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Jesteśmy dzięki Wam i dla Was!
Do zobaczenia w 2021r.

Życie Częstochowy i Powiatu

Plan powrotu do normalności

Narodowy Program Szczepień
przyjęty przez rząd

Szopka Bożonarodzeniowa od 25 XII 2020r.
tradycyjnie na Jasnej Górze

Szczepienie przeciw COVID-19 będzie bezpłatne i dobrowolne.
W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy sektora
ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów,a po nich nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki – zakłada Narodowy Program
Szczepień przeciw COVID-19 przyjęty przez rząd. - Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia grupy zerowej będą
mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam
jest to uzależnione od terminu zarejestrowania i dostarczenia
szczepionki do Polski - zaznaczył Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Qs.12

DK1 przechodzi do przeszłości

40 kilometrów nowej drogi!
Od 24 grudnia kierowcy będą mieli do dyspozycji w jednym ciągu ponad 40 km nowej jezdni przyszłej A1 - od Kamieńska do
początku obwodnicy Częstochowy, na której będą po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku.
Qs.17

MEN

Matura bez obowiązkowego
egzaminu ustnego

Częstochowa
gotowa na święta

Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia
do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera
rozporządzenie podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
Qs.11

Przedsiębiorco! Pamiętaj
o złożeniu deklaracji
rozliczeniowej
Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek
za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Qs.6

Częstochowa, Plac Biegańskiego

Częstochowa, Galeria Jurajska

Jasnogórska szopka,
ogromne choinki, tysiące
mieniących się światełek i elementy przestrzenne – krótko mówiąc:
Częstochowa jest już gotowa na święta Bożego Narodzenia.
Zimowe iluminacje, jak co roku, są dobrym tłem dla rodzinnych,
pamiątkowych fotografii.
Qs.3

Zdjęcia: Redakcja/ Urząd Miasta

ZUS
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Częstochowa
gotowa na święta
Q cd. ze str. 1
Urząd Miasta zadbał o świąteczną atmosferę na płycie placu
Biegańskiego. Pojawiło się tam
kilka większych świetlnych konstrukcji: karoca, gwiazda, fontanna, świąteczna rama oraz logo
Częstochowy. W centralnym
miejscu stanęła miejska choinka.
W tym roku jest to 10-metrowy
świerk serbski. Z kolei MZDiT zapewnił montaż świątecznych iluminacji m.in. w środkowym pasażu
alei Najświętszej Maryi Panny.
Jedną z największych iluminacji
w naszym mieście przygotowała
też Galeria Jurajska. Składa się na
nią ponad 100 olbrzymich ozdób
LED-owych, z czego ponad 70
można znaleźć w środku centrum
handlowego. Nie brakuje także
ciekawych figur. W samym sercu
centrum handlowego stanął mierzący aż 4 metry świetlny niedźwiedź polarny, a na alejach
handlowych można znaleźć mające blisko 2 metry bombki-siedziska. Woda spływająca zwykle
w tle Zegara Jurajskiego została
natomiast zamieniona na 9-metrową kurtynę świetlną. Na elewacji natomiast znaleźć można
mającą aż 25 metrów szerokości
i 10 metrów wysokości zasłonę ze
świateł. Ozdobiono także 16 la-

tarni wokół galerii oraz 20 drzew.
Przed obiektem stanęła natomiast
mająca blisko 10 metrów choinka.

Szopka i dwie pasterki
Do świąt intensywnie przygotowuje się również Jasna Góra.
Obecnie trwają prace przy budowie szopki plenerowej, umieszczonej na tzw. fosach. Jej hasło
tradycyjnie nawiązywać będzie do
tematu roku duszpasterskiego
w Kościele w Polsce, który brzmi:
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
Tzw. dolna szopka - ruchoma,
wzbogaci się o nowe figurki. Jak
zapewnia o. Bronisław Kraszewski, jasnogórski dekorator,
w tym roku nie zabraknie też żywych zwierząt. - Dla dzieci będą
takie elementy radości, żeby
mogły sobie popatrzeć - zapowiada o. Kraszewski. Do rezydującej rokrocznie w szopce oślicy
Amelki, dołączy w tym roku ktoś
jeszcze. - Oślica i źrebiątko. Oczywiście będzie nasza emerytka
i nowa matka ze swoim dzieciątkiem. Zwierzęta też chwalą Pana
Boga i będą dopełniać wystroju
naszej jasnogórskiej szopki – dodaje.

Tradycyjną chatę, gdzie zwykle
umieszczone są dużych rozmiarów figury św. Rodziny, złożyli
już górale z Czerwiennego. Stoi
już ona na jasnogórskim dziedzińcu, nieopodal wejścia do bazyliki. To tzw. szopka górna.
Jasnogórski dekorator informuje, że nawiedzać szopkę, z zachowaniem wszelkich zasad
sanitarnego bezpieczeństwa, będzie można od Bożego Narodzenia, ale krócej niż zwykle, bo
od godz. 9.00 do 18.00.
Na placu przed głównym wejściem do sanktuarium stanęła
ogromna choinka. Mający kilkanaście metrów wysokości świerk to
jak zwykle dar Lasów Państwowych. Drzewko już wkrótce rozbłyśnie.
Jak poinformował kustosz sanktuarium jasnogórskiego, w tym
roku, ze względu na obostrzenia
w ilości wiernych, na Jasnej Górze
odprawione zostaną dwie Pasterki, czyli uroczyste Msze św.
Narodzenia Pańskiego. Paulini zapraszają do bazyliki jasnogórskiej
na pierwszą Mszę św. Pasterską
na godz. 21.30, a na drugą, tradycyjnie na godz. 24.00.
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Fasada Roku 2020

Budynek spod Częstochowy
zwycięzcą konkursu!
Konkurs Fasada Roku 2020 powoli przechodzi do historii. Jury odkryło właśnie ostatnie karty.
W gronie zwycięzców tegorocznej
edycji znalazł się również budynek w niewielkiej miejscowości
Biała pod Częstochową. To jednak jeszcze nie koniec emocji, rywalizacja bowiem przenosi się na
poziom międzynarodowy.

Tradycyjnie po internautach swój
głos w konkursie zabrało profesjonalne jury, do którego zaproszono
wybitnych, doświadczonych architektów i branżowych ekspertów.
W tym roku musieli się pochylić
nad 275 elewacjami wykończonymi materiałami firmy Baumit.
Rekordowa liczba pretendentów
i konieczność przeprowadzenia
obrad w trybie wideokonferencji
nie przeszkodziły im jednak w wyborze najlepszych realizacji
w pięciu kategoriach: budynek
jednorodzinny nowy, budynek
wielorodzinny nowy, budynek po
termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek historyczny po renowacji. W jednej
z nich triumfowała realizacja oddalona niespełna 10 km od Częstochowy!
W kategorii budynek jednorodzinny nowy jury najwyżej oceniło Barkę Cieślika „zacumowaną”

w niewielkiej miejscowości Biała.
Dom zaprojektowany przez architekta Daniela Cieślika, właściciela
FW Anta Studio Architektoniczne,
został nagrodzony tytułem Fasada
Roku 2020 za bardzo dobre wpisanie się bryły budynku w istniejące otoczenie (naturę). Jury
doceniło ciekawą formę, uzyskaną
przez zastosowanie różnych materiałów oraz interesujące ukształtowanie dachów i ścian, zwracając
przy tym uwagę, że pomimo prostych kształtów budynek tworzy
przyjazną atmosferę do zamieszkania.

To jeszcze nie koniec!
Rozstrzygnięcie konkursu Fasada
Roku 2020 już za nami, ale to
jeszcze nie koniec emocji. Realizacje, które zajęły w swojej grupie
pierwsze miejsce za zwycięstwo
w polskiej edycji konkursu otrzymają prestiżowy tytuł, 10 000 zł
i będą reprezentować Polskę na
arenie międzynarodowej. Wraz
z uczestnikami z innych krajów,
w których swoje przedstawicielstwo ma firma Baumit, Barka Cieślika będzie rywalizować w ramach
Baumit Life Challenge 2022
o tytuł Europejskiej Fasady Roku
i jeszcze wyższe nagrody finansowe.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Dofinansowanie zakupu komputera
dla dziecka z rodziny rolniczej
Rodzina prowadząca gospodarstwo
rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym,
które nie ukończyły 18-ego roku życia
może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub
przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.
Aby móc ubiegać się o pomoc:
• łączny dochód uzyskany przez rodziców
w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci
w wieku do 18 lat nie może przekraczać
w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

• rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech
latach komputera zakupionego ze
środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów
lub dofinansowania ich zakupu.
Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019
r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019
r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.
Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31
marca 2021 r.
Kwota maksymalnego dofinansowania
(zaliczki) zostanie określona na podstawie

W święta i w sylwestra

wniosków, które zostaną złożone do Biur
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych
do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę
ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to
zwróci całą kwotę.
Szczegółowe informacje na temat
zasad przyznawania pomocy zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod
adresem: www.arimr.gov.pl.
■ KG

Jak będzie funkcjonować
komunikacja miejska?
Od 23 grudnia do 3 stycznia częstochowska komunikacja miejska będzie
kursowała według zmienionych zasad. W tym czasie, na wszystkich liniach
MPK, będą obowiązywały rozkłady sobotnie lub niedzielne.
Obowiązujące rozkłady jazdy:

23.12.2020

środa

-

ROBOCZE WAKACYJNE

24.12.2020

czwartek

Wigilia

SOBOTNIE

25.12.2020

piątek

Boże Narodzenie

NIEDZIELNE

26.12.2020

sobota

Boże Narodzenie

NIEDZIELNE

27.12.2020

niedziela

-

NIEDZIELNE

28.12.2020

poniedziałek

-

SOBOTNIE

29.12.2020

wtorek

-

SOBOTNIE

30.12.2020

środa

-

SOBOTNIE

31.12.2020

czwartek

Sylwester

SOBOTNIE

01.01.2021

piątek

Nowy Rok

NIEDZIELNE

02.01.2021

sobota

-

SOBOTNIE

03.01.2021

niedziela

-

NIEDZIELNE
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Dziki nadal krążą po Blachowni
Mieszkańcy Blachowni żyją jak na
szpilkach. Pod ich oknami od jakiegoś czasu krążą dziki. Szukają pożywienia. - Ponad 100-kilogramowy
samiec odwiedził nasze bloki, był na
placu zabaw, parku i plebanii, grasował tam ok. godziny 10.00 - mówi
jeden z mieszkańców Blachowni.
O tym, że w Blachowni grasują dziki
wiadomo od kilku miesięcy. Zwierzęta
zaglądają na place zabaw, do koszy,
podchodzą pod klatki schodowe przy
blokowiskach. Nikt nie potrafi roz-

wiązać problemu. Dziki odwiedzają
centrum miasta o różnych porach
dniach i nocy. Na szczęście na razie nikogo nie zaatakowały.
Przypomnijmy, że radna gminy Blachownia Renata Kolman złożyła projekt, by w środku lasu ustawić paśniki
i je dokarmiać. Niestety sprawa
z głodnymi dzikami do dziś nie została
rozwiązana. Nie pomógł nawet
łowczy. Policja, ani Zarząd Mienia Komunalnego nie mają w tej kwestii
■ bea
uprawnień.

Tarcza antykryzysowa

Zwolnienia z podatku,
brak opłaty targowej
Gminy będą mogły nadal stosować
zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności
jego rat, a jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę
z tytułu niepobierania opłaty targowej – mówi szef finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz
Kościński w nawiązaniu do podpisanej przez prezydenta tzw. tarczy
6.0. wprowadzone zmiany będą obowiązywały w 2021 r.
Zmiany w ustawie o COVID-19
Ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu
skutków jakie wywołał COVID-19.
Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały,
będą mogły:

• wprowadzać, za wybrane miesiące
pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz
• przedłużać terminy płatności rat
podatku od nieruchomości, płatnych
w wybranych miesiącach pierwszego
półrocza 2021 r., nie dłużej niż
do 31 grudnia 2021 r.
Zwolnienie z opłaty targowej
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
nie będzie pobierana opłata targowa.
Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego
przysługiwać będzie rekompensata
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Według szacunków Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii, z instrumentów przewidzianych w tarczy 6.0
skorzysta 270 tys. firm.
■ KG
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Przedsiębiorco! Pamiętaj
o złożeniu deklaracji
rozliczeniowej
Q cd. ze str. 1
Prezydent podpisał ustawę, która
wprowadza tzw. tarczę antykryzysową
6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie
z opłacania składek za listopad 2020 r.
dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.
- Chcemy, aby z nowej odsłony tarczy
skorzystało jak najwięcej firm. Zauważyliśmy, że przedsiębiorcy czasem zapominają o terminowym przekazaniu
dokumentów. Dlatego przypominamy
o złożeniu deklaracji do końca grudnia.
To bardzo ważne dla tych firm, które
chcą skorzystać z tego wsparcia. Płatnicy, którzy nie złożą do końca roku deklaracji rozliczeniowej nie będą mogli
być zwolnieni z opłacania składek za listopad - mówi Beata Kopczyńska.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie
firmy mogą przekazywać dokumenty
rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnej na PUE ZUS.

Kto nie musi składać dokumentów
rozliczeniowych?
Są też płatnicy, którzy nie musza co miesiąc składać deklaracji rozliczeniowych.
Zgodnie z przepisami, zwolnienie z comiesięcznego składania dokumentów
rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie
na własne ubezpieczenia lub za siebie
i osoby współpracujące, jeżeli
w ostatnio złożonych dokumentach za-

deklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości
najniższej podstawy wymiaru składek
obowiązującej danego przedsiębiorcę
lub osobę współpracującą.
Minimalna podstawa wymiaru
składek wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla osób opłacających
składki preferencyjne to 30 proc.
kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Zwolnieni są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy korzystający
z Małego ZUS plus, z podstawą wymiaru składek ustalaną indywidualnie.
Zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów obejmuje
także rodzica, który rozlicza składki za
nianię, jeśli w ostatnim złożonym za
pełny miesiąc komplecie dokumentów
rozliczeniowych, została za nią wykazana podstawa wymiaru składek nie
wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uaktywniającej zawartej po 1 stycznia 2018
r.) lub z nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniającej
zawartej przed 1 stycznia 2018 r.).
Deklaracji nie muszą również składać
osoby zgłoszone do dobrowolnych
ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, które opłacają składki tylko za
siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji
rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

aktualności
Częstochowa

Fundusze z rządu: na co zostaną
przeznaczone?
Pieniądze w ramach drugiej transzy
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały podzielone. Częstochowa, która wnioskowała o środki
na 21 zadań, ma otrzymać 7,5 mln
z na trzy projekty inwestycyjne.
Podczas pierwszej odsłony programu środki
przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie (do podziału było 6 mld
zł). W ramach drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na
konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał
do końca września.
Nasze miasto złożyło wnioski o dofinansowanie aż 21 projektów. Na liście znalazły się
m.in. zadania, na które miasto stara się od pewnego czasu o wsparcie zewnętrzne (np. przebudowa i rozbudowa Teatru, która została swego
czasu skreślona z listy dofinansowania unijnego na poziomie ministerialnym czy budowa
tzw. Bugajskiej bis). Ogółem lista złożonych
wniosków obejmowała 12 inwestycji drogowo-komunikacyjnych i 9 związanych z inwestycjami w infrastrukturę zdrowotną, oświatową
lub kulturalną.
W obecnym podziale 4,35 mld zł z zaplanowanych do podziału w skali kraju 6 mld zł miasto
otrzymało zapewnienie dofinansowania do 3
mniejszych projektów (w niższej niż wnioskowana wysokości), w łącznej kwocie 7,5 mln zł:

● przebudowa ronda na skrzyżowaniu
ul. Legionów i ul. Żużlowej na turbinowe (jest to droga prowadząca m.in.
do terenów specjalnej strefy ekonomicznej) - 1,5 mln zł;
● termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy Alei Wojska Polskiego
130 – 2 mln zł;
● termomodernizacja szkół średnich:
VIII LO Samorządowego przy
ul. Worcella oraz IX LO im. K.C. Norwida
przy ul. Jasnogórskiej – 4 mln zł.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego –
w miarę proporcjonalnego - podziału środków
(z pierwszej transzy 6 mld zł) w ramach RFIL,
Częstochowa otrzymała 25,1 mln zł. Pieniądze
mają zostać przeznaczone między innymi na
budowę
połączenia
komunikacyjnego
ul. 1 Maja z ul. Krakowską, termomodernizacje
budynków oświatowych, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek
przy ul. Legionów, a także dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących
przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. - Miasto ma nadzieję, że w ostatnim,
ogłoszonym właśnie podziale 1,65 mld zł ze
środków RFIL, będzie mogło jeszcze z dofinansowania skorzystać, aby ostateczna kwota
wsparcia była bliższa wcześniejszemu proporcjonalnemu podziałowi środków – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu..
W obecnym konkursie został wprowadzony
limit 3 zadań inwestycyjnych na jednostkę samorządu terytorialnego – podsumowuje.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Liczą się konkrety,
CZYLI PLAN DLA PRACY I ROZWOJU

Pandemia COVID-19 odmieniła świat, jaki znaliśmy. Zmieniła nie tylko to, jak funkcjonujemy
w społeczeństwie, ale także wpłynęła na gospodarkę. Sprawiła też, że wszyscy musimy się
nauczyć, jak w niej funkcjonować. Dlatego, wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
wicepremier Jarosław Gowin przygotował Plan dla Pracy i Rozwoju.

T

en plan powstał, bo Polacy – pracownicy
i firmy – muszą znowu poczuć się bezpiecznie. A zatem potrzebują nie ogólnych
wizji, idei czy strategii, ale planu konkretnego
i pewnego, rozpisanego na działania i terminy.
Dzięki niemu warunki prowadzenia działalności gospodarczej staną się przewidywalne.
W czasach kryzysu należy przede wszystkim zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom. Praca jest tym, co
łączy pracowników i pracodawców. Wszystkie
działania mają służyć więc i jednym, i drugim.
Kryzys i pandemia kiedyś miną i dlatego należy myśleć o przyszłości – o jak najszybszym
powrocie gospodarki na ścieżkę szybkiego
wzrostu. Nie można wyłącznie pomagać
tu i teraz, ale w ramach planu kłaść fundamenty pod przyszłość. Dlatego liczą się konkrety.

Przygotowany plan zawiera działania pogrupowane w trzech obszarach.
Pierwszy z nich to
bezpośrednia pomoc.
Na tarczę branżową oraz na kontynuację tarczy finansowej PFR przeznaczone zostanie
ok. 40 mld zł. Pomoc ta obejmuje zwolnienia
z ZUS, postojowe dla małych firm, dopłatę
do 2 tys. zł z Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych, dotację do 5 tys. zł
dla mikro i małych firm, możliwość umorzenia
w 100% subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, dofinansowanie do 70% kosztów stałych,
a także wieloletnie korzystnie oprocentowane
kredyty inwestycyjne udzielane przez Polski
Fundusz Rozwoju i gwarantowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Drugi obszar to nowy
kierunek, czyli pakiet
działań wspierających
firmy zmuszone do
transformacji i dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku. Dotyczy to także
osób dotkniętych bezrobociem. Do takich
działań należy program „Pierwszy biznes”,
czyli nisko oprocentowane pożyczki i dotacje
na uruchomienie działalności gospodarczej.
Oferta obejmuje program „Nowy Start”, czyli
warsztaty i szkolenia eksperckie, ułatwiające

Przygotowany plan
zawiera działania pogrupowane
w trzech obszarach
ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej w rzeczywistości post-covidowej.
Przedsiębiorcy mogą również skorzystać
z „Polityki Nowej Szansy”, czyli środków
na restrukturyzację firm mających kłopot
z płynnością.
Trzeci obszar to impuls
dla rozwoju. To tarcza
prawna, czyli ustawy
deregulacyjne, a także
cyfryzacja gospodarki
polegająca na przeniesieniu wszystkich procedur do sieci. Ten obszar to nowe prawo zamówień publicznych – zdecydowanie uproszczone, ale też np. dające możliwość stosowania

w zamówieniach publicznych zaliczki. Kolejnym elementem z tego obszaru jest krajowy plan odbudowy, będący kompleksowym programem reform i projektów
strategicznych, którego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej
oraz budowa potencjału polskiej gospodarki.
Przygotowany został także pakiet na rzecz
mieszkalnictwa, a w nim między innymi
1,5 mld zł jako wsparcie w budowie mieszkań
dla gmin, czy ustawa mieszkanie za grunt.
Oprócz tych rozwiązań powstaje nowa polityka przemysłowa, czyli przemyślany pakiet
impulsów rozwojowych dla branż wnoszących największą wartość dodaną w eksporcie.
Wreszcie, przeznaczonych zostało 8 mld zł
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki te przeznaczone są dla firm
na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych na rynkach światowych. Przewidziana
jest między innymi ulga na robotyzację.
Plan jest otwarty oraz elastyczny i będzie
sukcesywnie uzupełniany wraz z realizacją kolejnych przedsięwzięć. Powstaje on w dialogu
z pracodawcami i związkami zawodowymi.
Warto poznać szczegóły!

Szczegóły znajdują się na stronie

LiczaSieKonkrety.gov.pl
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Zakupowe szaleństwo

Ile wydamy na tegoroczne święta?
Boże Narodzenie, ze względu na
pandemię, będzie w tym roku
miało wyjątkowy charakter. Czy
sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza wpływa na zwyczaje
zakupowe Polaków? Zdecydowanie tak! Przeciętna polska rodzina na organizację tegorocznych
świąt wyda bowiem 1 318 zł, czyli
o 29 proc. mniej niż wydaliśmy
rok temu – tak przynajmniej wynika z badań firmy doradczej Deloitte.

- To mniej o niemal 30 proc. w porównaniu z kwotą, którą deklarujemy, że wydaliśmy w ubiegłym
roku. Mieszkańcy innych badanych europejskich krajów przewi-

dują jeszcze głębsze cięcia,
sięgające ponad 43 proc. - mówi
Agnieszka Szapiel, Menedżer
w dziale Konsultingu Deloitte
Polska. - Najwyższy budżet planują przeznaczyć na święta Hiszpanie,
chcący
wydać
równowartość prawie 1 660 zł.
Z kolei najmniejsze wydatki na ten
cel, spośród badanych przez nas
krajów, prognozują Holendrzy.
W związku z Bożym Narodzeniem
ich portfel stanie się lżejszy
o średnio 945 zł – zdradza.
W związku z sytuacją epidemiczną, największe cięcia w przypadku Polaków obejmą koszyk
związany z podróżami. Na ten cel
wydamy średnio jedynie 58 zł,
czyli o ponad 70 proc. mniej niż
w minionym roku. Z kolei posta-

ramy się nadmiernie nie oszczędzać na prezentach. Ich koszt
będzie średnio o 8 proc. niższy niż
w ubiegłym roku, a upominki będą
stanowiły ponad 50 proc. świątecznego koszyka. Zamierzamy
wydać na nie średnio 680 zł.
Z kolei żywność i napoje pochłoną
430 zł (spadek o 33 proc.). Przyjemności oraz rozrywka będą nas
kosztować średnio 150 zł (spadek
o 43 proc.).

Święta last czy first minute?
Jakie prezenty spodziewamy się
znaleźć pod choinką?
- W tym roku są to przede
wszystkim kosmetyki i perfumy,
jest to także kategoria najbardziej
pożądana przez kobiety. Na po-

dium znalazły się również pieniądze, stanowiące kategorię
najbardziej oczekiwaną przez
mężczyzn, oraz gadżety elektroniczne – mówi Natalia Załęcka,
CMO Advisory Leader, Head of
Marketing Transformation, Deloitte.
A jakimi prezentami zamierzamy
obdarować najbliższych? Przede
wszystkim będą to kosmetyki
i perfumy, a także upominki związane z hobby, w tym książki. Tuż za
nimi znalazły się odzież, obuwie
oraz akcesoria. Wśród upominków
kupowanych dzieciom i nastolatkom dominują zabawki i prezenty związane z hobby, pieniądze
oraz gadżety elektroniczne.
Niemal 30 proc. świątecznego
budżetu Polacy zostawią w sklepach pomiędzy 15 a 24 grudnia.

W online po elektronikę,
w offline po żywność
Gdzie będziemy kupować prezenty i inne produkty bożonarodzeniowe? Sklepy stacjonarne
pozostają preferowanym miejscem sprzedaży dla większości
grup produktów, jednak ich przewaga nad kanałami cyfrowymi jest
coraz mniejsza. - Wzrost znaczenia zakupów online to tendencja, którą obserwujemy od lat.
Mimo że od 28 listopada sklepy
i usługi w galeriach handlowych są
otwarte, w czasie tegorocznych
świąt, w związku z innymi ograni-

czeniami wynikającymi z pandemii, możemy spodziewać się
dodatkowej akceleracji tego
trendu – mówi Bartek Bobczyński,
Dyrektor, Deloitte Digital.
W sklepach stacjonarnych kupujemy najczęściej kosmetyki i perfumy, dobra luksusowe, produkty
do domu, a także żywność i napoje. W tej ostatniej kategorii różnica jest naprawdę znacząca
i wynosi 83 proc. do 17 proc. na
korzyść sklepów stacjonarnych.
Produkty spożywcze kupujemy
zarówno w sklepach wielkopowierzchniowych (40 proc.), jak i lokalnych (38 proc.). Kanały online
najczęściej wybieramy w przypadku elektroniki czy zabawek.
Co ciekawe, ci, którzy decydują się
na zakup odzieży i obuwia oraz akcesoriów sportowych, sklepy online wskazywali równie często, co
stacjonarne. Aż 27 proc. zabawek
kupowanych jest w hiper- i supermarketach. - Decydując się na kanały online, częściej wybieramy
strony typu marketplace – tam
najczęściej kupujemy m.in. zabawki, akcesoria sportowe, czy
kosmetyki i perfumy. Popularne są
także sklepy online znanych
marek, które prowadzą również
sprzedaż stacjonarną, w których
kupujemy elektronikę, ubrania
i buty, a także dobra luksusowe –
podsumowuje Bartek Bobczyński.
■ Katarzyna Gwara
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Ideologia zaczyna wygrywać z rozsądkiem.
To najgorszy scenariusz dla Unii Europejskiej.

9.

Rozmowa z IZABELĄ KLOC,
posłem do Parlamentu Europejskiego

- Miałam taką nadzieję w pierwszych
miesiącach pandemii. Pojawiały się głosy, że musimy wyjść z kryzysu silniejsi
i mądrzejsi. Padło wiele deklaracji o konieczności gospodarczego wzmocnienia
unijnej wspólnoty i poprawy politycznych relacji między państwami członkowskimi. Z czasem jednak górę wzięła pokusa, aby wykorzystać koronawirusa do przyspieszenia radykalnych zmian
w Unii Europejskiej.
- Radykalnych, to znaczy lepszych
czy gorszych?
- Radykalizm nie kojarzy mi się pozytywnie, bo oznacza ucieczkę od rozsądku i fascynację skrajnymi ideologiami. Koronawirus dodatkowo posłużył jako katalizator zmian,
bo niepewność jutra sprzyja wszelkiej maści wizjonerom, licytującym się na demagogiczne hasła. Niestety, Unia Europejska skręca
mocno w lewo.

 Uczestniczy w pracach Komisji
Rozwoju Regionalnego.
 Pełni funkcję wiceprzewodniczącej
intergrupy powołanej w PE, aby
wspierać i bronić chrześcijan na
Bliskim Wschodzie.
 Bierze udział w pracy delegacji
do spraw stosunków z państwami
Azji Południowo-Wschodniej.
 Jest delegatem na parlamentarny
szczyt Unia Europejska - Afryka.

- W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że jest to krok w kierunku budowy superpaństwa ze stolicą
w Brukseli.
- Bo w tym kierunku to zmierza, choć
wizja ojców-założycieli Unii Europejskiej, była zupełnie inna. U fundamentów unijnej wspólnoty leżała bliska Polakom idea „Europy ojczyzn” oznaczająca
pełną podmiotowość dla państw narodowych. W parze z nią szły wartości ujęte w „piątce” Roberta Schumana: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność i patriotyzm.
- W czasach założycielskich to była dominująca, ale nie jedyna wizja
wspólnoty europejskiej.
- To prawda. Na drugim biegunie
funkcjonowała idea włoskiego komunisty Altiero Spinelliego, który był zwolennikiem głębokiej federalizacji Unii
Europejskiej. Jak każdy marksista opowiadał się także za społeczną rewolucją
i zburzeniem tradycyjnego systemu wartości. W ostatnich latach ten nurt wrócił
do łask i stał się atrakcyjny dla współczesnej lewicy, której głos jest dominujący
w instytucjach unijnych.

IZABELA KLOC
 Jest członkiem drugiej co do
wielkości komisji - Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii.
Z perspektywy Polski i
Śląska jest to komisja o
kluczowym znaczeniu,
ponieważ odpowiada, m.in. za
transformację energetyczną
Unii Europejskiej.

nie wypłaty funduszy z praworządnością
jest - jak dotąd - najpoważniejszym atakiem na polityczną niezależność państw
członkowskich. Dziś chce się odebrać
pieniądze Polsce i Węgrom za rzekome
nieprzestrzeganie praworządności. Jutro
mogą podpaść inne państwa pod pretekstem np. łamania praw człowieka, ograniczenia wolności gospodarczej, niszczenia rynku mediów i tysiąca innych powodów, na jakie wpadną „rewizorzy”
z Brukseli. W tej procedurze karanym
krajom nie trzeba będzie udowodnić winy, lecz wystarczy polityczna wola unijnej większości. Czy to ma jeszcze coś
wspólnego z demokracją?

- Grudzień to najlepszy miesiąc na
wszelkiego rodzaju analizy i podsumowania, ale bieżący rok chyba wymyka
się wszelkim skalom porównawczym?
- Bieżący rok pod wieloma względami jest niezwykły, dramatyczny i przełomowy. Pamiętam lutowe, gorące dyskusje
w Brukseli na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kto mógł wtedy
przypuszczać, że za kilka tygodni świat,
który znamy wywróci się do góry nogami, a brexit stanie się niewiele znaczącym
epizodem. Ten czas na pewno nauczył nas
pokory. Musieliśmy zweryfikować dotychczasowe wyobrażenia o indywidualnym bezpieczeństwie i międzynarodowej
solidarności.
- Czy jako europejska wspólnota nabraliśmy też rozsądku?

- Premier Węgier Wiktor Orban powiedział wręcz, że jeśli Unia Europejska nie zejdzie z tego kursu to stanie się
drugim Związkiem Radzieckim.
- To mocne i kontrowersyjne porównanie, ale czy pozbawione podstaw? Jest
sporo sygnałów, że taka transformacja
już trwa. Gospodarka krajów komunistycznych rozwijała się według systemu
nakazowo-rozdzielczego. Unia Europejska działa podobnie stymulując rozwój
wybranych branż, a inne skazując na degradację. W bloku wschodnim debatę
publiczną regulowała cenzura. Jej odpowiednikiem w Unii Europejskiej stała się
poprawność polityczna, która skutecznie
sparaliżowała dyskusję na tematy niewygodne dla lewicowej, unijnej większości.
Teraz doszedł trzeci argument na słuszność tezy premiera Orbana. Powiąza-

- Zasiada Pani w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, która zajmuje się, m.in. Zielonym Ładem
i transformacją energetyczną. W polityce klimatycznej też widać europejski
skręt w lewo?
- Zwłaszcza tam, a wśród unijnych
instytucji najbardziej zradykalizowany
i populistyczny jest Parlament Europejski. Z wieloma europosłami nie da się
nawiązać racjonalnej dyskusji, opartej
o rzeczowe argumenty. Oni mówią językiem nastoletnich, ekologicznych aktywistów i niestety ta narracja zaczyna

zwyciężać. Większość polityków, nawet
jeśli myśli inaczej, obawia się łatki „klimatycznych sceptyków”, a w unijnej nowomowie jest to stygmatyzujące określenie. W Parlamencie Europejskim trwa licytacja na coraz bardziej radykalne pomysły. Wciąż obowiązuje redukcja dwutlenku węgla o 40 proc. do 2030 roku,
ale Komisja Europejska chce ten poziom podnieść do co najmniej 55 proc,
zaś radykałowie żądają nawet 70 proc.
i zapewne wkrótce te absurdalne pomysły zaczną być poważnie brane pod
uwagę.
- Klimat wymaga ochrony.
- Nikt rozsądny temu nie zaprzecza,
ale chroniąc klimat nie możemy doprowadzić do upadku unijnej, a zwłaszcza
polskiej gospodarki, która jest najbardziej uzależniona od paliw kopalnych.
Bruksela narzuca coraz więcej restrykcji i ograniczeń, co może spowodować
ucieczkę europejskiego przemysłu energochłonnego do krajów, gdzie nie obowiązuje klimatyczna ortodoksja. Niektóre kraje już na własnej skórze odczuwają na czym polega „zielony” fanatyzm.
Kilka miesięcy temu Francja zamknęła sprawną jeszcze elektrownię atomową Fessenheim. Nałożyło się na to kilka dni bezwietrznej pogody i doszło do
przerw w dostawie prądu. W efekcie,
w trybie awaryjnym uruchomiono węglowe bloki energetyczne. Francuska minister transformacji ekologicznej przestrzegła nawet przed zimowymi wyłączeniami prądu. Ale to nie są tematy, które
przebijają się w mediach. W Unii Europejskiej jedynym, poprawnym politycznie źródłem prądu są Odnawialne Źródła Energii. Tracą one swój ideologiczny urok kiedy dyskusja schodzi na poziom techniczny. OZE nie mogą pracować przez cały czas. Są uzależnione od
pogody i nie da się magazynować energii pozyskanej w ten sposób. Szkoda, że
o zawodności Zielonego Ładu dowiadujemy się mimochodem, na przykład kiedy druga potęga Unii Europejskiej zaczyna się bać lekkiej zimy.
- Dlaczego Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy nazywają siebie głosem rozsądku w Europie?
- Bo stoimy na straży normalności
w Unii Europejskiej, choć w ostatnich
czasach jest to wyjątkowo trudne zadanie.
Rozmawiał: Jan Ostoja
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Jedz, ale z głową

„Zjedz jeszcze kawałeczek”,
„Nawet nie spróbowałaś
pierożków”, „Wszystko ma
zniknąć ze stołów, komu ja
to robiłam” - znacie to? Siedzenie w święta przy stołach
uginających się od przeróżnych potraw to niemal nasza
rodzima tradycja. Jak zatem
spędzić ten czas, aby świąteczne obżarstwo nie dało
nam się we znaki?
Oczywiście, musimy pamiętać –
święta są od świętowania, warto
więc trochę wyluzować i skosztować potraw, które przyrządza się
raz do roku. Skosztować nie znaczy
pochłonąć wszystko. Zresztą, już na
etapie przygotowania kolacji wigilijnej możemy zmniejszyć ich kaloryczność. Pierogi? Zrezygnujmy ze
skwarków. Ryby? To doskonałe
źródło zdrowych tłuszczy, witamin
i kwasów, ale możemy uczynić je
niezwykle kalorycznym daniem, jeżeli usmażymy je w panierce. Podawajmy więc ryby duszone
i gotowane. Dobrze doprawione
będą tak samo pyszne, a jednocześnie dużo bardziej zdrowe. Warto
również zaskoczyć domowników

czy gości czymś zdrowym. Nie namawiamy do zamieniania wszystkich potraw na ich zdrowsze
odpowiedniki, ale niech na stole stoi
przynajmniej jedna zdrowa rzecz
w trakcie świąt, którą możemy spokojnie zjeść bez wyrzutów sumienia.
Samą kolację wigilijną zacznijmy natomiast od zupy – w zależności od
rodzinnych tradycji, albo grzybowej
albo barszczyku z uszkami. Wypełniony ciepłą zupą żołądek zmieści
mniej ciężkostrawnych potraw, po
które sięgniemy później. Poza tym
jedzmy powoli. Delektujmy się smakiem i dokładnie przeżuwajmy kolejne kęsy. W efekcie zjemy mniej
i szybciej poczujemy uczucie sytości.
Pamiętajmy też, aby zwracać
uwagę na to, co pijemy – kalorie
znajdujące się w płynach, często
niepostrzeżenie trafiają do naszej
diety. Słodkie napoje gazowane
i soki owocowe mogą zawierać ich
nawet ponad 400 w jednym litrze.
Najlepiej zatem, aby podstawowym
płynem, który gasi pragnienie była
woda – w czystej postaci, lub lekko
słodzonej naturalnym sokiem.
Oczywiście, kompot wigilijny to
podstawa. Wypijmy jednak dwie,
trzy szklanki, a nie cały dzbanek – to,
że jest domowy, nie znaczy, że nie
może mieć tony cukru. Unikajmy
również alkoholu – 1 g czystego etanolu dostarcza aż 7 kcal! Jeśli alkohol łączy się ze słodkimi sokami
i syropami kaloryczność dodatkowo
wzrasta. Ponadto spożywanie alko-

holu sprzyja magazynowaniu
tłuszczu. A więc w prostym przeliczeniu, jeden, czy dwa kieliszki wina
są w porządku, ale siedem to już
konkretna liczba kalorii.
Pamiętajmy również o aktywności
– święta nie powinny upływać wyłącznie na siedzeniu przy stole.
Wybierzmy się na łyżwy czy spacer
– godzina spaceru na świeżym powietrzu doskonale wpłynie na samopoczucie i dodatkowo pozwoli
spalić ok. 200 kcal, czyli mniej więcej
tyle, ile pochłoniemy, zjadając barszczyk z uszkami i porcję piernika.
I na zakończenie, nie przesadzajmy
też w drugą stronę. Umiar jest w porządku, ale głodzenie się i zabranianie
sobie
skończy
się
w najlepszym przypadku złym samopoczuciem, a w najgorszym –
atakiem obżarstwa, w trakcie
którego pochłoniemy pięć razy
więcej! Święta są po to, by spędzać
je z rodziną, a nie liczyć kalorie. Pamiętajmy, że dwa dni nie zrobią różnicy, dlatego... korzystajmy!
1. Nakładaj małe porcje.
Dzięki temu spróbujesz
wszystkiego, a nie będziesz mieć uczucia przepełnienia.

freepik.com

Jak nie przytyć w święta?

jego spożyciu. Dlatego jedz
powoli, dokładnie przeżuwając pokarm.
4. Weź pod uwagę kolejność trawienia pokarmów,
żeby ułatwić organizmowi
proces trawienia. Składniki odżywcze trawione są
w następującej kolejności:
najpierw cukry, następnie
białka, a na końcu tłuszcze.
Dlatego też jedzenie słodkich deserów na początku
posiłku jest jak najbardziej uzasadnione. Tłuste
potrawy staraj się jeść na
końcu, bo te trawione są
najdłużej.

2. Jedz mniej a częściej.

5. Staraj się unikać napojów
gazowanych – postaw na
wodę.

3. Ludzki mózg otrzymuje
informacje o pierwszym
kęsie dopiero 15 minut po

6. Jeśli musisz koniecznie
napić się alkoholu, sięgnij
po kieliszek wina.

7. Jeżeli masz już dość, a rodzina namawia Cię do dokładki, grzecznie odmów.
Powiedzenie „to jest
pyszne, ale dokładka nie
jest dobra dla mojego
zdrowia”.
8. Ratunkiem na obżarstwo
(jeśli jednak nie udało ci się
powstrzymać) jest mięta
lub siemię lniane (w wersji
do picia). Unikaj herbatek
„na trawienie”. Działają one
doraźnie, a nie likwidują
zaburzeń organizmu związanych ze sposobem odżywiania się podczas świąt.
9. Zadbaj o to, żeby świąt
nie spędzić przy stole. Jeśli
tylko pogoda sprzyja zaproponuj rodzinie i najbliższym spacer.
■ Katarzyna Gwara
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Matura bez obowiązkowego
egzaminu ustnego
Q cd. ze str. 1

Egzamin maturalny, podobnie jak w tym roku,
będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie
obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej –
podobnie jak w tym roku – absolwenci, którym
wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Poza tym nie
będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu
maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Trzeba jednak
zaznaczyć, że zający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Poza tym będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia
do egzaminu maturalnego.
Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r.
oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym
uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Inne wymagania egzaminacyjne
Zespoły merytoryczne wprowadziły też kolejne
zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych.
Wśród przykładowych zmian można wymienić:
w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy
Melchiora Wańkowicza,
2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pier-

wiastkach oraz stereometrii (brył
przestrzennych),
3. z języka angielskiego – z listy środków
gramatycznych wykreślono czas past
perfect oraz mowę zależną;

w przypadku egzaminu maturalnego:
4. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania
dotyczące funkcji i graniastosłupów,
w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania
z IV etapu edukacyjnego dotyczące
ostrosłupów,
5. z geografii na poziomie rozszerzonym
– usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia
podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów
rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Do 23 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi harmonogram przeprowadzania
egzaminów w 2021 r. Z kolei do 31 grudnia
opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym
w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. Zostaną w nich określone m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych,
listy lektur na egzamin maturalny z języków
mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
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Trwają zapisy

Szkółka łyżwiarska dla dzieci
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie rozpoczął zapisy dzieci, które chcą dołączyć do szkółki łyżwiarskiej.

Szkółka łyżwiarska będzie podzielona na dwie
tury. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci w wieku
od 6 do 12 lat. Lekcje obejmują naukę jazdy na łyżwach od podstaw oraz kontynuację nauki rozpoczętej w latach poprzednich.
Kurs prowadzony przez instruktorów łyżwiarstwa obejmuje 8 godzin zajęć. Zajęcia odbywać
się będą w soboty i niedziele o godz. 8.00 (2
grupy) i 9.00 (2 grupy) na Sztucznym Lodowisku
przy ul. Boya - Żeleńskiego 6/8.
Harmonogram I tury:
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla dzieci początkujących oraz dla dzieci doskonalących umiejętności
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia dla dzieci początkujących oraz dla dzieci średnio zaawansowanych
02.01.2021 r. - początek kursu; kolejne zajęcia
odbywać się będą: 03.01, 09.01, 10.01, 16.01,
17.01, 23.01, 24.01 – zakończenie kursu.
Harmonogram II tury:
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla dzieci początkujących oraz dla dzieci doskonalących umiejętności
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia dla dzieci początkujących oraz dla dzieci średnio zaawansowanych
30.01.2021 r. - początek kursu; kolejne zajęcia
odbywać się będą: 31.01, 06.02, 07.02, 13.02,
14.02, 20.02, 21.02 – zakończenie kursu.
Koszt uczestnictwa w szkółce wynosi 200
zł. Uczestnik podczas kursu, oprócz łyżew, wyposażony musi być również w kask i grube, nieprzemakalne rękawiczki. Istnieje możliwość
wypożyczenia na miejscu łyżew i kasku (zalecane jest jednak posiadanie własnego sprzętu).
Zapisy na obie tury prowadzone są elektronicznie pod adresem zapisy@mosir.pl
bądź telefonicznie pod nr 34 372 26 32 (od po-

niedziałku do piątku w godz. 8-14). Ilość miejsc
jest ograniczona.
Przy tej okazji przypominamy, że lodowisko
przy ulicy Boya-Żeleńskiego jest czynne
w godz. 9.30-20.15.
Ze względu na pandemię obowiązują jednak
inne zasady, niż do tej pory.
• Na lodowisko można wchodzić tylko
od strony ul. Boya-Żeleńskiego, a wychodzić
tylko od strony ul. Sobieskiego.
• Na lodowej tafli może przebywać maksymalnie 180 osób (czyli 1 osoba na 10 m
kwadratowych).
• W budynku, toalecie zewnętrznej i na widowni lodowiska obowiązkowo musimy zasłaniać usta i nos.
• Zalecane jest zasłanianie ust i nosa także
na lodowej tafli.
• Bilety są sprzedawane przede wszystkim
za pośrednictwem internetu. W sytuacji, gdy
na dany ślizg będą wolne miejsca, bilety kupimy przed ślizgiem w kasie lodowiska.
• Nie działa wypożyczalnia – amatorzy lodowego szaleństwa muszą przychodzić
z własnymi łyżwami.
• Szafki ubraniowe nie są udostępniane.
• Zmiana obuwia na łyżwy i odwrotnie następuje wyłącznie poza budynkiem – na widowni lodowiska. Łyżwiarz powinien być
wyposażony w plecak na własne obuwie,
z którym będzie jeździł, a także – obowiązkowo – w ochraniacze na łyżwy do przemieszczania się w nich bezpośrednio przed
i po ślizgu.
• Na lodowej tafli można szaleć przez 60
minut. Ślizgi rozpoczynają się o następujących godzinach: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,
16.00, 17.30 oraz 19.00.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Plan powrotu do normalności

Narodowy Program Szczepień przyjęty przez rząd

Q cd. ze str. 1

Dokument przyjęty przez rząd
zbiera w jednym miejscu wszystkie
najważniejsze kwestie. Składa się
z dziewięciu rozdziałów, w których są
informacje m.in. o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek, procesie
zakupów i finansowaniu, dystrybucji,
kolejności szczepień i o monitorowaniu przebiegu programu.
Zgodnie z założeniami NPS przeciw
COVID-19 dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać
dorośli i dzieci w wieku od 12 lat.
Szczepionki będą podawane domięśniowo, a schemat szczepienia
obejmie podanie 2 dawek w odstępie 3-4 tygodni w zależności od
rodzaju szczepionki lub jednej dawki
w przypadku dopuszczenia przez
EMA szczepionki jednodawkowej.
Pełna ochrona pojawia się po 7
dniach od podania ostatniej dawki
szczepionki. By szczepionka była
skuteczna, konieczne jest przyjęcie
dwóch dawek w przypadku dwudawkowych szczepionek lub jednej
dawki w przypadku dopuszczenia
jednodawkowej szczepionki.
Rozpoczęcie szczepień planowane
jest na I kwartał 2021 r. Wszystko
jednak zależy od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. Dokument
przewiduje, że najpierw realizowane będą: Etap 0 i Etap 1. Pierwsze
dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą
przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są
to: pracownicy sektora ochrony
zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy
domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel
pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjachsanitarno-epidemiologicznych.

W etapie I
ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej
oraz zakładów opiekuńczo-leczni-

czych, pielęgnacyjno-opiekuńczych
i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia
w kolejności od najstarszych, służby
mundurowe, w tym Wojsko Polskie.
W tym etapie szczepienia otrzymają
również nauczyciele (w pierwszej
wersji projektu NPS pedagodzy
mieli otrzymać szczepienia później).

W etapie II
szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19 (np.
choroby płuc, cukrzyca, nowotwory,
otyłość) albo w trakcie diagnostyki
i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Pacjenci,
u których występują takie choroby,
będą mogli zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą
o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się
znajdują. Ponadto w tym etapie
szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności
państwa i narażone na zakażenie ze
względu na częste kontakty społeczne (m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw
wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni
za zwalczanie pandemii, pracownicy
wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

W etapie III
szczepienie otrzymają przedsiębiorcy
i pracownicy sektorów zamkniętych
na mocy rozporządzeń w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.
Wykonanie szczepienia przeciw
COVID-19 będzie poprzedzone

badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczyć
ryzyko wystąpienia błędów medycznych, czy niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system,
który będzie umożliwiał weryfikację
zaszczepienia. Osoby zaszczepione
będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych
w publicznej służbie zdrowia,
a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby
odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu
z osobą zakażoną koronawirusem.

Lista punktów na przełomie
grudnia i stycznia
Na przełomie grudnia i stycznia będzie doprecyzowywana lista
punktów, w których będą wykonywane szczepienia. - Jeżeli producent
dotrzyma deklaracji, to szczepienia
grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku.
Podkreślam jest to uzależnione od
terminu zarejestrowania i dostarczenia szczepionki do Polski – za-

znaczył
Michał
Dworczyk.
Zapowiedział również współpracę
z jednostkami samorządu terytorialnego przy organizacji dowozu
osób o ograniczonej mobilności do
punktów szczepień przeciw COVID19. - W sprawie dowozu mieszkańców, którzy mają ograniczoną
mobilność, do punktów szczepień,
musimy rozwinąć współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższy piątek zaprosimy
do dalszych konsultacji organizacje
zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, żeby omówić propozycje, jak konkretnie ma ta
współpraca wyglądać – powiedział
Dworczyk. - Do kolejnych faz szczepień, po fazie zerowej, będziemy
przechodzić natychmiast, gdy producenci będą nam dostarczać szczepionki, bez jakiejkolwiek zwłoki.
Jesteśmy jednak ostrożni ze składaniem deklaracji, dlatego że producenci sami zmieniają terminy,
zmieniają ilości i warunki dostarczanych szczepionek – wyjaśniał.
Europejska Komisja Leków ma zebrać się 21 grudnia i ocenić szczepionkę Pfizera. Jeśli będzie ona
pozytywna, rozpocznie się proces
rejestracji – może on zająć kilka dni -

i dopuszczenie jej na terenie Unii
Europejskiej.

Informacje o szczepionce –
gdzie szukać?
Przede wszystkim w sprawdzonych,
rzetelnych źródłach. Na potrzeby
Narodowego Programu Szczepień
utworzono nową stronę internetową gov.pl/szczepimysie. Portal
jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące
działań rządu, ale też oczywiście samego programu szczepień. Na
stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi,
także ważne dane kontaktowe.
Uruchomiona została też specjalna
bezpłatna i całodobowa infolinia.
Obecnie pełni ona funkcję informacyjną, jednak w momencie uruchomieniaszczepień,zajejpośrednictwem
będzie można również dokonać rejestracji. Swoje pytania możemy kierować, dzwoniąc pod numer 989.
Jeśli dzwonimy z zagranicy lub gdy
nasz operator nie obsługuje numerów specjalnych, zadzwońmy
pod numer 22 62 62 989.
■ Katarzyna Gwara

budownictwo
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Rodzinny biznes

Wobec ludzi trzeba być uczciwym

Zaczynał od jednoosobowej
działalności, niemal wszystko
robił ręcznie, gotowe produkty dowoził do klientów rowerem z przyczepką. Dziś – po
50 latach istnienia – firma założona przez Stanisława Majera jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych na naszym
rynku. Z małego zakładu dekarskiego przekształciła się
w przedsiębiorstwo produkcyjne. Klienci wracają do niej
od lat. W czym tkwi jej sekret?
Trudne początki

Firma „Majerowie” powstała na początku kwietnia w latach siedemdziesiątych. - Doświadczenie w tym
zawodzie zdobywałem już od czternastego roku życia. Moim zawodem
wyuczonym było blacharstwo budowlane i dekarstwo galanteryjne.
Zdałem egzamin mistrzowski –
wspomina Stanisław Majer, założyciel i współwłaściciel FPHU
Majerowie z Krzepic. - Gdy poszedłem do wojska, dostałem propozycję, aby zostać milicjantem. Nie
zgodziłem się. Mam chyba za dobre
serce, żeby kogokolwiek ukarać. Już
wtedy marzyłem, aby otworzyć
własny zakład związany z moim zawodem. Jednak były to czasy
ogromnej biedy. Poszedłem do pracy
państwowej. Wytrzymałem tam
blisko rok. Później zapadła decyzja:
zakładam własną firmę. Co prawda
wtedy prywatnych zakładów było
mało. Przeczucie mówiło mi, że się
uda. Miałem wtedy 21 lat – opowiada. Początki działalności nie były
łatwe. - Wszystkie elementy wykonywałem ręcznie. Dostęp do maszyn
nie był bowiem tak powszechny, jak
teraz. Bez pomysłowości więc ani
rusz. Pierwsze blachy giąłem na masywnym stole z dwoma blatami. Lutowanie rynien odbywało się...
w zwykłym piecu. Pamiętam, jak
mama lamentowała: cały węgiel mi
wypalisz! Trzeba zresztą mieć też na
uwadze, że samo zdobycie materiału
często graniczyło z cudem. Miałem
jednak na to swój patent. Kupowałem blachę odpadową, a później
przez kilka godzin dziennie –
wspólnie z żoną - kręciliśmy ją na
rynny. Wstawałem około 3.30 i lutowałem. Chciałem, aby na godzinę
6.00, gdy otworzymy zakład, były już
gotowe i czekały na klientów. Do
transportu używałem wyłącznie
wózka, który ciągnąłem za rowerem.
Jednoślad został mi po rodzicach.
Jeździłem nim z Krzepic do Popowa,
do Blachowni itd. Po jakimś czasie
kupiłem od pewnego Żyda niewielki
motor. Wziąłem też dwa tysiące kredytu. W tamtych czasach były to
ogromne pieniądze. Pojechałem na
drugi koniec Polski, aby kupić zwijarkę i krawędziakę. Zarobione
środki starałem się inwestować
w kolejne maszyny, tak aby zakład
stawał się coraz lepszy i bardziej
efektywny. Co ciekawe, część pierwszych maszyn wciąż mam na zapleczu. Po ślubie dostaliśmy od
teściów żuka. To również znacznie

NASZE MOTTO:

„jeśli jesteś zadowolony,
powiedz drugiemu,
a jeśli nie to powiedz mnie”

ułatwiło naszą pracę. Robiliśmy nie
tylko akcesoria do dachów, ale też
wiele innych przedmiotów codziennego użytku takie jak np. wiaderka,
konewki, sitka, kociołki – opowiada.

Ciągłe inwestycje
Z czasem zakład stawał się coraz
bardziej nowoczesny. - Przez lata wykonaliśmy niezliczoną liczbę dachów
budynków w całym regionie. Pokrywaliśmy zarówno dachy bloków
mieszkalnych, domów prywatnych,
jak i firm, czy hal fabrycznych, a nawet
kościołów – dodaje. Z czasem
żmudną pracę zaczęły wykonywać
maszyny. - Dzięki temu wykonujemy
nieporównywalnie więcej materiału.
Dostajemy gotowy surowiec, który
później jest przetwarzany na konkretny produkt. Pracuje się o wiele
lżej. Dziś mamy aż mięć maszyn do
trapezowania, cztery do robienia
sztachet. Do tego zgniatarki i inne,
różnego rodzaju urządzenia. Obecnie
zajmujemy się produkcją przemysłową. Skupiamy się przede
wszystkim na akcesoriach do dachów. Korzystają z nich przede
wszystkim firmy, które zajmują się
pokryciami dachowymi. Zajmujemy
się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
Staramy się cały czas reagować na
bieżące potrzeby rynku – przyznaje
Stanisław Majer.
Firma znana jest w całej Polsce. Ba!
Nawet w Europie, bo „Majerowie”
produkują elementy dachowe dla
jednego z włoskich przedsiębiorstw.
- Przez lata wypracowywaliśmy
swoją rozpoznawalność. Jesteśmy
rzetelni i uczciwi. Ludzie o tym
wiedzą. Dzięki mojej wiedzy potrafimy zrobić takie elementy blacharskie, których normalnie nie spotyka
się na rynku. Kupujemy towar, który
jest bardzo dobry jakościowo i dzięki
temu trwały. Pocztą pantoflową rozniosło się, że jeśli ktoś ma coś do zro-

bienia z dachem to najlepiej zgłosić
się do „Majerów”. Robimy bowiem
rzeczy trwałe, mocne, które służą ludziom przez wiele lat. Kilka dni temu
przyjechało do mnie dwóch klientów
– u jednego rynny montowałem 45
lat temu, a u drugiego 49! Wszystkie
przetrwały i nic się z nimi nie działo –
zapewnia Stanisław Majer.

Sposób na sukces
Założyciel firmy zaczął też edukować innych. Przez wiele wiele lat
kształcił młodych rzemieślników
i mistrzów w zawodzie blacharz dekarz, dzięki temu zakład był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za
wkład w promowanie rzemiosła.
- Miałem kilkudziesięciu uczniów.
Niektórzy otworzyli własne zakłady,
które z powodzeniem funkcjonują
do dziś. Niestety teraz mamy inne
czasy. Nikt nie chce się uczyć za
dekarza. Ostatnich uczniów miałam
z 10 lat temu. A zapotrzebowanie na

ten zawód jest ogromne! Przykrych
czasów doczekaliśmy. Po cichu liczę
jednak na to, że ta tendencja się
zmieni – dodaje Stanisław Majer.
W czym tkwi sekret prowadzonej
przez niego firmy? - Uważam, że
w uczciwości. Trzeba ludziom mówić
prawdę. Poza tym liczy się też indywidualne podejście do klienta. Trzeba
postawić się na jego miejscu. Czasem
ludzie przyjeżdżają do nas kilkadziesiąt kilometrów. Nie możemy odesłać ich z kwitkiem i dlatego wiele
rzeczy robimy na poczekaniu. Wystarczy odrobina dobrej woli... Od lat
naszym mottem jest hasło „jeśli jesteś zadowolony, powiedz drugiemu,
a jeśli nie to powiedz mnie” - wyznaje.

Rodzinny biznes
Firma „Majerowie” od początku
była rodzinnym biznesem. Dziś zakład prowadzi córka i zięć pana Stanisława. - Przekazałem im swoją
wiedzę i jestem dumny, że zakład

dalej tak dobrze prosperuje. Dobrze
się rozumiemy i dogadujemy. Firma
wciąż się rozrasta - przyznaje założyciel.
Poza blacharstwem Stanisław
Majer ma również inne pasje. - Lubię
stare rzeczy. Mam kolekcję motorów
z lat pięćdziesiątych. Mogę się też pochwalić odrestaurowanymi Mercedesami z 1954 roku i z 1962 roku. To
samochody z duszą – twierdzi Stanisław Majer.
Mimo że nad biznesem obecnie
czuwają jego najbliżsi, wciąż jest aktywny zawodowo. - Bez pracy nie potrafię po prostu żyć. Wykonuję
lżejsze prace, doglądam, czasem naprawiam jakieś maszyny... W najbliższym czasie chcemy otworzyć nową
filię, zakupić nowy sprzęt i wykształcić nowych pracowników.
Wszystko po to, aby rozwijać się
i pracować dla dobra naszych
klientów – podsumowuje.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Studia 2020/2021

Informatyka wciąż
nie ma sobie równych
W październiku tego roku studia na polskich uczelniach
rozpoczęło ponad 428 tysięcy osób. Wśród kandydatów,
podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością cieszyła się informatyka. Najtrudniej zaś było się
dostać na inżynierię internetu.

Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 przyjęto
428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę
na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad
114 tysięcy studentów. W szkołach publicznych w tym roku
akademickim uczy się prawie 300 tysięcy młodych ludzi,
a szkoły niepubliczne przyjęły nieco ponad 129 tysięcy kandydatów.

Pewne i nowe
Od kilku lat niezmiennie najwięcej kandydatów jako kierunek studiów wybiera informatykę. W tym roku było to
ponad 33 tysiące osób. Na drugim miejscu znalazła się psychologia z ponad 29 tysiącami chętnych, a na trzecim zarządzanie – ponad 25 tysięcy.
Najbardziej obleganym kierunkiem podczas tegorocznej rekrutacji była inżynieria internetu rzeczy. Aby się na nią dostać,
trzeba było zdeklasować aż 28 konkurentów. W czołówce zestawienia znajdują się też orientalistyka i komunikacja wizerunkowa. By studiować orientalistykę-koreanistykę trzeba
było pokonać 23 kandydatów, a by zostać studentem komunikacji wizerunkowej – 18. Na dalszych miejscach znalazły się
m.in. orientalistyka – japonistyka, mechanika i projektowanie
maszyn, studia nad Koreą czy matematyka i analiza danych.

Uczelnie techniczne górą
Wśród najbardziej obleganych uczelni na pierwszych trzech
miejscach w zestawieniu znalazły się politechniki – Poznańska, Gdańska i Warszawska. Na jedno miejsce na tych
uczelniach chciało się dostać więcej niż 6 kandydatów.
Czwarte miejsce należy do Politechniki Łódzkiej
(ponad 5 chętnych na 1 miejsce).
■ Katarzyna Gwara
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WULKAN SA

poszukuje kandydatów do pracy
na stanowiskach:

TOKARZ/FREZER
Zakres obowiązków:
• obsługa tokarki i frezarki
konwencjonalnej,
• obróbka elementów metalowych
zgodnie z rysunkiem technicznym,
• dokonywanie pomiarów
wykonanych elementów.
Oczekiwania wobec kandydatów:
• wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe,
• doświadczenie na podobnym
stanowisku,
• znajomość rysunku technicznego,
• umiejętność posługiwania się
narzędziami pomiarowymi,
• znajomość obsługi maszyn
konwencjonalnych,
• zdolności manualne.

MECHANIK UTRZYMANIA
RUCHU MASZYN
NUMERYCZNYCH
Zakres obowiązków:
• naprawa maszyn CNC
(diagnozowanie i wymiana części
mechanicznych).
Oczekiwania wobec kandydatów:
• wykształcenie min. średnie
techniczne;
• min. roczne doświadczenie
w naprawie maszyn numerycznych
CNC;
• podstawowa znajomość
rysunku technicznego, instalacji
pneumatycznych i hydraulicznych.
Mile widziane:
• doświadczenie w obsłudze maszyn
CNC;
• uprawnienia elektryczne do 1kV;
• umiejętność czytania schematów
elektrycznych.

Oferujemy:
• atrakcyjną pracę w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie,
współpracującej z przemysłem motoryzacyjnym,
• atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowania,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na
pełny etat,
• możliwość rozwoju zawodowego oraz szkoleń,
• pakiet socjalny,
• prywatną opiekę medyczną.
Aplikacje ze zdjęciem, nazwą stanowiska oraz klauzulą dotyczącą
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
prosimy dostarczać osobiście lub przesyłać na adres:

WULKAN SA

ul. Tartakowa 31/33
42-200 Częstochowa
rekrutacja@wulkansa.com.pl
WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7a
ogłasza przetarg na wynajem powierzchni 1,00 m2.
Dodatkowe informacje w siedzibie Zakładu
- tablica ogłoszeń lub pod nr tel. (34) 360-61-26

LOMBARD
KAPS

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

motoryzacja
DK1 przechodzi do przeszłości

40 kilometrów nowej drogi!

Q cd. ze str. 1
Pierwsze betonowe odcinki nowej
jezdni przyszłej A1 udostępniona została kierowcom pod koniec sierpnia.
Najpierw pięć kilometrów od węzła
Radomsko do mostu na Warcie,
potem ponad 10 km od Tuszyna do
Piotrowa Trybunalskiego. We wrześniu kolejne, krótsze fragmenty,
a pod koniec października nowa betonowa jezdnia, z bitumicznymi odcinkami na obiektach inżynierskich,
połączyła województwa łódzkie
i śląskie. W listopadzie udostępniono kierowcom kolejne dwa
krótsze odcinki, w tym cztery kilometry od Kruszyny do Grabowej
w okolicy węzła Mykanów.
W grudniu natomiast rozpoczęto
wprowadzanie zmian w organizacji
ruchu na placu budowy autostrady
A1. Na początek udostępniono ko-

lejne sześć kilometrów nowej jezdni
od okolic węzła Mykanów do początku obwodnicy Częstochowy,
a później dodatkowe ok. sześć kilometrów w okolicy Radomska wraz
z kompletnym węzłem.
Wkrótce kierowcy będą mieli do
dyspozycji w jednym ciągu ponad 40
km nowej jezdni przyszłej A1 - od
Kamieńska do początku obwodnicy
Częstochowy, na której będą po dwa
pasy ruchu w każdym kierunku. Taka
sama organizacja ruchu obowiązuje
od końca listopada już na ok. 12
z blisko 16 km odcinka od Tuszyna
do Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca tego odcinka zapowiada
wprowadzenie dwóch bardzo istotnych zmian w organizacji ruchu.
W styczniu przyszłego roku, na
węźle Piotrków Trybunalski Zachód,
po uzyskaniu pozwolenia na użytko-

wanie wiaduktu w ciągu łącznicy
zjazdowej z S8 na A1, zlikwidowane
zostanie małe rondo, co poprawi
płynność ruchu. Natomiast w marcu
zniknie megarondo na węźle
Piotrków Trybunalski Południe, najpoważniejszy spowalniacz ruchu na
budowie A1. Wtedy kierowcy będą
mieć do dyspozycji co najmniej
ponad 56 km nowej jezdni, z blisko
81 km docelowej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Niestety warunki pogodowe
uniemożliwiły przełożenie ruchu na
ponad 24-kilometrowym odcinku
nowej jezdni pomiędzy Piotrkowem
Trybunalskim a Kamieńskiem, na realizację którego umowę podpisaliśmy
w kwietniu 2019 roku – informują
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. - Wykonawca ułożył już ponad siedem ki-
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lometrów
betonowej
jezdni
i przygotował kolejne ok. dziewięć
kilometrów betonowej podbudowy.
Do dokończenia pozostałego fragmentu oraz ułożenia nawierzchni bitumicznej na obiektach inżynierskich
w ciągu trasy głównej zabrakło niewiele. Niezbędne są dobre warunki
pogodowe z temperaturami powyżej 5 stopni Celsjusza (przez całą
dobę). Jeśli pogoda na to powoli, to
zgodnie z technologią takie prace
będą prowadzone w okresie zimowym – zapewniają drogowcy. Na
przełomie roku wykonawca planuje
udostępnić do ruchu pierwsze cztery
kilometry nowej jezdni od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku
Katowic (jeszcze tylko z ruchem na
dwóch pasach w przeciwnych kierunkach) i w przyszłym roku kolejne
fragmenty odcinka po ukończeniu
wszystkich prac wykończeniowych.
Tak jak na pozostałych czterech odcinkach kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obu
kierunkach.

17.

DK1 przechodzi do przeszłości
Prace przy przebudowie drogi krajowej nr 1 prowadzone są pod ruchem, a kierowcy korzystali ze
starej, wąskiej jezdni, na której
mieli do dyspozycji na przemian
dwa pasy ruchu i jeden przeciwny.
Przełożenie ruchu na nową
jezdnię przyszłej autostrady nie
tylko ułatwi jazdę. Umożliwi wykonawcom robót rozbiórkę ostatnich fragmentów starej jezdni
DK1. Prowadzone będą roboty
ziemne, jak również prace konstrukcyjne przy obiektach inżynierskich. Przebudowa ostatniego
odcinka, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, zakończy się
w 2022 roku i wtedy też samochodem osobowym z Gdańska
do granicy z Czechami przejedziemy w autostradowym tempie
w niespełna cztery i pół godziny
z przerwą na odpoczynek na MOP.

■ Katarzyna Gwara
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...a to bałwan!
Od lat marzymy o białych świętach Bożego Narodzenia. To bowiem najlepszy moment, aby
pospacerować w zimowej scenerii i pokusić się o... ulepienie
bałwana. Jak to tej pory, do tej
pory miano najwyższego bałwana nosi ten, którego mieszkańcy Bethel (miejscowości
znajdującej się w amerykańskim
stanie Maine) zrobili 26 lutego
2008 roku. Właściwie była to
bałwanka lub bałwanica. Miała

wysokość 37,21 m, a jej zrobienie zajęło ponad miesiąc. Została nazwana na cześć Olympii
Jean Snowe, która była senatorem i pochodziła z tego samego miasta. Bałwan miał szalik
o długość ponad 30 m, ręce
o długości 8 m zrobione z drzew
iglastych, a rzęsy zrobione były
ze starych nart podarowanych
przez pobliski ośrodek narciarski
Sunday River.

OFERUJEMY :
• GPS – systemy ochrony i monitoringu pojazdów
• Klimatyzacja – serwis napełnianie i odgrzybianie
• Ewidencja czasu pracy kierowcy oraz wyliczanie składników
wynagrodzenia w transporcie krajowy i międzynarodowym
• Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowcy

TACHO, ul.Niegolewskich 5,
42-700 Lubliniec (była baza PKS-u);
ul.Bór 182, 42-200 Częstochowa
ul. Konwaliowa 144 (przy autoryzowanej stacji obsługi IVECO),
Częstochowa, tel. 663 488 502, 785 488 502
tacho@tachoczestochowa.pl www.tachoczestochowa.pl

■ KG

motoryzacja
Uwaga na oszustów

Wieszają kłódki na klamkach
Oszuści znaleźli sobie nowy sposób wyłudzania pieniędzy. Na
klamkach samochodowych wieszają kłódki i krótkie liściki. Później
oferują pomoc w zdjęciu wątpliwej
ozdoby, jednak za podanie kodu/
szyfru oczekują zapłaty kilkuset
złotych. Policjanci ostrzegają i radzą, jak postąpić w takiej sytuacji.

Grudzień to bez wątpienia jeden
z ulubionych miesięcy oszustów,

kieszonkowców i włamywaczy. Wykorzystują oni świąteczną gorączkę,
tłok w sklepach i roztargnienie, by
zabrać nasze kosztowności i pieniądze. W swoich działaniach uciekają się do coraz to nowszych
pomysłów. Ich ostatnim wymysłem
jest metoda na tak zwaną kłódkę.
Na czym ona polega? Oszuści swoje
ofiary wypatrują na dużych parkinach – na przykład tych znajdujących się na terenach galerii
handlowych bądź dyskontów. Na-

stępnie na klamkach zaparkowanych samochodów wieszają
specjalne kłódki na kod. Obok
pozostawiają liścik "żądaniem
okupu", zatytułowany "Produkt reklamowy – gratis". Pojawia się w nim
propozycja nie do odrzucenia – jeśli
przelejemy 400 zł (a często nawet
więcej) BLIKiem, otrzymamy kod
otwierający wątpliwą ozdobę. Co
zrobić w takiej sytuacji? Jeżdżenie
z kłódką przypiętą do klamki nie jest
najlepszych pomysłem (choćby ze
względu na lakier), dlatego należy
jak najszybciej ją usunąć. Niestety
raczej nikt z nas nie wozi na co dzień
wozi w bagażniku sprzętu do cięcia
metalu. Najprostszą metodą, na po-
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zbycie się kłódki jest odkręcenie
klamki. Jeśli nie umiemy, bądź nie
możemy tego zrobić, najlepiej będzie udać się do ślusarza, który powinien szybko poradzić sobie
z problemem nie uszkadzając przy
tym lakieru. Możemy również pojechać do domu (bądź zrobić sobie
wycieczkę do sklepu z narzędziami)
i za pomocą odpowiedniego sprzętu
przeciąć i usunąć kłódkę. Pamiętajmy również, aby tego typu zdarzenie zgłosić na policję.
Policjanci ostrzegają:
● metoda na tak zwaną kłódkę
to kolejny sposób na wyłudzenie naszych pieniędzy,
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● w okresie przedświątecznym
oszuści, naciągacze, liczą, że
zaangażowani w przedświąteczne przygotowania będziemy mniej czujni,
● każda sytuacja, która odbiega
od normy, może być pułapką.

Policjanci apelują:
● Zachowajmy ostrożność.
● Nie dajmy się zmanipulować,
nie ulegajmy sugestiom.
● Nie działajmy impulsywnie
i bez zastanowienia.
● O wszelkich nieprawidłowościach informujmy służby.

■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 18 grudnia 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT, serwisowany

n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

15.900 zł

n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

7.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

69.900 zł
VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
MAZDA 3
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

61.900 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

49.500 zł
169.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

 76.000 zł - 99.000 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 1998r., I-wł.

 3.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

7.900 zł
 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT

248.800 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

 21.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

2.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

12.000 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 28.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

n VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT,
serwisowany

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

21.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, 19 tys. km, krajowy, I-wł., gwarancja

16.900 zł

98.900 zł

72.900 zł

n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

 14.400 zł

n NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

45.000 zł
20.900 zł
 7.900 zł
 17.900 zł
 36.000 zł netto

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

 42.000zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

 46.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

6.900 zł
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STYCZEŃ
→Prokuratura bada sprawę śmierci 32-letniej kobiety. Częstochowianka zmarła w Nowy Rok, dwa
dni po cesarskim cięciu. Rodzina zmarłej wini za
śmierć personel miejskiego szpitala.
→Ponad 4 tysiące kibiców wzięło udział w 12.
Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę.
→Giełda Staroci zmieniła swoją lokalizację – zamiast na Rynku Wieluńskim będzie odbywać się
na targowisku przy Rynku Narutowicza w dzielnicy Zawodzie.
→W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Częstochowie oddano do użytku trzy nowe
oddziały – ortopedii i chirurgii urazowej, rehabilitacji
kardiologicznej oraz chorób wewnętrznych.
→Częstochowska firma Eltrox została nowym
sponsorem tytularnym klubu Włókniarz. Podpisana umowa obowiązywać będzie przynajmniej
do końca 2020 roku.
→Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19- letni
mieszkaniec Lublińca. Młody mężczyzna przyszedł do siostry. Groził, że ją zabije. W pewnym
momencie chwycił za kij od szczotki i kilkukrotnie uderzył nim w głowę dwuletnie dziecko.
Obrażenia realnie zagrażały życiu dziewczynki.
Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował 19-latka na trzy miesiące.

LUTY
→Zakończyła się głośna sprawa gwałciciela prostytutek z trasy DK-1 oraz zabójstwo obywatelki
Bułgarii. Sąd zdecydował, że Konrad J. spędzi 17 lat
w więzieniu.
→Zapadła decyzja o budowie obwodnic Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. Ma
ona rozpocząć się w 2024 roku.
→Bulwersujące zdarzenie w częstochowskiej dzielnicy Północ. 27- letni obywatel Gruzji zaczepił wracającą z pracy 41-letnią kobietę pod pozorem
zapytania o dyskotekę. Chwilę później mężczyzna
rzucił się na nią, zgwałcił, a później okradł. Obcokrajowiec został już aresztowany. Grozi mu do 12
lat więzienia.
→Pojawił się kontrowersyjny pomysł, aby w naszym mieście (przy ulicy Dojazdowej) powstała instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF.
→40-latka nie żyje - to tragiczny efekt wypadku,
do którego doszło w rezerwacie Sokole Góry na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kobieta spadła
z dużej wysokości.
→Strach przed koronawirusem dotarł do Częstochowy. Popyt na maseczki ochronne, nazywane również maseczkami antywirusowymi
drastycznie rośnie. Większość aptek w mieście
nie posiada już ich na stanie.
→W siedmiu szpitalach w województwie śląskim
zorganizowano oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne. Łączna liczba łóżek w placówkach
wynosi 203. A wszystko to w związku z epidemią
koronawirusa.
→Eltrox Włókniarz Częstochowa zaprezentował
się przed kibicami w nowym składzie! Fani biało-zielonych rozpoczęli tym samym odliczanie do
pierwszego meczu.
→Koperty z ofertami na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z modernizacją stadionu Rakowa zostały otwarte. Do
przetargu przystąpiły 4 firmy, ale tylko jedna z ofert
zmieściła się w zaplanowanym budżecie.
→Częstochowscy radni zdecydowali: wracamy do
pierwszego, prawowitego herbu naszego miasta.
W miejscu czarnego kruka pojawił się złoty orzeł.
→Wzrosły opłaty w płatnej strefie parkowanie – za
godzinę postoju zamiast 2 zł zapłacimy 3 zł.

MARZEC
→W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Częstochowie oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wprowadzono zakaz odwiedzin. Wojewoda śląski zarządził stan wyższej
gotowości. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach uruchomiono
laboratorium, w którym badane są próbki na
obecność koronawirusa.
→40 bezdzietnych par z naszego miasta zgłosiło
się do udziału w miejskim programie dofinansowującym zabiegi in vitro.
→Służby poszukują pacjenta, który uciekł z izby
przyjęć oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Zniknął,

co się wydarzyło w 2020r.

gdy personel placówki przygotowywał dokumentację medyczną. O całej sprawie został powiadomiony sanepid.
→Częstochowski urząd miasta podjął decyzję
o czasowej modyfikacji pracy jednostek miejskich.
Większość spraw urzędowych możemy załatwiać
wyłącznie za pośrednictwem drogi elektronicznej
czy telefonicznej. Obostrzenia wprowadzono również w komunikacji miejskiej.
→Olsztyńska rada gminy przyjęła uchwałę
w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do
odzyskania praw miejskich.
→Pochodzący z Częstochowy kompozytor i dyrygent – Paweł Łukaszewski - został laureatem
tegorocznych nagród ,,Fryderyka” w kategoriach
,,album roku – muzyka symfoniczna” oraz ,,najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej”.
→Do częstochowskiego szpitala trafiła sześcioletnia dziewczynka zakażona Covid-19. Nie jest
ona mieszkanką naszego miasta. Została przetransportowana ze szpitala z Zawiercia prosto na
oddział zakaźny.
→W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie 57-letnia pensjonariuszka
udusiła swoją 72-letnią współlokatorkę. Kobieta
usłyszała zarzut zabójstwa.
→Pierwszy z dziesięciu nowych tramwajów dotarł z bydgoskiej firmy PESA do częstochowskiej zajezdni przy al. Niepodległości.
→Fortum podjęło decyzję, że przy ulicy Dojazdowej
w Częstochowie nie wybuduje - budzącej mnóstwo
kontrowersji - instalacji do produkcji RDF. Decyzja
zapadła po analizach oraz rozmowach z władzami
miasta. Fortum jednak nadal rozważa budowę instalacji do produkcji RDF w naszym mieście i będzie
poszukiwało odpowiedniej lokalizacji.
→Firma InterHall z Katowic ma zająć się przebudową piłkarskiego stadionu Rakowa.
→W związku z epidemią koronawirusa w całym
kraju wprowadzone zostały liczne ograniczenia
m.in. dotyczące nauki w szkołach, a także przemieszczania się.
→Na szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zostało przyjęte małżeństwo w starszym wieku. Jak się
okazało, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny testy
na obecność koronawirusa wyszły pozytywnie.
W efekcie SOR został zamknięty.

KWIECIEŃ
→Decyzją rady miasta wzrosły opłaty za śmieci. Od
lipca zapłacimy 29 zł za odpady segregowane lub
58 zł za niesegregowane zapłacimy. Jest to stawka
miesięczna liczona od osoby.
→Siedem respiratorów, sprzęt ochrony osobistej
i środki dezynfekcji trafią do miejskiego szpitala,
a 300 specjalistycznych kombinezonów do pogotowia ratunkowego. To efekt przesunięcia miliona
złotych z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa związaną z epidemią, na które podczas ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni.
→Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
w Częstochowie został doposażony w nowy
sprzęt. Dokupiono między innymi jedenaście respiratorów. Koszt wszystkich urządzeń wyniósł
prawie 1,3 mln zł.
→Częstochowscy strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec kilkudziesięciu osób, które zgromadziły się przed rynkiem na Zawodziu i nie zachowały
między sobą wymaganych 2 metrów odstępu.
→Prezydent Częstochowy apeluje do Ministra
Zdrowia o uruchomienie w północnym subregionie województwa śląskiego laboratorium, w
którym wykonywane byłyby testy na obecność
koronawirusa.
→57-latek zwrócił uwagę dwóm mieszkańcom
Częstochowy, aby... przestali kopać kota. Ci zareagowali agresją. Rzucili się na mężczyznę. Dotkliwie go pobili metalowymi i drewnianymi
przedmiotami. Później ukradli mu samochód
i odjechali z miejsca zdarzenia. Kilka ulic dalej
podpalili pojazd i uciekli...
→Rozpoczęły się właściwe prace przy budowie
odwodnienia dzielnicy Północy. Przy okazji realizacji
tego zadania poprawi się jakość tamtejszych dróg.
Ulice Lawendowa, Hiacyntowa i część ul. św. Brata
Alberta przejdą metamorfozę. Poza nowymi jezdniami, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe.
→Olsztyn i Żarki wygrały konkurs i dostaną dofinansowanie unijne na budowę trasy rowerowej przez
całe Zrębice aż do Żarek.

→Zmarł Zbisław Janikowski, literat i znawca historii. Częstochowianin wydał wiele publikacji o naszym mieście i regionie. Pisał również dla dzieci. Był
społecznikiem. Kochał swoje miasto i dokumentował jego życie kulturalne. Zawsze uśmiechnięty,
uprzejmy, pełen pasji... Bez niego Częstochowa nie
będzie już taka sama...
→Dwuletnie dziecko w samej piżamie na bosaka
spacerowało wzdłuż dwupasmowej drogi w dzielnicy Północ. Na szczęście zauważyło go przejeżdżające w pobliżu małżeństwo. Para natychmiast
zadzwoniła na policję i do momentu przyjazdu
funkcjonariuszy, zajęła się chłopcem. Jak się okazało, rodzice pojechali na zakupy, a dziecko zostało
pod opieką dziadka.
→Dwóch mężczyzn zaatakowało 42-letniego częstochowianina, po tym jak zwrócił im uwagę, aby
nie załatwiał potrzeb fizjologicznych w bramie. Napastnicy rzucili się na swoją ofiarę bijąc i kopiąc po
całym ciele. Gdy 42-latek nie miał już siły się bronić,
okradli go. Decyzją sądu jeden ze sprawców trafił
do aresztu, a względem drugiego prokurator zastosował policyjny dozór.
→W Częstochowie, a także w powiecie częstochowskim pojawią się tzw. wymazobusy, czyli specjalne
ambulanse do pobierania wymazów od mieszkanek i mieszkańców mających wskazania do testów na obecność wirusa COVID-19.
→123 mln zł na walkę z koronawirusem w województwie śląskim zostały podzielone. Wsparcie trafi
w sumie do 27 podmiotów medycznych w naszym
regionie - w tym do szpitala wojewódzkiego, miejskiego, a także stacji pogotowia w Częstochowie.
→Do Miejskiego Szpitala Zespolonego trafił sprzęt
medyczny i środki ochrony osobistej o wartości
prawie 400 tysięcy podarowane przez lokalną firmę
x-kom.
→Rok pozbawienia wolności grozi mieszkance
Częstochowy, która po otrzymaniu pozytywnego
wyniku testu na obecność koronawirusa, wybrała
się na zakupy... Wobec nieodpowiedzialnej kobiety
zostało wszczęte postępowanie karne.
→Laboratorium Genetyczne Gyncentrum uruchomiło specjalną strefę diagnostyczną COVID-19
„drive thru” dla osób prywatnych. Koszt badania
to 500 zł.
→Dwa parkingi przy Parku Lisiniec będą płatne.
Za godzinę postoju przy ul. św. Jadwigi i od strony
ul. Toruńskiej trzeba będzie zapłacić 3 złote.
→Najnowszy krążek Muńka Staszczyka „Syn
Miasta” osiągnął pułap „Złotej Płyty”. Krążek jest
dla niego szczególnie ważny, bo powstawał tuż
przed chorobą, a ostatnie szlify otrzymał już…
ze szpitalnego łóżka.
→Częstochowianin Jakub Cieślik znalazł się w prestiżowej grupie czterdziestu obiecujących architektów i projektantów z Europy, będących przed
czterdziestką. Na listę “40 under 40” trafił jako jeden
z trzech Polaków.
→Pożar w lesie w miejscowości Teodorów.
W sumie spłonęło sześć hektarów lasu i dwanaście
hektarów nieużytków. Pożar udało się opanować,
niestety podczas akcji spłonął ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, należący do Ochotniczej Straży Pożarnej Janów.

MAJ
→Umowa o dofinansowanie modernizacji
stadionu przy ul. Limanowskiego 83 kwotą 10
milionów złotych została już podpisana przez Ministerstwo Turystyki i Sportu, a także przedstawicieli Urzędu Miasta w Częstochowie. Inwestycja nie
może się jednak rozpocząć, bo konsorcjum firm
Stadion Pro i Granit-Tec odwołało się od wyniku
procedury przetargowej.
→Nowym przeorem Jasnej Góry został o. Samuel
Pacholski. Jego kadencja będzie trwać 3 lata.
→Na częstochowskie tory wyjechał pierwszy z dziesięciu zamówionych Twistów drugiej generacji.
→Bestialski czyn w Kłobucku. 40-latek zabił psa
należącego do znajomego. Poderżnął zwierzęciu
gardło i kilka razy uderzył je obuchem siekiery
w głowę. Zatrzymany był pijany, miał prawie 3,5
promila. Trafił do policyjnego aresztu.
→Dożywocie grozi 68-letniemu mieszkańcowi
Myszkowa, który zaatakował tasakiem swoją żonę.
Mężczyzna uderzył ją w głowę. Gdy na miejsce przybyli policjanci, zaatakował ich nożem kuchennym.
Myszkowianin usłyszał zarzuty zabójstwa i czynnej
napaści na interweniujących funkcjonariuszy
→St. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk został nowym komendantem miejskim PSP w Częstochowie. Na

stanowisku zastąpił st.bryg. mgr inż. Jarosława
Piotrowskiego.
→Naukowcy z UJD opracowali dwuskładnikowy
lek, który może znaleźć zastosowanie nie tylko w leczeniu choroby COVID-19, spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, ale także
w zapobieganiu jej rozwinięcia się oraz we wzmocnieniu odpowiedzi immunologicznej skierowanej
przeciw SARS-CoV-2. Wynalazek został zgłoszony
w Urzędzie Patentowym RP.
→Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta
za ubiegły rok. Ponadto przyjęto również sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2019 rok. Prezydentowi
udzielono absolutorium.
→Prezydent RP Andrzej Duda gościł w niedzielę,
24 maja na Jasnej Górze. Uczestniczył we Mszy
św. w ramach 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Służby Zdrowia.

CZERWIEC
→Jedna z częstochowskich hybryd została przywrócona do życia. Pojazd przeszedł już modyfikację, która jest efektem współpracy MPK z firmą
Autosan z Sanoka. Zmiany w układzie technicznym
i ustawieniach mają pozwolić na bardziej komfortową i bezpieczną eksploatację.
→Społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wybrała rektora. Funkcję tę – po raz drugi – pełnić
będzie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Jej
kadencja zakończy się w roku 2024.
→PZPN pozytywnie rozpatrzył wniosek Rakowa
o przyznanie licencji na udział w rozgrywkach
PKO Ekstraklasy i rozgrywkach UEFA w sezonie
2020/2021.
→Zarząd Włókniarza Częstochowa poinformował, że stadion przy ul. Olsztyńskiej ma nowego sponsora tytularnego. Od czerwca nazywa
się Arena zielona-energia.com.
→Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła
decyzję o uruchomieniu procesu dotyczącego
zwolnień grupowych.
→Prokuratura Rejonowa w Myszkowie prowadzi
śledztwo w sprawie byłego proboszcza w gminie
Niegowa w powiecie myszkowskim. Ksiądz miał
molestować nieletniego ministranta.
→Do jednego z oddziałów bankowych przy alei
Wyzwolenia w Częstochowie weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn i zażądało wydania pieniędzy. Bandyci mieli ze sobą siekierę i przedmiot
przypominający broń. Jak wynika z nieoficjalnych
informacji pracownik banku zachował jednak
zimną krew i... rzucił w nich krzesłem. Niedoszli
złodzieje rzucili się do ucieczki i... niefortunnie natknęli się na policjantów.
→W trakcie prac przy budowie drogi przy ulicy Brata
Alberta znaleziono niewybuch. Policjanci z przeszkoleniem pirotechnicznym, których skierowano
na miejsce, potwierdzili, że pocisk pochodzi prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
→Państwowa Komisja Wyborcza podała dane
z 87,16 proc. obwodów głosowania. Andrzej
Duda ma w nich 45,24 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. Również w Częstochowie
większość głosów oddano na dotychczas urzędującego prezydenta.

LIPIEC
→Zakończyły się prace nad koncepcją budowy
drogi i ścieżki rowerowej łączącej Biskupice w powiecie częstochowskim i Choroń w powiecie
myszkowskim. W efekcie powstałoby połączenie
rowerowe Częstochowa – Olsztyn – gmina Poraj.
→Radni zdecydowali: Włókniarz i Raków otrzymają o milion złotych mniej dotacji na promocję
miasta poprzez sport. Środki te będą przeznaczone
na wsparcie częstochowskiego szpitala, który pozostaje w niezwykle trudnej sytuacji finansowej.
→Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał na sześć
lat więzienia Dariusza P. Założyciel i trener Klubu
Sportów Walki Start Częstochowa odpowiadał za
molestowanie nastoletnich zawodników.
→Miasto było zmuszone po raz kolejny rozstrzygnąć przetarg dotyczący zadania pn. „Centrum
Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława
Limanowskiego 83”. Ponownie zwyciężyła firma InterHall z Katowic. Umowa została podpisana.
→Podobnie jak 5 lat temu, tak i tym razem, tuż po

co się wydarzyło w 2020r.
wyborze na najwyższy urząd w państwie przybył na
Jasną Górę prezydent RP Andrzej Duda.
→U zbiegu ulic Syrokomli i Fredry w Częstochowie
powstanie nowy blok komunalny. Na lokatorów
będą w nim czekać 24 mieszkania. Inwestycja ma
zostać zrealizowana do końca maja 2022 roku.
→Ognisko zakażeń COVID-19 w Częstochowie
Osiemnaście przypadków potwierdzono w domu
zgromadzenia sióstr obliczanek przy ul. Kubiny.
Jedna wymagała hospitalizacji, pozostałe są pod
nadzorem służb.
→Mł. bryg. Marek Radosz został powołany
na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP
w Częstochowie. Wcześniej był on zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.
→W naszym mieście powstanie pierwszy w kraju
sklep rosyjskiej sieci Mere. To jeden z bardziej charakterystycznych dyskontów – towar bowiem
sprzedawany jest bezpośrednio z palet.
→Powstanie nowoczesnych pracowni, zakup najnowszej generacji angiografu i specjalistycznego
sprzętu medyczny do badań w kierunku wirusa
SARS- -COV-2 – między innymi takie inwestycje
zrealizowano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. Wkrótce rozpocznie się remont oddziału neurochirurgii, a także
budowa trzech sal operacyjnych i oddziału chirurgii onkologicznej. Łącznie na inwestycję placówka wyda około 50 mln zł.
→Na terenie DPS w Lublińcu znaleziono szczątki.
Z ustaleń wynika, że to 85-letni pensjonariusz, który
zaginął przed dwoma laty...

SIERPIEŃ
→87-letniego częstochowianin utonął w zbiorniku wodnym „Michalina”, a 40-letni mężczyzna
na „Bałtyku”.
→Pod zamkiem w Olsztynie archeolodzy odkryli
prawdopodobnie największy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej system jaskiń.
→Efektem porozumienia, które miasto zawarło
z firmą Hillwood będzie nowa droga między ulicami Jaskrowską a Warszawską. Posłuży ona
obsłudze komunikacyjnej przyszłego centrum logistycznego firmy, ale będzie też dostępna dla wszystkich kierujących, usprawniając poruszanie się po
tym rejonie miasta
→Były wiceprezydent Częstochowy – Mirosław
Soborak – nie żyje. Miał 59 lat.
→W wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP
na błoniach jasnogórskich odbyło się wyjątkowe
widowisko muzyczne będące dziękczynieniem za
życie papieża św. Jana Pawła II. Na scenie wystąpili
między innymi zespół Pectus, Anna Wyszkoni, Łukasza Zagrobelnego, czy Halina Mlynkova. Koncert
poprowadzili Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.
→Na Jasnej Górze odbyły się obchody największej
w roku uroczystości - Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Każdego roku na to święto wędrowały na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzymów w tym roku ze względu na reżim sanitarny przybyły
dużo mniejsze grupy pieszych pielgrzymów.
→W Chałkowie w powiecie kłobuckim interweniowało pogotowie ratunkowe. Ratownicy ewakuowali kilkunastu Ukraińców z podejrzeniem
zakażenia koronawirusem. Chorzy trafili do szpitala. 19 Ukraińców, w tym 15 z objawami zakażenia
koronawirusa trafiło z Wąsosza do Chałkowa, byli
bez pomocy medycznej i żywności.
→Dobra wiadomość dla częstochowskiego MPK.
Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę
między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
w Częstochowie. Dotyczyła ona projektu związanego z autobusowymi hybrydami.
→90 uczestników wesela, jakie odbyło się niespełna dwa tygodnie temu w okolicach Myszkowa
objęto kwarantanną, gdy okazało się, że jeden
z przygrywających gościom do tańca muzyków jest
zakażony koronawirusem. Zakażone są co najmniej
22 osoby, które bawiły się na tym weselu.
→Trener Włókniarza Marek Cieślak złożył rezygnację. Komisja Orzekająca Ligi zweryfikowała mecz
11. rundy PGE Ekstraligi i zadecydowała o walkowerze na korzyść Moje Bermudy Stalą Gorzów.
→Bulwersujące odkrycie na jednej z posesji
w Myszkowie. Kobieta wynajmująca jeden z tamtejszych domów wyprowadziła się. Nie zabrała
jednak ze sobą czterech psów. Zostawiła je bez jedzenia i picia. Czworonogi zostały uratowane przez

członków fundacji „Do serca przytul psa”. Były
w agonalnym stanie.
→21-letnia mieszkanka Częstochowy nie żyje to efekt tragicznego wypadku, do którego doszło
na DK1. Młoda kobieta straciła panowanie nad
prowadzonym BMW i uderzyła w bariery energochłonne. Doszło do dachowania, w trakcie którego
kierująca wypadła z pojazdu.
→Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło
przy ul. Warszawskiej w Częstochowie. Kierujący
audi prawdopodobnie zasnął za kierownicą, wypadł z drogi, uderzył w zaparkowane na poboczu
renault, po czym wjechał w ścianę niezamieszkałego budynku.
→Dzięki rozszerzeniu porozumienia między
Częstochową a Mstowem, autobusy MPK linii 30
pojadą do Mstowa. Obsłużą także inne miejscowości tej gminy – w sumie zlokalizowano tam 12
przystanków.
→Spółka Sunningwell Steel wygrała przetarg na
sprzedaż będącej w upadłości ISD Huty Częstochowa. Spółka ma zapłacić 220 mln zł. W pierwszym przetargu nie było chętnych.
→Rafał Piotrowski, dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, pełni obowiązki naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy.

WRZESIEŃ
→Na częstochowskie drogi wyjechał autobus elektryczny wyprodukowany przez firmę Autosan.
→W wieku 92 lat zmarł kpt. Tadeusz Muszyński, kombatant, weteran walki o niepodległość. Ceremonia
pogrzebowa zmarłego odbyła się 1 września.
→Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze.
→Patrycja Pacak zajęła pierwsze miejsce w Pucharze Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Intermediate. Co ciekawe, był to jej debiut!
→W 81. rocznicę „Krwawego Poniedziałku” na
Cmentarzu Komunalnym pogrzebano szczątki trzynastu ofiar, które znaleziono w lipcu ubiegłego roku
podczas prac remontowych w okolicach Archikatedry Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej.
→Nie udało się uratować czternastoletniego chłopca,
który w miejscowości Rudnik Wielki przewrócił się
na rowerze i zranił trzymanym w ręku nożem.
→Przedstawiciele władz miasta i szwedzkiego
koncernu IKEA podpisali porozumienie, w efekcie
którego firma będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw.
Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim.
→Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie jest
pierwszą częstochowską placówką oświatową,
w której potwierdzono przypadek ucznia zakażonego wirusem COVID-19.
→Ponad 1000 propozycji zadań zgłoszono do budżetu obywatelskiego w Częstochowie. To rekord
w historii wszystkich VII edycji.
→W Częstochowie kręcono zdjęcia do serialu pod
roboczym tytułem „Elza”, którego reżyserem jest
Jan Holoubek.
→W mieście pojawią się pierwsze pojemniki, do
których będzie można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Łącznie na terenie miasta
będzie ich 32.
→Bulwersujące zdarzenie przed Zespołem Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Na nagraniu, które
krąży w sieci widać brutalny atak jednej z uczennic
na drugą. Najbardziej przerażający jest jednak fakt,
że całe zajście obserwuje wielu uczniów. Żaden z
nich nie zareagował...
→Do dość nietypowego zdarzenia doszło w centrum Częstochowy. Policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego, który z
salonu samochodowego ukradł Renault Master.
Młody mężczyzna stwierdził jednak, że do rzeczonego samochodu wsiadł w Kępnie i nie wie, jak
znalazł się w Częstochowie.
→W Sądzie Okręgowym w Częstochowie ruszył
proces Wiesława W. Przedsiębiorca z Częstochowy spowodował śmiertelny wypadek w Kolonii Wierzchowisku, w którym zginął 22-letni
mężczyzna. Oskarżony przyznał się do winy. Żałował i przepraszał.
→300 samotnych i nie w pełni samodzielnych
osób powyżej 65. roku życia będzie mogło skorzystać z bezpłatnego wsparcia oferowanego
przez miasto. A wszystko to za sprawą projektu

zdalnych usług opieki medycznej i społecznej
„W ochronie zdrowia i życia”.
→Budowa oczyszczalni ścieków w Karolinie dobiega końca. Gmina Rędziny otrzymała na nią
około 2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki
uruchomieniu instalacji o takich mocach przerobowych, będzie mogła swobodnie rozbudowywać
sieć kanalizacji sanitarnej. To jedna z największych
inwestycji w historii gminy.
→Piotr Grzybowski, który do tej pory pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, został nowym zastępcą
prezydenta miasta. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Babczyńskiego.
→53 drzewa - w zdecydowanej większości topole
i lipy - zniknęły z pasa znajdującego się przy alei
Niepodległości. Wycinka wywołała ogromne oburzenie wśród mieszkańców.
→Kilkanaście zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem, który wybuchł w budynku szkoły
przy ulicy Piłsudskiego w Lublińcu. Spaleniu uległa
konstrukcja dachu i poddasze. Miejsce zdarzenia
zabezpieczają policjanci. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.
→Do Częstochowy dotarły już wszystkie zamówione Twisty drugiej generacji. W sumie jest ich
dziesięć. Pojazdy, które kosztowały łącznie około
90 mln złotych, dostarczyła bydgoska firma PESA.
Ich dostawa i zakup to projekt dofinansowany ze
środków unijnych.

PAŹDZIERNIK
→Vendo Park, który powstał przy alei Niepodległości w Częstochowie przyjmuje już klientów. To
jeden z największych parków handlowych w sieci
rozwijanej przez dewelopera Trei Real Estate Poland. W obiekcie znajdziemy 13 sklepów.
→Do ośmiu lat więzienia grozi 23-latkowi, który
w naszym mieście napadał na kobiety na tle seksualnym. W sumie dopuścił się pięciu przestępstw. Za
każdym razem schemat działania był taki sam. Wybierał swoją ofiarę w środkach komunikacji miejskiej i wysiadał za nią na przystanku. Po przejściu
kilkudziesięciu metrów atakował. Za każdym razem
jednak uciekał spłoszony.
→Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
NMP w Częstochowie uruchomił przy ul. PCK 7
mobilny punkt pobrań wymazu w kierunku
COVID-19 (tzw. drive-thru). Będą mogli z niego
korzystać zarówno pacjenci kierowani na oddziały, jak również osoby prywatne. Cena badania dla pojedynczej osoby to 350 zł.
→Rzeka Warta w Częstochowie została zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Inspektorzy częstochowskiej Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
sprawdzili również stan Stradomki i Konopki. One
również okazały się zanieczyszczone.
→Ognisko COVID-19 wśród częstochowskich policjantów.
→Spółka Sunningwell Steel, która wygrała przetarg na sprzedaż będącej w upadłości ISD Huty Częstochowa nie zapłaciła 220 mln zł. Sąd gospodarczy
unieważnił przetarg z winy oferenta.
→Zmarł ksiądz Sławomir Kaczmarek, proboszcz
parafii świętego Walentego w Konopiskach. Duchowny był zarażony Covid-19.
→Pomimo zakazu organizowania imprez w całej
Polsce, częstochowski klub Don Kichot zaprosił
na huczną zabawę. W sprawie zostało wszczęte
śledztwo.
→Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 87-letniej
kobiety. Starsza pani była wożona karetką od
szpitala do szpitala przez dwie godziny, nie uzyskała pomocy i zmarła.
→Sytuacja epidemiczna w Częstochowie i okolicach ulega ciągłemu zaostrzeniu.. Karetki czekają w kolejce przed szpitalami.
→Częstochowa otrzyma pieniądze na przebudowę ulicy Złotej. Koszt inwestycji to ponad 8,6
mln zł, z czego 5,1 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie przyznane w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
→Na ulice polskich miast wychodzą protestujący, by wyrazić swój sprzeciw wobec orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o tym,
że aborcja z powodu wad płodu jest niezgodna
z konstytucją. Do sprzeciwu przyłączyli się również mieszkańcy naszego miasta, którzy tłumnie
stawili się na placu Biegańskiego. Podczas jednego z protestów nie obyło się bez incydentów.
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Na protestujących u stóp Jasnej Góry czekali
przedstawiciele środowisk kibicowskich i osoby
związane z PiSem. Obie grupy rozdzielał kordon
policjantów. W pewnym momencie funkcjonariusze sięgnęli po gaz łzawiący.
→Nietypowe zdarzenie w Przystajni. Pijany kierowca audi zderzył się z... innym pijanym kierowcą
audi. Co ciekawe, żaden z panów nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.
→Trener Marek Papszun będzie nadal trenerem
Rakowa.

LISTOPADA
→Adam Małysz dołączył do grona absolwentów
Politechniki Częstochowskiej. Pomyślnie obronił on
pracę magisterską na kierunku zarządzanie.
→Na wniosek prezydenta, radni zgodzili się na
przekazanie spółce ZGM „TBS”, na własność
działek w dzielnicy Częstochówka-Parkitka. Ze
wstępnych koncepcji wynika, że ma na nich
powstać trzynaście czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się
około 350 mieszkań czynszowych.
→W Częstochowie wzrosła liczba zgonów.
Miasto postanowiło nie czekać na ostatni moment i zamówiło kontener-chłodnię do przechowywania ciał. W pierwszy weekend listopada
zabrakło miejsc na ciała.
→Częstochowska kultura poniosła i nadal ponosi
duże straty związane ze skutkami epidemii. Obostrzenia uniemożliwiają np. działalność koncertową
czy organizację spektakli z publicznością. Dlatego władze miasta zdecydowały o przesunięciu
środków budżetowych i wsparciu miejskich instytucji kultury do końca roku kwotą ponad 1 mln zł.
→W Częstochowie będzie można oddać osocze. Separator dotarł do naszego miasta w listopadzie.
→Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na
drodze krajowej w gminie Janów. 18-latka siedząca
za kierownicą prawdopodobnie nie dostosowała
prędkości do warunków, straciła panowanie nad
pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Jadące
z nią dwuletnie dziecko nie przeżyło tego zdarzenia.
→Około stu częstochowskich taksówkarzy wzięło
udział w ogólnopolskim proteście. – W związku
z obostrzeniami nasze obroty drastycznie spadły.
Niestety nikt nie pomyślał o tym, aby objąć nas rządową pomocą. Wielu z nas wkrótce zbankrutuje –
mówili rozgoryczeni.
→Pedofil z Huty Starej spędzi w więzieniu cztery
lata - tak orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. 80latek odpowiadał za wielokrotne zgwałcenie niepełnosprawnej 14-latki.

GRUDZIEŃ
→Zakończyła się budowa Promenady Śródmiejskiej. Powstała ona na terenie dawnego „Węglobloku” – między aleją Wolności a ul. Śląską.
Niezagospodarowany wcześniej teren blisko ścisłego centrum miasta stał się przyjaznym miejscem
spacerów i rekreacji na powietrzu.
→Na Starym Rynku rozpoczął się montaż balansujących rzeźb autorstwa Jerzego Kędziory. W sumie
będzie ich 14. Wcześniej kolorowe oblicze zaprezentowała „tańcząca” fontanna.
→Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Michałowi G., dotyczący obrazy uczuć religijnych
poprzez prezentowanie obrazu Matki Bożej z tęczową aureolą. Oskarżony może trafić do więzienia nawet na dwa lata.
→Teatr From Poland mieszczący się przy alei NMP
2 przeszedł do historii. Budynek, w którym do tej
pory funkcjonował wkrótce zostanie wyburzony.
→Częstochowscy radni zgodzili się, by nowe rondo,
które powstało u zbiegu ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i alei Bohaterów Monte Cassino, nazwać
Rondem Praw Kobiet.
→W naszym mieście opłata za wywóz śmieci uzależniona będzie od zużycia wody. Nową stawką
zostaną objęte osoby mieszkające w zabudowie
wielorodzinnej. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą dalej płacić od liczby osób.
→Syndyk upadłej Huty Częstochowa wypowiedział spółce Suningwell umowę dzierżawy, przejął
także 1,2 tysiąca pracowników. Powodem wypowiedzenia umowy dzierżawy było nierealizowanie
przez byłego dzierżawcę zobowiązań produkcyjnych oraz doprowadzenie do wstrzymania dostaw.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Co region, to obyczaj

Tradycje bożonarodzeniowe
Polska jest niezwykle różnorodnym krajem. W każdym regionie
spotkać można wyjątkowe tradycje bożonarodzeniowe, które mogą być dla nas niemałym zaskoczeniem. Czym wyróżniają się zatem poszczególne regiony?

Pewne tradycje świąteczne są
takie same w całym kraju – przy-

strajamy choinkę, dzielimy się
opłatkiem, śpiewamy kolędy… Co
więc może nas zaskoczyć?

Zwyczaje w Wielkopolsce
Święty Mikołaj to dobrze znana
nam postać, jednak w Wielkopolsce rozdawaniem prezentów
zajmuje się… Gwiazdor. Podobnie
jak nasz brodacz w czerwonej pelerynie, wyposażony jest w rózgę

i wypytuje dzieci, czy były grzeczne.
Postać św. Mikołaja bardziej znana
jest w Poznaniu – wśród dzieci
krąży legenda, że zostawia on
gwiazdkowe paczki, uprzednio
sprawdzając stan czystości butów
wszystkich domowników. Wielkopolskę wyróżniają ponadto świąteczne smakołyki - takie jak na
przykład makiełki. Jest to makaron,
podawany z masą makową.

Zwyczaje na Podhalu

Świąteczne zwyczaje na Podhalu są
ściśle powiązane z kulturą ludową
i religijną. W dawnych czasach stół
obwiązywało się łańcuchem, co
miało zagwarantować, że żaden
z domowników nie opuści rodziny,
a z kolei zwierzęta będą trzymać się
zagrody. Niezwykle istotne było pilnowanie swojej łyżki przy stole,
gdyż jej przypadkowe strącenie
zwiastowało śmierć członka rodziny. Mieszkańcy Podhala wierzą,
że jaka Wigilia, taki cały rok.
W związku z tym niektórzy z nich –
tak jak dawniej, myją się w wodzie,
do której wcześniej wrzuca się monety – ma to przyciągnąć w przyszłości pieniądze. Do dziś w wielu
domach wiesza się podłażniczek,
czyli świerkowe drzewka skierowane czubkiem ku dołowi. Dzień
Bożego Narodzenia jest dniem
bardzo uroczystym na Podhalu –
spędza się go w gronie najbliższej
rodziny i nie wykonuje niepotrzebnych prac. Dzieci i młodzież mają
w zwyczaju kolędować od domu do
domu w przebraniu pastuszków.

Zwyczaje na Podlasiu
Jednym z najważniejszych zwyczajów na Podlasiu jest przygotowywanie potraw ze wszystkich
płodów ziemi, co ma zapewnić urodzaj w kolejnym roku. Przygotowuje
się m.in. kutię i kisiel z owsianej
mąki. Istotna jest również kolejność
zasiadania do stołu – pierwszeństwo mają najstarsi członkowie ro-

dziny. Kultywuje się również
zwyczaj wkładania pod obrus karteczek z żartobliwymi życzeniami
w formie wróżby. Dawniej zamiast
choinki, przynoszono do domu snop
zboża, a kiedy w końcu pojawiło się
znane nam dzisiaj drzewko, z racji
tego, że ubierano je w dniu imienin
Adama i Ewy, nie mogło na nim zabraknąć jabłek (hodowanych specjalnie na tę okazję) i łańcucha,
symbolizującego węża. Choinkę ponadto przyozdabiano orzechami,
cukierkami oraz papierowymi ozdobami.

Zwyczaje na Kaszubach
Na wigilijnym stole kaszubskim
pojawiają się potrawy przygotowane m.in. z grochu, fasoli, maku,
suszonych grzybów i owoców, kapusty i ziemniaków. Dawniej jednak
ilość potraw nie mogła przekroczyć
dziesięciu. Ponadto w tym szczególnym dniu domostwa odwiedzali
kolędnicy w orszaku, składającym
się z policjanta, dziada z babą,
śmierci z kosą, diabła, skaczącego
kozła, bociana zaczepiającego
dziewczyny, niedźwiedzia prowadzonego przez Cygana i żołnierza,
który jechał na drewnianym koniu.
Podobnie jak w Wielkopolsce, zamiast Świętego Mikołaja, do dzieci
z prezentami przychodził Gwiazdor
w kożuchu, obwiązany słomianym
pasem. Pierwszy dzień świąt spędzano w gronie rodzinnym, w kolejnych, odwiedzało się znajomych
i sąsiadów, aby złożyć im życzenia.
■ Paula Nogaj
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Boże Narodzenie na świecie
- Naszą podróż zaczynamy od zachodnich sąsiadów. Wigilijna kolacja w Niemczech jest dość skromna, prawdziwa
uczta odbywa się dopiero następnego dnia. W Boże Narodzenie Niemcy raczą się takimi specjałami jak pieczona
gęś, dziczyzna, Christstollen (bakaliowy keks), Lebkuchen
(pierniczki) oraz grzanym winem. Niemcy wierzą, że tych,
którzy podczas obiadu nie najedzą się do syta, w przyszłym roku spotka wielkie nieszczęście.
- Włosi świętowanie Bożego Narodzenia zaczynają już w pierwszą
niedzielę Adwentu! To moment,
w którym organizowane są liczne
jarmarki. Niezwykle popularny jest
tutaj zwyczaj budowania szopki bożonarodzeniowej. Podobnie, jak
u nas, we Włoszech również spożywa się postną kolację, na którą
składa się aż 13 dań. Dominują oczywiście makarony pod różną postacią, z dodatkiem wykwintnych
sosów i serów. Po kolacji, przy grach
karcianych i tomboli oczekuje się na
pasterkę.
- Wcześniej świętować zaczynają
również Szwedzi – dokładnie cztery
tygodnie przed samymi świętami.
Tradycyjna szwedzka uczta składa
się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku.
Później serwuje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser
pierniczki. W Szwecji nie ma zwyczaju zostawiania wolnego nakrycia
na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają
kolęd, lecz tańczą wokół choinki.

- W Wielkiej Brytanii wigilia nie
jest celebrowana. Jedynie wieczorem wszystkie angielskie dzieci
wywieszają swoje pończochy za
drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je
wypełnione prezentami. Brytyjczycy świętowanie rozpoczynają 25
grudnia uroczystym obiadem
w gronie rodziny czy przyjaciół. Tradycyjny posiłek świąteczny to nadziewany, pieczony indyk. Podobno
przygotowanie takiego to nie lada
wyzwanie, pieczenie go trwa nawet
5 godzin!
- Święta Bożego Narodzenia
pełnią we Francji bardzo ważną rolę.
Francuzi wierzą, że w noc Bożego
Narodzenia sam malutki Pan Jezus
przynosi im podarki i wkłada je do
bucików ustawionych przy kominku. Nie obchodzą jednak tradycyjnej Wigilii – z rodziną
i najbliższymi spotykają się na mszy,
a 25 grudnia siadają do wspólnego
obiadu. W tym czasie na stole nie
może zabraknąć indyka nadziewanego kasztanami i... szampana.
- W Grecji Boże Narodzenie trwa

12 dni! W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną
w pubach, restauracjach, a przy tym
zasypują mnóstwem prezentów! Na
dzień przed Bożym Narodzeniem
i Nowym Rokiem dzieci śpiewają
coś na wzór kolęd, chodząc od domu
do domu. Te kolędy mają błogosławić domostwa. Za to nagradzane
są słodyczami i suszonymi owocami.
W czasie świąt na prawie każdym
stole można znaleźć Christopsomo
(Chleb Chrystusa). Jest to okrągły
bochenek ozdobiony na szczycie
krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co oznacza
długotrwałość.
- Meksykanie również świętują kilkanaście dni – od 16 grudnia dzieci
regularnie codziennie wykonują Posadę – czyli procesję, w trakcie,
której pokazują, jak Józef z Maryją
przez 9 dni szukali miejsca dla siebie.
Każda taka wielodniowa procesja
kończy się rodzinnym przyjęciem
i niszczeniem piniaty – papierowo-gipsowego obiektu, powieszonego
pod sufitem, wypełnionego po
brzegi słodyczami. Samą Wigilię
spędza się gronie rodziny. Potrawy
wigilijne są nad wyraz wyszukane:
zupa rybna z knedlami z mięsa,
ogromny indyk upieczony z wielkim,
wspaniałym ogonem, w całości
upieczona wielkich rozmiarów ryba
morska, którą się je z ziemniakami
w śmietanie.
- Boże Narodzenie w Indiach to
czas kupowania nowych ubrań,
strojenia domów, ulic i wszystkiego,

co tylko da się mniej lub bardziej finezyjnie udekorować, we wszystkie
kolory tęczy. Same święta nie są
jednak zbyt hucznie obchodzone.
Chrześcijańskie rodziny spotykają
się na Wigilii, jednak nie towarzyszy
im iglak, lecz… udekorowane
drzewko bananowe lub mango!
- Święta w Chinach obchodzi niewielka liczba chrześcijan. Z tego też
powodu nie są to dni wolne od pracy.
Przywiązania do tradycyjni bożonarodzeniowej więc nie ma – choć jest
ona obecna, ale wyłącznie ze
względów komercyjnych. W Wigilię
rodziny spotykają się w restauracjach, a potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke.
- W Australii z racji tego, że święta
Bożego Narodzenia wypadają
w czasie letnich wakacji, są one doskonałą okazją do.... szaleństwa na
świeżym powietrzu. Tak, tak, Australijczycy nie siedzą w domu i nie
spędzają czasu na wielogodzinnym
gotowaniu. Wolą surfing, balowanie
na plaży, spotkania na mieście na
wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają "Carols by
Candlelight", czy grillowanie ze znajomymi i rodziną. Spożywają lekkie
dania takie jak owoce morza i sałatki. W Australii tradycyjnej choinki
także nie uświadczycie – zastępuje
je tzw. australijski krzaczek, udekorowany girlandą.
- W Argentynie kolacja wigilijna
rozpoczyna się dopiero około godziny 22/23. Często posiłki spożywa się... przy grillu w ogrodzie. Na
wigilijnym stole często znajdują się
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steki, indyk, sałatki, faszerowane
pomidory, świąteczny chleb czy np.
(w Północnych rejonach kraju) pieczona koza. O północy niebo rozświetla się tysiącem fajerwerków.
Sporo Argentyńczyków zamiast
sztucznych ogni wybiera papierowe
lampiony, które wypuszcza po obiedzie.
- Japończycy w zdecydowanej
większości nie należą do chrześcijan, ale... to nie przeszkadza im
w świętowaniu Bożego Narodzenia.
Łącznie z tym, że w niektórych szkołach jest to dzień wolny od nauki.
Wigilia przypomina nieco... nasze
walentynki. Ten dzień pary spędzają
ze sobą czas i obdarowują się wzajemnie prezentami. Ciekawym zwyczajem jest też ten mówiący
o konieczności zjedzenia w Wigilię...
kurczaka w fast foodzie.
■ Katarzyna Gwara
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Świąteczne rekordy
W Księdze Rekordów Guinnesa
znajdą się takie rekordy, które są
związane ze świętami Bożego Narodzenia – chodzi m.in. o najwyższą sztuczną choinkę na świecie,
najdłuższy list do Świętego Mikołaja czy chociażby największą grupę kolędników. Przedstawiamy
wam najciekawsze.

Świąteczna aura może być inspiracją również dla śmiałków, którzy
marzą o tym, aby ich nazwiska zostały zapisane w Księdze Rekordów
Guinnessa. W kategorii świątecznych rekordów znalazły się między
innymi:

1. Najwyższa sztuczna choinka
na świecie

11 lat działalności Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” przyznała ponad 250 grantów dla
110 partnerskich organizacji pozarządowych i placówek oświatowych w 54 miejscowościach
w Polsce. Razem zrealizowaliśmy blisko 100 projektów w obszarze edukacji, ekologii, czy sportu.
W ciągu
ponad

Dołącz do grona partnerów społecznych Fundacji CEMEX w przyszłym roku!
Skontaktuj się z nami po więcej informacji: fundacja@cemex.com

Największa grupa kolędników zgromadziła się w 2014 roku w Nigerii.
Liczyła ona 27 tysięcy osób.

5. Najsłodsza najwyższa
choinka na świecie
Choć o najwyższych drzewkach świątecznych już było, warto wspomnieć
o jednocześnie najsłodszej choince.
W kategorii najwyższego drzewka
świątecznego z czekolady, rekord ustanowiono w Paryżu w 2010 roku. Jeden
w mieszkańców tego francuskiego
miasta stworzył choinkę, która ważyła
4 tony, a jej wysokość wynosiła 10 metrów. Wykonana została z gorzkiej czekolady o zawartości 65 proc. kakao.

Nowy rekord na najwyższą sztuczną
choinkę na świecie ustanowiono
w 2016 roku w stolicy Sri Lanki.
73-metrowe drzewko ozdobiono
prawdziwymi sosnowymi szyszkami i ubrano w 600 tysięcy światełek LED. Nie mogło zabraknąć
również gwiazdy na czubku, której
średnica wynosiła 6 metrów. Całość konstrukcji wraz z ozdobami
kosztowała 110 tysięcy dolarów.

6. Największa ilość lampek
w jednym miejscu

2. Najwyższa żywa choinka
na świecie

7. Największa choinka
ułożona z ludzi

Ten rekord został ustanowiony
w 1950 roku i do dziś nie został pobity. Najwyższa żywa choinka została ustawiona w centrum
handlowym w Seattle (stan Waszyngton). Mierzyła ona 67 metrów!

Tego wyzwania podejmuje się rokrocznie wiele krajów. Obecny rekord
największej choinki ułożonej z ludzi
został odnotowany w Hondurasie.
Tam w jednym miejscu zebrało się
2945 uczestników ubranych w zielone i czerwone koszulki, aby leżąc na
ziemi stworzyć wzór największej tego
rodzaju choinki na świecie.

3. Najdłuższy list do Świętego
Mikołaja

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.
życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku!

4. Największa grupa
kolędników na świecie

Ponad 25 tysięcy osób zawarło
swoje życzenia w najdłuższym na
świecie liście zaadresowanym do
Świętego Mikołaja w Laponii. Było
ich dokładnie 75 954. Wiadomość
miała formę zwoju o długości blisko
4 kilometrów, a jego waga wynosiła
aż 160 kilogramów. Ciekawym
faktem jest również to, że jego rozwinięcie, przeczytanie i ponowne
złożenie trwało dwie godziny.

Gigantyczna instalacja z lampek została stworzona przez Australijczyka,
który wykorzystał 1 194 380 różnokolorowych i migoczących światełek
LED. Konstrukcja umieszczona w centrum handlowym w miejscowości
Canberra przedstawiała trzy bożonarodzeniowe pudełka prezentowe.

8. Największy Święty Mikołaj
na świecie
Największy pomnik Świętego Mikołaja stanął w okresie świątecznym w Portugalii. Konstrukcja
przedstawiająca postać dobrodzieja mierzyła blisko 30 metrów
wysokości i ważyła 25 ton! Ozdobiono go ponadto 250 tysiącami
elektrycznych lampek.
■ Paula Nogaj
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Jak dbać o gwiazdę betlejemską?
Gdzie kupić gwiazdę betlejemską ?
Gwiazda betlejemska to roślina ciepłolubna - szkodzi jej już temperatura poniżej 15 stopni Celsjusza.
W żadnym wypadku więc nie kupujcie jej na ulicy lub na świątecznych kiermaszach. W grudniu
temperatury w Polsce często spadają poniżej zera i w takie dni
w ogóle nie powinniśmy jej kupować, nawet w sklepach czy kwia-

ciarniach. Jeżeli jednak zdecydujecie
się kupić gwiazdę betlejemską, musicie bardzo uważać w trakcie transportu z kwiaciarni lub innego sklepu
do domu. Trzeba dokładnie zabezpieczać ją papierem lub folią. Po
przyniesieniu do domu postawcie
na oknie, aby oszczędzić jej szoku
termicznego. Dopiero po kilku
dniach można przenieść ją na stół.
UWAGA: objawy przechłodzenia
rośliny to przede wszystkim żółknięcie i opadanie liści.

Jak dbać o gwiazdę
betlejemską?
- Pamiętajcie, że gwiazda
betlejemska lubi światło,
ale nie lubi zbyt dużego nasłonecznienia. Jej liście
łatwo mogą ulec poparzeniu.
Idealna temperatura pomieszczenia to przedział od 18 stopni
do 23 stopni Celsjusza.
- Unikajcie również stawiania jej
zbyt blisko kaloryfera. Gwiazda betlejemska nie lubi również przeciągów, może więc nie przetrwać
wietrzenia
pomieszczenia,
w którym stoi.
- Kwitnie przez około 2 miesiące,
oczywiście pod warunkiem, że będziecie ją prawidłowo pielęgnować.

Jak podlewać gwiazdę betlejemską?
Gwiazda betlejemska nie lubi przelania i przesuszenia. Optymalne
podlewanie to podlewanie letnią
wodą co dwa dni. Warto też raz
w miesiącu do wody wrzucić odżywkę do roślin. Można też dodatkowo codziennie zraszać liście
z pominięciem przykwiatków.
Ziemia w doniczce powinna być
stale lekko wilgotna.

PIELĘGNACJA PO PRZEKWITNIĘCIU
Przekwitniecie następuje pod koniec lutego. Wtedy właśnie należy
przyciąć ją na wysokości 10-15 cm.
Pozostawcie jednak 4-5 najsilniejszych pędów.

pixabay.com

Gwiazda betlejemska to roślina, która jest od dawna symbolem świąt
Bożego Narodzenia. Świetnie prezentuje się właśnie zimą. Wszystko
dzięki liściom, które mogą być czerwone, kremowe, różowe czy zielonkawe. Niestety zapominamy o niej
tuż po Nowym Roku. A szkoda, bo
choć trudno o ponowne kwitnienie,
same liście są wyjątkowo piękne.
Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo
pielęgnować ją przez cały rok.

Jak rozmnażać gwiazdę betlejemską?
Rozmnażanie tej rośliny jest pracochłonne. Należy mieć mocno rozgałęzioną roślinę. Odcinamy
końcówki pędów, które posiadają
3-4 wykształcone już liście. Dalej,
końcówki sadzonki zanurzamy
w środku ukorzeniającym, który
gwarantuje prawidłowy wzrost systemu korzeniowego. Takie preparaty znajdziecie w każdym sklepie
ogrodniczym. Następnie sadzimy
w ziemi torfowej i odstawiamy
w bardzo ciepłe miejsce. Przez 2-3
tygodnie, aż do wykształcenia się
korzeni, młode sadzonki muszą
stale być zraszane kilka razy
dziennie. W dni bardzo upalne
nawet, co 2 lub 3 godziny.

Uprawa gwiazdy betlejemskiej
przez cały rok
Okres spoczynku rośliny potrwa do
maja - w tym czasie rośliny nie podlewamy. Trzeba ją za to przenieść do
chłodnego (14–16°C) i ciemnego
pomieszczenia. Dlaczego? Ponieważ, aby wytworzyła kwiaty, potrzebuje okresowego zaciemnienia.
Mowa tu nie tylko o świetle słonecznym, ale także o sztucznym
oświetleniu. Kiedy światła będzie za
dużo, rozwój kwiatów zostanie zahamowany. Doprowadzi to także do
nadmiernego przyrostu liści.
W maju poinsecję przesadzamy
do nowej doniczki i przenosimy do
ciepłego, jasnego miejsca. Okres
wzrostu trwa od maja do listopada,
trzeba wtedy roślinę obficie podlewać, a od czerwca – także nawozić
co 2 tygodnie nawozem do roślin
o ozdobnych liściach.

Co zrobić, aby gwiazda betlejemska ponownie zakwitła?
Jeżeli chcemy, aby gwiazda betlejemska zakwitła na Boże Narodzenie, zaciemnianie musimy
rozpocząć już we wrześniu. Przykryjmy więc gwiazdę betlejemską
dużym kartonem lub przenieśmy ją
do pomieszczenia, które nie ma dostępu do światła słonecznego ani
sztucznego. Aby pąki kwiatowe się
rozwinęły, poinsecję należy zaciemniać na czternaście-szesnaście godzin każdej doby.

UWAGA!!! Gwiazda betlejemska to roślina trująca
Gwiazda betlejemska zawiera sok
mleczny, który jest trujący i może
powodować podrażnienia skóry.
Trujące soki znajdują się zarówno
w łodydze, liściach, jak i w korzeniach.
Dlatego przy wykonywaniu wszelkich zabiegów, a szczególnie
w czasie przycinania rośliny należy
używać ochronnych rękawiczek.
Wypływanie soku mlecznego
można zatamować, obmywając
pędy (w miejscu cięcia) ciepłą wodą,
a następnie posypując rany sproszkowanym węglem drzewnym.
■
TERESA SZAJER
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Historia drzewka bożonarodzeniowego

Drzewa iglaste symbolizują życie,
radość, a także trwanie i płodność.
Jako element tradycji bożonarodzeniowej pojawiły się już w XVI wieku.
Jednak już znacznie wcześniej wykorzystywano je jako rajskie „drzewo
poznania dobra i zła” podczas wystawianych w okresie Bożego Narodzenia misteriach o Adamie i Ewie.
Tradycja dekorowania choinek narodziła się w Alzacji. Początkowo
drzewka dekorowano ozdobami
z papieru i jabłkami, które nawiązywały właśnie do rajskiego drzewa. Zwyczaj ten
szczególnie chętnie kultywowały protestanckie
Niemcy. Do ich rosnącej
popularności przyczynił się szczególnie Marcin Luter,
który zalecał spędzanie
świąt
w domowym zaciszu. Początkowo
wieszano je pod
sufitem, czubkiem do dołu.
Ślady zwyczaju
dekorowania cho-

inek przedstawił nawet na jednym
z obrazów, niemiecki artysta Lucas
Cranach Starszy - obok żłóbka stoi
drzewko jodłowe ozdobione
gwiazdą i świeczkami. W dalszej kolejności tradycję tę pokochały
Francja i Anglia.
Do Polski przywędrowała wraz
z zaborem pruskim między XVIII
a XIX wiekiem. Zachęcali do tego
stacjonujący na naszych terenach
żołnierze oraz urzędnicy. W tamtych
czasach największą popularność
choinka zyskała wśród arystokracji,
a dopiero późnej przyjęła się wśród
pozostałej ludności. Na wsi choinki
pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym – głównie w rejonach
Polski południowej i centralnej.
Wkrótce zwyczaj przynoszenia choinki do domu stał się obrzędem. Gospodarz w wigilijny poranek szedł do
lasu, a wyniesiona z niego choinka
czy gałęzie, „ukradzione” innemu
światu, za jaki postrzegany był
las, miały przynieść złodziejowi szczęście.
W kościele katolickim
zwyczaj został przyjęty
niechętnie, jednak po
czasie
zaczęto
wiązać znaczenie
choinki z symbolika
biblijnego „drzewa
poznania dobra
i zła.” Dekoracje
choinki przyjmowały
różne
formy - na początku były to
jednak przede
wszystkim
freepik.com

Wysokie lub niskie, naturalne lub
sztuczne, trudno bez nich wyobrazić
sobie święta. Kiedyś dekorowaliśmy je własnoręcznie wykonanymi
ozdobami, dziś najczęściej sięgamy
po sklepowe bombki. To właśnie
dzięki choinkom dom nabiera świątecznej magii. Ale... skąd właściwie
wzięła się tradycja corocznego
ubierania świątecznego drzewka?

jabłka, słodycze, ozdoby z bibuły,
słomy i gwiazda betlejemska. Na gałązkach w wieczór wigilijny zapalano
świeczki i tzw. zimne ognie.

Co mówią ozdoby na choince?
Na Boże Narodzenie najczęściej dekorujemy sosnę lub jodłę. Ludowe
przepowiednie mówią, że zieleń
drzewka to symbol życia, odradzania się, trwania i płodności. Natomiast wierzenia kościelne
informują, że poprzez zielony kolor
drzewka rozumie się witalność. Nie
bez znaczenia są również ozdoby,
które na niej wieszamy. Każda z nich
ma ukrytą symbolikę. Gdy na choince zawisną:

→aniołki - wówczas mamy
zapewnioną opiekę nad domem;
→dzwoneczki – czeka nas radosne
wydarzenie, nowina;
→światełka – chronią nas przez złem
(także złymi ludźmi);
→gwiazda – ukazuje drogę
do domu;
→jabłka – to symbol urody i zdrowia;
→łańcuchy – oznaczają silne więzi
rodzinne oraz chronią dom przed
kłopotami;
→orzechy – ale te zawinięte
w sreberka przyniosą dobrobyt i siłę
→jemioła – pod nią należy się
pocałować i koniecznie musi zostać
do kolejnych świąt by przynieść
szczęście.
■ Katarzyna Gwara
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Rozgrzewające
napoje z różnych
stron świata
Zima to najpiękniejszą pora roku...
Oczywiście wyłącznie dla osób, które
lubią niskie temperatury.|Natomiast
dla tych, którzy preferują cieplejsze
klimaty, zima to czas walki o przetrwanie. Często zastanawiamy się,
w jaki sposób skutecznie się rozgrzać, by nie dopadło nas przeziębienie. Na poczatek proponuję
sprawdzony sposób, czyli ciepły koc
i drzemkę w łóżku. Później należy
przygotować ciepłe i dodające energii posiłki czy napoje. Powinny one
na stałe powinny zagościć w naszym
zimowym jadłospisie. Sposobów na
rozgrzewkę jest naprawdę wiele.
Dziś podajemy kilka przepisów z różnych stron świata.

NIEMCY
GRZANE WINO,
CZYLI GLÖGG Z OWOCAMI
Glögg – to rodzaj grzanego wina, wywodzący się ze Szwecji, ale popularny
jest w całej Skandynawii i Estonii.
PRZEPIS: porcja 4 osoby
Do garnka wlej 750 ml półsłodkiego
wina /białego lub czerwonego/ oraz 1
szklankę wody. Gotuj 5 minut na
małym ogniu. Dodaj szczyptę cyna-

monu,4 goździki, łyżkę miodu, pokrojoną pomarańcze. Następnie gotuj
7 minut. Odcedź. Podawaj gorąco.
Do glögg można dodać także świeże
jabłka, tymianek i duże ilości bakalii.

NAPÓJ IMBIROWY
– NAJPROSTSZY GRZANIEC
Z CHIN
Już w medycynie chińskiej imbir zaliczany był do „gorących” produktów.
To niezwykle charakterystyczna
w smaku roślina.
PRZYGOTOWANIE: na początek zagotuj wodę z imbirem, sokiem z cytryny, pod koniec dodaj miód.
Następnie wszystko starannie wymieszaj.

CHINY - ZUPA MOCY
To wywar mięsno-warzywny. Chińczycy gotują zupę mocy nawet przez
28 dni! To idealne lekarstwo na przeziębienie i osłabienie organizmu.
Składniki:
● 4 litry dobrej jakości wody;
● 3 rodzaje mięsa: indyk,
● kaczka i królik;
● kasza gryczana;
● czerwona kapusta;
● 1 seler;
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pęczek natki pietruszki;
pęczek kopru;
4 marchewki;
1 por (biała część);
2 surowe cebule;
kilka listków laurowych;
kilka ziarenek ziela angielskiego;
suszone lub świeże grzyby;
sól himalajska;
ocet jabłkowy;
żółtko.

PRZYGOTOWANIE: umyj warzywa
i mięso pod zimną wodą. Gotuj
wszystkie składniki minimum 6–8
godz. (im dłużej, tym lepiej) na małym
ogniu. Na koniec dopraw wywar solą
himalajską i dodaj ugotowaną wcześniej niepaloną kaszę gryczaną oraz
surowe żółtko. Gdy skończysz już gotowanie zupy, zlej ją do garnka i wstaw
do lodówki. Popijaj codziennie po
szklance takiego wywaru. W zimne
dni możesz nosić zupę w termosie
i rozgrzewać się popijając po łyku.

TURECKA BOZA
To lekko sfermentowany napój bezalkoholowy produkowany z ziaren, ma
specyficzny, kwaskowaty smak. Choć
napój znany jest na całych Bałkanach,
w Turcji boza króluje, szczególnie
późną jesienią oraz zimą.
Do Polski boza przywieziona przez
Macedończyków, przed II Wojną
Światową. Ten lekko sfermentowany,
kwaskowaty napój produkowany jest
na bazie kaszy jaglanej.
Składniki:
● 150 g suchej kaszy jaglanej;
● 2 szklanki wody do kaszy;
● 250 g cukru;

●
●
●
●

4 cytryny;
2 g świeżych drożdży;
duża garść rodzynek;
3 litry wody.

PRZYGOTOWANIE: kaszę przepłukać, wsypać do rondla i zalać
dwoma szklankami wody. Gotować
na małym ogniu, aż będzie zupełnie
miękka. Następnie zmiksować ją na
gładką masę. Później zagotować 3
litry wody z cukrem, dodać zmiksowaną kaszę i rozmieszać. Na koniec
dodać sok wyciśnięty z cytryn i przelać
całość przez gęste sito.
Po ostudzeniu odlać 1/3 szklanki
i rozmieszać w tym drożdże. Zostawić
na kilkanaście minut, żeby się spieniły,
a następnie wlać do reszty napoju. Na
koniec przelać buzę do butelek. Do
każdej można wsypać po trochu rodzynek. Mocno zakręcić i odstawić
napój na dobę w ciepłe miejsce, a później do lodówki. Najlepiej smakuje
mocno schłodzona i... oczywiście z kawałeczkiem chałwy. W przechowywanej dłużej niż 3 - 4 dni buzie
pojawiają się procenty, o czym należy
pamiętać, jeśli będą ją piły dzieci.

CZEKOLADA
PO MEKSYKAŃSKU
Ten aromatyczny i rozgrzewający
napój, pobudzając produkcję endorfin, cudownie poprawi nastrój największego zmarzlaka!
Składniki:
● 700 ml mleka;
● 200 ml śmietany kremówki;
● 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady;
● 1/2 tabliczki mlecznej czekolady;

● szczypta chilli,
● cukier waniliowy;
● likier pomarańczowy
lub wiśniowy;
● bita śmietana w sprayu lub
śmietana ubita na wierzch.

PRZYGOTOWANIE: mleko ze śmietaną i cukrem zagotować. Dodać połamaną czekoladę i rozpuścić
mieszając w gorącym mleku, dodać
chilli. Na dno wysokiej szklanki wlać
trochę likieru (dla dzieci bez), następnie wlać gorąca czekoladę. Na
górę dodać śmietanę i posypać kakao.
Wschodzą 3 solidne porcje.

NOON CHAI
– NAPÓJ ZAKOCHANYCH
Z INDII
Ten napój pochodzi z Kaszmiru i zachwyca różową barwą, która powstaje w trakcie przygotowywania.
To ze względu na nią herbata noon
chai nazywana jest napojem zakochanych. W tradycyjnych domach pita
była zazwyczaj z okazji ważnych rodzinnych wydarzeń rodzinnych.
Do przygotowania tradycyjnego
noon chai, mieszkańcy Kaszmiru wykorzystują lokalną odmianę herbaty,
którą przygotowują w samowarze.
Nie martwcie się wy również możecie,
noon chai przygotować samodzielnie
w domu i delektować się nim w długie
zimowe. Poniżej znajdziecie krótki
i prosty w przygotowaniu przepis.
Składniki:
● 3 szklanki wody;
● 2 łyżki liściastej zielonej
herbaty;
● ½ łyżeczki sody
oczyszczonej;
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szczypta soli;
kilka ziaren kardamonu;
1 laska cynamonu;
4 gwiazdki anyżu;
2 szklanki mleka;
1 łyżka cukru;
70 g pistacji;
70 g migdałów.

PRZYGOTOWANIE: do delikatnie
gotującej się wody wsypać liście herbaty. Wolno podgrzewać, nie doprowadzając do jej wrzenia. Do herbaty
dodać sodę oczyszczoną, sól, kilka
ziaren utartego wcześniej karda-
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monu, laskę cynamonu, anyż, nadal
delikatnie podgrzewając wywar. Następnie wsypać cukier, posiekane migdały i pistacje i podgrzewać na
małym ogniu przez ok. 20 minut. Następnie dolewać mleko i zwiększyć
ogień, doprowadzając wywar do
wrzenia. Gotowy napar odcedzić za
pomocą sitka. Przelać do szklanek
i posypać pokruszonymi pistacjami
i migdałami.
A teraz zamknijcie oczy, nie liczcie
kalorii i próbujcie tych specyfików. Na
zdrowie!
■ TERESA SZAJER
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Pachnąca historia

Skąd wziął się piernik?
Święta Bożonarodzeniowe kojarzą
nam się z różnymi zwyczajami. Jednym z nich – wyjątkowo smacznym
i ciekawym – jest pieczenie piernika,
który dawniej był symbolem dobrobytu. Gdzie i kiedy został wynaleziony? Skąd wzięła się jego nazwa? Co
ma wspólnego z miodownikiem? Na
te i jeszcze inne pytania postanowiliśmy znaleźć odpowiedź.

Piernik to ciasto wypiekane z mąki
pszennej i żytniej, do której dodaje się
rozpuszczony, gorący miód, masło
oraz mleko. Po rozwałkowaniu wykrywa się w brązowym cieście różnorodne kształty przy pomocy
świątecznych foremek i tak powstają
bałwanki, gwiazdki, Mikołaje czy renifery. W niektórych domach ozdobione pierniczki wiesza się na
choinkach – to też doskonała przekąska na świątecznym stole. Według

innych przepisów, piernik podaje się
również w całości na przykład przekładany powidłami.

Skąd pochodzi?
Choć krąży przekonanie, że piernik
został wynaleziony w Polsce, jego historia jest dużo starsza i sięga czasów
starożytnych. Żywe Muzeum Piernika wyjaśnia, że w starożytności popularne były wtedy ciastka
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smarowane miodem (nazywano je
miodownikami), a w jednej z rzymskich książek kucharskich znaleziono
przepis na miodownik z pieprzem,
bliski późniejszemu piernikowi. Imperium rzymskie upadło, a tradycja odeszła w zapomnienie. Miodowniki
z przyprawami według antycznych
receptur wróciły dopiero w średniowieczu. W wypiekach tych specjalizowały się zakony – w szczególności
benedyktyni, którzy wykorzystywali
przyprawy sprowadzane z Europy.
Miasta rozwijały się, a z nimi rzemiosła i cechy piekarskie, które korzystały z doświadczenia zakonników.
W ten sposób narodziła się historia
piernika na naszym kontynencie.

Szerokie zastosowanie
Dawniej przepisy na piernik można
było znaleźć nie tylko w książkach
z przepisami kulinarnymi, ale także…
w podręcznikach medycznych.
Oprócz tego, że piernik był uważany
za pyszne ciasto o wyjątkowym
smaku, traktowano go również jako
lekarstwo, mające na celu leczyć niestrawność, czy przeziębienie. Swoje
lecznicze właściwości zawdzięcza
przyprawom korzennym, które mają
działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe,
a także poprawiające trawienie i zapobiegające wzdęciom. Co ciekawe,
w dawnych czasach piernik zwykło się
podawać jako zakąskę do wódki lub
wykorzystywano go jako prowiant dla
wojska, ponieważ można było go
przechowywać długi czas.

Rodzaje pierników
Dwoma podstawowymi rodzajami
pierników były pierniki miękkie i figuralne. Ciasto piernikowe po wyrobieniu dojrzewało przez co najmniej
trzy miesiące. Aby uzyskać pierwszy
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rodzaj, należało dodać spopielony węgiel drzewny (potaż), który zawierał
pochodne amoniaku – środek spulchniający. Miękkie pierniki można było
spożywać od razu po upieczeniu.
Drugi rodzaj, czyli pierniki figuralne
były twarde i należało je przechowywać dłużej.

Czy wiesz, że…?
- Polska nazwa „piernik” pochodzi
od staropolskiego słowa „pierny”,
czyli pieprzny. Początkowo piernik
był dobrem luksusowym. Raczyli się
nim jedynie najzamożniejsi obywatele – mężczyźni zagryzali nim
wódkę, a damy delektowały się
przysmakiem podczas podwieczorków. W staropolszczyźnie wypiekano różne rodzaje piernika
– Katarzynki na Andrzejki, czy Mikołajki na 6 grudnia.
- Najstarszy, udokumentowany
przepis na ten wypiek pochodzi z roku
1725. Jednak nie został on umieszczony w książce kucharskiej, ale w poradniku medycznym. Świadczy to
o wykorzystywaniu piernika w celach
leczniczych praktycznie od początków jego istnienia.
- Piernikowa chatka znad rzeki
Mrogi to produkt, który został wpisane na listę produktów tradycyjnych
w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze w 2008 roku. Wspomniana
piernikowa chatka to to wynik modyfikacji tradycyjnego przepisu na
piernik. Jego baza to stary przepis na
aromatyczny piernik, który kojarzy się
z klimatem i pejzażem wsi opisywanych przez Reymonta. Wypiek przedstawia chatkę z oknami i otwartymi
drzwiami, wokoło chatki znajdują się
drzewka, płotek – wszystko oblane lukrem, który formuje się w sople zwisające z dachu podczas śnieżnej zimy.
■ Paula Nogaj
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Częstochowa

Kolejne szkoły przejdą
termomodernizację
Kolejne częstochowskie szkoły
będą docieplone. Tym razem miasto
ogłosiło przetarg na termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 19 i Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Zakres prac w budynku SP 19 przy
ulicy Orlej obejmuje m.in. docieplenie ścian, piwnic i stropodachu,
wykonanie nowej elewacji, ułożenie
nowego pokrycia dachowego, wymianę rynienn i rur spustowych, remont zadaszeń i schodów, wymianę
drzwi zewnętrznych i drzwi do
piwnic, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, czy przebudowę
instalacji oświetlenia zewnętrznego
(wraz z montażem monitoringu). Realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zadanie powinno zostać ukończone do 30 listopada przyszłego
roku. Przesłane oferty zostaną

otwarte 12 stycznia o godzinie 10.30.
Inwestycja w budynku "Ekonomika"
przy ul. Św. Augustyna obejmuje m.in.
docieplenie ścian zewnętrznych
i dachu (wraz z nowym pokryciem dachowym i remontem kominów), wykonanie izolacji fundamentów, wymianę
okien i drzwi, montaż nowego oświetlenia, wymianę rynien i rur spustowych, rozbiórkę komina spalinowego,
ułożenie płytek w dwóch salach,
a także montaż nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej oraz wykonanie nowego wejścia głównego.
Realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zadanie powinno zostać ukończone do 30 listopada przyszłego roku.
Przesłane oferty zostaną otwarte
14 stycznia o godzinie 10.30.
■ oprac. kg
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Jak zadbać o czyste powietrze w domu?
Jeżeli chcesz mieć lepsze samopoczucie i poprawić swoją koncentrację, a co za tym idzie również efektywność swojej pracy, zadbaj o czyste powietrze w swoim domu. Poprawi to nie tylko komfort przebywania w pomieszczeniach, ale wpłynie też dodatnio na zdrowie wszystkich domowników.

Z każdym oddechem wdychamy od
40 do 75 tys. cząsteczek kurzu. Jeden
gram kurzu zawiera 700 mln różnych
cząsteczek, które mogą stanowić
ogromne zagrożenie dla zdrowia. Poznaj więc kilka prostych sposobów na
to, by zadbać o jakość powietrza.

Dorosły człowiek codziennie wykonuje 22 tys. oddechów, wchłaniając
od 15 do 20 tys. litrów powietrza.

Filtracja powietrza poprzez rośliny
ma działanie podobnie, jak zwykły
filtry oczyszczające powietrze. To

Rośliny to najtańsze „domowe
oczyszczacze powietrza”

właśnie NASA po dokładnych analizach, wytypowała chryzantemę wielokwiatową oraz dracenę odwróconą
jako najbardziej wydajne rośliny, jeżeli
chodzi o filtrowanie powietrza. Inne
rośliny, które również doskonale spełniają funkcję filtrów to: paprocie, draceny, figowce, filodendrony, bluszcze
czy popularne i lubiane fikusy. Aby
w pełni wykorzystać moc filtracyjną,
na każdą roślinę powinno przypadać
10 m2 pomieszczenia.

Wietrzenie nawet zimą
To metoda, która w najszybszy sposób
pozwoli nam pozbyć się z domu zanieczyszczonego powietrza. Wietrzyć
powinno się krótko, ale intensywnie,
nie zależnie od pory roku. Pamiętajmy
jednak, że wietrzenie pomieszczeń
jest uwarunkowanie również od jakości powietrza na zewnątrz.

Kontrola wilgoci
w pomieszczeniu
Właściwa wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych to 40-60%. Jeżeli
wilgotność powietrza jest większa, łatwiej kumulują w nim zanieczyszczenia. Dlatego warto zaopatrzyć się
w wilgotnościomierz. Pomocnym
urządzeniem w walce z nadmierną
wilgotnością w pomieszczeniach jest
również osuszacz powietrza.

Domowe oczyszczacze powietrza
Takie przenośne oczyszczacze powietrza najczęściej mają niewielkie
gabaryty, więc są dobrym rozwiązaniem nawet do mniejszych pomieszczeń. Polecane sa szczególnie dla
alergików. Dzięki specjalnym filtrom
urządzenie to zasysa zanieczyszczone powietrze do środka, gdzie następnie
jest
oczyszczane
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z niepożądanych alergenów, pyłów
czy cząstek kurzu.

Montaż klimatyzacji
Klimatyzacja umożliwia jednoczesną
wentylację, filtrację i osuszanie powietrza. Przy okazji pozbędziemy się
też niechcianych zapachów. To również wygoda sterowania temperaturą
w całym domu.

Czystość w domu
Dbanie o porządek w domu jest
istotne, nie tylko z estetycznego
punktu widzenia. Regularne sprzątanie powoduje,że pozbywamy się
z domu kurzu, roztoczy i alergenów.
Z pomocą tutaj przychodzi nam nowoczesna technologia m.in. odkurzacze parowe, odkurzacze z filtrem
wodnym czy z funkcją mycia.
■ TERESA SZAJER
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Nowy rekord Guinnessa

Największy budynek w 3D
Pod koniec października w miejscowości Warsan w okolicach Dubaju oddano do użytku największy
na świecie budynek, który powstał
za pomocą drukarki 3D. Trafił on
do legendarnej Księgi Rekordów
Guinnessa.

Rokrocznie podejmowane są niezwykłe próby bicia rekordów Guinnessa
w
najrozmaitszych

kategoriach. Dla niektórych zapisanie się do Księgi jest spełnieniem
marzeń, a dla innych wyróżnieniem,
które będzie można wspominać
z dumą do końca życia. Pobicie rekordu może przynieść ponadto
sławę, prestiż i międzynarodowe
uznanie. Nie tak dawno uwaga
branży budowlanej i nie tylko, skupiana była na budynku, który powstał w Warsan w okolicach
Dubaju. Został on wydrukowany

w technologii 3D za pomocą maszyny Apis Cor, która waży dwie
tony i wyglądem przypomina
żurawia wieżowego. Jej elastyczna
podstawa pozwoliła na pracę tuż
przy ziemi, drukując pierwsze elementy, aż do osiągnięcia 3,3 m. Jest
to wystarczający zasięg do stworzenia ściany jednego piętra. Cały
budynek ma wysokość 9,5 metra
i powierzchnię 640 metrów kwadratowych. Posiada dwie kondy-

gnacje i spełnia przy tym wszystkie
rygorystyczne normy budowlane.
Nad jego powstaniem pracowało
zaledwie 15 osób, a koszt produkcji
wyniósł milion dirham, czyli około
milion złotych. W przypadku tradycyjnego budownictwa, potrzeb-

nych byłoby o połowę więcej
pracowników, a i cena wzrosłaby do
2,5 miliona dirhamów. Co istotne,
wykorzystanie technologii 3D jest
bardziej przyjazne dla środowiska,
ponieważ przy budowaniu tą metodą, wytwarzanych jest o sześćdziesiąt procent mniej odpadów, niż
w przypadku tradycyjnego budownictwa. Jest to też o wiele tańsza
i szybsza alternatywa. „Postawienie” wszystkich ścian zajęło zaledwie dwa dni, a reszta prac
wykończeniowych cztery miesiące.
Budynek został wpisany już do
Księgi Rekordów Guinnessa.
■ Paula Nogaj
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Na trawienie

Jak odciążyć wątrobę i żołądek?
Przychodzą święta, lodówka pełna
smakołyków więc próbujemy
wszystkich przygotowanych potraw,
najczęściej się oczywiście przejadając. Równocześnie obiecujemy sobie,
aby nie mieć wyrzutów sumienia, że
od Nowego Roku przejdziemy na dietę i schudniemy kilka kilo. Znacie ten schemat?

Pamiętajmy jednak
o staropolskim przysłowiu: co za dużo, to
niezdrowo! To znaczy,
że należy zachować
umiar we wszystkim,
również w jedzeniu. Regularne przejadanie się może
mieć poważne skutki zdrowotne.
Warto więc poznać sposoby, które pomogą nam tego uniknąć.
Zacznijmy od tego, co dodać do
grochu, kapusty, tłustych sosów i mięs,
aby te potrawy były nie tylko smaczne,
ale i lekkostrawne.

LUBCZYK OGRODOWY
Do Polski przywędrował aż z obecnych terenów Iranu i Afganistanu.Używany jest przede wszystkim jako
przyprawa, ziołolecznictwie oraz kosmetyce. Według wierzeń dawnych
ludów lubczyk ogrodowy wspaniale
sprawdzał się jako afrodyzjak, dając
szczęście w miłości.
KUCHNIA: świeże lub suszone liście
dodaje się do zup, ryb, drobiu, wołowiny, a także do twarogów i sosów.
Stosuje się go również do jajecznicy
lubczykowej, a w Anglii rozdrobnione
nasiona dodaje się do chleba. Lubczyk
stanowi podstawę słynnej przyprawy
Magii.
DZIAŁANIE: lubczyk reguluje procesy
trawienne. Pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, przyspiesza przemianę
materii oraz hamuje nadmierną fermentację w jelitach. Można go stosować na wzdęcia czy niestrawność.
Ponadto lubczyk oczyszcza organizm
z toksyn. Działa antybakteryjnie,
zmniejsza ryzyko powstawania
wrzodów żołądka i zatruć pokarmowych.
Dodatkowo stosuje się lubczyk przy
infekcjach pęcherza, układu moczowego oraz nerek. Zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych.

BAZYLIA POSPOLITA
Pochodzi prawdopodobnie z tropikalnej strefy Afryki, ale obecnie nie rośnie dziko, występuje tylko w uprawie.
Bazylia jest ceniona za niepowtarzalny
smak i aromat. Świeże liście można
stosować nie tylko jako przyprawę, ale
również do dekoracji potraw.
KUCHNIA: świeże liście bazylii, ze
względu na wyrazisty smak i charakte-

rystyczny zapach, dodaje się do sałatek
i zup, szczególnie pomidorowych.
Można również nacierać nią mięsa
przed dalszym przyrządzaniem. Używana jest także do aromatyzowania
octu winnego i oliwy z oliwek.
DZIAŁANIE: bazylia ma korzystny
wpływ na układ pokarmowy, poprawia trawienie pobudzając wytwarzanie soku żołądkowe.
Ma również działanie
przeciwskurczowe,
przeciwzapalne i antybakteryjne.
Bazylia działa również lekko uspokajająco,
przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój i dodaje sił.
Dodatkowo olejek bazyliowy jest stosowany do aromatyzowania kosmetyków i mieszanek
zapachowych.

LEBIODKA POSPOLITA,
czyli oregano
Rośnie w Afryce Północnej, Europie
i Azji. Oregano stosowane jest
w kuchni włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, tureckiej, egipskiej i syryjskiej.
KUCHNIA: przyprawa ta nadaje
smaku takim specjałom jak pizza, spaghetti bolognese, spaghetti carbonara
oraz lasagne. Dobrze komponuje się
z niemal każdym typem dań. Doskonale nadaje się do podkreślenia smaku
i aromatu zup np. pomidorowej, potraw wegetariańskich, drobiowych,
wołowych i cielęcych.
DZIAŁANIE: oregano stosowane jest
głównie w zaburzeniach trawienia m.
in.: wzdęciach, nieżycie żołądka i jelit,
braku apetytu i niedoczynności wątroby. Poprawia trawienie i zwiększa
przyswajalność składników pokarmowych. Dodatkowo pomocna jest w leczeniu reumatyzmu, anemii, ogólnego
osłabienia, nieżytu oskrzeli i gardła
oraz suchego kaszlu.

KMINEK ZWYCZAJNY
Kminek został znaleziony podczas wykopalisk z młodszej epoki kamiennej.
To zioło, które w domowej apteczce
powinny mieć przede wszystkim
osoby zmagające się z problemami trawiennymi.
KUCHNIA: owoce kminku wykorzystuje się jako przyprawę do pieczywa,
sałatek, zup, niektórych gatunków sera
i likierów. Kminek idealnie komponuje
się z tłustymi mięsami, a w szczególności z wieprzowiną, baraniną, oraz
z dziczyzną. Poza tym nadaje wyjątkowy smak gęsiom i kaczkom
DZIAŁANIE: Kminek działa rozkurczowo na mięśnie gładkie żołądka, jelit,
przewodów żółciowych, a także reguluje dopływ żółci i soku trzustkowego
do dwunastnicy. Kminek pomaga więc
na wiele dolegliwości trawiennych, ta-

kich jak wzdęcia, odbijanie, bóle
brzucha, lekkie zaparcia czy brak apetytu. Kminek zaleca się zwłaszcza
osobom starszym, mającym problemy
z zaburzeniami wydzielania i przepływu żółci, zmagającym się z atonią
jelit oraz nerwicą wegetatywną.

KOPER WŁOSKI
Na północy Alp w przyklasztornych
ogrodach uprawiano go już w czasach
rzymian, ale na większą skalę w Średniowieczu. W Indiach żuto koper
włoski po posiłkach jako środek odświeżający oddech i wspomagający
trawienie.Obecnie uprawiany w krajach basenu Morza Śródziemnego,
w Bułgarii, Chinach, Japonii, Indiach,
Australii i Ameryce
KUCHNIA: warzywo to można jeść na
surowo lub stosować jako dodatek do
sałatek. Aby warzywo straciło nieco
anyżowy aromat, należy je poddać obróbce cieplnej. Tak więc bulwy można
gotować, smażyć, dusić i grillować. Polecamy również konfiturę z kopru,
która znakomicie komponuje się z pieczonymi mięsami. Łodygi kopru włoskiego mogą wzbogadzić smak zup
i sosów.
DZIAŁANIE: w Polsce koper znany
jest głównie jako przyprawa o anyżkowym aromacie o właściwościach
wspomagających trawienie, wiatropędnych i zwiększających laktację.
Uważany jest również za silny afrodyzjak. Dodatkowo ma działanie wykrztuśne,zwiększa wydzielania
mleka u kobiet karmiących.
Herbata z kopru włoskiego jest popularnym
środkiem na dziecięce
kolki.

KOLENDRA
SIEWNA
Pochodzi znad Morza
Śródziemnego, lecz zaaklimatyzował się też w krajach chłodniejszych. To aromatyczna roślina
jednoroczna uprawiana przez człowieka od ponad 3 tysięcy lat. Kolendra
siewna zastosowanie znalazła
w kuchni i kosmetyce. Surowcem zielarskim jest jej owoc, który służy
głównie do otrzymywania olejku kolendrowego.
KUCHNIA: kolendra wchodzi
w skład popularnej przyprawy curry
i innych hinduskich mieszanek. Dobrze
komponuje się zatem z orientalnymi
sosami oraz zupami. Oprócz tego ziarenka rośliny świetnie sprawdzają się
do urozmaicenia smaku kuchni meksykańskie
DZIAŁANIE: kolendra ma właściwości przeciwbakteryjne, wiatropędne, przeciwskurczowe i podobnie
jak większość ziół pobudza trawienie
Działa jako środek uspokajający

i wzmacniający. Kolendrę stosuje się również jako dodatek do maści
na reumatyzm. Pamiętajmy
jednak, że zbyt duża ilość może powodować nudności czy bóle głowy,
a także obniża poziom witaminy B1.
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wych,czyli
poprawiający
trawienie.Majeranek jest
także składnikiem maści
przeciwreumatycznych
oraz kropli do płukania
jamy ustnej.Ma również
szerokie zastosowanie
w aromatoterapii, jest stosowany w kąpielach, inhalacjach i masażach. Wykazuje
właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Majeranek pomaga też
przy chorobach nerwowych i problemach z drogami oddechowymi.

CZĄBER OGRODOWY
Rośnie dziko w południowo-wschodniej Europie oraz w Turcji.To roślina
przyprawowa, lecznicza i ozdobna.
Wykorzystywana jest w kuchniach całego świata.
KUCHNIA: jest chętnie wykorzystywany do przyprawiania ryb, drobiu,
wędlin, tłustych mięs i dziczyzny,
a także gulaszu, potrawek, zup np. pomidorowej, krupniku oraz sosów np.
do pizzy, spaghetti. Można nim również przyprawiać ziemniaki, twarogi,
pasztety, farsze, sałatki i masła ziołowe. Znakomicie sprawdza się też
jako składnik mieszanek ziołowych
oraz marynat.
Pamiętajmy jednak ,że podczas przygotowywania potraw duszonych, pieczonych lub gotowanych, cząber
należy dodawać na końcu, gdyż poddany dłuższej obróbce termicznej staje
się gorzki i psuje smak potrawy.
DZIAŁANIE: cząber poprawia apetyt
i trawienie, a także wykazuje działanie
wiatropędne. Jest więc cennym dodatkiem do ciężkostrawnych, powodujących wzdęcia potraw takich jak: bób,
fasola, groch, soczewica lub kapusty.

MAJERANEK
OGRODOWY
Pochodzi z basenu
Morza Śródziemnego,
ale obecnie rośnie
dziko tylko na Cyprze
i w Turcji.
Znany był już w starożytności, dziś króluje na naszych stołach jako przyprawa.
Majeranek może być stosowany zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.
KUCHNIA: majeranek to przyprawa
dodawana najczęściej do potraw ciężkostrawnych np.zupa grochowa, fasolowa, kapuśniak, smażone ziemniaki,
schab, flaki czy kiełbasa. Należy dodawać go pod koniec gotowania, tak
aby nie stracił swojego aromatu
DZIAŁANIE: majeranek stosuje się
,jako środek wiatropędny,oraz wspomagający wydzielanie soków żołądko-

GDY SIĘ PRZEJEDLIŚMY...
1. Po ostatnim kęsie poluzuj
spodnie, rozepnij guziki, a najlepiej – przebierz się w coś luźnego, nieuciskającego twoje
ciało.
2. Spacer to najlepsza aktywność
po przejedzeniu, ponieważ
pobudza układ trawienny
i sprawia, że to, co zjadłeś, szybciej przemieści się przez układ
trawienny
3. Ziółka. Ciepła herbata z mięty,
pokrzywy, kopru, rumianku,
dzikiej róży czy dziurawca na
pewno wspomoże trawienie
i przyniesie ulgę.
4. Przyprawy. Do poobiedniej herbaty warto jest dodać szczyptę
cynamonu lub imbiru, które
także wspomagają trawienie.
5. Kieliszek alkoholu. Mała lampka
czerwonego wina lub pięćdziesiątka wódki z pieprzem, lub
gorzkiej żołądkowej poprawiają krążenie w jelitach i wspomagają trawienie. Warunek
działania: pijemy tylko jeden kieliszek i ani grama więcej.
6. Len mielony to znany od dawien
dawna sposób na problemy żołądkowe. Działa rewelacyjnie na
żołądek, pobudza przemianę
materii i likwiduje zgagę.
7. Dużo naturalnej wody niegazowanej i delikatny masaże
brzucha przyniosą również
ulgę.
8. Gdy piecze Cię w przełyku, poczujesz się lepiej, gdy zjesz garść
migdałów.

Życzymy Państwu zdrowia i umiaru
w testowaniu świątecznych smakołyków. Pamiętajcie, że częste przejadanie się może powodować nie tylko
otyłość, ale również choroby naczyniowo-sercowe i cukrzycę.
Mimo wszystko życzę SMACZNEGO.
■

TERESA SZAJER

SALON
OKIEN DRZWI ROLET
Częstochowa
ul. Dekabrystów 18
tel. 34 361 32 36
www.euroeko.bigduo.pl

Masz problem

z zamykaniem, otwieraniem,
oraz szczelnością okien PCV?
REGULUJEMY I SERWISUJEMY OKNA!
Regulujemy okna PCV
Drzwi zewnętrzne firmy „Delta”
Serwisujemy rolety wewnętrzne, wymiana materiałów itp.

Zdjęcia: freepik.com
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Czy Państwa dziecko choruje
na łuszczycę plackowatą
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego?
Prowadzone jest obecnie badanie kliniczne
dotyczące efektów 8-tygodniowego leczenia płynem
do stosowania miejscowego u dzieci i młodzieży
(w wieku od 12 lat do 16 lat i 11 miesięcy) z łuszczycą
plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Płyn będzie stosowany przez okres 8 tygodni.
Lek badany oraz wizyty w ramach badania
(świadczenia medyczne związane z badaniem)
są nieodpłatne.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdów.
Są Państwo zainteresowani?
Aby uzyskać więcej informacji
na ten temat, prosimy o kontakt:

A-derm-Serwis
ul. Waszyngtona 42 lok. 3, 42-217 Częstochowa
Nr telefonu:

604 533 081 , 660 048 180

