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Nasze finanse w 2016 i w 2017 r.
Do końca bieżącego roku zostało niewiele dni.
W jego trakcie pojawiło się wiele pozytywnych,
jak i negatywnych zmian wpływających na
nasze finanse. Ponieważ okres zbliżających się
świąt to czas radości, przypominamy, co dobrego wydarzyło się w mijającym właśnie roku i co
czeka nas w nowym roku 2017.
Najniższe od wielu lat bezrobocie
Jedną z ważnych kwestii jest
praca oraz poziom wynagrodzeń.
W tej dziedzinie życia miniony
rok przyniósł pozytywne zmiany.
Według danych w październiku br.
bezrobocie spadło do najniższego
od 1990 r. poziomu 8,2%. Nawet
w 2008 r., w czasie przedkryzysowego boomu było wyższe (8,8%),
a jeszcze 10 lat temu wynosiło niemal 15%. Co istotne, spadek bezrobocia nie jest wynikiem wykreślania z list osób nieposiadających
zatrudnienia, czy emigracji Polaków. Potwierdza to liczba pracujących, która w ciągu ostatnich 10 lat
wzrosła aż o milion osób – obecnie
8,8 mln, a w 2006 r. 7,8 mln.

Wyższe pensje
Niski poziom bezrobocia
przełożył się również na wzrost
przeciętnego wynagrodzenia o
ok. 4% w porównaniu do poziomu z ubiegłego roku. Wynik
ten może wydawać się skromny.
Trzeba też pamiętać, że wzrost
średniej nie oznacza, że każdy z
nas otrzymał podwyżkę. Dostajemy je z reguły raz na kilka lat.
Dzięki sprzyjającej sytuacji na
rynku pracy jest to jednak łatwiejsze. Niskie bezrobocie sprawia,
że w przypadku braku podwyżki
możemy łatwiej zmienić pracę na
lepszą. Nie należy też zapominać,

że w ciągu 10 ostatnich lat średnia pensja w Polsce wzrosła aż
o ponad 60%, podczas gdy ceny
tylko o ok. 22%. Dzięki temu
znacznie zwiększyły się też nasze
oszczędności. Gospodarstwa domowe mają ponad 3 razy więcej
pieniędzy niż w 2006 r., a wartość
gotówki w obiegu (poza kasami
banków) wzrosła 2,5-krotnie.

Pieniądze na dzieci
Wiele osób zapamięta rok
2016 r. jako ten, w którym po
raz pierwszy otrzymali pieniądze
w ramach programu „Rodzina
500+”. Takie wsparcie zapewne
poprawiło sytuację finansową
wielu rodzin i może być szczególnie pomocne, jeśli w przyszłości
dojdzie do pogorszenia na rynku
pracy. Pozytywną pochodną programu 500+ mógłby być znaczny
wzrost liczby narodzin (na co liczą rządzący). Nasz system emerytalny może bowiem w przyszłości nie wytrzymać stopniowego
zwiększania się liczby emerytów,
w stosunku do liczby pracujących.
Na szczęście w pierwszej połowie
tego roku nastąpiła niewielka poprawa. Urodziło się 185,5 tysiąca
dzieci, czyli o 4,4 tysiąca więcej
niż przed rokiem.

Powoli poprawia się demografia
Polacy żyją także coraz dłużej. W pierwszym półroczu 2016

r. zmarło o 6 700 osób mniej niż
przed rokiem. Niestety, w skali
całego kraju nadal mamy ujemny
przyrost naturalny, ale sytuacja
nieco się poprawia w porównaniu
do 2015 r. Ubyło nas 11,5 tysiąca
osób, podczas gdy w pierwszej
połowie 2015 r. spadek wyniósł
22,7 tysiąca osób. Warto też dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat
liczba ludności Polski wzrosła o
nieco ponad 300 000 osób.

Co dobrego czeka nas w 2017 r.
Przyszły rok rozpocznie się
dobrze dla osób pracujących na
umowach zlecenie, czy samozatrudnionych. Od stycznia zacznie
obowiązywać minimalna stawka
13 zł za godzinę pracy. Dzięki temu, wielu Polaków uzyska
zdecydowanie wyższą pensję.
Wzrośnie również minimalne
wynagrodzenie wypłacane w
oparciu o umowy o pracę. Od
przyszłego roku wyniesie 2000
zł brutto. Do 1000 zł brutto najprawdopodobniej wzrosną także
minimalne emerytury i renty.
Ponadto podwyższona ma zostać
kwota wolna od podatku, dzięki
czemu osoby, których dochód
(wynagrodzenie minus składki
na ZUS i koszty uzyskania przychodu) wynosi nie więcej niż 11
000 zł rocznie zapłacą mniejszą daninę. Dochód do 6600 zł
rocznie będzie natomiast całkowicie zwolniony z podatku. Na
październik przyszłego roku z
niecierpliwością oczekuje wiele
osób, które chcą przejść na emeryturę. Wtedy wiek emerytalny
ponownie zostanie bowiem obniżony z 67 lat do 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn.
red.
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Po śmieciach ich poznacie

Pod osiedlowy śmietnik podjeżdża samochód o rejestracji świadczącej, że jego właściciel nie jest mieszkańcem miasta, a sąsiedniej gminy. Z pojazdu wysiada mężczyzna, otwiera bagażnik,
wyjmuje wielkie wory ze śmieciami i wrzuca je do kontenerów
przed blokiem, po czym spokojnie odjeżdża. Zdawało się, że częstochowianie z blokowisk takie obrazki znają z „zamierzchłych”
czasów, czyli sprzed wejścia w życie ustawy śmieciowej (1. lipca
2013 roku). Nowe przepisy miały uciąć proceder „porzucania”
śmieci. Nic z tego.
Co jest powodem, że osoba spoza Częstochowy wiezie śmieci
do miasta, by je wyrzucić?
Odbiór śmieci to ostatnio
drażliwy temat, zwłaszcza
że władze miasta Częstochowy (przy aktywnym udziale
większości radnych) zafundowały nam poważną podwyżkę.
Oczywiście jako kontrargument wobec racji przeciwników wzrostu cen, ekipa
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) używa słowa
klucz – opłacalność, a w tym
przypadku, raczej jej brak. Innymi słowy, koszty odbioru,
transportu, składowania etc.
odpadów, są podobno wyższe
niż wpływy od mieszkańców.
Sprawdźmy więc, ilu z nas
wywiązało się z obowiązku
złożenia deklaracji, czy podaliśmy w nich prawdę i na
ile magistrat to kontrolował,
jakie konsekwencje grożą za
niezłożenie deklaracji, dlaczego wciąż „kwitną” dzikie
wysypiska śmieci?

Na nasze pytania odpowiedziały: Biuro Gospodarowania Odpadami Częstochowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego oraz Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.
- Ilu mieszkańców liczy
gmina Częstochowa?

„Liczba osób zameldowanych wg GUS na dzień
01.01.2016
r.
wynosiła
228.179. Dane z ewidencji
ludności są rozbieżne z danymi urzędu statystycznego
(z reguły rejestrują mniejszą
liczbę mieszkańców), gdyż
m.in. nie obejmują osób przebywających stale lub czasowo
w mieście, które nie zgłosiły
tego faktu poprzez zameldowanie (dane z ewidencji
ludności z początku 2016
roku określały liczbę zamel-

dowanej ludności miasta na
224.710 mieszkańców).”
- Ile deklaracji
zostało złożonych
przez mieszkańców
Częstochowy,
dotyczących wywozu
śmieci, od momentu
wejścia w życia ustawy
(01.07.2013) do dnia
dzisiejszego?

„Informujemy, iż do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.
o, które zajmuje się obsługą
systemu gospodarki odpadami złożono ponad 100.000
deklaracji.”
- Ilu mieszkańców
objętych jest na
podstawie deklaracji
wywozem śmieci?

„Z terenu nieruchomości zamieszkanych na dzień
01.01.2016 r. objętych system
gospodarowania odpadami
było 199.829 osób.”
- Ilu właścicieli
nieruchomości nie
złożyło deklaracji w
ogóle?

„Zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o
utrzymaniu porządku i czystości w gminie systemem
objęte zostały wszystkie
nieruchomości zamieszkane
i niezamieszkane z terenu
Gminy Miasto Częstochowa,
na których wytwarzane są
odpady komunalne. Trzeba
pamiętać, że nie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia de-

klaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami. Taki obowiązek powstaje w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.”
- W jaki sposób
kontrolowana jest
zgodność informacji
zawartych w deklaracji
z faktycznym stanem
liczby mieszkańców w
danej nieruchomości?
(Prosimy o podanie
wyników wszystkich
kontroli)

„I. Weryfikacja faktyczna
- Badanie istniejących przesypów odpadów;
- Interwencje od mieszkańców;
- Obserwacje własne;
- Porównywanie składanych
korekt z pierwotnie złożonymi deklaracjami.
II. Weryfikacja administracyjna – następny etap
- Weryfikacja z bazą meldunkową nieruchomości
zamieszkanych, co do których
istnieją wątpliwości dotyczące ilości zamieszkujących
osób;
- Kontrole administracyjne
prowadzona przez inspektorów kontroli Działu
Gospodarowania Odpadami;
- Rozprawy administracyjne;
- Wezwania do składania wyjaśnień, kierowane bezpośrednio do właścicieli nieruchomości;
- Wyjaśnienia w trakcie składania deklaracji zmniejszającej ilość mieszkańców.
III. Określenie liczby osób –
zakończenie postępowania
- Decyzje administracyjne;
- Zawiadomienia o korekcie
deklaracji z urzędu;
- Potwierdzenie prawidłowości danych zawartych w
złożonej deklaracji.”

Ekstra okazja !!!
Szczere rozmow y o mieście

SPROSTOWANIE
Renata Kluczna – Redaktor naczelna „Tygodnika Regionalnego
7 dni”, wyraża ubolewanie i przeprasza Panią Zofię Sadowską za
publikację treści prasowej pod tytułem: „LIST CZYTELNIKA: Pomóżcie nam. Mamy dość nieludzkiego traktowania”, zamieszczonej
w gazecie z dnia 25 listopada 2016 r. i na stronie internetowej http://
www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=3061&addComment=no, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, które godzą w jej dobre imię i cześć, narażając na utratę zaufania do niej jako
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Zofia Sadowska Firma Usługowa SANI S.C. w Częstochowie.

W poniedziałek 2 stycznia 2017, zapraszamy na
kolejne spotkanie Podziemnego Salonu Prasowego
„7 dni”. Spotkamy się w Restauracji „Pod Ratuszem” (Sala 2) na Placu Biegańskiego (w budynku
ratusza, wejście z boku) o godzinie 16:00. Chcesz
porozmawiać o problemach Częstochowy lub sam
masz kłopot – odwiedź nasz Salon. Jesteś zadowolony z tego, co daje Ci miasto – odwiedź nasz Salon.
Podziemny Salon Prasowy „7 dni” to miejsce, w
którym każdy może zabrać głos i podyskutować
na każdy temat. Najciekawsze wątki debaty trafią
na łamy naszej gazety. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Częstochowy do Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.

- Czy wiadomo co
osoby, które nie
złożyły deklaracji bądź
przekłamały dane w
niej zawarte - robią ze
swoimi śmieciami?

„Wszystkie odpady komunalne wytwarzane na terenie
Gminy Miasto Częstochowa
zostały objęte systemem gospodarowania odpadami i są
odbierane przez wykonawcę
usługi firmę SUEZ Południe
Sp z o. o. - zgodnie z harmonogramem. Brak udostępnienia odpadów w terminie
odbioru nie zwalnia z obowiązku zapłaty za system
gospodarowania odpadami.
Służby miejskie kontrolują
przestrzeganie przepisów prawa miejscowego i wszystkie
nieprawidłowości przekazują do CzPK sp. z o.o., które
wszczyna postępowanie wyjaśniające.”
- Jakie konsekwencje
ponosi właściciel
nieruchomości, który
deklaracji nie złożył
lub zaniżył liczbę
mieszkańców?

„W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji Zarząd CzPK Sp z o.
o. określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla
wybranej przez radę gminy
metody, a w przypadku ich
braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują
mieszkańcy,
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze. W przypadku
potwierdzenia braku deklaracji, a wytwarzania odpadów
komunalnych właściciel nieruchomości ponosi opłaty za
cały okres, w którym wytwarzał odpady komunalne.”
- Mimo wejścia w życie
ustawy, nadal dochodzi
do sytuacji, w których
osoby nie mieszkające
na terenach osiedli
domów wielorodzinnych
podrzucają swoje
śmieci do kontenerów
osiedlowych
(przy budynkach
wielorodzinnych).
Prosimy o próbę
wyjaśnienia tego
zjawiska.

„Wszystkie odpady wytwarzane na terenie gminy zostały
objęte systemem gospodarowania odpadami, zarówno
nieruchomości zamieszkane i
niezamieszkane: limity dotyczą jedynie odpadów remonto-

wo-budowlanych (maks. 5 m3
dla lokalu) i wielkogabarytowych – 1 raz w roku dla danego lokalu po wcześniejszym
zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości do CzPK lub
firmy odbierającej odpady.
Brak jest limitów, zatem nie
ma żadnej podstawy do podrzucania odpadów w inne
miejsca, bo można się ich pozbyć legalnie i bez kłopotu.
Jeżeli dochodzi do takich
sytuacji, to jedynym sposobem uporządkowania powyższego jest zgłaszanie tego
faktu przez świadków zdarzeń
(np. do CzPK, Straży Miejskiej lub Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta) ze
wskazaniem np. nr rejestracyjnego pojazdu lub innych danych umożliwiających identyfikację „podrzucającego”.”
- Czy i gdzie na terenie
Częstochowy dochodzi
do tworzenia dzikich
wysypisk śmieci?

„W ramach „likwidacji
tzw. dzikich wysypisk” z
„Urzędu” sprzątane są tereny
zaśmiecone (inne niż tereny
„zielone”, które są objęte stałym utrzymaniem czystości)
stanowiące własność gminy
lub skarbu państwa.
W poszczególnych latach
posprzątano:
2013 – 38 miejsca – zebrano 19,6 Mg odpadów [19,6
ton]
2014 – 26 miejsca – zebrano 21,7 Mg odpadów [21,7
ton]
2015 – 49 miejsca – zebrano 33,4 Mg odpadów [33,4
ton]
2016 – 42 miejsca – zebrano 107,58 Mg odpadów (w
tym gruz 60,2 Mg) [107,58
ton odpadów, w tym 60,2
ton gruzu].
Na pozostałych zaśmieconych terenach obowiązek
ich porządkowania należy do
właścicieli nieruchomości –
egzekwuje Straż Miejska lub
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Do tworzenia się dzikich
wysypisk dochodzi najczęściej: na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym,
w okolicach pustostanów, na
obrzeżach miasta.”
Zdaniem CzPK nikt nie
ma powodów „podrzucać”
śmieci do otwartych osiedlowych śmietników. W teorii
tak, ale praktyka jest inna. W
kolejnym numerze „7 dni”
opublikujemy odpowiedzi
władz gmin sąsiadujących z
Częstochową.
Być może one wyjaśnią,
dlaczego ktoś wiezie śmieci
do miasta, skoro może je wyrzucić u siebie.
Renata R. Kluczna
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Niepełnosprawni mają pierwszeństwo
przy zatrudnieniu w administracji
O czym na pewno powinna wiedzieć bezrobotna osoba niepełnosprawna? Przede wszystkim winna pochylić się nad ustawą
o służbie cywilnej i ustawą o pracownikach samorządowych.
Na mocy tych przepisów niepełnosprawnemu przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej pod warunkiem, że podczas rekrutacji znajdzie się wśród pięciu najlepszych
kandydatów.
W każdej instytucji 6 proc. pracowników, spośród zatrudnionych,
powinny stanowić osoby z niepełnosprawnością.
Jak to wygląda w częstochowskim magistracie?
Z informacji uzyskanych z
urzędu miasta Częstochowy wynika, że magistrat na dzień 12
grudnia 2016 r. zatrudnia: 712
osób (z umową na czas nieokreślony), 92 osoby (z umową na
czas określony), 28 osób będących na zastępstwie (osób będących na długotrwałych urlopach
np. bezpłatnych, wychowawczych, itp) oraz 5 osób z powołania i jedną - z wyboru. Łącznie,
w urzędzie miasta pracuje więc
838 osób.
A ilu pracowników zatrudnionych w magistracie to osoby
niepełnosprawne? Niestety, tylko
51 osób posiada stopień niepełnosprawności: 2 osoby – znaczny, 33 – umiarkowany oraz 16
– lekki.
Z prostych wyliczeń wynika,

że w częstochowskim urzędzie
miasta nie pracuje 6 proc. osób
niepełnosprawnych. Podobno
jest jednak inaczej, ale o tym za
chwilę.

Przez lata
Częstochowa płaciła
PEFRON-owi
W wielu urzędach administracji rządowej i samorządowej,
mamy do czynienia z nieprzestrzeganie zapisów ustawowych.
Jednym z powodów bagatelizowania przepisów jest fakt, iż
urzędy nie otrzymują dofinansowania z PFRON - w odróżnieniu
od przedsiębiorstw. Nie ma kasy
– nie ma zatrudnienia. Ale jak to
zawsze bywa, kij ma dwa końce.
Urzędy, które niespełnianą 6-procentowego wskaźnika zatrudnie-

nia osób z niepełnosprawnością,
płacą jednak wysokie składki do
PFRON. Jest to swego rodzaju
„kara” finansowa za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Zapytaliśmy częstochowski
urząd miasta o to, jaką składkę wpłaca na rzecz PFRON-u?
[informacja z ostatniej chwili –
przyp. red.]
„W uzupełnieniu inf. z referatu kadr UM:
Wskaźnik zatrudnienia 6
% osób niepełnosprawnych nie
jest obliczany w oparciu o liczbę wszystkich zatrudnionych w
jednostce.
Ustawa z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych określa grupę pracowników, których

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

należy nie wliczać do liczby
zatrudnionych wyliczając ten
wskaźnik.
Są to: się osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych oraz osoby
niebędące osobami niepełnosprawnymi zatrudnione:
1) na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego;
1a) przebywające na urlopie rodzicielskim;
2) przebywające na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
4) będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia
rehabilitacyjnego;
6) przebywające na urlopach bezpłatnych, których obowiązek
udzielenia określają odrębne
ustawy.
Wpłaty na PFRON z tytułu
nieosiągnięcia ww. wskaźnika
w latach 2011-2016 przestawiają
się następująco:
- 2011 r. - 340 579,00 zł.
- 2012 r. - 209 674,00 zł.
- 2013 r. - 176 177,40 zł.
- 2014 r. - 88 281,00 zł.
- 2015 r. - 7 852,00 zł.
- 2016 r. przez cały rok UM speł-

niał wymóg zatrudnienia 6 %
osób niepełnosprawnych.
Urząd Miasta Częstochowy
od połowy 2015 roku osiągnął
wskaźnik zatrudnienia 6 % osób
niepełnosprawnych i nie dokonuje wpłat na PFRON.
Zasady naboru pracowników
samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych,
stąd zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych następowało
również w oparciu o ustawę. Jak
widać z powyższych danych statystycznych z roku na rok liczba
pracowników niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta była coraz większa, a wpłaty na PFRON
malały.”

Prosta droga do
zatrudnienia
Osoby niepełnosprawne z
Częstochowy powinny zainteresować się tymi ustawami, bo
być może jest to dla nich szansa
na znalezienie zatrudnienia. Tego
typu informacja jest dostępna w
urzędzie miasta. Poza tym sami
urzędnicy w ogłoszeniach o naborach na wolne stanowiska,
mają obowiązek zamieszczać
komunikat o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie. Jeżeli wskaźnik jest
niższy niż 6 proc, pierwszeństwo

w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.
A jakie warunki powinna
spełnić sama osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać
z pierwszeństwa w zatrudnieniu?
W zasadzie niewielkie. Musi złożyć wraz z dokumentami, kopię
dokumentu
potwierdzającego
niepełnosprawność.
W 2013 roku Najwyższa Izba
Kontroli przeprowadziła badania
i na tej podstawie opracowała
raport „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych
ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych”, w którym czytamy, że podstawowym
problemem gmin okazała się niska liczba kandydatów oraz niespełnienie przez nich wymogów
formalnych i lub merytorycznych
określonych dla poszczególnych
stanowisk.
Niestety raport NIK nie dotyczył Częstochowy. Trudno więc
powiedzieć, czy - mimo wszystko - niski wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w częstochowskim magistracie wynika
z braku chętnych czy ich braku
wiedzy o tym, że mają większe
szanse znalezienia pracy w administracji niż osoby zdrowe.
Renata R. Kluczna

Zapraszamy prezydenta
miasta na ul. Wawelską
„Czy ktoś wreszcie zainteresuje się poczynaniami
władz miasta Częstochowy
z mieszkańcami ulicy Wawelskiej na Stradomiu...?
Odkąd budowana jest droga krajowa 908 (przedłużenie Monte Casino) nikt nie
zdaje sobie sprawy, co dzieje
się na równoległej ulicy Wawelskiej, nim przysłowiowa
wstęga zostanie przez włodarzy miasta uroczyście i beztrosko w świetle jupiterów
przecięta...
Mieszkańcy Wawelskiej
gotowi są zaprosić osobę

samego p. prezydenta - we
wcale nie galowym stroju, a
już na pewno nie w nowym
obuwiu - aby tylko przespacerował się ulicą Wawelską,
na końcu której to, po zażytym spacerze należałoby
mieć całościowy ubiór do
wymiany.
Może, w tym jakże medialnym temacie, pomoże
nam szanowna redakcja
My mieszkańcy wierzymy jeszcze, w niecałkowitą
władczość jednego koloru.
Mieszkańcy
Tragedii Wawelskiej”.

Redakcja „7 dni”, kilkanaście dni temu wystąpiła do
urzędu miasta Częstochowy z
pytaniami w sprawie remontu
ul. Wawelskiej. Ponadto w
imieniu mieszkańców, zaprosiliśmy prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oraz
jego zastępców na spacer po
Wawelskiej (najchętniej w
dzień deszczowy). Jak odtąd
nie otrzymaliśmy odpowiedzi
na nasze pytania, nie wiemy
też czy prezydent przyjął nasze zaproszenia? Czekamy...
Do tematu powrócimy. red.
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PRZEPIS

Pieczone pierogi
z kaszą i borowikami

Jak realizować
marzenia?
Sukces nie jest determinowany ani przez wiek,
ani przez zdolności, ale przez sposób myślenia. Swoje marzenia można zmienić w realne
cele, tylko trzeba wiedzieć jak siebie samego
zmotywować i stać się swoim własnym trenerem. Wystarczy kilka prostych kroków. Najważniejsze, to postawić sobie konkretne zadania, które następnie możemy podzielić na
mniejsze. W ten sposób łatwiej je zrealizować.

Magia Świąt 15

PRZEPIS

Zupa rybna
wigilijna

Po pierwsze - Zacznij żyć tu i teraz

Składniki:
Ciasto:
- 200 g mąki pszennej
- 200 g mąki razowej
- 2 jajka
- 200 ml mleka
(180 ml i 20 ml)
- 100 g masła
- 2 łyżeczki suszonych
drożdży
- 1 łyżka cukru
- 1/3 łyżeczki soli
- 1 łyżka kwaśnej śmietany
- 1/4 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu
Farsz:
- 200 g suszonych borowików
- 1 torebka kaszy gryczanej
(250 g)
- 2 cebule
- 3 łyżki masła
- 6 łyżek pestek ze słonecznika
- 6 łyżek tartego parmezanu
- sól
- pieprz
- gałka muszkatołowa do
smaku
Przygotowanie:
Ciasto: W misce przygotowujemy zaczyn drożdżowy: drożdże mieszamy z
lekko podgrzanym mlekiem
(tylko 180 ml), łyżką cukru,
łyżką mąki i odstawiamy na
pół godziny lub do podwojenia objętość masy. Do dużej
miski lub na stolnice przesiewamy obie mąki, robimy
w środku zagłębienie i dodajemy kolejno: wyrośnięty
zaczyn drożdżowy, 1 jajo,
śmietanę, posiekane masło,
sól i pieprz. Wyrabiamy
ciasto, aż będzie miękkie,
gładkie i lśniące (konsystencja miękkiej plasteliny).
Z ciasta formujemy kulę,
wkładamy do miski lekko
posmarowanej olejem, przykrywamy folią i odstawiamy

do wyrośnięcia, tak samo do
podwojenia objętości. Po
tym czasie kulę ciasta uderzamy z góry pięścią (aby
odeszło zbędne powietrze) i
wkładamy na 15-30 min. do
lodówki.
Farsz: Borowiki namaczamy, miękkie kroimy na
mniejsze kawałki. Kaszę
gryczaną gotujemy zgodnie
z instrukcją na opakowaniu.
Na suchej patelni podprażamy pestki słonecznika. A na
drugiej patelni rozgrzewamy 1 łyżkę masła i szklimy
pociętą drobniutko cebulę.
Przekładamy do czystego
naczynia (średniej wielkości miski). Na pozostałym
na patelni maśle smażymy
grzyby, oprószamy je solą i
dusimy około 10 minut, do
odparowania płynu. Dodajemy do cebuli, wsypujemy
kaszę, starty parmezan i
pestki słonecznika. Mocno
przyprawiamy farsz i mieszamy, by smaki połączyły
się.
Cienko wałkujemy schłodzone ciasto (na placek
maksymalnie 5 mm grubości) i za pomocą okrągłej
foremki wykrawamy krążki.
Każdy krążek rozciągamy
lekko na dłoni, napełniamy
farszem i zlepiamy, bardzo
mocno dociskając brzegi na
falbankę. Gotowe pierożki
układamy partiami na blaszce do pieczenia, smarujemy
na wierzchu pozostałym
mlekiem (20 ml) roztrzepanym z jajkiem i pieczemy w
nagrzanym do temperatury
180 stopni C piekarniku aż
do zrumienienia. Podajemy
gorące od razu lub studzimy
na kratce, a podgrzewamy
przed podaniem na stół.
Smacznego!

Nie pamiętasz, kiedy ostatnio miałeś wolny weekend? Nieustannie gonisz między pracą a domem? Zrób sobie przerwę. Pójdź na
spacer do lasu. Zobacz, jak pięknie jest dookoła. Wyłącz komputer,
telewizor oraz telefon chociaż na kilka godzin. Pozwól sobie pobyć z
bliskimi albo zajmij się tylko sobą. Wycisz się i wsłuchaj w potrzeby
Twojego ciała. Nie pozwól, by dopadła Cię rutyna i znudzenie. Czy
pamiętasz, o czym marzyłeś jako dziecko czy nastolatek? Ile z tych
rzeczy udało się zrealizować? Najwyższa pora zacząć działać. To
jest Twój czas!

Po drugie - Poznaj swoje mocne i słabe strony
Wyobraź sobie, że Twój przyjaciel prosi Cię o pomoc w określeniu jego wad i zalet. Co wtedy robisz? Zapewne już po kilku minutach zastanowienia wymieniasz całą ich listę – zwłaszcza zalet.
A co, jeśli postanowisz zrobić to samo ze sobą? Prawdopodobnie
nawet kilka godzin Ci nie pomoże – na liście będą głównie Twoje
wady. Co z tym zrobić? Okazuje się, że nie tylko szczera rozmowa z
bliską osobą pomaga odkryć swoje mocne i słabe strony. Potrzebujesz także szczerego i świadomego dialogu z samym sobą. Zapytaj
siebie, czego chcesz w życiu, co sprawia Ci przyjemność, co pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości. Nie unikaj też trudnych
pytań. Odpowiedz na pytania: czy to, co robię jest zgodne z moimi
uczuciami, co mnie boli, onieśmiela lub przeraża – poznanie takich
emocji gra naprawdę ważną rolę w określaniu własnej osobowości.
Jeżeli będzie Ci łatwiej zapisać mocne i słabe strony – zrób to. Analizuj niepowodzenia, wyciągaj wnioski i przede wszystkim nagradzaj
siebie za przełamywanie kolejnych barier.

Po trzecie - Zamień problemy na wyzwania
Pozytywne myślenie to podstawa. Jeżeli więc w sytuacji niepowodzenia od razu załamiesz ręce zamiast zacząć działać, nie dziw
się, że stracisz motywację. Nie dostałeś podwyżki i jesteś nieustannie niezadowolony ze swojej pracy? Zapytaj siebie, czy robisz coś,
żeby to zmienić? Możesz przecież przestać narzekać i zacząć szukaj
nowej posady. Małe kroki prowadzą do dużych zmian. Jeśli ciągle
porównujesz siebie do innych, nie oczekuj, że będziesz szczęśliwy.
Jeżeli już musisz to robić, to działaj konstruktywnie. Zastanów się,
jaki byłeś w przeszłości i powiedz sobie: kiedyś nie poszedłbym na
ten kurs, dziś jednak mam więcej pewności siebie i zrobię to. Nie
pozwól, żeby problemy zabierały Ci dobrą energię – tak potrzebną
do zmian.

Po czwarte - Zrób plan
Krótko- i długoterminowy. Jeżeli marzenia pozostają tylko w
Twojej głowie, łatwo o nich zapomnieć w natłoku codziennych obowiązków. Zacznij zatem od małych kroków. Rób plany najpierw na
tydzień, potem miesiąc, pół roku i w końcu na rok. Zapisuj nie tylko
rzeczy do wykonania w pracy czy w domu. Twoje marzenia staną
się celami do zrealizowania pod warunkiem, że odważysz się je nazwać. Wiele osób rozpisuje sobie na kartkach to, co chcą osiągnąć i
wiesza te zapiski w widocznym miejscu – przy łóżku, lustrze lub nad
biurkiem. Warto to zrobić, ponieważ każdego dnia będziesz przypominać sobie spisane cele i tym samym motywować się do myślenia,
co zrobić, żeby je spełnić. A w końcu po prostu do działania.

I na koniec- Podejmij działanie
Amerykański pisarz i prekursor literatury osobistego sukcesu Napoleon Hill powiedział, że cel to marzenie z datą realizacji. Dlatego,
gdy już ustalisz, jakie są Twoje marzenia, przestań tracić czas na
odkładanie ich w nieskończoność. Do odważnych i aktywnych świat
należy. Jeśli myślisz, że jakieś marzenie jest nie do osiągnięcia, podziel je na mniejsze – jak tort urodzinowy. Takie cele, to łatwiejsze
zadania do wykonania.
red.

Składniki:
- karp, sum, szczupak lub
karaś 300 gramów
- przyprawa uniwersalna
do zup
- włoszczyzna 250 gramów
- śmietana 1 szklanka
- mąka 2 łyżki
- żółtko 1 sztuka
- gałka muszkatołowa
1 szczypta
- liść laurowy 3 sztuki
- ziele angielskie 4 sztuki
Przygotowanie:
Rybę płuczemy, skrobiemy z łusek, patroszymy,
myjemy i kroimy na ka-

wałki, np. w kostkę. Rybie
mięso oraz umyte, obrane i
rozdrobnione warzywa zalewamy wodą, dodajemy
przyprawę uniwersalną do
zup, liść laurowy, ziele angielskie i gotujemy przez
około 40 minut.
Uzyskany wywar przecedzamy, doprawiamy mąką
rozmieszaną w niewielkiej
ilości ostudzonego wywaru, po czym zagotowujemy.
Zupę łączymy z żółtkiem i
śmietaną oraz przyprawiamy do smaku (m.in. gałką
muszkatołową).
Smacznego!

Mam
na imię...
Sylwester
Sylwester to imię pochodzenia łacińskiego i
wywodzi się od słowa
silvestris oznaczającego: „człowiek żyjący w
lesie”, „dziki”. Sylwester to idealny współpracownik, przyjaciel i
partner. Ma silną potrzebę działania zespołowego, jest otwarty i chłonie
wszelkie nowości. Z reguły dobrze dogaduje
się z ludźmi, ceniąc sobie przy tym kontakty z
osobami o podobnych
zapatrywaniach i wartościach.
Podświadomie, chętniej otacza się
tymi, na których może
wywierać wpływ, samemu ulegając dominacji
rodziny. Nie jest typem

samotnika. Sens jego
życiu nadają bliscy i
dom. Potrzebuje zapewniania o miłości i okazywania uczuć. Prowadzi
tym samym aktywne życie towarzyskie. Bywa
przekorny i zabawny.
Posiada doskonały refleks i jest bardzo pomysłowy.
Zdrobnienia: Sylwcio,
Sylwek, Sylwer, Sylwesterek, Sylwunio, Sylwusiek, Sylwuś. Znani
imiennicy:
Sylwester
Chęciński – scenarzysta
i reżyser filmowy, Sylwester Szmyd – kolarz
szosowy, Sylvester Stallone – amerykański aktor, reżyser i producent
filmowy.
red.
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Sylwestrowe tradycje Europy
Przepisów na udanego Sylwestra jest niemalże tyle ile dni w całym roku,
a wieczór…tylko jeden. Co ciekawe ostatni dzień roku kalendarzowego
nie zawsze jest obchodzony jako Sylwester. W zależności od kraju i tradycji, świętować można na różne sposoby. Co kraj to… Sylwester.
Hiszpańskie
winogrona
Nie tylko dojrzewają w kraju wiecznego słońca, ale także
są symbolem ostatniego dnia
grudnia. W sylwestrowy wieczór zazwyczaj do północy zostaje się w gronie rodzinnym,
następnie w momencie wybicia godziny dwunastej, każdy
zjada po kolei 12 winogron.
Przy każdym owocu należy
pomyśleć jedno życzenie. W
przypadku nie praktykowania
tej zasady rok może okazać się
niezbyt pomyślny. W Hiszpanii ważny jest także pierwszy
dzień nowego roku, kiedy do
stołu podawane jest tradycyjne
śniadanie w formie smażonych
ciasteczek z gorącą czekoladą.

lujących niebo tuż nad Tamizą.
Po hucznych zabawach, kolejnego dnia odbywa się jedna z
większych parad witających
Nowy Rok. Można tutaj spotkać akrobatów, tancerzy i muzyków. Z pewnością nie można
się nudzić.

Noworoczny fromage
Francuski Sylwester to podobne wydarzenie do tego,
które dość dobrze znają Polacy.
Młodzież bawi się w klubach,
natomiast osoby starsze odwiedzają wystawne bale i bankiety.
Istotna jest tutaj kuchnia. Na
stołach nie może zabraknąć
ostryg, szampana i oczywiście
słynnych serów. Dzień 1-go
stycznia obowiązkowo musi
rozpocząć się na popularnych
Polach Elizejskich.

Big Ben razy
dwanaście

Włoski karnawał

Najbardziej rozpoznawalny
zegar świata to jednocześnie
gwiazda londyńskiego zwieńczenia roku. Równo o północy
Big Ben sygnalizuje wszystkim rozpoczęcie nowego roku i
zaprasza do zabawy w świetle
kolorowych fajerwerków ma-

To chyba najbardziej hucznie
obchodzony Sylwester w całej
Europie. Skoro Włosi słyną z
gorącego temperamentu, nietrudno się domyślić, że zabawy muszą być z przytupem W
wieczór 31-go grudnia wszyscy
wychodzą na ulicę i świętują

do białego rana. Organizowany
karnawał jest bardziej zbiorem
spontanicznych wypadów i
pomysłów niż konkretnie zaplanowanego działania. Każdy przebiera się w co chce, za
kogo chce i także bawi się jak
chce. Istnieje także przesąd, iż
czerwona bielizna u kobiet zaowocuje znalezieniem męża w
nadchodzącym roku. Niewątpliwie jednak wszechobecny
entuzjazm i radość uczestników wręcz zaraża optymizmem
i dobrym nastawieniem.

Potłucz talerz po
duńsku
Dania, podobnie jak inne
państwa, ma swoją sylwestro-

wą potrawę której nie może
zabraknąć w ostatni dzień roku.
Jest to specjalne ciasto zwane
„kransekake”. Oprócz kuchennych zwyczajów, jednym z
ciekawszych jest… tłuczenie
talerzy. Rzucanie i łamanie jak
największej ich ilości symbolizuje dużą liczbę przyjaciół.
Duńczycy także zbyt dosłownie
traktują powiedzenie „wejść
skocznie w Nowy Rok” i gdy
wskazówki pokażą północ autentycznie zeskakują z krzeseł.

Styczniowy sylwester
w Moskwie
W Rosji o dziwo, Sylwester
obchodzony jest kiedy indziej,
a mianowicie z 13-go na 14-go

stycznia. Jest to stosunkowo
spokojny dzień w porównaniu
z wyżej wymienionymi hucznymi zabawami. Nasi wschodni sąsiedzi zazwyczaj obchodzą
go w gronie rodziny i przyjaciół, obdarowując się prezentami i składając sobie najlepsze
życzenia noworoczne. A wspomniane prezenty przynoszone są przez Dziadka Mroza i
Śnieżynki. Rosjanie najczęściej
świętują na świeżym powietrzu
– zarówno w dużych, jak i małych miastach. A co ciekawe, w
związku z zakazem wnoszenia

alkoholu oraz szklanych naczyń, świętujący po prostu nie
spożywają szampana.

Polska domówka
Jak głosi stare przysłowie,
wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej. To co w polskiej tradycji sylwestrowej przyjęło się
najbardziej to oczywiście imprezy i domówki. W przypadku
osób starszych, sprawdzają się
różnego rodzaju uroczyste kolacje, bale i bankiety. Młodzież
często wyjeżdża w góry lub organizuje prywatne przyjęcie dla
grona znajomych.
red.
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Warto zobaczyć
@ ZPP: 13 grudnia roku pamiętnego... (część 12)

anonim: Panie Domagała - opisał pa swoją historie jakich setki...
nic nadzwyczajnego nawet włos z głowy panu nie spadł. Ale dostał
pan krzyż i spoko... Ale pierwszy akapit to żałosne pitolenie piczeniarza i dzisiejszego wzorcowego manipulanta propagandysty. Czy
prokurator Piotrowicz to pański kolega? Czy pański „szucunek” do
SLD to tylko koniunkturalizm czy większe ocipienie? Panie Domagał, a może Pisdoland to kwintesencja PRL, może te wszystkie Piotrowicze, Misiewicze, Błaszczaki, Suskie i setki podobnych pisdzielców nie na swoim miejscu to ucleśnienie obecnej PRL-PiS owskiej
paranoi? Rzadki okaz tandetnej „autopromocji” objawił pan w tym
artykuliku. Ale dobrze wiedzieć, żeś pan taki, a nie inny - normalny,
poważny i zdystansowany... ot zwykły cienias.
Skiba: Jak widać małe, złośliwe, mściwe i zadowolone z siebie
kurduple to pisowska norma.
tylka@karczma.krakow.pl: Marek widzę, że masz paru „wielbicieli” :) Tomek Tylka

@ LIST CZYTELNIKA: Porwany za młodu

degoll: Nic nie piszesz o rowerze, czy oddali, czy nie? Na marginesie, masz u Matyjaszczyka na bank zwrot poniesionych strat moralnych i może nagrodę nawet dla najwybitniejszego turysty roku w
kategorii „pieszy z rowerem”.
lara##lara: Dobre,ubaw po pachy,ale popieram Czytelnika szczoteczka i pasta do zębów,prysznic,przed wyjściem coś do picia,kawa, herbata, kefirek albo zimne piwko.Przecież jesteśmy w UE.

@ Obcokrajowcy pracują na czarno

degoll: Sukces jak sk...órka... Odznaczyć fukcjonariuszy i w nagrodę nakaz pracy w rzeźni przy rozbieraniu świń, a donosicielowi po
ryju od co dziesiątej sztuki.
Czytelnik: Bardzo dobrze zrobili,bo nie dość, że na czarno pracowali,to jeszcze bez badań lekarskich.Polska to cywilizowany kraj,więc nie ma przyzwolenia na niewolniczą prace i wyzysk. Gdyby
prywaciarze uczciwie płacili, nie musieli by zatrudniać obcokrajowców.

@ Uciekają z Częstochowy.
Uciekają od wysokich podatków

olek@wp.pl: A może podatki powinny być jednakowe w całej
polsce? Jak to jest, że firma jeździ po ulicach Częstochowy a podatek
płaci w Oleśnie?
Lans: Częstochowa to piękne miasto,zarządzana przez dziwnych
ludzi.Co roku radni i prezydent fundują nam podwyżki,woda,śmieci i podatki. Z jednych ściągają haracz,drugim Matyjaszczyk od lat
umarza podatki. Bardzo dobrze,że przedsiębiorcy uciekają z miasta,może jak skarbona będzie pusta i Matyjaszczyk obudzi się z ręką
w nocniku,zacznie mieszkańców traktować z szacunkiem. Bo jak na
razie w Częstochowie są dwie kategorie mieszkańców,lepszy sort z
parasolem ochronnym magistratu, drugi sort do łupienia skóry przy
każdej okazji.
Jan: Piękny artykuł - ważny gospodarczo i społecznie i pełen
twardych faktów – o antypolityce podatkowej koalicji SLD-PO-PiS.
Ale kogo to obchodzi: SLD nie może pogodzić się z tym, że Ogórek
przeszła do PiS i kumpluje się z Warzechą z Faktu, PiS jedzie walcem
i asfaluje, a PO ma na co zapracowała. A organizacje przedsiębiorców zajmują się pseudopolityką i autoprmocją, vide niejaki Domagała z ZPP.

@ Salon Prasowy „7 dni”.
Dyskusja o województwie

trzech wieszczów: Co tam jedna „ociemniała” latarnia na Ogińskiego-ja od wtorku obserwuję pracowników Tauron, którzy przy
blokach Krasińskiego 4, Słowackiego 9, Zana 11 i 13 naprawiają
oświetlenie uliczne. Panowie majstrują przy latarniach, a efekt jest
taki, że co druga latarnia nie świeci. Jeśli przypomnimy sobie, że dwa
lata temu po osiedlu biegał zboczeniec, który obnażał się przed kobietami, to obecna sytuacja z oświetleniem na dzielnicy Trzech Wieszczów, jawi mi się jak surrealistyczny żart firmy Tauron.

@ Adrian Zandberg: Jestem gotów się założyć,
że do zmian granic wojewódzkich nie dojdzie

marcel: Tylko zejście - czego nie wolno pod żadnym pozorem im
życzyć i nie życzę: niech żyją długo i szczęśliwie, ale niekonecznie
w obecnej roli – może uwolnić miasto od Giżyńskiego i Matyjaszczyka oraz ich sitw. Ta miachowieś ma genetycznie spieprzone DNA
jak nie Grygiel czy Wierzbicki to Giżyński albo Matyjaszczyk. O
Marasie, Rozpondkowej, Janikowej czy Wronie przez grzeczność i
ich względna klasę (mieli w sobie coś, relatywnie rzecz biorąc, swojskiego, nie wspominam. To miasto się zwija nieodwracalnie i teraz
żadna strategia nie pomoże oprócz strategii w miarę bezpiecznego
zwoju miasta i zaproszenia do pracy Ukraińców (jeśli jeszcze zechcą)
i Chińczyków... W strategii rozwoju miasta, uchwalonej przez radę
miasta w 2009 roku, ten wariant scenariusza zwoju przewidywano
choć wskazywano też na inne scenariusze. Zarzucono myślenie i
działanie według wypracowanej strategii - skutki nie kazały na siebie
czekać. „Sukcesem” jest produkcja wózków dziecięcych w „strefie
ekonomicznej” i obietnica 25 miejsc ogłupiajacej pracy. No i Sylwester na Placu Biegańskiego, sztuczne ognie za pieniadze podatnika
i coraz wyższe opłaty za wywóz śmieci, za wodę i odprowadzenie
ścieków, za komunikację autobusową i tramwajową i coraz gorsze
wyniki egzaminów maturalnych... A prognozy oszałamiające , znane
od lat.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Film „Częstochowa
lata 60. XX wieku”
Na rynku wydawniczym
pojawił się nowy film na
płycie DVD pt. “Częstochowa lata 60. XX wieku”.
Jest to kolejny film z cyklu
Częstochowa lata... 70. 80.
90. Wcześniej ukazał się
dokument „Częstochowa
1962 rok”, ale był to spacer z jednego dnia z 1962
roku.
Tym razem autorzy pokazali wydarzenia z całej
dekady lat 60. Przypomnimy sobie to, co ciekawego
działo się w naszym mieście
w latach 60. I tak widzowie
zobaczą między innymi wizytę senatora Roberta Kenedy’ego na Jasnej Górze,
uroczystości związane z
1000-leciem Chrztu Polski,
pochód 1-majowy (jeszcze
w Alei NMP ), festiwal piosenki studenckiej z 1962
roku, posłuchamy jak grał
częstochowski zespół big-bitowy “Luxemburg Combo”, a także zobaczymy
częstochowski sport: żużel,
piłkę nożną i boks. Po raz
pierwszy widzowie obejrzą
relację filmową z pogrzebu

żużlowca Bronisława Idzikowskiego. Zajrzymy też
do jednej ze szkół - Technicznych Zakładów Naukowych Górnictwa Rud.
Dopełnieniem tych relacji
są inne, niż wcześniej pokazane, zdjęcia filmowe z ulic
Częstochowy. Film realizowała stała ekipa: scenariusz - Zbisław Janikowski
i Krzysztof Kasprzak, reżyseria - Krzysztof Kasprzak,
montaż - Robert Nawrot.
Premiera filmu odbyła się
w Klubie “Politechnik” 12
grudnia 2016 roku. Film
ten i inne z całej serii można nabyć miedzy innymi w
Salonikach Prasowych CH
„Jagiellończycy, „Promenada”, Centrum Informacji
Turystycznej al. NMP 65,
Salonik Prasowy ul. Jasnogórska (koło teatru), ul.
Okólna 113a, al. Wyzwolenia 11a, Antykwarnia Niezależna ul. Kopernika 4 i na
cotygodniowym kiermaszu
książki (w soboty i niedziele) na pl Biegańskiego w
ramach akcji „Czytanie na
Bieganie”.

Konkurs
dla czytelników
W związku z ukazaniem
się filmu “Częstochowa lata
60. XX wieku” przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs, w którym
do rozdania mamy trzy płyty z filmem.

Aby go zdobyć, wystarczy
poprawnie odpowiedzieć na
pytanie: Kto jest reżyserem
wszystkich filmów Częstochowa lata 60. 70. 80. 90?
Odpowiedzi prosimy zgłaszać pod numer tel. 34 374
05 02 w godz. 10 - 15. Liczy
się kolejność zgłoszeń.
red.

Karnawałowe przyjęcie w domu
– za niewielkie pieniądze, ale w wielkim stylu

Zbliżający się wielkimi
krokami Sylwester to tylko
wstęp do dłuższego okresu
karnawałowych zabaw. Wielkie bale, huczne imprezy czy
wydarzenia kulturalne połączone z bankietem – opcji
karnawałowego szaleństwa
jest wiele. Często też przyjęcia karnawałowe organizujemy na własną rękę w domu.
Tak zwana domówka może
być równie udana, co bal na
wielkiej sali. I co ważniejsze
– o wiele tańsza.
Dwie rzeczy, od których
warto zacząć przygotowania
do karnawałowej imprezy
w domu to ciekawy pomysł
na dekorację i wybór menu.
Nie można zapominać też o
wyeksponowaniu samych potraw, które zachęci naszych
gości do wspólnej uczty.
Finger foods – chwytasz
przekąskę i bawisz się dalej
Przygotowanie jedzenia
nie powinno wymagać dużego nakładu pracy ani zajmować zbyt wiele czasu. Optymalnym rozwiązaniem będą

popularne ostatnio przekąski
typu finger foods. To szybkie
i łatwe do przyrządzenia przekąski, mieszące się w dłoń,
które można zjeść niemal w
jednym kęsie i które nie wymagają używania sztućców.
Takie przekąski możemy w
prosty sposób przygotować
ze składników, które prawie
każdy posiada w domu, jak
np. chleb tostowy. Dobrym
pomysłem będą tzw. tostowe
muffinki. Wystarczy okroić
skórkę, delikatnie rozwałkować kromki chleba tostowego
i wyłożyć nimi foremki do
muffinek. Nadzienie możemy
skomponować według własnego gustu – łącząc z jajkiem
np. wiórki sera, boczek lub
szynkę konserwową i świeże zioła. Tak przygotowane
przekąski wystarczy włożyć
na 15 minut do piekarnika.
Warto też zaopatrzyć się
w paczkę gotowych mini babeczek, z których w krótkim
czasie przygotujemy słodkie
przystawki. Odrobina kakao,
dojrzałe awokado, średni ba-

nan i mamy gotowe nadzienie
do gotowych mini babeczek.
Nie bójmy się eksperymentować w kuchni. Kreatywnym pomysłem będą np.
gofry na słono wypełnione
masą z oliwek, czosnku, oliwy i soku z cytryny z dodatkiem szynki. Przekrojone na
trójkąty i przebite wykałaczką będą oryginalnym odpowiednikiem
tradycyjnych
koreczków.
Równie ważne jak zestaw dań jest również sposób ich prezentacji. Warto
odpowiednio nakryć stół i
wyeksponować nasze przekąski. Stół powinien mienić
się barwami i blaskiem – tak
jak nasze karnawałowe stroje. Warto wyróżnić także
samą zastawę – odpowiednio przystroić talerze, patery
i kieliszki np. przy pomocy
egzotycznych owoców, połyskliwych serpentyn i specjalnych dodatków. Na rynku
dostępne są fantazyjne akcesoria do napojów, np. kolorowe mieszadełka, parasolki

czy zabawne znaczniki, które
pozwolą stworzyć wyjątkowy klimat imprezy.
Zaskocz gości
nie tylko wystrojem
Popularnością cieszą się
przyjęcia tematyczne i to nie
tylko te w wielkich salach na
setki osób. Coraz częściej organizowane są też domówki
z motywem przewodnim. Na
przykład przyjęcie z maskami. Najłatwiej samodzielnie
je wykonać i udekorować kilka miejsc w domu – od drzwi
wejściowych, przez stół, aż
po żyrandole. W przypadku
takiego przyjęcia dużą atrakcją dla gości będzie możliwość samodzielnego przygotowania sobie masek na
początku imprezy. Wystarczą
gotowe, białe szablony, odrobina kleju i kilka ciekawych
dodatków – cekiny, wstążki,
kolorowe guziki. Pomysłów i
tematów na domowego Sylwestra jest wiele, wszystko
zależy od naszej wyobraźni i
inwencji twórczej. Miłej zabawy!
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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Spotkanie zarządu
Okręgu PZW
w Częstochowie
z prezesami
Kół i Klubów

Jak co roku w grudniu odbyło się
spotkanie robocze Zarządu Okręgu
wraz z Prezesami wszystkich Kół
i Klubów.
Prezesi wysłuchali sprawozdań wszystkich komisji, działających przy zarządzie Okręgu oraz zapoznali się z: opłatami za wędkowanie, jakie będą obowiązywały w 2017 roku, nowymi uchwałami podjętymi
przez zarząd Okręgu oraz wykonanymi zarybieniami
w 2016 roku. Zapoznano również wszystkich z Ordynacją Wyborczą i porządkiem zebrań, jakie będą

Podsumowanie
siódmej kolejki ALPN
Zakończyła się pierwsza runda spotkań w ramach Ligi
40-latków w Piłce Siatkowej.
Okres świąteczno-noworoczny
na pozycji lidera tabeli spędzi
broniąca mistrzowskiego tytułu MAWA Team.
MAWA nie dość, że nie przegrała w pierwszej rundzie spotkania to nie straciła nawet seta
i z kompletem punktów pewnie
zmierza do obrony zdobytego
w poprzednim sezonie tytułu.
Na drugim biegunie klasyfikacji
w zupełnie odwrotnej sytuacji
znajduje się Volley Północ. Drużyna prowadzona przez Mietka
Walczaka nie może się przełamać w tym sezonie i pierwszą
rundę kończy bez wygranego
choćby jednego seta. Mamy nadzieję, że świąteczna przerwa
przyniesie przełamanie i Volley
doczeka się w końcu końcowego gwizdka po zdobytym przez
siebie ostatnim punkcie w secie
lub meczu.
Na drugim miejscu pierwszą
rundę kończy Flyspot, który po
ciekawym i wyrównanym pojedynku wywalczył 3 punkty z
Gminą Rędziny. Trzecią pozy-

cję zajmuje w chwili obecnej
Eko Star Grodzisko, które tak
jak pozostałe drużyny musiało
uznać ostatniej niedzieli wyższość MAWY. Kolejne pozycje
zajmują odpowiednio: Gmina
Rędziny, Nowak-Mosty, Gmina
Mykanów i Temida. Należy jednak podkreślić, że różnice punktowe w środku tabeli są niewielkie i szósty w chwili obecnej
Mykanów, nie jest bez szans do
zajęcia w końcowej klasyfikacji
miejsca na podium.
Podsumowując 7. kolejkę,
najciekawszymi pojedynkami
były spotkania Nowak-Mosty Gmina Mykanów oraz Flyspot
– Gmina Rędziny. Pierwszy z
nich po trzecim, decydującym
secie na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna Nowak-Mosty,
dzięki czemu jednym punktem
wyprzedziła Mykanów w tabeli.
Flyspot w meczu z Rędzinami
zgarnął komplet punktów, jednak w drugim secie zawodnicy
Flyspot musieli się mocno napracować, aby pokonać dobrze
dysponowaną Gminę Rędziny.
Następne mecze – 8. kolejki
- odbędą się 7.01.2017.
red.

się odbywały w Kołach wędkarskich. Prezes Okręgu
Maciej Brudziński wraz z wiceprezesem Arkadiuszem Komorowskim uhonorowali Złotą Odznaką
PZW Grzegorza Śliwińskiego.
Było przewidziane wręczenie jeszcze jednej Złotej
Odznaki dla Artura Dubika, niestety sprawy rodzinne
nie pozwoliły mu przybyć na spotkanie.
W następnych numerach tygodnika „7 dni” przedstawimy Państwu opłaty i zasady wędkowania, jakie
będą obowiązywały w 2017 roku oraz porozumienia
zawarte z innymi Okręgami.
Robert Amborski

Mecz w Częstochowie,
ale punkty dla Cuprum
Cuprum Lubin to klub, który w najwyższej klasie rozgrywek gra
dość krótko, bo to dopiero trzeci sezon tego klubu w PlusLidze.
Od początku sukcesywnie pnie się w górę. Pierwszy sezon w PlusLidze zakończyli na 7. pozycji, rok później uplasowali się dwa
miejsca wyżej. Obecnie zajmują 6. pozycję w tabeli z dorobkiem
25 puntów. Zdołali pokonać już wicemistrza Polski Asseco Resovie Rzeszów oraz mocną w tym sezonie drużynę Jastrzębskiego
Węgla. Teraz pokonali także częstochowski AZS 3:1.
Częstochowianie kolejny raz
musieli radzić sobie bez środkowego Michała Szalachy, który
przechodzi leczenie, by być gotowy do gry w decydującej fazie
sezonu. Akademicy zaczęli skupieni i w pierwszym secie do stanu 20:20 prowadzili wyrównany
pojedynek z zespołem z Lubina.
W końcówce dało znać o sobie

większe doświadczenie gości,
którzy za chwilę cieszyli się z
wygranej partii do 22.
Na początku drugiego seta,
po asie Markusa Boehme, goście
wygrywali 6:3. Trener Bąkiewicz
wziął czas i cel osiągnął, bo lubinianom uciec się nie udało, a
po ataku Mykoły Moroza AZS
wygrywał 8:7. Później rywale

Sukcesy kickbokserów
W Mistrzostwach Kickboxingu Województwa Lubuskiego – Lubusz Open w Zielonej
Górze wzięli udział zawodnicy częstochowskiego klubu
KSW Start.
Rafał Sztark otrzymał tytuł
najlepszego zawodnika wśród
seniorów i wraca z dwoma złotymi medalami z Light-contact
i Kick-light w kat. 74kg seniorów. Świetnie spisał się także
Kuba Słowiński, który wywal-

czył srebrny medal w kat. do 42
kg kadetów młodszych w LC.
W light-contact Kacper Małolepszy zajął III miejsce w kat.
42 kg kadet starszy, Filip Mucha III miejsce w kat. do 47 kg
w kadetach starszych, Konrad
Gibki III miejsce w kat. 57kg
juniorów i Daniel Orlikowski II
miejsce w juniorach. Dodatkowo jako team zespół KSW Start
Częstochowa otrzymał tytuł
najlepszego klubu.
red.

odskakiwali na dwa punkty, a ci
kilka razy ich doganiali. Dogonić
nie zdołali i do szatni drużyny zeszły przy prowadzeniu gości 2:0.
Trzeciego seta gracze AZS rozpoczęli w zmienionym ustawieniu, bo w wyjściowym składzie
pojawił się Adrian Szlubowski,
który na początku seta popisał się
trzema asami serwisowymi z rzędu, wyprowadzając swój zespół
na prowadzenie 7:1. Wydawało
się, że Akademicy mają tego seta
pod kontrolą, tym bardziej, że
gdy rywale zbliżyli się do nich
na cztery punkty (12:8) to znów
zdołali im uciec m.in. dzięki asowi serwisowemu Szlubowskiego
(16:9). Lubinianie nie rezygno-

wali, aż Mateusz Malinowski
doprowadził do remisu 23:23.
Podopieczni Bąkiewicza dwa
pierwsze setbole stracili sami
psując zagrywki. Przy czwartej
próbie punktowym blokiem Kowalski przedłużył spotkanie.
W czwartej partii Akademicy
byli równorzędnym rywalem.
Prowadzili raz jedni, raz drudzy.
Po bloku Buniaka na Puparcie
było 18:15 dla AZS, a cztery akcje później 18:19. Jeszcze po ataku Szymury było 22:23. To był
jednak ostatni punkt gospodarzy,
a po raz trzeci w tym meczu seta
zakończył Kaczmarek.
AZS – Cuprum Lubin 1:3
(22:25, 22:25, 28:26, 22:25) red.

Żużlowcy pracują nad formą
Rozpoczęły się przygotowania
kondycyjne żużlowców Włókniarza do sezonu 2017. Trenują
6 razy w tygodniu.
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Elektrycznych przy
ulicy Targowej i na obiekcie CKS
Budowlanych. Za przygotowanie
kondycyjne odpowiedzialny jest
Piotr Ruszel. Pod jego okiem
ćwiczy Sebastian Ułamek oraz
grupa juniorów i adeptów klubu.
Pozostali seniorzy z racji miejsca
zamieszkania do nowego sezonu

przygotowują się natomiast we
własnym zakresie. Cała drużyna
ma wspólnie trenować od 14 do
19 stycznia 2017 roku. W tych
dniach częstochowscy żużlowcy
razem ze Piotrem Ruszelem oraz
trenerem Lechem Kędziorą udadzą się na przedsezonowe zgrupowanie do Cetniewa.
Zajęcia kondycyjne potrwać
mają do końca marca 2017 roku.
W ostatnim etapie będą one prowadzone równolegle z treningami na torze.
red.
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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 22 do 31 grudnia

22.XII – Honoraty, Zenona
23.XII – Sławomira, Wiktorii
24.XII – Adama, Ewy
25.XII – Anastazji, Eugenii
26.XII – Dionizego, Szczepana
27.XII – Jana, Żanety
28.XII - Antoniego, Teofila
29.XII – Tomasza, Dominika
30.XII – Eugeniusza, Sabiny
31.XII – Sylwestra, Melanii
Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od
słów hajja (być) lub hawwa (wzięta od męża
albo dająca życie). Według Biblii jest to imię
pierwszej kobiety stworzonej z żebra Adama.
W dawnych czasach imię to było źle widziane – ciążył na nim grzech pramatki. Ewa jest
rozsądna, poświęca się w każdej pracy. Zdecydowana realistka o wzniosłych ideałach.
Najważniejsza jest dla niej radość dawania.
Ceni sobie swoją nietykalność. Nie lubi narzucać się ludziom. To wierna i prawdziwa
przyjaciółka. Zdrobnienia: Ewcia, Ewka, Ewunia, Ewusia. Znane imienniczki: Ewa Bem –
piosenkarka, Ewa Wiśniewska – aktorka.
Najsatrsze znaczenie iminia Adam wywodzi
z języka sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec).
Najczęściej przywołuje się znaczenie biblijne:
pierwszy człowiek stworzony przez Boga.
Adam jest zdyscyplinowany i skrupulatnie
wszystko planuje. Na nim można polegać,
choć nie zawsze można się z nim dogadać.
Gdy może zapomnieć o sztywnych regułach,
staje się uroczym kawalarzem. W związku
– czuły i delikatny. Zdrobnienia: Adamek,
Adasiek, Adaś. Znani imiennicy: Adam Asnyk
– poeta, , Adam Mickiewicz – poeta.

HUMOR

NA DOBRY TYDZIEŃ
Po pasterce proboszcz pyta organistę:
– Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu” zagrał pan w rytmie
disco polo?
– Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać.
– No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że
pan nie widział jak ludzie tańczyli przed szopką!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Nikołaj Bodariewskij (1850–1921):
„Modelka”

TYGODNIK REGIONALNY

Zwycięski komentarz z poprzedniego tygodnia napisał czytelnik „al-pytons”:
Chyba to nie jest, synku
żadna złota rybka, bo wcale nie
prosi, żeby ją wypuścić. Chyba
mnie nabrali w tym markecie.
No i skąd teraz weźmiemy
pieniążki na święta?

Ale tato, ty niepotrzebnie się tym
martwisz! W necie piszą, że jak
zrobisz jeszcze jedno takie
głupie dziecko jak ja, to nam
dadzą całą kupę szmalu.
Wołaj mamę i bierz się
do roboty!

Rzeczy
proste
i świąteczne
Właściwie to wszystko jest
bardzo proste. „Bóg się rodzi,
moc truchleje...” - nie ważne
jaki Bóg, by tylko był Bogiem
Dobra, zło musi ustąpić jak noc
przed promieniami słońca.
W końcu lipca telewizja
pokazała krótką rozmówkę z
uczestniczką krakowskich Światowych Dni Młodzieży, uroczą,
uśmiechniętą brunetką w kolorowej bluzie. Była taka jak tysiące
innych, uśmiechniętych młodych
ludzi na spotkaniu z Papieżem. Z
jednym drobnym rozróżnikiem:
przyjechała z Aleppo. Ze swoim pięknym uśmiechem mówiła: „Wracamy, żyjemy tam, nie
mamy wyboru. Po prostu się za
nas módlcie”. Czy ktoś jeszcze
pamięta uśmiech tej dziewczynki, teraz gdy ginie Aleppo, giną
ludzie mordowani przez zbrodniarzy wspieranych rosyjskim
lotnictwem?
Czy w Pasterkę, w polskich
kościołach, ktoś spełni prośbę
dziewczynki i po prostu się pomodli o ocalenie jej i tysięcy innych dzieci? Czy ktoś wspomi-
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nając różne wydarzenia 2016 r.,
wspomni, że ta krótka migawka
telewizyjna pozwoliła nam poznać wielkie wartości, zobaczyć prawdziwie niezłomną
bohaterkę?
To nie był dobry rok. I nie
chodzi w tym określeniu o
szczególną kumulację złych wydarzeń. Trudniejsza do zniesienia staje się relatywizacja nawet
rzeczy najprostszych. Nie da się
już użyć określenia „złe wydarzenia”, bo określenie „złe” zależne jest od narzuconej narracji.
Czy złe jest zabijanie dzieci w
Aleppo? Niby tak, ale ratuje nas
to przed napływem uchodźców
niszczących „narodową tożsamość” (ostatecznie ujmując:
dobry Syryjczyk to martwy
Syryjczyk). Tylko hipokryzja
broniła dziewczynkę z Aleppo
przed atakiem hordy polsko-słowiańskich osiłków skandujących „a na drzewach zamiast
liści będą wisieć...”. Hipokryzja

odbiera im odwagę, miękną wobec prawdziwej odwagi zawartej w słowach: „wracany, żyjemy tam, nie mamy wyboru...”
Hipokryzja to wstydliwość
łąjdaka, to hołd składany cnocie
przez występek. A jednocześnie
właśnie przez to hipokryzja jest
ostatnią linią obrony europejskiej cywilizacji. By się wstydzić, nawet łąjdak musi wiedzieć
za co, by kłaniać się mógł, występek musi zobaczyć cnotę.
Dlatego ludzie kierujący się zasadą: silniejszy ma zawsze rację,
ukrywają to za zasłoną słów o
„demokratycznym mandacie”,
„racji stanu”, „woli ludu”. To nie
tylko obawa przed karą, ale zwykły wstyd jest hamulcem wymuszającym na ludzkim zwierzu
przyzwoitość zachowania.
Możemy więc słusznie narzekać, że rosną Himalaje hipokryzji, ale to i tak lepiej niż
miały się ostać same Himalaje
chamstwa. Wolę, gdy pewien

poseł kręci i tłumaczy się mętnie
za swoje zachowanie w latach
80-tych, bo to dowód, że się
przynajmniej wstydzi. Gorzej,
gdyby z dumą głosił, że zawsze
lojalnie i z zaangażowaniem
służył władzy partyjnej (tylko
się owa władza zmieniała).
Lepiej nam się śpi, gdy politycy tłumaczą sytuację w Aleppo wywodami politologicznymi, bliskowschodnią tradycją z
czasów Heroda nakazującą od
czasu do czasu mordować dzieci. Gdyby bowiem tyran odważnie powiedział, że morduje bo
lubi, sumienie nakazałoby nam
reagować. W Święta niech pewne sprawy będą proste i oczywiste. Byśmy mogli śpiewając
„Bóg się rodzi”, uwierzyć, że
urodzi się także w Betlejem i
Aleppo, w Doniecku i Chartumie, w każdym zapomnianym
zakątku świata, by wszędzie
przed nim „moc truchlała”.
Jarosław Kapsa
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