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Dwóch obywateli Uzbekistanu nielegalnie
pracowało w powiecie częstochowskim

Obcokrajowcy
pracują na czarno
12 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Katowic - Pyrzowic zatrzymali 2 obywateli
Uzbekistanu, którzy nielegalnie pracowali w zakładzie mięsnym.
W powiecie częstochowskim,
w
wyniku
przeprowadzonej kontroli
legalności zatrudnienia cudzoziemców, funkcjonariusze Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej zatrzymali dwóch nielegalnie pracujących tam Uzbeków.
Cudzoziemcy pracowali
w zakładzie przetwórstwa
mięsnego, nie posiadając
dokumentów
pozwalających im na legalne wyko-

nywanie pracy.
Wobec cudzoziemców
zostały wszczęte postępowania administracyjne,
które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.
Właściciel firmy, obywatel
RP, powierzając nielegalnie
pracę obywatelom Uzbekistanu naruszył przepisy
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Mężczyźnie grozi
grzywna nie mniejsza niż
trzy tysiące złotych.
Katarzyna Walczak,
rzecznik prasowy
Komendanta
Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej
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BAROMETR ZAWODÓW 2017
Częstochowa
i powiat częstochowski

DEFICYT
Administratorzy stron internetowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze
Cieśli i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
Graficy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inżynierowi mechanicy
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
Kierownicy budowy
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usługi
Kierownicy ds. zarządzania i
obsługi biznesu
Kierownicy sprzedaży
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji
Kucharze
Lakiernicy
Lekarze
Listonosze i kurierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji metalowych
Murarze i tynkarze
Nauczyciele języków obcych i
lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki
zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciel szkół specjalnych
Obuwnicy
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn włókienniczych
Operatorzy maszyn obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy ds. budownictwa
drogowego
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością

języków obcych
Pracownicy ds, jakości
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy myjni, pralni i
prasowalni
Pracownicy obsługi ruchu szynowego
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy
przetwórstwa
spożywczego
Pracownicy sprzedaży internetowej
Pracownicy telefonicznej i
elektronicznej obsługi klienta,
ankieterzy, teleankieterzy
Pracownicy zajmujący się
zwierzętami
Projektanci i administratorzy
baz danych, programiści
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i
stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Samodzielni księgowi
Spawacze
Specjaliści ds. organizacji produkcji
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Weterynarze
Windykatorzy
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

RÓWNOWAGA
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Dentyści
Dziennikarze i redaktorzy
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Geodeci i kartografowie
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
Magazynierzy
Meteorolodzy, geolodzy, geografowie
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy aparatury medycznej

Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Pomoce w gospodarstwie domowym
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy służba mundurowych
Prawnicy
Robotnicy leśni
Sekretarki i asystenci
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści telekomunikacji
Sprzątaczki i pokojowe

NADWYŻKA
Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji
naukowej
Biolodzy,
biotechnolodzy,
biochemicy
Ekonomiści
Farmaceuci
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
Fotografowie
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Malarze budowlani
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele
przedmiotów
ogólnokształcących
Ogrodnicy i sadownicy
Pedagodzy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i
konserwatorzy zabytków
Pracownicy administracyjni i
biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy przetwórstwa metali
Pracownicy socjalni
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Rolnicy i hodowcy
Socjolodzy i specjaliści ds.
badań społeczno-ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. PR, reklamy,
marketingu i sprzedaży
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Wychowawcy w placówkach
oświatowych i opiekuńczych

Porwany
za młodu
„W dniu 08.11.2016 r. pogoda pozwoliła na wycieczkę rowerową w kierunku
Olsztyna k/Częstochowy. Na miejscu
spotkałem kolegę, który przypomniał
sobie o swoich 49 urodzinach i zaprosił
mnie do baru Leśnego, mekki rowerzystów. Tam zgodnie z zaleceniem prezesa
Kaczyńskiego, aby zapewnić fundusze na
program 500+ zaczęliśmy biesiadowanie.
Tam ciężką i ofiarną pracą ryzykując
zdrowie i życie zapewniliśmy środki do
życia producentom alkoholu i napojów,
producentom wędlin, firmom transportowym ,,śmieciowym”, producentom serwetek, zastawy stołowej i szklanej, wodociągom, kelnerom, właścicielowi lokalu,
urzędowi skarbowemu i wielu innym
osobom, których praca przyczyniła się do
naszej udanej imprezy biesiadnej.
Aby nie łamać obowiązującego prawa w
kraju prawa i sprawiedliwości wróciliśmy
do Częstochowy (wraz z rowerami) autobusem MPK. Niestety, kurs był tylko do wiaduktu na Rakowie. Od wiaduktu musiałem
się przebijać pieszo w kierunku śródmieścia
(jak powstaniec warszawski), prowadząc
rower obok siebie. Gdy po ciężkiej walce
z własną słabością i rowerem wyszedłem
na prostą przy ul.1 Maja natknąłem się na
patrol żandarmerii polowej z napisem Policja. Zostałem grzecznie poproszony, abym
do nich podszedł, co niniejszym zrobiłem.
Zadałem pytanie, w w czym jest problem.
Dowiedziałem się, że poszukują rowerzysty, który jedzie na rowerze i jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Powiedziałem: „życzę powodzenia, ja swój rower
prowadzę, idąc pieszo i chciałem odejść”.
Funkcjonariusze zaproponowali mi, że
mnie podwiozą i w ten sposób zostałem
podstępnie porwany z ulicy i przewieziony
do komisariatu II Policji w Częstochowie
przy ul. Bór. Tam na miejscu, mimo że nie
złamałem prawa idąc z rowerem choć pod
wpływem alkoholu, zmuszono mnie abym
dmuchnął w urządzenie, które zdradziło
moją największą tajemnicę tego dnia – ile
wypiłem alkoholu, aby nasz kochany kraj
ruszył gospodarczo do przodu. Wynik trochę ich zaskoczył, bo dyżurny zaczął zadawać dziwne pytania, np. z kim mieszkam
w domu? Odpowiedziałem, że teraz mieszkam sam, ponieważ sympatia wyjechała w
podróż zagraniczną i wróci za jakiś czas.
Policjant nie zainteresował się, czy mam
rodzinę, znajomych, którzy mogli by mnie
przyjąć pod swój dach, a miał taki obowiązek. Obiecano mi transport samochodem,
wtedy nawet się ucieszyłem, bo już byłem
troszeczkę zmęczony.
Gdy wysiadłem z samochodu okazało
się, że dojechaliśmy do tzw. izby wytrzeźwień w Częstochowie przy ul. Sikorskiego.
Zostałem oszukany jak przywódcy podziemnego państwa polskiego, których samolot przez pomyłkę wywiózł do Moskwy.

Po wejściu do środka wyszedł do mnie
komitet powitalny w składzie: kierownik
zmiany, lekarz medycyny (a mówią, że na
wizytę u specjalisty w Polsce czeka się miesiącami, a tu proszę – od ręki). Po badaniach
w depozyt wzięto mój portfel z zawartością,
zabrano buty, nie sznurówki i dano butelkę
typu pet o pojemności 1,5 litra i odprowadzono do apartamentu czteroosobowego,
gdzie drzwi nie mają klamki od środka, ot
taka fuszerka budowlana, ale za to miałem
kamerdynera na każdy dzwonek. Wszystko
to w trosce o moje zdrowie i życie. Opieka
Caritasu niech się schowa do tych usług.
Gdy wypiłem pierwszą butelkę wody
doprowadzono mnie do źródła życia, które
znajduje się w toalecie. O godzinie 3 w nocy
poczułem głód, a wiedziałem, że kuchni w
tym przybytku nie ma. Poprosiłem osobistego kamerdynera, aby dał mi mój telefon,
gdyż chciałem zamówić catering dla siebie
i zmiany, która pracowała i czuwała nad
moim bezpieczeństwem. Niestety kierownik zmiany był po kolacji, więc odmówił
mojej grzecznej prośbie. Powiedział, że
jestem problematycznym klientem i może
mnie wrzucić na pasy. Powiedziałem mu
grzecznie, że płacę za pobyt tutaj 260 zł, to
on jest dla mnie, a nie ja dla niego. Jak będę
dzwonił co 5 minut to ma przyjść do mojego
apartamentu i grzecznie zapytać się, jakie
mam życzenia. Wprawiło go to w osłupienie. Powiedziałem mu ponadto, że jak mnie
będzie chciał dla swoich dziwnych potrzeb
wrzucić na pasy to będzie tu taki Sajgon, że
odwrót Amerykanów z Wietnamu to przy
tym operacja pokojowa. Po grzecznej wymianie zdań każdy rozszedł się do swojego pokoju. Rano nadeszła wreszcie długo
oczekiwana chwila, gdy dmuchając w tzw.
rurę wyskoczyły 3 zera, znaczy się – trzeźwy, czyli można wyjść do domu. I tu poznałem dziwny paradoks tego „hotelu”, aby
dostać tu pokój trzeba mieć powyżej 1 promila, inaczej cię nie przyjmą, ale aby wyjść
trzeba mieć 3 zera – kłania się Bareja. Moja
prośba o ręcznik, mydło szczoteczkę do
zębów była prośbą na Berdyczów. Okazało się, że jestem na obozie surwiwalowym
komandosów GROM i takich rzeczy tu nie
mają, po prostu lochy Watykanu. Wreszcie
przyjechał po mnie zamówiony transport
firmy transportowej Policja i nie wręczając napiwków przy wyjściu poczułem, co
to znaczy być wolnym człowiekiem, który
może zdecydować gdzie idzie, z kim i kiedy.
Złożyłem zażalenie do prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka na standard
usług, bo będę domagał się odszkodowania
za nieludzkie traktowanie.
Morał z tego jest taki, wstając rano, nie
wiesz gdzie będziesz nocował.
Czytelnik”.
[dane do wiadomości redakcji]

Proszę do Sosnowca:
prywatna izba wytrzeźwień
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Uciekają z Częstochowy.

Uciekają od wysokich podatków
– Przeniosłem firmę z Częstochowy do Katowic, bo płacę
mniejszy podatek od środków
transportu. Nasi urzędnicy to
już nie wiedzą, ile brać. Zresztą nie jestem jedyny. Wielu
moich znajomych z branży
transportowej przerejestrowało samochody do innych
gmin, czasami nawet bardzo
odległych i bardzo małych, ale
co im to szkodzi, skoro w kieszeni zostaje – opowiada częstochowianin, właściciel firmy
transportowej.
Nawet wielcy tego
świata uciekają od podatków – od znanych gwiazd
po dziedziców gigantycznych fortun rodzinnych.
Nie tak dawno międzynarodową opinię publiczną
wstrząsnęła afera, której
bohaterami stali się najbogatsi ludzie świata, a to
za sprawą korzystania z
przywilejów w rajach podatkowych.
Tym bardziej nie powinien dziwić fakt, że
właściciele firm transportowych z Częstochowy
szukają gmin, w których
mogą zapłacić mniejszy podatek od środków
transportu, bo Częstochowa jest droga. A potwierdza to raport Zrzeszenia
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
które co roku przyznaje
samorządom wyróżnienia
i certyfikaty – „Gmina

przyjazna transportowi
drogowemu”. Najniższymi podatkami od środków
transportu mogą pochwalić się Cedry Wielkie z
województwa pomorskiego, Bojadła z lubuskiego,
Gościno z zachodniopomorskiego oraz Suchy
Las z Wielkopolski. Z
kolei „najdroższe” gminy
to: Babimost (lubuskie),
Biszcza (lubelskie), Częstochowa (śląskie) i Grabica (łódzkie). Jak wynika
z raportu Zrzeszenia różnica w wysokości podatków sięga (w zależności
od rodzaju pojazdu) od
ponad 100 do 300 procent.
W przypadku 3-osiowego
samochodu ciężarowego
powyżej 25 ton można zaoszczędzić od
ponad 1.000 do nawet
2.200 złotych.
Niektóre gminy dostrzegły szansę na pod-

reperowanie
własnego
budżetu. Kuszą przedsiębiorców niskimi podatkami, a firmy chętnie
korzystają z propozycji,
niezależnie od położenia gminy. Atrakcyjnych
stawek
przewoźnicy
mogą spodziewać się w
każdym regionie kraju.
Przykładem może być
chociażby sukces gospodarczy gminy Biały Bór
(zachodniopomorskie),
która radykalnie obniżyła
lokalne daniny, nakładane
na właścicieli ciężarówek,
przyczep i autobusów.
Oryginalnym pomysłem
było również rozsyłanie
listów do firm transportowych, w których gmina
przekonywała do korzyści
finansowych, płynących z
rejestracji samochodów
w Białym Borze. Zaledwie 5-tysięczna gmina,
w której od lat zarejestrowanych było raptem
30 ciężarówek, musiała
zmierzyć się z masową
inwazją 250 nowych rejestracji. Akcja warta była
ponad 200 tysięcy złotych, dodatkowych pieniędzy dla gminy.
Oczywiście obniżenie
podatku od środków
transportu nie zawsze
oznacza wzrost wpływów do budżetu gminy. Niektóre samorządy wychodzą jednak z
założenia, że niską ceną
przyciągną wielu przedsiębiorców, a wiele znaczy więcej pieniędzy.
Czy
rzeczywiście
właściciele firm transportowych rezygnują z
rejestracji samochodów
w częstochowskim magistracie? Na to pytanie
odpowiada tabela. Ogólna
liczba pojazdów wzrosła,
ale np. samochodów ciężarowych – zmalała. A
w jaki sposób samochody migrują, zapytaliśmy
przedstawiciela
firmy
leasingowej. „Firmy nie
przenoszą siedziby do innej gminy, tylko tworzą w
wybranej przez siebie tej
z niskimi opłatami – zakład lub inną jednostkę
organizacyjną (oddział,
filię). Często sprowadza
się to do tego, że wynajmuje się plac, zatrudnia

w danym oddziale jedną
lub parę osób i na podstawie wewnętrznych aktów
przypisuje się do oddziału/zakładu pojazdy, a potem rejestruje w wybranej
gminie”.

Przykro czytać, że są
gminy przyjazne przedsiębiorcom, gdy u nas
patrzy się na swoich wilkiem.
Tylko patrzeć, jak wyemigrują wszyscy nie-

zadowoleni z polityki
gospodarczej prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). I kto będzie
płacił podatki? Urzędnicy...
Renata R. Kluczna
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13 grudnia roku pamiętnego...
13 grudnia 1981 roku to dla coraz większej
części Polaków dość odległa historia. Ale po raz
pierwszy od wielu lat data ta powróciła do nas,
jako temat bieżącego sporu politycznego.
Przyznam się, że to co postanowiła zrobić „zjednoczona opozycja” ludzi oderwanych od władzy
jest bardzo smutne. Oto PO łączy siły z KOD i...
oficerami SB. A może to jednak nic dziwnego,
i ci oficerowie SB i ich współpracownicy zawsze
byli najsilniejszym łącznikiem różnych opcji w
PRL-u BIS? Tu paradoksalnie można z szacunkiem
spojrzeć na obecną postawę SLD, która od takiej
opozycji się odcięła.
To smutne zjednoczenie sierot po
przywilejach SB i PRL-u BIS jest też
silnym impulsem do powiedzenia paru
słów, bo milczenie byłoby przyzwoleniem na nikczemność. Myślę, że właśnie teraz warto dać świadectwo prawdy
i po prostu napisać parę słów o tym jak
to było. Bez opinii, opowieści zasłyszanych, ale po prostu opisać bardzo drobny kawałek własnego życia, 24 godziny
od 12 grudnia wieczorem do wieczoru
13 grudnia. Z wiarą, że świadectwo to
może przybliży młodszym tamtą atmosferę, a w efekcie pozwoli lepiej zrozumieć dzisiejszą sytuację.
W grudniu 81 roku byłem studentem
krakowskiej AGH, wiceprzewodniczącym jednej z najbardziej znienawidzonych przez komunistyczne władze
organizacji, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Władza tej nienawiści dała zresztą wyraz, delegalizując ją
jako pierwszą w stanie wojennym i...
nie chcąc zalegalizować już w wolnej
Polsce po 89 roku (jak widać wolnej
częściowo stąd mówię na nią PRL BIS).
Byłem też szefem struktur krakowskiego NZS oraz v-ce szefem, trwającego na
uczelni strajku okupacyjnego. Rok 1981
był rzeczywiście niezwykły, pierwszy
rok częściowej wolności w okresie powojennym. Nie myślmy, że można było
robić wszystko, bo rządzili komuniści,
ale szczególnie w Krakowie, w środowisku studenckim zakres wolności był
większy. Przykład: na uczelnię zapro-

siliśmy Konsula USA na spotkanie ze
studentami. Wówczas Rektor wezwał
nas na dywanik, powiedział, że towarzysze radzieccy są oburzeni, ale... z
uczelni nas nie wyrzucił tylko zagroził.
I tak w atmosferze względnej wolności mijały miesiące aż do 12 grudnia.
Zima, śnieg, lekki mróz. 12 grudnia
po południu w zasadzie szykowaliśmy
się do powolnego wygaszania naszego
protestu studenckiego. Na innych uczelniach poza Politechniką Krakowską studenci już opuścili strajk. Wprawdzie już
dwa dni wcześniej dostaliśmy niepokojące informacje od kolegów z Akademii
Medycznej, że mają informacje od lekarzy, iż jest jakąś specjalna mobilizacja,
ale nikt nie brał tego jako coś bardzo
poważnego. Władza i Urban straszyli w
TV codziennie, przywykliśmy. Około
1.00 w nocy, czyli już 13 grudnia zamilkły telefony. Awaria? Czekamy, podjechaliśmy pod Zarząd regionu Solidarności, a tam... milicja, obstawa. Pamiętam,
jak komentowaliśmy, że władza zwariowała, jutro zastrajkuje cały region małopolski. Wróciliśmy na uczelnię. Padło
hasło: prześpijmy się chwilę, poczekajmy na nowe wiadomości. Zasnęliśmy
na przysłowiowym styropianie, czyli na
dmuchanych materacach. Ktoś obudził
mnie o 4.00 czy 5.00. Puścili wystąpienie Jaruzelskiego. A więc... stan wojenny! Czym się różni w głowach komunistów stan wojenny od wojny? Na
mieście pojawiły się pierwsze obwiesz-

czenia o stanie wojennym. Jak na starym filmie czytamy obwieszczenie, w
którym straszą karą śmierci, czyli... nie
żartują. Było nas wtedy na strajku jeszcze chyba około 200 osób. Co robić?
Niemal zero sprawdzonych danych, pełne odcięcie od świata. Docierają do nas
pierwsze informacje o aresztowaniach,
o rozbiciu siedziby regionu. Przyznam,
że do dzisiaj czuję to ciężkie brzemię
odpowiedzialności za ludzi. Każda decyzja będzie miała (i tak było) poważne
skutki na przyszłość dla każdego z nas.
Decyzja pierwsza. Pójdźmy po Księdza na Miasteczko Studenckie - niech
odprawi Mszę Świętą. Przyszedł bezzwłocznie. To była przejmująca Eucharystia. Bez pewności, że uda się ją dokończyć. Udało się.
Druga decyzja. Ewakuacja i ukrycie:
poligrafii i kancelarii Zrzeszenia i strajku. Na zewnątrz cisza. Udało się, maszyny służyły w podziemiu.
Decyzja trzecia. Jedziemy na Hutę
Lenina strajkować razem z robotnikami. Ale, czy oni strajkują? Jak tam
się dostać? To wiele kilometrów, a
nie mieliśmy samochodów. Na ulicach już pojawiło się Wojsko, Scoty
(bojowy sprzęt), patrole z karabinami,
milicja. A obok stadion Wisły - milicyjne centrum logistyczne. Udało
się nawiązać kontakt z Solidarnością
MZK, tu pomogli koledzy z Politechniki Krakowskiej. Komu zaufać? Zorganizujecie przejazd? Zorganizowali.
I tu dygresja. Miesiąc temu, czyli po
35 latach miałem zaszczyt spotkać
człowieka, który nam wtedy pomógł związkowca z MZK. Spotkanie na uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i
Solidarności, jakie wspólnie otrzymaliśmy z nadania Prezydenta RP. Ten przypadek (a raczej znak) mógł mieć miejsce,
bo oboje mamy to same nazwisko, więc
siedzieliśmy obok siebie. Pan Domagała z Solidarności MZK opowiedział,
ile trudu i ryzyka kosztowało wytypowanie tych kilku pewnych kierowców.
Przyjechali pod uczelnię. Jadą tylko
mężczyźni, bez studentów pierwszego roku. Nie pamiętam, ile autobusów
załadowaliśmy plecakami, sprzętem,
bibułą i czym się dało. Ruszyliśmy w
drogę, ale czy dojedziemy? Wydawało

się to mało prawdopodobne, bo ZOMO
kontrolowało i tak znikomy ruch i zatrzymywało niemal wszystko, co się
porusza. Kierowcy pojechali dziwnymi
drogami, do huty dojechaliśmy! Huta
Lenina w tamtych czasach to było całe
miasto. To kilkanaście tysięcy ludzi, ale
i hektary przestrzeni, wydziały, ulice.
To było gdzieś około ósmej rano. Z
głośników i szczekaczek rozmieszczonych na każdym rogu kombinatu nadawali złowrogie mowy Jaruzelskiego i
Urbana, marsze wojskowe, straszenie...
Właściwie nie można było zauważyć
strajku hutników. Ludzie się po prostu
bali. Nasz przyjazd dał zapewne robotnikom impuls do proklamowania strajku okupacyjnego. Kontakt z ich komitetem strajkowym był bardzo trudny. Nie
odważyli się przerwać władzy nadawania propagandy. Ale naszym chłopakom
udało się na jednym wydziale, gdzie
się rozmieściliśmy na włączenie Radia
Wolna Europa. Strasznie zakłócali, ale
usłyszeliśmy pierwsze wiadomości z
Polski. Pierwsze informacje o terrorze,
aresztowaniach, rozbijaniu strajków.
Wieczór przyszedł szybko, hutę powoli otaczają czołgi, zamykają bramy.
Strach i niepewność każdej minuty.
Decyzja (…)
A potem 5 lat podziemia. Ulotki,
czynny opór jaki im daliśmy w Ruchu
Oporu NZS, pewnie jednej z najbardziej
dającej się we znaki komunistom organizacji podziemnych pierwszej połowy
lat 80-tych. Czynny i jawny opór na
uczelniach, na ulicach Krakowa i Nowej Huty, wiele tytułów prasy podziemnej, wiele manifestacji, ale i aresztowań,
przesłuchań, smutku i niepewności jutra. Któż z nas wtedy wierzył w wolną
Polskę za swojego życia?
Każdy z tych dzielnych Kolegów,
każda z tych manifestacji jest warta
osobnego opracowania. Dziękuję Wam
Koledzy, którzy wtedy razem umieliście
odróżnić dobro od zła. To pewnie jedna z nielicznych dobrych cech tamtych
czasów. Bycie po tamtej stronie było
wstydem. Wiedzieli to nawet komuniści
i ich pomocnicy. Dzisiaj jakby stracili
pamięć. Ale MY PAMIĘTAMY.
Marek Domagała
ZPP Częstochowa
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Zwracajmy uwagę
na bezdomnych
Niskie, zimowe temperatury na zewnątrz to zwykle najcięższy okres dla osób w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla
osób bezdomnych. Prognozy pogody zapowiadają mroźne dni
i noce. Zwłaszcza teraz, biegając za świątecznymi zakupami
po mieście, zwracajmy uwagę na osoby bezdomne. Nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi, którzy pozostając w nieogrzewanych miejscach, na klatkach schodowych, w pustostanach,
działkowych altanach są narażeni na utratę zdrowia i życia.
Na terenie Częstochowy, wsparcia osobom bezdomnym udziela samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi potrzebującym schronienie, wyżywienie, odzież
lub inne formy pomocy.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE
0 800 100 022 - bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 - służby ratownicze
987 - numer alarmowy

INTERWENCJA KRYZYSOWA
34 378-51-01(02) - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) - bezpłatny z tel. stacjonarnych

SŁUŻBY PORZĄDKOWE
986 - Straż Miejska w Częstochowie
997 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

OCHRONA ZDROWIA
999 - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Kierowco nie daj się zimie
Jak wskazują statystyki policyjne,
w grudniu zeszłego roku odsetek
wypadków ze skutkiem śmiertelnym
był najwyższy w ciągu całego roku i
wynosił aż 11,1 proc. Podpowiadamy
jak zwiększyć bezpieczeństwo na
drodze w okresie zimowym.
Pamiętaj o zimowych oponach. Z badań
wynika, że ponad połowa Polaków zmienia
opony na zimowe jeszcze przed atakami pierwszych przymrozków (63%). 3% deklaruje, że
nie zmienia ich wcale: 2% ze względu na łagodne zimy, natomiast 1% uważa, że w ten sposób
zaoszczędzi. Bez dobrych opon nie może być
mowy o bezpiecznej jeździe w zimie. Właściwie dobrane opony zapewniają lepszą przyczepność i zachowują znacznie dłużej swoje
właściwości, dzięki czemu droga hamowania
jest i pozostaje krótka nie tylko w pierwszym
roku użytkowania. Opony zimowe nie powinny być starsze, niż 3 lata. Warto zadbać też o
odpowiednie przechowywanie i konserwację,
regularnie sprawdzać ciśnienie w kołach.
Sprawdzaj płyny eksploatacyjne. Płyn
do spryskiwaczy to nie jedyna ciecz w samochodzie, wrażliwa na niskie temperatury. Dużo
poważniejsze konsekwencje mogą się pojawić
w przypadku problemów z płynem w układzie
chłodzenia i hamulcowym. Sprawdzenie ich
parametrów w warsztacie zajmuje zaledwie
chwilę i kosztuje niewiele.

Zbadaj kondycję akumulatora i alternatora. Choć te części, jak większość w aucie,
należy regularnie sprawdzać i wymieniać, to
niestety mają słabość do niskich temperatur.
Wymiana akumulatora czy regeneracja alternatora nie należą do tanich, a przecież w zimie
wydatków nie brakuje.
Zadbaj o sprawność amortyzatorów. Poprawnie działające amortyzatory wpływają na
bezpieczeństwo jazdy, ale i komfort pasażerów.
Manewrowanie pojazdem jest dużo łatwiejsze,
zwłaszcza zimą. Gdy zawieszenie nie jest w
pełni sprawne, nie może być mowy o optymalnym działaniu systemów ESP czy ABS. Istotne
jest także sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu, układu kierowniczego oraz
hamulcowego.
Czyść i odśnieżaj dokładnie. Zadbaj o jak
najlepszą widoczność – czyść szyby i odśnieżaj
dokładnie auto przed jazdą. Widoczność jest
najważniejsza, zwłaszcza w pierwszych minutach jazdy, gdy auto nie jest jeszcze rozgrzane,
a szyby ciągle zamrożone lub zaparowane. Zupełnie niedopuszczalna jest jazda z zamrożoną
szybą, odśnieżoną tylko częściowo i liczenie, że
wraz z rozgrzewaniem samochodu widoczność
będzie się poprawiać. Śnieg, który jest na aucie
nie tylko powoduje zagrożenie dla innych, gdyż
spada w trakcie jazdy pogarszając widoczność
autom jadącym za nami, ale także opada na tylną szybę, która w wielu modelach samochodów

nie jest wyposażona w wycieraczkę.
Spakuj dodatkowy ekwipunek. Wiadomo, że dodatkowe obciążenie wpływa na ekonomikę jazdy, jednak dodatkowe wyposażenie
samochodu w zimie jest obowiązkowe. W
bagażniku koniecznie powinny znaleźć się: łopatka do śniegu, skrobaczka i miotełka do szyb,
nieprzemakalne rękawice, linka holownicza,
przewody zapłonowe i ewentualnie trapy ułatwiające wyjazd ze śniegu. W terenach górskich
także łańcuchy na koła. Dodatkowo przy sobie
warto nosić odmrażacz do zamków.
Przewiduj wcześniej. Przewiduj 10 sekund na przód – hamowanie, które jeszcze do
niedawna działało w ostatnim momencie, teraz
wymaga planowania. W wielu przypadkach po
naciśnięciu hamulca jesteśmy prawie bezbronni, możemy tylko śledzić rozwój wydarzeń.
Samochody sprawne i wyposażone w ABS pomagają, ale technika jazdy zmienia wszystko.
Również z ABS-em trzeba umieć jeździć. Najlepiej znajdź bezpieczne miejsce i pohamuj przy
niewielkich prędkościach, aby zobaczyć jak
auto zachowa się w poślizgu, co dzieje się gdy
hamulec wciśniemy do końca, kiedy zadziała
ABS, czy nadal i jak możemy skręcać autem,
aby ominąć przeszkodę. Pamiętajmy również o
tym, że jeżeli wciśniemy pedał hamulca bardzo
gwałtownie, to na nierównomiernie oblodzonej
drodze koła znajdujące się na lodzie mogą nawet zarzucić naszym samochodem.
red.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARCZA

Na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139) informuję mieszkańców, że na terenie Gminy Starcza za usługi
polegające na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. obowiązywać
będą następujące taryfy.

Czy chodzi o przegonienie
Koniecpolan z lasu?
„Regionalny Fundusz
Gosp„Zwracam się z prośbą o poruszenie sprawy
działań realizowanych ze
strony Nadleśnictwa Koniecpol w stosunku do tzw.
„Ścieżki zdrowia”, leśnego
kompleksu rekreacyjnego
zlokalizowanego w pobliżu ulicy Szkolnej w Koniecpolu. Ścieżka zdrowia
powstała nakładem prac
wykonanych przez pracowników Zakładów Remontowo-Montażowych
w Koniecpolu, oddana do
użytku w końcówce lat 70tych XX wieku w ramach
czynu 1-majowego.
Kompleks skupiał przyrządy gimnastyczne, służące do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Zlokalizowany był w pobliżu osiedla robotniczego
przy ulicy Szkolnej. Do
dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne ślady
architektury
gimnastycznej z tamtego okresu. W
latach 70-tych, 80-tych i
90-tych ścieżka tętniła życiem, goszcząc wycieczki
przedszkolaków i uczniów
koniecpolskich szkół. Widok rodzin, spacerujących
z dziećmi oraz osób starszych,
odpoczywających
na ścieżce zdrowia, stał na
porządku dziennym. Jedynymi elementami charakterystycznymi są dzisiaj: góra
św. Antoniego z pomnikiem
pamiętającym czasy zaboru rosyjskiego (pomnik
zbudowano w 1909 roku)

oraz system ścieżek wytyczonych w tamtym okresie,
oplatających koniecpolski
las. Ścieżka zdrowia wraz
z systemem ścieżek, oprócz
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, spełniała także
funkcję komunikacyjną, łącząc szeroko pojęte osiedle
robotnicze ze starym Chrząstowem. W skład osiedla robotniczego oprócz bloków,
stojących przy ulicy Robotniczej wchodzą domki jednorodzinne zlokalizowane
w szeregu ulic: Modrzewiowej, Szkolnej, Ogrodowej,
Działkowej,
Tartacznej
oraz innych niewymienionych tutaj ulic, których
mieszkańcy w celach komunikacyjnych korzystali
ze ścieżki zdrowia. Za stary Chrząstów należy natomiast uznać następujące
ulice: Żeromskiego, Armii
Ludowej, Leśna, Stawowa,
Piaskowa, Cicha, Zielona i
Grzybowa. Ścieżką zdrowia
poruszali się także w celach
komunikacyjnych mieszkańcy ościennych miejscowości m.in. Teresowa, Radoszewnicy, Załęża, Łysin
czy Okołowic, podróżując
często z pracy do domu (w
pobliżu ścieżki zdrowia zlokalizowane były przed laty
dwa największe zakłady
pracy w Koniecpolu: Koniecpolskie Zakłady Płyt
Pilśniowych oraz Zakłady
Remontowo-Montażowe).
Na przełomie 2015-2016
roku leśnicy dokonali ścinki lasu, stanowiącego pro-

stokąt dotykający z jednej
strony ulicy Leśnej, a z drugiej ulicy Grzybowej. Przez
teren, stanowiący obszar
wyrębu, biegło przedłużenie ścieżki zdrowia doskonale znane mieszkańcom
Koniecpola, jak i okolicznych miejscowości, jednak
to co najdziwniejsze w tym
wszystkim to to, że Nadleśnictwo Koniecpol po wyrębie drzew zaorało ścieżkę
na tym fragmencie, wprowadzając mieszkańców w
zakłopotanie.
Na dodatek leśnicy nie
wytyczyli żadnej alternatywnej ścieżki, służącej
mieszkańcom w ramach
rekompensaty za zaoranie
poprzedniej.
Czy Nadleśnictwo Koniecpol planuje odtworzyć
zaorany fragment ścieżki
zdrowia lub wytyczyć obok
nowy szlak tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z
niego w celach rekreacyjnych i komunikacyjnych,
jak to miało miejsce do niedawna?
Druga sprawa to wysypywanie dróg leśnych (w
pobliżu ścieżki zdrowia) na
terenie Nadleśnictwa, kamieniem w celu utwardzania dróg. Problem jednak w
tym, iż władze Nadleśnictwa zapomniały, że z koniecpolskich lasów oprócz
leśników, korzystają także
mieszkańcy Koniecpola, i
tutaj zaczyna się problem.
Las oprócz funkcji eko-

nomicznej, mierzonej metrami sześciennymi pozyskanego drewna, spełnia
także funkcje społeczne
(turystyka, rekreacja i wypoczynek). Koniecpolski
las jest terenem, z którego korzystają właściciele
psów, wyprowadzając je na
spacery, jednak na skutek
zetknięcia z ostrymi kamieniami, często dochodzi do
uszkodzenia łap czworonogów.
Obszar naszych lasów
jest wymarzonym miejscem
dla rowerzystów. Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol jest wytyczonych kilka
ścieżek dydaktyczno-krajoznawczych, jednak i tutaj
jest problem, gdyż dochodzi
do pęknięć opon i dętek na
skutek zetknięcia z ostrymi
kamieniami, jakimi powysypywane są drogi leśne.
Z lasu korzystają także
biegacze i osoby uprawiające tzw. Nordic wal king.
Także tutaj jest kłopot, bo
uszkodzeniu ulega obuwie biegaczy, ten sam problem mają zwykli spacerowicze, odwiedzający las
(przewrotka na kamienistej
ścieżce może prowadzić do
skaleczeń lub uszkodzeń
kończyn).
Jaki cel miało wysypywanie dróg leśnych w pobliżu ścieżki zdrowia kamieniem?
Czy nie chodzi przypadkiem o przegonienie Koniecpolan z lasu?
Czytelnik”.
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Ile wydamy na Święta?
Polska rodzina planuje wydać
na tegoroczne święta średnio
1121 zł - to o 161 zł mniej niż
planowała w roku ubiegłym.
Jakie są powody tak zachowawczego podejścia do kwestii wydawania pieniędzy na święta?
Święta Bożego Narodzenia to w Polsce czas, w
którym nie odmawiamy sobie przyjemności. W naszej
tradycji panuje przekonanie,
że Wigilia to najważniejszy
dzień w roku. Tym bardziej
zaskakujące mogą być wyniki
najnowszych badań. Przeciętna polska rodzina planuje wydać 1121 zł na zakupy świąteczne, co stanowi jedynie 1/3
jej miesięcznego dochodu.

Pesymistycznie
patrzymy
w przyszłość
Powodem takiej sytuacji
może być negatywna ocena zarówno obecnego stanu
gospodarki, jak i prognoz
na 2017 r. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i
negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki w

Polsce wyniósł w tym roku
- 24,7 p.p. Podobne nastroje
panują w prawie całej Europie. Wyjątkiem są Niemcy i
Duńczycy, którzy oceniają
sytuację gospodarczą w swoich krajach w znacznie lepszy sposób. W porównaniu
z ubiegłym rokiem, Polacy
zdecydowanie bardziej pesymistycznie patrzą w przyszłość. Negatywne poglądy
są jeszcze wyraźniejsze niż w
2015 r. (32 proc.), w tym roku
już 47 proc. Nastrojów nie
poprawiło nawet 17 mld zł
przeznaczonych w 2016 r. na
pomoc rodzinom w ramach
programu 500+. Co prawda
w tym roku planujemy przeznaczyć więcej pieniędzy na
zakupy świąteczne niż faktycznie wydaliśmy w roku
ubiegłym, ale jest to różnica
tylko 56 zł. Można z tego wy-
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wnioskować, że Polacy wolą
odłożyć dodatkowe pieniądze
na - zdaniem wielu - niepewną przyszłość niż wydawać je
na tegoroczne święta.

Szukamy
oszczędności
Zachowawcze podejście
Polaków do zakupów świątecznych widać także w planach, gdzie będą je robili. Aż
67 proc. z nas zrobi zakupy w
dyskontach. Na drugim miejscu znalazły się hipermarkety, dalej tradycyjne sklepy.
Pogorszyła się natomiast na-

sza skłonność do planowania
wydatków z wyprzedzeniem.
3/4 badanych zostawi zakupy
na ostatnią chwilę, co sprzyja
nieprzemyślanym wydatkom.
Zanim ruszymy do sklepu,
szczególnie w okresie świątecznym warto przygotować
listę rzeczy, które są nam niezbędne i oszacować, ile będziemy potrzebowali pieniędzy. Takie kalkulacje pomogą
nam w podjęciu decyzji, czy
będziemy potrzebowali w
tym roku dodatkowych funduszy.

Skąd wziąć
pieniądze?
Wielu Polaków co roku
zadaje sobie pytanie, skąd
wziąć pieniądze na zorganizowanie świąt i za co żyć
przez resztę miesiąca.
Część z nich pod wpływem emocji zdecyduje się
na pożyczkę.
Ale decyzja o wzięciu
kredytu powinna być przemyślana, nie możemy podejmować jej pod wpływem
emocji ani zostawiać na
ostatnią chwilę.

W okresie świąt
szczególnie atrakcyjne
wydają nam się szybkie
pożyczki, które nie
wymagają zbyt wielu
formalności.
Niestety, często łatwość
otrzymania pieniędzy jest ich
jedynym plusem. A za tę łatwość płacimy słono.
Im łatwiej dostępna jest
pożyczka, tym bardziej powinniśmy się zastanowić nad
jej zaciągnięciem i gruntownie sprawdzić warunki. Jeżeli już zdecydujemy, że w
tym roku niezbędne będzie
zaciągnięcie kredytu, nie korzystajmy z oferty pierwszego lepszego banku. Możliwe
bowiem, że akurat nasz bank
nie ma dopasowanej oferty
do takiej kwoty kredytu i w
związku z tym możemy sporo
przepłacić. Jednak najbardziej
zdradliwe są pożyczki dostępne „od ręki”, często w Internecie, tzw. chwilówki. Decydując się na takie rozwiązanie
musimy liczyć się z kosztem
całkowitym kredytu często
nawet kilkudziesięcio lub nawet kilkusetprocentowym.
Może się okazać, że święta
kosztowały nas dwa razy więcej niż planowaliśmy.
red.

Współczesne technologie
zmieniają święta
Przepisy świąteczne ściągnięte z Internetu, życzenia składane głównie
w formie sms-a lub za
pośrednictwem mediów
społecznościowych
i pomysły na prezenty
zaczerpnięte z sieci.
Tak wyglądają współczesne święta Polaków w dobie w nowych technologii.
Internet i urządzenia mobilne zdominowały nasze codzienne życie, ale również
przygotowania i przebieg Świąt Bożego
Narodzenia.
Ponad 90% z 4162 respondentów sondy „Jak współczesne technologie zmieniają świąteczne zwyczaje Polaków” przyznało, iż aktywnie korzysta z urządzeń
mobilnych w przygotowaniu do Bożego
Narodzenia. Najczęściej do wyszukiwania: przepisów kulinarnych, inspiracji na
ozdoby świąteczne i dekoracje domu, do
wyszukiwania życzeń świątecznych oraz
do ściągania muzyki i przydatnych w
okresie świątecznym aplikacji. Według
19% respondentów, urządzenia mobilne
są wręcz niezastąpione w czasie Świąt.
W sondzie zapytano również Polaków w jakiej formie najczęściej składają
sobie życzenia świąteczne. Najwięcej, bo

aż 27% respondentów zdeklarowało, iż
za pośrednictwem portali społecznościowych. Kolejnych 19% wskazało na wiadomość sms, 16% na rozmowę telefoniczną, a 13% na korzystanie z maila i kartek
elektronicznych. Do osobistego składania
życzeń przyznało się jedynie 21% osób.
Istotną zmianą w zwyczajach Polaków
jest również forma kontaktowania się
podczas Świąt z rodziną mieszkającą poza
granicami kraju.
Prawie 37% badanych używa do tego
mediów społecznościowych, 25% Skype’a, a 18% darmowych aplikacji w telefonie, czyli większość preferuje kontakt
internetowy oraz rozmowy wideo. Do

tradycyjnych rozmów i składania życzeń
przez telefon przyznaje się zaledwie 7%
badanych.
Zmienia się również podejście Polaków do obdarowywania bliskich i sposób
poszukiwania świątecznych inspiracji
prezentowych. Ponad 40% z nas czerpie
pomysły na prezenty świąteczne przede
wszystkim z Internetu, 27% od znajomych, a 18% z sugestii osób, które chce
obdarować.
Współczesny sposób życia przekłada
się również na rodzaj prezentów. Którymi się obdarowujemy. Oprócz tradycyjnej elektroniki, książek czy perfum coraz
częściej wręczamy upominki, które pozwalają doświadczyć czegoś nowego. W
opinii części Polaków prezent w formie
przeżycia to dobry pomysł na upominek
świąteczny. Pozwala podarować bliskiej
osobie niezapomniane emocje i może być
oryginalną niespodzianką.
Wyniki sondy pokazują, iż w dobie
Internetu i wszechobecnych technologii,
przygotowanie i przebieg Świąt zostały
zdominowane przez urządzenia mobilne i
media społecznościowe.
W natłoku reklam i komercjalizacji
Bożego Narodzenia szukamy jednak pomysłów na oryginalne prezenty i coraz
częściej sięgamy po te niematerialne, np.
w postaci przeżyć. Paradoksalnie zamawiamy je głównie za pośrednictwem serwisów internetowych.
red.
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Zakupy
świąteczne
czas zacząć

Niezależnie od tego, czy święta spędzamy w dużym,
czy nieco węższym gronie, musimy się do nich odpowiednio przygotować. Owe przygotowania to nie
tylko solidne porządki, ale również zakupy. I chociaż do świąt jeszcze tydzień, to tak naprawdę teraz
jest najlepszy czas, by rozpocząć świąteczne sprawunki. Najlepiej rozpocząć od ułożenia listy gości
oraz potraw, jakie pojawią się na świątecznym stole. Z tak przygotowaną listą możemy wybrać się do
sklepów. Unikniemy dzięki temu stania w kolejkach
i nerwowych zakupów na ostatnią chwilę.

Etap pierwszy
Jeżeli już dokładnie wiemy jakie dania zaserwujemy
podczas Wigilii, część problemów mamy z głowy. Możemy udać się na pierwsze świąteczne zakupy. Wiele
produktów spożywczych ma długi termin przydatności do
spożycia i wiele z nich można wykorzystać do kilku potraw jednocześnie. Zatem do koszyka można bez zastanowienia wrzucić wszelkie produkty sypkie, typu kasza, ryż,
groch czy fasola. Zróbmy też zapasy cukru i mąki – tego
nigdy za wiele. To też odpowiedni czas na zakup produktów mrożonych: owoców, warzyw lub gotowych potraw,
np. pierogów czy uszek. W koszyku podczas pierwszych
świątecznych zakupów powinny się też znaleźć konserwy:
fasola, groszek czy kukurydza w puszce oraz „słoiki”, np.
ogórki konserwowe, korniszony czy też inne pikle. Pamiętajmy też, że oprócz produktów spożywczych, do przygotowań niezbędne nam też będą środki do czyszczenia
i inne artykuły chemiczne. Kupmy je już teraz, a zaoszczędzimy czas i unikniemy zbędnego stania w kolejkach.

Etap drugi
Z kupnem produktów nabiałowych lepiej jeszcze poczekać. Najważniejsza tutaj jest data przydatności do spożycia. Z powodzeniem nieco wcześniej możemy zakupić
np. ser żółty. Dotyczy to oczywiście serów plastrowanych
w opakowaniach typu otwórz – zamknij. Jeżeli potrzebujemy krojonego z tzw. bloku, należy zostawić ten zakup na
okres przed samą Wigilią. To również odpowiedni czas na
niektóre warzywa, np. ziemniaki, marchew czy pietruszkę. Możesz też do koszyka włożyć niektóre owoce, np.
jabłka. W przypadku wędlin sprawa wygląda podobnie jak
z nabiałem – jeżeli są paczkowane, a data przydatności
jest odpowiednia, można je nabyć wcześniej. Pamiętajmy
jednak, aby dokładnie sprawdzić, czy mięso nie jest sine
oraz czy jest dobrze przechowywane w ladach chłodniczych – w żadnym wypadku nie może być zmrożone!

Na ostatni dzwonek
Przed samą Wigilią do nabycia pozostaną tylko nieliczne artykuły. Dotyczy to głównie świeżych produktów,
np. ryb. Kupno karpia czy tez łososia na kilka tygodni
przed świętami i jego mrożenie to nie najlepszy pomysł.
Delikatne, rybie mięso traci nie tylko walory smakowe,
ale też i estetyczne. Podczas ostatnich przedświątecznych
zakupów pamiętajmy też o owocach. Banany, mandarynki
czy też pomarańcze są na tyle delikatne, że zbyt długie
przechowywanie poza warunkami chłodniczymi, może
spowodować spadek ich jakości.
Przedświąteczna gorączka zakupów udziela się każdemu. Warto jednak podejść do tego tematu nieco inaczej i
zaplanować jak najwięcej działań i realizować swój plan
krok po kroku.
red.
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Świąteczny
poradnik
prezentowy
Wybór prezentów to nie lada wyzwanie,
zwłaszcza, gdy czasu do Świąt coraz mniej.
Aby ułatwić misję kupowania prezentów,
przedstawiamy mini ściągę, dzięki której
będąc na świątecznych zakupach, skierujemy kroki we właściwą stronę.
Dla dam
Wszelkiego rodzaju bibeloty
dekoracyjne z mieniącymi się diamencikami, misternie zdobione
szkatułki, biżuterniki oraz wieszaki
na drogocenne ozdoby to pomysł
na wspaniały prezent dla pań i
dziewczyn, które lubią błyszczeć.
Obowiązkowym gadżetem każdej damy jest odpowiednie lusterko.
Pomimo, że - jako prezent - owiane
jest wieloma przesądami, z pewnością ucieszy każdą elegantkę.

Dla miłośników
zwierząt
Podarunek w postaci pościeli z
motywem ulubionego zwierzaka,
np. psa lub kota. Kubek z podobizną pupila, kalendarz z pięknymi
zdjęciami, a nawet stylowe legowisko, czy kojec na pewno wprawią
w zachwyt posiadacza czworonoga
czy innego zwierzęcia.
Nie gorszym prezentem będzie
stylowy kraciasty kubraczek dla
psiaka, w którym zada szyku na zimowym spacerze.

Dla miłośników
ciepłych pieleszy
A gdyby tak opatulić się w ciepły
kocyk? Gruby, miękki i zapewniający uczucie komfortu – taki powi-

nien być idealny towarzysz długich
zimowych wieczorów.
Z puchatymi kapciami na nogach osiągnięcie stanu totalnego
relaksu będzie łatwością. Miękkie
pledy, poduchy i cieplutkie papucie
ze świątecznymi motywami, to absolutnie czołówka najbardziej uroczych prezentów, które możemy
położyć pod choinkę.

Dla poszukujących
relaksu
Domowe SPA jest dobre na
wszystko. Aromatyczna piana,
przyjemnie musujące sole do kąpieli, delikatnie złuszczający peeling oraz mydło w oryginalnym
kształcie. Do takiego zestawu z
pewnością dobrze komponuje się
świąteczny ręcznik kąpielowy.
Aby aura spokoju i ukojenia
trwała dłużej, polecamy aromatyzowane olejki oraz świece zapachowe.
Dzięki tym niedrogim drobiazgom
uzyskamy spektakularny efekt –
uśmiech na twarzy bliskiej osoby.

Dla fanów
gadżetów
Pragmatycy najbardziej ucieszą
się rozpakowując nowy gadżet,
który wykorzystają na wiele sposobów. Miłośnicy zdrowego stylu

życia ucieszą się z designerskiego
zestawu do gotowania na parze.
Koneserom dobrej kawy przypadnie do gustu klasyczna włoska kawiarka, która wydobędzie z ziaren
wszystkie nuty aromatyczne, a jej
wygodny kształt zapewni wygodne
użytkowanie. Pasjonaci słodkich
wypieków z radością przyjmą akcesoria do pieczenia: formy, foremki, wykrawacze, szczypce, szpatułki i stemple…

Dla tych, co mają
prawie wszystko
Dla lubiących delektować się
wykwintnym smakiem wina, odpowiednim prezentem z pewnością
okaże się elegancka karafka, która
oprócz ciekawego designu, zapewni odpowiednie natlenienie napoju.
Amatorzy winnych degustacji,
którzy po otwarciu butelki nie mogą
się powstrzymać przed spróbowaniem choć kropli, z pewnością docenią aerator, który wydobędzie
zarówno aromat, jak i smak wina.
A mówiąc o kroplach… by te niechciane nie padały na biały obrus,
rekomendujemy nalewak – w elegancki sposób nalejemy wino do
kieliszka bez obaw o przykre plamy.

Dla wielbicieli
kultury
Gdy dobrze znamy gust i upodobania obdarowywanego, ponadczasowym i na pewno trafionym
prezentem będzie książka lub płyta
z dobra muzyką. Na sklepowych
półkach nie brak bestsellerów w
pięknych wydaniach. Bilet na koncert czy do teatru to idealny prezent
pod choinkę.
red.
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Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE
TRANSMISJE SPORTOWE

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu
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Betlejemskie Światło Pokoju

@ LIST OTWARTY Koła PZW Okoń
katarakta: Wybraliście PiS, a teraz jeszcze po prośbie do I sekretarza okręgowego Giży... wstyd okonie i karasie. Było źle, macie lepiej - suweren tak chciał... płacić albo lizać doopę władzy jak
za cara. Może da ulgę, ale najpierw zabierze i wybatoży. Wieść
gminna niesie, że okoliczni wędkarze – rzeczni, stawowi i zbiornikowi - to bijące serce partii i żelazny jej, obok działkowców i
spółdzielców mieszkaniowych oraz PSS Społem i MHD, elektorat.
A elektorat trzeba przekupić i trzymać w szachu - dać coś „darmo”:
cukierek, zapalniczkę jednorazówkę, zabawę sylwestrową na świeżym powietrzu, posadę, funkcję, zwolnienie podatkowe, pomoc publiczną, wszystko z pieniędzy podatników, a potem tylko umiejętnie rozgrywać beneficjentów z rodzinami i straszyć wystawieniem
rachunku albo odebraniem przywilejów i podarków. Większość
takich „kupionych” głosuje z wdzięczności inni ze strachu, ale czasami głosów takich nie starcza. I wtedy przychodzi nowa, przyszła
nieboszczka, partia. I to się nazywa demokracją wędkarską, w której tylko nieliczni nie nęcą, nie łowią, a mają.
Anonim: Jak do sekretarza w czasach słusznie minionych apel...
losad: Z treści ogłoszenia o naliczaniu opłaty przebija się duch
aktualnego wice prezesa RFG p.Sokołowskiego – hunwejbina kaczyzmu , byłego radnego i byłego dziennikarza 7 dni !
Bezdomny: Przed wysłaniem listu do mediów należy go przeczytać. Jeśli kompetencje językowe nie pozwalają na ocenę i analizę tekstu warto o to poprosić kogoś innego. A tak mamy kolejną
publiczną ohydę językową. Takie wicie, rozumicie...
jankowalski@wp.pl: losad ! brawo myślę że mogłeś trafić w
samą 10tkę, Niedługo wyjdzie że jedynie do kościoła będzie najtaniej chodzić.
kemot_d@poczta.fm: tylko ze „panowie” z RFG w swojej zaciętości i pewnie rodzaju zemsty (cholera wie za co? nieudane dzieciństwo na osiedlu Raków ?), postanowili uderzyć w mieszkańców
swego miasta, którzy aktywnie spędzają czas wędkując. Jeszcze
im Ci wędkarzy za darmo dbają o ten zaniedbany teren. Prywata,
złośliwość, chamstwo, brak odwagi .. to chyba wystarczy do określenia zachowania tych „panów”.
Sdw: dlaczego mieliby nie płacić? Nie ich własność więc nie
ma się co spodziewać, że użytkowanie będzie bezpłatne. Dlaczego
ktoś ma sponsorować kluby zainteresowań całkiem bogatych ludzi? Mają na wędki za kilka tysięcy a nie mają na zapłacenia za
użytkowanie czyjegoś zbiornika?
az@wp.pl: oj zdejmie się kataraktę z oczu oj zdejmie! już za
chwileczkę już za... Pankracy cię odwiedzi cwaniaczku!!!nie bój!
Anonim: Widać, że D. Kapinos i spółka uważają że kapitalizm
ich nie dotyczy tylko zwykłych obywateli , a ich tylko obowiązują
układy komusze.
Jan: „demokracja wędkarska” – dobre, partyjniactwo w gminach , w każdym wydaniu od PZPR do SLD, PiS, PO..., to śmierć
obywatelskiego, autentycznego zaangażowania w sprawy publiczne. Liczy się tylko interes, korzyść grupowa i partyjna. Kapitalizm
kolesiów i kółka wzajemnej adoracji, zawsze interesownej. I się
kręci... stosownie do aktualnej - nigdy na zawsze - blisości do koryta. I jest jak jest.

Małgorzata Franc

DOBRY ANIOŁ

(wiersz z cyklu „Anioły”)

Dobry Anioł
ma zatroskaną twarz
człowieka
który nie odwraca głowy
nie ucieka.

Na kilkanaście dni przed Świętami Bożego Narodzenia, do
naszego miasta dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Hasło
tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju to „Odważnie twórzmy pokój”. Harcerze i harcerki już po raz 26.
są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju
między narodami. Światło trafiło m.in. do Starostwa Powiatowego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów z regionu, mieszkańców, radnych miasta. Będzie też
bezpłatnie przekazywane podczas Gwiazdkowej Alei (16-20
grudnia) przy stoisku Hufca ZHP na środkowym pasażu III
Alei NMP.
red.

Od pozdrowienia
spojrzenia
gestu
wita bliźniego
po królewsku.

Nie trzyma
miecza tylko
lirę by
strapionemu
zagrać przez chwilę.
Oświetla drogę
gdy jest ciemno
i rzuca chleb
głodnym gołębiom.
Otula zimą
ciepłym kocem
pachnie herbatą
i kompotem.

I tylko czasem
patrzy w gwiazdy
goniąc granicę
wyobraźni.

@ Za robienie zakupów w niedzielę możesz
traﬁć za kraty
skiba: Katolicy mają lepiej nawet winko kupią w niedzielę przy
większych sanktuariach, a ile „pamiątek” - bez liku. Rynek dewocjonaliów w Polsce to 200-300 mln zł rocznie (ostrożne szacunki,
bo nikt badań ponoć nie robi). Ale ostatnio mają znowu gorzej, bo
po kremacji nie mogą rozdawać prochów „po rodzinie”. Wszędzie
zakazy, zakaz goni zakaz... naród coraz bardziej spłoszony i bojaźliwy. Tylko w Rosji - i kto by pomyślał - nie żadnego zakazu
handlu w niedzielę. A jeszcze nie tak dawno zakazane było nawet
puszczanie bąków na Placu Czerwonym. Zapreszczeno! Teraz wolno - u nas PiS idzie w przeciwną stronę.

@ Akademia im. Jana Długosza: a co tam, panie,
z Uniwersytetem? (część 1)
palalela: Obraz nędzy i rozpaczy. Wreszcie jakieś sensowne
działania donatora (ministerstwa) względem pseudoszkolnictwa
akademickiego w Polsce. Jest konstruktywna propozycja: niechże
mgr Giżyński uruchomi własny prywatny uniwersytet omc częstochowski i pokaże, że potrafi z kupy ukręcić bacik. Takie merda
d’artista a la Piero Manzoni.
Anonim: mam nadzieję, że zajmą się też pseudonaukowcami z
politechniki
absolwent: Jacy wykładowcy taki uniwersytet swego czasu rozmawiałam z byłymi absolwentami Uniwersytetu Długosza i dowiedziałam się,że pani Halina Rospondek była tam zatrudniona jako
wykładowca o technikach biurowych,jakież było moje zdziwienie,że pani mgr bibilioteki ma pojęcie o technikach biurowych,hm
przez cały semestr studenci ją widzieli 2 razy
polonus z Zawodzia: U nas w Perth „techniki biurowe” są w
końcu nauczania/uczenia się w tzw. primary school. Nie mylić ze
szkołami „przymary”... Szczególny nacisk kładzie się na power point’a i edcs (electronic document circulation system). Pozdrowienia
dla Halinki.
Bezdomny: Pani mgr Halyna, mniód y malyna. Leniuszek sejmowy kat. I.
rozgarnięty: Super,mgr Rospondek była na dwóch wykładach,pensje pobierała 12 miesięcy.
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27.
Poganiany przez Cebrzyńskiego odpowiadał, że jego samochód
niedawno wrócił z warsztatu po
wymianie silnika, więc przez pewien czas musi jeździć wolno, aby
go nie zatrzeć, a poza tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości w
rejonie często kontrolowanym
przez policję może nieść przykre
następstwa.
Jak na złość jadącej z nim młodej dyrektor marketingu zrobiło
się niedobrze – miała mdłości i
bóle głowy. W wyniku tych kłopotów musiała spędzić prawie pół
godziny w toalecie zajazdu stojącego przy drodze. Na szczęście tę
przerwę w podróży wykorzystano
na zjedzenie obiadu przez co stała
się ona niezauważalna. W efekcie
kolumna pojazdów przekroczyła
drogowskaz informujący o wjedzie na teren gminy Wodziejowice po upływie półtorej godziny od
wyjazdu ze Lublina.
W chwilę potem dojeżdżali już
do zakładu. Między przydrożnymi
drzewami widać było wysoki komin i zabudowania z czerwonej
cegły. Nieco na uboczu stał szary
budynek, w którym mieściły się
biura. Jadące przodem samochody
osobowe przejechały przez most i
zatrzymały się przed bramą. Kilkadziesiąt metrów za nimi wlokły

się tiry. Orłowski oczekując aż
stróż podniesie szlaban, cały czas
obserwował ich powolny ruch.
Pierwszy tir wjechał na most. Kilka metrów za nim podążał następny. Teraz cała nadzieja w miejscowym pijaczku Antku Świdrze!
Nie zawiódł! Powietrzem targnął
ogłuszający huk! W potwornym
jazgocie giętej stali, rozrywanych
prętów, urywanych nitów, zrywanych lin, most na którym znajdowały się dwa tiry zapadł się do
rzeki. Ciężkie kontenery łamiąc
rosnące na brzegu drzewa, rąbnęły
z impetem do wody. Głęboka w
tym miejscu na dwa metry rzeka
zakryła je, porywając rzeczy, które wydobywały się na zewnątrz
przez rozprutą burtę jednej z
przyczep. Orłowski wyskoczył
z samochodu i biegł w kierunku
mostu. Za nim podążała zwinna
Terlecka, za nią gnał Cebrzyński,
a na końcu gruby Hans Roithner,
który cały czas wołał po niemiecku: „Katastrofa, katastrofa!”
Wkrótce wszyscy dotarli nad
brzeg wysadzonego mostu. Ujrzeli w dole zatopione w wodzie ciężarówki oraz dwóch stojących na
brzegu kierowców, którzy krzycząc coś do siebie, rozbierali się z
mokrych ubrań...
Cebrzyński wskazał stojący

obok drogowskaz informujący,
że przez most mogą przejeżdżać
pojazdy o masie do dziesięciu ton.
Waga dwóch tirów kilkakrotnie
przekroczyła tą krytyczną wartość.
Jeśli Hans Roithner ma mieć
do kogoś pretensje, to tylko do
swoich kierowców, którzy jadą
przed siebie nie zwracając uwagi
na znaki.
Austriak milczał z gniewną ponurą miną. W końcu wyjął komórkę i zaczął z niej dzwonić. Orłowski odwrócił się do tyłu i oddalając
się od mostu mruknął:
– Nie dla psa kiełbasa, tfu!
***
Niestety woda, która dostała
się do kontenerów spowodowała,
że niewiele znajdujących się w
nich artykułów nadawało się do
spożycia. Zresztą w czasie akcji
wydobywania ciężarówek z rzeki prawie wszystko popłynęło z
jej nurtem. Część towarów przywłaszczyła sobie kilkunastoosobowa ekipa ratująca, sporo zabrali
też „ochotnicy”, którzy zlecieli się
tłumnie, aby zupełnie za darmo
dopomóc w akcji wydobywania
tirów. Austriackimi przetworami
nie pogardzili również i strażacy,
którzy przyjechali nad rzekę w sile
trzech brygad, swoją dolę zabrała

też policja drogowa i ekipa z zarządu dróg. Sto metrów dalej za
miejscem wypadku rozłożyli sieć
„rybacy”.
W efekcie, z dwóch po brzegi
wypchanych towarami kontenerów ostał się tylko stos sardynek
w puszkach, lecz tak mały, że
wszystko to zostało zabrane do
BykRolu na trzech taczkach. Powściągliwość zachował tylko Antek Świder, który kilometr w górę
rzeki spokojnie łowił ryby – a jakże – na dynamit!
Roithner, który był przygotowany na to, aby już dziś wpłacić
dziesięć procent wartości BykRolu, czyli czterysta tysięcy złotych,
wycofał się z tego zamiaru oficjalnie twierdząc, że będzie potrzebował pieniędzy na zakup nowych
ciężarówek.
Prawdopodobnie jednak większą rolę w podjęciu tej decyzji
odegrały czynniki emocjonalne
niż zdrowy rozsądek, gdyż tiry
i znajdujący się w nich towar na
pewno zostały wcześniej ubezpieczone i austriacki przedsiębiorca
zdawał sobie z tego sprawę, że
spora część strat zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Cały
czas kipiał gniewem, jak czajnik,
w którym wrząca woda ma zaraz
wysadzić gwizdek.
cdn
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
ze sponsorem

 Targi Bożonarodzeniowe w Alejach

Częstochowska Organizacja Turystyczna zaprasza na X
Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”, które
odbędą się w dniach 16 – 20 grudnia br., tradycyjnie w
III Alei NMP. Na stoiskach wystawców będzie można
dokonać zakupu produktów świątecznych i regionalnych, oferowanych przez wystawców z Polski, Węgier,
Ukrainy i Litwy. Targi będą czynne w godzinach od 11
do 19 (z wyjątkiem wtorku 20 grudnia – do godz.17).
Dodatkową atrakcją będą występy artystyczne w dniach
17 – 18 grudnia. Na scenie usytuowanej przed Liceum
im. Sienkiewicza zaprezentują się dzieci i młodzież. Nie
zabraknie animacji dla najmłodszych, czy dla dorosłych
pokazów kulinarnych o tematyce bożonarodzeniowej, a
wszystko to przy dźwięku kolęd. W niedzielę pojawi
się św. Mikołaj wraz z Elfami, ponadto zostanie rozstrzygnięty Konkurs na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową. Organizatorzy zapraszają także wszystkich
częstochowian do wzięcia udziału w aukcji bombek na
rzecz Domu Małych Dzieci w Częstochowie.

 Szkółka Łyżwiarska

Częstochowski MOSiR przyjmuje chętnych do Szkółki
Łyżwiarskiej dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia, połączone z zabawą, obejmą naukę jazdy na łyżwach od podstaw
oraz kontynuację nauki rozpoczętej w latach poprzednich.
Organizowane będą też zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla
dorosłych. Kurs obejmuje 8 godzin zajęć. Zajęcia odbywać
się będą w soboty i niedziele o godz. 8.00 i 9.00 na Sztucznym Lodowisku przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8.
* Harmonogram I tury (obejmuje ferie zimowe): godz. 8.00
– 2 grupy: zajęcia dla początkujących dzieci i osób dorosłych; godz. 9.00 – 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci
oraz dla dzieci początkujących Początek kursu 6.01.2017
r., a kolejne zajęcia 08.01. oraz w ferie: 14.01, 15.01, 1.01,
22.01, 28.01, 29.01 – zakończenie kursu.
* Harmonogram II tury: godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla
początkujących dzieci i osób dorosłych; godz. 9.00 – 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci oraz dla dzieci początkujących Początek kursu 11.02.2017 r., a kolejne zajęcia
12.02, 18.02, 19.02, 25.01, 26.01, 4.03, 5.03 – zakończenie
kursu.
Koszt uczestnictwa w szkółce wynosi 140 zł. Uczestnik
kursu, oprócz łyżew, wyposażony musi być również w
kask i grube, nieprzemakalne rękawiczki. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia na miejscu łyżew i
kasku. Zapisy na obie tury prowadzone są elektronicznie
pod adresem zapisy@mosir.pl, bądź telefonicznie pod nr
34 372 26 32 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-14).
Ilość miejsc ograniczona.

 Ulgi za przejazd dla krwiodawców

Częstochowscy radni rozszerzyli listę osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów pojazdami MPK w
Częstochowie o Zasłużonych Honorowych Dawców
Krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi (kobiety) lub 18 litrów (mężczyźni). Ze 100% ulgi skorzystają
zasłużeni krwiodawcy, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad
i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. nr 180, poz. 1324). Ulga
ma przysługiwać na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, a także ważnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez uprawniony organ. W przypadku „e-karty” lub
legitymacji bez zdjęcia niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość. Uchwała Rady Miasta wejdzie
w życie po stwierdzeniu jej zgodności z prawem przez
nadzór prawny wojewody.

 Kącik dla seniorów w DPS

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza
powstał Kącik Babci i Dziadka. Mogą z niego korzystać wszyscy częstochowscy seniorzy. Miejsce spotkań
dla częstochowskich seniorów powstało dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.
Projekt ma służyć rozwojowi integracji i zainteresowań
osób starszych. W ramach inicjatywy, w prowadzonych
przez polskie samorządy domach pomocy społecznej,
przeprowadzane są metamorfozy specjalnie wyznaczonych miejsc, które maja służyć zarówno pensjonariuszom poszczególnych placówek, jak i lokalnej społeczności. Do dyspozycji użytkowników są też książki oraz
pomieszczenie sanitarne. Oprócz spotkań integracyjnych
seniorów i podopiecznych DPS, w nowym miejscu będą
realizowane także wydarzenia kulturalne.
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Mikołajki Koła Hutmar
W niedzielę 4 grudnia na łowisku
Kawodrza odbyły się zawody Mikołajkowe Koła „Hutmar”. Pierwotnie
zawody miały się odbyć na starorzeczu Warty – Lelity, które niestety
zamarzło. To zmusiło organizatorów
do przeniesienia imprezy w inne
miejsce.
Zbiornik Kawodrza był
bardziej przychylny wędkarzom, udostępniając im połowę swego areału (druga
również była skuta lodem).
Pomimo niesprzyjającej
aury, która bardziej zachęcała do pierwszego przeglądu sprzętu podlodowego
niż do łowienia na tyczki,
nad zbiornikiem stawiło się

17 zapaleńców.
Po rozgrzaniu się gorącym żurkiem zawodnicy
podzieleni na dwa sektory,
wylosowali
stanowiska,
szybko przygotowali się do
łowienia i rozpoczęli rywalizację.
Niestety rybki chyba już
udały się na sen zimowy,
ponieważ złowienie choć-

by kilku sztuk wymagało ogromnej cierpliwości.
Tylko dwóch zawodników
zdołało złowić ponad kilogram ryb. Sześć osób nie
widziało nawet brania.
Nie ryby jednak były
najważniejsze, a to by w
przemiłej atmosferze za-

kończyć sezon spławikowy
i po zawodach, przy ognisku powspominać jego najprzyjemniejsze chwile.

Najlepsza dziesiątka:
1.

Gienek Warcholiński
(BEŁCHATÓW)
2. Ireneusz Pawlak (HUT-

MAR)
3. Łukasz Naleziński (MYKANÓW)
4. Tomasz Moskal (HUTMAR)
5.
Mariusz
Kosowski
(HUTMAR)
6. Tomasz Kokot (HUTMAR)

7. Ryszard Hejmanowski
(HUTMAR)
8. Mariusz Eljasz (HUTMAR)
9. Krzysztof Wrona (MYKANÓW)
10. Krzysztof Sołtys
(MYKANÓW)
Tomasz Kokot

Walka Norwida z Siedlcami
Licencja dla Włókniarza
Zespół do spraw Licencji
dla Klubów Ekstraligi Żużlowej oraz I i II ligi żużlowej podjął decyzję w sprawie sezonu 2017 i przyznał
Włókniarzowi licencję warunkową na starty w rozgrywkach PGE Ekstraligi.
Działacze częstochowskiego klubu spodziewali się takiej
decyzji, gdyż już dawno spłacili
wszelkie zobowiązania wobec
zawodników, którzy reprezen-

towali drużynę w poprzednim
sezonie. Podobnie, jak w przypadku pozostałych klubów
Ekstraligi, Włókniarz otrzymał
licencję warunkową, gdyż do
wiosny musi zainstalować na
swoim stadionie nowe typy
band na prostych. Dodatkowo
klub czeka podpisanie oficjalnej umowy z Ekstraligą Żużlową. Po spełnieniu wszystkich
wymogów, licencja stanie się
bezwarunkowa.
red.

W rundzie rewanżowej, drużyna
Exact Systems Norwid zmierzyła się
w Częstochowie z klubem KPS Siedlce. Zespół znajdujący się w pierwszej
czwórce pierwszoligowej tabeli pokonał częstochowian 1:3.
Spotkanie od początku
sprawiało drużynie Exact
Systems wiele trudności.
Dużo błędów własnych i
problemy z przyjęciem trudnych piłek doprowadziły do
tego, że częstochowski klub
uległ w pierwszym secie
klubowi KPS, przegrywając
20:25.

Lech Kędziora

poprowadzi
częstochowskie Lwy
Sezon 2017, Włókniarz Częstochowa rozpocznie z nowym trenerem, Lechem Kędziorą. Oprócz prowadzenia
pierwszego zespołu będzie odpowiedzialny również za
szkolenie młodzieży w klubie.

Lech Kędziora starty na żużlu rozpoczął w
1978 roku w GKM-ie
Grudziądz. Barw tego zespołu bronił do 1991 roku,
z przerwą na występy w
Ostrovii Ostrów w sezonie
1986.
Jego największym sukcesem był awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski na torze w
Gorzowie Wielkopolskim
w 1984 roku. Po zakończeniu kariery zawodni-

czej był trenerem m.in. w
GKM-ie Grudziądz, Starcie Gniezno, Polonii Piła,
Wybrzeżu Gdańsk, Gwardii Warszawa oraz w Orle
Łódź.
Lech Kędziora przedstawił już swoją koncepcję
na pracę z drużyną Włókniarza w sezonie 2017, a
ta została pozytywnie oceniona przez zarząd klubu.
W trakcie sezonu ligowego nowy trener będzie na
stałe przebywał w Często-

chowie, gdyż oprócz prowadzenia drużyny ligowej
skupi się również na młodzieży i szkółce żużlowej.
Prezes Włókniarza, Michał Świącik podkreślił
doświadczenie Kędziory i
jego profesjonalne podejście do pracy.
Przez ostatnie lata trenował Orła Łódź, który to
klub cały czas utrzymywał
się w czołówce Nice Polskiej Ligi Żużlowej.
red.

W drugim secie można było podziwiać niemal
bezbłędną grą gości, którzy
kontrolowali partię od samego początku prowadząc
w punktach 3:13 czy 8:19.
Mimo przerwy zgłoszonej przez szkoleniowca
Exact Systems – Radosława
Panasa – w drugim secie nie

było niespodzianki i partia
zakończyła się wynikiem
11:25 dla klubu z Siedlec.
Zawodnicy z Częstochowy w trzeciej partii poczuli
prawdziwego ducha walki,
a set był niezwykle wyrównany.
W punktacji widoczne
były remisy - 4:4 czy 13:13.
Goście co prawda zdobyli jako pierwsi dwudziesty
punkt, ale do przełamania
doszło ze strony klubu Exact
Systems Norwid, który trzeciego seta wygrał z trzema
punktami przewagi 25:22.
W ostatniej partii pod-

opieczni Radosława Panasa
nie mieli tyle szczęścia, co
w drugiej.
Chociaż kibice mieli nadzieję na pozytywny zwrot
akcji, kiedy to dwie drużyny różnił zaledwie jeden
punkt, np. 7:8. Ostatecznie
czwartego seta wygrali goście 25:18 i zapewnili sobie
czwarte miejsce w tabeli.
Drużyna Exact Systems
Norwid Częstochowa zajmuje w tabeli miejsce 9.
Exact Systems Norwid
Częstochowa - KPS Siedlce 1:3 (20:25, 11:25, 25:22,
18:25)
red.

Klub z Częstochowy
przegrał w meczu 13.
kolejki z PGE Skrą Bełchatów 1:3, i na dodatek
we własnej hali. Trener
akademików, Michał
Bąkiewicz, stwierdził po
meczu, że Skra wygrała
zasłużenie i żałował trzeciego seta, w którym to
jego zespół mógł ugrać
więcej piłek.
rywalami - 2:1, 5:3 i 7:4. Bełchatowianie wyrównali jednak
na 8:8, a chwilę później Skra
prowadziła już (14:13). Częstochowianie nie odpuszczali,
odzyskali prowadzenie i jako
pierwsi stanęli przed szansą na
wygranie partii, bo prowadzili 24:22. Niestety dwa kolejne
punkty zdobyli goście z pomocą
naszej drużyny, bo przy stanie
24:23 Oleksandr Grebeniuk popełnił błąd podwójnego odbicia.
Drużyny grały na przewagi – raz
prowadził AZS, raz PGE Skra.
Wreszcie Rafał Szymura zablokował Wlazłego, a w kolejnej

akcji atak skończył Grebeniuk
i zespół trenera Michała Bąkiewicza wygrał pierwszą partię
30:28. Niestety, już na samym
początku drugiego seta bełchatowski zespół grał dużo skuteczniej, a częstochowianie zaczęli
popełniać błędy. Przy stanie 1:5
Bąkiewicz musiał poprosić o
pierwszy czas, ale to nie pomogło. Goście wygrywali 15:6, a
słabego obrazu gry akademików
nie poprawiły nawet trzy punkty
z rzędu zdobyte m.in. dzięki dobrym zagrywkom Tomasza Kowalskiego. Drugi set zakończył
się porażką AZS 15:25.
Podopieczni trenera Bąkiewicza próbowali podjąć walkę z rywalem w partii trzeciej.
Wprawdzie od stanu 8:8 bełchatowianie wygrali cztery kolejne
piłki, ale drużyna trenera AZS-u
grała konsekwentnie i czekała
na swoją szansę. Dostała ją od
stanu 17:20, gdy zdobyła cztery
punkty z rzędu i wyszła na prowadzenie. Niestety, w decydującym momencie lepsi okazali

się goście, którzy wykorzystali
brak zdecydowania gospodarzy
w ataku i wygrywając 25:22
zapewnili sobie prowadzenie w
meczu 2:1.
Nasz zespół dobrze zaczął
czwartego seta, prowadził nawet
5:2 po ataku Szymury, ale decydujący był przestój przy zagrywkach Jurija Gladyra. Akademicy
prowadzili 6:4, by za chwilę
przegrywać 6:11. Częstochowska drużyna nie była w stanie
odrobić strat i przegrała partię
21:25.
AZS Częstochowa – PGE
Skra Bełchatów 1:3 (30:28,
15:25, 22:25, 21:25)
red.

Kolejna porażka AZS
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ZaBAWA dla

DOROSŁYCH

Wedle gustu pokoloruj obrazek i dopisz komentarz. Jeśli chcesz, wyślij
do nas. Rysunek z najlepszym tekstem opublikujemy.

Kalendarz imienin
od 15 do 21 grudnia

15.XII – Celiny, Niny
16.XII – Zdzisławy, Adelajdy
17.XII – Floriana, Olimpii
18.XII – Bogusława, Gracjana
19.XII – Dariusza, Gabrieli
20.XII – Bogumiły, Dominika
21.XII - Tomasza, Piotra
Dariusz to imię pochodzenia staroperskiego, od słowa Dãrayavahuš (podtrzymujący
dobro). Dariusz nie ma łatwego charakteru,
to uparty mężczyzna, który dąży do celu.
Nie warto udzielać mu rad – sprzeciwia się
dla zasady. Na każdy temat ma swoje zdanie.
Potrafi przy tym zjednywać sobie ludzi i pozyskiwać ich do swoich celów. Wobec ludzi
jest zawsze uśmiechnięty i sympatyczny,
skrywa tym jednak swą choleryczną naturę.
Ceni ciepło i spokój domowego ogniska. Jest
pewny siebie, a obietnic nie rzuca na wiatr.
Zdrobnienia: Darek, Dareczek, Daruś. Znani
imiennicy: Dariusz Dziekanowski – piłkarz,
Dariusz Michalczewski – bokser.
Celina to imię pochodzenia łacińskiego, od
słowa caelum (niebo). Celina jest swobodną
i pełną radości życia kobietą. Nigdy przy tym
nie wiadomo, czy wybuchnie, czy zacznie
śpiewać. Nie usiedzi długo w miejscu, rzadko
kończy to, co zaczęła. Ma skłonność do przesadzania w gniewie, aby wywrzeć wrażenie
na otoczeniu. Przede wszystkim nie znosi
bycia pomijaną. Chętnie udziela pomocy,
ale najchętniej przejmuje kontrolę nad przyjaciółmi. Zdrobnienia: Celinka, Celka, Celia,
Celimena. Znane imienniczki: Celina Szymanowska – żona Adama Mickiewicza, Celina
Gładkowska – powieściopisarka.

HUMOR

NA DOBRY TYDZIEŃ
Przedszkolak pyta kolegę:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Trąbkę.
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty.
– To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
– W jaki sposób?
– Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Guillaume Seignac (1870-1924):
„Skrzynka z biżuterią”

TYGODNIK REGIONALNY

Zwycięski komentarz z poprzedniego tygodnia napisał czytelnik „Delikatny”:
Co pan sobie wyobraża?
Jeżeli nie odśnieży pan
przystanku, to jaki
autobus tu podjedzie?

Spokojna głowa, kierowniku!
Tutaj już nic nie podjeżdża,
odkąd nasze miasto
wprowadziło ekologiczne
autobusy hybrydowe.
Mi to pasi.

Manifestacja
urzędowych
Mikołajów
Przyzwyczajeni
jesteśmy
do tego, że w okresie przedświątecznym grasują po miastach i wsiach hordy Janosików
przebranych za świętych Mikołajów. Zbójcy owi gwałtem
i przymusem (podatkowym)
zabierają nam pieniądze, po
to by w blasku fleszy wręczać
łaskawie, kupione za owe ukradzione pieniądze, paczuszki
biednym dzieciom.
Traktujemy ten fakt jako
naturalny objaw życia publicznego. Oczywiście do pewnych
granic. Gdyby bowiem, z jakiś
względów, nasz Sejm chciał
uchwalić prawo oddające wyłączność organom władzy publicznej w zakresie występowania w roli świętego Mikołaja,
uznalibyśmy ten fakt za dowód
poważnej choroby psychicznej.
Chociaż, z drugiej strony patrząc, normy wyznaczające normalność są tak przesuwalne, że
coś uznawane dziś za aberrację
jutro będzie oczywistą oczywistością. Kiedyś za dobroczynność uznawano wydawanie na
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pomoc biednym własnych pieniędzy, dziś taki pomysł przez
głowę nie przejdzie świętemu
Mikołajowi. Więc jeżeli za
dobroczynność uznajemy wydawanie pieniędzy zabranych
podatnikowi, to chyba oczywistym jest przyznanie wyłączności tylko uprawnionym
reprezentantom, czyli organom
władzy publicznej.
Świadectwem zmian myślenia była dyskutowana kwestia przyznania pierwszeństwa
organom władzy publicznej w
organizacji manifestacji. Znów,
jeśli sięgnąć do podstaw, ujrzeć
można jak praktykę zmienia
teoria. Zasadą normalnego, demokratycznego państwa jest to,
że obywatel może robić wszystko, prócz tego co wyraźnie zakazuje prawo, władza (urząd,
organ itp.) przeciwnie: może
robić wyłącznie to co nakazuje
prawo. Cecha odwrotna (władza może wszystko, obywatel

tylko to na co mu pozwala władza) jest istotą państwa totalitarnego.
Prawo zgromadzeń jest niezbywalnym prawem każdego
obywatela. Ograniczyć je można jedynie w drodze ustawy z
poważnie uzasadnionych powodów. To jest oczywiste, ale dla
porządku raz jeszcze powtórzmy: jest to niezbywalne prawo
obywateli. W odróżnieniu od
tego, dyskusyjne jest prawo organizowania zgromadzeń przez
organa władzy publicznej. Jakie
ustawy i dla jakich organów
określają kompetencje władzy
w tym zakresie? Można uznać
na zasadzie zwyczaju i interpretacji ustaw, że organ władzy ma
kompetencje, by organizować
obchody świąt narodowych.
Ale czy na podobnej zasadzie
ma prawo organizować wiec
poparcia dla swoich decyzji,
albo protest uliczny przeciw
opozycji?

Nie jest to kwestia złośliwego utrudniania życia rządzącym. Wybierając władzę
zawieramy pewną umowę:
zatrudniamy ją do wykonywania określonego działania i powierzamy jej przeznaczone na
takie działanie pieniądze. Jeśli
władza zamiast na budowę drogi wyda pieniądze na balet koparek, jest takim samym oszustem, jak facet, który zamiast
naprawić nam zlew przepił
zadatek przeznaczony na zakup
uszczelek. Zatem wypada zadać
pytanie, czy w ramach zawartej
z władzą umowy dajemy jej nasze pieniądze na organizowanie
wieców takich lub siakich.
Przyzwolenie na to, że władza może wszystko, a obywatel
tylko to, na co mu władza pozwala - to cecha mentalności
niewolniczej. A ponoć Polacy
genetycznie stworzeni są do bycia wolnymi ludźmi...
Jarosław Kapsa
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