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Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański
odczas wyborów samorządowych członkowie Platformy Obywatelskiej, a także Prawa i Sprawiedliwości zachowywali się
niczym napruci w sztok szachiści. Raz ruch w lewo, raz w prawo... jakby wykonywali jakieś nieskoordynowane ruchy. SLD ugrał wszystko, od
stanowisk prezydenta i przewodniczącego rady, po możliwość dokonania dowolnych zmian w mieście dzięki większości w radzie. I nikt z grupy
pseudoopozycyjnej nawet nie miauknął, a teraz to twarz w kubeł i do
lizania zwycięzców: wystąp!
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Analiza wyborcza:
najwięksi wygrani i przegrani

Taaanio sprzedam,
zhandluję Platformę, taaaniutko...
PO rządzi w kraju, a w Częstochowie kompletnie się nie liczy,
a to za sprawą starań samych członków Platformy. Dobrze zapowiadająca się grupa działaczy PO, zatraciła się gdzieś po drodze
między stołkami prezesów a salonami w Warszawie. Zwany „Synem nieswojej matki” Andrzej Szewiński rokował na walecznego (kiedyś siatkarz) zawodnika politycznego, a od kilku lat leży
na łopatkach; Halina Rozpondek (nazywana przez swoich „babką”) zamiast tworzyć wieczorami niezrozumiałe komentarze na
facebooku (znikają rano) miała dzielić się doświadczeniem samorządowym z młodymi; Grzegorz Sztolcman – chodzący rozsądek o zręcznym do interesów zmyśle, angażuje się wszędzie
byleby nie w Częstochowie; Jarosław Lasecki, o którego sukcesach biznesowych pieśni będą śpiewać latami, przemyśliwuje
nad zmianą prawa dla zabytkowych budowli (sam jest właścicielem zamku w Bobolicach); Izabeli Leszczynie – w lokalnym
PO o najsilniejszej osobowości, której ideałów nic miało nie
złamać, dwukrotnie lewica „przetrąciła kręgosłup” (cztery lata
temu i w tegorocznych wyborach), a ona mimo to mówi, że „to

deszcz pada”. Do tego zestawu dołączyło kilku „młodych gniewnych”, którzy zamiast wspierać starszych kolegów, by przejąć
bogatą schedę, zapętlili się w wewnętrznych konfliktach, a nawet
w sądach koleżeńskich i w prokuraturze. Potem już było tylko
gorzej, dwa koła tej samej partii zaczęły się nawzajem zwalczać,
a ostatecznego dzieła zniszczenia lokalnej Platformy dokonała
jej koalicja z SLD.
Wynik częstochowskiej Platformy Obywatelskiej w listopadowych wyborach – pięciu radnych – jest ostatnim tak dobrym (choć obiektywnie fatalnym) rezultatem. Krajowa pozycja Platformy nijak się ma do częstochowskiej. Od samego
początku wiadomym było, że lokalna kampania wyborcza
zakończy się fiaskiem, bo w przeciwieństwie do PiS-u, członkowie PO nie mieli żadnego pomysłu na miasto. Kandydat na
prezydenta Andrzej Szewiński miał niewiele do powiedzenia
i skutecznie unikał konfrontacji ze swoim konkurentem z lewicy Matyjaszczykiem (być może już wówczas zakładał, że
dojdzie do koalicji). Szukanie elektoratu w żłobku oraz ustawiane spotkania z wyborcami, obśmiewali nawet jego koledzy z partii. Czwarty wynik wyborczy Szewińskiego potwierdza upadek Platformy. Gwoździem do trumny było oficjalne
podpisanie koalicji SLD/PO tuż przed drugą turą wyborów,
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w której zmierzyć się mieli Matyjaszczyk (SLD) z Warzochą
(PiS). W imieniu PO wystąpiła posłanka i wiceminister z Ministerstwa Finansów Izabela Leszczyna oraz senator Andrzej
Szewiński, Sojusz reprezentował Krzysztof Matyjaszczyk.
Oburzenie środowisk prawicowych, sympatyzujących z Platformą nie milknie do dziś. Wyborcy zarzucają Leszczynie, że
nie potrafiła oprzeć się pokusie ewentualnych suwenirów wynikających ze współpracy z lewicą. Złośliwcy twierdzą nawet,
że najwyraźniej pali się jej grunt pod nogami w ministerstwie i
szuka przyczółku, bo przecież PUP przy ul. Szymanowskiego
w Częstochowie nie sypnie ofertami bezrobotnej byłej pani
minister i byłej posłance. Jeszcze inni sugerują, że Izabela
Leszczyna skorzystała z szansy przejęcia inicjatywy w lokalnej Platformie i spacyfikowania skonfliktowanego z nią koła
PO numer 1. „Prezenty” od Matyjaszczyka rozdawałaby posłanka Leszczyna i to jej należałaby się wdzięczność i zobowiązanie na przyszłość. Stąd pogłoski o kandydatach na wiceprezydentów, których za poparcie Matyjaszczyka obsadziłaby
Platforma. Na początku była mowa o Marcinie Biernacie oraz
o Arturze Siwku. Obaj pochodzą z koła numer 2.

dokończenie na str. 3
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Dajcie sobie spokój
a koniom siana

Nie brak w grudniu okazji
do masowej erupcji. Są Mikołajki i Barbórka, jest także
Sylwester i Boże Narodzenie.
Można, oczywiście, także
świętować 13 grudnia, jeśli
chcemy przenieść skandynawski zwyczaj obchodów
dnia Świętej Łucji.
Innych obchodów w tym
dniu nie mam ochoty akceptować. Dzień ten budzi we mnie
niemiłe wspomnienia; nie
mogę się przekonać do świętowania rocznic klęsk i kata-

strof. Odnotować jednak muszę, że w dniu 13 grudnia pan
Jarosław Kaczyński, z zawodu patriota, z funkcji prezes,
zamierza protestować przeciw sfałszowaniu wyborów.
Wezwał do udziału w marszu
protestacyjnym
wszystkich
tych, którzy brali udział w
„sfałszowanych” wyborach, a
więc tych, którzy dzięki „fałszerstwu” wygrali, jak i tych,
którzy z tego powodu przegrali. Pochód więc swój widzi
ogromny.
Święta Łucja, patronka 13
grudnia, nie chcąc porzucić
wiary pozbawiła się wzroku.
Przykład dość wymowny: nie
chcąc porzucić wiary w rację
prezesa należy pozbawić się
wzroku. Tylko w ten sposób
można wierzyć, że w naszym
kraju, gdzie nie da się prawie
nic porządnie zrobić, ani dróg,
ani kolei, ani programów do
liczenia głosów, jest możliwe
zawiązanie ogromnego, utajnionego spisku, precyzyjnie
zmieniającego werdykt wyborczy w sposób absolutnie
niemożliwy do wykrycia. Rezygnacja z własnych zmysłów
nie jest chyba dużym poświęceniem dla aktywu partyjnego. Tradycji zatem stanie się
zadość.
Podpowiedzieć mogę dwie
formy obchodów przyjęte
w ludowych zwyczajach. W
Szwecji dziewczynki ubierają
się na biało, zakładają wianki na głowy, budzą rodziców
oświetlając ich płomieniami
świecy, śpiewają na dzień dobry „Santa Lucia”, częstując
grzanym, czerwonym winem
oraz pszennymi bułeczkami z
rodzynkami. Ponieważ jestem

ciasteczkowym
łasuchem,
a i winem nie gardzę, takie
obchody bliskie są mojemu
sercu. Polska, niestety, nie
jest Skandynawią, zwyczaje
chrześcijańskie ustępują tu
zimą pogańszczyźnie. W niektórych regionach przyjęto, że
13 grudnia jest dobrym terminem na wypędzanie diabła,
by nam Wigilii nie popsuł.
Diabła wypędzano okadzając
zagrodę. Przyjmując modną
współcześnie definicję diabła,
należałoby Słupsk okadzić.
Jako tradycjonalista pomny
przysłowia: „przebrał się diabeł w ornat i w kościele dzwoni”, proponowałbym także
okadzić Częstochowę. Nie
zmienia to mojego przekonania o wyższości skandynawskiego chrześcijaństwa nad
słowiańskim
pogaństwem.
Kadzenia w polityce lokalnej
mamy dość, a ciasteczek brakuje...
Przyznam tu, że na starość
robię się typem wrednym:
demokracji nie lubię i nie zawsze decyzje demokratyczne
szanuję. Każdy człowiek, w
każdej sprawie i każdej sytuacji, może wybrać dobrze
lub źle. Nie widzę powodu
by szanować czyjś zły wybór.
Zasadę takową przenoszę na
wybór większości, nawet 99%
większości nie może narzucić
mi swoich racji. Skoro jednak
istnieje cała sfera spraw, które
należy realizować wspólnie,
nawet nie szanując, uznać
muszę wolę większości i jej
lojalnie się podporządkować.
Są zasady, do nich należy lojalność wobec własnego państwa. I tego się trzymajmy.
Jarosław Kapsa

Dziennikarz przeprowadza wywiad z ludożercą:
- Czy w waszym państwie płacicie podatki?
- Nie.
- Nie? A dlaczego?
- Zjedliśmy ministra finansów i teraz nie ma
chętnego na zajęcie jego stanowiska.
Mamo, mamo widziałem dzisiaj Matkę Boską
na plebanii!
- Co ty opowiadasz, chyba masz gorączkę.
- Naprawdę! Ksiądz stał z nią w drzwiach i powiedział: "Matko Boska, idź stąd, bo cię jeszcze
ktoś zobaczy...".
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Dziękuję
wszystkim radnym lewicy
z SLD, PO oraz trzem radnym „Mieszkańców
Częstochowy” za poparcie mojej kandydatury na
przewodniczącego Rady Miasta. Przez cztery ostatnie
lata to siedzisko już się do mnie dopasowało...

Radny Zdzisław Wolski (SLD), przewodniczący Rady Miast

Klub Literacki Złota Jesień
JESTEŚ
Zawsze jesteś
Przy mnie
Obok mnie
Na wyciągniecie dłoni
Jesteś
Trwasz
Bo kochasz
W twoich słowach
W twoich gestach
W twoim sercu
Miłość mieszka
Czułymi słowami wyszeptywana
W zapachu róż obecna
W śpiewie ptaków słyszana
Taka wieczna
Niezachwiana

ZYGFRYDA CONER

ZYGFRYDA CONER - ur. w Częstochowie, tu ukończyła LO im. H. Sienkiewicza, a następnie Szkołę Położnych w Bytomiu. W zawodzie położnej pracowała do emerytury. Pisać zaczęła
w wieku dojrzałym. Debiutowała w 2010r tomem „Okruchy życia”. Jest laureatką konkursu
literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu (2010, 2012). Swoje pasje artystyczne realizuje także w dziedzinie plastyki (maluje ikony, wykonuje rękodzieło) i aktorstwa. Do Klubu
Literackiego „Złota Jesień” należy od 8 lat.
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najwięksi wygrani i przegrani
dokończenie ze str. 1

Ostatnio pojawiła się kolejna kandydatura: Jacka Krawczyka z koła numer 1 – dla równowagi
między kołami. Musiałby wówczas zrezygnować z
fotela radnego, a to z kolei rodzi komplikacje jego
następcy w radzie. Człowiek koła numer 2 mógłby
nie przy wszystkich głosowaniach radnych respektować zawarty układ koalicyjny, a strata każdego
głosu ma znaczenie.
Izabela Leszczyna, uważana przez wielu za inicjatorkę porozumienia z SLD, dziś tłumaczy się, iż
nie jest „samodzielną jednostką” tylko reprezentuje wolę partii politycznej. Innego zdania jest Biuro Krajowe Platformy, twierdzi bowiem, że „szef
śląskich struktur PO Tomasz Tomczykiewicz mógł
jedynie sugerować lub w najgorszym wypadku
nalegać, ale nie mógł nakazać. Ostateczna decyzja
zawsze należy do regionów. Po to są regiony, by
ponosiły pełną odpowiedzialność także polityczną”. I rzeczywiście Tomczykiewicz byłby słabym
negocjatorem, gdyby z pozycji zwycięzcy wyborów, przehandlował dwustutysięczną Częstochowę
za dziewięćdziesięciotysięczne Jastrzębie Zdrój.
Lewicowej dziś Platformie częstochowskiej i
wszystkim, którzy wydali na kampanię, a teraz czekają na zwrot nakładów, aż ślinka cieknie na myśl o
profitach z władzy, tylko że całe Aleje wybrukowane są niespełnionymi obietnicami lewicy. Poza tym
SLD pokazało 4 lata temu, że nie szanuje członków
lokalnej Platformy, szczególnie boleśnie przekonała się o tym posłanka Leszczyna. Dlaczego teraz,
gdy PO zaliczyło druzgocącą porażkę w naszym
mieście miałoby być inaczej? Leszczyna, Szewiński i pozostali członkowie lewicowej Platformy
pominęli jeszcze jeden istotny element – elektorat.

Jak PiS upora się z przegraną?
Częstochowskie Prawo i Sprawiedliwość od lat
ma to samo oblicze przywódcy - Szymona Giżyńskiego. Chodzą pogłoski, że nie lubi otaczać się
ludźmi zbyt bystrymi, aktywnymi i ambitnymi,
gdyż podobno widzi w nich zagrożenie dla własnej
pozycji w partii. I może coś w tym jest, bowiem
wokół posła niewielu można się doliczyć działaczy
„świadomych”, a wybory samorządowe potwierdziły skromną liczbę zaangażowanych członków.
Gdyby poparcie, które posiada PiS w kraju, było
lokalnie przynajmniej podobne – dziś rządziliby
Częstochową. Zapewne problemy partii Jarosława Kaczyńskiego w naszym mieście mają głębsze
podłoże, a jednym z nich jest Jadwiga Wiśniewska.
Wyrosła z Koziegłówek niczym Feniks z popiołów
i od razu umiejętnie wkradła się w łaski prezesa
Kaczyńskiego, który przez lata bezgranicznie ufał
koledze - jeszcze z AWS-u - Giżyńskiemu. Wi-

śniewska skróciła sielankę posła. O wzajemnym
wsparciu nie może być mowy.
Szymon Giżyński w tegorocznych wyborach
samorządowych po raz kolejny wystawił na prezydenta Częstochowy, nienależącego do PiS-u, Artura Warzochę. Sympatyczny, rzeczowy i być może,
gdyby był na miejscu byłby zorientowany w sprawach miasta. Praca poza Częstochową, w Najwyższej Izbie Kontroli, była przez cztery ostatnie lata
dla kandydata PiS-u z oczywistych powodów ważniejsza. Nie dane będzie mieszkańcom sprawdzić
umiejętności Warzochy w dowodzeniu Częstochową, bo tegoroczna porażka była ostatnią. Ponowne
wystawianie wciąż przegrywającego kandydata – o
czym PiS już wie – nie ma sensu.
Tegoroczna kampania samorządowa Prawa i
Sprawiedliwości przebiegała jakby falami. Pierwszy etap był niemrawy i niektórzy twierdzili, że
PiS celowo nie chce wygrać z lewicą. Pojawiły
się głosy, że układ, który zawarto w poprzednich
wyborach odpowiada lokalnemu PiS-owi, gdyż
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) skąpy
nie był i kilka „okruszków” rzucił, na szczęście dla
PiS-u bez rozgłosu i odpowiedzialności. Wszyscy
wiedzieli, zwłaszcza doświadczeni politycy, że
„kampania miłości” nie jest skuteczną metodą na
lewicę. Mimo to, kampania wyborcza właśnie tak
była prowadzona, aż do drugiej tury wyborów, gdy
w szranki stanęli Matyjaszczyk z Warzochą. Wtedy
PiS uzmysłowił sobie, że nie musi zawierać żadnych układów, uwierzył, że mógłby rządzić samodzielnie i zgarnąć wszystko. Za późno. Na tydzień
przed rozstrzygnięciem prezydentury w Częstochowie prezes Jarosław Kaczyński przywiózł nowinę
niesłychaną: „poparcie dla PiS-u oznacza powrót
województwa częstochowskiego”. Niezależnie od
oceny realności tego pomysłu, ta informacja do
wielu mieszkańców nie dotarła. Podczas kampanii
nie wykorzystano potencjału Jadwigi Wiśniewskiej, obecnej eurodeputowanej, która w wiosennych wyborach do Parlamentu Europejskiego
zdeklasowała przeciwników politycznych, zdobywając ponad 44 tysiące głosów. Podobno ukryty żal
członkowie PiS-u mają do Marcina Marandy, który
jakoby zabrał im cenne głosy. Maranda rzeczywiście kreował się w czasie wyborów na człowieka
Kościoła, bezpartyjnego reformatora Częstochowy.
Nie wiadomo jednak, jak zachowałby się elektorat
niechętny Matyjaszczykowi, ale równie chłodny
wobec PiS - gdyby nie kuszące obietnice Marandy.
Co przyniesie przyszłość dla Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie? Karty trzyma SLD i jak
można przypuszczać zostawi PiS-owi kilka „zabawek”, bo w obecnej sytuacji lewica zawsze zdąży
powiedzieć „szach-mat”. PiS-owi pozostają dwie
opcje: albo podkulić ogon i wejść w układ z nadspodziewanie silnym SLD, albo „pójść na wojnę”,

bez szansy korzystania z „prezentów” od rządzącej
lewicy przez cztery najbliższe lata. Plotka głosi, że
rozmowy „baronów” już się odbyły. Elektorat efekty pozna zapewne za kilka tygodni.

Żadne z poprzednich wyborów samorządowych
nie były aż tak oczywiste. Tegoroczne unaoczniły
przykry dla mieszkańców proceder: nie o nas w
wyborach chodzi. Na palcach jednej ręki można
było policzyć tych kandydatów (sposób prawie 400
chętnych, by zostać radnymi bądź prezydentem
miasta), którym nie zależałoby na „stołkach” lub

innej formie przywilejów. SLD wprowadził do lokalnej polityki (raczej na stałe) nowe standardy: silniejszy prowokuje mniej znaczące ugrupowania w
radzie do prowadzenia ze sobą gierek i podjazdów,
by i tak finalnie znalazły się w koalicji z Sojuszem.
Marandzie, Leszczynie, a także Giżyńskiemu tylko
wydaje się, że mają jakikolwiek wpływ na układ sił
politycznych w mieście. Jedyni, którzy mogą raz na
jakiś czas politykom szyki pokrzyżować – to wyborcy.
Renata R. Kluczna
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Ogólnopolska sieć taksówek

w Częstochowie

FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 Zamówienia indywidualne
 Szybkie przesyłki kurierskie
 Bezgotówkowa obsługa firm (faktura vat)
 Przejazdy transferowe międzymiastowe
 Przyjmowanie zleceń z wyprzedzeniem 24 h
 Inne usługi np. drobne zakupy, hol, odpalanie samochodu

bezpłatna infolinia

800-111-111
e-mail: biuro@taxinova.pl, tel.: biuro 42 63 00 400
www.taxinova.pl

NOVA

800-111-111

Zamów taxi - zapłać kartą
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frantic.freelancer@gmail.com: I to by było na tyle, jeśli
chodzi o diagnozowanie choroby, nieuleczalnej jak widać choroby, "samorządności" miasta. Partyjniactwo, koryciarstwo,
sobiepaństwo, karierowiczostwo, ledwie kamuflowane, miałkimi, pozbawionymi istotnej treści, wypowiedziami-obietnicami naszpikowanymi banałami, od których co wrażliwsi walczą z odruchem wymiotnym. Warto zwrócić uwagę na wątek
Drygasa i Kulawika referendziarzy z 2009 roku, byłych, ale
i obecnych promotorów Matyjaszczyka. Skończyli haniebnie
na śmietniku historii - Drygas z wyrokami sądowymi, a Kulawik uzyskał 76 głosów w ostatnich wyborach. To przestroga,
kto kolaboruje z SLD, zawsze źle kończy. To tylko kwestia
czasu. Mało kto lubi tylko cwaniaków, którym się wydaje, że
toczą „gry wojenne”, a to tylko piaskownica z zainfekowanym
„nadzieniem” – dorodną kupą piachu.
dh_beata@poczta.onet.pl: chodzą po mieście słuchy że
Maranda odszedł ze Wspólnoty za wiceprezydenturę u Matyjaszczyka
anonim: skoro siwek idzie na wiceprezydenta to już mamy
wolny stołek dyrektorski "Dyrektor ds rozwoju i inwestycji"
dla Marandy. Zrekompensują mu krzywdy a on dar przyjmie.
EOT.
nina265: Przeanalizujcie predyspozycje radnych, wiedzę ,
doświadczenie, byłe i obecne zajęcie - także powiązania koleżeńskie i rodzinne a efekt będzie wyjątkowo interesujący.
Powodzenia.
ksaq@o2.pl: A co maranda ma zagłosować na pis ?? I tak
nie będziecie mieć większości....
Sylwia: ... brak absolutorium za 2014 i referendum
awemaria@gmail.com: "... brak absolutorium za 2014 i referendum" - do szkoły, poczytaj Ustawę o samorządzie gminnym, ignorancie!
Sylwia: ... brak absolutorium za niewykonanie budżetu
2014 i prima facie referendum

@Z notatnika radnego (ODC. 1)

donaldkaczorpawlak@gazeta.pl: I na tym tle Tadeusz Wrona wygląda jak święty. Może pora go przeprosić? Spokojnie....
on już nie chce wracać do tego miasta, które wyremontował
uporządkował, w którym nie było za jego czasów żadnej afery,
w którym nawet nie wyrzucał z pracy oponentów, ale przyjmował swoich, o kilka lat świetlnych do przodu przed jakimiś Matyjaszczykami Marandami etc etc. Przerosić za to całe
świństwo które mu zrobiono?
ozana@vp.pl: Panie Arturze, chcę wierzyć i wierzę- jako
mieszkaniec o obywatel Częstochowy, że te wszystkie słowa,
które zostały przez Pana są napisane są prawdziwe. Szczerze
podziwiam Pana determinację i poświęcenie w ujawnianiu i
piętnowniu zła, które pleni się w naszym mieście. Jestem jednym z wielu tych, którzy głosowali za przywróceneim w Czestochowie normalności. Jestem przekonany, że dzięki takim
ludziom jak Pan to się uda. Życzę powodzenia w działalnosci
w nowej Radzie Miasta. Pozdrawiam serdecznie.J.
frantic.freelancer@gmail.com: Panie Sokołowski czekam
na portret intelektualno-kompetencyjny radnych VII kadencji (jak już się pan rozejrzy). To jednak oni w dużym stopniu
"chorują", zarażają tym "upartyjnioną" administrację, w której
merytoryczne kompetencje to ostatnia rzecz, która się zdarza.
Duch, autentyczny duch służby i roztropności, w naszym mieście od dawna słabowity. Przykład idzie z góry: karierowiczostwo, miasto jako łup wyborczy, wszechobecne sitwiarstwo,
partyjniactwo, niejasne interesy, podejrzane biznesy, nachalna
propaganda dla ograniczonych umysłowo... W takim środowisku "ducha" nie uświadczysz, dominuje zobojętnienie, ucieczka od zaangażowania w życie publiczne "mądrych" ludzi...
Wolne miejsca zagospodarowują najwyższej klasy cwane
miernoty, a procesy rozkładowe, gnilne, postępują, czyniąc
nieodwracalne spustoszenie w życiu społecznym miasta.&&&
Teraz pan, panie Sokołowski, siedzi w środku tego ula. Mam
nadzieję, że nie tylko po to by bzykać czyli pisać kolejne odcinki "notatnika radnego". Pańskie kompetencje w sprawach
"samorządu", przemyślnie użyte, mogą skutecznie przynajmniej rozpraszać mgłę i demaskować kretyństwo i niekompetencję. A może nawet uda się coś sensownego przeforsować.
Wiele się nie spodziewam, siła złego na jednego, ale jeśli da
pan ciała, to będę okrutny. Nie zazna pan spokoju. Przejdzie
panu ochota nawet na „bzykanie”.
t23@gmail.com: Pisuary - nie macie żadnych szans. Idziemy po was. Nic nie znaczycie.
synszyl: Komuchy od Millera i post Millera to mniej niż
pseudolewica. To dziobaki i koryciarze. Mniej niż zero. Ginąca rasa, która na prezydenta wystawia pajacującego Kalisza.
zachowano pisownię oryginalną

W
najbliższy
poniedziałek,
15.12.2014 r. odbędzie się sesja Rady
Miasta Częstochowy, podczas której
pochylimy się nad podatkami i opłatami
lokalnymi na rok 2015. Nasze miasto
nie należy pod tym względem do najtańszych w Polsce. Przypominam, że
górną granicę stawek kwotowych podatku od nieruchomości ustala Minister
Finansów w drodze obwieszczenia, a
Rady Gmin mają prawo w ramach obowiązujących „widełek” ustalić lokalne stawki. Częstochowskie podatki od
nieruchomości kształtowały się w roku
2014 następująco:
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,80 zł/m2 = 90% dozwolonego pułapu
(stawka maksymalna 0,89 zł/m2)
* od gruntów pozostałych, w tym zajętych przez OPP 0,46 zł/m2 = 100%
dozwolonego pułapu (stawka maksymalna 0,46 zł/m2)
* od budynków mieszkalnych 0,70
zł/m2 = 94,5% dozwolonego pułapu
(stawka maksymalna 0,74 zł/m2)
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
22,00 zł/m2 = 95,5% dozwolonego pułapu (stawka maksymalna 23,03 zł/m2)
* od budynków pozostałych 7,73 zł/
m2 = 100% dozwolonego pułapu (stawka maksymalna 7,73 zł/m2)
Obwieszczenie Ministra Finansów na
rok 2015 przewiduje waloryzację maksymalnych stawek według wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w
pierwszym półroczu 2014, w stosunku
do pierwszego półrocza 2013, wynoszącego 100,4% (wzrost cen o 0,4%).
Dozwolona w Polsce na rok 2015 podwyżka górnych stawek podatku od nieruchomości jest zatem symboliczna, bo
tak należy traktować te 0,4%. Dokładnie taką podwyżkę zaplanował również
w projekcie budżetu na rok 2015 Prezydent Miasta Częstochowy. I tu należy
zadać pytanie: czy powinniśmy iść w tę
stronę? Czy nie nadeszła już pora, żeby
REKLAMA

zdecydować się na odważny, ale jednak przemyślany kto zmierzający
w kierunku obniżenia
przynajmniej niektórych
stawek?
Chcemy do naszego
miasta ściągać inwestorów.
Tych dużych i tych trochę
mniejszych. Mamy już system u l g
i zachęt, działający jednak wybiórczo i
przeznaczony w gruncie rzeczy dla bardzo nielicznych podmiotów. Sam prezydent Krzysztof Matyjaszczyk pytany,
czy jest w pełni zadowolony z obecnego stanu rzeczy w tym zakresie, udzielił
odpowiedzi przeczącej. Poniedziałkowa
sesja będzie więc pierwszym momentem, kiedy wyborcy poszczególnych
opcji politycznych będą mogli powiedzieć: SPRAWDZAM i dowiedzieć się,
jakie są ich zapatrywania w tak istotnej
kwestii. Ważnej szczególnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale także i osób fizycznych
posiadających własną nieruchomość.
Obok podatku od nieruchomości sporo
emocji powinna także wywołać kwestia
podatku od środków transportu. Jako
klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
nie zamierzamy w tych sprawach pozostawać biernymi obserwatorami. Więcej
zapewne napiszę po sesji…
***
Podczas poniedziałkowej sesji Rady
Miasta miało miejsce wydarzenie, które należałoby rozpatrywać w kategorii
farsy. Miałem rzecz całą pominąć litościwym milczeniem, ponieważ jednak
prawdopodobnie w sprawę wciągnięte
zostały organa ścigania, skreślę tych
kilka zdań. Przed kolejną turą głosowań
zmierzających do wyłonienia Przewodniczącego Rady głos (jako zaproszony
gość) zabrał poseł SLD, Marek Balt.
W bardzo emocjonalnym wystąpieniu
stwierdził, że odbiera zachowanie radnych jednego z klubów (PiS) jako hań

biące i naruszające przepisy o tajności głosowania. Na
koniec pan poseł był uprzejmy poinformować nas, że zawiadomił o wszystkim
Prokuraturę, po czym postraszył (pardon: przestrzegł) przed kontynuowaniem niecnego procederu polegającego
na jawności głosowania radnych PiS
wobec swoich kolegów klubowych.
Szanowny Panie Pośle, zanim pokrzyczy się z mównicy, warto czasem zastanowić się nad tym, o czym się mówi. Od
Posła na Sejm RP należałoby w moim
mniemaniu wymagać przynajmniej podstawowej znajomości prawa (które, jakby nie patrzeć, osobiście się przecież w
Sejmie stanowi). Tajność głosowania w
świetle przepisów prawa to uprawnienie,
a nie niewolniczy obowiązek. Przesłanką
do stwierdzenia naruszenia przepisów o
tajności głosowania (art. 251 kk), o których poseł Balt mówił, jest zapoznanie
się przez osoby trzecie z treścią głosu
głosującego wbrew jego woli (bądź
ewentualne zmuszanie kogoś do zagłosowania w określony sposób). Jak mawia stara rzymska paremia: „volenti non
finit iniuria”, czyli „chcącemu nie dzieje się krzywda”. Tego jednak już poseł
zapewne nie doczytał, a ja z niekłamaną
przyjemnością w kolejnym głosowaniu
postawiłem krzyżyk niemalże pod jego
nosem, bo nie wstydzę się dokonanego
wyboru. Podobnie jak moi koledzy klubowi, w tym właśnie głosowaniu postawiliśmy na jawność – jak pokazał wynik
ostatniego podejścia do wyboru przewodniczącego Rady, całkiem słusznie.
Artur Sokołowski
Radny Miasta Częstochowy
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 Rafał Olbiński w Salonie Poezji

a siedem kijów zasłużyły sobie tym razem miejskie służby
zajmujące się przyozdabianiem nowopowstałych odcinków
dróg zielenią. Skargi mieszkańców dotyczą przedłużenia Alei
Bohaterów Monte Cassino do ulicy Śląskiej. Nie chodzi bynajmniej o
to, że przyozdabiają nieładnie – wprost przeciwnie trawniczki i klombiki mają eleganckie kształty, a krzewy są posadzone równiutko. Zapomniano tylko sprawdzić gdzie są te prace prowadzone i na czyim
gruncie. Okazuje się bowiem, że nasadzeń dokonano na terenach prywatnych bez pytania właścicieli o zgodę. Nie narzekają oni wprawdzie
na estetyczną stronę zagadnienia, ale mają żal do miejskich urzędników, że znowu nikt się z nimi nie liczy, nie pyta o zdanie, tylko decyduje
za plecami.

N

Siedem soczystych marchewek przypada w udziale wszystkim
brodatym jegomościom noszącym worki z prezentami, którzy kultywują tradycje Świętego Mikołaja, a odżegnują się od cocacolowatego
Santa Klausa wyglądającego jak przerośnięty krasnal w szlafmycy z
pomponem. „Prawdziwy” Mikołaj powinien mieć strój biskupi, sztywną,
wysoką mitrę na głowie i pastorał w ręce. Marchewki więc wędrują do
tych Mikołajów, którzy, zgodnie z tradycją i w odpowiednich strojach
odwiedzają dzieci szóstego grudnia, a miejsce pod choinką zostawiają prezentom gwiazdkowym. Dla wszystkich tradycyjnych Mikołajów
mamy więc marchewki, które mogą oddać dzieciom, by bałwanom
zrobiły z nich pomarańczowe nosy.

Spójrz w prawo!

Adwokat Wojciech Heluszka

Jak zabezpieczyć umowę pożyczki ?
Umowa pożyczki jest umową
dwustronnie zobowiązującą na
mocy, której pożyczkodawca
zobowiązuje się przenieść na
własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się
zwrócić tę samą ilość pieniędzy
albo tę samą ilość rzeczy tego
samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której
wartość przenosi 500 zł powinREKLAMA

na być dla celów dowodowych
stwierdzona pismem.
Pożyczając pieniądze znajomym, rodzinie, a także osobom prowadzącym działalność
gospodarczą, warto pamiętać o
należytym zabezpieczeniu sobie
zwrotu pożyczonych pieniędzy.
Jednym z sposobów sposobów zabezpieczenia zwrotu
pieniędzy w umowie pożyczki
jest zawarcie umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomych

lub nieruchomych na zabezpieczenie. Strony mogą ustalić,
że własność rzeczy przechodzi równocześnie na pożyczkodawcę z chwilą udzielenia
pożyczki oraz, że pożyczkodawca zobowiązany jest do
zwrotnego przeniesienia własności na pożyczkobiorcę po
spłacie pożyczki. Umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomych
należy sporządzić w zwykłej
formie pisemnej, natomiast je-

żeli przedmiotem tej umowy
będzie nieruchomość to umowa ta powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego.
Gdyby strony sporządziły taką
umową dotyczącą nieruchomości w zwykłej formie pisemnej,
umowa taka byłaby nieważna.
Z punktu widzenia interesów
wierzyciela jest to korzystny
sposób zabezpieczenia, ponieważ w sytuacji, gdy dłużnik
nie spłaci w terminie pożyczki,
wierzyciel może sprzedać rzecz,
której jest właścicielem i po potrąceniu niespłaconej kwoty
rozliczyć się z dłużnikiem.
Kolejną z opcji zabezpieczenia spłaty pożyczki jest
wystawienie przez pożyczkobiorcę weksla in blanco. Zaletą
tego rodzaju zabezpieczenie
jest możliwość dochodzenia
roszczenia w postępowaniu
nakazowym. Postępowanie to
jest szybsze od dochodzenia
roszczeń w procesie, a także
jest mniej kosztowne. Z drugiej strony mimo uzyskania
prawomocnego nakazu zapłaty, egzekucja może okazać się
bezskuteczna z tego powodu,
że dłużnik nie będzie posiadał
żadnego majątku lub wyzbędzie się tego majątku.
Jako zabezpieczenie umowy
pożyczki można również skorzystać z poręczenia. Przez
umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem pożyczkodawcy zwrócić
pieniądzem na wypadek gdyby
pożyczkobiorca zobowiązania
nie wykonał. Oświadczenie
poręczyciela powinno być pod
rygorem nieważności złożone
na piśmie. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel
odpowiada jako współdłużnik
solidarny, co oznacz, że pożyczkodawca może dochodzić
spełnienia świadczenia bądź
od pożyczkobiorcy bądź od
poręczyciela. Z poręczenia
można też skorzystać jako
dodatkowego zabezpieczenia
umowy pożyczki obok weksla
lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zabezpieczenia.

tel. +48 691 692 311
e-mail: wojciechheluszka@wp.pl

W najbliższą sobotę o godz.16.00 będzie można zapoznać
się z twórczością poetycką Rafała Olbińskiego, jednego
z najbardziej znanych polskich malarzy współczesnych.
Czytać będą aktorzy częstochowskiego Teatru im Adama
Mickiewicza: Agata Ochota - Hutyra, Michał Kula i Antoni
Rot. „Baśnie o miłości i innych dziwnych przypadkach”,
to dwujęzyczny album zawierający 20 obrazów, które stały
się dla malarza inspiracją do napisania krótkich form literackich. Po „Salonie Poezji” będzie można kupić album i
uzyskać podpis artysty.
Oprawę muzyczną zapewnią Lidia Pospieszalska (wokal)
oraz Marcin Pospieszalski (piano, kontrabas).

 „Nie znasz, nie otwieraj!” – cykl spotkań dla seniorów
W środę 17 grudnia na Politechnice Częstochowskiej o
godz.16.00 prowadzący spotkanie Michał Fajbusiewicz będzie ostrzegał osoby starsze przed oszustami, podającymi
się za przedstawicieli handlowych. - Nieuczciwi akwizytorzy, sprzedawcy energii eklektycznej czy komunikacji coraz
częściej odwiedzają nasze domy i namawiają na podpisanie
nowych umów, nie zawsze dla nas korzystnych. Niestety,
w większości wypadków ofiarami oszustw i kradzieży we
własnych mieszkaniach padają seniorzy – wyjaśnia Michał
Fajbusiewicz.
Prowadzący szczegółowo opisze wszystkie najpopularniejsze techniki, a także wskaże proste rozwiązania, które
pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo w domu. Spotkaniu towarzyszyć będą ćwiczenia prowadzone przez profesjonalnego trenera, które pomogą rozwinąć asertywną postawę i
nauczyć się przyjmowania jej podczas kontaktów z przedstawicielami handlowymi. Omówione zostaną również reguły podpisywania bezpiecznych umów oraz najważniejsze
prawa każdego konsumenta. Po zakończeniu spotkania
wszyscy seniorzy otrzymają „Poradnik bezpiecznego seniora”, zawierający najważniejsze informacje i porady.
 Zbadaj się w mammobusie

Na Placu Biegańskiego, 19 grudnia można będzie wykonać mammografię.
Organizatorzy badań zachęcają do profilaktyki związanej
z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelują do Pań z rocznika
1945, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w ramach programu. Na
badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie
jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli jesteś kobietą w wieku
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 – 1964) i
w ciągu dwóch lat nie miałaś wykonywanej mammografii,
przysługuje Ci bezpłatne badanie.
Aby Panie nie musiały czekać w kolejce przy mammobusie, najlepiej się wcześniej zarejestrować pod nr tel. 58 666
2 444 czynnym 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach
dostępne są również na stronie internetowej www.mammo.pl

 XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015 r. odbędzie się już XXIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pod hasłem:
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej
opieki medycznej seniorów”.
W tym dniu w naszym mieście zostanie zorganizowany
III Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą”. Każdy stający do biegu, już na starcie może spodziewać się medalu
i pakietu sportowego. Udział w biegu oznacza oczywiście
datek do puszki.
Przygotowano też loterię fantową z mnóstwem ciekawych
nagród. Jeśli ktoś lubi poczuć dreszczyk emocji będzie
mógł wziąć udział w licytacjach. Dla najmłodszych przewidziane są warsztaty grafitti na… samochodzie. Piękną
pamiątką z XXIII finału będzie Moneta Częstochowska za
symboliczne dziesięć złotych.
Fantastyczni Off Road’owcy zaprezentują swoje „zmoty”,
a może nawet zaproponują przejażdżkę. Dla fanów mniejszej adrenaliny czeka zabytkowy tramwaj - niebiletowany
przejazd za wrzutkę do puszki. Po za tym nurkowanie na
basenie KB.
Po całodziennych wrażeniach będzie można się rozgrzać
gorącą, pyszną grochówką, a później posłuchać koncertu na
placu Biegańskiego.
W całej Częstochowie będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami i zdobyć piękne czerwone serduszko.
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W tym odcinku naszego cyklu zajmiemy się skargami mieszkańców Częstochowy na zachowanie psów sąsiadów. Spojrzymy na te kwestie przez pryzmat obowiązujących przepisów lokalnych. Celowo nie poruszamy tematu utrzymania czystości, bo powrócimy do niego
w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie zwolenników i przeciwników psów oraz wszystkich
zainteresowanych tematem prosimy o kontakt i wyrażanie wątpliwości – spróbujemy je rozwiać z pomocą fachowców.

Kto tu jest panem – pan czy pies?

Regulamin utrzymania czystości i
porządku dla miasta Częstochowy reguluje zasady opiekowania się psami
w rozdziale dotyczącym „obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
w celu ochrony przed zagrożeniem i
uciążliwością”. Sam więc tytuł sugeruje, że zwierzę trzeba utrzymać, bo
jak się nie umie, to zwierzę jest uciążliwe dla innych i bywa zagrożeniem.
Właściciele psów bywają oskarżani o
bagatelizowanie tego zagrożenia i uciąż-

liwości. Poprosiliśmy więc mieszkańców Tysiąclecia o podanie przykładów.
– Nie przeszkadza mi, że obcy pies wkłada głowę do torby z zakupami, nawet rzucę kawałek parówki, żeby się odczepił, ale
żonie bardzo to przeszkadza i się denerwuje
– mówi z uśmiechem pan Maciej z ul. Worcella.
– Moja wnuczka lubi psy i zawsze im się
pozwala opierać łapkami na ramionach,
ale często kurtka wtedy nadaje się tylko do
prania – narzeka pan Zenon z ul. PCK.
– Boję się i truchleję, gdy biegnie do
mnie pies bez kagańca, nawet gdy merda
ogonem czuję się zagrożona – narzeka pani
Regina z ul Kiedrzyńskiej, podobnie czuje
jej sąsiadka, pani Bożena i opowiada, że
niedawno była ugryziona znienacka przez
psa koleżanki, który wcześniej nic jej nie
robił. Mówi, że od tamtej pory każdego psa
podejrzewa o nieobliczalność.
Czytelnicy skarżą się najczęściej na sytuacje, w których właściciel psa mówi niefrasobliwie „On taki dobry piesek, on nic złego
nie zrobi, on chce się bawić”, a piesek w tym
czasie tarmosi pluszowego kotka trzymanego
przez dziecko w wózku. Skarżą się także na
bezskuteczne nawoływanie „Niuniuś, wracaj!
Tak nie można, masz się mnie słuchać, słyszysz mnie Niuniuś? Wracaj mówię...”

OGŁOSZENIE

W myśl zatem regulaminu „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są
do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia”.
Uciążliwe może być wcale nie tylko
warczenie, ujadanie i gryzienie. Nasi rozmówcy równie często narzekają na lizanie
i obślinianie, łaszenie się oraz opieranie łap,
czy drapanie w kolano gestem proszalnym.
– Wystarczającym środkiem ostrożności
jest obojętność psa wobec ludzi – uważa
pan Piotr z bloku bloku al. A.K., który jest
właścicielem dwóch psów. – Jeśli ktoś sam
przykuca, wyciąga rękę, cmoka na psa, to
psu pozwalam się pobawić, ale puszczanie
psa, by zaczepiał innych uważam za niedopuszczalne, tak samo jak branie poczęstunków od obcych – komentuje nasz rozmówca. Jego zdaniem ten punkt regulaminu jest
„oczywistą oczywistością”.
Zaciekłe dyskusje budzi także kontrowersyjny temat prowadzania psa na smyczy
i w kagańcu. Regulamin natomiast stanowi
wyraźnie, że opiekun jest zobowiązany do
„wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu” Warto tu
zwrócić uwagę, że nie ma w częstochowskim rozporządzeniu mowy o żadnych „agresywnych
rasach”, a jedynie
o
„agresywnym
psie”.
Kaganiec
winien więc mieć

ARiMR rozpoczęła
wypłatę płatności bezpośrednich
za 2014 r.
Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia br. Wiosną tego roku wnioski o takie płatności
złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat
bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.
Agencja będzie się starała, aby w pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane afrykańskim pomorem świń czy też ich w gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub
klęsk żywiołowych. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku gdy gospodarstwo zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu dopłaty zostaną zrealizowane po zakończeniu tej kontroli.
Warto podkreślić, że od dwóch lat pozytywne decyzje w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich nie są wysyłane do rolników, chyba, że rolnik sobie
tego życzy.
Stanisław Gmitruk
Dyrektor Śląskiego OR ARiMR

Śląski Oddział Regionalny ARiMR
ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
tel. /034/-378-28-00, fax. /034/-324-94-28
e-mail: slaski@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Pies jest zwierzęciem stadnym i wyłącznie od właściciela zależy jak wysoka jest jego
pozycja w jego „stadzie”, czyli w domu – mówi Maria Glińska, weterynarz z przychodni
dla zwierząt przy ul. Filomatów. – Sama uwielbiam psy i mam ich kilka, ale u mnie w
domu psy wiedzą, że w hierarchii najpierw są ludzie, a potem one. Pies z natury dąży do
wypracowania sobie wysokiej pozycji w stadzie, zatem jeśli właściciel do tego dopuści, to
zwierzę może sobie próbować podporządkować innych domowników. Gdy mu się uda,
to zaczyna w pewnym sensie brać za nich odpowiedzialność, stąd mogą się brać sytuacje,
jak ta opisana w artykule, gdy pies nagle kogoś gryzie. Jest tak dlatego, że pies bierze
sytuacje dla ludzi zwyczajne, za zagrażające jego „podopiecznym”. Stąd narzekanie na to,
że na przykład poszarpał za nogawkę kogoś, kto podawał rękę, czy obejmował któregoś
z domowników. Trudno mieć pretensje do psa, bo taka jest psia natura, to raczej właściciele powinni być świadomi psich obyczajów i nie dopuszczać do powstawania sytuacji
dla psa dwuznacznych. Gdy pies jest w domowej hierarchii na samym dole, wtedy nie
poczuwa się do obowiążku obrony innych domowników. Z psiego punktu widzenia, to
najprawdopodobniej wspomniane w artykule panie zachowały się w jakiś „nieobliczalny”
dla psa sposób.
Nie spotkałam przez wiele lat mojej pracy psa, który byłby z natury zły. Odpowiedzialni za zachowanie psów są ludzie i ich niezrozumienie psiego sposobu myślenia. Jeśli ustawią psa w domu na zbyt wysokiej pozycji w stadzie, pies zacznie czuć odpowiedzialność
za innych, a potem znajdzie się wraz z rodziną na ruchliwej ulicy, to wiele nagłych sytuacji
może go przerastać, może poczuć się zestresowany, czy zalękniony. Doprowadzenie do
takiej sytuacji to same kłopoty.
Zgadzam się z opinią, że dobre wychowanie psa jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Jeśli pies ciągnie za smycz właściciela. to jest oczywiste, że człowiek nie
panuje nad zwierzęciem. Dobrze wychowany pies idzie przy nodze nie napinając smyczy.
Nauczenie psa chodzenia przy nodze i nie szarpania za smycz nie jest trudne, zajmuje
to może pół godziny. Podobnie jest z zaczepianiem ludzi. Jeśli właściciel powie krótko
„Tego nie rób!”, a i sąsiedzi nie będą reagować na zaczepki, to po krótkim czasie pies
zaniecha tego zachowania.
Wspomniane sytuacje, gdy właściciel woła psa, a pies nie przychodzi nie biorą się z niezrozumienia intencji opiekuna, ale z tego, że pies wie, iż powrót będzie mniej atrakcyjny,
niż to, co akurat robi.. Gdy powrót wiąże się z zabawą, pieszczotami, nagrodą w postaci
drobnego smakołyku, wtedy pies zawsze chętnie wraca na sygnał.
Należy przy tym podkreślić, że mylny jest pogląd, iż dorosłego psa nie da się wyszkolić. Psy chętnie uczą się w każdym wieku. Osobom natomiast chcącym zostać właścicielami psów doradzam zasięgnięcie porady weterynarza, co do temperamentu, potrzeb
i wymagań wybranej rasy, a odradzam branie psów z hodowli, gdzie przez zbyt długi
czas szczeniaki były trzymane w kojcach bez kontaktu z ludźmi. Sześć miesięcy to już za
długo, bo półroczny pies przyniesiony nagle między ludzi może mieć problemy z adaptacją i socjalizacją. Polecam także każdemu obecnemu i przyszłemu właścicielowi lekturę
znakomitej książki „Okiem psa”, która pozwala zrozumieć psie zachowania i łatwiej przewidywać te uciążliwe dla sąsiadów.
każdy pies, który szarpie się w stronę ludzi,
warczy, ujada, czy stara się kogoś nastraszyć.
Od zasady prowadzania psa na smyczy
jest jednak wyjątek: „Zwolnienie psa ze
smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma
możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli.”
– Ta kontrola to po prostu dobre wychowanie psa. Jeśli wiem, że mój pies wróci do
nogi na umówiony sygnał to nie potrzebuję

żadnej smyczy, bo po co? – pyta retorycznie
pan Piotr i komentuje, że w jego rozumieniu „miejscami mało uczęszczanymi” są
osiedlowe skwery i trawniki. – Jeśli pies
biega sobie za gołębiami i ignoruje ludzi, to
nie wierzę, że ktoś mógłby narzekać na jego
uciążliwość.
Regulamin ponadto wyraźnie mówi o
tym, że poza zabezpieczonymi terenami
ogrodzonymi „zwolnienie psa od stałego
dozoru możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest uwiązany”.
Hubb

Gdzie i za ile jeździli za granicę nasi posłowie?
Na arenie krajowej nie milkną echa tak zwanej
„afery madryckiej” związanej z wyjazdami (byłych
już) posłów PiS: Hofmana, Kamińskiego i Rogackiego na Zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy. Sejm opublikował dane dotyczące wyjazdów
zagranicznych posłów wybranych w 2011 roku. W
sumie polscy posłowie obecnej kadencji odbyli 791
podróży zagranicznych, za które polscy podatnicy
zapłacili ponad 8 mln zł.
Listę najczęściej podróżujących reprezentantów
niższej izby Parlamentu, otwiera Tadeusz Iwiński
(SLD), który odbył aż 72 podróże. Po zsumowaniu wszystkich nieobecności w kraju wychodzi, że
Iwiński spędził około 290 dni na wyjazdach. Koszty, jakie ponieśli podatnicy w związku z podróżami
posła Sojuszu wynoszą ponad 400 tys. zł.
Od kilku dni, kiedy na stronie Sejmu zawisła lista służbowych delegacji, posłowie albo ich partyjni
koledzy muszą się tłumaczyć z tego, czy wyjazd był
zasadny, dlaczego tyle kosztował bilet albo – czy w
ogóle pojechali w delegację.
Jak na tle bijących wyjazdowe rekordy posłów
z pierwszych stron gazet wyglądają nasi lokalni
przedstawiciele w parlamencie?
Szymon Giżyński i Jerzy Sądel (PiS) nie wyjeżdżali w ogóle. Podobnie jest z posłanką Izabelą
Leszczyną (PO) oraz z posłem Arturem Bramorą
(PSL).

Kto i gdzie wyjeżdżał?

Posłanka Halina Rozpondek (PO) odbyła dwie
podróże. W kwietniu 2013 roku uczestniczyła
w dwudniowym wyjeździe do Berlina na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Była tam w towarzystwie ośmiu innych
posłów z różnych partii. Wyjazd kosztował 1121
zł i jest to suma za transport, hotel oraz pobraną
przez posłankę dietę.

Kilka dni później Halina Rozpondek odwiedziła
czeski Jesenik na zaproszenie Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Izby Poselskiej Republiki Czeskiej. Pani poseł pojechała sama.
Dwudniowy wyjazd kosztował 150 zł i dotyczył tylko opłaty za hotel.
Kolejny poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Sztolcman w październiku 2013 roku trzy
dni spędził w stolicy Finlandii - Helsinkach, w
związku z wyjazdem delegacji Polsko-Fińskiej
Grupy Parlamentarnej. Częstochowskiemu posłowi towarzyszyło trzech innych posłów Platformy. W skład kosztów podróży, które wyniosły
2561 zł na posła, wchodzi transport oraz pobrana
przez posła dieta.
Spośród obecnych posłów ziemi częstochowskiej, najwięcej kosztowały podatników podróże
posła Marka Balta (SLD). Pod koniec maja 2013
roku poseł odbył samodzielną wyprawę do Astany w Kazachstanie, uczestnicząc w VI Astańskim
Forum Ekonomicznym. Z publicznych pieniędzy
opłacony został transport, hotel oraz dieta posła.
Łączny koszt wyjazdu wyniósł 9201 zł. Sześć dni
później Marek Balt wybrał się na Łotwę do Rygi
w ramach Oficjalnej Wizyty Marszałka Sejmu.
Dwudniowy wyjazd wraz z sześcioma posłami z
różnych ugrupowań, kosztował 138 zł na posła
i w całości stanowi koszt pobranej przez posła
diety.
Prawie 10 tys. zł Balta (SLD), niewiele ponad 2,5
tys. Sztolcmana (PO) i bez mała 1300 zł Rozpondek
(PO) to i tak nie za dużo, w porównaniu do 400 tys.
Iwińskiego (SLD). Niezależnie jednak od wydanej
na wyjazdy zagraniczne posłów kwoty wciąż aktualne jest pytanie: dlaczego tak dużo, a w ogóle to
po co?
Renata R. Kluczna
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Dodatek świąteczny

Święta na wyspach

Wspomnienia częstochowianki z pobytu w Anglii
też na soczewicy, grochu i fasoli, mają więcej warzyw
i owoców, bywają osłodzone miodem, a pachną curry
z cynamonem i kardamonem.
Pani Agnieszka zauważa także, że kobiety z Indii,
czy Pakistanu, mają ogromne zamiłowanie do bukietów i stroików, przystrajają więc domy na święta z
wielkim przepychem. Gdy firma, w której pracowało
pięć Polek organizowała wyprzedaże świątecznych
wiązanek, klientki kupowały dosłownie tyle kwiatów
i wiązanek, ile były w stanie unieść.

Musimy po swojemu

Zaczęło się po partyzancku

– Do moich pierwszych świąt za granicą nie byłam
zbyt dobrze przygotowana, jechałam do Anglii 13
grudnia 2003 roku – wspomina pani Agnieszka, która tego dnia siedziała w autokarze. – Nie było wtedy
jeszcze tanich linii i mało kto latał, a przed wejściem
do Unii Europejskiej nie było łatwo o pozwolenie na
pracę – opowiada nasza rozmówczyni i dodaje, że w
tym autokarze poznała przyszłe koleżanki z pracy. –
Każda z nas jechała na własną rękę, ale do tej samej
firmy pod Nottingham, tak zwanej farmy żywych kwiatów, zajmującej się uprawą kwiatów cebulowych, jak
tulipany, hiacynty i żonkile.
Tam pięć Polek trafiło do przyczepy campingowej stojącej w środku ogromnego kwiatowego pola i
ogrzewanej kominkiem na butlę gazową.
– Nie dało się ogrzać całej dużej przyczepy jedną butlą, więc w dużej sypialni urządziłyśmy lodówkę. Malutki pokoik naprzeciw kuchni, gdzie się często grzało,
nadawał się do zamieszkania tylko przez jedną osobę,
reszta spała w saloniku z kominkiem.

Zadziałały spontanicznie

– Okazało się, że dziewczyny są w porządku, szybko
zgrałyśmy się i postanowiłyśmy urządzić razem święta.
Za naszą przyczepą rosła tuja, więc nacięłyśmy gałązek do wazonu, a ze sreberek po czekoladzie zrobiłyśmy
bombki, miałyśmy opłatki przywiezione z Polski, a do
tego paluszki rybne zamiast tradycyjnego karpia, sałatkę warzywną oraz barszcz czerwony z proszku. Po
wieczerzy, żeby zadzwonić do domu, gdy jeszcze nie
było telefonów komórkowych, trzeba było iść do odległej wsi do budki telefonicznej i tam stać w długiej
kolejce – pani Agnieszka opowiada, że poszły do budki
razem, zmarzły okropnie i nie porozmawiały zbyt długo, bo bez przerwy ludzie z kolejki poganiali rozmawiających niecierpliwym pukaniem w drzwi
– Rodzinom powiedziałyśmy oczywiście, ze jest super, warunki mieszkaniowe dobre, żeby się bliscy nie
martwili o nas – śmieje się pan Agnieszka – Po za tym,
że praca przyjemna, manager fajny, chociaż nasz akurat był wyjątkowo nieprzyjemny, no i że w ogóle bardzo
świąteczna atmosfera.

Nigdy więcej na chybcika

Kolejne święta częstochowianka spędziła w Bedford. Tam dziewczyny mieszkały następnej zimy.
Choinkę z prawdziwego zdarzenia kupiły w sklepie,
rodzice przysłali starannie przygotowane paczki pełne
wędlin, pieczywa i słodyczy, każda z koleżanek zdążyła się już także wyposażyć w telefon komórkowy.
– Po kolacji i posłuchaniu płyt z kolędami poszłyśmy pogadać z rodzicami. Każda więc szukała sobie
jakiegoś kątka, a to w łazience, a to na schodach, a to
w schowku, czy na tarasie – relacjonuje wesoło pani
Agnieszka. – Koło roku 2005 zaczęły się pojawiać pol-

skie sklepy zaopatrzone w tradycyjne polskie produkty, rok później można było już nawet świeżego karpia
kupić.
Święta w Anglii nie okazały się podobne do polskich,
zdaniem pani Agnieszki ze względu na ich skrajnie komercyjny i odpustowy charakter.

Nadmuchiwane choinki

– Anglicy są w tak zwanym okresie świątecznym nastawieni na konsumpcję, a nie na utrzymywanie więzi
z rodziną. U nich ten okres jest o ponad miesiąc dłuższy – nasza rozmówczyni mówi, że już we wrześniu
zaczynają się obniżki cen bombek i reklamy lampek
choinkowych, a na dobre machina rusza zaraz po Halloween, w czasie wyprzedaży kostiumów w sklepach
z zabawkami.
– W listopadzie już jest wszędzie pełno choinek i pluszowych reniferów, a Anglicy spędzają długie zimowe
wieczory buszując w outletach, gdzie brodaci Mikołaje
namawiają do brania udziału w promocjach.
Od pani Agnieszki, która spędziła w Anglii łącznie
pół tuzina wigilii dowiadujemy się, że Anglicy mają
często, choć może nie powszechnie, wolne w pierwszy dzień świąt, ale drugi jest dniem przeważnie roboczym. Dziwili się też bardzo wszyscy pracodawcy
pięciu przyjaciółek z Polski, że chciały co jakiś czas
brać na święta wolne. „Po co wam to? Tylko dwa albo
trzy dni? To nie warto nawet jechać... Nie lepiej latem
na urlop?”
Drugi dzień angielskich świąt zaczyna się totalnymi
wyprzedażami. Ludzie wpadają w amok. Już w nocy
ustawiają się przed domami handlowymi kilometrowe
kolejki. Rano klienci się tratują szturmując otwierane
przez portierów drzwi, przymierzalnie są wtedy nieczynne, bo wszyscy towar z wieszaków i pólek zagarniają hurtem do ogromnych toreb, biorą do domu, tam
przymierzają i następnego dnia oddają niepotrzebne.

– Wszyscy traktują święta tak samo, jak rodowici
Anglicy, zatem jest choinka, są bombki, jest Mikołaj,
są prezenty. I to wszystko. Poza tym nic szczególnego
w angielskich świętach nie ma, a z naszego punktu
widzenia brakuje zwłaszcza rodzinnej atmosfery,
odpoczynku w nastroju świec, kolęd i zimnych ogni,
odwiedzania się i spotykania z krewnymi – wylicza
częstochowianka.
Polacy więc w Anglii szczególnie zacieśniają więzi
w święta, organizują się z przyjaciółmi, planują wizyty
i zawczasu starają się wziąć wolne. Teraz mieszka tam
więcej rodzin, więc przeważnie do nich przychodzą
na wieczerze koledzy i znajomi. Przyjęło się, że każ-

Wizyt się nie wyrzekniemy

– Tak, jak okres wyprzedaży trwa niemal jedną trzecią
roku, tak potem podobnie długo, bo nieraz do kwietnia,
trwa kolęda, czyli tradycyjna wizyta duszpasterska.
Ksiądz nosi wszystko ze sobą, ma uniwersalne kropidełko z wodą święconą w środku, żeby go uroczyście
przyjąć wystarczy mieć świeży obrus – pani Agnieszka
tłumaczy, że polskie parafie w Anglii obejmują przeważnie kilka miejscowości dlatego ksiądz musi obejść
znacznie większy teren, niż u nas.
Porównując swoje pierwsze święta w Anglii do obecnych nasza rozmówczyni zauważa, że teraz na dworcach
i lotniskach wszędzie w okresie świąt słychać język polski, bo jesteśmy narodem ludzi, którzy najwięcej podróżują w święta. Nie odstraszają nas nawet ceny biletów
samolotowych, czy autokarowych, które bywają nawet
sześc razy droższe, niż w przedsprzedaży. To świąteczne
podróżowanie w odwiedziny, zdaniem pani Agnieszki,
odróżnia nas od innych nacji najwyraźniej.
hubb
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wszystko do ogrodu

MAŁA ARCHITEKTURA
WYKONANIE OGRODÓW
TERENY ZIELONE

choinki cięte i doniczkowe

NAWADNIANIE

duży wybór, atrakcyjne ceny

Co kraj to obyczaj

Zapytana o to, co Anglików najbardziej dziwiło w
polskich zwyczajach nasza rozmówczyni wskazuje
post.
– Niepojęte jest dla anglików, że żeby uczcić jakiś
dzień stosuje się dietę, dziwią się, że należy wtedy jeść
rybę, a nie można mięsa na przykład z kurczaka, zdumiewa ich dodatkowo, że akurat tego dnia urządza się
wieczerzę, a tu takie ograniczenia...
Częstochowiankę natomiast zaskoczyli mieszkający
licznie w jej sąsiedztwie muzułmanie oraz hindusi, po
których się nie spodziewała dekorowania choinek, pakowania prezentów w pudła z kokardami czy ozdabiania okien reniferami z lampek. Tak samo zamawiają
dla dzieci Mikołaje z workami prezentów. Ich „wieczerze wigilijne” różnią się tylko doborem dań, bo
arabskie bazują częściej na ryżu, baraninie i drobiu,
a Polacy rozpoznają w nich aromat kurkumy, chili i
imbiru, hinduskie natomiast dania, oprócz ryżu, bazują

dy przynosi swoje własnoręcznie przygotowane potrawy, co jest atrakcją dla znajomych z odleglejszych
zakątków Polski. Polskie parafie zaś w święta pękają
w szwach, nawet, jeśli w ciągu roku nie widać w nich
zbyt wielu ludzi. Jedynie w kościołach można spotkać
kolędników, a ciekawostką jest to, że na wyspach nie są
nimi tylko dzieci i młodzież, jak u nas, a połowa z przebierańców to dorośli w każdym wieku. Wszystko jest
tam podobne jak w Polsce, ale jedzenie najlepiej smakuje, gdy jest przywiezione właśnie znad Wisły. Próba
przyrządzenia typowo polskich potraw z angielskich
produktów przeważnie kończy się niepowodzeniem.
Polacy mówią, że angielskie smaki to nie to samo.

Kiermasz Świąteczny
PROMENADA
ul. Kiedrzyńska 34
Zapraszamy

od 25 zł doniczka ok. 60 cm
plac zabaw, usługi rębakiem

42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153
www.dark-land.pl

od 35 zł choinki cięte

42-200 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego21

507 041 476

info@dark-land.pl
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Składniki
600 g śledzi a`la matjas
600 - 650 g cebuli
3 spore ząbki czosnku
2 łyżki ziarenek jałowca
4 ziarenka ziela angielskiego
4 liście laurowe
4 łyżki majeranku
sok z dwóch cytryn lub sok z pomarańczy
i 3 łyżki octu winnego białego
1/2 szklanki oliwy
1 szklanka oleju rzepakowego
mleko do moczenia śledzi

Przygotowanie

Śledzie płuczemy kilkakrotnie pod zimną wodą, następnie zalewamy czystą wodą i moczymy od 12-24 godzin. Po tym czasie
śledzie odsączmy i ponownie zalewamy, tym razem wodą z mlekiem w proporcji 1:1. Odstawiamy na 12 godzin. Rybę trzymamy
w chłodnym miejscu. Mięso odsączamy na papierowym ręczniku. Cebulę kroimy w drobniutkie półplasterki. Śledzie kroimy w
3 cm kawałki, zasypujemy cebulą, dodajemy przyprawy (przypraw musi być dość sporo bo to one aromatyzują olej i mięso),
sok z cytryn lub ocet i sok z pomarańczy.
Zalewamy olejem, dokładnie mieszamy i przekładamy do
szklanego naczynia. Tak przygotowane śledzie serwujemy po
3 - 4 dniach, najlepiej smakują z pieczywem lub ziemniakami.

N

ieco zapomnianym symbolem świąt Bożego Narodzenia
jest jemioła zwana po staropolsku starzęślą, której popularność w naszym regionie powoli wraca. Jest rośliną w połowie pasożytniczą, co znaczy, że korzysta z wody dostarczanej
przez Żywiciela, ale substancje odżywcze produkuje sama. Jest
szczególna, bo zyskuje pełnię rozwoju w czasie przesilenia zimowego.

REKLAMA

P

ul. Spółdzielcza 4a, 42-200 Częstochowa

Bal

sylwestrowy
 muzyka na żywo
 5 ciepłych posiłków
 zimna płyta, ciasta, owoce
 kawa, herbata, napoje bez ograniczeń
 + niespodzianka
 320 zł / para
 rezerwacja: 506 037 621, 34 360 72 24 (liczba miejsc ograniczona)
HOTEL 24 h
OBIADY DOMOWE, pn - pt: 12.00 -18.00
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Zapraszamy !

onieważ jemioła jest wiecznie zielona, dawniej wierzono,
że drzewa w niej przechowują swe siły witalne i dzięki niej
odradzają się na wiosnę. Była jemioła więc jakby azylem dla
„duszy” drzew. Co ciekawe, wierzono, że największą moc ma
jemioła rosnąca na dębie. O magicznych właściwościach jemioły miało świadczyć także to, że ścięta roślina nie zmienia
koloru, jak inne, na brązowy, ale za to nabiera złotawego połysku. Od dawna była więc symbolem powtórnych narodzin i
przetrwania duszy.

U

dekorowany jemiołą dom jest, według wierzeń, chroniony przed złymi mocami, a ponadto jemioła ma moc
spełniania życzeń – dlatego właśnie pod nią należy w Wigilię
życzenia sobie składać.

N

a naszych terenach występuje jeden gatunek jemioły i
od zamierzchłych czasów różne jej części traktowane są
jako cudowny lek, niemal panaceum, a na dodatek afrodyzjak.
Obecnie wyciągi z pędów i liści jemioły są stosowane na obniżenie ciśnienie krwi, dzięki czemu używa się ich przy leczeniu
niektórych chorób serca. Oprócz tego bywa wykorzystywana
jako popularny składnik moczopędnych leków homeopatycznych. Stymuluje także układ odpornościowy organizmu
Uwaga! Jemioły jednak nie wolno spożywać bezpośrednio, bo
wszystkie jej części są dla człowieka trujące.

Z

wyczaj całowania się pod jemioła jest angielski i pochodzi
z XVII wieku. Ma związek z wierzeniami celtyckimi. Druidzi wierzyli, że jemioła przynosi radość, miłość i szczęście, a
jej białe owoce to boskie nasienie. Już wtedy była więc symbolem płodności. Wierzono, że całowanie pod jemiołą zwiększa
miłość w narzeczeństwie i małżeństwie. By to sobie zagwarantować, po każdym pocałunku jeden mężczyzna zrywał jedną
jagodę i uważano, że ten, który zerwie ostatnią, otrzyma dar
płodności.

T

radycja mówi, że by najlepiej wykorzystać może jemioły
trzeba ją zawiesić nad wigilijnym stołem po pojawieniu
się pierwszej gwiazdki. Po wieczerzy można ją przenieść i zawiesić nad kuchnią, lub nad frontowymi drzwiami. Po świętach
jemioły nie należy wyrzucać, tylko zasuszyć i trzymać do następnego Bożego Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia
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Minęły już znane z filmu „Miś” czasy
wożenia kradzionych z lasu choinek
furmankami. Proceder nielegalnej wycinki wprawdzie trwa nadal, ale obecnie lasy naszego regionu są okradane
w nieco iny sposób.
– Wczoraj rozpoczęła się choinkowa
akcja w całym województwie śląskim
– mówi Jarosław Wojcicki, strażnik
leśny z Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych. – Teraz złodzieje nie
wywożą z lasu całych drzew, jak jeszcze
15 lat temu, bo coraz popularniejsze
są choinki sztuczne, a względnie tanio
można kupić żywe drzewka z plantacji.
Jeśli ktoś wycina całe drzewka, to nie
więcej niż dwie, czy trzy sztuki
– dla siebie, dla rodziców i dla
teściów. Znika więc także nielegalny handel całymi drzewkami. Wzrasta natomiast
popularność wszelkiego
rodzaju wiązanek i stroików z gałęzi drzewek
iglastych – tłumaczy
strażnik i dodaje, że
złodzieje przede
wszystkim
obcinają dorodne gałęzie
świerkowe i jodłowe, a ponadto pozbawiają
drzewa
wierz-

chołków, z których robi się mini-choineczki. Złodzieje wyniszczają w ten
sposób las, bo przesadnie poobcinane
drzewa po prostu obumierają stojąc.
– Szkółki w większości są już ogrodzone i chronione monitoringiem,
więc tam drzewa mogą rosnąć
względnie bezpiecznie. Proceder kradzieży dotyczy więc przede wszystkim
upraw leśnych – relacjonuje Wójcicki
i dodaje, że złodzieje mają zazwyczaj swoje ulubione miejsca, w które
z maniakalnym uporem wracają. Za
przyłapanie grozi mandat w wysokości do 500 złotych, a kto nie chce
płacić, automatycznie kieruje sprawę
do sądu.
W tym roku w akcji łapania choinkowych rabusiów
razem ze strażnikami leśnymi weźmie udział
także straż łowiecka i
policja. Połączone siły
tych służb będą
wspierane
przez
dobrze zamaskowane kamerki
internetowe,
których
w naszych
lasach sukcesywnie
przybywa.
hubb



Pierogarnia 

pyszne pierogi własnej produkcji
codziennie 3 inne zestawy
obiadowe w cenie: 11 - 15 zł

Przyjmujemy zamówienia na pierogi świąteczne
32 sztuki
cena 20 zł
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ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl

REKLAMA

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

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

9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

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

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

HAMBURGERY • CHEESBURGERY
HOT-DOG

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

10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

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

8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

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

2,50 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Ciasto
na pierogi

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

6,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy
+ surówka
Soki owocowe:
marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

7,00 zł

3,00 zł

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Czynne:
wtorek-niedziela od 10.oo
tel. 508 433 179

• 1/2 kg mąki
• 1,5 szklanki
ciepłej wody
• 2 żółtka
• 1 łyżka oliwy
• 1 szczypta soli

Farsz
makowy

• 250 g maku
• 50 g masła
• 150 ml miodu
• 2 szklanki posiekanych bakalii (rodzynek, orzechów
włoskich, migdałów, suszonych moreli, śliwek, kandyzowanej skórki, żurawiny, orzechów laskowych)
ak gotujemy w wodzie z mlekiem (pół na pół),
studzimy i mielimy dwa razy. Do zmielonego
maku dodajemy bakalie. Masło podgrzewamy
w rondelku z miodem i kiedy oba składniki się połączą, wlewamy do maku. Mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia.
Masę makową najlepiej przygotować dzień wcześniej. Mąkę
mieszamy z solą. Dodajemy żółtka i oliwę i mieszamy nożem. Następnie stopniowo dolewamy wodę i zagniatamy
ciasto. Ciasto na pierogi powinno być miękkie, elastyczne i
gładkie. Ciasto wałkujemy, szklanką o średnicy około 8 cm
wycinamy koła, nakładamy kulkę farszu i sklejamy. Ugotowane pierogi można podać delikatnie polane miodem lub
słodką śmietanką i posypane bakaliami.

M
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Święta Bożego Narodzenia
Czas się pozastanawiać nad wyborem gwiazdkowych prezentów. Jak co roku część z nas da się omamić promocjom i wyprzedażom. Czy kupowanie czegoś, co według sprzedawców „świetnie nadaje się na
prezent” ma sens - pytamy gości odwiedzających
naszą redakcję.

DLA PANI

Nasi rozmówcy uważają, że panie lubią
rzeczy ładne. Może to być jakiś bibelot,
który pasuje do wnętrza mieszkania, może to
być biżuteria, chustka, czy szal. Szczególnie modne są w tym sezonie
ozdoby wykonywane samemu technika tak zwanego sutaszu. Jest to
rodzaj haftu specjalnymi nićmi. Stworzyć w ten sposób można wszystko – ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia twórcy. Sutasz zdobył
popularność, ponieważ łatwo można dopasować jakiś detal do stylu
osoby obdarowywanej, do jej ulubionych części garderoby, tak by wydawał się stanowić komplet zresztą stroju.
Jeśli ktoś chce kupić pani jakieś kosmetyki, powinien najpierw poznać jej upodobania, bo panie są bardziej wybredne i łatwo nie
trafić z zapachem w gust.
Nie należy zapominać, że pa- O G Ł O S Z E N I E
nie są zazwyczaj łase na słodycze, więc uzupełnienie prezentu
o garść smakołyków z pewnością ucieszy obdarowywana osobę dodatkowo.

DLA PANA

Panowie okazują się mieć nie aż tak wybredne
powonienie, jak panie. Dlatego tu można nieco
pójść na łatwiznę i nabyć w drogerii paczkę-go-

Schab

w sosie śliwkowym
Składniki
• 1 kg schabu bez kości
• 1 cebula
• 6 - 8 suszonych śliwek
• 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
• 2 ząbki czosnku
• 400 ml bulionu
• sól, pieprz
• majeranek
• bazylia
• ostra papryka
Przygotowanie
Mięso nacieramy mieszanką przypraw
i odstawiamy szczelnie zamknięte
do lodówki na min 2 godziny. Na
patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu
i obsmażamy na nim schab z każdej
strony tak, aby był rumiany. Na drugiej
patelni obsmażamy pokrojoną w
plasterki cebulkę, aby też się zrumieniła. Mięso przekładamy do rondla,
dodajemy cebulę, pokrojony czosnek,
śliwki i wszystko podlewamy gorącym
bulionem. Przykrywamy i dusimy ok
1,5 godziny na małym ogniu co jakiś
czas obracając mięso. Gorący schab
wyjmujemy z rondla i odstawiamy,
później kroimy na plastry. Powstały sos
miksujemy blenderem lub przecieramy
przez sitko. Stawiamy na małym ogniu
i zagęszczamy mąką rozrobioną z odrobiną ciepłej wody. Doprowadzamy do
wrzenia. Mięso układamy na półmisku,
polewamy
sosem.

towca. Eleganckie pudło z kremem do golenia, balsamem po goleniu,
żelem pod prysznic, czy woda kolońską zazwyczaj jest przez panów
chętnie przyjmowane i traktowane jako prezent praktyczny i pożyteczny, co panowie lubią.
Na drugim miejscu jest muzyka. Płyta to prezent uniwersalny. Znając muzyczne upodobania obdarowywanego można mu dawać płyty
na każdą okazję i mamy gwarancję, że będzie zadowolony. Co ciekawe, panowie też twierdzą, że lubią być obdarowywani książkami, chociaż nie dostają ich wcale wiele. Na szczęście moda na czytanie wraca.
Pojawiła się również moda na gadżeciarstwo. Chociaż panowie z reguły lubią prezenty użyteczne, zawsze się cieszą jak mali chłopcy
z elektronicznych akcesoriów, kieszonkowych miniaturowych narzędzi, śmiesznych breloczków o niespotykanych
funkcjach i tym podobnych drobiazgów.

DLA DZIECI

Współczesne dzieci fascynują się najbardziej komputerami, zatem
cieszą się najbardziej z gier, ale także z oprogramowania edukacyjnego, które ma za zadanie „uczyć bawiąc”. Młodzież zadowolona jest
natomiast najbardziej z czegoś związanego z pasją, hobby, zainteresowaniami. Nastolatkowie bywają szczególnie wybredni, ale jeśli uda
się czegoś dowiedzieć o ich sposobach na spędzanie wolnego czasu,
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to związany z nim prezent na pewno będzie trafiony. Młodzi gitarzyści wcale się nie zmartwią dostawszy cztery komplety strun, a młodzi
wspinacze chętnie będą się zachwycali kilkoma nowymi karabinkami,
choćby były one jednakowe. Maluchom zawsze się natomiast podobają nowe ciuchy, które zaraz chętnie przymierzają, a nawet chcą w nich
iść spać. Słodycze są także jak najbardziej wskazane.

CZEGO UNIKAĆ?

Nasi rozmówcy najbardziej nie lubią dostawać czapek, szalików, rękawiczek i grubych wełnianych skarpet w stylu góralskim. Z bamboszy tez się niezbyt cieszą. Panowie nie lubią dostawać krawatów,
panie natomiast mają alergię na drobiazgi związane z kuchnią,
czy pracami domowymi. Nielubianymi prezentami bywają też
często ozdoby do powieszenia na ścianie. Niestety trudno jest
dobrać np. zegar elektryczny zarówno do gustu
obdarowanej osoby, jak i do stylu wnętrz, w jakich
mieszka. Tomiki wierszy i płyty z jazzem powinny być zarezerwowane tylko dla amatorów tych mniej
popularnych dziedzin sztuki, bo nic tak bardziej
nie irytuje, jak narzucanie komuś swojego
gustu i tłumaczenie przy okazji „Spróbuj, to
świetna rzecz”.

Reklama
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Sp. z o.o.

Instalacje sanitarno - grzewcze
Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
Sprzęt, akcesoria

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

SERWIS KOMPUTEROWY

h

hhŻhh

hhhh
hh
h
hłhłównych
Reballinghhhłh

516-452-138
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Częstochowa
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Przyjmiemy
osobę
do roznoszenia
tygodnika 7dni
tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego6/16,
3 piętro

Różne

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Częstochowie gościł
świętego mikołaja. Dzieciaki csię
cieszyły, bo mikołaj był w biskupim
stroju, jak nakazuje tracycja. Wychowankowie
ośrodka nie okazywali Mikołajowi dystansu, a
nawet żywo interesowali się pastorałem owiniętym sreberkiem i długa biała brodą. Pozujący
do zdjęć chętnie pożyczali pastorał, z którego
obdarli trochę sreberka i tarmosili Mikołaja za
brodę. Swięty tradycyjnie, jak co roku potańczył z dzieciakami, po czym rozsiadł sie w
przygotowanym fotelu i z pomocą Śnieżynki
zadbał, by do każdego dziecka trafił odpowiedni
prezent. Odwiedził nawet dyrekcję Ośrodka. Do
tych natomiast wychowanków, którzy nie mogą
chodzić, mikołaj zawitał do domu.red.
red.
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Spotkanie Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Częstochowie z prezesami Kół
Jak co roku na początku grudnia odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Okręgu
wraz z prezesami wszystkich Kół i Klubów.
Na początku prezes Okręgu Maciej Brudziński wręczył działaczom odznaczenia,
jakie przyznał im Zarząd Główny PZW w
Warszawie.
Złotą odznakę PZW z Wieńcami otrzymał
kolega Andrzej Gołąb - Koło Śródmiejska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Złote Odznaki
PZW otrzymali: Bożena Wojsznis – Koło Sazan, Paweł Wroński – Koło Mykanów, Grzegorz Tomżyński – Koło Konopiska, Andrzej
Michalak – Koło Wykromet, Tomasz Geisler
– Koło Politechnika, Srebrną Odznakę PZW
otrzymał Bogdan Filak – Koło Pajęczno.

Poza tym uhonorowano Dyplomami Uznania i upominkami: Jakuba Wojtyska z Koła Mykanów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz
Pawła Boreckiego i Zbigniewa Sobierajskiego
z Koła Okoń-Dospel za uratowanie ponad 200
kg ryb, które na zbiorniku Poraj były zaplątane w sieć kłusowniczą, a dzięki ich działaniom
wróciły do zbiornika w stanie żywym.
Po części oficjalnej prezesi wysłuchali sprawozdań wszystkich komisji działających przy
Zarządzie Okręgu oraz zapoznali się z: opłatami za wędkowanie, jakie będą obowiązywały
w 2015 roku, nowymi uchwałami podjętymi
przez Zarząd Okręgu oraz planami zarybień na
przyszły rok.
Robert Amborski

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA 2015 ROK
SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 75 zł (ulga 50 %: młodzież szkolna i studenci w wieku
16-24 lat, odznaczeni srebrną i złota odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 lat i kobiety
po ukończeniu 60 lat), (ulga 75 %: członkowie uczestnicy do 16 lat i odznaczeni złota odznaką
PZW z wieńcami).
SKŁADKA OKRĘGOWA (opłaty okręgowe nie ulegają zmianie) - 110 zł (zasady ulgowe
jak przy składce członkowskiej oraz 50 % dla odznaczonych Medalem Za Zasługi Dla Okręgu Częstochowskiego, członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni ze
składki okręgowej).
SKŁADKA SPECJALNA OKRĘGOWA - 45 zł (dla osób po ukończeniu 70 lat)
SKŁADKI DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW: roczna 260 zł, jednodniowa 30 zł, trzydniowa 50 zł, tygodniowa 80 zł.
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W pierwszy weekend grudnia odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w Tajlandii gdzie naszą uczelnię reprezentowała dwójka zawodników
Klubu Uczelnianego AZS AJD sekcji podnoszenia ciężarów.

Międzynarodowe
sukcesy
studentów AJD
W niedzielę 7 grudnia na pomoście zaprezentował się Łukasz
Grela i zrobił to w znakomity sposób, zdobywając złoty medal.
Dokonał tego w kategorii do 94 kg. W rwaniu pokazał wspaniałą
formę zaliczając trzy podejścia odpowiednio do 165 kg, 170 kg
i 175 kg. Czym zbudował sobie nad drugim zawodnikiem przewagę 10 kg, a nad trzecim aż 24 kg. Łukasz w podrzucie także
pokazał klasę zaliczając odpowiednio 190, 195 i 200 kg. W tym
boju zdobył srebrny medal ponieważ wyprzedził go Tajlandczyk
także podrzucając 200 kg, ale rywal ważył 10 gramów mniej.
Drugi z naszych reprezentantów,student pierwszego roku fi-

zjoterapii Dominik Kwapisz także znakomicie wystartował. Zajął piątą lokatę w kategorii do 62 kg. Wyrwał sztangę ważąca 105
kg i podrzucił w najlepszym podejściu 135 kg. Był to jego debiut
na Akademickich Mistrzostwach Świata.
W tym samym czasie grupa naszych zawodników: Justyna
Zawada, Karol Żelezik, Dominik Dusiński, Aleksander Krukar,
Mariusz Gawron pod opieką instruktora Damiana Klareckiego
wyjechała na Litwę, do Kowna na międzynarodowy Memoriał
Vytautui Leitonui.
Pierwsza wystartowała Justyna Zawada która wygrała rywalizacje kobiet z wynikiem 128 kg (58 + 70). Po niej w grupie zawodników do 15 lat startował Mariusz Gawron, który także wygrał z rezultatem 170 kg (75+95). W grupie do 20 lat w kategorii
wagowej do 105 kg startował Karol Żelezik, który zwyciężył z
wynikiem 240 kg (110+130). W ostatniej grupie młodzieżowców
do lat 23 startowało dwóch zawodników Dominik i Aleksander.
Wygrał ten pierwszy z wynikiem 213 kg (96 +117). Aleksander
był drugi - 202 kg (90+ 112). To były bardzo dobre zawody w
wykonaniu częstochowskich zawodników.
red.

Sport z Mikołajem

W

spotkaniu
mikołajkowym
Klubu
Sportowego
Dragon wzięło udział
80 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
Na to spotkanie dotarli najmłodsi członkowie klubu z Koniecpola,
Janowa, Zrębic, Olsztyna, Mstowa
oraz Częstochowy. Zawody miały na
celu promowanie zajęć Taekwon-do
oraz wspólną zabawę pod patronatem
Świętego Mikołaja.
Spotkanie miało charakter zawodów, które rozegrano w konkurencjach: układów, technik specjalnych,
REKLAMA

dynamiki kopnięć, torze przeszkód
oraz wykonywanych na czas pompek i
brzuszków. W tym przypadku rywalizacja nie miała wyłaniać zwycięzców,
bo zwycięzcami ogłoszono wszystkich
uczestników. Spotkanie miało formę
integracyjną, gdzie dzieci ćwiczące w
różnych sekcjach mogły się poznać i
zaprzyjaźnić, podczas wielu zabaw towarzyszących.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej na salę dotarł Święty Mikołaj, który nagrodził wszystkich uczestników
prezentami i pamiątkowymi medalami.
red.
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Przed świętami uważaj na kieszonkowców!

Okres gorączki świątecznych zakupów to dla złodziei kieszonkowych najlepszy czas do działania.
Wykorzystują tłok bądź sami go umiejętnie tworzą.
Sprzyja im nasz pośpiech i rozkojarzenie. Wybierają swoją ofiarę i obserwują ją przez pewien czas.
Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Podchodzą blisko,
dotykając sprawdzają, czy osoba będzie reagować
podczas kradzieży. Jeśli mamy na sobie grubą kurtkę, kożuch czy płaszcz, to ich zadanie jest ułatwione. Niestety już teraz na częstochowskie komisariaty zgłaszają się osoby pokrzywdzone kradzieżami
kieszonkowymi.
Częstochowska Policja apeluje o dobre zabezpieczenie rzeczy. Przeszkodą dla złodzieja będzie
schowanie pieniędzy do wewnętrznej kieszeni.
Jeżeli włożyliśmy portfel, telefon komórkowy do
reklamówki, torebki, plecaka, to pamiętajmy, by
je zamykać i nosić przed sobą. Uważajmy także w
autobusach i tramwajach, gdyż są to miejsca szczególnie dużej działalności kieszonkowców!
Nowy sposób oszukiwania starszych
Pieniądze z Unii Europejskiej wypłacane przez
księdza, to nowy sposób działania oszustów. W taki
sposób zostało okradzione starsze małżeństwo z
Koniecpola, które uwierzyło w słowa nieznajomej
kobiety. Oszustka oświadczyła, iż w zależności od
ilości przekazanych jej pieniędzy, podwojoną sumę
zwróci im duchowny, który dysponuje unijnymi
funduszami. 84-letni mężczyzna i jego kilka lat
młodsza żona, w taki sposób stracili kilka tysięcy
złotych oszczędności. Policja apeluje o ostrożność
oraz o to, aby nigdy i pod żadnym pozorem nie
wpuszczać obcych do domu. Oszuści działają różnymi metodami, obiecując pieniądze i wykorzystując zawody i funkcje społecznego zaufania.
Profilaktyka w częstochowskiej szkole
W Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu
prowadzonym przez policjantów z drogówki, w ramach kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po
doświadczenie”. Celem spotkania było uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowanie
na drodze. Dodatkowo, słuchacze „na własnej skórze” mogli się przekonać jak wygląda jazda w stanie nietrzeźwości, testując „alkogogle” symulujące
widzenie po użyciu alkoholu.
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Różne

Kronika
policyjna
Uczniowie wysłuchali informacji na temat stanu
bezpieczeństwa na drogach w regionie częstochowskim. Podczas swojego wykładu, policjant
zwrócił uwagę, nie tylko na dane statystyczne
dotyczące ilości zdarzeń, ale również na aspekt
prawny, psychologiczny i moralny dotyczący
sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku
drogowego. Uczniowie obejrzeli film przestrzegający przed nierozwagą i lekceważeniem zasad
bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został
również problem kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających oraz bardzo istotny w
okresie jesienno-zimowym temat, jakim jest noszenie przez pieszych elementów odblaskowych
na odzieży.
Udawał właściciela i kradł złom
Policjanci z Blachowni zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który kradł elementy metalowe
ogrodzenia nieczynnego zakładu w Blachowni
na ulicy Cmentarnej. Sprawca, interweniującym
policjantom chciał wmówić, iż jest właścicielem
terenu i postanowił rozebrać swój płot. Policjanci nie uwierzyli w słowa pijanego mężczyzny i
go zatrzymali. Teraz mundurowi sprawdzają ilu
podobnych kradzieży dopuścił się mieszkaniec
powiatu częstochowskiego.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
W Kłomnicach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w miejscu, gdzie powstaje nowy komisariat policji. W uroczystości
wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele
pięciu gmin, które swoim działaniem obejmuje
kłomnicki komisariat policji. Doniosłe spotkanie
uświetnił występ policyjnej orkiestry. Dla udokumentowania faktu budowy oraz pozostawienia
świadectwa dla potomnych, w miejscu budowy
został podpisany akt erekcyjny. Uroczystość
uświetniło także wręczenie kluczyków do nowych radiowozów.

Co robić, kiedy otrzymujemy
z sądu nakaz zapłaty
adresowany na osobę zmarłą?
Pan Zbigniew bardzo zdziwił się, kiedy zobaczył, że listonosz przyniósł mu
list adresowany na jego nieżyjącego już
brata. Jako, że była to korespondencja z
sądu, postanowił list odebrać i otworzyć. W środku znalazł nakaz zapłaty
wydany w postępowaniu upominawczym wystawiony na brata. Dostawca
energii żądał w nim zapłaty zaległych
rachunków. Kwota opiewała na kilka
tysięcy złotych. Pan Zbigniew wiedząc,
że może odziedziczyć dług po bracie
jako potencjalny spadkobierca (postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze zakończone), postanowił działać.
Zwrócił się do Federacji Konsumentów
z pytaniem, co ma zrobić. Był oburzony całą sytuacją, ponieważ informował przedsiębiorstwo energetyczne o
śmierci brata na długo przed złożeniem
przez firmę pozwu przeciwko niemu. Co
powinna zrobić osoba, która znajdzie
się w takiej sytuacji ?
Pan Zbigniew ma całkowitą rację, że
dług można w Polsce odziedziczyć oraz, że

sprawy nie powinno się zignorować. Przedsiębiorstwo zachowało się w tym wypadku
całkowicie nieetycznie pozywając osobę, o
której wiedziało, że nie żyje. Nakaz zapłaty,
wydany w postępowaniu upominawczym,
jest rodzajem orzeczenia, w którym sąd
nakazuje pozwanemu zapłatę określonej
kwoty wyłącznie na podstawie twierdzeń
powoda i ewentualnie dołączonych do nich
dokumentów. Sposobem na obronę pozwanego jest złożenie pisemnego sprzeciwu w
terminie 14 dni od momentu wydania nakazu zapłaty. Jeżeli się tego nie uczyni, nakaz
staje się prawomocny i można przekazać
sprawę do egzekucji komorniczej. Gdyby Pan Zbigniew zignorował pismo, pewnie tak by się stało i do akcji wkroczyłby
komornik. To mogłoby znacznie utrudnić
sprawę. Za radą Federacji Konsumentów
Pan Zbigniew skierował do sądu pismo, w
którym jako potencjalny spadkobierca poinformował, że pozwany zmarł, dołączając
odpis skrócony aktu zgonu. Sąd, otrzymawszy pismo, odrzucił pozew.
Osoba fizyczna, która nie żyje w momencie wytaczania powództwa, nie ma zdolności sądowej i brak ten nie może być uzupełniony w żaden sposób. Nieusuwalny brak
zdolności sądowej pozwanego prowadzi do
odrzucenia pozwu, co oznacza, że traktuje
się go, jakby nigdy nie został wniesiony.
Podstawa prawna. art. 199 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego.
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