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Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę obfitości łask Dzieciątka Jezus.
Niech płynąca stąd nadzieja i miłość
pozwalają przezwyciężać wszelkie trudności
i będą źródłem radości w Nowym 2015 Roku.

Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dodatek
Świąteczny

Boże Narodzenie 2014

str. 5 -11

Łask dobroci i nadziei
– na wszystkich ścieżkach życia –
darowanych nam
wszechmocną miłością
Bożego Dzieciątka
- życzy Szymon Giżyński poseł na Sejm RP
Oprawa Muzyczna Imprez

Rezerwacja: 603 858 354
Szereg sylwestrowych atrakcji
HOTEL - 90 zł
Zapraszamy

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Restauracja Poker

Pełnych szczęścia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze
oraz wszystkiego
co najlepsze
w nowym 2015 roku
życzą Państwu
Przewodniczący
Starosta
Rady Powiatu
Częstochowski
Andrzej Kubat Andrzej Kwapisz
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NEO

tel. 783 700 415
www.zespolneo.blo.pl

Świąt wypełnionych zapachem wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością.
A w nadchodzącym 2015 roku zdrowia,
spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowych satysfakcji i sukcesów.

-życzy Grzegorz Więciorkowski

TŁUMACZENIA
GRUCA i Partnerzy
KONSORCJUM PRAWNO - GOSPODARCZE

1988 rok

Kompleksowa
obsługa tłumaczeń

i
32 język
ul. Dąbrowskiego 4
42-200 Częstochowa
tel. 343 24 25 26
www.tłumaczegruca.pl
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Na organizację Świat Bożego Narodzenia i prezenty pod choinkę mieszkańcy Częstochowy przeciętnie w tym roku wydadzą około 600 złotych.
Media podają, że średnia ogólnopolska ma być o 200 zł wyższa.

REKLAMA

Częstochowianie
na święta zaciskają pasa
(w tym roku jeszcze na brzuchu – nie na szyi)

N

iestety z roku na rok przegotowania świąteczne czynione przez częstochowian
są z coraz mniejszym rozmachem. Część osób myśli o Bożym Narodzeniu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i odkłada na ten cel pieniądze znacznie wcześniej. Niektórzy przepytani przez redakcję częstochowianie przyznają się do zaciągania
kredytu na sfinansowanie świątecznych wydatków. To niezbyt dobre wieści, zważywszy że
już teraz co siódmy kredytobiorca ma kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Zadłużamy się również u rodziny i znajomych. Oczywiście są też tacy wśród nas,
którzy przeznaczyli na święta znacznie więcej pieniędzy niż przeciętny częstochowianin.
Połowę świątecznego budżetu planujemy przeznaczyć na jedzenie, 1/4 na prezenty, a pozostałą ćwiartkę budżetu na wydatki związane ze świątecznymi spotkaniami towarzyskimi
oraz na wyjazdy i podróże.
Ci z naszych rozmówców, którzy wiedzą już dokładnie: ile i na co wydadzą, przedstawiają nam takie oto plany, skromnych jak twierdzą, świątecznych kosztorysów:

Ola ze Stradomia

100 zł: na jedzenie - niewiele, tyle co na podróż, bo wyjeżdżamy do rodziny
200 zł: na prezenty dla męża i dziecka
100 zł: na choinkę, bo musi być żywa
0 zł: w tym roku nie kupuję ozdób choinkowych,
bo mam z lat ubiegłych
0 zł: nie kupuję karpia, bo na wigilię idziemy do rodziny.

Razem: 400 zł

Marek ze Śródmieścia

0 zł: nie będziemy kupować nic do jedzenia,
na święta wyjedziemy do moich rodziców
100 zł: tyle planuję wydać na prezenty dla żony i dwójki dzieci
0 zł: mam sztuczną choinkę
10 zł: kupię kilka lizaków, jako ozdoby choinkowe
50 zł: to koszt trzech sztuk karpia, które są moim wkładem
w wigilię u rodziny.

Razem: 160 zł

Ernest z Tysiąclecia

200 zł: na jedzenie, chociaż święta w większości spędzimy
u najbliższych w Częstochowie
300 zł: prezenty dla dwójki dzieci i żony
50 zł: co roku mamy żywą choinkę, w tym roku także
100 zł: to koszt materiałów na ozdoby choinkowe,
które przygotowuję z dziećmi
0 zł: nie kupuję karpia, bo ryby w tym roku przynosi teściowa.

Razem: 650 zł

Ania z Trzech Wieszczów

1.000 zł: na świąteczne artykuły spożywcze, niestety dużo,
bo przyjeżdża do mnie rodzina
50 zł: na prezenty dla syna i taty
0 zł: od lat mam sztuczną choinkę
0 zł: ozdoby mam, trzymam na szafie
80 zł: kupię dwa karpie i kilka śledzi.

Razem: 1.130 zł

Kasia z Błeszna

400 zł: tyle będą mnie kosztowały artykuły spożywcze
na święta
200 zł: na prezenty dla mojego mężczyzny i mojej mamy
0 zł: będę mieć, jak zawsze sztuczną choinkę
20 zł: dokupię jedną lub dwie bombki
100 zł: tyle wydam na dwa karpie oraz na śledzie.

Razem: 720 zł

Wielu z naszych rozmówców dzieli świąteczne wydatki z
krewnymi, dlatego plany polegają na zaproszeniu dziadków, kuzynów na wieczerzę wigilijną, a potem odwiedzeniu ich kolejno w pierwszy i drugi dzień świąt. Oszczędności są widoczne,
zwłaszcza jeśli bliska rodzina mieszka w Częstochowie.
Tradycyjnie uwielbiamy się spotykać z krewnymi w Święta
Bożego Narodzenia – redakcja życzy Państwu, byście w przyszłości mogli organizować święta z potrzeby serca, a nie z konieczności zaoszczędzenia paru złotych.
Renata R. Kluczna

Godziny otwarcia lokalu w okresie świątecznym

•24-25.12.14 zamknięte
z wyjątkiem:
•26.12.14 - 06.01.15
•31.12.14
dziecięcy raj: 11:00-21:00
kręgielnia: 12:00-23:00 dziecięcy raj: 11:00-18:00
kręgielnia: 12:00-18:00
•01.01.15
dziecięcy raj: 14:00 - 21:00
kręgielnia: 14:00 - 22:00

Reklama
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Kurczaki z dobrego chowu
i bezpośrednio z ubojni

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 503 636 143

czynne 24 h

Ogólnopolska sieć taksówek
 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

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

Ryneczek Wały Dwernickiego
 murowany pawilon 4 
Market na Czerwonym
 pawilon 32

w Częstochowie

FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

bezpłatna infolinia

kurczaki
i drób wszelaki
kacze i gęsie przysmaki

NOVA

800-111-111

Zamów taxi - zapłać kartą
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 Gwiazdkowa Aleja 2014
Już od piątku 19 grudnia w III Alei Najświętszej
Maryi Panny zagoszczą VIII Targi Bożonarodzeniowe i potrwają do niedzieli 23 grudnia. Na stoiskach
ustawionych na środkowym pasażu Alei tradycyjnie
można będzie kupić świąteczne upominki i produkty.
W tym roku swoją ofertę zaprezentują wystawcy z
Polski, Ukrainy, Litwy i Węgier. Nie zabraknie degustacji potraw, wspólnego kolędowania, pokazów
kulinarnych, czy walki na śnieżki.
W programie targów znajdą się też m.in.: aukcja
bombek, występy artystyczne, zabawy dla najmłodszych, konkursy (na najpiękniejszą choinkę), czy
warsztaty tańca.
Targi będą czynne od godziny 11.00 do 19.00 (23
grudnia do godz. 17).

 Fundacja EUROHELP z Częstochowy organizuje kwestę
Czas świąt to szczególny okres, w którym myślimy o naszych bliskich, chcemy im sprawić przyjemność i zaskoczyć prezentem. Dobrze, jeżeli będziemy
pamiętać i o tych, którzy nie mają normalnego, pełnego ciepła i miłości domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, które są zbyt małe i bezbronne
żeby się o siebie zatroszczyć. Dlatego Fundacja EUROHELP, prowadząca kilkuletnią działalność dobroczynną wśród dzieci z najuboższych miejsc w Częstochowie, postanowiła wybudować Dom Dziecka.
Inicjatorzy pomysłu mają świadomość, że żaden
„dom dziecka” nie zastąpi środowiska rodziny, ale
może zapewnić bezpieczne i normalne dzieciństwo
i stworzyć warunki maksymalnie zbliżone do domowych. W praktyce oznacza to ograniczenie instytucjonalnego charakteru Domu Dziecka i stworzenie
miejsca z atmosferą, zasadami życia i relacjami podobnymi do panujących w prawdziwej rodzinie.
Wykorzystując świąteczny czas, w dniach 19-23
grudnia w Al. NMP w Częstochowie fundacja zorganizuje kwestę na rzecz budowy Domu Dziecka, który
jest częścią Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny, które powstaje przy ul. Przemysłowej w
Częstochowie.
 Akcja „Wolny Bazar”
Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy organizuje akcję ,,Wolny Bazar'', która odbędzie się 19
grudnia w naszym mieście. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwa o roli jaką w gospodarce
pełnią mali i średni przedsiębiorcy, o tym jak państwo polskie im w tym „przeszkadza” oraz jaki ma to
wpływ na portfele obywateli. W tym celu na placach
targowych właścicielom stoisk oraz zgromadzonym
klientom będą ogłoszone postulaty, z których najważniejsze to radykalne uproszczenie i obniżka podatków, zniesienie podatku dochodowego PIT i CIT,
obniżenie akcyzy do granic dopuszczalnych przez
UE, uproszczenie procedur oraz likwidacja większości pozwoleń, licencji i koncesji.

Za nami emocje związane z pierwszą
merytoryczną sesją Rady Miasta Częstochowy, podczas której ustaliliśmy podatki i opłaty lokalne na rok 2015. Jako
radny klubu Prawa i Sprawiedliwości
z zadowoleniem stwierdzam, że mimo
zdecydowanego oporu radnych klubów
SLD i PO zostały przyjęte wszystkie
nasze propozycje w zakresie podatku
od nieruchomości. Co to oznacza? Obniżenie o 2,5% stawki podatkowej od
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– zgodnie z programem wyborczym naszego kandydata na prezydenta, Artura
Warzochy. Pozostałe stawki podatkowe
udało się zamrozić, czyli utrzymać na
dotychczasowym poziomie. Liczymy
na to, że w ten sposób udało się wysłać
czytelny sygnał pod adresem częstochowskich przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów – Częstochowa
jest miejscem, z którym warto związać
swoją przyszłość. Miejmy nadzieję,
że w kolejnych latach uda się konsekwentnie stawki podatkowe dla przedsiębiorców obniżać – być może nie są
to olbrzymie kwoty, ale pokazują jasno
intencję tej części Rady Miasta, która w
poniedziałek była w większości.
Jak to w tego typu sytuacjach bywa,
zwolennicy podwyższania podatków,
czyli koalicja SLD-PO, nie uzgodnili
narracji do wytłumaczenia swoim wyborcom tego, co tak naprawdę się stało.
Dyżurny SLD-owski portal lokalny w
żałobnym tonie obwieścił: „Mieszkańcy Częstochowy w niewielkim stopniu
odczują tę różnicę. Kilka milionów
złotych straci za to budżet miasta. W
przypadku podatków od nieruchomości będzie to kwota sięgająca blisko 3
mln zł.” Dla odmiany radny PO, Łukasz Banaś radośnie poinformował na
swoim profilu społecznościowym (po
tym jak dziewięciokrotnie wspólnie z
kolegami klubowymi głosował przeciwko obniżeniu podatków): „Na dzisiejszej sesji podjęliśmy kilka ważnych
decyzji, przede wszystkim obniżyliśmy
podatki!” W tym miejscu nieodmiennie
przypomina mi się anegdota o węglarzu, który dzwoni do drzwi klienta, żeby
radośnie poinformować go: „Węgiel
przywiozłem”. Nieoczekiwanie jednak

Aktualności

zza jego pleców wychyla się łeb konia, który w
sarkastyczny sposób komentuje: „Taaak, TY żeś
przywiózł…” Przy okazji spieszę poinformować
kolegę-radnego, że warto
czasem zajrzeć do programu
wyborczego
konkurencji,
bo uniknie się w ten sposób
pisania nieprawdy o tym, że z w y cięskie poprawki podatkowe klubu radnych PiS były przygotowane na kolanie.
Były przygotowane już dawno i wydrukowane na dobrej jakości papierze
kredowym w nakładzie kilkudziesięciu
tysięcy egzemplarzy dwa miesiące temu
– program wyborczy Artura Warzochy,
priorytet 1, część 2, punkt 1.
Reasumując – myślę, że ze skutkami budżetowymi wprowadzenia cięć
podatkowych Rada Miasta doskonale
sobie poradzi i nie ucierpi na tym ani
jedna, choćby najmniejsza, miejska
inwestycja. Wystarczy powstrzymać
galopujący w ostatnich latach przyrost
wydatków bieżących, który całkowicie
wymknął się spod kontroli Krzysztofa
Matyjaszczyka. Do tego tematu wkrótce (przy okazji dyskusji nad budżetem)
wrócę. A propos osoby nowego-starego
prezydenta miasta dodam, iż zgodnie z
nową świecką tradycją nie zaszczycił
on swoją obecnością sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy podczas poniedziałkowych obrad Rady nawet na minutę. Oczywiście pytanie o przyczyny
nieobecności zostało skwitowane milczeniem. Ze strony internetowej UMCz
wynika, że przynajmniej w godzinach
dopołudniowych Krzysztof Matyjaszczyk na terenie Urzędu Miasta przebywał. Jakie to ważniejsze obowiązki nie
pozwoliły prezydentowi uczestniczyć w
obradach Rady? Ciekawe…
Jeszcze ciekawszym wydaje się fakt,
że Urząd Miasta Częstochowy (niegdyś siedziba lokalnego samorządu!!!)
w otwarty sposób staje się miejscem
upolitycznionym. W dniu sesji doszło
bowiem do podpisania umowy koalicyjnej pomiędzy przewodniczącym wojewódzkich struktur SLD, Markiem Baltem i przewodniczącym powiatowych
struktur PO, Andrzejem Szewińskim.

Obaj
panowie
w takim właśnie charakterze złożyli
podpisy pod dokumentem. Co w tym
dziwnego? Ano fakt, że podczas uroczystego podpisania umowy politycznej (mającym miejsce w pokoju tradycyjnie przeznaczonym na konferencje
prasowe prezydenta) nie był obecny
żaden przedstawiciel gospodarza, czyli
miejskiej władzy wykonawczej. Arogancja? Bezmyślność? Obie partie mają
swoje lokalne siedziby w pobliżu – przy
ul. Nowowiejskiego 10/12 i 24. Dobry
obyczaj nakazywałby podpisanie tego
typu umowy w którymś z tych miejsc
– a jeśli już koniecznie w siedzibie
Urzędu Miasta, to w obecności i pod
kierunkiem prezydenta Matyjaszczyka.
Zasady politycznego savoir vivre’u w
Częstochowie jednak nie obowiązują.
A swoją drogą to ciekawe, co byłoby
gdyby w przyszły poniedziałek analogiczne porozumienie o współpracy
zechciał podpisać np. częstochowski
oddział partii „Twój Ruch” i „Partia
Zielonych”? Też przedstawiciele tych
ugrupowań mogliby sobie przyjść do
pokoju nr 118 pod nieobecność prezydenta i zorganizować briefing z udziałem mediów? Dziwnie w to wątpię…
Artur Sokołowski
Radny Miasta Częstochowy
PS. Czy zwrócili Państwo uwagę na
ciszę, jaka zapadła w temacie budżetu
partycypacyjnego? Przed wyborami
Krzysztof Matyjaszczyk przemierzył
wzdłuż i wszerz całą Częstochowę,
pod hasłem propagowania tej szczytnej
idei. Niestety, na długo mu tego zapału
nie starczyło. Wygrane wybory do tego
stopnia rozkojarzyły prezydenta, że zupełnie nie przykładał się do przypominania mieszkańcom miasta o trwającym
głosowaniu nad wnioskami do budżetu
partycypacyjnego. A szkoda...

CEMEX Polska
wyróżniony

 Harcerze niosą „światełko”
Ze światełkiem betlejemskim i przesłaniem: „Pokój
jest w nas” przybyli do Starostwa Powiatowego harcerze z częstochowskiego hufca ZHP. Betlejemskie
Światło Pokoju - dowód braterstwa ludzi i znaki nadziei na życie w pokoju – harcerze przekazali staroście częstochowskiemu Andrzejowi Kwapiszowi
podczas obrad Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do
Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po
całej Polsce, aby za pośrednictwem harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.


Firma CEMEX Polska została laureatem konkursu LIDER RAZEM NA WYŻYNY w kategorii gospodarka.
Celem Konkursu jest nadanie marki „Lider Razem Na
Wyżyny” produktom, usługom, wydarzeniom, podmiotom lub osobom w dziedzinie gospodarki, kultury, działalności społecznej, sportu i turystyki, które ze względu
na swoją jakość i unikatowe walory reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu.
W kategorii gospodarka laureatem została firma CEMEX
Polska, w imieniu której nagrodę odebrał Dyrektor Zakładu Cementowni Rudniki – Piotr Bąbelewski.
W kategorii kultura zwyciężył Ludowy Zespół, Pieśni i Tańca "Kłomnickie Płomyczki", w kategorii sport
i turystyka -Adrian Franc z Rzerzęczyc oraz w kategorii działalność społeczna - Witold Błaszczyk z Dąbrowy
Zielonej.
red.
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Dodatek świąteczny

Pytaliśmy odwiedzających naszą redakcję gości, czy wiedzą skąd wzięła się tradycja
jedzenia karpia w wigilię Bożego Narodzenia. Nie wiedział nikt! Postanowiliśmy przyjrzeć się temu zwyczajowi, a to, czego dowiedzieliśmy się o świątecznej tradycji stawiania
karpia na polskich stołach zaskoczyło nas, a nawet nieco rozczarowało.

Okazuje się, że moda na karpia pojawiła się dopiero
po II wojnie światowej. Przed wojną natomiast na polskich stołach najczęściej pojawiały się sandacze, jesiotry,
szczupaki i dorsze. Karpie były od nich mniej popularne
i były wówczas jeszcze dość drogie. W PRL-u jednak,
gdy brakowało wszystkiego, okazało się, że karpie łatwo
hodować na masową skalę, a koszty takiej przemysłowej hodowli są względnie niewielkie. Na kilkanaście
dni przed świętami zaopatrywano więc w tony karpi
wszystkie zakłady pracy, by ryb starczyło dla wszystkich
zatrudnionych. Największy rozkwit ery karpi na polskich
stołach przypada na czas, gdy I sekretarzem KC PZPR
został Władysław Gomułka, czyli od roku 1956. Co ciekawe, gatunek karpia promowany w PRL-u nie był dostosowany do warunków naturalnych w Polsce. Żyjący u
nas na wolności karp, przysmak z księstw oświęcimskiego i zatorskiego, wyginął niestety pod koniec XIX wieku.
Gatunki odtworzone później miały niestety trudności z
rozmnażaniem się na wolności.

Wanna zamiast lodówki

W ubogiej, socjalistycznej Polsce, gdzie nie wszyscy

REKLAMA

mieli lodówki, a nikt nie chciał jeść nieświeżej ryby,
przynoszono więc karpie do domu w reklamówkach i
trzymano w wannach aż do wigilii, kiedy to karp szedł
pod młotek. Ze starych polskich filmów znamy więc
najlepiej „tradycję” mycia całych rodzin w miednicy, bo
wanna przed świętami była zajęta przez karpia, którego
dzieciaki głaskały rozchlapując wesoło wodę.
W Internecie można dostrzec pojawiającą się od kilku
lat i przybierającą na sile falę krytyki tego karpiowego
zwyczaju. Jego przeciwnicy argumentują, że po zmianie
ustroju w Polsce są już dostępne inne ryby, zarówno te,
które jedzono przed wojną, jak i inne gatunki. Karp, jest
więc krytykowany jako tłusty, ościsty i woniejący mułem, a przywiązanie do jego trzymania w wannie bywa
nazywane sentymentem do czasów PRL-u. Oczywiście
ekolodzy i miłośnicy przyrody dodają, że własnoręczne
ubijanie karpia młotkiem, i to jeszcze na oczach dzieci,
jest niehumanitarne i trzeba wreszcie skończyć z tym
barbarzyńskim procederem.

Zatłuczony gorszy od nie wie ego?

Kolejny argument przeciwko trzymaniu stłoczonych,

ledwo żywych karpi w ceratowych basenach, transportowaniu ich w reklamówkach i
tłuczeniu
młotkiem
przytaczają amatorzy
ryb obdarzeni wybitnym smakiem. Twierdzą oni, że jeśli ryby
przed śmiercią zostaną
sponiewierane, wymęczone i co za tym idzie potwornie zestresowane, to
dochodzi do zakwaszenia tkanki mięśniowej i wtedy
mięso ma kwaśny i nieprzyjemny smak. Zapewne tylko
niewielki odsetek rybich smakoszy jest w stanie te subtelne różnice w smaku wyczuć, ale ichtiobiolodzy potwierdzają występowanie zjawiska zakwaszenia mięśni
w złych warunkach.

Łuska na szcz cie

Etnografowie zwracają uwagę na fakt, że do popularności karpia na wigilijnym stole przyczyniły się nie tylko
powody ekonomiczne i trudna sytuacja Polski w czasach
powojennego socjalizmu, ale także zwyczaj trzymania
łuski karpia w portfelu, który pojawił się w XIX-wiecznych domach mieszczańskich. Taka wyschnięta łuska
bowiem, według wierzeń, miała gwarantować, że nie
zabraknie pieniędzy w portfelu. Łuska karpia miała zarówno pomagać zachować zdrowy rozsądek w trakcie
zakupów, jak i magicznie chronić portfel przed złodziejami. Przesąd ten początkowo nie był związany z wigilią,
a był zwyczajem sylwestrowym. W trakcie oprawiania
karpia łusek nie wyrzucano, a gospodarze obdarowywali
nimi wszystkich gości.
Zwyczajami natomiast typowo wigilijnymi, mający-

mi gwarantować zasobność portfela, było podkładanie
sianka pod wigilijny obrus oraz wrzucanie do wanny
monety przed wigilijną kąpielą.

Powrót „dobrego” karpia?

Naukowcy związani ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyliczają jednak sporo
walorów karpia. Są odmiany, które mają niewiele ości i
delikatne mięso. Poza tym karpia da się przygotowywać
na bardzo wiele sposobów i kucharze potrafią z niego
wyczarować najrozmaitsze cudeńka. Ponieważ wzmianki historyczne datują początki hodowania karpi w Polsce
na wiek XIII, warto zdaniem specjalistów od rolnictwa
popularyzować karpia niekoniecznie jako rybę kojarzoną z Bożym Narodzeniem i główne danie wigilijne, ale
raczej jako typowo polską rybę „całoroczną” (pomysł
jest nieco podobny do idei popularyzowania gęsiny, jako
„narodowej potrawy” serwowanej w święta państwowe).
Zwolennicy nadania karpiowi statusu ryby kojarzonej z
Polską, uczynienie z niego polskiej marki rozpoznawalnej w całej Europie i promowanej na europejskich targach, festynach i regionalnych imprezach zauważają, że
już w kronikach Jana Długosza opisującego bitwę pod
Grunwaldem pojawia się rycerz, którego herbem na tarczy są trzy karpie. Dlatego nie brakuje entuzjastów, którzy chcą ten fakt wykorzystać. Specjaliści od żywienia
martwią się, że statystyczny Polak zjada miesięcznie niemal 6 kg mięsa (głównie wędlin i drobiu), a tylko niecałe
pół kilograma ryb, a brak ryb w codziennej diecie zwiększa ryzyko zawałów serca i chorób miażdżycowych. W
średniowiecznej Europie byliśmy jednak krajem o jednym z największych spożyć ryb na głowę mieszkańca
i pomysł przywrócenia tamtego stanu rzeczy można w
nowym roku wziąć pod rozwagę.
hubb
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P

rzekonanie, że w wigilię o
północy zwierzęta mówią
ludzkim głosem jest popularne
w całej Polsce, ale w różnych
regionach kraju rozmaicie się
do tego podchodzi. W Częstochowie i okolicach popularne
jest wierzenie, że zwierzęta powiedzą czego im brakuje, czy
co właściciele powinni zrobić,
by ich podopiecznym żyło się
lepiej.

N

a zachodzie kraju jednak usłyszenie mówiących zwierząt wcale nie jest
kojarzone z dobrą wróżbą. Bliżej niemieckiej granicy opowiada się dzieciom taką oto historię:
„Pewien parobek miał dwa konie pod opieką. Obchodził się
z nimi bardzo surowo, bił je batem kiedy nie potrafiły uciągnąć
zbyt dużego ciężaru, to znów z lenistwa nie nakładał im na noc
ani owsa ani siana. Parobek słyszał o tym, że konie potrafią mówić w wigilię i postanowił zakraść się do stajni i podsłuchać
rozmowę Siwka i Gniadego. W wigilię znów nie dał koniom
nic do jedzenia, a na noc położył się ukradkiem pod żłobem
w stajni. Tuż przed północą Siwek odezwał się do Gniadego:
– Ej Gniady, słuchasz mnie? – spytał Siwek.

Święta Bożego Narodzenia

– Tak słucham – odpowiedział Gniady.
– Powiedz no, czy wiesz, co będziemy jutro robili?
– Z pewnością będziemy jechać po deski na trumnę dla
parobka – odpowiedział Gniady i wierzgnął kopytem trafiając w żłób, który się przewrócił i zmiażdżył parobka.
Na drugi dzień znaleziono parobka i przepowiednia konia się wypełniła. Ludzie którzy przechodzili obok stajni idąc na pasterkę
opowiadali natomiast że słyszeli jakieś głosy i głośne rżenie koni.”

N

a zachodzie Polski wierzy się więc, że głos zwierząt w
wieczór wigilijny to głos zaczarowany i biada temu
kto go usłyszy. Przekonanie o tym, że głos zwierząt to głos
niebezpieczny bierze się ze starych pogańskich zwyczajów
dzielenia się wieczerzą podczas najkrótszej nocy w roku ze zwierzętami. Według przedchrześcijańskiej tradycji w okresie zimowego przesilenia słońca, od 25 grudnia do 6 stycznia, obchodzono święta plonów i obfitości, ale także wspominano umarłych.
To duchy przodków przemawiały poprzez zwierzęta w zamian za
poczęstowanie ludzką strawą. Przodkowie przemawiali wieszczo
i wcale niekoniecznie musieli przekazywać dobre wiadomości,
częściej nawet ostrzegali przed nieszczęściami.
czasach chrześcijańskich tradycję tę odwrócono, a częstowanie zwierząt gospodarskich opłatkiem miało je zabezpieczać przed urokami czarownic i guślarek. Karmiono także
i dzikie zwierzęta, w tym wilki, lisy, czy dziki. Wierzono, że tak
przekupione nie będą napadały na owce, zaniechają kradzieży
gęsi, czy nie będą ryły w kartoﬂiskach.

W

liżej współczesności karmiono ludzkimi potrawami już
tylko zwierzęta gospodarskie. Kiedy bowiem mały Jezus
przyszedł na świat, to właśnie one, czyli konie, krowy, kozy i
owce głosiły dobrą nowinę. Po średniowieczu karmiono więc
zwierzęta w podzięce za wieści o przyjściu na świat Zbawiciela. Narodziło się więc przekonanie, że mówić potrafią jedynie
zwierzęta gospodarskie. Po to więc, żeby uczcić tę zwierzęcą
mądrość, po wigilijnej wieczerzy ludzie zanosili do obory pokruszony opłatek oraz resztki ze świątecznego stołu. Spodziewano
się już wtedy nie głosów duchów przodków obwieszczających
niekoniecznie dobre nowiny, a raczej słów wychwalających narodziny Jezusa, czy też potwierdzających nauki płynące z Pisma
Świętego.

B

red.
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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 !

wszystko do ogrodu

MAŁA ARCHITEKTURA
WYKONANIE OGRODÓW
TERENY ZIELONE

choinki cięte i doniczkowe

NAWADNIANIE

duży wybór, atrakcyjne ceny
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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Większość z nas czeka, co przyniesie los, tylko
część zamierza realizować plany.



pyszne pierogi własnej produkcji
codziennie 3 inne zestawy

N

owy rok to nowe szanse, nowe możliwości, a co za tym idzie czas na
noworoczne postanowienia. O plany
na 2015 rok spytaliśmy więc mieszkańców Częstochowy spacerujących w poniedziałkowe przedpołudnie w trzeciej Alei. Okazuje
się, że większość (nieduża wprawdzie większość,
bo nieco tylko ponad połowa) rozmówców wcale nie ma noworocznych postanowień. Zapytani
przechodnie argumentują, że w dzisiejszych czasach nie tyle postanowienia i żelazna konsekwencja w dążeniu do celu są ważne, co elastyczność,
reﬂeks i umiejętność szybkiego dostosowywania
się do błyskawicznie zmieniającej się sytuacji.
Widać tu zmianę. Jeszcze kilka lat temu niemal
każdy mówił o silnej woli, o wytrwałości z dążeniu
do celu, o cierpliwości i konsekwencji. Tymczasem współczesny świat, w oczach wielu naszych
rozmówców, wydaje się być zbyt chaotyczny, by
miało sens podejmowanie twardych postanowień.

Większość czeka w gotowości

– Skupiamy się przede wszystkim na naszych psach
i ich potrzebach – mówią Ewelina i Sebastian, mieszkający w centrum miłośnicy czworonogów. – Zamiast snuć plany na nowy rok, zamierzamy się przyglądać ich potrzebom i reagować na bieżąco. Trzeba
się dostosować do sytuacji, a nie koncentrować się na
zamiarach i ich realizowaniu,. Bo można coś ważnego przegapić.
Słowa właścicieli dwóch sympatycznych psiaków oddają dość precyzyjnie nastawienie większości przechodniów zapytanych o noworoczne postanowienia.
Podobnie uważają pani Ewa i pan Marcin z ulicy
Racławickiej. Ich dzieciaki skończą w przyszłym
roku edukację przedszkolną i pójdą do pierwszej
klasy.
– Obecnie nie można przecież nic planować, nawet szkoły dla dzieci – mówi pani Ewa. – Programy

Pierogarnia 

obiadowe w cenie: 11 - 15 zł

Przyjmujemy zamówienia na pierogi świąteczne
32 sztuki
cena 20 zł

nauczania się zmieniają jak w kalejdoskopie, co chwilę pojawiają się nowe podręczniki, szkoły przyciągają
uczniów ofertą zajęć pozalekcyjnych, ale o tym rodzice się dowiedzą zapewne dopiero w wakacje. Trzeba
więc czekać, obserwować i po prostu wybrać najlepszą okazję – mówi matka dwojga zerówkowiczów.

Niektórzy jednak planują
z wyprzedzeniem

Zapytani o noworoczne plany przechodnie, którzy wiedzą już z góry, na czym będą się skupiać w
2015 roku, swoje plany zazwyczaj sprowadzają do
zakończenia tego, co już zaczęli.
– Został mi jeszcze jeden semestr szkoły do
skończenia i po prostu przestanę się obijać i zacznę zakuwać, żeby jakąś dobrą średnią na koniec
wyciągnąć – zapowiada Bartek, student Akademii
Długosza.
– Ja natomiast zapisałem się we wrześniu na
karate i teraz, po trzech miesiącach mam kryzys i
brak motywacji – mówi żartobliwie jego młodszy
brat Michał, licealista. – Zacisnę więc zęby i nie
wypiszę się jeszcze, by mnie rodzice nie oskarżali o
słomiany zapał, a niewykluczone, że jak się nauczę
więcej, to mi się znowu spodoba – dodaje wesoło.
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ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
Spora część zapytanych mówi, że ma zamiar się
odchudzić do wakacji, żeby ładnie wyglądać na
basenie, duży odsetek naszych rozmówców ma
zamiar rzucić palenie, czy ograniczyć spożycie
kawy lub słodyczy.

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

Przejście na rentę czy emeryturę

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

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

– Zadbam nareszcie o działkę, przypilnuję grządek, zatroszczę się lepiej o gołębie, może wykopię
sobie oczko wodne – snuje rozmarzonym głosem plany pan
Zdzisław z Gnaszyna. Nasz rozmówca planuje nie stetryczeć
na stare lata, ma zamiar zapisać się na Uniwersytet Trzeciego
Wieku i brać udział we wszystkich możliwych kursach, czy
szkoleniach dla emerytów i rencistów.
– Teraz dopiero otwierają się nowe możliwości, nie zamierzam zmarnować ani jednego dnia – zapowiada dziarsko pan
Zdzisław.

Niewielu częstochowian ma specyficzne plany

– Zamierzam sobie zrobić tatuaż na 33 urodziny – mówi
Monika, mieszkanka III Alei. – Mam już od dawna wybrany wzór, ale jakoś nie było okazji, by zrealizować zamiar.
Postanowiłam więc, że zrobię sobie prezent urodzinowy i
już mam zaklepaną wizytę w salonie tatuażu na 23 stycznia.
Niewiele osób ma tak sprecyzowane plany. Jeden z naszych
rozmówców planuje zakup samochodu z napędem na cztery koła, jeden chce wyremontować łazienkę podczas pobytu
dzieci na feriach, a jeden chciałby nauczyć się obsługi wózka
widłowego. Parę osób wspomina o pójściu na rozmaite kursy
zawodowe, ale nie zdecydowali jeszcze czego się będą chcieli
nauczyć. Uogólniając można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na zmiany, spodziewamy się zmian i staramy się za potrzebą dostosowania do zmian nadążać. Z rozmów z przechodniami wynika jednak, że jesteśmy niepewni jutra, uważamy, że
trudno snuć długoterminowe plany, bo rzeczywistość zmienia
się tak szybko, że plany trzeba do niej dostosowywać częściej,
niż tylko raz na rok.
hubb
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CZĘSTOCHOWA

ZAWIERCIE

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i
czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00

KARKÓWKA
B/K

1

2,99

21,59

0,79

1,99

,99

MAKARON NITKI
DOMOWE 250g

1,89

szt

FILETY ŚLEDZIOWE
W ŚMIETANIE

7,99

kg

16,99

kg

2

kg

kup
1 za

,49

22-24.12

POMARANCZA
SIATKA

1

7,99

drugi GRATIS kg

kg

szt

HERBATA
CZARNA 100 szt

6,99

,99

1 kg

kg

FILETY ŚLEDZIOWE
800/400g

KLEMENTYNKA
LUZ

KAPUSTA
KISZONA LUZ

0

15,99

SELER, PIETRUSZKA

szt

2,99

7,99

MARCHEW

szt

kg

RYBA
PO GRECKU

OLEJ
KUJAWSKI 1L

6,49

9,99

kg

szt

4,69

SZYNKA
B/K

10,99

,79

14,99

ul. Lipowa 33/39
czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00

Oferta ważna od 18.12 do 24.12
BAGIETKA
PARYSKA 400g

KAWA
ROZPUSZCZALNA 200g

Niegowa
Przystajń Krzepice

10,59
MARGARYNA
250g

1,25

1,99

szt

opak.
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Prawdziwemu patriocie nawet w święta robi się niedobrze. Bo prawdziwość patriotyzmu mierzy się cierpieniem, a
nie ma lepszej okazji niż cierpieć za Ojczyznę, gdy wszyscy
się bawią.
Weźmy taką Wigilię, polskość tej tradycji jest lekko
przesadzona. Rano nie można
przegryźć ogórka salcesonem,
obiadu też nie podadzą w
porę. Siedzi człowiek i czeka
na pierwszą gwiazdkę, pewnie pięcioramienną. Siedzi i
czeka, prawie bez ducha, żar
z rozgrzanego brzucha mu bucha. Nagle świst, nagle gwizd,

my wtedy, jak ten Samson, co
mu włosy odrosły, my wtedy
tak i owszem i ho,ho...
Stop, nie możemy dalej pastwić się nad tym plemieniem
będącym w demograficznym
zaniku. Tradycja zanika. Normalniejemy. Przywiązanie do
wspólnoty narodowej odczuwamy tylko na meczach piłki nożnej. Coraz więcej z nas
nie kojarzy związku między
grudniowym świętowaniem a
Bożym Narodzeniem. Pasterka kojarzy się z wypadem do
knajpki. Jest u nas jak na całym
świecie, nawet Aldi otwarli.
Tylko trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jeśli robimy tak jak na całym świecie,
to czy jest to normalność, czy
przystosowanie do normalności. A jeżeli przystosowanie,
to czy nie tracimy na tym zbyt
dużo.
Świecko-komercyjne
„światowe” świętowanie nie
jest tym, co pozwala nam budować coś nieuchwytnego,
tworzyć nieopisany klimat, atmosferę takiego Bożego Narodzenia jakie chcieliśmy z dzieciństwa zapamiętać i naszym
dzieciom, wnukom, prawnukom przekazać. Materia nie
tworzy klimatu, są zjawiska,
których się nie kupi.
Nawet niewierzący odczuwa
podświadomie, że wyrugowanie Boga z Bożego Narodzenia pozbawi sensu nie tylko
spotkanie wigilijne. To czy
spotykamy Boga przy karpiu,
czy przy pstrągu, ma znaczenie trzeciorzędne. Ważniejsze,
by w imię Boga życzyć dobra
nie tylko sobie, lecz i tym co
marzną w Doniecku i zabijani
są w Mosulu, by poprzez Boga
widzieć ludzi. Wszystkich i
wszędzie.
Jarosław Kapsa

najpierw powoli jak żółw ociężale... Stop, to nie to święto. A
więc siedzi się i czeka, a wódka
się mrozi. Wreszcie buch, koła
w ruch... Niby zgodnie z tradycją, po polsku, ale dlaczego się
łamiemy czymś przypominającym mace. I dlaczego musimy
jeść karpia po żydowsku, a nie
prasłowiańskiego schabowego.
Ta choinka to też niby niemiecki wynalazek, ale przecież wiadomo: Niemcy to Żydzi, tylko
ucywilizowani.
Dobrze chociaż, że w telewizji rodzinne wartości: mały
Irlandczyk Kevin znęca się
nad czarnuchami. Irlandczyk
to prawie Polak bo Katolik. Po
„Kevin sam w domu”, czas na
„Szklaną Pułapkę”, gdzie trochę większy Irlandczyk Bruce
Wszechmogący rozsmaruje na
ścianie niemieckich komunistów. Plazma i kablówka, pozwala nam między Wieczerzą
Wigilijną a Pasterką uprzyjemnić czas obejrzeniem 16
zabójstw, 43 form znęcań, 118
przypadków przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej,
w tym przynajmniej pięciu
gwałtów. Po takim naładowaniu się mocą, Pasterka zadudni
pod niebiosa pieśnią „Ojczyznę wolną racz nam zwrócić
Panie”.
Dzień pierwszy świąt, w
przerwach między jedzeniem i
oglądaniem TV-Kuchnia-Przemoc-Sex, poświęcić możemy
rozważaniom: dlaczego nas,
Polaków, świat nie lubi. Nawet
Czesi kpią z nas w reklamach, a
Filipińczycy opisują naszą hańbę Słupsko-Biedronialną. Pokrzepieni obiadem pocieszamy
się: nie lubią, bo się nas boją.
Gdyby tylko udało się wyrwać
Ojczyznę z kajdan zniewolenia
przez „sami wiecie kogo”, to

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa,
stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

1
8
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2

3
7

8
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7
7
4

8
7

2

5
1

5
1
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Klub Literacki Złota Jesień
Jak zatrzymać tę chwilę?
Jak zatrzymać tę chwilę
Kiedy szczęścia jest tyle?
Blask twych oczu i dotyk dłoni.
Jak zatrzymać te chwilę,
która tak jak motyle
w dal ucieka, i któż ją dogoni?
Jak zatrzymać mam chwile
Kiedy szczęścia jest tyle?
Trudno wstrzymać, jak pośpiech obłoków,
Jak powiedzieć twym ustom,
że mi bez nich tak pusto
od tamtego pamiętnego roku?

Wanda Sowińska

9
3

2

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy jako Dziadek Mróz

4
6
7

WANDA SOWIŃSKA pisze wiersze od najmłodszych lat, wydała już 13 tomików i przygotowuje kolejny. Jej teksty były publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest na emeryturze, mieszka w Częstochowie, od niedawna jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień”.

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją do Gaude Mater,
przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.
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SPÓJRZ W PRAWO!
Adwokat Tomasz Płachtej
Linie energetyczne na gruncie

Na moim gruncie położona jest linia energetyczna, chyba średniego napięcia. Mimo, iż przebiega
wzdłuż granicy działki znacznie ogranicza możliwość korzystania z niej. Zwracałem się do właściciela linii o usunięcie jej, ale odprawili mnie z kwitkiem.
Nie godził się też na wypłatę jakiekolwiek rekompensaty za położoną linię.
Stanisław
Sytuacja z jaką Pan ma do czynienia jest częstą sytuacją właścicieli nieruchomości, na których
usadowione są linie energetyczne lub inne linie i
urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.
Urządzenia te zgodnie z art. 49 § 1 k.c. stanowią
własność przedsiębiorstwa. Do niedawna właścicielowi nieruchomości przysługiwało tylko jedynie
odszkodowanie na zasadach ogólnych z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone (art. 415
k.c.), co powodowało konieczność wykazania bezprawności budowy. W większości przypadków linie
były budowane legalnie, na podstawie stosownych
pozwoleń administracyjnych, choć niekoniecznie
we wszystkich przypadkach za zgodą właścicieli
nieruchomości. Właścicielom nieruchomości z reguły wypłacano symboliczne odszkodowania, lecz
poza tym nie przysługiwały im szersze uprawnienia.
Sytuacja znacznie zmieniła się po wprowadzeniu w 2008 r. do Kodeksu cywilnego służebności
przesyłu. Stosownie do art. 3051 k.c. nieruchomość
można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią
urządzenia do przesyłania płynów, pary, gazu lub
energii elektrycznej, prawem polegającym na tym,
że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym
zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z
przeznaczeniem tych urządzeń. Służebność taką
można zawrzeć w drodze umowy między przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości lub na mocy
orzeczenia sądu. Zasadą jest, że ustanowienie służebności jest odpłatne. Może Pan zatem domagać
się ustanowienia służebności przesyłu za odpo-

tel. +48 792 371 035

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

e-mail: t.plachtej@gmail.com

Uwaga - czad!

Policjanci wyjaśniają okoliczności zatrucia
tlenkiem węgla dwóch mieszkańców Częstochowy. 50-letni mężczyzna i jego bratanek trafili do
szpitala z objawami zatrucia czadem. Obecnie ich
życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Jak wstępnie ustalano, do zdarzenia doszło podczas kąpieli jednego z mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną zatrucia czadem był wadliwy brak
dostatecznej wentylacji w mieszkaniu i źle działający piecyk gazowy.
To już kolejne zdarzenie świadczące o tym,
że absolutnie nie można lekceważyć własnego bezpieczeństwa. Policja apeluje o rozważne
korzystanie z piecyków gazowych, grzejników
elektrycznych i innych urządzeń grzewczych. Nie
należy samowolnie dokonywać żadnych przeróbek, czy napraw takich urządzeń. Nie można
zatykać też otworów wentylacyjnych, kratek oraz
nawietrzników w oknach. Takie uszczelnianie
mieszkania może skończyć się tragedią!.

Czujny częstochowianin

wiednim wynagrodzeniem (art. 3052 k.c.). Ważne
jest, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności
należne jest niezależnie od tego, czy dana linia energetyczna (gazowa etc.) została wybudowana zgodnie z przepisami, czy też nie. Przepis art. 3052 § 2
k.c. nie uzależnia wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu od dobrej czy złej woli, winy
lub jej braku, czy też legalności działania przedsiębiorcy. W przypadku odmowy ustanowienia służebności przesyłu w drodze umowy za odpowiednim
wynagrodzeniem, należy wnieść do sądu wniosek
z odpowiednim żądaniem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od wielkości zajmowanego
pasa gruntu i wartości nieruchomości. Oczywistym
jest, że większe wynagrodzenie należeć się będzie w
przypadku nieruchomości budowlanych położonych
w miastach, niż w przypadku wiejskich nieruchomości rolnych. Zasądzane wynagrodzenia są jednak
zawsze znaczne.
Ponadto właścicielowi przysługuje także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę – właściciela linii.
Roszczenie takie można oprzeć zarówno na przepisach o wynagrodzeniu dla właściciela za korzystanie z nieruchomości przez posiadacza służebności w
złej wierze (art. 224 § 2 k.c. w zw. z art. 225 k.c.
w zw. z art. 230 k.c. w zw. z art. 352 § 1 i 2 k.c.).
Można też je oprzeć na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 409 i n. k.c.). W obu
przypadkach można domagać się wynagrodzenia za
okres 10 lat wstecz.
W ciągu ostatnich kilku lat od momentu wprowadzenia do Kodeksu cywilnego służebności przesyłu,
nastąpił ogromny wzrost spraw związanych z ustanowieniem służebności oraz odpowiednimi roszczeniami z tego tytułu. Pojawiło się wiele zagadnień
spornych a orzecznictwo nadal się kształtuje. Mimo
tego sądy zwykle zasądzają znaczne wynagrodzenia, które rzadko są niższe niż kilka tysięcy złotych
(w nawet niewielkich nieruchomości rolnych), a
nawet w przypadku nieruchomości budowlanych,
sięgają wielkości kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy
złotych, czasami dochodząc nawet do miliona.

pomógł zatrzymać oszusta
Do jednego z mieszkań w Częstochowie zadzwonił mężczyzna, który podając się za wnuczka poprosił "dziadka" o pieniądze na pokrycie
kosztów wypadku, który spowodował. Pieniądze
miały być przekazane policjantowi, który załatwi
całą sprawę w prokuraturze. Następnie telefon
przejął rzekomy funkcjonariusz, który przekonywał starszego pana, iż za pieniądze można całą
sprawę załatwić. 66-letni częstochowianin wysłuchał młodego człowieka i obiecał przygotować
pieniądze w kwocie ponad 20 tysięcy złotych.
Okazało się jednak, iż starszy pan od początku
zorientował się, iż ma do czynienia z oszustami,
gdyż ..... nie miał wnuczka! Jednak, w żaden sposób nie stracił opanowania i zaraz po telefonie
oszustów skontaktował się z policją. Mundurowi
przygotowali zasadzkę, w którą wpadł 24-letni

Kronika
policyjna
mieszkaniec województwa małopolskiego. W
chwili, gdy odbierał pakunek z "pieniędzmi" został zatrzymany przez śledczych. Do zatrzymania
doszło jednak przede wszystkim dlatego, iż starszy częstochowianin był czujny i ostrożny. Jego
opanowanie i mądrość wprowadziły oszusta w
błąd. Taka postawa zasługuje na uznanie i może
być wzorem, jak nie dać się oszukać, dla innych
starszych osób.

Zabezpieczona kontrabanda

Dzięki współpracy policjantów, straży miejskiej i celników został zatrzymany 47-letni częstochowianin, który posiadał duże ilości nielegalnego alkoholu. Mundurowi zabezpieczyli 1558
butelek bez oznaczeń i akcyzy. W każdej butelce
znajdował się nielegalny spirytus. 47-letni częstochowianin odpowie za przestępstwo akcyzowe,
za które grozi mu wysoka grzywna.
0
Napadł na częstochowiankę
- został zatrzymany
Policjanci z Częstochowy ustalili, a następnie
zatrzymali 24-letniego bezdomnego, który dokonał innej czynności seksualnej oraz rozboju na
częstochowiance. Mężczyzna oraz jego 43-letni
wspólnik okradli także jeden ze sklepów w Częstochowie, zabierając alkohol i inne artykuły spożywcze. Decyzją częstochowskiego sądu obydwaj
mężczyźni zostali tymczasowo aresztowaniu.
W związku z tym zdarzeniem policjanci z
Częstochowy pełnią wzmożoną służbę patrolową
i sprawdzają każde zgłoszenie związane z przestępstwami o tym charakterze.
red.

Kupowanie ,, dziury w ziemi”

Konsument podpisał w 2011r. umowę przedwstępną w zwykłej formie pisemnej. Przedmiotem
umowy było wybudowanie domu jednorodzinnego. Wziął na ten cel kredyt i wpłacił deweloperowi
całą należną kwotę. Niestety, po pewnym czasie
przedsiębiorca ogłosił upadłość, natomiast konsument został z dziurą w ziemi, która w sensie formalnym nie była nawet jeszcze jego własnością.
Tymczasem bank, który udzielił kredytu na poczet
nabycia nieruchomości, zażądał jego spłaty.

Na szczęście, począwszy od kwietnia 2012 roku,
nabywcy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym posiadają lepszą ochronę
niż do tej pory. Realizacją tego założenia mają być
wprowadzone trzy nowe rozwiązania legislacyjne - są
nimi: umowa deweloperska, prospekt informacyjny
oraz rachunek powierniczy.
Od tej pory umowa przedwstępna powinna być
zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne
znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia kontraktu
pozwala na wpisanie wynikających z niej roszczeń
do prowadzonej dla danej nieruchomości księgi
wieczystej. Ponadto, w przypadku gdy deweloper
będzie uchylał się od przeniesienia własności lokalu na nabywcę, mamy możliwość wyegzekwowania w sądzie zapisów zawartych w umowie
przedwstępnej.
Dodatkowo, dla wszystkich inwestycji wprowadzonych do sprzedaży po dniu 29 kwietnia 2012 roku,
istnieje obowiązek opracowania przez dewelopera
prospektu informacyjnego danego przedsięwzięcia,
który ma on obowiązek udostępnić nieodpłatnie każdemu klientowi zainteresowanemu lokalem. Prospekt
informacyjny to nic innego jak zbiór najważniejszych
informacji o danej inwestycji, ale także szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej danej

spółki. Prospekt docelowo staje się integralną częścią
umowy deweloperskiej. Dokument ten składa się z
części ogólnej i indywidualnej. W części ogólnej znajduje się opis inwestycji, sposób finansowania, harmonogram prac budowlanych, informacje dotyczące
gruntów, informacje o prowadzonych postępowaniach
egzekucyjnych wobec dewelopera etc. Natomiast
w części indywidualnej znajdują się dane dotyczące
konkretnego lokalu. Istotnym elementem, jaki zawiera
prospekt, jest informacja o inwestycjach planowanych
w promieniu jednego kilometra wokół budowanej
nieruchomości. Dzięki takim danym nabywca może
ustalić, jak będzie wyglądało najbliższe otoczenie jego
przyszłej nieruchomości, czy np. w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla nie powstanie nowa uciążliwa droga.
Najistotniejszym rozwiązaniem, mającym zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych przez nas wpłat,
jest rachunek powierniczy. Ma on na celu zminimalizowanie ryzyka utraty przez nabywcę środków pieniężnych wpłaconych na konto dewelopera, np. w wyniku jego upadłości lub przerwania inwestycji.
Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden
z następujących środków ochrony:
1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i
gwarancję ubezpieczeniową;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i
gwarancję bankową;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
W związku z powyższym rachunki będą mogły
funkcjonować w dwóch podstawowych formach – zamkniętej i otwartej. W przypadku rachunku zamkniętego bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne
dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę własność mieszkania. Forma ta jest wygodna również dla banków, gdyż
wyraźnie określony jest moment uwolnienia środków
na rzecz dewelopera.

⃰⃰⃰⃰
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Lustra kryształowe
antyczne i colorimo
Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo,
również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

auto-klucze.com

Sp. z o.o.

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

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

przy Filharmonii

Pogotowie zamkowe 501-011-556

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

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

OGŁOSZENIE

Sprzęt, akcesoria

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

Przyjmiemy
osobę
do roznoszenia
tygodnika 7dni
tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego6/16,
3 piętro

Sport

W góry, w góry, miły bracie!

Czy zimą w dalszym ciągu możemy korzystać z naszej Jury – zastanawiają się Czytelnicy wątpiący w możliwość całorocznego
korzystania z walorów turystycznych Regionu
Częstochowskiego. Entuzjaści twierdzą, że tak,
a namawia Artur „Guma” Pierzchniak, wspinacz i grotołaz zakochany w wapiennych skałach i spędzający w plenerze każą wolną chwilę
przez okrągły rok.

Relaks, rozrywka i rekreacja

– Najważniejsze jest dla mnie czerpanie przyjemności ze spędzania czasu na łonie natury, w jaskiniach
i skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bo po
tygodniu ciężkiej pracy, a zwłaszcza pracy umysłowej,
najlepiej odpoczywam energicznie się ruszając – mówi
Guma i argumentuje, że niepotrzebne są obawy przed
trudnościami, czy ryzykiem, jeśli dostosuje się zamiary
do posiadanych kwalifikacji.
– Możemy zaczynać przygody z Jurajskimi sportami
plenerowymi w sposób bardziej lub mniej profesjonalny.
Wszystko zależy od naszego doświadczenia i umiejętności, bo one decydują o bezpieczeństwie. Na Jurze można spędzać czas w bardzo zróżnicowany i urozmaicony
sposób – Guma dodaje, że najchętniej poleca znajomym łażenie po skałkach i jaskiniach, bo wbrew pozorom, jest wiele łatwych miejsc nie wymagających ani
niesamowitej sprawności fizycznej, ani superkondycji.

Najlepiej zacząć z kolegami

– Wspinanie jest w Częstochowie i okolicach dość
popularne, więc najlepiej rozejrzeć się wśród znajomych i z nimi wybrać się pierwszy raz, żeby podpatrzeć,

jak to wygląda z bliska – mówi Artur Pierzchniak.
– Żeby połazić po skałach i zobaczyć czy sprawi
nam przyjemność kontakt z wapieniem nie trzeba
od razu wspinać się wysoko, można zacząć
od niskich głazów i ich mało stromych, dobrze urzeźbionych ścian, po których nie chodzi się trudniej, niż po drabinie.
Ludziom nie mającym zarażonych
bakcylem wspinania znajomych Guma
proponuje odwiedzenia któregoś z dwóch częstochowskich klubów; Klubu Wysokogórskiego lub
Speleoklubu.
– Warto tam pójść w celu zapoznania się z praktycznymi poradami, poznania kilku podstawowych
zasad i uzyskania właściwych wskazówek techniczno-sprzętowych o bezpiecznym poruszaniu w miejscach,
gdzie są wymagane umiejętności stosowania technik
alpinistycznych. W częstochowskich klubach można
zapisać się na specjalistyczny kurs podstaw wspinaczki
i radzenia sobie w terenie górskim gdzie wymagane są
asekuracyjne techniki linowe – wyjaśnia Guma i tłumaczy, że w klubie też uzyskamy ważne informacje o
okresach ochronnych w jaskiniach i dowiemy się kiedy
bez uciążliwości dla mieszkających tam stworzeń możemy wchodzić i penetrować niesamowite i przepiękne
jurajskie światy.

Z rozsądkiem, a bez ryzyka

Zdaniem miłośnika grot i skałek nauka jest łatwa, bo
oparta na zdrowym rozsądku i logiczne zasady okazują
się dla każdego oczywiste.
– Jeżeli zatem nie mamy kolegów ze sprzętem i doświadczeniem, to wyposażywszy się w dostateczne informacje z kursu, możemy sami zacząć przygodę z podziemnym światem jaskiń nawet w środku zimy, bo pod
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ziemią zawsze jest dodatnia
temperatura i nie ma problemów z oblodzeniem, czy kostniejącymi z zimna palcami.
Artur Pierzchniak opowiada, że tuż pod
Olsztynem, a ściśle
w Rezerwacie Sokole Góry znajduje się
kilka interesujących
jaskiń o charakterze
zarówno turystycznym,
jak i wspinaczkowym. Są to jaskinie o
zróżnicowanych stopniach trudności opisanych na liście Jaskiń Jurajskich. Do najłatwiejszych z nich należy Jaskinia Olsztyńska położona w krasowym masywie wapiennym Góry Pustelnia.
– Jest to łatwa pozioma grota do której nie potrzebujemy sprzętu alpinistycznego i zwiedzimy jej główny ciąg całkiem bezpiecznie. Jedynym koniecznym
wyposażeniem jest oświetlenie. Najlepsza jest latarka
czołowa montowana opaską na głowie, bo pozwala
mieć wolne obie ręce do ewentualnego przytrzymania się ściany, gdy stajemy na chybotliwym kamieniu,
czy śliskim błocie. Jaskinia jest obszerna, o szerokich
korytarzach, wielu mniejszych salkach i posiada dość
dobrze zachowaną jeszcze szatę naciekową w głębszych kominkowych korytarzach. Jaskinia Olsztyńska
tworzy ciąg trzech powiązanych ze sobą jaskiń, do których możemy się przedostać bocznym, bardzo wąskim
korytarzem. Jego pokonanie może być wyzwaniem dla
osób cierpiących na lęk przed ciasnymi miejscami, bo
trzeba się przeczołgać, a w zasadzie przecisnąć przez
tak zwany zacisk, czyli tunelik o średnicy kilkudziesięciu
centymetrów.

Pełzanie wciąga

Guma z pasją opowiada o dalszych, głębszych ciągach korytarzy i studni, których pokonanie wymaga od-
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powiedniego sprzętu asekuracyjnego i wiedzy na temat
topografii systemu grot. Można tam jednak dostać się
w inny sposób, a mianowicie zjeżdżając na linie przez
pionową studnię mieszczącą się kilkadziesiąt metrów
od poziomego wejścia do jaskini. Potem jest przygoda z
trawersowaniem, czyli przejściem w poprzek po bocznej ścianie nad podziemną przepaścią, gdzie konieczna
jest asekuracja liną i można zwiedzać połączoną z Olsztyńską jaskinię Wszystkich Świętych, na której dnia
zamiast błota, czy rumowisk jest piasek, jak na plaży.
Guma mówi, że do skał i jaskiń ciągnie go zarówno
radość z aktywnego wypoczynku i jednoczesne skuteczne dbanie o formę, ale także zapierające dech w
piersiach piękno i niesamowitość miejsc, których na co
dzień nie znamy, a znalezienie się w których pozwala
się przez chwile poczuć jak w bajce.

Można też iść na łatwiznę

Artur Pierzchniak dodaje też, że obserwuje ostatnio
rosnącą popularność tzw. „drytoolingu”, czyli wspinaczki z użyciem czekanów, ale w skałach. Czekany
znamy z filmów o wspinaniu po lodospadach, gdzie alpiniści wbijają je nad głową w lodową skałę pozbawioną występów, których można by się przytrzymać. Jeśli
ktoś jednak uważa, że ma zbyt słabe palce, by przytrzymać się nimi skały, może po prostu zahaczyć czubek
ostrza takiego czekana o jakiś skalny występ i trzymać
się rękojeści wygodnie jak rurki w tramwaju. Technika
drytoolingu jednak niszczy skałę, więc nie może być
stosowana wszędzie, a na przykład tylko w kamieniołomach. Drytooling jest u nas zjawiskiem stosunkowo
młodym, ale świadczy o tym, że wspinamy się coraz
chętniej i niekoniecznie szukamy ekstremalnych trudności i ryzyka, a traktujemy łażenie po skale coraz
bardziej rekreacyjnie. Jest to też dyscyplina doskonale
nadająca się do uprawiania zimą, chociaż Guma twierdzi, że kamieniołomy i sztuczne ułatwienia to już nie to
samo, co kontakt dłoni z wapienną jurajską skałą.
red.
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BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia,
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafimy dopasować optymalny
program fitness dla każdej osoby.
Korzyści wynikające z uczestnictwa
w naszych zajęciach:
• poprawa sprawności ﬁzycznej
• poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
• wzrost odporności organizmu
• poprawa metabolizmu
• uelastycznienie skóry
• kontrola wagi ciała
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej,
a zwiększenie tkanki mięśniowej
• lepsze samopoczucie
• rozładowanie stresu

Proponujemy:
• zabiegi odmładzające
• slimLine Hydrofusion
(zabieg wykonywany w kapsule)
• dermio Care – pielęgnacja zjonizowanym tlenem
• brainLight – Świetlny masaż mózgu

BODY
project

LADY

Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000
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Maciej Janiszewski

F.P.U.H.

RAS

kasy fiskalne
drukarki fiskalne
wagi sklepowe
oprogramowanie
komputery

ul. Łódzka 27/22
42-200 Częstochowa

sieci teleinformatyczne
systemy alarmowe
telewizja przemysłowa
czytniki kodów
metkownice

sprzedaż i serwis 24 h

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Wilsona 10/12
42-200 częstochowa
tel. 48 34 361 57 28
tel. kom. 602 46 31 43
601 52 15 24
e-mail:ras@pro.onet.pl

