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Skandaliczna pomyłka w krematorium

Spopielona tajemnica

Opisywana przez nas (dwa tygodnie temu) przykra sytuacja zamiany ciał w częstochowskim krematorium, dzięki wrzawie medialnej, będzie miała ciąg dalszy
[czytaj: Podmienili zwłoki czy je zgubili? Skandaliczna pomyłka w krematorium].
Po pierwsze, sąd uwzględnił argumenty rodziny zmarłego Andrzeja Lity, po tym
gdy ta zaskarżyła decyzję prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie
„znieważenia zwłok”. Akta więc wrócą do prokuratury, która ponownie musi
zbadać sprawę. Po drugie, rodzina zamierza domagać się ekshumacji prochów
swojego bliskiego z uwagi na nowe okoliczności, które pojawiły się w sprawie.
TYGODNIK REGIONALNY – CZĘSTOCHOWA I POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI,
KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

www.7dni.com.pl

facebook.com/tygodnik7dni

Przypomnijmy. Pod koniec sierpnia rodzina Andrzeja Lity przybyła do krematorium Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, by uczestniczyć w ostatnim
pożegnaniu seniora rodu. Ciało miało zostać spopielone, a urna z prochami – po
przekazaniu bliskim – miała spocząć w grobie rodzinnym na wiejskim cmentarzu
w województwie łódzkim.
ciąg dalszy na stronie 3

Kto obroni uświęcone miejsce? Mieszkańcy Rakowa podnieśli larum na wiadomość o budynku socjalnym
TBS, który ma powstać w ich dzielnicy, w miejsce skweru. W Liście Otwartym do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oskarżają władze miasta o to, że funduje się im „swoiste getto. Mieszkając tutaj mamy już swoje piekło, więc prosimy o oszczędzenie nam nowego.” Fale oburzenia pogłębiła wieść
o usunięciu pobliskiej kapliczki. Mieszkańcy traktują to jako „zamach na wolność praktyk religijnych”,
a prezydenta nazywają „heretyckim inkwizytorem”.

LIST OTWARTY
Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk

„Panie Prezydencie, z głębokim przerażeniem
i oburzeniem dotarła do nas wiadomość, że w naszym najbliższym otoczeniu, tj. u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry ma powstać budynek socjalny TBS.
Z przerażeniem: bowiem mieszkamy w pobliżu tzw. czerwonych bloków hutniczych. Co się
tam dzieje, opowiada metaforycznie dantejskie
piekło. Wystarczy zajrzeć do pierwszej z rzędu
klatki schodowej – brud, smród, hałas... ba, nierzadko ekskrementy. Jest to najbardziej kryminogenne środowisko w dzielnicy Raków, jeśli nie w
całej Częstochowie. Doceniamy wysiłki ratusza
w próbie resocjalizacji tej zbiorowości, niestety,
to niczego nie implikuje. Za koszt inwestycji poczynionych w obrębie czerwonych bloków można było wyremontować ulicę Limanowskiego (od
ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Okrzei), na której
łamie się resory lub utwardzić ul. Syrokomli i Fredry, które zimą czy podczas ulewnych deszczów
są wręcz nieprzejezdne.
Z oburzeniem: ponieważ nikt z urzędników
nie konsultował z nami zamierzonej inwestycji.

Arogancja władzy staje się lejtmotywem tych dni,
choć to bardzo stara śpiewka. To nas boli, Panie
Prezydencie. Wierzyliśmy, że rozumie Pan Raków. Widać wiara gór nie przenosi, ale nierzadko,
jak w naszym przypadku, góra przynosi nieznośne wyroki.
Funduje nam Pan swoiste getto. Taka koncentracja ludzi, którzy mają w poważaniu tylko siebie, innych mając za przeproszeniem gdzieś...w
głębokim poważaniu, niesie zagrożenie nieuniknionych konfliktów. Wątpimy, aby takie były
pańskie intencje. Skąd więc ta nieszczęsna lokalizacja? A opodal, Panie Prezydencie, straszą i
szpecą ruiny i zgliszcza opuszczonych domostw.
Kiedyś może tam dojść do nieszczęścia, bowiem
zaglądają tam dzieci i ci, którzy nazbyt zaglądają.
Zwyczajowo takie bloki stawia się na obrzeżach
miast. Mieszkając tutaj mamy już swoje piekło,
więc prosimy o oszczędzenie nam nowego.
Czy „dobra zmiana” jest w interesie ratusza?
Wychodzi na to, że tak. Za oknami mamy quasi
park. Niby namiastka, ale cieszy. Od wiosny do

jesieni jest naturalnym ekranem przed kolejowym
jazgotem. Zieleń i ptaszki łagodzą jego nieznośny
ciężar bytu. Zimą dzieciaczki budują tego bytu
chimeryczne bałwany na kształt planowanej inwestycji. Mamy tak mało przestrzeni, więc prosimy,
aby jej Pan nie zagęszczał. Jest też w tym naszym
parku, jak go nazywamy, kapliczka zawieszona
na drzewie z klęcznikiem u jego podstawy, ufundowana podczas solidarnościowej euforii w 1980
roku. Często stanowi ostatnią deskę ratunku dla
wielu okolicznych wiernych.
Ścięcie tego drzewa będzie uznane przez nich
jak zamach na wolność praktyk religijnych. Czy
chce Pan, aby przyszyto panu łatkę heretyckiego
inkwizytora?
Swoją drogą, Panie Prezydencie, jak to jest
możliwe, aby w bloku, który ma 45 mieszkań
były tylko trzy miejsca parkingowe? To są standardy eskimoskie!
Prosimy o sensowne rozważenie naszej skargi.
Nieformalny Komitet Obrony
Świętego Spokoju”
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tel. 34 366 46 89,
693 339 171
www.finanse.czest.pl
biuro@finanse.czest.pl
Częstochowa, Al. Jana Pawła II 56/58

czytaj na stronie 3
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Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

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

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

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu
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Stare Miasto Skandaliczna pomyłka w krematorium
zdominowało Spopielona tajemnica
Salon Prasowy 7 dni
Podziemny Salon Prasowy 7 dni, który niebawem obchodził będzie
swoją pierwszą rocznicę
– cieszy się coraz większą
popularnością i zainteresowaniem mieszkańców
Częstochowy. Wciąż do
Salonu dołączają nowi
członkowie, nie brak też
tematów oraz niestety nowych problemów do przedyskutowania.
Podczas
ostatniego
Salonu 7 dni uczestnicy poprosili redakcję o
zamieszczenie apelu do
wszystkich członków spółdzielń mieszkaniowych o
tym, iż zbliżają się walne
zgromadzenia spółdzielń
mieszkaniowych.
Każda
osoba posiadająca mieszkanie w jednej ze spółdzielń
w Częstochowie powinna
uczestniczyć w zebraniach
swojej społeczności, gdyż
to właśnie na nich zapadają najważniejsze decyzje dotyczące wszystkich
mieszkańców. Brak zaangażowania pozwala zarządom spółdzielń decydować
o losach członków bez ich
wiedzy.
Inny uczestnik spotkania
nawiązał do opublikowanego w Tygodniku „7 dni”
listu czytelnika. Była w nim
mowa o tym, że chodnik
przy urzędzie miasta Częstochowy nie jest odśnieżany. Gość spotkania wyraził

swoje oburzenie, że wyjątkowo w tym roku, mimo
ostrej zimy, z wielu chodników w całej Częstochowie
nie był usuwany śnieg i lód.
W lutowym Salonie brali udział po raz pierwszy
przedstawicie
dzielnicy
Stare Miasto. Posypały się
słowa krytyki pod adresem
władz Częstochowy, które – zdaniem uczestników
– zupełnie zapomniały o
istnieniu tej części miasta.
Dostało się również radnym, gdyż sporadycznie
biorą oni udział w spotkaniach rady dzielnicy. Trudno by dziś częstochowskie
Stare Miasto określić mianem perełki - zniszczone
elewacje kamienic, zaniedbane podwórka, nieczynne oświetlenie i wydawałoby się sprawa prosta do
załatwienia – brak ławek.
Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy
Salonu dyskutowali również na temat budżetu obywatelskiego oraz problemów z budową połączenia
wschodniej i zachodniej
części miasta, które wiąże
się z wyburzeniem zabytkowych obiektów Elanexu.
Na kolejny Podziemny
Salon Prasowy „7 dni” zapraszamy 6 marca (poniedziałek), o godzinie 16.00,
do Restauracji Pod Ratuszem (wejście od ul. Śląskiej).
red.

ciąg dalszy ze strony 1.
Relacjonuje krewny
zmarłego Andrzeja Lity:
„Przeżyliśmy
szok...
Zobaczyliśmy wystawioną
trumnę ze zwłokami nieznanego nam mężczyzny,
dużo młodszego od naszego bliskiego i zupełnie do
niego niepodobnego.”
Rodzina od razu zawiadomiła o tym fakcie
pracowników cmentarza i
zażądała zwrotu ciała Andrzeja Lity. Wezwano także policję. Ponadto bliscy
Andrzeja Lity umówili się
z pracownikami cmentarza, że „ciało nieznanego
mężczyzny nie zostanie
skremowane do czasu jego
identyfikacji.”
Krewny dodaje:
„Pracownik Cmentarza
Komunalnego oświadczył,
że nie wie co się stało i
gdzie znajduje się ciało
Andrzeja Lity. Poinformował nas, że wcześniej,
w godzinach 15.00–16.00,
było pożegnanie Adama
Limy, ale w pożegnaniu
tym udział brali jego bliscy i nie zgłaszali żadnych
zastrzeżeń: czuwali przy
samej trumnie, płakali,
oglądali i dotykali ciała
zmarłego.”
Tygodnik 7 dni
zwrócił się do
dyrekcji Cmentarza
Komunalnego

w Częstochowie
z prośbą o komentarz:
„Pracownik cmentarza
– operator pieca popełnił
naganny błąd polegający
na wystawieniu do pożegnania przed kremacją
zwłok w niewłaściwej kolejności i w konsekwencji
zakłócona została kolejność samych spopieleń.
Pracownik swój błąd tłumaczył bardzo podobnymi imionami i nazwiskami zmarłych (A.L.[Lita],
A.L.[Lima]), identyczne
trumny, swoje chwilowe
roztargnienie, a później
godzinne czuwanie rodziny A.L.[Limów] przy
trumnie A.L. [Limy] bez
żadnych wątpliwości.”
Opowiada syn
Andrzeja Lity:
„Kilka minut po godzinie 19. przeżyliśmy
kolejny szok. Zostaliśmy
poinformowani przez pracownika cmentarza, że
trumna z ciałem nieznanego mężczyzny została
właśnie wprowadzona do
pieca kremacyjnego!”
Rodzina Andrzeja Lity
ma wątpliwości, czy dostała właściwe prochy, a
ponieważ obydwa ciała
i pana Lity, i pana Limy
zostały skremowane, dziś
nie sposób cokolwiek udowodnić. Cmentarz Komunalny natomiast twierdzi,

Zdjęcie z monitoringu: zrozpaczeni krewni
A. Limy przy wystawionej trumnie.

że jedynie doszło do zamiany ciał podczas wystawienia. Błąd naprawiono,
prochy zamieniono, a urny
oddano rodzinom.
Niełatwe zadanie
organów ścigania
Prokuratura
Rejonowa Częstochowa Północ
wszczęła
dochodzenie
w sprawie „znieważenia
zwłok Andrzeja Lity”. Postępowanie prowadził Komisariat III Policji w Częstochowie. W październiku
śledztwo umorzono „wobec
braku znamion czynu zabronionego”. Rodzina Andrzeja Lity decyzję zaskarżyła do sądu, który uznał
racje rodziny i sprawa ponownie trafia do śledczych.

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

Przed prokuraturą w
Częstochowie sporo pracy.
Podstawowe pytanie, na
które należy poszukać odpowiedzi to postawa rodziny pierwszego zmarłego
Adama Limy. Na nagraniach z monitoringu widać,
że dochodzą do trumny, a
ciało traktują z należnym
osobie bliskiej szacunkiem. Aż nie sposób sobie
wyobrazić, by dotykali,
głaskali, całowali obcego
zmarłego? Ale rozwiązanie tej zagadki należy do
organów ścigania.
Częstochowska prokuratura będzie miała jeszcze
jeden orzech do zgryzienia.
Łatwo byłoby sprawdzić,
który zmarły w jakim grobie leży, gdyby nie doszło
do kremacji, a zwłoki byłyby pochowane tradycyjnie. DNA zakopanego
ciała rozkłada się tysiące
lat. W przypadku kremacji
natomiast w krótkim czasie (spopielenie trwa około dwóch godzin) zostaje
całkowicie zniszczony kod
DNA, gdyż temperatura
spalania sięga ponad 1000
stopni Celsjusza – jest to
proces
nieodwracalny.
Rodzina zamierza jednak
zweryfikować zapewniania
kierownictwa cmentarza w
Częstochowie, które twierdzi, że „wydane z krematorium urny (zarówno pana
Limy, jak i pana Lity) zawierają właściwe prochy.”
W najbliższym czasie planują przedstawić możliwą
do udowodnienia własną
hipotezę. Byłby to niewątpliwie precedensowe w
Polsce przedsięwzięcie...
[Nazwiska rodzin zostały zmienione]
Renata R. Kluczna
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Do młodzieży i nie tylko, która pójdzie
na wybory. Jak patrzeć na politykę
Długo się zbierałem, aby popełnić ten tekst, bo nie wiem czy
warto i czy opiszę wszystko, o
co mi chodzi. Spośród wszystkich znaczeń słowa ,,polityka”
wybierałem określenie, a może
sposób rozumowania, Arystotelesa, a jest to mianowicie, sztuka
rządzenia państwem, dla dobra wspólnego i słowa Romana
Dmowskiego: ,,Jestem Polakiem
i mam obowiązki polskie”.
Wychodząc z założenia tych
stwierdzeń, o wiele łatwiej będzie
nam posegregować dzisiejszy
świat polskiej polityki i się w nim
odnaleźć. Należy również przyjąć pewne założenie, że nie ma
na świecie systemu politycznego
dogodnego i sprawiedliwego dla
wszystkich.
Obecnie w Polsce żyjemy w
ustroju zwanym ,,demokracją parlamentarno-gabinetową”, a co za
tym idzie, politycy wybrani przez
Suwerena, powinni kierować się
odnajdywaniem kompromisu, we
wszystkich problemach społeczno-egzystencjonalnych, w celu
realizacji wygodniejszego życia
wszystkich obywateli i realizacji

ich interesów. Często pierwotne
założenie polityki jest sprowadzane, do niegodnych i wręcz niebezpiecznych form jej mutacji. A
reprezentanci narodu zwani politykami, często stają przeciwko ludziom którzy ich wybrali. Zdrowa
polityka staje się wręcz zakładnikiem, w rękach osób działających publicznie, którzy utracili
moralne zrozumienie, przesłania
Arystotelesa. Zdarza się często,
że politycy wykorzystują uprzywilejowaną pozycję, przeciwko
własnym wyborcom i realizują
wyłącznie interesy wąskich, ale
mocnych posadowo-finansowych
grup wpływu, nie umieją się pogodzić z przegraną i stają się ,,totalną opozycją”. W medialnym
natłoku często słyszymy: o wojnie
na górze, o klanach partyjnych, o
konfliktach wyreżyserowanych i
służących polaryzacji sceny politycznej, a wszystko to, w celu
marginalizacji mniejszych partii
i innych organizacji pozytywnie
rokujących. Partie działające na
terenie Polski można podzielić
w różny sposób np. ludowe, liberalne, prawicowe, lewicowe,
komunistyczne, centrowe. Można

je również podzielić, jak to zrobił
J. Korwin-Mikke, na socjalistów
wierzących i socjalistów niewierzących, ale najbardziej logiczny
i prosty, będzie podział na partie
polskie i anty-polskie, bo szczególnie dzisiaj, ta polaryzacja nabrała szczególnego znaczenia.
Wszystkie inne określenia co
to partie sobie uzurpują, można
między bajki włożyć, ponieważ
podziały te, są teraz zorganizowane według pewnych mikstów,
czyli spojrzeń na kwestie społeczne i gospodarcze. Dlatego
powstają specyficzne partyjne
„hybrydy”. PiS, PO, Nowoczesna, KNP, Wolność, SLD, PSL,
Razem i wiele innych, do których
określenia, będzie potrzebne rozgraniczenie w jakiejś kwestii:
np. PiS- gospodarczo-socjalizm,
a społecznie, katolicka-prawica.
PO, liberalizm obyczajowy i gospodarczy socjalizm, podobnie
jak ,,Nowoczesna”, PSL to raczej
związek zawodowy, dbający o
własnych z Agencji Rolnych.
SLD, to też dziwny przypadek,
socjalistów antyklerykalnych, gospodarczo słabo określeni z przechyłem na wolny rynek.

I jak tu teraz w tym galimatiasie, odnaleźć ugrupowanie najbardziej korzystne dla rozwoju i
dobrobytu naszej Ojczyzny?
Kogo ma wybrać średnio statystyczny Polak, który szykuje
się do pierwszych lub kolejnych
swoich wyborów i jak ma wybrać swojego przedstawiciela do
Parlamentu lub Samorządu, skoro
polityczne i tymczasowe korzyści
ważnych grup wpływu, rozmyły
kręgosłup moralny prawie każdej
partii. Jak zrozumieć system wyborczy, gdzie nasz przedstawiciel,
Poseł, Senator, Radny, zamiast
dbać o swoich wyborców, dba
tylko o swojego szefa i jemu nadskakuje, bo ten ustala listy i ma go
w garści? Przecież, to jest chore i
ciężkie do wyleczenia, przez co
zaufanie do polityków spadło do
12 %, a to już prawie dno.
W tej sytuacji najbardziej logicznym wyborem, będzie wybór
człowieka, tak, postawmy na człowieka, ale takiego, którego znamy, który swoim życiem, pracą,
kreatywnością i postępowaniem,
udowodnił, że jest godnym reprezentowania swoich wyborców i
będzie dbał o ich dobro, to ma być

lider, który w swoim życiu coś
osiągnął, a nie ćwok z naszywką
partyjną, płynący na fali tymczasowej popularności swojego bosa.
Nie chodzi o to, aby wybrać wylansowanego polityka, który nic
w życiu pozytywnego nie zrobił,
no może poza noszeniem teczki
za swoim pryncypałem partyjnym
i nowomowie stosowanej w mediach i na wiecach.
Mówię tutaj do wyborców niezależnych, niesplamionych jeszcze politycznymi zależnościami,
mówię tu do obywateli, którzy nie
interesują się za bardzo „kuchnią”
polityczną, a chcą się włączyć w
proces demokratycznych wyborów. Czy nie nurtuje Państwa
pytanie: dlaczego w Polsce jest
taka niska frekwencja wyborcza?
Bo właśnie tym dużym partyjnym
klanom, nie zależy na większej
frekwencji, ich żelazny elektorat
zawsze na wybory pójdzie, a reszta, ta niby obojętna, niech siedzi w
domach i sączy przez ekrany, teatr
bitwy politycznej i nabiera pewności, że polityka to bagno i lepiej
od niej z daleka. To przecież celowe granie na zohydzenie, połowie
Polaków, instytucji Wyborów.

A to właśnie czas wyborów,
jest jedynym momentem jakiegokolwiek wpływu na stan naszej
demokracji. Oczywiście jest też
elektorat zależny i to on na dzień
dzisiejszy decyduje o bladym wyglądzie polskiej sceny politycznej, to elektorat uwikłany w partyjne struktury, posady, umowy,
reklamy, towarzyskie i rodzinne
zależności. Ci problemu z głosowaniem nie mają, bo „moja partia
najlepsza, najuczciwsza, najmojsza” i choćby mu na jego liście
z numerem jeden wystawić: złodzieja, kłamcę, alkoholika, ćpuna,
ogiera, pawiana lub Kubusia Puchatka, to i tak pójdzie i na niego
zagłosuje. I to się tyczy członków
i fanów wszystkich partii.
Czas na zmiany w Konstytucji, czas na zmiany Ordynacji Wyborczej, bo to co dzisiaj
mamy, to wypociny i buble prawne, byłych politycznych cwaniaków, malwersantów i frustratów.
A nowe pokolenia obywatelskie
dorastają i należy się im uczciwy,
prosty i sprawiedliwy wybór swojego przedstawiciela.
Piotr Stefański
ZPP Częstochowa

Nowe legitymacje ZUS
Od początku lutego każdy kto przejdzie na
świadczenie z ZUS, otrzyma nową legitymację
emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób
słabowidzących i niewidzących.

Legitymacja jest potwierdzeniem pobierania świadczenia z ZUS. Do końca stycznia
obowiązywał jej stary, jasnozielony wzór z
2004 r. z elementami graficznymi w tle.

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje już tylko nowe biało-zielone legitymacje. Od starych, poza wyrazistą kolorystyką,
odróżnia je także kilka innych szczegółów. Nowa
legitymacja zawiera skrót „LER” (od legitymacji
emeryta-rencisty) pisany językiem Braille’a, co ułatwia rozpoznanie dokumentu osobom słabowidzącym i niewidzącym. Nowa legitymacja nie ma już

pola „numer świadczenia”, zastąpiło je pole „rodzaj
świadczenia”, w ramach którego pojawiać się będą:
emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Ważna informacja - stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie
przez ZUS wymieniane. Jednak osoby mające
problem ze wzrokiem, dla których legitymacja

opatrzona alfabetem Braille’a, będzie stanowiła duże ułatwienie, mogą w każdej chwili zdać
stary dokument i odebrać nowy.
Pamiętać należy, że legitymacja ZUS z zasady nie stanowi tytułu do jakichkolwiek ulg
np. w transporcie publicznym. O tym decydują odrębne przepisy dotyczące przewozów w
transporcie krajowym oraz lokalnym.
red.
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Walentynkowe
zwyczaje
Polaków

Walentynki na stałe wpisały się w kalendarz obchodzonych w Polsce świąt. Zwyczaj obchodzenia
dnia św. Walentego podoba się zdecydowanej
większości dorosłych Polaków, tylko 9% z prawie
3 tys. zapytanych neguje to święto.
Choć plany i pomysły dotyczące celebrowania
Walentynek w niektórych przypadkach wyraźnie
różnią kobiety i mężczyzn, to zakochani przeważWalentynkowe marzenia
nie spędzają ten dzień ze swoim partnerami
kobiet i mężczyzn
życiowymi lub z przyjaciółmi. Dla wielu z nas
Panie - z natury romantyczki - marzą
celebrowanie tego święta to dowód miłości.
o odrobinie szaleństwa i przygody. Wiele kobiet chciałoby zostać zaskoczone
Ponadto to dobra okazja do sprawienia bliskiej
niecodzienną atrakcją, jak lot balonem
osobie niespodzianki.
czy wspólny masaż. Marzą też o zaproREKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15

szeniu do eleganckiej restauracji, czy
szalonej, niezapowiedzianej wycieczce.
Panowie zaś, na pierwszym miejscu
wśród preferowanych planów na walentynkowy wieczór wymieniają kino
lub restaurację, następnie niecodzienną
atrakcję, a dopiero na końcu romantyczną kolację w domu.
Obie płcie oraz częściej sięgają po
niespodzianki w formie przeżyć, które

dają możliwość spełnienia marzeń ukochanej lub ukochanego. Zabierając partnera w ciekawe miejsce lub organizując
niezapomniany wieczór, mamy szansę
nie tylko na przyjemne spędzenie razem
czasu, ale i na urozmaicenie codziennej
rutyny w związku. Co ciekawe, badania
pokazują, że to kobiety zdecydowanie
częściej są pomysłodawczyniami niestandardowych prezentów, takich jak
przejażdżka ferrari, lot w aerotunelu czy
wizyta w Escape Room.

Prezenty – kobiece i męskie
preferencje
Upominki są nieodłącznym elementem celebrowania Dnia Zakochanych.
Kobiety na prezent chciałyby otrzymać
miłą niespodziankę w formie vouchera
- na zakupy, masaż czy do salonu SPA.
Wśród preferowanych prezentów dla Pań
wysoką pozycję zajmują również perfumy, biżuteria i kwiaty. Na liście wymarzonych podarków pojawiają się również
te w formie przeżyć, jak sesja fotograficzna, lekcja tańca czy makijażu.
Panowie również deklarują chęć
otrzymania walentynkowych upominków w formie emocji, które dostarczą
im adrenaliny, jak na przykład przejażdżka sportowym samochodem, skok
ze spadochronem czy lot awionetką. Nie
pogardzą też perfumami czy prezentem
niespodzianką.
red.

Ciekawostki:
 Pod imieniem Walente-

go kościół zna 16 świętych
oraz 3 święte Walentyny.
 Według autorów książki
„Święty Walenty - patron
zakochanych” Barbary i
Adama Podgórskich, aż
trzech duchownych kościoła katolickiego o imieniu
Walenty, którzy następnie
zostali wyniesieni na ołtarze, może być uwzględnionych jako patronów
walentynkowych obchodów. Pierwszy to kapłan
Walenty, męczennik rzymski, zgładzony około 269 r.
podczas prześladowania
chrześcijan, wznieconego
za panowania cesarza
Klaudiusza II Gota. Druprzetrwał w dawnych
miejscem na świecie,
gim jest Walenty z Terni,
gdzie 14 lutego ludzie są
ludowych powiedzeniach
biskup, prezbiter rzymski
zwolnieni z pracy. W tym
np. „Walenty bez pięty”,
sprowadzony do Rzymu
dniu do miasteczka przyco zgodne jest z tradycyjną
i po długich męczarniach
jeżdżają młode pary, które
ikonografią przedstawiastracony w 306 r. Przypuszw miejscowej katedrze
jącą diabła, który zamiast
cza się jednak, iż chodzi
przy grobie św. Walentego,
stóp ma końskie lub kozie
o jedną i tę samą osobę,
ślubują sobie, że do końca
kopyta.
cieszącą się kultem zarówroku wezmą ślub.
no w Rzymie, jak i w Terni.
 Wśród graczy w karty
 W Polsce święty Walenty,
Trzeci, to postać Walentemożna usłyszeć zawołanie:
zanim stał się patronem
go żyjącego w połowie
„Rżnij Walenty, piekła nie
zakochanych, przez stuleV wieku, misjonarza Recji,
ma”.
cia był przede wszystkim
biskupa Pasawy.
patronem ludzi cierpiących Przysłowia:
 Ostatecznie przyjęto, że
na epilepsję i choroby ner-  Gdy na św. Walenty mróz
św. Walentym - patronem
- chowaj sanie, szykuj wóz.
wowe.
zakochanych był biskup
 Jak Walenty nie poleje, to
 Walenty jako diabeł
z Terni (obecnie włoska
(także Walanty lub Walek)
na wiosnę masz nadzieję.
Umbria). Jest to jedyne
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Zamienię
mieszkanie
2-pokojowe
(35m²)

na większe 3-pokojowe.
Najlepiej w dzielnicy
Trzech Wieszczów.

Tel. 536 526 300
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– czeka na Ciebie!
(część 1.)

Intermarche to jedna z najbardziej znanych sieci supermarketów spożywczych w Polsce, działająca w ramach
Grupy Muszkieterów – największego europejskiego
zrzeszenia niezależnych przedsiębiorców. O sile i potencjale firmy świadczy fakt, iż Intermarche ma już ponad
230 sklepów w całej Polsce i cały czas uruchamia nowe,
kierując się specyfiką rynku lokalnego.
Jeden z nich jest też w Częstochowie.
Co jest atutem
Intermarche?
Bogaty asortyment produktów spożywczych, artykułów kosmetycznych, chemicznych oraz przemysłowych, ponadto
szeroki wybór wysokiej jakości marek
własnych – w tak przygotowanej ofercie
można znaleźć wszystko, czego klient potrzebuje, a częste promocje w Intermarche
sprawią, że kupujący odwiedzają częstochowski sklep Intermarche chętniej niż
inne supermarkety.
Niewątpliwym atutem jest to, że w Intermarche zawsze jest świeże pieczywo z
własnej piekarni, wędliny z własnej wędzarni, pełnowartościowe mięso porcjowane przez rzeźnika na miejscu w sklepie
oraz codziennie świeże owoce i warzywa,
i doskonałe produkty garmażeryjne.

Pieczywo
prosto z pieca
Świeże pieczywo prosto z pieca dostępne jest w supermarketach Intermarche od
samego rana przez cały dzień. Jedni wolą
pieczywo ciemne, drudzy jasne, jeszcze
inni z ziarnami, dlatego w Intermarche jest
pełen wybór doskonałych, chrupiących
wypieków: pysznych bułek, oryginalnych
bagietek, chrupiących chlebów czy małych
słodkich i słonych przekąsek. Bardziej
wybredni klienci, którzy wolą delikatne i
chrupiące pieczywo pszenne mają do dyspozycji idealne na śniadanie kajzerki, bułki
ardeńskie, delicje serowe i pyszne małe co
nieco.
Dbający o linię mogą skorzystać z szerokiej gamy ciemnego pieczywa żytniego
czy pełnoziarnistego. Na przykład pieczywo fitness, czyli chleb na naturalnym
zakwasie z dodatkiem kwasów omega
3. Równie dużą popularnością cieszy się
pieczywo orkiszowe lub pyszne bułki ze
słonecznikiem, dynią, otrębami. Słowem
idealne dla pragnących być FIT.
W sklepach Intermarche każdy znajdzie
swoje ulubione pieczywo na śniadanie czy
kolację albo małą przekąskę w ciągu dnia.

Zachwycające
słodkie smaki
Na stoisku ze słodkościami są pyszne,
świeże ciasta, które klienci chętnie kupują, bo wiedzą, że sprawdzą się przy każdej
okazji, a także... bez okazji! I chociaż każ-

dy klient jest inny, bo posiada własny gust
i smak, oferta Intermarche jest na tyle szeroka, by zadowoliła każdego bez wyjątku.
A tym, którzy co tydzień lubią próbować
nowych pyszności, sklep poleca ciasta tygodnia – tradycyjny piernik oraz słodką,
rozpływającą się w ustach wyborną „krówkę”. Wśród ciast, znaleźć też można te z
nutką ekstrawagancji. Delikatny, puszysty
sernik (także z brzoskwiniami), jabłecznik,
który docenią miłośnicy tradycji oraz znane i lubiane napoleonki i ciastka W-Z. W
Intermarche nie może oczywiście zabraknąć delikatnego tiramisu z włoską nutką,
a także pysznego ciasta owocowego z galaretką – idealnego na słoneczne dni i nie
tylko.
Stoisko ze słodkościami to nie tylko
ciasta, to również mięciutkie pączki i drożdżówki, gniazdka, jagodzianki i wiele więcej. A to wszystko codziennie świeże, najwyższej jakości i w atrakcyjnych cenach.

Nie ma to jak szynka
z własnej wędzarni
Proces wędzenia, Intermarche zaczyna
od starannego doboru produktów już u źródła. Sklep zapewnia, że zaopatruje się tylko u zaufanych dostawców, a mięso, które
trafia do Intermarche jest zawsze najwyższej jakości. Ale to nie wszystko. Rodzaj
użytego podczas wędzenia drewna, jego jakość i wilgotność mają zasadniczy wpływ
na wędliny: ich smak, aromat oraz barwę.
Efekt końcowy zachwyca i nie pozwala
klientom pozostawać obojętnym.
Na renomę wędzarni Intermarche mają
wpływ przede wszystkim sprawdzone
oryginalne receptury wyrobów wędliniarskich, dzięki czemu produkty smakują
wybornie, a przy tym swojsko. Klient do
dyspozycji ma tradycyjnie kruche szynki
oraz soczyste kiełbasy, które pozwalają mu przypomnieć sobie, jak naprawdę
powinny smakować domowe wędliny.
Częstochowskie Intermarche, w swojej
wędzarni, stawia na jakość i świeżość.

Najwyższej
jakości mięso
Mięso dla wielu klientów jest jednym
z ważnych składników codziennej diety.
Warto więc po pierwsze dowiedzieć się,
które mięso jest najlepsze - w zależności
od trybu życia - oraz warto kupować je wy-

łącznie ze sprawdzonego źródła. Intermarche stawia na najwyższą rynkową jakość,
oferując mięso z własnego rozbioru oraz
od starannie wyselekcjonowanych dostawców. Ten unikatowy fakt sprawia, że niezależnie od gatunku mięsa (wieprzowina,
wołowina czy drób) zawsze w sklepie są
w pełni wartościowe i pożywne produkty.
Zatrzymajmy się na chwilę przy wieprzowinie. Aromatyczna, soczysta i doskonała w smaku, jest bogatym źródłem wysokogatunkowego i pełnowartościowego
białka, którego nie można otrzymać z produktów pochodzenia roślinnego, a które
znakomicie wpływa na stymulację tkanek
oraz poprawia pracę układu odpornościowego. Wieprzowina obfituje również w
witaminę B1 i B6 oraz żelazo, m.in. wspomagające działanie układu nerwowego.
Warto zadbać o obecność wysokiej jakości
wieprzowiny w codziennej diecie, dlatego
Intermarche oferuje mięso z własnego rozbioru – porcjowane na miejscu w sklepie,
dzięki czemu jest świeże i pyszne – idealne
na każdy posiłek.

Bez owoców
i warzyw ani rusz
O tym, że owoce i warzywa są źródłem
nie tylko witamin, ale i wielu składników mineralnych, wie każdy. Dzięki nim

wzmacnia się układ odpornościowy, a
człowiek czuje się zdrowszy i silniejszy.
Należy sięgać po to, co daje natura i korzystać z jej bogactwa. W Intermarche można
znaleźć świeże warzywa i owoce pochodzące ze sprawdzonych, wyselekcjonowanych źródeł – w trosce o zdrowie klientów
wybierani są dostawcy, którzy gwarantują
wysoką jakość, a w trosce o portfel klienta
Intermarche oferuje je w atrakcyjnych cenach.
Na półkach sklepowych w Intermarche
są owoce i warzywa ze wszystkich zakątków świata – mniej lub bardziej egzotyczne owoce tropikalne, owoce cytrusowe,
południowe, ale nie tylko. Oczywiście codziennie czekają też najświeższe polskie
owoce i warzywa prosto od dostawców.
W Intermarche znaleźć też można sezonowe warzywa i owoce od lokalnych dostawców, bo warto w zdrowy i tani sposób
wykorzystać w każdej diecie pyszne i soczyste owoce oraz pełne witamin warzywa.
Na dalszą podróż po częstochowskim
Intermarche zapraszamy w kolejnym
numerze Tygodnika „7 dni”. Będzie o
żywności ekologicznej, o produktach dla
wegetarian, o smakołykach dla naszych
pupili oraz o ekologicznej chemii.
Zapraszamy!
Marta Pikor
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Każdy z nas z tęsknotą spogląda za okno w
oczekiwaniu na wiosnę.
Niedługo zrzucimy czapki i kaptury i to co pokażemy światu zależy tylko od nas, więc warto już
teraz zadbać o kondycję naszych włosów.
Zapraszamy na cykl porad, które sprawią, że w
blasku wiosennego słońca będziemy wyglądały
wspaniale.
Po piękno i siłę sięgnijmy do natury, bo nie
środki chemiczne a wyłącznie tradycyjne receptury są najprostszym rozwiązaniem problemów
estetycznych dzisiejszego świata.
Dziś przedstawiamy beta karoten, źródło witaminy A. Silnie przeciwdziała wolnym rodnikom,

bierze udział we wzroście i odbudowie tkanek
oraz stanowi barierę ochronną przed substancjami
zanieczyszczającymi środowisko.
Na beta karotenie oparty jest zabieg Medavita B-Refibre. Odbudowuje on i regeneruje łuski
włosów,jednocześnie chroniąc włosy przed szkodliwymi procesami fizjologicznymi i środowiskowymi. Daje natychmiastowy efekt połysku,
miękkości, wytrzymałości i blasku. Włosy na całej długości stają się odżywione i odzyskują swą
witalności a na tym zależy nam najbardziej.
Na zabieg Madavita B-Refibra zaprasza Klinika Fryzury ul. Targowa 1 Częstochowa.
c.d.n.
tekst: A. Midera

Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909

foto: P. Sobolewski
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Kupujesz auto używane

Banki za szybko
– przeczytaj nasz poradnik wstrzymały wnioski o MdM
Kupno używanego samochodu przez ogłoszenie od osoby prywatnej jest najbardziej ryzykowną formą zakupu. Nie mając doświadczenia
bardzo łatwo można zostać oszukanym najpopularniejszymi formami oszustw, takimi jak:
cofanie licznika, fałszowanie daty produkcji,
oferowanie aut po poważnych wypadkach drogowych, czy aut znajdujących się w egzekucji
komorniczej, w leasingu, czy kradzionych.
Specjaliści z branży motoryzacyjnej, którzy posiadają
wieloletnie doświadczenie, są w
stanie szybko prześwietlić każdy
samochód i ocenić, czy będzie
go można z czystym sumieniem
polecić następnemu właścicielowi. Klienci powinni mieć
pewność od kogo auto kupują i
z kim mogą się kontaktować po
zakupie.
Zakupu używanego samochodu należy dokonywać tylko
u wiarygodnych sprzedawców,
którzy oferują sprawdzone auta
i umożliwiają ich dokładną
kontrolę. Eksperci polecają stosowanie się do podstawowych
zasad, aby kupujący nie stracili
swoich pieniędzy i nie stali się
ofiarami najczęstszych oszustw
z używanymi samochodami:
1. Kupuj tylko od właściciela
wpisanego w dowodzie rejestra-

cyjnym. Porównaj dane z dowodu rejestracyjnego z danymi z
dowodu osobistego sprzedającego.
2. Nie kupuj aut niezarejestrowanych w Polsce na podstawie umowy zawieranej z cudzoziemcem, którego tożsamości
nie możesz potwierdzić.
3. Kupując auto od firmy,
sprawdź czy sprzedający ma
pełnomocnictwo do zawarcia
umowy sprzedaży.
4. Żądaj jazdy próbnej i przeglądu auta na podnośniku w asyście mechanika.
5. Sprawdź auto w bazach
danych skradzionych pojazdów.
6. Sprawdź, czy auto nie jest
przedmiotem leasingu, zastawu
czy egzekucji komorniczej.
7. Przejmuj samochód ze
wszystkimi dokumentami i osobiście dopilnuj przerejestrowa-

nia auta.
8. Żądaj od sprzedawcy gwarancji pochodzenia auta włącznie ze zwrotem pieniędzy w
przypadku problemu prawnego
oraz żądaj, aby było to zapisane
w umowie.
9. Upewnij się, że kupujący
posiada wszystkie kluczyki do
auta i nie są to świeżo zrobione
duplikaty.
10. Sprawdź, czy sprzedający zapewnia ubezpieczenie wad
mechanicznych i elektrycznych.
11. Upewnij się, czy będzie
istniała możliwość skontaktowania się ze sprzedającym także
po sprzedaży auta, aby zgłosić
ewentualne reklamacje.
12. Nie kupuj auta, które
miało kilku poprzednich właścicieli.
red.

Na początku roku 2017 zainteresowanie dopłatami z
programu „Mieszkanie dla
młodych” było rekordowe.
Do 11 stycznia zarezerwowano 318 z 373 mln zł. Banki wystraszyły się, że dla
części klientów zabraknie
pieniędzy i chcąc zaoszczędzić im kłopotów, wstrzymały przyjmowanie nowych
wniosków. Okazało się jednak, że zrobiły to za szybko.
Dopłaty wciąż są dostępne.
Według informacji BGK,
do 17 stycznia wykorzystano 92% tegorocznego limitu
środków. Oznacza to, że pozostało jeszcze niecałe 30 mln
zł. Trzeba jednak dodać, że
BGK zablokuje przyjmowanie
nowych wniosków, gdy zarezerwowane zostanie 95% puli.
Do tego brakuje jeszcze ok.
11 mln zł. Biorąc pod uwagę,
jak bardzo w ostatnim czasie
spadło tempo wykorzystania
środków to może ich wystarczyć na kilka dni.
Decydując się na skorzystanie z dopłaty, warto mieć
na uwadze, że możemy jej
nie otrzymać, jeśli pieniądze
się skończą zanim nasz wnio-

sek zostanie zarejestrowany
w systemie BGK. W takiej
sytuacji możemy stracić zadatek wpłacony sprzedającemu
mieszkanie. Stanie się tak jeśli
nie uda nam się przekonać go,
aby przesunął termin zapłaty
części ceny (kwotę dopłaty) na
przyszły rok. Innym wyjściem
może być w takiej sytuacji zaciągnięcie zwykłego kredytu.
Nie będzie to jednak możliwe
w przypadku osób nieposiadających 10% wkładu własnego,
które liczyły, że pokryje go
dopłata.
Bez dopłaty zapłacisz
wyższe odsetki
Ci, którzy mają przynajmniej 10% wkładu własnego
mogą oczywiście zaciągnąć
zwykły kredyt hipoteczny.
Niestety brak dopłaty spowoduje, że będą musieli pożyczyć
większą kwotę, a więc zapłacą
wyższą ratę. Dla przykładu,
jeśli dopłata wynosi 50 tys. zł,
a kwota preferencyjnego kredytu jest równa 150 000 zł, to
brak dofinansowania oznacza
wzrost kwoty kredytu do 200
000 zł, a raty z 779 zł do 1038
zł. Utrata 50 000 zł faktycznie
spowodowałaby, że taka osoba

straciłaby łącznie aż 77 856 zł,
gdyż płaciłaby wyższe odsetki
od większego zadłużenia.
To jeszcze nie koniec MdM
Przypomnijmy, że po wyczerpaniu tegorocznych dopłat, program MdM jeszcze się
nie kończy. W tym roku można
wykorzystać ok. 230 mln zł z
przyszłorocznej puli. Mogą z
nich skorzystać jednak tylko
ci, którzy przekonają sprzedającego, że część zapłaty dostanie dopiero w przyszłym roku.
W sytuacji, gdy te pieniądze
się skończą, pozostanie już tylko czekanie na styczeń 2018 r.
Na początku przyszłego
roku zostanie udostępniona ostatnia pula 381 mln zł.
Podobnie jak w tym roku,
pieniądze zapewne zostaną
bardzo szybko wykorzystane.
Program „Mieszkanie dla młodych” definitywnie skończy
się więc prawdopodobnie w
styczniu 2018 r. W kolejnych
latach wspieranie rynku mieszkaniowego ma odbywać się
natomiast za pośrednictwem
programu „Mieszkanie Plus”.
Będzie on polegał na budowaniu tanich mieszkań na wynajem.
red.
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Rok 2017 jest rokiem wyborczym
w Polskim Związku Wędkarskim.
Piątego lutego w rzerzęczycach
w barze „Pod gruszą” odbyło się
zebranie Koła „Wykromet”.

Włókniarz
Częstochowa

zaprasza wolontariuszy
Co zrobić, by mieć możliwość oglądania meczów
Włókniarza od kuchni?
Sposobem na to jest
wolontariat sportowy.
Za swoją pracę co prawda
nie dostaniesz pieniędzy,
ale zyskasz ogromne
doświadczenie i umiejętności.
Wolontariuszem Włókniarza Częstochowa może zostać
każdy, niezależnie od płci i
wieku, kto spełnia następujące
wymagania: ukończył min. 16
lat, jest gotowy poświęcić swój
czas na przygotowanie i pomoc
w czasie meczów na Stadionie
miejskim SGP Arena Częstochowa, lubi kontakt i pracę z
ludźmi, interesuje się sportem.
Zakres wolontariatu: pomoc
organizacyjna, pomoc techniczna, biuro prasowe. Włókniarz
zapewnia wszystkim wolontariuszom, którzy pomyślnie
przejdą proces rekrutacji: ubranie wolontariusza – podczas
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wykonywania zadań, ewentualne odpowiednie szkolenie potrzebne do wykonywania zadań,
udział w życiu codziennym i
świątecznym Klubu, certyfikat
wolontariusza,.
Zainteresowani wolontariatem powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail: kibice@
wlokniarz.com
W treści maila należy podać
imię i nazwisko, telefon kontaktowy, datę i miejsce urodzenia,
preferencje w zakresie charakteru wolontariatu oraz dołączyć
kilka słów o sobie (zainteresowania, motywacje do bycia wolontariuszem).
red.

Sprawozdawczo-wyborcze
zebranie Koła PZW „Wykromet”
Na początku prezes Koła
przywitał członków, Koła
którzy przybyli na zebranie
oraz przedstawiciela Okręgu PZW w Częstochowie
prezesa Macieja Brudzińskiego. Zgodnie z porządkiem zebrania odczytano
sprawozdania z działalności
Koła oraz przyjęto założenia
budżetowe na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił swoje sprawozdanie i
wniosek o przyjęcie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Koła który, członkowie przyjęli jednogłośnie.

Potem po wybraniu komisji:
Wyborczej, Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
przystąpiono do wyborów.
Na prezesa (jednogłośnie)
wybrano Roberta Amborskiego. Do zarządu Koła
weszli: Sławomir Kowalik,
Andrzej Michalak, Tadeusz Zborowski, Hieronim
Kowalik, Jacek Politański, Janusz Krysiak, Piotr
Ciężkowski, Jerzy Bekus,
Sławomir Jeziorowski, Adrian Michalak, Kazimierz
Mokrzycki, Robert Berdys
i Piotr Gajecki. Do Komisji
Rewizyjnej został wybra-

ny: Tomasz Błachowicz,
Marian Berdys i Piotr Michalak. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Mariusz
Michoń, Mirosław Kowalik,
Stanisław Zgrzebny i Leszek Jamrozik. Delegatami
na Okręgowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: Sławomir Kowalik i Andrzej
Michalak.
Wręczono również puchary i dyplomy najlepszym
w całorocznej klasyfikacji
Grand Prix. Specjalny upominek (wędkę „bolonkę”)
od członków Koła „Wykromet” otrzymał Maciej Bru-

dziński, który w tym roku
kończy 4 kadencję prezesa
Okręgu PZW w Częstochowie.
Najlepsza szóstka klasyfikacji Grand Prix Koła za
2016 rok:
1. Mariusz Michoń – 71
pkt.
2. Jerzy Kardas – 71 pkt.
3. Andrzej Michalak – 62
pkt.
4. Adrian Michalak – 61
pkt.
5. Robert Berdys – 59
pkt.
6. Piotr Michalak – 58
pkt.
RSA

AZS znów bez punktu
W meczu dwudziestej
kolejki PlusLigi, AZS
Częstochowa przegrał
we własnej hali z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 (18:25, 23:25,
22:25). W akademickich derbach po raz
drugi lepsi się okazali
zawodnicy z Olsztyna.

Częstochowianie rozpoczęli derby, podobnie jak
tydzień temu, z Michałem
Szalachą na ataku, który to
otworzył partię udanym atakiem 1:0. Na rozegraniu od
pierwszego gwizdka pojawił
się Konrad Buczek. Chwilę
później goście, dzięki zagrywce Aleksandra Śliwki,
wyszli na prowadzenie 4:1.
Duże problemy z przyjęciem miał Rafał Szymura,
którego szybko zmienił Stanisław Wawrzyńczyk.
Trener Bąkiewicz zdecydował się na zmianę drugiego przyjmującego. Miejsce
Mykoły Moroza zajął Adrian Szlubowski. Zmiana na
chwilę uspokoiła grę AZS-u.
Częstochowianie dzięki skutecznej zagrywce Bartosza
Buniaka tracili do przeciwników tylko trzy oczka przegrywając 10:13. Jednak olsztynianie szybko wrócili do
swojego równego rytmu gry.

źródło foto: AZS Częstochowa

Świetne serwisy Jakuba Kochanowskiego dały im prowadzenie 17:11, a Jana Hadravy 23:13. W końcówce,
drużynę z Częstochowy poderwał do gry Moroz i dzięki
jego zagrywkom biało-zieloni odrobili pięć punktów z
rzędu. Jednak ostatnie słowo
należało do olsztynian. W
ostatniej akcji skutecznie z
lewego skrzydła zaatakował
Śliwka 25:18.
Drugiego seta, od skutecznego ataku z przechodzącej
piłki, rozpoczął Buniak 1:0.
Do stanu 7:7 zespoły grały
punkt za punkt. Następnie
goście, dzięki odrzucającej

zagrywce Pawła Woickiego
i udanym kontratakom Kochanowskiego odskoczyli
na cztery oczka 7:11. W tej
sytuacji szkoleniowiec AZS
Częstochowa zdecydował
się na zmianę rozgrywającego. Miejsce Buczka zajął
Tomasz Kowalski. Jednak to
Indykpol AZS dyktował warunki gry i wygrywał 18:13.
Nasi siatkarze dzięki dobrej zagrywce Janusa zniwelowali stratę do dwóch punktów 16:18. Zaczęli dobrze
czytać grę przeciwników
na siatce i ustawiali raz za
razem szczelny blok 21:22.
Jednak w zaciętej końcówce

więcej zimnej krwi zachowali olsztynianie, którzy wygrali do 23. W trzeciej partii
gospodarze szybko stracili
cztery punkty z rzędu 1:5.
Jednak nie poddali się bez
walki. Pojawienie się na
parkiecie Aleksandra Grebeniuka wzniosło świeży
powiew w grę Akademików
12:14. Końcówka partii była
wyrównana, ale górę wzięło doświadczenie zespołu
z Olsztyna, który ostatni
punkt w meczu zdobył po
ataku ze środka pola 25:22.
AZS Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn 0:3
(18:25, 23:25, 22:25) red.

Częstochowianie w 1/4 finałów Mistrzostw Polski

W Rybniku rozegrano finał mistrzostw
Śląska Juniorów. W gronie najlepszych
czterech zespołów w województwie znalazły się: Exact Systems Norwid Częstochowa, AZS 2020 IV LO Częstochowa, Jastrzębski Węgiel i TS Volley Rybnik.
W związku z tym, że w Finałach uczestniczyły dwa zespoły z Częstochowy, sobotni
mecz w drodze wyjątku został rozegrany na
„naszym podwórku”.
Pierwsze ze spotkań, o awans do walki o
mistrzostwo Polski, Norwid rozegrał z gospodarzami – Volley Rybnik. Rybniczanie

nie byli faworytem tej potyczki i było to widać na parkiecie. W inauguracyjnym secie
Exact szybko wypracował sobie przewagę,
którą utrzymał do końca. Drugi i trzeci set
były do siebie bardzo podobne. Mecz zakończył się zwycięstwem częstochowian 0:3
(20:25, 19:25, 21:25).
Drugiego dnia w Mistrzostwach zostały
rozegrane częstochowskie derby (AZS 2020
IV LO Częstochowa
– Exact Systems
Norwid Częstochowa), niestety nie było to
dobre spotkanie dla drużyny Norwida, która
od początku popełniała szereg błędów. Mecz

zakończył się przegraną 3:0 (25:17, 25:16,
25:18).
Ostatni dzień zmagań to mecz z Jastrzębskim Węglem, dobre i wyrównanie spotkanie,
które rozstrzygnęło się w trzech setach. Exact
Systems Norwid Częstochowa – Jastrzębski
Węgiel 1:3 (25:21, 22:25, 21:25, 23:25).
Trener Leszek Hudziak powiedział po turnieju: - Plan, który zakładaliśmy przed, był
inny – chcieliśmy walczyć o wyższą lokatę,
nie mniej jednak był to tylko przystanek do
finału Mistrzostw Polski, który jest naszym
celem od początku sezonu. Mistrzostwa po-

kazały nam, na czym jeszcze musimy popracować. Było to ważna lekcja dla naszych
młodych zawodnikowi, dla których wszelkie
tego typu turnieje to bezcenne doświadczenie. Awans do ćwierćfinału jest wywalczony,
teraz czeka nas ciężka praca i przygotowania
do niego, abyśmy pełni optymizmu mogli pokazać, że awans był w pełni zasłużony.
Zespół Exact Systems Norwid Częstochowa finalnie zakończył turniej na 3 pozycji i
awansował do Ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski Juniorów, które rozegrane zostaną w
dniach 23 – 26.02.2017.
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Z czego powstałeś
zależy od genetyki, w co się
obrócisz, od polityki.”
Stanisław Jerzy Lec

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Aby zdezynfekować
materac łóżka, należy posypać go dużą ilością sody
oczyszczonej (najlepiej aż 3
torebkami). Po 2-3 godzinach
dokładnie odkurzyć.
2. Jak otworzyć wino nie
mając korkociągu? Może
go zastąpić np. śrubokręt.
Trzeba go delikatnie wkręcić
i potem równie delikatnie
wyjąć. Równie pomocny jest
druciany wieszak na ubrania.
Wystarczy wbić ostry koniec
w korek i wyciągnąć. Do

otwarcia wina można użyć
też sztućców. Tu technika
jest nieco inna, bo rączką
widelca czy łyżki musimy
wepchnąć korek do butelki.
Najlepiej wykonywać tę
czynności nad zlewem.
3. Pilot od telewizora można
skutecznie wyczyścić szczoteczką do zębów zamoczoną
w spirytusie. Nadmiar spirytusu odsączamy na papierowej serwetce, szorujemy
pilot, a następnie wycieramy.

Czika

Kotka rasy europ urodzona w roku 2013. Umaszczenie buro-białe. Czika jest zagubiona i zupełnie sobie nie
radzi. Łatwo ją spłoszyć. Bardzo szybko potrzebna jest
dla niej zmiana miejsca na przyjazny, kochający dom.
Widać, że ogromnie tego potrzebuje. Zamknięta w boksie cichutko popłakuje i szuka wyjścia. Czika ma piękne,
zadbane futerko i różowy nosek. Potrzebuje cierpliwego
opiekuna, który będzie mógł poświęć czas na jej prawidłową, bezstresową adaptację w nowy domu. Przed chęcią adopcji prosimy o kontakt telefoniczny.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 361-65-66, schronisko.czestochowa@gmail.com

Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer
w futrze i spotyka na ulicy członków organizacji ekologicznej.
– Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
– To nie norki, to poliestry.
– A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie,
żeby pani miała futro?
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Prawo
do
szczęścia
Nikt nie jest doskonały. Dotyczy to także mnie. Jak większość ludzi składam się
z wody, białka i szeregu innych nałogów.
I w zakresie dopuszczalnym prawem oraz
zdrowym rozsądkiem bronię własnej niedoskonałości, bo jaką bez niej miałbym
przyjemność z życia.
Do znudzenia powtarzam, że jednym
z podstawowych praw człowieka jest prawo wyboru własnej drogi w poszukiwaniu szczęścia. Uporczywie rządzący lub
aspirujący do rządzenia (Polską, Europą,
światem) przeinaczają to prawo w imię
obietnicy uczynienia każdego szczęśliwym. Przepraszam, ale uczynić szczęśliwą to można krowę za pomocą dobrych
mieszanek paszowych. Człowieka rozumem nie ogarniesz, taką ma różnorodność potrzeb przynoszących mu poczucie
szczęścia. Uczynienie mnie szczęśliwym
stało się podstawą uchwalenia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego nr 2014/50/UE
z 3. 04.2014 r. Kilkadziesiąt stron szczegółowych przepisów adresowano do typów
mnie podobnych, nałogowych palaczy wyrobów tytoniowych. W związku z tym straciłem szansę palenia jedynych papierosów

TYGODNIK REGIONALNY

sprawiających mi przyjemność, palonych
od 40 lat, najprostszych, z niearomatyzowanego tytoniu, bez filtra, zwanych, gdy
zaczynałem palić „Sportami”, potem „Popularnymi”, a ostatnio „Poznańskimi”. Nie
ma. Wzięli i je znikli. Czemu? Ano. Bo tak.
W imię zapewnienia mi szczęścia.
Bywa. Od czasu pierwszych Piastów
świątecznym przysmakiem potomków
Polan i Wiślan był makowiec. Niektórzy
uwielbiali też bożonarodzeniową „kutię”.
Ponieważ 1000 lat po Mieszku narodził
się Marek Kotański, a po narodzinach dostrzegł niecny proceder przerabiania makówek na „polskie opium”, zamiast ścigać
narkomanów zakazano uprawy pradawnego maku, dopuszczając (pod kontrolą) jakieś jego substytuty. Nikt już nie pamięta
jak smakowała kutia z prawdziwego maku,
więc wszyscy są szczęśliwi. W podobny
sposób, pod pozorem walki z narkomanią,
wyrugowano konopie siewne, z których też
już w czasach Mieszka robiono sznurki i
koszule. Olej konopny służył jako mazidło
do kół wozów, a także jako lekarstwo na
ból brzucha. To co palił narkoman, marihuana, pochodzi z zupełnie innych konopi

(indyjskich), ale w imię uszczęśliwiania
nas wszystkich zakazano w Polsce uprawy
wszelkiej konopi. Nie da się już dziecku
wytłumaczyć przesłania przysłowia o Filipie z konopi. Więc czemu się dziwię, że
pozbawiono mnie „Popularnych”. Następnym razem w drodze Dyrektywy zakażą
jadania pączków w „tłusty czwartek” i też
wszyscy będą szczęśliwi.
W teorii granicę wolności wyznacza dobro innych osób. Czy ktoś palący „Popularne” narusza cudze dobro w sposób większych niż palacz papierosów z filtrem? Czy
jedzący pączki obraża uczucia publiczności? Czy można zabraniać ludziom zachowania, które subiektywnie uznajemy za
niebezpieczne dla ich zdrowia? Jeśli tak, to
czy w drodze Dyrektywy zakażemy taternictwa, biegów przełajowych i zimowych
spacerów po oblodzonych chodnikach. Im
bardziej chcemy chronić i uszczęśliwiać ludzi, tym bardziej odbieramy im to co lubią,
powodując, że czują się nieszczęśliwymi.
I po co? Czy nie lepiej powiedzieć w
ślad za św. Augustynem: „kochaj i rób co
chcesz”. I odpowiadaj za to.
Jarosław Kapsa
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