo doktrynalnie wierzy,
że nie istnieje jeden Bóg. Proszę
także, by nie mylić ateizmu z
obojętnością religijną, zwaną indyferyntyzmem. Prawdziwy ateista nigdy obojętny nie jest.
Mamy w Polsce stosunkowo małe doświadczenie wojen
religijnych, w związku z tym
trudno nam odróżnić jedno od
drugiego. Trzeba więc sobie
wyobrazić taki pub w Belfaście,
odwiedzany przez katolików,
protestantów, a na domiar złego
przez nowo przybyłych Polaków
i muzułmanów. Barman, chcąc
nie chcąc, musi w takiej sytuacji
dbać o własny indyferentyzm,
nalewając po równo każdemu
piwa, dbając jedynie, by klientela nie biła się po ryjach, nie tłukła
szklanek i nie pluła na podłogę.
Napiwek od protestanta smakuje tak samo jak od muzułmanina, klient nasz pan, a piwiarnia
nie jest agorą sporu publicznego.
A jednak, z punktu widzenia wierzącego dogmatyka taki barman
to ostatnia świnia i żywe zaprzeczenie tradycyjnych wartości.

Porządny, opiniotwórczy portal chrześcijański „Fronda” definiuje, że obojętność religijna jest
gorsza od ateizmu, jako dowód
wyliczając stosowne encykliki
papieskie. Przytacza także fragment Apokalipsy wg św. Jana
„skoro jesteś letni i ani gorący,
ani zimny, chcę cię wyrzucić z
mych ust”. Pewnie gdyby terroryści z tzw. Państwa Islamskiego
znali Apokalipsę z równą mocą
piętnowaliby „letnich”. Niestety, z braku intelektu i oczytania,
wolą operować nożem kuchennym zamiast słowem. Ateiści też
nie znoszą obojętnych, wrzeszcząc im do ucha, że chcą ich
przerobić na armię walczących
z klerem.
Błogosławieństwem naszej
tradycji była leniwość umysłowa Sarmatów (tak niesłusznie
piętnowana przez prof. Michała
Bobrzyńskiego), dzięki której
kwitła obojętność wobec sporów religijnych zmieniających
Europę w plac boju. Przodkowie
nasi aniołkami nie byli; gotowi
się byli mordować za gruszki na
miedzy, za krzywe spojrzenie, za
złe słowo... Przyjmowano ze zrozumieniem, że ktoś komuś dom
spalił, bo tamten ktoś wypasał
barany na cudzej łące... Ale mordować w imię innej interpretacji

DOROSŁYCH

Wedle gustu pokoloruj obrazek. Wymyśl tytuł i w chmurce dopisz komentarz.
Jeśli chcesz wyślij do nas. Najlepszy rysunek opublikujemy.

niejasnego wersetu z Biblii; to
przesada... Z tej błogosławionej
obojętności zrodziła się cnota
tolerancji.
Zasada jest prosta: żyj i pozwól żyć innym. Niech sobie
wierzą w co chcą, byle nas do
tego nie zmuszali. Lepiej być
letnim, niż w gorącym sporze
okładać się zimnym żelastwem.
Brzmi to miernie i żałośnie.
Być może: nasza kultura ceni
heroizm, ukazuje bohaterstwo
w obronie własnych przekonań,
gardzi kompromisem i tym podobnymi słabościami. W naszej
mitologii cenimy ideowość. Cóż
z tego? Mitologia mitologią, ale
dbajmy o skórę własną i bliźnich.
Niech sobie ktoś będzie ideowcem, ale bezobjawowym. Takim,
który nikogo nie będzie mordował, torturował, palił, topił, wieszał w imię swoich idei. Zdrowiej
mieć do czynienia ze skłonnym
do kompromisu oportunistą, niż
z bezkompromisowym ideowcem typu Dzierżyński.
Z obojętności (indyferentyzmu) nie da się wystrugać pięknego mitu. Nie stanie się ta cecha
przesłaniem poezji ani treścią
moralizatorskiego filmu. Ale,
najważniejsze: jest ona bezpieczna dla otoczenia. I ten walor wystarczy, by cenić cnotę ideowego
lenistwa.
JarosławKapsa

HUMOR

NA DOBRY TYDZIEŃ
Myśliwy zaprosił kolegów i chwali się swoimi trofeami:
– Oto skóra niedźwiedzia upolowanego na
biegunie południowym, tu lis z borów tucholskich, a tu lew zdobyty w Afryce.
Koledzy patrzą, a na środku ściany wisi głowa kobiety.
– A to co?
– To jest moja teściowa.
– A co ona taka uśmiechnięta?
– Cały czas myślała, że żartuję.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

François Boucher (1703-1770):
„Panna O’Murphy (Akt na sofie)” – 1751 r.
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Sebastian M. skazany w Anglii

Od kogo brał pieniądze
prezydent Matyjaszczyk?
W poniedziałek zakończył
się w Wielkiej Brytanii
proces Sebastiana M.,
znanego częstochowskiego
biznesmena (Dospel,
ArtHauss), głównego
sponsora kampanii
prezydenckiej Krzysztofa
Matyjaszczyka (SLD)
w 2010 r.
Sąd na Wyspach uznał go
winnym zarzucanych mu
czynów, w tym napaści
na biuro księgowe i próby
wyłudzenia podatku VAT.
Sebastian M. na pierwszej
rozprawie nieoczekiwanie
zmienił zeznania i przyznał
się do winy.
Brytyjski wymiar
sprawiedliwości zrobił
swoje, teraz czas na
działania polskich organów
ścigania. Już niebawem w
Polsce na Sebastiana M.
czekał będzie prokurator z
aktem oskarżenia m.in. o
pranie brudnych pieniędzy.
Sebastian M. prowadził w Częstochowie
dwie duże firmy: Dospel i ArtHauss, był powiązany z Fundacją „Atena”, sponsorował
rodzime kluby sportowe, angażował się w
działalność polityczną w lokalnym środowisku lewicowym.

Firmę Dospel, zaledwie 25-letni wówczas
Sebastian, przejął po ojcu Bogusławie M. w
2000 roku. Rodzinna firma była wówczas
międzynarodowym potentatem na rynku
wentylacji.
Ponad dekadę później Sebastian M. otworzył firmę ArtHauss, zajmującą się budową
domów pasywnych, czyli energooszczędnych. Już wtedy chętnie otaczał się lewicowymi politykami. W uroczystym otwarciu
siedziby firmy uczestniczyli Krzysztof Matyjaszczyk i jego ekipa.
W powstałym w 2012 roku filmie prezentującym miasto Częstochowa pojawiły się
migawki reklamujące ArtHauss. Darmowa
reklama na rzecz Sebastian M. za publiczne

PrezydentCzęstochowyKrzysztofMatyjaszczyk(SLD)zwizytąwfirmieDospel
SebastianaM.

pieniądze wzbudziła sprzeciw lokalnego środowiska biznesowego. Realizację filmu sfinansował magistrat.
Sebastian M. prócz zarabiania pieniędzy
chciał być mecenasem sportu. W 2012 roku
firma Dospel została tytularnym sponsorem
Włókniarza. Zaraz potem młody biznesmen
skonfliktował się z innym dużym sponsorem
- Arturem Sukiennikiem. Panowie wymieniali się na forach internetowych wzajemnymi oskarżeniami.
W ramach działalności sportowej Sebastian M. sponsorował koło wędkarskie Okoń,
które zresztą przez jakiś czas nosiło dumną
nazwę Okoń-Dospel. Radny SLD Dariusz
Kapinos w owym czasie był organizatorem
licznych imprez i festynów wędkarskich,
na których w towarzystwie Sebastiana M.
pojawiała się - mniej lub bardziej oficjalnie - wierchuszka SLD, w tym Marek Balt i
Krzysztof Matyjaszczyk.
Sebastian M. słynął również z ekscentrycznych zainteresowań. Był miłośnikiem
egzotycznych zwierząt. Zafundował sobie
pumę, z którą paradował po mieście.
W Niwkach w gminie Kłomnice próbował
zorganizować minizoo. Sprowadził dwa tygrysy, ponoć łagodną niedźwiedzicę, alpaki
i bizony. Biznes „zoologiczny” w jednak nie
wypalił, minizoo nie zostało otwarte.
Sebastian M. nigdy nie krył też swojej
sympatii do lewicowych polityków, wspierał
ich, pomagał finansowo i zapewne liczył na
wzajemność. W 2010 roku stał się najhojniejszym sponsorem kampanii wyborczej
Krzysztofa Matyjaszczyka – oficjalnie wpłacił maksymalną dopuszczalną kwotę około 20 tys. zł. Od tego momentu współpraca

pomiędzy Sebastianem M., a nowymi władzami miasta bardzo się zacieśniła. Jednym
z pomysłów, które miał Sebastian M., wykorzystując swoje dobre relacje z władzami
Częstochowy, dotyczył 30-letniej dzierżawy
1,5-hektarowej działki, będącej własnością
miasta. Po naszych publikacjach, w których
pytaliśmy o cel dzierżawy (nigdy nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi), biznesmen wycofał się z planowanej inwestycji.
W 2014 r. Sebastianem M. zainteresowały
się polskie organa ścigania. Częstochowski
biznesmen i jego firmy były objęte śledztwem
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Dochodzenie przeciwko niemu prowadzi także
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie pod
kątem „wyłudzania pieniędzy, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej”. Liczne przesłuchania świadków, w tym księgowych i członków
zarządów firm Sebastiana M. miały posłużyć
ustaleniu faktów ewentualnego wyłudzenia
ponad 50 milionów złotych VAT-u przez biznesmena na międzynarodową skalę. Poufne
źródła podają, iż w proceder ten zamieszani
są szeregowi pracownicy jego firm, dyrektor
i prezes – prywatnie siostra partnerki, która
w lipcu 2014 roku spędziła trzy miesiące w
areszcie w związku ze sprawą niedoszłego
szwagra. Tak zwany wątek polski zawiera
wiele pikantnych szczegółów. Dochodzenie
w Częstochowie trwa, ale prokuratura ma
twardy orzech do zgryzienia. Obecnie biznesmen przebywa w Anglii i nic nie zapowiada, by prędko Wyspy opuścił.
Na początku 2014 r. - o czym informowały angielskie media – częstochowianin
dopuścił się kolejnych przestępstw, tym razem na terenie Wielkiej Brytanii. Na zlecenie

Sebastiana M. do jednego z biur księgowych
w Londynie wtargnęło kilku uzbrojonych
mężczyzn (notabene biuro zajmowało się
obsługą księgową firm Sebastiana M. zarejestrowanych w Anglii). Celem napaści była
próba wymuszenia na właścicielach biura,
zaksięgowania dokumentów umożliwiających wyłudzenie podatku VAT w okresie 3
miesięcy w wysokości 750 tys. funtów miesięcznie. Napastnicy zbiegli, zabierając z biura kilkanaście tysięcy funtów i kilka cennych
przedmiotów.
Dość szybko brytyjskie organa ścigania
doszły, że za zdarzeniem stoi Sebastian M.
Został on zatrzymany na jednym z londyńskich lotnisk i aresztowany na trzy miesiące.
Sebastian M. opuścił więzienie po wpłaceniu
kaucji w wysokości 25 tys. funtów. Dostał
zakaz opuszczania Wysp Brytyjskich i objęto go nadzorem elektronicznym Birmingham
Police (obroża na nodze uniemożliwiająca oddalanie się od miejsca zamieszkania).
Sprawą tzw. wątku angielskiego zajmował
się specjalny wydział Flying Squad („Lotny
Szwadron Policji Brytyjskiej”).
Postępowanie przeciwko Sebastianowi M.
związane z przestępstwem, którego dopuścił
się w Anglii zapewne zakończyłoby się już
dawno. Ponieważ jednak współoskarżoną
była jego ciężarna konkubina, sąd czekał z
rozpoczęciem rozprawy aż dziecko przyjdzie
na świat, co stało się kilka tygodni temu.
W ostatni poniedziałek doszło do pierwszej rozprawy przed sądem w Carmarthen/
Walia. Wcześniej Sebastian M. twierdził w
prokuraturze, że jest niewinny. Podczas poniedziałkowej rozprawy oskarżyciel przedstawił tak mocne dowody, w tym nagrania,
że Sebastian M. zmienił zeznania i przyznał
się do winy. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że prokuratura domagała się prawie 20
lat pozbawienia wolności dla Sebastiana M.
Przyznanie się do winy zapewne zaoszczędziło mu kilka lat. Z naszych źródeł wynika,
że mimo wszystko wyrok będzie dwucyfrowy.
Angielski sąd zamknął przewód sądowy,
uznając Sebastiana M. winnym, natomiast
wymiar kary, zgodnie z tamtejszym prawem,
ogłosi za około dwa tygodnie.
Ciekawe, kiedy i czy w ogóle zakończy
się częstochowskie postępowanie przeciwko
Sebastianowi M.?
Mają fatalną pogodę prawie przez cały
rok, brak im ułańskiej spontaniczności nie
wspominając o drętwych dowcipach, i na
dodatek jeżdżą po lewej stronie jezdni – w
zasadzie nie mamy czego zazdrościć Anglikom prócz... sprawnie działającego wymiaru
sprawiedliwości.

RenataR.Kluczna
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Poseł Jaskóła w natarciu – po naszej publikacji

@ Nie masz pracy?
Daj się zaadoptować politykowi
Anonim: Wielki „szacun” dla Matyjaszczyka, kto zrobi
to referendum jak wszyscy przeciwnicy są pracownikami
prezydenta, przebiegłość godna lisa. A co my obywatele
możemy z tym zrobić? Proponuję żeby związki pracownicze podały mieszkańcom zestaw wszystkich niepotrzebnych Baltów, Giżyńskich, żon radnych PiS itd i ich pensje.
Kwotę podzielmy przez liczbę mieszkańców płacących za
śmieci i odliczmy od opłat. To jedyny sposób na darmozjadów i bezczelnych polityków.
RedisBad@wp.pl:szef lokalnego Pisu i związki z postkomunistami?! Co na to wszystko Jarosław Kaczyński, który na każdym kroku nakreśla konieczność dekomunizacji
państwa....
oko: no nie wierze, zakłamane pisiory.
oświecony:A to ja teraz już wiem dlaczego każdego mądrego trzeba w tym mieście pomówić, zniszczyć, wyrzucić,
hejtować... żeby zostało miejsce dla Babki synów! wstyd,
po tylu latach wielki biznes jeszcze się nie upomniał o takich specjalistów?
Anonim: dlatego pisze że pis jest ok ale poza tą bandą
w Częstochowie.
Ja: Głosowałem na Dude, głosowałem na Głębockiego.
Ale się zawiodłem. A może by synuś spróbował sił w korporacji!
Anonim: Miasto straconych szans i beznadziei bo „jacy
panowie taki ich kram”. Odrębnością mydlą oczy glupim
wyborcom a w rzeczywistości jedna wielka koalicja SLD,
PO, PiS. Proponuje temu przekupnemu posłowi Giżynskiemu zrobić swojego synalka wojewodą w tym podobno tworzonym województwie przecież należy mu się po tatusiu
sukcesja. Inna sprawa że plany mają na 2050 r. tak jak z
uniwersytetem który ten „mąż stanu” tworzy już 20 lat.
Jateż:Jestem wyborcą PiS-, ale jak to czytam to zaczynam się zastanawiać czy dobrze robię. Co na to Pani Wiśniewska, Pan Głębocki, Pan Panie Arturze Sokołowski?
Nie dziwi Was że władze SLD zatrudniają tegoż eksperta
– edukatora!?
Anonim: Będąc członkiem PIS, czuję się zażenowany i
oszukany. Oto dowód na to, że nic się w mieście nie zmieni.
jak.nowak1@wp.pl: Większość struktur PIS- u uważa,
że Prezes Kaczyński powinien przerwać już dawno tą sytuację z posłem Giżyńskim...

@ Noworoczny prezent Matyjaszczyka
dla PO. Szewiński wiceprezydentem
Anonim: czy już elita Matyjaszczyka przepisała się do
PO? Bo skąd będą mogli startować w wyborach parlamentarnych i do senatu? Przy okazji wróci szansa na stołek dla
Balta. Bo coś za coś.
Anonim: Łoziński miał złagodzić u wyborców wieść o
koalicji. Teraz punktowo wprowadzają coraz większe dziadostwo.
Anonim: I wyszło, że protoplastka koalicji z SLD niejaka Leszczyna to także wieszczka. Teraz wiadomo po co ta
koalicja! Wstyd, hańba, żenada. Czy jest w tym mieście jakiś KOD, KOT, czy inny BIES żeby to towarzystwo wreszcie pogonić. Czas na dobre rzetelne władze dla tego miasta.
Szewiński wstyd, może nadajesz się do noszenia teczki
temu durnowatemu Krawczykowi zamieńcie się rolami będziesz teraz asystentem radnego.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Wspólnoty pod
skrzydłami Jaskóły
Temat częstochowskich Wspólnot Mieszkaniowych,
który poruszaliśmy już wielokrotnie na naszych
łamach, ma ciąg dalszy w Sejmie. Poseł Tomasz Jaskóła
(Kukiz`15) skierował do dwóch ministerstw interpelację poselską w sprawie wątpliwości, czy miasto
Częstochowa powinno płacić podatek dochodowy od
korzyści za utrzymywanie w czystości jego terenów,
przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
„Do Ministra
Finansów,
Ministra Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
W Częstochowie na około 700 budynków (tzw. komunalnych) ponad 400 zarządzanych jest dziś przez
Wspólnoty Mieszkaniowe.
Zgodnie z ustawą Wspólnoty Mieszkaniowe tworzą
lokatorzy którzy wykupili
mieszkania na własność od
Gminy oraz lokatorzy którzy
mieszkań nie wykupili i w
imieniu tych ostatnich występuje Gmina. Prawie wszystkie budynki, które posiadają
Wspólnoty Mieszkaniowe,
są ich własnością po tak zwanych obrysie budynku, czyli
tak jak stoją zewnętrzne ściany bloku. Wszystko wokół
nie jest Wspólnot – trawniki,
chodniki, parkingi. Właścicielem tych terenów jest miasto Częstochowa.
Sprawa dotyczy utrzymania czystości i porządku na
terenach przylegających do
budynków, (zgodnie z ustawą o czystości i porządku w
gminach) w tym pielęgnacji
zieleni, a zwłaszcza ponoszenia za to kosztów. Wspólnoty
Mieszkaniowe nie są właścicielami gruntów wokół bloków, a mimo to utrzymują je
w czystości z własnych pieniędzy, same Wspólnoty zastanawiają się czy w związku
z tym, że sprzątają nieswoje
tereny to czy przypadkiem

nie naruszają prawa?
Z informacji i materiałów
od mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, które
zebrał lokalny Tygodnik 7
dni wynika, że Wspólnoty
Mieszkaniowe, zarówno te
wyodrębnione (administrowane przez prywatne firmy),
jak i nadal pozostające w
administracji ZGM-u, płacą
z własnych pieniędzy za porządek wokół bloków, chociaż tereny te są własnością
miasta. Większość Wspólnot
Mieszkaniowych za własne
pieniądze sprząta trawniki,
chodniki, parkingi, pielęgnuje drzewa i krzewy, w czasie
zimy kupują piach na chodniki. Wspólnoty mają na
wszystko dokumenty i faktury. Powtórzę raz jeszcze, właścicielem tych terenów jest
Gmina Miasto Częstochowa.
Magistrat i Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Częstochowie przez lata
akceptowali taki proceder.
Dobrowolnie czy nie, miasto
Częstochowa zyskuje wymierne korzyści, ponieważ
nie sprząta swoich terenów,
bądź sprząta je w ograniczonym zakresie, a więc mamy
do czynienia z „nieodpłatnym świadczeniem”, co
powinno skutkować zobowiązaniem podatkowym. W
2010 roku prezydent miasta
wydał na bazie uchwały rozporządzenie w sprawie zasad
wydzierżawiania Wspólno-

tom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy
Miasta Częstochowy przylegających do nieruchomości
tych Wspólnot, ale nie daje
ono żadnych praw do dysponowania dzierżawionym
terenem, a jedynie opłaty, z
tytułu czynszu dzierżawnego
i podatku od nieruchomości,
obciążających Wspólnoty.
Opiszę jeden z wielu przykładów pokazujący nadużycia ze strony Gminy Miasta
Częstochowy z jakimi mamy
do czynienia.
Jedna ze Wspólnot chciała postawić rusztowanie wokół bloku, aby go docieplić.
Otrzymała odpowiedź, że
owszem może to zrobić po
uiszczeniu kilkunastu tysięcy złotych, gdyż „wchodzi”
na grunt (trawnik, chodnik)
należący do Gminy Miasta Częstochowy, mimo że
Wspólnota przez lata teren
ten utrzymywała w czystości. Ostatecznie Wspólnota z
uwagi na zbyt wysokie koszty dzierżawy terenu z docieplenia zrezygnowała.
Na początku lat 90 Gmina
Miasto Częstochowa przekazała nieruchomości miejskie
w zarządzanie swojej spółce ZGM. W 2012 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta
Częstochowy
uszczegółowiono zakres obowiązków
ZGM-u względem Gminy
Miasta Częstochowa. Wśród
nich jest utrzymanie porządku i czystości terenów
przyległych do budynków, a
tereny te stanowią własność
Gminy. Często Wspólnoty
Mieszkaniowe sprzątające ze
swoich środków nie wiedzą,
że właścicielem terenu jest
Gmina Miasto Częstochowa.
W związku z tym uważam,
że do nieodpłatnych świadczeń, które wykonują Wspól-

noty Mieszkaniowe na rzecz
Gminy Miasta Częstochowa.
Zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych, Gmina czerpie z tego
tytułu korzyści, dlatego że
obowiązki utrzymania czystości swoich terenów przerzuca na Wspólnoty Mieszkaniowe, a co za tym idzie
nie ponosi żadnych kosztów.
Gmina Miasto Częstochowa
łamie tym samym ustawę o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która ją
obowiązuje. Proceder ten zapewne ma miejsce również w
innych miastach Polski.
W związku z powyższym
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i odpowiedź
na następujące pytania:
Czy Gmina Miasto Częstochowa powinna płacić podatek dochodowy wynikający
z przychodu od korzyści za
„nieodpłatne świadczenie”,
które na rzecz miasta Częstochowa wykonują Wspólnoty
Mieszkaniowe?
Czy Gmina Miasto Częstochowa powinna ponosić
koszty utrzymania czystości
gruntów których jest właścicielem?
Tomasz Jaskóła
Poseł na Sejm RP”.
Nie po raz pierwszy ta
sprawa trafia do Ministerstwa Finansów. W 2015 roku
redakcja 7 dni wystosowała do ministerstwa oficjalne
zapytania. Temat pilotowała
posłanka Izabela Leszczyna, ówczesna wiceminister
finansów. Niestety, robiła
to tak (być może z uwagi na
lokalną koalicję SLD-PO),
by sprawa nie została wyjaśniona.
Liczymy, że innemu posłowi się uda.
Do tematu powrócimy.
RenataR.Kluczna
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Likwidator wyjaśnia,
jak sprzedaje „Ankę”
Sprawa budowy marketu na nieruchomości likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Dziewiarskiego „Anka”
przy al. Niepodległości 14 (pisaliśmy już kilkakrotnie) budzi coraz większe emocje. Zaniepokojeni są nie tylko właściciele udziałów spółdzielni oraz niektórzy radni, ale także mieszkańcy dzielnicy Ostatni Grosz. Zdaniem ostatnich nie
ma potrzeby budowy kolejnego pawilonu wielkopowierzchniowego, gdyż tuż obok niedawno powstał market Netto.
Byli pracownicy (właściciele udziałów spółdzielni) natomiast domagają się od likwidatora szybkiej sprzedaży nieruchomości „Anki”, bo liczą na wypłatę pokaźnych kwot z udziałów.
Oferenci, którzy dotychczas zgłaszali
się do likwidatora nie są zainteresowani
wykorzystaniem budynku dawnego zakładu, choć jest w zupełnie dobrym stanie,
lecz jego wyburzeniem i postawieniem w
tym miejscu hali pod market. Inwestorzy
stawiają jednak warunki, domagają się
zmiany układu komunikacyjnego przy
al. Niepodległości, wprowadzenia dodatkowego pasa do skrętu w lewo oraz sygnalizacji świetlnej z przejściem dla pieszych naprzeciw marketu. Na to z kolei
nie wyraża zgody Miejski Zarząd Dróg
i Transportu w Częstochowie. Po serii
naszych artykułów tematem zainteresowali się radni miasta Częstochowy oraz
parlamentarzyści. Różne grupy interesu
zaangażowane w sprawę sprzedaży nieruchomości po byłej spółdzielni „Anka”
oskarżają się na nawzajem i obarczają
odpowiedzialnością za doprowadzenie
do sytuacji patowej. Swoje stanowisko
przesłał do naszej redakcji likwidator:
Biuro Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o.
z siedzibą w Sosnowcu.

„Wyjaśnienia likwidatora Spółdzielni Inwalidów „Anka” dotyczące
dwóch artykułów zamieszczonych
w Tygodniku Regionalnym „7dni”
w dniach 3 i 17 grudnia 2015 r., a
dotyczących procesu likwidacyjnego
Spółdzielni Inwalidów „Anka”:
Biuro Doradztwa i Usług „Hera” sp.
z o.o. w Sosnowcu została likwidatorem
Spółdzielni Inwalidów „Anka” w dniu
01.07.2012 r. - po rezygnacji poprzedniego likwidatora. Począwszy od tego
momentu likwidator podjął działania celem sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Częstochowie przy Al. Niepodległości 14. Działania przyniosły efekt w
postaci złożenia listu intencyjnego o zakupie nieruchomości przez firmę Sigma
Group z Katowic. 3 marca 2014 r. została podpisana przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości za kwotę
2,5 mln. Warunkami zawarcia ostatecznej umowy było uzyskanie przez Sigma
Group warunków zabudowy, a także
pozwolenia na budowę. Jednocześnie
Sigma Group zobowiązała się do comiesięcznej wpłaty zaliczki w wysokości 10
tys. zł począwszy od marca 2014 r.
Od listopada 2014 r. do maja 2015 r.
trwała korespondencja pomiędzy Sigmą,
a MZDiT w Częstochowie, której finałem było pismo z 7 maja 2015 r. informujące Sigmę, że MZDiT zaproponowane rozwiązanie obsługi komunikacyjnej
opiniuje negatywnie.
Sigma Group pismem z dnia 25 maja
2015 r. skierowanym do Urzędu Miasta
Częstochowy przedłożyła skorygowaną
koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z obsługą komunikacyjną uwzględniającą uwagi i wytyczne
MZDiT, jednocześnie wnosząc o wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy.
W czerwcu i lipcu 2015 r. Urząd Miasta Częstochowy informował Sigmę, jak
również likwidatora Spółdzielni oraz
członków Spółdzielni, że wydanie wa-

runków zabudowy jest kwestią czasu.
Ponowne zapewnienia padły w sierpniu
2015 r. Natomiast 9 sierpnia 2015 r.
Urząd Miasta poinformował Sigmę, że
wnioskowana inwestycja nie może być
obsługiwana komunikacyjnie w sposób
przedstawiony we wniosku.
We wrześniu 2015 r. likwidator
„Hera” pozyskał kolejnego klienta na
zakup nieruchomości – Silesia Equity
Holding sp. z o.o. w Katowicach, który
złożył oficjalną ofertę zakupu nieruchomości za kwotę 2.650.000 zł.
Likwidator o zaistniałej sytuacji poinformował członków spółdzielni na
spotkaniu 20 października 2015 r., na
którym ustalono między innymi, że
sprzedaż nieruchomości nastąpi kupującemu, który szybciej załatwi formalności związane z warunkami zabudowy
i pozwoleniem na budowę. W związku
z powyższym 4 listopada 2015 r. została formalnie rozwiązana umowa przedwstępna z firmą Sigma Group.
6 listopada 2015 r. likwidator odbył
spotkanie z prezydentem Częstochowy
na temat sytuacji związanej ze sprzedażą
nieruchomości, prosząc o przyśpieszenie
wydania warunków zabudowy. Efektem
było kolejne spotkanie (24 listopada) likwidatora i członków Rady Nadzorczej
z wiceprezydentem miasta, który zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do przyśpieszenia wydania
warunków zabudowy. Likwidator poinformował, że w trakcie trwania umowy
przedwstępnej z firmą Sigma Group do
Spółdzielni wpłynęła kwota zaliczki 190
tys. zł netto, która została wykorzystana
na spłatę bieżących zobowiązań (płace pracowników, koszty energii, opału,
częściowa zapłata zobowiązań wobec
US i BDiU „Hera” sp. z o.o., Archiwum
Mirex).
Likwidator stwierdza, że w chwili
obecnej dwie firmy są zainteresowane
zakupem nieruchomości i jej sprzedaż
nastąpi kupującemu, który szybciej załatwi formalności związane z uzyskaniem
warunków zabudowy i pozwoleniem na
budowę.
Ponadto likwidator informuje, że
do 30 grudnia 2015 r. Urząd Miasta w
Częstochowie nie wydał postanowienia

o warunkach zabudowy i pozwolenia na
budowę. Likwidator 28 grudnia 2015 r.
wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta
Częstochowy o rozważenie możliwości
zakupu nieruchomości.
Przedłużający się proces likwidacji
sprzyja Urzędowi Miasta, ponieważ likwidator co roku nalicza na rzecz miasta
ok. 100 tys. zł podatku od nieruchomości
i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które Urząd uzyska po ewentualnej
sprzedaży nieruchomości.
Dodatkowo wyjaśniam, że firma Sigma Group nie wpłacała likwidatorowi
żadnych kwot. Natomiast kwotę 10 tys.
zł wpłacała na konto Spółdzielni Inwalidów „Anka” na poczet sprzedaży nieruchomości przez okres 19 miesięcy.
Rozliczenie tej zaliczki następowało
w bilansach rocznych Spółdzielni zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie członków. Pragnę poinformować
również, że o działaniach związanych z
likwidacją majątku Spółdzielni, likwidator na bieżąco informował członków
Rady i członków Spółdzielni na Zebraniach Członków i Walnych Zgromadzeniach, którzy akceptowali informacje o
działalności, udzielając w tych sprawach
absolutorium likwidatorowi.
Likwidator dokłada starania o jak najszybsze zakończenie procesu likwidacji
i nie jest w jego interesie przedłużanie
procesu likwidacji o czym wielokrotnie
informował członków Spółdzielni. Warunkiem zakończenia likwidacji jest jednak sprzedaż nieruchomości, co nie było
zależne od likwidatora.
Reasumując, informuję że proces likwidacji przebiega zgodnie z prawem
spółdzielczym, co potwierdza przeprowadzana corocznie lustracja przez lustratora Krajowego Związku Spółdzielni
Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
w Warszawie, a także udzielanie likwidatorowi corocznie i jednogłośnie absolutorium.
Likwidator
Biuro Doradztwa i Usług „Hera” Sp.
z o.o.
Prezes Zarządu Henryk Zdebski”
Tekst zawiera obszerne fragmenty
wyjaśnień likwidatora. Do tematu powrócimy.
RenataR.Kluczna
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 Częstochowianin w finale Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana
przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem
jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych
osób. 59 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
zakwalifikowało się do tegorocznego finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy logistycznej. Przed nimi finałowy
sprawdzian wiedzy – 4 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Logistyki. Swoje miejsce w ostatnim etapie wywalczył
także Piotr Tomczak – reprezentant Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Stawka finału to
bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, miejsca na
praktykach i stażach w wiodących firmach logistycznych
oraz nagrody rzeczowe.
 Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie
Częstochowianie mogą już korzystać w kilku punktach miasta z bezpłatnej pomocy prawnej. Część z nich prowadzą
organizacje pozarządowe pożytku publicznego, które będą
corocznie wyłaniane w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez 5 dni w tygodniu,
przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zakres możliwych do
uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Ustawa określa, że uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, w
szczególności: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65
lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość uzyskać informację o przepisach prawa, informację o sposobie rozwiązania
problemu prawnego pomoc w sporządzeniu dokumentów.
Adresy punktów udzielających pomocy prawnej:
*Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, pokój 23, pn-pt 7:30-11:30
*Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, pokój 23, pn-pt 11:30-15:30
*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. POW 2, lok.7,
pn-pt 7:30-11:30
*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. POW 2, lok.7,
pn-pt 11:30-15:30
*powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Niepodległości 20/22, lok. 30, pn-pt, 7:30-11:30
*powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Niepodległości 20/22, lok. 30, pn-pt 11:30-15:30
*powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji
Społecznej, ul. Legionów 58, lok.5, pn-pt 7:30-11:30
*powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji
Społecznej, ul. Legionów 58, lok.5, pn-pt 11:30-15:30
*powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Szkoła Podstawowa Nr 42, Al. AK 68A, parter, pn-pt
15:00-19:00
 Karnawałowo w Filharmonii
*15.01.2016, godz. 18.00, Gala XV Jubileuszowej Edycji
Konkursu Jurajski Produkt Roku 2015
*17.01.2016, godz. 16.00, Klasyka po bandzie, Waldemar
Malicki, Filharmonia Dowcipu. Organizator: Agencja
ESKANDER
*18 – 22.01.2016, Muzyczne hocki – klocki, godz.8.30,
9.30, 10.30, 11.30. Audycje z cyklu Filharmonia Dzieciom
 Nie wchodź na lód!
W związku z aurą sprzyjającą powstawaniu lodu, ratownicy
OM WOPR Katowice dokonali w ostatnim czasie inspekcji
zbiorników wodnych. Świeżo zalodzone akweny mają grubszą pokrywę lodową przy brzegu i cieńszą w głębi, różnice
dochodzą do kilku centymetrów. Obecnie na większości
akwenów pokrywa lodowa jest zbyt cienka do wchodzenia
na nią, uprawiania sportów czy wędkarstwa. Temperatury wskazują na pogorszenie się warunków w najbliższych
dniach. Jeżeli nawet przy próbie wejścia warstwa lodu wytrzyma przy brzegu, to dalej lód na pewno się zarwie.

WIELKI HOROSKOP
Baran, w 2016 roku może pomyśleć o romansie.
Niezależnie od tego, czy jest samotny czy w stałym
związku, powinien zaplanować romantyczne wieczory
dla siebie i ukochanej osoby.
Baran będzie próbował w tym roku zająć się bardziej
osobistym rozwojem, co zachęci go do ograniczenia ilości
czasu poświęcanego na pracę zawodową. W efekcie więcej
czasu spędzi w domu, razem z rodziną.
W życiu zawodowym sytuacja będzie raczej spokojna
i przede wszystkim stabilna. Baran nie będzie miał
powodów do niepokoju, ale też nie powinien liczyć
na oszałamiające sukcesy. Nawet jeśli jego obecne
przychody nie będą w pełni zadowalające, a wydatki
nieco wzrosną – Baran nie ma powodów do smutku.

W miłości Byk spodziewać się może przejściowych
kłopotów. Na szczęście wszystkie nieporozumienia szybko
zostaną wyjaśnione i zła atmosfera rozejdzie się po
kościach. W pogodzeniu się pomoże niedrogi prezent.
Ważnym elementem kariery Byka w tym roku okażą się
inni ludzie. Byk musi zacząć bardziej udzielać się w grupie.
Współpracownicy cenią jego zaangażowanie, ale nie
podoba im się samowystarczalność Byka. Staje się on
przez to nieco wyobcowany i sprawia wrażenie wyniosłego.
Finanse Byka od dłuższego czasu są w dobrej kondycji.
Nie inaczej będzie w roku 2016. Jego powodzenie będzie
się utrzymywać. W efekcie Byk może liczyć na spory
sukces w prowadzeniu własnego biznesu. Jeśli pracuje
u kogoś może spodziewać się poważnego awansu.

Rodzina będzie dla Bliźniąt o wiele ważniejsza niż
w poprzednich latach. Nareszcie zauważą, jak doniosłe
znaczenie ma poczucie więzi z drugim człowiekiem,
zwłaszcza z najbliższego otoczenia.
Bliźnięta będą miały w 2016 roku dużo szczęścia w pracy.
Ich kariera rozwija się pomyślnie już od jakiegoś czasu, ale
dopiero teraz zaczną odczuwać prawdziwe spełnienie i zadowolenie. Nadszedł czas na tak zwane „odcinanie kuponów”.
Dobra passa w pracy przełoży się oczywiście na bardzo
zadowalającą sytuację finansową. Bliźnięta nie będą w tym
roku narzekać na brak pieniędzy. Oczywiście nic nie przyjdzie łatwo, ale wysiłek zawodowy przyniesie krocie.
Odpocznij, nadszedł czas, by ktoś inny na chwilę przejął
biznes czy zaspokajał potrzeby innych.

Prywatne życie Raka stanie się bardziej pogodne dzięki
poprawie relacji z członkami rodziny. Pojawi się kilka okazji
do spędzenia razem większej ilości czasu – np. wycieczki
za miasto czy dłuższe spacery, połączone z piknikiem.
To znacznie umocni więzi rodzinne i sprawi, że Rak
poczuje się silniejszy.
Kariera Raka właśnie w tym roku będzie rozwijać się
w dobrym kierunku. Szykuje się awans lub inna pozytywna zmiana o ogromnym znaczeniu dla dalszej kariery. Rak
nie przegapi takiej okazji. Raczek może świętować sukces.
Większość finansowych decyzji poprzednich lat była prawidłowa i teraz odczuwa płynące z nich korzyści. Ktoś zaproponuje Rakowi intratny interes. Zdarzy się to w pierwszych
miesiącach roku. To będzie prawdziwa okazja i grzechem
byłoby z niej nie skorzystać.

Lew w 2016 roku zacznie wreszcie dostrzegać, czego tak
naprawdę chce w miłości. Do tej pory nie za bardzo zdawał
sobie z tego sprawę, przez co jego związki przechodziły
dużo niespokojnych okresów. Lew otrzyma od losu szansę
na płomienne przeżycia w ramionach kogoś wyjątkowego.
Czy to będzie stały partner, czy też przelotny romans – Lew
z pewnością przeżyje wiele namiętnych nocy.
Rok 2016 to czas pracy zespołowej. Lew nie powinien
zatem izolować się od współpracowników. Lepiej niech
pracuje w grupie i powstrzyma swój pęd do udowadniania własnej wyższości. Nie jest w stanie poradzić sobie ze
wszystkim samodzielnie. Tylko razem z innymi ludźmi może
osiągnąć coś wielkiego. Zatem poskramianie dumy i wspomaganie współpracowników zapewni mu sukces.

Panna często w sprawach prywatnych zapomina, że warto
poświęcić nieco więcej czasu rodzinie i za bardzo skupia
się na swoich pragnieniach. W efekcie zaniedbuje najbliższych. W tym roku jednak pojawi się szansa na poprawę.
Panna poczuje większą chęć do zacieśniania więzi i wyjdzie
jej to całkiem nieźle. W domu zacznie panować harmonia,
co ukoi zszargane nerwy Panny.
W życiu zawodowym Panna nadal będzie chciała osiągnąć
jak najwięcej, często przeceniając swoje możliwości, ale
z czasem uświadomi sobie, jak bardzo takie podejście
szkodzi jej karierze. Zamiast przyspieszyć awans, oddala go.
Panna spróbuje więc ograniczyć ilość nakładanych na
siebie zadań i planować z wyprzedzeniem rozsądną ilość
pracy na każdy dzień.

P NA 2016 ROK
Ogólna atmosfera rodzinna będzie dla Wagi w 2016 roku
coraz lepsza, a pod koniec roku można wręcz mówić
o sielance. Wszyscy członkowie rodziny zaczną się dogadywać – nawet w najtrudniejszych sprawach. W efekcie Waga
zyska doskonałe samopoczucie i jeszcze więcej energii do
działania.
Praca to sfera, która będzie dla Wagi wyjątkowo pomyślna
w tym roku. Jej zakład pracy będzie przeżywał intensywny
rozwój. Pojawią się nowe zamówienia i Waga będzie
miała w związku z tym kolejne obowiązki. Nie zmartwi to
jej jednak, ponieważ wraz z większą ilością pracy pojawi
się podwyżka lub przeniesienie na inne stanowisko.
Rozwój firmy będzie w dużej mierze zależał właśnie od Wagi.
W sumie będzie to wręcz idealny czas na intensywną
pracę i rozrywkę.

2016 to czas reﬂeksji nad sytuacją rodzinną Skorpiona.
Wcześniej dochodziło bowiem do kłótni oraz nieporozumień,
co doprowadziło do znacznego oziębienia stosunków.
Teraz emocje opadły i można zacząć ze sobą rozmawiać
o problemach.
Niech Skorpion zastanowi się nad swoim postępowaniem
oraz swym dotychczasowym podejściem do najbliższych.
Nie zawsze bywał w przeszłości sprawiedliwy i to może
się zemścić. Jeśli Skorpion chce uniknąć kolejnych
kłopotów, powinien zmienić swój sposób postępowania.
W tym roku czeka Skorpiona wiele ciężkich wyzwań.
Niestety nic nie przyjdzie mu łatwo. Będzie musiał naprawdę się napracować, żeby coś w pracy osiągnąć. W dodatku
pojawią się problemy kadrowe, co utrudni wykonywanie
obowiązków.

Po kilku latach chaosu nadszedł dla Strzelca wreszcie
czas spokoju i umacniania więzi. W przeszłości różnie
bywało pomiędzy członkami rodziny Strzelca, ale już w lutym
wzajemne relacje zaczną się normować.
Strzelec będzie w tym roku naprawdę niezły w wykonywaniu
swoich zawodowych obowiązków. Będzie bardzo zadowolony z tego, co dzieje się wokół niego. Projekty, których się
podejmie, będą szły dobrym torem i nic nie wskazuje na to,
że coś mogłoby się popsuć. Mimo to Strzelec zacznie wprowadzać kolejne usprawnienia w strukturze firmy.
W efekcie jego działań zakład pracy przejdzie znaczącą metamorfozę. Za sukcesami w pracy idą większe pieniądze.
To wspaniała wiadomość dla Strzelca, ponieważ w poprzednich latach nie było lekko pod tym względem.

W miłości Koziorożec nie odnotuje większych problemów.
Jest z natury pewny siebie, więc nie stanowi dla niego
trudności zawieranie nowych znajomości czy pogłębianie
starych. W tym roku nie czekają go, co prawda, spektakularne sukcesy w tej mierze, ale na nudę również nie będzie
narzekać.
Koziorożec będzie nadal dużo pracował, choć zajmie się
również rzeczami nie związanymi z wykonywanym zawodem.
Z tego powodu ciągle będzie miał sporo zajęć – w firmie
i w domu. Może się w ten sposób przepracować, więc powinien uważać. Kariera jest dla Koziorożca ważna, toteż nie
pozwoli sobie na zwolnienie tempa. Na szczęście w 2016
roku Koziorożec będzie miał okazję osiągnąć nagrodę za
swoją ciężką pracę i z pieniędzmi nie będzie miał najmniejszego problemu.

Miłość okaże się dla Wodnika w 2016 roku niezwykle ważna. Mimo że dotąd traktował ją dość powierzchownie, teraz
pozna prawdziwą siłę swoich uczuć.
Samotne Wodniki postarają się zdobyć względy kogoś,
o kim marzą już od dawna, ale dotąd nie było okazji do
pogłębienia znajomości. Wodnik nabierze śmiałości i nie
podda się, dopóki nie osiągnie celu.
Ilość wykonanej pracy Wodnika przełoży się w 2016 wprost
proporcjonalnie na jego dochody. Wodnik w tym roku nie będzie narzekał na brak gotówki. Wręcz przeciwnie. Chwilami
nie będzie wiedział, co z nią robić. Jego majątek powiększy
się, a Wodnik postanowi część swoich zasobów zainwestować. Wodnik powinien jednak pamiętać, że nadmiar pracy
sprzyja przemęczeniu i osłabia organizm.

Ryby powinny się uspokoić i pozwolić sobie na więcej
uśmiechu. Wprawią tym wszystkich w lepszy nastrój. Najważniejsze, żeby dobrze się bawić. Nawet jeśli członkowie
rodziny wymagają dużo uwagi, nie ma co się denerwować.
Niech Ryby pomyślą o sposobie na rozładowanie napięcia.
Z pewnością im się uda.
Praca Ryb w naturalny sposób zostanie odebrana przez
przełożonych jako godne szacunku zaangażowanie. W ten
sposób Ryby zdobędą przychylność wielu osób, co zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju kariery. Ryby zaczną
realizować nową ścieżkę, związaną z interesującym projektem, a zaufanie przełożonych pozwoli im działać na własną
rękę. Co prawda, będą odpowiedzialne za wyniki, ale nie ma
się czego bać. Wszystko będzie szło dobrze, co pozytywnie
Ryby odczują w portfelu.
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DAM PRACĘ
Producent soków – Korkus w Pajęcznie – zatrudni od zaraz operatorów ze
znajomością obsługi maszyn takich jak: etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator,
tunel foliujący, zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.
Warunki:– zatrudnienie na umowę o pracę
– wymagane doświadczenie o takim bądź podobnym profilu produkcyjnym
– wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia)
dla osób rokujących, możliwość zakwaterowania
tel. 34 311 17 90 , 508 399 530

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

PRZYJMIEMY
OSOBY
DO ROZNOSZENIA
GAZET
tel. (34) 374 05 02

16
Wszechobecna reklama
zachęca nas do kupowania coraz to bardziej
wymyślnych przedmiotów codziennego
użytku.
Dopiero po wydaniu
często niemałej kwoty,
okazuje się czy urządzenie warte jest swojej
ceny i czy rzeczywiście
się sprawdza.
Dwa razy w miesiącu
przetestujemy wybrane
gadżety i przedstawimy
ich słabe i mocne strony. Zanim wydasz krocie na być może nieużyteczną rzecz, sprawdź u
nas opinię o niej.
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Pokrywka
do kuchenki
mikrofalowej
Przedmiot wykonany z
tworzywa sztucznego służy do zakrywania każdej
potrawy podgrzewanej w
mikrofali.
Mocne strony:
– pokrywka zabezpiecza mikrofalę przed zabrudzeniem
podczas podgrzewania pryskającej żywności, dzięki
niej nie trzeba myć kuchenki, lecz tylko pokrywkę
– potrawy nią przykryte grzeją
się szybciej i równomiernie

– pokrywka o średnicy ok. 24
cm i głębokości 9 cm – rozmiarowo nadaje się praktycznie do każdej mirofali
– posiada kilka otworów
wentylacyjnych do odprowadzania nadmiaru pary
– pokrywka jest lekka, elastyczna i posiada poręczny
uchwyt
– wytrzymuje temperaturę
nawet stu stopni
– jest przezroczysta, co pozwala ocenić stan podgrzewanej potrawy
– nie jest trudno utrzymać
jej w czystości – można ją
łatwo umyć w zlewie, ale
także włożyć do zmywarki
– pokrywka przydaje się

nie tylko w mikrofali, ale
można jej użyć także do
przykrycia np. owoców lub
ciasta
– jest tania, można ją kupić
w każdym markecie lub w
sklepach ze sprzętem gospodarstwa domowego
Słabe strony:
– pokrywka o rozmiarach
mniejszych niż średnica ok.
24 cm nie przykryje całego,
większego talerza
– nie można nią przykryć wysokich naczyń
Cena:
Od 3 do 6 zł
Nasza ocena:
Pokrywkę
warto kupić.

OGŁOSZENIE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ogłoszenie o przetargu
WÓJT GMINY LELÓW o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lelów położonych w obrębie:
1. Nakło oznaczonej jako działka nr 786/1 o pow. 0,08ha, składająca się z użytku Bi-0,08ha,
zabudowana budynkiem byłego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Nakło 161a, opisana w
KW CZ1M/00048715/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem 42P - Teren usług i obiektów produkcyjnych o różnej funkcji i zróżnicowanych
usługach.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 070 zł.
Wysokość wadium 14 260 zł.
2. Ślęzany oznaczonej jako działka nr 1189/2 o pow. 5,3620ha, składająca się z użytku R VI-0,3893ha, RV-1,9562ha, ŁV-1,8211ha, ŁIV-0,0144ha, Ł/WV-0,1572ha, LsIV-1,0238ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00075261/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania, ZLD
- Teren przeznaczony na poszerzenie obszarów leśnych, ZL - Teren Lasów Państwowych ochronnych
i prywatnych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 157 230 zł.
Wysokość wadium 23 590 zł.
3. Ślęzany oznaczonej jako działka nr 1189/1 o pow. 0,5083ha, składająca się z użytku R V-0,5057ha, LsV-0,0026ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00075261/5. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem R2NU-Teren gminnego
wysypiska odpadów komunalnych typu ulepszonego i ich recyklingu, KD - tereny parkingów oraz
innych urządzeń związanych z komunikacją.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 370 zł.
Wysokość wadium 2 310 zł.
Po wylicytowaniu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 900 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów. W
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na
konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006
najpóźniej do dnia 19 lutego 2016 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 właściwego
rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Wadium
podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży,
zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Całość
wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu
notarialnego ponosi nabywca. Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy
sprzedaży, spowoduje unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli Gmina nie wskazuje granic działki. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych
powodów, informując 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
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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WYKAZ WÓD POLSKIEGO
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
OKRĘGU CZĘSTOCHOWA
UDOSTĘPNIONYCH DO
AMATORSKIEGO POŁOWU
RYB WĘDKĄ I OBOWIĄZUJĄCE NA NICH PRZEPISY
W 2016 ROKU
CZĘŚĆ 1
Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania
na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa:
- Na wszystkich wodach obowiązuje rejestracja połowu ryb
- Wymiary ochronne:
sandacz i szczupak do 50 cm, amur – do 40 cm (nie
dotyczy rzek), pstrąg potokowy – do 35 cm
- Limity dobowe połowu:
karp, amur – 2 szt. łącznie, pstrąg potokowy, lipień
– 2 szt. łącznie, sum – 2 szt.
Pozostałe gatunki i limity zgodnie z Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
- Inne.
Całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy,
zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich
wodach krainy pstrąga i lipienia, na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami
połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe ograniczenia w
wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.
pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz
dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich
obowiązują.

WODY GÓRSKIE
(KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA)
C 100
1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz.
Stoła
2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew
- całoroczny zakaz zabierania pstrągów potokowych i
lipieni
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C 101
rz. Warta od mostu w m. Zawiercie – Borowe Pole do
mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od
01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz
spinningowania.
C 101
rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od

01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz
spinningowania.
C 101
rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej
Kuźnicy.
C 200
rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do
mostu w m. Słowik
- odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w m.
Poraj przy ul. Nadrzecznej (przy Bacutilu) do mostu w m.
Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie
ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje
stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C 200
rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami
- zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C 201
rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu
drogowego w m. Knieja wraz z dopływami.
C 300
rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty
- pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od
01.09. do 31.01.
C 400
1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w
m. Przyłęk
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od
01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz
spinningowania.
C 401
rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od
01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz
spinningowania.
C 402
rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od
01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz
spinningowania.
W kolejnym numerze „7 dni” (część 2) opublikujemy
wykaz wód nizinnych.
red.
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Zawirowania związane z procesem licencyjnym, następnie jeszcze
większe zamieszanie z ustaleniem kształtu tegorocznych rozgrywek – ostatnie tygodnie dla kibiców żużla były niczym rollercoaster. Włókniarz Częstochowa ma jednak co świętować.
Po pierwsze zgodnie z najnowszymi ustaleniami „Lwy” wystąpią
w Nice Polskiej Lidze Żużlowej, czyli na zapleczu Ekstraligi, a po
drugie klub otrzyma z budżetu miasta bardzo wysokie – milionowe
dofinansowanie na promocję Częstochowy poprzez sport.

29 grudnia – I i II
liga połączone
– Cieszymy się bardzo z
uzyskania licencji. Uprawnia
nas ona do startów w drugiej
lidze, ale jesteśmy także gotowi na pierwszą ligę – przekonywał na początku grudnia
grudnia prezes Włókniarza,
Michał Świącik.
Szansa na występy „Lwów”
na zapleczu Ekstraligi pojawiła się po zamknięciu procesu licencyjnego. Licencji na
starty na żadnym szczeblu nie
otrzymały kluby z Gniezna,
Lublina, Ostrowa i Poznania i
tym samym na liście drużyn I
i II ligi, które otrzymały prawo
startu w sezonie 2016, widniało tylko jedenaście zespołów.
To z kolei oznaczało, że w I
lidze miałoby występować
sześć ekip, a w II – pięć. Takie rozwiązanie nie satysfak-

cjonowało jednak absolutnie
nikogo.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydawało się
połączenie obu lig i na taki
krok zdecydowała się Główna
Komisja Sportu Żużlowego.
29 grudnia w Poznaniu przy
„zielonym stoliku” spotkali
się przedstawiciele klubów I
i II-ligowych i podzielili 11
drużyn na dwie grupy. Ustalono, że w nich rywalizacja ma
toczyć się systemem każdy z
każdym, a najlepsze cztery zespoły z każdej grupy awansują
do play-offów. Grupowymi
rywalami Włókniarza miały
być: Lokomotiv Daugavpils,
Wybrzeże Gdańsk, Wanda
Kraków i KSM Krosno.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych ustaleń. Siła
argumentów, jakie kluby prawie jednogłośnie przedstawiły

Wielka kasa i I liga
dla Włókniarza

podczas spotkania w Poznaniu, wskazała na to, że połączenie tych dwóch klas rozgrywkowych jest najlepszym
rozwiązaniem – mówił nie
kryjąc radości sternik Włókniarza.

30 grudnia –
wielka kasa
przyznana
Chyba jeszcze więcej powodów do uśmiechów prezesowi Świącikowi przyniósł
dzień następny. Podczas ostatniej w roku sesji rady miasta,
na której ustalano budżet na
2016 rok, Włókniarzowi przyznano milion złotych na promocję miasta poprzez sport
(tyle samo otrzymał Raków
Częstochowa).
Tak wielkiej kasy dla biało-zielonych prawdopodobnie
nie byłoby, gdyby nie starania

i zabiegi Łukasza Banasia –
byłego wiceprezesa Włókniarza i prezesa stowarzyszenia
CKM Włókniarz Częstochowa, a obecnie częstochowskiego radnego.

4 stycznia –
łączenia lig nie
będzie
Kilka dni po przyznaniu
Włókniarzowi milionowej dotacji okazało się, że wcale nie
jest przesądzone, że w sezonie
2016 częstochowskie „Lwy”
będą jeździć w I, a nie w II
lidze. Pięścią w stół uderzyły bowiem Telewizja Polska,
która na swoich sportowych
antenach pokazuje zmagania
żużlowej I ligi, a także firma
Nice – główny sponsor rozgrywek, która zagroziła wycofaniem się ze sponsorowania
ligi. TVP i Nice nie spodobała
się formuła rozgrywek z podziałem na grupy.
Nowemu systemowi I ligi
od początku przeciwny był też
Janusz Steliga z Krosna.
– Gdybym już dziś miał
podjąć decyzję, nie konsultując się z zarządem, ogłosiłbym, że wycofujemy się
z ligi – grzmiał prezes KSM
Krosno, dodając że drużyny
podzielono bez wyobraźni.
I tutaj trudno nie przyznać
sternikowi klubu z Krosna
racji. Grupa druga, w której
miał jeździć Włókniarz, już na
pierwszy rzut oka wydawała
się dużo silniejsza od pierwszej.
Oburzenia nie krył także
Władysław Gollob z Polonii
Bydgoszcz, który dodatkowo
w ostrych słowach zaatakował
klub z Częstochowy, twierRedaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
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Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

dząc że Włókniarz nie zasługuje na to, by jeździć w I lidze.
Głowę popiołem posypała GKSŻ i 4 stycznia wydała
lakoniczny komunikat: „W
związku z różnymi opiniami
i głosami prezesów klubów
I i II ligi oraz przedstawicieli
sponsora i telewizji, Główna
Komisja Sportu Żużlowego
myśli o zachowaniu dawnego statusu, czyli Nice PLŻ i
PLŻ2”.

7 stycznia –
kolejny zwrot
Po oświadczeniu Głównej Komisji Sportu Żużlowego szanse częstochowskich
„Lwów” na jazdę w I lidze
drastycznie zmalały. A to właśnie zapewnienie występów
na zapleczu Ekstraligi było
jedną z kart przetargowych
Włókniarza w staraniach o
milionową dotację z budżetu
miasta.
Zimną krew zachował jednak prezes Świącik, który zareagował natychmiastowo i
uratował I ligę dla „Lwów”!
Świącik stanowczo stwierdził, że jego klub dostał gwarancje występów w Nice PLŻ i
nie wyobraża sobie jazdy w II
lidze. Prezes biało-zielonych
przedstawił także własną koncepcję rozgrywek. Zakłada
ona udział w I lidze wszystkich 11 zespołów, które mają
jeździć systemem każdy z każdym, z tym zastrzeżeniem, że
kluby z Opola i Rawicza rozegrają tylko mecze u siebie, co
nie zrujnuje ich budżetów. Po
rundzie zasadniczej zamiast
fazy play-off, dwie najlepsze
ekipy zmierzą się w finałowym dwumeczu.

Marketing i reklama
tel. 536 530 905
tel./fax (34) 374 05 02
tygodnik7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Ta nietypowa formuła I-ligowych zmagań zaproponowana przez częstochowski
klub została zaakceptowana
zarówno przez TVP, sponsora
– Nice, jak i prezesów klubów.
7 stycznia oficjalnie przyjęła go także Główna Komisja
Sportu Żużlowego.
Mając gwarancję występów w I lidze oraz wysokie
dofinansowanie z magistratu,
Włókniarz rozpoczął budowę silnej drużyny. Na „stare
śmieci” wrócili wychowankowie – Artur Czaja i Hubert
Łęgowik.
Czołowymi
zawodnikami biało-zielonych mają być
doświadczeni Daniel Jeleniewski, który w poprzednim
sezonie występował w ekstraligowym klubie z Grudziądza
i jeżdżący ostatnio w Wandzie
Kraków Rafał Trojanowski,
który jest nowym kapitanem
„Lwów”. W barwach Włókniarza będzie także występowało trzech zagranicznych
żużlowców: Nicolai Klindt,
Jacob Thorssell i Thomas Jonasson, którego sprowadzenie
jest hitem transferowym całej
ligi. Słynący z widowiskowej i odważnej jazdy 27-letni
Szwed w ubiegłym roku występował w Grand Prix, ponadto wraz z leszczyńską Unią
sięgnął po tytuł Drużynowych
Mistrzów Polski.
Działacze Włókniarza zapowiedzieli, że kadra na sezon
2016 została zamknięta.
Częstochowski team poprowadzą – oby do awansu –
trener Józef Kafel i menedżer
Michał Finfa.
MateuszStrączyński

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