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REKLAMA

Sieć w Łódzkiem 
na miarę XXI wieku
W 17 powiatach województwa łódzkiego do końca 2013 roku powstanie światłowodowa 
sieć szerokopasmowa. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 71 mln zł, z czego ok. 51 
mln zł, pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Czytaj:

O
n-line!

Basen i co dalej
Konferencja prasowa Eugeniusza Góraja - burmistrza 
Rawy Mazowieckiej z okazji oddania do użytku komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Aquarium Fit Rawa była dla 
nas okazją do spytania o dalsze plany inwestycyjne mia-
sta.

Rawa Mazowiecka

Kozica i Półkoszek 
w ćwierćfinale ME

Piotrków Trybunalski

Radomsko
Nieodpowiedzialni koledzy
W gminie Dobryszyce trzej nastolatkowie umówili się z 
16-latką na spotkanie, poczęstowali ją środkiem odurza-
jącym, a później zostawili nieprzytomną na jezdni.

Najlepsza polska, seniorska para w beach tenisie Mariusz 
Kozica i Daniel Półkoszek bardzo udanie zaprezentowała 
się w tegorocznych Mistrzostwach Europy rozegranych 
na Plaży Planet Resort IBS w Borgio Maggiore w San Ma-
rino. Dla obu utalentowanych sportowców był to debiut w 
imprezie takiego wymiaru. 

Skierniewice
Wpadli na handlu bez akcyzy
Policjanci Wydziału Kryminalnego skierniewickiej ko-
mendy Policji ustalili, że na jednej z posesji w miejscowo-
ści gminy Maków, sprzedawane są wyroby alkoholowe i 
papierosy bez akcyzy.
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W Rozprzy 19 sierpnia ok. 4 
nad ranem 15-latek szedł pobo-
czem drogi. Nagle obok niego 
zatrzymał się volkswagen polo, 
z którego wysiadł 20-letni męż-
czyzna.  Podbiegł on do młode-
go chłopaka i kopnął go kola-
nem w głowę. Ponadto ukradł 
mu telefon komórkowy i paczkę 
papierosów. Następnie napast-
nik wsiadł do samochodu i wraz 
z kolegą odjechał. Pokrzywdzo-

Piotrków Trybunalski

Nastolatek 
pobity i okradziony
Mężczyzna, który pobił i okradł 15-latka trafił do aresztu.

ny 15-latek o zdarzeniu powia-
domił policjantów z komisaria-
tu w Woli Krzysztoporskiej. 

Następnego dnia piotrkow-
scy funkcjonariusze odzyskali 
skradzioną komórkę i zatrzy-
mali 20-latka oraz o rok młod-
szego kolegę, podejrzanych o 
dokonanie rozboju. 20-letni 
mieszkaniec powiatu piotrkow-
skiego odpowie za rozbój, a jego 
19-letni kolega za paserstwo. 

23 sierpnia w Bełchatowie na 
osiedlu Okrzei kierowca fiata  se-
icento  uderzył w zaparkowany 
volkswagen i odjechał. Po otrzy-
maniu zgłoszenia policjanci natych-
miast udali się w rejon zdarzenia. 

Bełchatów

Kolizja za kolizją
Kierowca, który miał w organizmie aż 3,26 promila alkoholu spowodował dwie kolizje.

Bardzo szybko złapali sprawcę ko-
lizji, który w międzyczasie spowo-
dował kolejną kolizję. Tym razem 
staranował ogrodzenie posesji przy 
ul. Konopnickiej.  Kierowcą  fiata  
seicento okazał się 32-letni bełcha-

towianin. Badanie wykazało, że 
miał on w organizmie aż 3,26 pro-
mila alkoholu. Oprócz konsekwen-
cji za dwie kolizje odpowie za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za 
to kara do dwóch lat więzienia.

25 sierpnia, 20-letni kierow-
ca hyundaia wjechał w agregat, 
wystawiony przez organizatorów 
pokazów samochodowych. Jak 
ustaliła Policja, mężczyzna miał 
1,54 promila alkoholu w organi-
zmie. Kiedy 39-letni Czech za-

Opoczno

Wjechał w agregat prądotwórczy
Pijany kierowca wjechał w agregat prądotwórczy a następnie o mało nie przejechał 39-
letniego Czecha. Wszystko to odbywało się na placu targowym w Opocznie.

uważył, że zachowanie kierowcy 
stwarza zagrożenie dla pracow-
ników pokazów, chciał odebrać 
młodemu kierowcy kluczyki od 
samochodu. Przez otwartą szybę 
próbował wyciągnąć je ze stacyj-
ki pojazdu. W tym czasie pijany 

kierowca nagle z piskiem opon 
ruszył, ciągnąc za sobą 39-lat-
ka. Mieszkaniec czeskiej Pragi 
odniósł ogólne obrażenia ciała i 
trafił do opoczyńskiego szpitala. 
A o dalszych losach nietrzeźwe-
go kierowcy zdecyduje sąd. 

REKLAMA

W nocy, policjanci patrolu-
jący teren Zelowa zauważyli na 
ulicy Szkolnej motorowerzystę, 
jadącego z pasażerem. Pasażer 
nie miał obowiązkowego kasku 
ochronnego. W trakcie kontroli 
policjanci wyczuli alkohol od 

Sprzedał nieletnim alkohol
W Zelowie dwaj nastolatkowie kupili w sklepie alkohol. Właściciel sklepu może nawet 
stracić pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

kierującego jednośladem 16-let-
niego mieszkańca Zelowa. Oka-
zało się, że w jego organizmie 
znajduje się 0,60 promila alko-
holu. U 17-letniego pasażera 
badanie wykazało 0,40 promila. 
Chłopcy staną przed sądem dla 

nieletnich. Stróżom prawa uda-
ło się ustalić sklep, w którym 
nastolatkowie kupili alkohol. 
Sprzedawcy grozi grzywna, a 
właścicielowi sklepu grzywna 
i utrata pozwolenia na sprzedaż 
alkoholu. 
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Jak zapewnia nas pani Justy-
na Wolnicka menedżerka firmy, 
wszyscy pracownicy są dosko-
nale przygotowani do zawodu, 
sama jest specjalistką w zakresie 
fitness nowoczesne formy gimna-
styki, po warszawskim AWF-ie.

Instruktorzy są w stanie za-
pewnić indywidualizację w do-
borze ćwiczeń. Dla każdego z 
chętnych opracowują indywidu-
alny program ćwiczeń dopaso-
wany do możliwości fizycznych 

Profesjonalnie wyposażona siłownia i sala fitness to nowa propozycja dla mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej i regionu. Wspomniana sala fitness i siłownia znajdują się w kom-
pleksie sportowo-rekreacyjnym Aquarim Centrum Fit Rawa przy ulicy Katowickiej 20.

REKLAMA

Po zdrowie do... 

uczestników zajęć.
W ramach sali fitness są pro-

wadzone zajęcia ogólnorozwo-
jowe dla pań w każdym wieku, 
są to: Pilates-zdrowy kręgosłup, 
TBC (Total Body Conditioning)-
zajęcia wzmacniające wszystkie 
partie mięśni, które mają na celu 
kształtowanie sylwetki ,

ABT (Abdominal Buttocks 
Thighs – brzuch, pośladki, uda) 
- zajęcia wzmacniające i ujędr-
niające dolne grupy mięśniowe, 

zajęcia na gumowych piłkach, 
zajęcia na stepach, zajęcia cho-
reograficzne. Zajęcia z fitness 
są prowadzone przez cztery in-
struktorki. Docelowo będą pro-
wadzone zajęcia specjalistyczne 
dla dzieci oraz zajęcia prozdro-
wotne dla osób starszych.

Sprzęt jest nowy, wykorzystu-
jący najnowszą technikę, zarówno 
na sali fitness jak i na sali siłowni.

Swoją ofertę, sympatyczni 
pracownicy firmy, adresują do 
wszystkich aktywnych osób z ca-
łego regionu.

Ekipie Aqua Fit & Gym ży-
czymy sukcesów a czytelników 
zachęcamy do wspólnej z nimi 
wyprawy po zdrowie. Naprawdę 
warto.

Agnieszka Wilczyńska

Aqua Fit & Gym 

W
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Lampiony szczęścia, zwane 
lampionami życzeń lub speł-
nionych marzeń, wykonane są 
z biodegradowalnego papieru 
ryżowego, okręgu bambuso-
wego oraz woskowej rozpałki. 
Wywodzą się one z krajów azja-
tyckich. Chińczycy od tysięcy 
lat, wierzyli, że przynoszą one 
szczęście i spełniają życze-
nia. Również w Polsce staje 
się modne wpisywanie swoich 
życzeń na lampionie i wypusz-
czanie go w górę z nadzieją, że 
gdy lampion pofrunie do nieba, 
życzenie się spełni. Te świecą-
ce punkty na ciemnym niebie 
dają niesamowity efekt widowi-
skowy, wręcz magiczny. Dlate-
go też, np. wielu nowożeńców 
pragnie uświetnić swoje wesele 
właśnie puszczaniem lampio-

Lampiony szczęścia
fruną do nieba
Lampiony szczęścia są atrakcją coraz większej ilości imprez. Jednak taki lampion może 
stwarzać poważne zagrożenie.

nów szczęścia. Lampiony wy-
puszczane ku niebu podczas 
różnych imprez, stwarzają nie-
stety duże zagrożenie.

- Lampiony szczęścia musi-
my traktować jak otwarte źródła 
ognia, które w zależności od wa-
runków atmosferycznych mogą 
przemieszczać się na wysokość 
kilkuset metrów lub nawet kil-
ku kilometrów. Dodatkowym 
zagrożeniem jest możliwość 
zapalenia się materiału tworzą-
cego powłokę lampionu, czyli 
tzw. czaszy. Osoba podpalająca 
materiał palny, który jest prze-
znaczony do podgrzewania po-
wietrza w lampionie, nie jest w 
stanie przewidzieć, jakim torem 
będzie przemieszczał się lam-
pion, czy poleci on na drzewa, 
budynki mieszkalne lub gospo-

darcze i nie spowoduje pożaru 
– mówi kpt. Arkadiusz Makow-
ski, rzecznik prasowy Łódzkie-
go Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi. - Lampiony latające 
stwarzają poważne zagrożenie 
dla życia i zdrowia osób. Są one 
również zagrożeniem dla żeglugi 
powietrznej, np. lampion może 
być wciągnięty przez silnik sa-
molotu i spowodować katastro-
fę. Formalnego zakazu w Polsce 
jeszcze nie ma, ale w kilku kra-
jach UE jest już zakaz sprzedaży 
i dystrybucji lampionów szczę-

ścia. W naszym państwie nie jest 
ta kwestia unormowana, jednak 
rozporządzenia czy Kodeks 
wykroczeń mówią jasno, że kto 
powoduje zagrożenie dla życia i 
zdrowia lub dopuszcza się do za-
prószenia ognia, będzie podlegał 
karze aresztu, grzywny albo ka-
rze nagany. Jeśli ktoś skierował-
by do nas pismo prosząc o zgodę 
puszczania lampionów, to takiej 

zgody nie uzyska – dodaje kpt. 
Makowski.

Pamiętajmy o tym, że jest to z 
pewnością bardzo fajna zabawa, 
ale obarczona bardzo dużym ryzy-
kiem. Na szczęście w woj. łódzkim 
nie doszło dotychczas do pożaru 
spowodowanego lampionem, ale w 
innych częściach Polski już tak.

Justyna Pająk

REKLAMA
W
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enzymy i odparowują nadmiar 
wody. Pszczoły przenoszą miód 
z komórki do komórki plastra. 
Komórki z już całkowicie doj-
rzałym miodem, zabudowują 
woskiem. Taki miód zawiera 
ok. 20% wody, cukry proste, 
cukry złożone, kwasy organicz-
ne, substancje mineralne, olejki 
wonne oraz witaminy. Pomi-
mo, że miód jest wysokokalo-
ryczny, nie wywołuje nadwagi. 
Jest skoncentrowanym źródłem 
łatwo przyswajalnych cukrów 
prostych. Miody w zależności 
od surowca, z jakiego powstały 
dzielą się na: nektarowe (kwia-
towe), spadziowe i mieszane 
(nektarowo-spadziowe). Wiele 
badań potwierdziło, że miód 
ma właściwości regenerujące, 
bakteriobójcze oraz zwiększa 
odporność naszego organizmu. 
Dlatego też stosuje się go w le-
czeniu wielu różnych schorzeń. 
Rozróżniamy ponadto miody 
gatunkowe, powstające przy du-
żej przewadze nektaru jednego 
gatunku rośliny. Określa się je 
nazwą rośliny, z której głównie 
pochodzą, np. miód rzepakowy. 
Poszczególne odmiany mio-
du charakteryzują się różnymi 

Relacje

W

Ten słodki produkt pszczeli 
już od starożytności uważano za 
środek odżywczy i leczniczy. W 
Grecji miód uchodził za pokarm 
bogów, który miał im zapewnić 
młodość i długowieczność. W 
starożytnym Egipcie i Mezo-
potamii także był on bardzo ce-
niony. W Mezopotamii np. ciało 
zmarłych przed pogrzebaniem 
balsamowano olejem i miodem. 
Również Biblia wspomina o 
Janie Chrzcicielu, który jadał 
szarańczę i miód leśny. Należy 
podkreślić, że przez długi czas 
miód przede wszystkim uży-
wany był do słodzenia i sporzą-
dzania napojów alkoholowych. 
Również nasz kraj ma bogatą i 
długą tradycję w wytwarzaniu 
miodu pitnego, który w Polsce 
był jednym z pierwszych alko-
holi. 

Miód wytwarzany jest przez 
pszczoły z nektaru kwiatowego 
lub spadzi (zwanej rosą miodo-
wą). Pszczoły przenoszą nektar 
do ula i przekazują go innym 
pszczołom, które wchłaniają 
go do pęcherzyka miodowego, 
zwanego wolem. Następnie do-
konują przeróbki, wzbogacają w 

Słodki 
pokarm bogów
Miód jest jednym z najcenniejszych produktów, jaki dostaliśmy od natury. Oprócz wę-
glowodanów zawiera witaminy oraz wiele składników mineralnych.

właściwościami. I tak np. miód:
− akacjowy pomaga w 

schorzeniach układu pokarmo-
wego,

− lipowy pomaga w 
przeziębieniach, grypach i dzia-
ła uspokajająca,

− gryczany wspomaga 
układ odpornościowy, obniża 
ciśnienie, 

− wrzosowy pomaga w 
chorobach gardła, nerek i pę-
cherza moczowego,

− rzepakowy pomaga 
przy schorzeniach układu krą-
żenia i dróg żółciowych,

− w i e l o k w i a t o w y 
wzmacnia odporność i pomaga 
w leczeniu alergii,

− spadziowy pomaga 
w schorzeniach dróg oddecho-
wych i cukrzycy.

Podsumowując, miód jest 
słodkim lekarstwem nie tylko 
dla ciała, ale i duszy. Oprócz 
właściwości odżywczych, lecz-
niczych i pielęgnacyjnych, jest 
on również naturalnym afrody-
zjakiem...

JP

- Zakończony pierwszy etap 
rekrutacji na I rok studiów sta-
cjonarnych, na rok akademicki 
2012/2013, przyniósł zadowa-
lające wyniki. Zainteresowa-
nie kandydatów było znacznie 
większe niż przewidywane li-
mity miejsc. Z uwagi na to, że 
wypełnione zostały limity zało-
żone przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, któ-
re jednak dało możliwość ich 
zwiększenia,  władze UJK po-
stanowiły je zwiększyć i prze-
dłużyć nabór do 17.09.2012 r. - 
informuje dr Janusz Budziński, 
dziekan Wydziału Filologiczno-
Historycznego.

Kierunkami o największej 
popularności są bezpieczeń-
stwo narodowe oraz filologia 
angielska. Tradycyjnie dużym 

Przedłużony 
nabór 
na studia
Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie 
Tryb. przedłuża rekrutację na studia do 17 września. Więc 
maturzyści, którzy pragną w tym roku stać się członkami 
studenckiej społeczności, mają jeszcze na to szansę.

zainteresowaniem cieszą się 
także studia na kierunku peda-
gogika. W związku ze zwięk-
szeniem limitów i przedłuże-
niem terminu drugiego naboru, 
można logować się praktycznie 
na wszystkie, oferowane przez 
piotrkowską Filię UJK kierun-
ki, tj. historię, ekonomię, filolo-
gię polską, zarządzanie, bezpie-
czeństwo narodowe, stosunki 
międzynarodowe, pedagogikę. 
Limit miejsc na filologię angiel-
ską został już wyczerpany w 
drugim naborze. Uczelnia roz-
waża tu możliwość ogłoszenia 
trzeciego naboru. Z przedłużo-
nej rekrutacji będą mogli sko-
rzystać również ci maturzyści, 
którzy w sierpniu   poprawili 
wyniki egzaminu maturalnego.

W
REKLAMA
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Sieć szkieletowa i dystrybu-
cyjna powstanie w ramach pro-
jektu Łódzka Regionalna Sieć 
Teleinformatyczna (ŁRST). 
Dzięki temu mieszkańcy i 
przedsiębiorcy z regionu będą 
mieli możliwość korzystania z 
usług teleinformatycznych na 
najwyższym poziomie. Ma to 
szczególne znaczenie na obsza-
rach tzw. „białych plam”, czyli 
w miejscach gdzie operatorzy 
komercyjni z przyczyn ekono-
micznych nie są zainteresowani 
rozwojem dostępu do Internetu. 
Sieć ta umożliwi także efektyw-
ną wymianę danych pomiędzy 
np.: samorządami, urzędami 
administracji państwowej, pla-
cówkami edukacyjnymi, szpi-
talami  i podmiotami gospodar-
czymi. Dzięki szkieletowej sieci 
światłowodowej będzie można 
wymieniać między odległymi 
miejscowościami informacje z 
największym możliwym trans-
ferem,  jaki jest obecnie używa-
ny na świecie.

Pierwszy polski przewód 
światłowodowy powstał w 1978 
r. na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.  Rok 
później połączył on dwie cen-
trale oddalone od siebie o około 

Sieć w Łódzkiem 
na miarę XXI wieku
W 17 powiatach województwa łódzkiego do końca 2013 roku powstanie światłowodowa sieć szerokopasmowa. Koszt realizacji tej inwestycji to 
ponad 71 mln zł, z czego ok. 51 mln zł, pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2,5 km. Od tamtego czasu nitek 
światłowodowych w naszym 
kraju przybyło i to sporo. W ra-
mach ŁRST przybędzie ich rów-
nież w woj. łódzkim. W pierw-
szym etapie projektu, ponad 
400 km siecią światłowodową, 
zostanie połączonych 8 szpitali 
(Łódź, Piotrków Tryb., Sieradz, 
Warta, Zgierz, Skierniewice, 
Pabianice i Bełchatów), w któ-
rych znajdą się węzły szkieleto-
we. Obecnie w placówkach tych 
adoptowane są pomieszczenia 
na serwerownie. W przyszłości 
planuje się połączenie siecią ko-
lejnych szpitali.

- Cieszymy się, że w naszym 
szpitalu będzie znajdował się je-
den z głównych węzłów szkiele-
towych i bardzo liczymy na ten 
projekt, bo da nam to ogromne 
możliwości - mówi Mirosław 
Krzysztof Smolarczyk, kie-
rownik Działu Handlowo-In-
formatycznego Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala im. 
Mikołaja Kopernika w Piotrko-
wie. - Kierunki informatyza-
cji „e-Zdrowie Polska” na lata 
2011-2015, przyjęte przez Rząd, 
są dokumentem definiującym 
szereg e-usług ochrony zdrowia, 
które będą realizowane przez 
placówki zdrowia. Należą do 

nich m.in.: telekonsultacje, tele-
monitoring, rejestracja on-line 
pacjentów przez Internet, recep-
ty elektroniczne (e-recepty) oraz 
elektroniczna karta zdrowia, 
która będzie połączona z nowym 
dowodem tożsamości.  W tym 
celu niezbędne jest posiadanie 
szybkich, bezpiecznych i nieza-
wodnych łączy transmisyjnych, 
a  ŁRST nam to umożliwi. Od 
01.08.2014 r. wszystkie zakłady 
opieki zdrowotnej zobligowane 
są do prowadzenia dokumentacji 
medycznej pacjentów w wersji 
elektronicznej.  Wiąże się to z 
przesyłaniem i odbiorem dużych 
ilości danych, które będą gro-
madzone w Systemie Informacji 
Medycznej. Jeśli np. pacjent trafi 
do szpitala w drugim końcu Pol-
ski, to lekarz na podstawie tych 

danych będzie miał informację 
o pełnej historii jego choroby, 
wynikach badań i przeprowa-
dzonym leczeniu. Z pewnością 
ułatwi to lekarzowi postawienie 
szybkiej diagnozy. Prognozuje 
się, że uruchomienie sieci szkie-
letowej przyczyni się również do 
szerszego korzystania z wideo-
konferencji. W Piotrkowie może 
być przeprowadzana operacja, 
a np. w szpitalu w Łodzi będzie 
konsultant, który on-line będzie 
asystował przy tej operacji. Przy 
obecnych technologiach już 
się to odbywa. Ale dzięki sieci 
szkieletowej będzie można prze-
syłać głos i obraz w najlepszej 
jakości na duże odległości przy 
zapewnieniu akceptowalnych 
opóźnień. Będzie również moż-
liwe błyskawiczne przesyłanie 

wyników badań. Teraz wszyst-
ko robi się za pomocą sieci. Np. 
jest robione zdjęcie, wysyłane 
do innego szpitala, w którym 
lekarz radiolog zdalnie opisuje 
to zdjęcie. Możliwości jest wie-
le, a wszystko to oczywiście z 
korzyścią dla pacjenta – dodaje 
Smolarczyk.

Przewidywana jest również 
budowa sieci bezprzewodowej 
Wi-Fi w wyżej wymienionych 8 
placówkach medycznych. - Lo-
kalne sieci bezprzewodowe będą 
służyły głównie pacjentom szpi-
tali oraz przychodni szpitalnych, 
polepszając w znacznym stopniu 
warunki ich pobytu – informuje 
Marek Trznadel, koordynator 
projektu ŁRST.

Justyna Pająk

REKLAMA

W
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REKLAMA

Zaćma, 
czyli świat 
widziany 
przez mgłę
Przedmioty tracą ostrość i kontury, a świat widziany jest jakby przez zamgloną szybę. 
Postępuje bezboleśnie i powoli, dlatego dla chorego jest trudno uchwytna. Mowa o za-
ćmie, która należy do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń oczu.

Zaćma to częściowe lub cał-
kowite zmętnienie soczewki. 
Soczewka traci wówczas swoją  
najistotniejszą cechę optyczną, 
a mianowicie przejrzystość. 
Zaćma bywa nazywana także 
kataraktą, bowiem w Starożyt-
ności sądzono, że jej przyczyną 
jest płyn zapalny, który spływa 
z mózgu do oka tak gwałtownie, 
jak po katarakcie na Nilu.

Prawie co 50 Polak choruje 
na zaćmę. Rozróżniamy zaćmę 
wrodzoną oraz zaćmę nabytą.

Zaćma wrodzona może 
występować jako zmiana dzie-
dziczna lub jako wynik uszko-
dzenia płodu. Może być ona 
również następstwem uszko-
dzenia promieniami jonizujący-
mi lub lekami.

Objawami zaćmy wrodzo-

czewki. Zaćma starcza ujawnia 
się najczęściej ok. 60-65 r. życia 
i objawia się stopniowym obni-
żaniem ostrości wzroku, czyli:

- zamglonym widzeniem,
- problemami z widzeniem 

w jasnym świetle,
- szybkim męczeniem się 

oczu,
- zniekształconym widze-

niem przedmiotów.

Zazwyczaj zaćma atakuje 
jedno oko, a po jakimś czasie 
drugie. Jednak może być jedno 
lub obustronna. Bez leczenia, 
jej objawy się nasilają, utrudnia-
jąc normalne funkcjonowanie. 
W najbardziej skrajnej postaci, 
chory może nawet mieć wraże-
nie, że nic nie widzi. Nie ozna-
cza to jednak ostatecznej utraty 
wzroku, gdyż nie powoduje ona 
nieodwracalnego uszkodzenia 
nerwu wzrokowego. Leczenie 
lekami może spowolnić rozwój 
zaćmy na jakiś czas, jednak naj-
lepsze rezultaty daje leczenie 
chirurgiczne polegające na usu-
nięciu zmętnionej soczewki i 
zastąpieniu jej sztuczną. Ponad-
to bezbolesną metodą leczenia 
zaćmy jest fakoemulsyfikacja, 
czyli laserowe rozbijanie zmęt-
nionej masy.

Przed zaćmą trudno się 
uchronić. Jednak pamiętajmy o 
tym, że łatwo ją wykryć, dlate-
go warto regularnie badać swój 
wzrok.

JP

nej są:
-  biała źrenica,
- odruch palcowo-oczny  

Franceschettiego, polegający na 
uciskaniu przez niemowlę oczu 
piąstkami. 

Zaćma nabyta, czyli starcza 
i wtórna, może ona być spowo-
dowana naturalnym procesem 
starzenia się, chorobą (najczę-
ściej cukrzycą), długotrwałym 
przyjmowaniem niektórych le-
ków (np. sterydów), bądź ura-
zem (np. wstrząśnieniem czy 
porażeniem prądem elektrycz-
nym). Zdecydowana większość 
zachorowań na zaćmę związana 
jest jednak z procesem starze-
nia, gdyż z wiekiem zmienia 
się równowaga biochemiczna 
i osmotyczna niezbędna do 
utrzymania przejrzystości so-

Akcja przeprowa-
dzana jest w ramach 
Programu Zdrowotnego 
Wczesnego Wykrywa-
nia Jaskry. Nieleczo-
na jaskra prowadzi do 
nieodwracalnej utraty 
wzroku. Jedyną sku-
teczną metodą uchro-
nienia się przed jaskrą 
jest regularne badanie 
wzroku. W ramach Pro-
gramu przeprowadzane 
są bezpłatne badania 
okulistyczne, bez skie-
rowania.

Na badanie można 
zapisać się jeszcze w: 
Samodzielnym Szpita-
lu Wojewódzkim im. 
Mikołaja Kopernika w 
Piotrkowie Trybunal-
skim, Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Marii Skłodow-
skiej - Curie w Zgierzu, 
SP ZOZ im. Prymasa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Siera-
dzu, Szpitalu Wojewódzkim im. 

Zbadaj 
swój wzrok

Bezpłatne badania wzroku

Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 35-60 lat 
tylko jeszcze w 4 szpitalach mogą bezpłatnie zbadać 
wzrok.

Jana Pawła II w Bełchatowie.
Badania są w całości finan-

sowane przez Samorząd Woje-
wództwa Łódzkiego.

W

W
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Poniżej przedstawiamy 
fragment rozmowy z Jadwigą 
Meyer-Galiasz, łączniczką Ar-
mii Krajowej -  dziś już nieży-
jącą (zm. w 2007 r.).

Gdzie panią zastał wybuch 
II wojny światowej?

Na przełomie lipca i sierp-
nia 1939 r. płynęłam statkiem 
„Piłsudski” na wymarzoną wy-
cieczkę do Norwegii. Pamię-
tam, że pogoda była piękna... 
Jednak załoga statku zachowy-
wała się nerwowo. Zmieniła 
umundurowanie z granatowego 
na czarne. Miałam złe przeczu-
cia. W kraju przygotowania do 
wojny trwały, jednak nikt z po-
dróżnych nie traktował tego po-
ważnie. Może tylko  prezydent 
Warszawy – Stefan Starzyński, 
który z nami płynął, odczuwał 
to inaczej. Po zakończeniu rejsu 
w Gdyni, namawiano mnie, że-
bym opuściła kraj i uciekła do 
Ameryki. Postanowiłam zostać 
w Polsce, bez względu na to, co 
mogło mnie spotkać.

Dlaczego postanowiła pani 
zostać w kraju?

Tylko szczury uciekają z 
okrętu, który ma zatonąć. Ja 
Polski nie opuściłam i nie opusz-
czę jej w najgorszych chwilach. 
Wróciłam do Katowic, gdzie  
wówczas mieszkałam i praco-
wałam. Pamiętam, że w Kato-
wicach panował ogromny nie-
pokój. 

Jaki był pani udział w 
obronie Ojczyzny?

31 sierpnia 1939 r. zgłosiłam 
się do Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet. Pierwszym moim 
zadaniem było zaopiekowanie 
się uchodźcami i znalezienie 
im lokum. Zajęłam opustoszały 
budynek szkoły im. M. Konop-

„Wszędzie 
otaczała nas śmierć”

nickiej w Katowicach. To były 
bardzo pracowite i wyczerpu-
jące dni. Uchodźcy klękali i ze 
złami w oczach prosili Boga o 
pomoc.

Bardzo dobrze pamiętam 
również kolejny rozkaz - ewa-
kuację Katowic. Podstawionym 
pociągiem mieliśmy jechać 
do Kielc. Wydawało mi się, że 
ta podróż trwała wieki. Przez 
cały czas, aż do miejscowości 
Tunel na kielecczyźnie, pociąg 
ostrzeliwany był przez niemie-
ckie samoloty, które schodziły 
tak nisko, że można było zoba-
czyć twarze pilotów. Na tym nie 
skończył się jednak koszmar. 
Dywersanci wyciągali z pocią-

gu ludzi mających biało-czer-
wone opaski i rozstrzeliwali ich. 
Tak dotarliśmy do Tunelu. Tam 
naszym oczom ukazał się prze-
rażający widok. Mnóstwo zabi-
tych ludzi i padłych zwierząt. 
I tutaj właśnie skończyła się 
nasza podróż, do Kielc nie do-
jechaliśmy. Opodal stał opusto-
szały pociąg. Żadnego żywego 
człowieka. Było chłodno, więc 
trzeba było szukać dachu nad 
głową. Brnąc przez ogromne 
bagna, dotarłam do wsi, gdzie 
otrzymałam kwaterę u żony leś-
niczego. Początek wojny był dla 
wszystkich koszmarem. Wszę-
dzie otaczała nas śmierć, znisz-
czenie i cierpienie.

Jak potoczyły się pani dal-
sze losy?

Po powrocie do Katowic 
dowiedziałam się, że Niemcy 
wydali na mnie wyrok śmierci 
za szerzenie polskości i walkę 
z hitlerowcami. Postanowiłam 
więc wyjechać do Piotrkowa 
Trybunalskiego, gdzie wcze-
śniej mieszkałam ze swoim 
stryjostwem – Zofią i Mieczy-
sławem Meyerami. W czasie 
wojny prowadzili oni tajne kom-
plety. Należałam m.in. do ZWZ, 
a później AK, gdzie byłam łącz-
niczką i sanitariuszką. Zajmo-
wałam się również wysiedlany-
mi powstańcami warszawskimi. 
Całe noce spędzałam wówczas 
na dworcu piotrkowskim, od-
wracając uwagę Niemców, żeby 
można było wykraść powstań-
ców. Niejednokrotnie naraża-
łam siebie i swoich bliskich na 
czyhające ze strony wroga nie-
bezpieczeństwo i rewizje. Tym 
bardziej, że w naszym domu 
odbywało się tajne nauczanie 
i mieścił się magazyn broni. A 
z naszej rodziny ciągle kogoś 
ubywało. M. in. stryj Antoni 
Meyer – prof. Akademii Gór-
niczej w Krakowie, zginął w 

czasie apelu w Sachsenhausen. 
Nie traciliśmy jednak nadziei 
na nasze zwycięstwo.

Jak pani zapamiętała 
ostatnie dni wojny?

Kiedy zbliżał się koniec 
wojny, miało miejsce niszczenie 
dóbr materialnych na równi z 
niszczeniem ludzi. Nastały lata 
niepokoju i prześladowań przez 
UB. Ciągle wzywano nas na 
przesłuchania. Każde z nas bało 
się następnego dnia. Nad naszy-
mi głowami wisiało „przekleń-
stwo” AK. Ja jakimś cudem 
uniknęłam aresztowania.(...) 

Dziś, pomimo że od za-
kończenia wojny, minęły już 
dziesiątki lat, to nadal gdy nad 
moim domem przelatują samo-
loty, trzęsę się cała ze strachu. 
W pamięci mam głęboko zako-
dowane tamte koszmarne prze-
życia.

Rozmawiała
Justyna Pająk

Świadkowie tamtych dni 
niestety odchodzą. Nie pozwól-
my na to, by czas zatarł pamięć 
o nich.

Jadwiga Meyer-Galiasz urodziła się 04.04.1913 r. 
Dzieciństwo spędziła we Lwowie. Wcześnie straciła 
rodziców. Wychowywało ją stryjostwo, mieszkające w 
Piotrkowie Tryb. Przed wybuchem II wojny światowej 
mieszkała i pracowała w Katowicach. Od sierpnia 1939 
r. działała w Przysposobieniu Wojskowym Kobiet. Nale-
żała m.in. do Związku Walki Zbrojnej, a później Armii 
Krajowej. W czasie wojny czynnie i aktywnie uczestni-
czyła w obronie kraju, pod pseudonimem „Zero”. 

Po wojnie uczestniczyła w budowie cmentarza woj-
skowego. Następnie wyjechała do Katowic, gdzie po-
znała swego przyszłego męża – Tadeusza Galiasza. W 
międzyczasie została przewodniczącą Ligi Kobiet. Do 
Piotrkowa wróciła w 1973 r., gdzie spędziła resztę swo-
jego życia, które poświęciła niesieniu pomocy dzieciom 
z biednych rodzin oraz bezdomnym zwierzętom. Zmarła 
26.10.2007 r. Miała 94 lata.

Jadwiga Meyer-Galiasz

W tym roku obchodzimy 73. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Mo-
głoby się wydawać, iż jest to tak odległy czas, że niemożliwe jest odtworzenie tam-
tych dni. Jednak tak nie jest. To, co działo się w mroku okupacji hitlerowskiej, było 
na tyle doniosłe, że osoby, które to przeżyły mogą w sposób szczegółowy zrelacjo-
nować tamte wydarzenia. 

W
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Na zadane przez nas  pyta-
nie o zamierzenia inwestycyjne 
w obrębie Zalewu Rawskiego 
burmistrz odpowiedział:

- Zamierzamy zlikwidować 
stopień wodny rozdzielający 
dwa lustra zalewów górnego i 
dolnego.

W to miejsce projektowany 
jest most widokowy, szerszy 
niż dotychczasowy z możliwoś-
cią przepływu kajaków i jach-
tów żaglowych. Poziom lustra 
wody zostanie w obu zalewach 
wyrównany. Zachowamy po-
jemność obu zalewów, pogłębi-
my o średnio jeden metr zalew 
górny. Działania te zapewnią 
zmniejszenie zagrożenia powo-
dziowego, ale zarazem dadzą 
nam argument dla pozyskania 
pieniędzy z Wojewódzkiego 

Basen i co dalej
Konferencja prasowa Eugeniusza Góraja-burmistrza Rawy Mazowieckiej z okazji od-
dania do użytku kompleksu sportowo rekreacyjnego Aquarium Fit Rawa była dla nas 
okazją do spytania o dalsze plany inwestycyjne miasta.

Funduszu Ochrony Środowiska, 
warunkiem jest utrzymanie bi-
lansu wody w dotychczasowej 
wielkości.

Przy drodze na Boguszyce 
chcemy urządzić  trzy hektaro-
wy ogród zielarski z domkiem 
ogrodnika. W samym ogrodzie 
budki dla trzmieli, wszystkie 
rodzaje polskich ziół, ścieżki 
tematyczne,chcemy zaintere-
sować emerytów i stworzyć 
im możliwość pozyskania tych 
ziół.

Na tym obszarze znajduje się 
także rezerwa terenów rolnych, 
którą chcemy przeznaczyć pod 
budownictwo jednorodzinne. 
Na razie nie możemy uzgodnić 
zmian w planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Po dru-
giej stroni zalewu górnego tam, 

gdzie jest las, chcemy urządzić 
dwa obserwatoria, w przerwie 
w tym kompleksie leśnym jest  
działka miejska o powierzchni 
około 8000 m2, tam z kolei ja-
kieś zaplecze gastronomiczne, 
następnie naturalne ścieżki ro-
werowe i spacerowe na które już 
uzyskaliśmy zgodę leśników z 
lasów państwowych. Będziemy 
rozwiązywać problem parkin-
gów nad zalewem, przygotowu-
jąc jedną alternatywną lokali-
zację parkingową nad górnym 
zalewem i drugą w okolicach 
ulicy Słowackiego na obszarze 
zbiornika wodnego za Centra-
lą Nasienną a ulicą Chmielną 
, który chcemy sukcesywnie 
zakopywać. Jest to teren około 
jednego hektara. Zamierzamy 
także wybudować stanicę dla 
WOPR-u to jest domek dla ra-
towników i wiatę na sprzęt. Sta-
nice tą chcemy wybudować w 
okolicach górnego zalewu.

Z kolei pomiędzy basenem 
a kortami jest działka około 
2400 m2, Rada Miasta wyraziła 
zgodę na sprzedaż tej działki. 
Pojawił się inwestor, który na 
tym terenie chce wybudować 
kręgielnie z pubem i małym re-
stauracyjnym browarem.

Dalej znajdują się korty te-
nisowe. Chcemy jeden z tych 
kortów zrobić przykrytym dru-
gi nadal pozostanie otwartym.

Wypowiedź burmistrza za-
notował Wojciech Adam Mi-
chalak

Cennik korzystania z basenu:

Poniedziałek – Piątek 
Bilet ulgowy: 

6.00-8.00- 4 zł, 8.00-15.00 – 8 zł, 15.00-22.00 – 8 zł
Bilet normalny: 

6.00-8.00 – 6 zł, 8.00-15.00 – 10 zł,  15.00-22.00 – 12 
zł

Sobota- Niedziela, Święta
Bilet ulgowy: 

6.00-8.00 – 5 zł, 8.00-15.00 – 8 zł, 15.00-22.00 – 8 zł
Bilet normalny: 

6.00-8.00 – 7 zł, 8.00-15.00 – 12 zł, 15.00-22.00 – 12 zł

 Dostępne są również bilety rodzinne oraz grupowe. W
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  1. Patrzę i wspominam Nina Andrycz Nina Andrycz 

  2. Ostatnie lato    Catrin Collier

  3. Dom na krawędzi   Maria Nurowska

  4. Kaci Hitlera Brudny sekret Europy Christopher Hale

  5. Śród żywych duchów          Małgorzata Szejnert

  6. Sunset Park    Paul Auster

  7. Alfabet Tischnera   Józef Tischner

  8. Anatomia treningu siłowego  Pat Manocchia

  9. Dwór polski w starej fotografi i  Jan K. Ostrowski

10. Katarzyna Wielka Gra o władzę Ewa Stachniak

Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:Księgarnia               

W

W

W

Patrzę 
i wspominam

Nina Andrycz

Jeśli ja, po rozstaniu się 
z Teatrem, nie umarłam, 
to tylko dlatego, że nadal 
chciałam się uczyć. Jak 
mam teraz żyć, nie tonąc 
we wspomnieniach, w 
tęsknotach za oklaskami 
czy w smutkach losowo 
pogłębiającej się samot-
ności?... Jak stworzyć w 
myślach nieegocentrycz-
ne, a zatem lepsze, bo mą-
drzejsze, jutro? Którejś 
nocy przyśniło mi się, że 
ktoś skrzydlaty potrafi to 
robić bezbłędnie.

Listopad 1988 r., zaniedba-
na łączka na warszawskich Po-
wązkach. Małgorzata Szejnert 
na każdym z pięciu symbolicz-
nych grobów kładzie krótki list. 
Kartkę przyciska zniczem. Jest 
przekonana, że groby są puste, 
ale wie, że wieczorem ktoś tu 
przyjdzie...

 Małgorzata Szejnert, mimo 
starannie zatartych śladów, 
poszukuje grobów więźniów 
politycznych straconych w war-
szawskim więzieniu na Rako-
wieckiej. Zbiera relacje świad-
ków i członków rodzin, ujawnia 
sposoby na obejście cenzury i 

Śród żywych duchów
Małgorzata Szejnert

Dramat polskich bohaterów wojennych - rotmistrza Pileckiego, generała Fieldorfa „Nila” 
i innych skazanych na śmierć w Polsce Ludowej - nie kończył się z chwilą wykonania 
wyroków. Dla rodzin straconych to początek walki o ujawnienie prawdy o losach bli-
skich: synów, mężów i ojców. Śród żywych duchów to ich poruszająca historia.

zdobycie informacji w epoce 
strachu i nieufności.

 Dziennikarka w mistrzow-
ski sposób łączy opowieść 
o epoce terroru i o końcu lat 
osiemdziesiątych, tworząc nie-
zwykłą kronikę przełomu i po-
czątku demokratycznych prze-
mian w Polsce.

Małgorzata Szejnert - dzien-
nikarka, współzałożycielka Ga-
zety Wyborczej i przez prawie 
piętnaście lat szefowa działu 
reportażu w tym dzienniku, 
opiekunka i mentorka najwybit-
niejszych polskich reporterów 
młodego pokolenia - Mariusza 

Szczygła, Wojciecha Tochmana, 
Jacka Hugo-Badera. Autorka 
wielu książek, m.in. Szczecin: 
Grudzień, Sierpień, Grudzień 
(z Tomaszem Zalewskim), Sła-
wa i infamia (rozmowa z prof. 
Bohdanem Korzeniewskim). 
W Znaku ukazały się: Czar-
ny ogród (2007), Wyspa klucz 
(2009) oraz Dom żółwia. Zan-
zibar (2011). Za Czarny ogród 
została uhonorowana Nagrodą 
Mediów Publicznych COGI-
TO oraz była nominowana do 
Nagrody Literackiej Nike, Na-
grody Literackiej Gdynia oraz 
Literackiej Nagrody Europy 
Środkowej Angelus.

Publikacja zawiera wybór najciekawszych zdjęć z 
wydanego kilka lat temu albumu pod tym samym ty-
tułem. Niewiele zostało z dawnych dworów - symboli 
tradycji, dawnej kultury i obyczajów, dlatego warto 
zagłębić się w stare fotografie, które przybliżą nam 
minione czasy. Wstęp przygotował wybitny historyk 
sztuki, prof. Jan K. Ostrowski.

Dwór polski w starej fotografi i
Jan K. Ostrowski

Portret jednej z naj-
bardziej bezwzględ-
nych kobiet w historii. 
Młodziutka, na pozór 
niewinna księżnicz-
ka Katarzyna przy-
bywa na życzenie 
carycy Elżbiety do Pa-
łacu Zimowego. Zosta-
je przedstawiona jako 
kandydatka na żonę 
Piotra - następcy ro-
syjskiego tronu. Wy-
bór ten zdecydowanie 
nie wszystkim przypa-
da do gustu. Aby prze-
trwać, musi przyswoić 
sobie reguły pałacowej 
gry i pamiętać o jed-
nym: wszyscy oszuku-
ją. 

 „ K a t a r z y n a 
Wielka” to napisana 
z ogromnym rozma-

Katarzyna Wielka 
Gra o władzę

Ewa Stachniak

chem powieść, która 
pozwala zajrzeć, ni-
czym przez dziurkę od 
klucza, do komnat i 
alków Pałacu Zimowe-
go, by odkryć historię 
przemiany i dochodze-
nia do władzy jednej z 
najśmielszych/ najbar-
dziej bezwzględnych 
kobiet w historii. W
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REKLAMA

Gotuj z nami

Kontakt: 502 814 323

W związku z likwidacją Zakładu 

Sprzedam 
maszyny do produkcji 
drzewno - stolarskiej 

oraz 

zestawy maszyn do produkcji palet

¿


Pierogi ze szpinakiem
         Czas przygotowywania: 60 min 

         Danie dla: 3-4 osób 

Potrzebne składniki:
►3 szklanki mąki pszennej
►3/4 szklanki wrzącej wody
►1/3 szklanki zimnej wody
►1 opakowanie mrożonego szpinaku (lub świeży zmielony szpinak)
►1 duża cebula
►1-2 ząbki czosnku
►1 łyżeczka margaryny
►10 dag startego żółtego sera
►sól
►pieprz
►oregano

Mąkę wsypujemy do miski, 
zalewamy wrzącą wodą i na-
stępnie dolewamy zimną wodę. 
Potrzebne składniki mieszamy 
łyżką (najlepiej drewniana), 
odstawiamy na 20 minut. Te-
raz wyrobiamy ciasto. Cebul-
kę kroimy w kostkę, razem z 
margaryną wkładamy do ma-

łego garnka, dodajemy szpinak 
i pozostawiamy na wolnym 
ogniu do rozpłynięcia. Na ko-
niec dodajemy zgniecione ząb-
ki czosnku i doprawiamy do 
smaku przyprawami. Z ciasta 
wycinamy koła (możemy sobie 
pomóc szklanką) i nadziewa-
my wcześniej przygotowanym 

farszem szpinakowym. Gotuje-
my we wrzątku do wypłynięcia 
na wierzch (ok. 6 do 10 minut). 
Pierogi podajemy gorące z pod-
smażonym boczkiem. Można 
również podawać od pieczone 
na niewielkiej ilości oliwie z 
oliwek.

W
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lub kup nieruchomość

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Kamienica w Brzezinach: 
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

Kozica i Półkoszek 
w ćwierćfinale Mistrzostw Europy
Najlepsza polska, seniorska para w beach tenisie Mariusz Kozica i Daniel Półkoszek 
bardzo udanie zaprezentowała się w tegorocznych Mistrzostwach Europy rozegranych 
na Plaży Planet Resort IBS w Borgio Maggiore w San Marino w dn. 31.08-02.09.2012. Dla 
obu utalentowanych naszych sportowców był to debiut w imprezie takiego wymiaru. 
Ogółem w Mistrzostwach Europy wystąpiło 120 zawodników i zawodniczek reprezentu-
jących 19 krajów Europy.

Już podczas losowania dra-
binki na 64 uczestników polską 
parę spotkała miła niespodzian-
ka. Otóż dzięki zdobytym do-
tychczas punktom w rankingu 
ITF BT zostali rozstawieni z 
nr 15 i otrzymali wolny los do 
II rundy. Tu pokonali najlep-
szą szwajcarską parę Giuliano 
Acerno – Yves Fornasier 6/3,6/1. 
W walce o ćwierćfinał Polaków 
czekała już niezła przeprawa, 
bowiem trafili na parę z nr 
3, gospodarzy z San Marino 
Christian Berardi – William 
Forcellini, którym kibicowały 
setki widzów. Po niesamowicie 
zaciętym spotkaniu, walcząc 
nie tylko z przeciwnikami, ale 
i wrzawą lokalnych kibiców, 
to jednak Polacy wygrali emo-
cjonujące spotkanie, eliminu-
jąc faworytów – 4/6,6/3,10/7!!! 
Kolejny mecz był już stawką o 
medal. Niestety Polacy Kozica 
i Półkoszek trafili na parę ru-
tynowanych Słoweńców Urban 
Cevka – Bostian Repansek i 
ulegli im 3/6,2/6.

Inna polska para Krzysztof 
Wieczorek – Marcin Kowal, po 
wolnym losie w I rundzie uległa 
2/6,3/4 parze nr 7 Pedro Correia 

– Fillipe Robelo (Portugalia).

Mistrzostwo Europy zdo-
była para rozstawiona z nr 2 
Marco Garavini – Paolo Tazza-
ri (Włochy) pokonując swych 
rodaków, rozstawionych z nr 1 
Michele Cappelletti – Luca Car-
li 2/6,6/3,7/6(4).

Dotarcie do fazy ćwierćfi-
nałów, czyli zajęcie miejsc 5-8, 
podczas debiutu w Mistrzo-
stwach Europy, to wspaniały 
sukces rozwijającej się najlep-
szej polskiej pary.

W Borgio Maggiore zarów-
no Mariusz, jak i Daniel, wystą-
pili także w parach mikstowych. 
Mariusz w parze z Karoliną Ko-
sińską, w drabince na 32 pary, 
pożegnali się z rywalizacją już 
w I rundzie ulegając pechowo 
austriackiej parze nr 5 Martin 
Schmidt – Marlena Metzinger 
6/4,2/6,8/10! 

Daniel w parze z Aleksan-
drą Rosolską pokonali najpierw 
6/1,6/4 Holendrów Timo Tergau 
– Margot Van Doom, a w II 
rundzie także pechowo prze-
grali z włoską parą nr 1 Marco 
Garavini – Federica Bachetta 

4/6,6/2,8/10, którzy tryumfując 
i zdobywając złoty medal, nie 
stracili już seta do końca turnie-
ju!!! Tu była szansa na złoto dla 
Polaków!

Polskie deble kobiece nie 
za wiele zwojowały. W I run-
dzie odpadły Katarzyna Kowal 
i Magdalena Herszfeld, któ-
re uległy 6/2,4/6,2/10 Nicole 
Brunschwig i Vera Mulinari 
(Szwajcaria), a para Kosińska 
Rosolska po wygranej w I run-
dzie 6/1,6/1 z Greczynkami 
Anastasia Gioldasi – Aspasia 
Sotiriadou, uległy w II, parze 
nr 8 Pilar Escandel – Rosa Sitja 
(Hiszpania) 3/6,3/6.

W rywalizacji narodowej 
zwycięstwo z dorobkiem 320 
punktów, deklasując pozostałe 
kraje, zdobyli tradycyjnie Wło-
si. Polacy zakończyli swój wy-
stęp z dorobkiem 30 punktów 
na wysokiej 9 pozycji.

W niedzielę 16.09.2012 w 
podwarszawskim Powsinie Mi-
strzostwa Polski. Mariuszowi 
i Danielowi życzymy złotych 
medali.

Zajęcia są prowadzone w 
oparciu o najlepsze wzorce, któ-
re utwierdzają pomysłodawców 
, że poprzez ich zaangażowa-
nie, odpowiedni dobór ćwiczeń, 
współpracę z rodzicami i prze-
de wszystkim dobrą zabawę, są 
w stanie zaszczepić dzieciom 
już od najmłodszych lat sporto-
wą pasję oraz zadbać o ich roz-
wój i wspaniałe samopoczucie 
w trakcie i po zajęciach.

Rawskie 
Skrzaty już trenują!

Rawa Mazowiecka

Rawskie Skrzaty to projekt rozwijany przez RKS Mazo-
vię w ramach Akademii Futbolu, która powstał z myślą 
o chłopcach i dziewczynkach w wieku od 3 do 7 lat. Fi-
lozofią działalności jest zadbanie o wszechstronny roz-
wój podopiecznych. Dzieci w szkółce prócz sprawności 
fizycznej rozwijają również swoją sferę psychiczną i inte-
lektualną. 

Szczegóły oraz terminy 
zajęć na stronie www: 

rawskieskrzaty.pl

Piotrków Trybunalski

W

W



Wieści
31.08-14.09.2012

�2 Wieści
31.08-14.09.2012

�3www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.plWieści
31.08-14.09.2012

�2 Wieści
31.08-14.09.2012

�3www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.pl Moto

REKLAMA
REKLAMA

W

Model ten stanowi ideal-
ną interpretację ducha czasów, 
czego dowodem jest połączenie 
jego terenowych cech z eleganc-
kim designem i kompaktową, 
przemyślaną konstrukcją. Panda 
4x4 w jeszcze większym stop-
niu jest wyrazem niezwykłej 
wszechstronności tego modelu, 
prawdziwa „Super Panda”, bez 
problemu gotowa zmierzyć się 
zarówno z górskimi bezdroża-
mi, jak i miejskimi drogami.

Oprócz standardowego 
wyposażenia, które zadowoli 
nawet najbardziej wymagają-
cych klientów, z technicznego 
punktu widzenia, nowa Panda 
4x4 ponownie pnie się do góry i 
umacnia swoją pozycję w kwe-
stii godnego podziwu współ-
zawodnictwa z samochodami 
terenowymi o dużo większych 
wymiarach (jak i dużo wyż-
szych cenach).

Dostępną obecnie paletę ko-
lorów Pandy uzupełniają dwa 
nowe kolory nadwozia, które 
uwypuklają cechy wyglądu 
wersji 4x4: pomarańczowy Si-
cilia (pastelowy) oraz zielony 
Toscana (metallic).

Wewnątrz znajdziemy roz-
wiązania stosowane w wersjach 
4x2 wraz z kilkoma istotnymi 
innowacjami: nowy, zielony 
wariant deski rozdzielczej oka-
lającej panel przyrządów i duży 
schowek, siedzenia pokryte ma-

Światowa premiera Pandy 4x4
Nowy Fiat Panda 4x4 - jedyny model z napędem na cztery koła w segmencie A - zade-
biutuje na zbliżającym się międzynarodowym Salonie Samochodowym  w Paryżu. Fiat 
Panda z napędem na cztery koła trzeciej generacji, to następca najlepiej sprzedającego 
się modelu, który po raz pierwszy pojawił się na rynkach prawie 30 lat temu. 

teriałem ze specjalnym wzorem 
w trzech kolorach (zielonym, 
beżowym i pomarańczowym) i 
detalami ze skóry ekologicznej, 
przednie i tylne panele drzwi ze 
wstawkami wykonanymi rów-
nież ze skóry ekologicznej oraz 
wysoka konsola nad tunelem 
centralnym, w której mieści się 
jeszcze jeden schowek, oprócz 
pozostałych 14 dostępnych w 
wersjach 4x2.

„Moment obrotowy na żą-
danie”, napęd na cztery koła i 
funkcja elektronicznej blokady 
dyferencjału (ELD)

Panda 4x4 wyposażona jest 
w przekładnię przekazującą 
moment obrotowy na żądanie z 
dwoma dyferencjałami i elektro-
nicznie sterowanym sprzęgłem. 
Jest to układ stałego napędu na 
cztery koła zarządzany przez 
elektroniczny moduł sterujący, 
który analizując sygnały do-
starczane przez pojazd propor-
cjonalnie rozdziela moment ob-
rotowy na przednią i tylną oś w 
zależności od przyczepności do 
nawierzchni. Zalety tego ukła-
du to całkowicie automatyczne 
działanie i brak konieczności 
konserwacji.

Panda 4x4 standardowo wy-
posażona jest w elektroniczny 
system stabilizacji (ESC) z funk-
cją elektronicznej blokady dyfe-
rencjału (ELD). System ten za-

pewnia dodatkowe wsparcie dla 
kierowcy podczas jazdy i rusza-
nia pod górę na śliskim terenie 
(śnieg, lód, błoto itd.). Dokład-
niej mówiąc działanie ELD po-
lega na blokowaniu kół o słabej 
przyczepności (lub większym 
uślizgu niż pozostałe), przez co 
siła napędu przekazywana jest 
na te koła, które mają większą 
przyczepność do nawierzchni. 
Funkcję tę można uruchomić 
naciskając klawisz znajdujący 
się za dźwignią zmiany biegów, 
a działa ona przy prędkości po-
niżej 50 km/h.

Elegancki wygląd i prawdzi-
wie terenowa mechanika. Oto w 
skrócie duch tego nowego mode-
lu, który kontynuuje niezwykły 
sukces poprzedniej Pandy 4x4 
i dzięki eleganckiemu stylowi, 
uwadze zwróconej na szczegó-
ły i wszechstronnemu wypo-
sażeniu ma stać się punktem 
odniesienia w tym konkretnym 

segmencie rynku. Dowodem 
tego jest kompletne standardo-
we wyposażenie: system ESC 
z funkcją ELD, system ręcznie 
sterowanej klimatyzacji, ra-
dio z odtwarzaczem CD+MP3, 
15-calowe, polerowane, alu-
miniowe obręcze kół, opony o 
wymiarach 175/65 R15 M+S, 
elektrycznie sterowane lusterka 
wsteczne, zamek centralny z pi-
lotem i tylne zagłówki. Dostęp-
na jest szeroka gama opcjonal-
nego wyposażenia i akcesoriów, 
która, w zależności od potrzeb, 
daje jeszcze więcej możliwości 
udoskonalenia samochodu pod 
kątem jazdy miejskiej lub tere-
nowej.

Wersja Trekking i Natural 
Power: rodzina Pandy powięk-
sza się

Gama Pandy jest największa 
i najbardziej wszechstronna w 
tej kategorii, czego potwierdze-
niem będzie debiut w Paryżu 

dwóch nowych, ważnych człon-
ków rodziny tego modelu: wer-
sji Trekking i Natural Power. 
Pierwsza z nich stanowi mie-
szankę wersji 4x2 i 4x4, łącząc 
w sobie terenowe cechy wyglądu 
z napędem na przednie koła po-
przez zastosowanie technologii 
Traction+. Jest to innowacyjny 
system kontroli toru jazdy, któ-
ry ułatwia prowadzenie na śli-
skiej nawierzchni, gwarantując 
znakomite właściwości podczas 
ruszania. Dostępna jest rów-
nież nowa Panda Natural Power 
wyposażona w dwupaliwowy 
(metan i benzyna) silnik 0,9 
TwinAir Turbo o mocy 80 KM, 
łączący w sobie niskie koszty 
utrzymania i ekologiczne zale-
ty metanu z technologią Turbo 
TwinAir, czego wynikiem jest 
wyjątkowo niskie zużycie pali-
wa, niski poziom emisji i zna-
komite osiągi.
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36-letni mieszkaniec Cie-
chanowa stracił panowanie nad 
tirem i na zakręcie zjechał na 
przeciwległy pas ruchu a na-
stępnie przewrócił się na bok. 
Naczepa z paszą dla zwierząt 
uderzyła w drewniano-betono-
we ogrodzenie, przygniatając 
dwie mieszkanki gminy Rawa 
Mazowiecka, malujące wów-
czas płot. Jedna z nich, 42-lat-

Rawa Mazowiecka

Śmiertelny wypadek
Do nietypowego wypadku drogowego doszło w Kurze-
szynie koło Rawy Mazowieckiej.

ka, została przetransportowana 
śmigłowcem do szpitala w War-
szawie, ale niestety w wyniku 
odniesionych poważnych obra-
żeń zmarła.  Druga poszkodo-
wana (21-latka) i kierowca tira 
trafili do szpitala w Rawie Ma-
zowieckiej. Policjanci wyjaśnia-
ją przyczyny i okoliczności tego 
wypadku. Zdarzenie to miało 
miejsce 21 sierpnia.

21 sierpnia przed godziną 
piątą, policjanci pełniący służ-
bę zwrócili uwagę na hałas do-
biegający z terenu jednej z dzia-
łających tam firm. Gdy podeszli 
bliżej, ujrzeli dwóch mężczyzn 
przecinających szynę piłą do 

Tomaszów Mazowiecki

Połasili się 
na szynę
W Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej dwaj męż-
czyźni usiłowali ukraść szynę kolejową.

metalu. Złodzieje (23- i 31-latek) 
zostali zatrzymani i przesłucha-
ni. Przyznali się do zarzucanego 
im czynu. Jak ustalono sprawcy 
byli już notowani za podobne 
przestępstwa. Właściciel firmy 
określił wartość strat na 350 zł.

Stróże prawa wręczyli wy-
poczywającym nad wodą kilka-
dziesiąt książeczek informują-
cych o zasadach bezpiecznego 
zachowania nad wodą, w wo-
dzie i na wodzie. Ponadto kon-
trolowali punkty handlu alko-
holem, szczególnie pod kątem 
zakazu jego sprzedaży niepeł-
noletnim. 

W tych miejscach umiesz-
czono też naklejki: „Nie pły-

Bełchatów

Akcja
„Bezpieczna woda”
W wakacje po raz kolejny bełchatowscy policjanci prze-
prowadzili akcję edukacyjną na kąpieliskach i w miej-
scach wypoczynku dzieci i młodzieży. 

wam pod wpływem, po alko-
holu mogę nie wypłynąć”. W 
ramach działań prewencyjnych 
„Bezpieczna woda” policjanci 
skontrolowali także tzw. „dzikie 
kąpieliska”. Funkcjonariusze 
ukarali dziewięciu sprawców 
wykroczeń. W akcji „Bezpiecz-
na Woda” wraz z policjantami 
uczestniczył Grzegorz Próba 
- Dyrektor Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Wawrzkowizna”. 

Do zdarzenia doszło w 
sierpniu br. Pomocy nieprzy-
tomnej dziewczynie udzielił 
przejeżdżający tamtędy kierow-
ca. 16- latka została przewiezio-
na do radomszczańskiego szpi-
tala, gdzie przebywała przez 
kilka kolejnych dni. Policjanci 
z Posterunku w Lgocie Wielkiej 
ustalili dane nieodpowiedzial-
nych nastolatków. Okazali się 
nimi trzej mieszkańcy gminy 
Ładzice w wieku 16, 18 i 19 lat. 
Z ustaleń funkcjonariuszy wy-
nika, że chłopcy umówili się z 
16–latką na spotkanie  i zaprosili 
ją do samochodu, którym przy-
jechali. Następnie poczęstowali 
dziewczynę bliżej nieokreślo-
nym środkiem odurzającym. 

Radomsko

Nieodpowiedzialni koledzy
W gminie Dobryszyce trzej nastolatkowie umówili się z 16-latką na spotkanie, poczęsto-
wali ją środkiem odurzającym, a później zostawili nieprzytomną na jezdni.

Kiedy dziewczynie zrobiło się 
niedobrze i zaczęła tracić przy-
tomność koledzy wysadzili ją z 
auta i zostawili na jezdni. 

Nastolatkowie usłyszeli za-
rzut podania koleżance środka 
psychoaktywnego i pozostawie-

nie jej w sytuacji zagrażającej 
jej życiu. 18- i 19-latek poddali 
się dobrowolnie karze 8 mie-
sięcy pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na trzy lata. Nato-
miast decyzję co do losu nielet-
niego podejmie Sąd Rodzinny.  

Policjanci Wydziału Krymi-
nalnego skierniewickiej komen-
dy Policji ustalili, że na jednej 
z posesji w miejscowości gminy 
Maków, sprzedawane są wyro-
by alkoholowe i papierosy bez 
akcyzy. 22 sierpnia skiernie-
wiccy funkcjonariusze złapali 
na gorącym uczynku 17-latka, 
który sprzedał pół litra niele-
galnego alkoholu. Okazało się, 
że handlował on wraz ze swo-
imi braćmi także nielegalnymi 
papierosami. W trakcie rewizji 
posesji stróże prawa znaleźli i 
zabezpieczyli ukryte tam opa-
kowania z tytoniem o łącznej 
wadze prawie 24,5 kilograma, 
500 sztuk gotowych papiero-
sów, prawie 2000 gilz papiero-
sowych, 15 litrów dobranego 

Skierniewice

Wpadli na handlu bez akcyzy
Trzej bracia z gminy Maków sprzedawali alkohol i papierosy bez akcyzy. 

alkoholu oraz 3 litry spirytusu 
bez akcyzy skarbowej.

17-latek i jego dwaj bracia 
(18- i 20-latek) odpowiedzą z 

Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi oraz z przepisów 
karno-skarbowych. 

Informacja o podejrzanym 
zachowaniu instruktora dotarła 
do stróży prawa od przypadko-
wych świadków. Już po kilku 
minutach Policjanci z Wydziału 

Piotrków Trybunalski

Instruktor na podwójnym gazie
W Piotrkowie Trybunalskim 42-letni instruktor nauki jazdy w czasie pracy miał we krwi 
blisko 1,5 promila alkoholu.

Ruchu Drogowego piotrkow-
skiej komendy zatrzymali nie-
trzeźwego mężczyznę, który 
wraz z kursantką jeździł toyo-
tą yaris w centrum miasta. Za 

to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozba-
wienia wolności. 
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Panna 24.08 – 23.09
Pozytywny wpływ 

Marsa sprawi, że 
pieniądze, na które 
tak długo czekałeś 

wreszcie pojawią się 
na twoim koncie. Pamiętaj o 
tym, żeby dobrze je zagospoda-
rować. To również dobry czas 
na wcielenie w życie planów 
zawodowych. Jeśli zamierzasz 
otworzyć własną firmę, to teraz 
z łatwością pokonasz wszelkie 
przeciwności losu.

Waga 24.09-23.10
Jesteś pod pozy-

tywnym wpływem 
Marsa, Jowisza i 
Saturna. Dzięki 

nim, wszystko, co 
teraz zaczniesz zakończy się 
sukcesem. To dobry czas na po-
dróże i nawiązywanie kontak-
tów zagranicznych. W stałych 
związkach mogą pojawić się 
pewne napięcia. Wagi nie będą 
narzekały na brak adoratorów. 

Skorpion 24.10 – 22.11
Słońce doda ci 

sił do działania. 
Będziesz promie-
niował pozytywną 

energią i urokiem. 
To dobry czas na spotkania to-
warzyskie. Spraw uczuciowych 
nie traktuj zbyt poważnie. To 
nie jest dobry czas na wiążące 
deklaracje i snucie planów na 
przyszłość. Uważaj na żołądek, 
nie przejadaj się i unikaj potraw 
ciężkostrawnych.

Strzelec 23.11 – 21.12
W najbliższym 

czasie możesz spo-
dziewać się wizyty 
dawno niewidzia-

nego znajomego. To 
spotkanie po latach, 

bardzo cię ucieszy. Będziesz w 
refleksyjnym nastroju. Nadarzy 
się okazja do zmiany mieszka-
nia. Nie działaj jednak pod wpły-
wem chwili i dobrze to prze-
myśl. Nie jest to dobry czas na 

wielkie zmiany w twoim życiu. 
 

Koziorożec 22.12 – 20.01
Koziorożce po-

czują się zmęczone 
natłokiem spraw do 
załatwienia. Może 

warto wykorzystać 
ostatnie dni lata i zaplanować ja-
kiś krótki wyjazd. W sprawach 
zawodowych dostrzeżesz nowe 
możliwości. Jeśli tylko wdro-
żysz w życie swoje innowacyjne 
pomysły, to z pewnością zapro-
centują one w przyszłości. 

Wodnik 21.01 – 19.02 
Planety ci sprzy-

jają. Twoje zaanga-
żowanie w pracę, 
odpowiedzialność i 

rzeczowość zostanie 
docenione. Jest szansa na lepiej 
płatne stanowisko, a nawet na 
wejście z kimś w spółkę. Bę-
dziesz jednak trochę rozdraż-
niony. 

 
Ryby 20.02 – 20.03

W twoim domu 
zapanuje spokój i 
harmonia. Z przy-
jemnością będziesz 

dbał o ciepło do-
mowego ogniska. Zapragniesz 
więcej czasu spędzać z rodziną. 
Wsparcie bliskich pomoże upo-
rać ci się z niepowodzeniami w 
innych sferach życia. Uważaj na 
zdrowie, a szczególnie na serce i 
układ krążenia. Najwyższa pora 
zrobić badania profilaktyczne.  

Baran 21.03 – 20.04
W życiu uczucio-

wym bez większych 
zmian. Wpływ We-
nus wprowadzi cię 

w melancholijny 
nastrój. Możesz bar-

dziej niż zwykle odczuwać sa-
motność. Dlatego też nie unikaj 
spotkań towarzyskich. Pamiętaj 
jednak, żeby nie przeholować z 
alkoholem. Dobry czas dla tych, 
którzy chcą zmienić lub podjąć 
pracę. 

Byk 21.04 – 20.05
Wykorzystaj po-

zytywny wpływ 
gwiazd w najbliż-
szych dniach i od-

ważnie wprowadzaj 
w życie swoje nowatorskie 
pomysły. Z pewnością  wresz-
cie zaspokoisz swoje ambicje. 
W sferze uczuciowej też dobry 
czas na zawieranie nowych zna-
jomości lub zacieśnianie więzi 
między partnerami.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Przed osobami 

spod tego znaku 
trudniejszy okres. 
Należy zachować 

większą ostrożność 
w podejmowanych przedsię-
wzięciach. Nie przyjmuj na sie-
bie zbyt dużo obowiązków, bo 
to odbije się niekorzystnie na 
twoim zdrowiu, które ostatnio 
zaniedbujesz. Pomyśl o wyma-
rzonym wypoczynku. 

Rak 22.06 – 22.07 
Dla Raka to dobry okres na 

podejmowanie ważnych decyzji 
zarówno tych oso-
bistych jak i zawo-

dowych. Rozpiera 
cię energia po uda-

nym wypoczynku w 
czasie urlopu. Nie zapomi-

naj jednak o swoich przyjacio-
łach, na których zawsze możesz 
liczyć. Przy nawale obowiąz-
ków koniecznie zwracaj uwagę 
na swoje zdrowie, a szczególnie 
dbaj o kręgosłup.  

Lew 23.07 – 23.08
To dobry czas na rozwój 

intelektualny. Jeśli pla-
nowałeś zapisać się 
na kurs języków 
obcych bądź jakieś 
szkolenie, to po-

winieneś zrobić to 
właśnie teraz. W finansach też 
nastąpi poprawa. Twoja dobra 
intuicja podpowie ci jak dobrze 
zainwestować pieniądze. 

Wróżka Amanda  
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Horoskop
 Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1 
do 9 w ten sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie, każda z 
cyfr wystąpiła tylko raz.

SUDOKU

Humor
Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego Jasia:

 - Jasiu, dlaczego płaczesz?
 - Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem!

 Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasiowi. Jasiu przestaje 
płakać, pani odchodzi. Po chwili jednak znów słyszy donośny 

płacz Jasia.
 - Jasiu, a czemu teraz płaczesz?

 - Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym nie zgubił tamtych 2 
złotych, miałbym teraz czteeeeeeery!


- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie 

pozagrobowe?
 - Nie. Dlaczego?!

 - Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb 
zwolniłeś się wczoraj z lekcji.

Rozwiązanie poprzedniego numeru:
8 5 1 7 3 9 2 4 6

7 6 4 5 2 1 8 3 9

9 2 3 4 8 6 7 5 1

5 4 8 6 7 2 9 1 3

1 9 7 3 5 8 4 6 2

2 3 6 1 9 4 5 7 8

6 7 9 8 4 3 1 2 5

4 1 2 9 6 5 3 8 7

3 8 5 2 1 7 6 9 4

SUDOKU nr 7
5 7

2 6 8

9 2 6 7

5 1 4

6 9 5

3 8 2

2 3 9

8 1 4 3

6 2
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