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Czytaj:

On-line!

Bez względu na porę roku, 
dnia czy godzinę ludzie korzysta-
ją z usług telefonii komórkowej. 
Najszybciej rozwijającą się siecią 
w Polsce jest Play, z którego usług 
korzysta już ponad 7,8 mln Pola-
ków. Jako lider rynku MNP (prze-
niesień numerów) z 64% udziałem 
Play wciąż kusi swoją ofertą.

Proste zasady, konkurencyjne 
warunki usług, innowacje, fa-
chowe doradztwo oraz najwięk-

Ciekawe 
propozycje w Play

szy wybór telefonów to cechy, 
którymi odznacza się najdłużej 
działający salon Play w regionie 
piotrkowskim. O tym, jaką ofertę 
wybrać, aby być zadowolonym z 
warunków umowy w sieci Play 
rozmawialiśmy z Andrzejem Łu-
kasiakiem, właścicielem, a jedno-
cześnie doradcą klienta w salonie 
Play w C.H. Echo (Carrefour) w 
Piotrkowie Trybunalskim.

Szerzej na stronie 5

Komunikat w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży 
wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w 
punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i 
wina.

Zatruty alkohol z Czech

W związku z przypad-
kami zatrucia alkoholem 
metylowym w Republice 
Czeskiej, którego źródłem 

Wieści 
edukacyjne

W numerze dodatek :

jest sfałszowany alkohol 
wprowadzony do sprzedaży 
na terenie Czech konieczne 
jest podjęcie szczególnych 

środków ostrożności. Alko-
hol metylowy, który znajduje 
się w sfałszowanych markach 
kilku wyrobów wysokopro-
centowego alkoholu jest nie-
bezpieczną trucizną, której 
spożycie może być śmiertel-
ne. 

 Szerzej na stronie 2
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Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Złapani 
na „gorącym” uczynku
11 września 2012 roku o 17.40 bełchatowscy policjanci 
patrolujący teren miasta zauważyli młodych mężczyzn, 
którzy w okolicy wiaduktu przy ulicy Kolejowej w Bełcha-
towie demontowali elementy osłaniające ciepłociąg.

Szerzej na stronie 14
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Skierniewice

12 września 2012 r. około 
godziny 2:00 w nocy do dyżur-
nego skierniewickiej komendy 
Policji zadzwonił mężczyzna 
informując, że w rejonie Skier-
niewic zagubił swój portfel z 
dokumentami i pieniędzmi. 
Mężczyzna zauważył brak port-
fela dopiero na granicy Polski 
w Słubicach. Nie był w stanie 
podać dokładnego miejsca, dla-
tego przekazał słuchawkę kie-
rowcy, który go wiózł. Okazało 
się, że mężczyźni podróż rozpo-
częli w Puławach i jadąc przez 
Mszczonów i Skierniewice sta-
rali się dojechać do autostrady 
A-2. Kilka kilometrów przed 
Skierniewicami zatrzymali się 
na chwilę w zatoczce autobu-
sowej. Z tego miejsca kierowca 

widział oświetloną restaurację i 
stojącą przy niej figurkę kucha-
rza. Poinformował dyżurnego, 
że tylko w tym miejscu mogło 
dojść do zagubienia portfela. 
Dyżurny znając topografię te-
renu domyślił się, iż chodzi o 
zajazd w miejscowości Pamięt-
na. Na miejsce został wysłany 
patrol, który w jednej z trzech 
zatoczek autobusowych znajdu-
jących się w pobliżu odnalazł 
zagubiony portfel. W portfelu 
oprócz dokumentów było prawie 
4 tysiące Euro. Poszkodowany 
ucieszył się na wieść o odnale-
zieniu portfela z nietkniętą za-
wartością. Po południu odebrał 
swoją zgubę z komendy Policji 
w Skierniewicach.

Skierniewiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgubie-
niu portfela wraz z dokumentami. Stróżom prawa udało 
się odnaleźć portfel z nietkniętą zawartością w miejsco-
wości Pamiętna.

Policjanci odnaleźli zgubę

W związku z przypadkami 
zatrucia alkoholem metylowym 
w Republice Czeskiej, którego 
źródłem jest sfałszowany alko-
hol wprowadzony do sprzeda-
ży na terenie Czech koniecz-
ne jest podjęcie szczególnych 
środków ostrożności. Alkohol 
metylowy, który znajduje się w 
sfałszowanych markach kilku 
wyrobów wysokoprocentowe-
go alkoholu jest niebezpieczną 
trucizną, której spożycie może 
być śmiertelne. Ze względów 
bezpieczeństwa Ministerstwo 
Zdrowia zaleca powstrzymanie 
się od konsumpcji jakiegokol-
wiek alkoholu pochodzącego z 
Republiki Czeskiej. 

Władze Czeskie w piątek 14 
września 2012 roku wprowa-
dziły zakaz sprzedaży alkoholu 
wysokoprocentowego. 

W związku z powyższym 
w dniu 16 września br. Głów-
ny Inspektor Sanitarny wydał 
decyzję o wstrzymaniu na te-
renie całego kraju sprzedaży 
wszystkich alkoholi dostępnych 
w punktach sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej oraz w punktach 
gastronomicznych pochodzą-
cych z Republiki Czeskiej, z 
wyjątkiem piwa i wina. 

Decyzja GIS jest wydana na 
podstawie art. 27c ust. 1 oraz 
art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, 
z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 
1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 
98, poz. 1071, z późń. zm.); 

W przypadku podejrzenia 
zatrucia alkoholem metylowym 

Komunikat w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszyst-
kich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach 
gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

należy udać się do najbliższego 
szpitala lub wezwać karetkę Po-
gotowia Ratunkowego. Jedynie 
podjęcie wczesnego leczenia 
może uchronić osoby zatrute 
przed poważnymi konsekwen-
cjami. 

Zatruty alkohol z Czech

Z upoważnienia 
Ministra Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki 
Podsekretarz Stanu
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Sprawca zdarzenia próbo-
wał uciec, jednak w pościg za 
nim ruszył inny motocyklista, 
który doprowadził do zatrzy-
mania uciekiniera. Kierujący 
motocyklem 35-letni bełchato-
wianin nie doznał obrażeń cia-
ła, uszkodzony został jednak 

Bełchatów
Kierowca 
najechał na motocyklistę
10 września 2012 roku o 19.50 na drodze gminnej do Sło-
ku pod Bełchatowem kierowca citroena jumpera najechał 
na jadącego przed nim motocyklistę. 

jego pojazd. Okazało się, że 
27-letni mieszkaniec powiatu 
olkuskiego kierował citroenem 
będąc pod wpływem narkoty-
ków. Odpowie on za spowodo-
wanie kolizji z motocyklistą i 
prowadzenie samochodu pod 
wpływem narkotyków. W

W
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- Już teraz serdecznie za-
praszamy na inaugurację roku 
akademickiego w naszej uczelni 
– informuje prof. Roman Patora, 
Rektor Społecznej Akademii 
Nauk. - Uroczystość rozpocz-
nie się o godz. 14.00 w auli I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Piotr-
kowie. Tego dnia w piotrkow-
skiej Społecznej Akademii Nauk, 
wszyscy chętni będą mogli wy-
słuchać wykładu prof. Stefana 
Niesiołowskiego na temat „Pro-
blemów demokracji w Polsce”.

Społeczna Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania 
(dziś Społeczna Akademia Nauk) 
powstała w 1994 r. Jest uczelnią 
o zasięgu ogólnopolskim. Pro-
wadzi studia pierwszego i dru-

Stefan Niesiołowski 
gościem 
Społecznej Akademii Nauk
6 października w Społecznej Akademii Nauk w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Gościem specjalnym będzie 
prof. Stefan Niesiołowski.

Piotrków Trybunalski

giego stopnia, seminaria dokto-
ranckie, studia podyplomowe. 
Dzięki otrzymaniu uprawnień 
do doktoryzowania na dwóch 

kierunkach: Zarządzaniu i Filo-
logii, stała się Akademią.

Rekrutacja na studia trwa do 
końca września.

REKLAMA

Dożynki są zwieńczeniem 
ciężkiej pracy rolników. W za-
leżności od regionu zwano je 
Dożynkami, Wyżynkami, Ob-
rzynkami, Okrężnem, Wieńco-
wem lub Wieńczynami. Ten lu-
dowy zwyczaj obchodzony jest 
od dawien dawna i sięga swoją 
historią czasów piastowskich. 
Zapoczątkowali go właściciele 
majątków ziemskich, którzy w 
ten sposób dziękowali służbie i 
pracownikom najemnym zajmu-
jącym się uprawą roli. Wówczas 
dożynki były wielkim świętem 
gospodarskim, któremu towarzy-
szyła huczna zabawa. Pomimo iż 
na przestrzeni lat dożynki nieco 
zmieniły swój charakter, ciągle 
kultywują piękną tradycję dzię-
kowania za zebrane plony.

Nieodłącznymi atrybutami 
dożynek są wieniec z kłosów 
czterech zbóż (żyta, jęczmienia, 
owsa i pszenicy) oraz bochen 
chleba, symbolizujące zebrane 
plony oraz stanowiące nadzieję 
na urodzaj w kolejnym roku. Do-

Plon niesiemy plon...
Dożynki, zwane również Świętem Plonów, są ludowym świętem połączonym z obrzędami 
dziękczynnymi za zebrane plony i ukończenie prac polowych. 23 września miejscem 
świętowania rolników z całego województwa łódzkiego będzie w tym roku Piotrków Try-
bunalski.

żynkowy wieniec, zazwyczaj w 
kształcie korony, upiększany jest 
kwiatami, orzechami, warzywa-
mi, jabłkami i owocami jarzębi-
ny, symbolizującymi płodność 
a także kolorowymi wstążkami. 
Uroczystościom dożynkowym 
towarzyszą wystawy rolnicze, 
festyny i występy ludowych ze-
społów artystycznych a całej ce-
remonii przewodniczą Starosta i 
Starościna Dożynek. 

Tegoroczne Dożynki Woje-
wódzkie odbędą się 23 września 
w Piotrkowie Trybunalskim. Dla 
rolników z całego województwa 
łódzkiego będzie to okazja do 
świętowania zakończenia żniw, a 
dla samorządu zaprezentowania 
się w roli dobrego gospodarza. 
Organizatorami Dożynek Woje-
wódzkich w Piotrkowie jest Mar-
szałek Województwa Łódzkiego 
Witold Stępień oraz Starosta Po-
wiatu Piotrkowskiego Stanisław 
Cubała. 

- Jesteśmy dumni, z tego, że 
po raz pierwszy organizujemy 

w Piotrkowie Trybunalskim Do-
żynki Wojewódzkie. Miasto za-
pisało się chlubnie w historii do-
żynek, bo to właśnie tutaj odbyły 
się 9 września 1979 roku ostatnie 
Dożynki Centralne – mówi Sta-
nisław Cubała, Starosta Powiatu 
Piotrkowskiego. - Trwają przy-
gotowania do największego w 
regionie Święta Rolników. Na 
Starostów Dożynek Wojewódz-
kich wybrano Edytę Pstrokoń z 
Łazów Dużych (gmina Rozprza) 
i Tomasza Kowalskiego z Soba-
kowa (gmina Gorzkowice). Do 
udziału w Dożynkach w charak-
terze wystawców zgłosiły się 23 
jednostki samorządu terytorial-
nego ziemi łódzkiej, 5 instytucji 
działających na rzecz rolnictwa, 
6 Lokalnych Grup Działania, 15 
producentów Polskiej Izby Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego, 
jednostki organizacyjne powiatu 
piotrkowskiego oraz twórcy lu-
dowi działający przy Łódzkim 
Domu Kultury i na terenie ziemi 
piotrkowskiej. Wszyscy wystaw-

cy rywalizować będą o cenne na-
grody Marszałka Województwa 
Łódzkiego w ramach konkursu 
na “Najładniejsze stoisko Doży-
nek Wojewódzkich”. A po cere-
moniale dożynkowym poznamy 
laureata honorowego tytułu “Za 
zasługi dla Powiatu Piotrkow-

skiego”. Atrakcji z pewnością nie 
zabraknie – informuje Starosta.

Uroczystość dożynkową 
uświetnią występy: dzieci, ze-
społów folklorystycznych, grup 
tanecznych, Orkiestry Dętej OSP 
a gwiazdą wieczoru będzie Bud-
ka Suflera.       JP

W

W
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Na razie Świetlicą  roboczo 
nazywamy ten obiekt - mówi Ja-
cek Adamczyk Burmistrz Białej 
Rawskiej. Dotychczasowy budy-
nek jest na tyle stary, kryty eter-
nitem i w nie najlepszej kondycji 
technicznej, że należy go jak naj-
szybciej rozebrać.

W Ossie aktywnie działa 
Ochotnicza Straż Pożarna a także 
od pewnego czasu Stowarzysze-
nie mieszkańców Malwa. Szcze-
gólnie to ostatnie stowarzyszenie 
jest bardzo pomocne w działa-
niach, które zaplanowaliśmy dla 
tej miejscowości. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców została 
zakupiona i wykonana altanka dla 
wspólnych spotkań, z miejscem 
do tak modnego dziś grillowania. 
Wiele prac ziemnych jak i nasa-
dzeń drzew, krzewów i kwiatów 
wykonali członkowie wspomnia-
nego Stowarzyszenia Malwa przy 
udziale pozostałych mieszkańców 
z sołtysem na czele. Jestem zado-
wolony ze wzrostu aktywności 

Rozmowa z Jackiem Adamczykiem - Burmistrzem Białej Rawskiej

Ossa zasługuje na świetlicę
W Stowarzyszeniu Rozwoju Krainy Rawki zabezpieczone 
są środki na rozbudowę świetlicy środowiskowej w miej-
scowości Ossa, w  gminie Biała Rawska. W związku z tym 
powstał komitet budowy świetlicy.

mieszkańców tego sołectwa. Dla-
tego staram się maksymalnie im 
pomóc. Ta współpraca już przy-
nosi efekty, widać jak zmieniło się 
centrum wsi. Dla mnie, dla władz 
Gminy ma to szczególne znacze-
nie ze względu na usytuowanie w 
Ossie - Hotelu, Centrum Kongre-
sowego. Jest to największy praco-
dawca w naszej Gminie. Bardzo 
nam zależy na powodzeniu tej 
firmy, na popularyzowaniu walo-
rów krajobrazowych Ossy i całej 
okolicy. Zawsze podkreślamy wa-
lory prozdrowotne tych terenów. 
To tu znajdują się stuletnie sosny i 
wiele zabytków przyrody jak cho-
ciażby wielosetletni dąb Goworek. 
Powietrze jest przepełnione olej-
kami eterycznymi ze wspomnia-
nych sosen. Ukształtowanie tere-
nu z niewielkimi wzniesieniami, 
czysta rzeka, zbiorniki wodne i 
wszędzie wokoło lasy dopełniają 
niemalże sielankowy obraz jak-
by namalowany na zamówienie. 
Przekonujemy mieszkańców tej 

miejscowości aby przystąpili do 
programu wiosek tematycznych, 
w okolicy występuje wiele gatun-
ków ptaków, w tym sikorek - może 
wioska sikorek.

W każdym razie nie zmarnu-
jemy zaangażowania mieszkań-
ców i faktu, że w tej miejscowości 
powstało Centrum Kongresowe. 
Dostrzegając walory prozdrowot-

ne tych terenów zabiegamy o lo-
kalizacje inwestycji o charakterze 
uzdrowiskowym.Mieszkańców 
będziemy zachęcać do podejmo-
wania działań agroturystycznych.

www.gazeta-wiesci.pl
Czytaj:

On-line!
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Play w Carrefourze dzia-
ła od początku istnienia sieci 
operatora P4, czyli od 16 marca 
2007 r., kiedy to rozpoczęła się 
działalność komercyjna czwar-
tego operatora komórkowego w 
kraju. 

Ponieważ od 2002 r. prowa-
dziłem salon konkurencyjnego 
obecnie operatora telefonii po-
siadałem już doświadczenie w 
branży GSM. Przejrzyste wa-
runki świadczenia usług oraz 
równe stawki dla wszystkich 
klientów Play sprawiły, że nie 
bałem się wyzwania. Wiedzia-
łem, że klienci szybko przeko-
nają się do tak korzystnej ofer-
ty.

	
Co aktualnie jest ważne 

dla potencjalnego oraz obec-
nego klienta Play?

Zasięg, jako kluczowy ele-
ment wyboru  operatora ko-
mórkowego stawia Play na 
pierwszym miejscu.  Jest tak ze 
względu na korzystanie z prze-
kaźników dwóch innych dystry-
butorów usług mobilnych. 

Uważam, że poza konku-
rencyjną ofertą sieci P4, obsłu-
ga nabywcy usług jest bardzo 
ważna. Klient przychodząc do 
salonu Play w Carrefour przy al. 
Gen. Sikorskiego 13/17, wspie-
rany jest w wyborze przez wy-
jątkowo doświadczonych kon-
sultantów. Fachowa wiedza jest 
wciąż poszerzana przez szkole-
nia oraz kursy e-learningowe, a 
także samodzielne zaintereso-
wanie pracowników branżą te-
lekomunikacyjną, co daje nam 
przewagę, jako zespołu profe-
sjonalnych i doświadczonych 
sprzedawców. Obecny zespół 
pracuje tutaj nieprzerwanie już 
od ponad 10 lat, a świeże spoj-
rzenie na zamiłowania młodych 
ludzi dała nam koleżanka, która 

Ciekawe propozycje w Play
Sieć Play, której udział w rynku wśród operatorów telefonii komórkowej stanowi ponad 
15% wciąż rozwija się najszybciej. Dane na obecny rok potwierdzają, że 64% Polaków 
przeniosło już swój numer telefonu do operatora P4. A jak się zaczęło w Piotrkowie 
Trybunalskim?

dołączyła do nas półtora roku 
temu.

Załoga jest więc zintegro-
wana, a przyjazna atmosfera 
sprzyja zarówno jej członkom 
jak i klientom, którzy chętniej 
przychodzą do osób, które do-
brze znają. 

W naszym salonie Play 
klient zapoznaje się z pełnym 
asortymentem produktów i 
usług sieci.

Nasza rola skupiona jest na 
dopasowaniu usług i aparatu 
do potrzeb klienta. Abonament 
telefoniczny powinien umożli-
wiać swobodne korzystanie z 
komórki, a nie ograniczać roz-
mowy. Dla jednego klienta 4 
godziny rozmów to granica nie 
do przegadania przez miesiąc, 
a dla innego kwestia kilku dni, 
dlatego dokładnie badamy ich 
potrzeby, aby jak najlepiej do-
pasować do nich usługę sieci 
Play.

W dobie internetu oraz przy 
powszechnym użyciu forów 
internetowych coraz więcej 
klientów we własnym zakresie 
interesuje się telekomunikacyj-
nymi rozwiązaniami mobilny-
mi. Sprostanie wymaganiom ta-
kiego uświadomionego klienta 
stanowi dodatkowe wyzwanie, 
które zawsze jesteśmy gotowi 
przyjąć.

Czy oprócz usług teleko-
munikacyjnych i telefonów 
komórkowych oferują Pań-
stwo coś więcej?

Play zrewolucjonizował 
ofertę internetową. Na koniec 
2011r. ponad milion klientów 
korzystało z usług mobilnego 
dostępu do internetu-Play On-
line, co czyni Nas liderem na 
tym rynku. Klient, podpisując 
umowę w naszym salonie, może 
przetestować działanie inter-

netu mobilnego sa-
modzielnie, a jeśli nie 
spełni jego oczekiwań 
oddać go w ciągu 7 dni. 
W ofercie mobilnego 
internetu pojawiły się 
również nowe urządze-
nia jak długo wyczeki-
wane laptopy (obecnie 
4 modele), tablety (6 
wariantów), ultrabooki 
(3 modele), Ipady,  PS 
Vita, PS3, Xbox oraz  
notebook. Wśród na-
rzędzi udostępniania 
internetu dla klientów 
mamy szeroki wybór 
modemów oraz router, 
który może bezprze-
wodowo rozprowadzić 
sygnał internetu do 5 
urządzeń.

Nie każdy wie, ale 
w naszym salonie Play 
w Centrum Handlowym Echo 
(Carrefour) można zakupić tele-
wizję satelitarną Cyfra +, z któ-
rą Play rozpoczął współpracę 
od sierpnia br.

Mamy specjalną promo-
cję, w której klient otrzymuje 
abonament telefoniczny wraz 
z telewizją. Interesanci mogą 
również podpisać nową umowę 
lub przedłużyć dotychczasową 
umowę  na usługi platformy cy-
frowej Cyfra +.

A co wyróżnia Salon Play 
w Carrefour od innych punk-
tów w Piotrkowie?

Naszym największym atu-
tem jest doświadczona i zgrana 
załoga. Profesjonalne doradz-
two, długoletnie doświadczenie 
oraz wysoki poziom kompeten-
cji pracowników naszego punk-
tu zachęcają, aby klient przy-
szedł właśnie do nas.

Wyróżnia nas również bar-
dzo duży wybór aparatów te-
lefonicznych, Mamy ponad 40 

modeli dostępnych „od ręki”. 
Rzeczywista oferta jest jednak 
jeszcze szersza, gdyż na spe-
cjalne zamówienie możemy 

sługi związanej z telewizją sa-
telitarną Cyfra +.

Teraz dodatkowo każdy 
klient może otrzymać od nas 

Salon Play Carrefour
al. Gen. Sikorskiego 13/17

97-300 Piotrków Tryb.
tel. 790-030-228
44-649-34-09

Godziny otwarcia:

pn-sob: 9-21
ndz: 10-19

sprowadzić telefon nie znajdu-
jący się w standardowej ofercie. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie 
usatysfakcjonować każdego, 
nawet najbardziej wymagające-
go klienta.

Oferujemy zarówno smart-
fony, czyli inteligentne telefony  
z dotykowym wyświetlaczem, 
procesorem oraz systemem ope-
racyjnym, jak również  klasycz-
ne telefony z klawiaturą, do-
brym aparatem fotograficznym, 
czytelnym wyświetlaczem oraz 
długo trzymającą baterią.

	
W naszym salonie Play 

Carrefour jest już dostępna 
innowacyjna oferta mobil-
nego internetu-Play Online: 
najtańszy na rynku mobilny 
internet (od 9,90zł/m-c) oraz 
opcja współdzielenia interne-
tu (kilka kart SIM w jednym 
abonamencie). Mamy również 
możliwość kompleksowej ob-

np. konsolę Sony PlayStation 
3 podając znajomych zain-
teresowanych przejściem do 
Play. Jeżeli skorzystają z ofer-
ty w Salonie Play w Carrefour 
(C.H. Echo), operator poda-
ruje jedną z gwarantowanych 
nagród do wyboru: Sony 
PlayStation 3, Sony PS Vita, 
kamera GoPro, Microsoft Of-
fice lub smartfona.

Kolejną zaletą salonu w C.H. 
Echo są dogodne dla klientów 
godziny otwarcia przez 7 dni w 
tygodniu, od poniedziałku do so-
boty 9-21 oraz w niedzielę 10-19.

 Jako najstarszy salon dzia-
łający w regionie piotrkowskim 
oferujemy warunki, o atrakcyj-
ności których klient przekona 
się przychodząc do naszego 
salonu w Carrefourze przy Al. 
Gen. Sikorskiego 13/17 w Piotr-
kowie Tryb. Zapraszamy!

P.M.W
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W tegorocznej edycji Ko-
misja konkursowa ma nie lada 
zadanie, bowiem właściciele 
zgłoszonych rozwiązań ogrodni-
czych prezentują naprawdę wy-
soki poziom. Prace zostały dwu-
krotnie sfotografowane i będą 
oceniane pod kątem pomysło-
wości, doboru roślin i ogólnego 
wrażenia estetycznego. Podąża-
jąc za słowami  Antoine de Saint 
Exupery : „ Gdy ktoś kocha różę, 

Najładniejsze 
ogrody

To już drugi rok, w którym Miasto Rawa Mazowiecka 
ogłosiło konkurs promujący  właścicieli najładniejszych  
ogrodów, ogródków przy budynkach wielorodzinnych 
i aranżacji balkonowych. W ubiegłym roku spośród 13 
uczestników wytypowano trzy prace do nagród głów-
nych. Pozostałym uczestnikom przyznano wyróżnienia.

której jedyny okaz znajduje się 
na jednej z milionów gwiazd, 
wystarczy na nią spojrzeć, aby 
być szczęśliwym”. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do po-
prawy jakości swego otoczenia. 
Jest to sztuka, po pierwsze w za-
sięgu ręki, po drugie  niebywale  
satysfakcjonująca i oczywiście 
już teraz gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. 

Siwa

Szczególną troską w tym 
roku otoczymy ekosystemy leś-
ne jako te wyjątkowo wrażliwe  
a przez lekkoduchów przezna-
czane na dzikie wysypiska.  Cyt. 
za Anną Kalinowską  „…nie ma 
zasadniczej różnicy między pa-
pierem rzuconym na podłogę w 
operze, na dywan w M-4 czy na 

Kocham, lubię, 
szanuję… nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę - pod takim hasłem przystępujemy do  akcji „Sprzą-
tanie świata 2012”. W kolejnej już dziewiętnastej edycji wezmą  udział grupy przedszkol-
ne oraz uczniowie naszych szkół podstawowych i  gimnazjów.

ściółkę w lesie. Dobrze wycho-
wany człowiek, wrażliwy nie 
zrobi tego – nawet jeśli nie ma 
pojęcia o funkcjonowaniu eko-
systemu…”

Nasi szkolni wolontariusze  
do akcji przystąpili  w piątek 14 
września 2012 r.  a wszystkich 
zatroskanych stanem naszego 

środowiska zachęcamy do co-
dziennych prostych rozwiązań- 
jeden mój śmieć dziennie mniej, 
to w sumie blisko 40.000.000 
śmieci mniej jednego dnia. 
Zwracajmy uwagę, co kupuje-
my, w jakim opakowaniu i gdzie 
to opakowanie później trafia.

 Siwa
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Duża rzesza maturzystów 
idzie na studia, ponieważ ze-
wsząd bombardowani są infor-
macjami, że bez dyplomu uczelni 
wyższej nie znajdą pracy. Nie-
stety często się zdarza, że matu-
rzysta wybiera kierunek studiów, 
nieodpowiadający możliwościom 
dopasowania się do rynku pracy. 
Abiturienci, którzy w szkole nie 
lubili matematyki wybierają z 
reguły studia humanistyczne, li-
cząc na to, że nie będą musieli się 
męczyć. Badania wskazują, że 
ta grupa po ukończeniu studiów 
w przeważającej mierze zasila 
grono bezrobotnych z wykształ-
ceniem wyższym. Aby wyjść tej 
sytuacji naprzeciw i zwiększyć 
liczbę pracowników w sektorach 
kluczowych dla rozwoju polskiej 
gospodarki, rząd wprowadził 
tzw. kierunki zamawiane. Są to 
przede wszystkim kierunki na 
studiach technicznych, matema-
tycznych oraz przyrodniczych. 
Zachętą mają być również wy-
sokie stypendia. Najlepsi studen-
ci na kierunkach zamawianych 
otrzymują stypendia w wysoko-
ści 1000 zł miesięcznie. Wykaz 
kierunków zamawianych znaj-
duje się na stronie  www.nauka.
gov.pl .

Niewątpliwie studia huma-
nistyczne również dają szansę 

Wieści 
edukacyjne

www.gazeta-wiesci.pl
Czytaj On-line:

Studiuj z głową
Kiedyś studia świadczyły o prestiżu, obecnie stały się rzeczą powszechną. Dołączając 
do społeczności studenckiej, rozpoczynamy nowy etap swojego życia. Jak najlepiej 
wykorzystać ten czas?

na znalezienie ciekawej i dobrze 
płatnej pracy. Jednak te kilka lat 
należy jak najlepiej wykorzy-

stać, by po studiach nie zginąć 
w  tłumie przeciętnych humani-
stów, jakimi obecnie dysponuje 

REKLAMA

rynek. Nikt nikomu dzisiaj nie 
zagwarantuje pracy na całe ży-
cie. Należy mieć świadomość 

tego, że w dzisiejszych cza-
sach trzeba być elastycznym. 
Wykształcenie humanistycz-
ne jest ogólne, dlatego też już 
na studiach warto pomyśleć o 
dodatkowych kwalifikacjach. 
Warto zapisywać się na różne 
kursy czy szkolenia. Poza tym, 
nie zapominajmy o tym, że stu-
dia dają nam głównie wiedzę 
teoretyczną, a najlepszymi po-
tencjalnymi pracownikami są 
osoby, z doświadczeniem za-
wodowym. A możliwości jest 
naprawdę wiele: działanie w 
organizacjach studenckich, wy-
jazdy na stypendia zagraniczne, 
dorabianie, wolontariat, prakty-
ki. Warto więc szukać nowych 
doświadczeń, by odkrywać w 
sobie talenty i potem nad nimi 
pracować. Absolwent świadomy 
swych kompetencji potwierdzo-
nych w praktyce, jest atrakcyj-
nym kandydatem do pracy bez 
względu na ukończony kieru-
nek studiów. I co najważniejsze, 
nie powinniśmy rezygnować ze 
swoich pasji. Jeśli robimy, to co 
lubimy, mamy możliwość stać 
się w tej dziedzinie bardzo do-
brym specjalistą. 

Nie zapominajmy jednak o 
tym, że lata studenckie to nie 
tylko zajęcia, kolokwia, egza-
miny i nauka. Jest to jeden z naj-
ciekawszych okresów życia. To 
właśnie wtedy poznajemy smak 
prawdziwego życia i zawieramy 
nowe znajomości.                  

JP
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Kierunki te cieszą się dużą 
popularnością ze względu na 
bardzo dobre perspektywy pra-
cy oraz możliwość uzyskania 
państwowych uprawnień do 
wykonywania zawodu. Jeste-
śmy liderem wśród szkół poli-
cealnych oferujących kształce-
nie na kierunkach związanych 
ze zdrowiem. 

Kierunki medyczne w 
ofercie:

- Opiekun medyczny - bezpłatny
- Technik masażysta
- Asystentka stomatologiczna
- Higienistka stomatologiczna
- Technik farmaceutyczny
- Technik elektroniki 
   i informatyki medycznej
- Opiekunka dziecięca
- Dietetyk
- Ratownik medyczny
- Technik dentystyczny

Wybierz kierunek medyczny!

- Rejestratorka medyczna

Działamy w oparciu o po-
zytywne opinie Ministerstwa 
Zdrowia dla kierunków me-
dycznych, dzięki czemu nasi 
absolwenci mogą uzyskać pań-
stwowe uprawnienia do wyko-
nywania zawodu.

Mobilny dostęp do wiedzy
Jako pierwsi i jedyni na rynku 

szkolnictwa policealnego umoż-
liwiamy naszym wszystkim 
słuchaczom od roku szkolnego 
2012/2013 skorzystanie z usługi 
e-pakiet mającą przyczynić się do 
rozwoju kompetencji słuchaczy w 
zakresie przyswajania wiedzy.

E-pakiet to dedykowane róż-
nym kierunkom szkół policeal-
nych materiały dydaktyczne, 
e-konsultacje, które udostęp-
niamy na tablecie z mobilnym 
internetem.

Kierunki medyczne to mocny punkt w ofercie TEB Edu-
kacja, który wyróżnia nas na rynku szkolnictwa policeal-
nego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy 
chcemy sprostać oczekiwaniom młodych, ambitnych lu-
dzi, którzy stają obecnie przed wyborem swojej ścieżki 
zawodowej. 

Nasi słuchacze na wybra-
nych kierunkach mogą zu-
pełnie za darmo korzystać z 	
e-pakietu, a po zakończeniu kształ-
cenia mają możliwość wykupienia 
tabletu na własność już od 1zł! 

Wyróżnia nas jakość kształ-
cenia, kompetentni i wykwali-
fikowani wykładowcy oraz pro-
fesjonalne warunki nauczania. 
Nasi wykładowcy to m.in. farma-
ceuci, lekarze, specjaliści w róż-
nych dziedzinach. Nasi słuchacze 
uczestniczą w zajęciach prak-
tycznych w placówkach zdrowia, 
min. w szpitalach, przychodniach 
specjalistycznych, pogotowiu ra-
tunkowym, gabinetach stomato-
logicznych, aptekach.

Zapisując się wraz z 5 znajo-
mymi do 8 października można 
otrzymać nagrody gwarantowane 
– bony sodexo o wartości 300zł!

Ilość miejsc ograniczona! 
Mamy ostatnie wolne miejsca!

TEB Edukacja jest realiza-
torem projektu „Wykwalifiko-
wany technik farmaceutycz-
ny – zawód z przyszłością”, 

współfinansowanego z środ-
ków EFS. Celem projektu jest 
podniesienie jakości kształce-
nia na kierunku technik farma-
ceutyczny w Szkole Medycznej 
TEB Edukacja dla Młodzieży w 
Piotrkowie Tryb., poprzez naukę 
obsługi i ćwiczenia na nowo-
czesnym sprzęcie dydaktycz-
nym, zakupionym na potrzeby 
analizy leków i technologii po-
staci leków. Ponadto w ramach 

projektu zrealizowane zostaną 
pozalekcyjne szkolenia rozwi-
jające kompetencje przydatne w 
pracy w branży farmaceutycz-
nej: Język angielski zawodowy 
w farmacji, Technologie IT w 
pracy technika farmaceuty.

Więcej informacji na stronie 
www.teb.pl i w sekretariacie 
oddziału: Piotrków Tryb., ul. 
Armii Krajowej 24 A, tel. 44 
647 09 72.
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- inżynierii produktu
- analityki chemicznej
- technologii kosmetyków
- technik dentystycznych

- zarządzania produkcją i jakością produkcji
- technologii suplementów diety
- technologii farmaceutycznej
- technologii środków chemii gospodarczej

Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. 
Zdobądź tytuł licencjata lub inżyniera chemii w zakresie:

Oferujemy także studia podyplomowe. Zapraszamy!

42 679 19 96
42 679 17 12

Łódź, ul. Jaracza 70

Zgodnie z hasłem Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
to Człowiek jest najlepszą in-
westycją. Gospodarka oparta na 
wiedzy i rozwój kapitału inte-
lektualnego jest jednym z pod-
stawowych wyzwań, jakie stoją 
przed Polską. Poziom życia w 
dużej mierze zależy od posiada-
nego wykształcenia i umiejętno-
ści przystosowania się do ciągle 
zmieniającej rzeczywistości. 
Dziś, raz zdobyty dyplom czy 
kwalifikacje nie wystarczą już 

Reforma szkolnictwa 2012
W związku z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną ustawą z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, likwidacji uległo kilka typów szkół. 

na całe życie. Nieustanny roz-
wój cywilizacyjny powoduje, że 
nasza wiedza szybko się dezak-
tualizuje. Dlatego też musimy 
kształcić się przez całe życie, by 
sprostać wymaganiom rynku 
pracy. W związku z tym, ko-
niecznością staje się stworzenie 
systemu edukacji, który umoż-
liwi kształcenie ustawiczne.

	
W Polsce nastąpiło odwró-

cenie proporcji szkolnictwa za-
wodowego i ogólnokształcące-

go w stosunku do szkolnictwa 
wyższego. Od lat spadkowi zna-
czenia szkół zawodowych towa-
rzyszy wzrost znaczenia szkół 
średnich (ogólnokształcących 
i techników). Konsekwencją 
tych zmian jest spadek liczby 
uczniów szkół zawodowych, a 
co za tym idzie niedobór osób z 
przygotowaniem zawodowym. 
Zasadniczym celem ustawy 
jest zwiększenie skuteczności i 
efektywności systemu kształce-
nia zawodowego oraz zharmo-

nizowania go z rynkiem pracy 
(nowelizacja ustawy weszła w 
życie 1 września 2012 r.). Dzię-
ki zmianie przepisów ułatwione 
będzie nie tylko uzyskiwanie 
wykształcenia zawodowego, ale 
także uzupełnianie kwalifikacji 
i zdobywanie nowego zawo-
du. Egzaminy na poszczególne 
kwalifikacje nie będą przepro-
wadzane po zakończeniu nauki 
w szkole lecz na różnych eta-
pach nauki.  

Ustawa wprowadza także 
nową podstawę programową 
w szkolnictwie zawodowym. 
Podstawa ta będzie zgodna 
z Krajowymi Ramami Kwa-
lifikacji, które umożliwiają 
potwierdzenie wiedzy i umie-
jętności poza tradycyjnym sy-
stemem edukacji i szkolnictwa 
wyższego. 

Ustawa ponadto likwiduje 
licea uzupełniające, technika 
uzupełniające oraz licea pro-
filowane. Będą one stopniowo 
wygaszane. W roku szkolnym 
2012/2013 nie prowadzi się na-
boru do klas pierwszych liceów 
uzupełniających (dla młodzieży 
i dorosłych), techników uzupeł-
niających dla młodzieży oraz 
techników i zasadniczych szkół 
zawodowych dla dorosłych. W 
2012 r. nabór prowadzi jeszcze 
technikum uzupełniające dla 
dorosłych (ostatni rok). Zgod-
nie z nową klasyfikacją zawo-
dów brak jest też możliwości 
kształcenia w wielu zawodach 
w szkole policealnej. 

Czy reforma usprawni pol-
skie szkolnictwo? Czas pokaże.

Justyna Pająk
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Plemiona od dawien daw-
na posługiwały się różnymi 
językami. Inne wytłumacze-
nie możemy odnaleźć w Bi-
blii. Według niej, mieszkań-
cy całej Ziemi posługiwali 
się jednym językiem. Ludzie 
postanowili wybudować so-
bie miasto i wieżę, której 
wierzchołek miał sięgać nie-
ba. Chcieli w ten sposób być 
bliżej Boga a nawet ponad 
nim. Oburzony pychą budow-
niczych, Bóg pomieszał im 
języki. Wieża Babel nigdy nie 
została dokończona, a ludzie 
rozproszyli się. 

Od tamtego czasu ludz-

Języki obce na topie
Znajomość języków obcych obecnie jest wręcz niezbędna. Na ich naukę nigdy nie jest za późno.

Prawie każdy człowiek posługuje się jakimś językiem. To właśnie za pomocą niego możemy się komunikować. Według jednej z teorii naukowych, 
człowiek w pewnym momencie uświadomił sobie, że aby zdobywać pożywienie musi się porozumiewać. Właśnie w tym celu wykształciła się 
mowa. 

kość porozumiewa się różny-
mi językami. 

Abstrahując od genezy ję-
zyków, którymi posługują się 
poszczególne narody świata, 
każdy z nas ma świadomość 
tego, że bez znajomości ję-
zyków obcych trudno żyć w 
dzisiejszych czasach. Istniały 
co prawda próby stworzenia 
międzynarodowego języka, 
jakim był np. esperanto. Jed-
nak inicjatywa ta zakończy-
ła się fiaskiem. W dalszym 
ciągu nie ma jednego uni-
wersalnego języka świata, a 
konieczność komunikowania 

się między różnymi narodami 
jest coraz większa. Istnieje 
wiele dziedzin wymagających 
znajomości języków obcych, 
a korzyści z ich nauki są bez-
dyskusyjne. 

Bez znajomości języków 
obcych coraz trudniejsze jest 
znalezienie pracy oraz uzy-
skanie awansu. Nie ma chyba 
zawodu, w którym znajomość 
przynajmniej jednego języka 

obcego byłaby zbędna. Ję-
zyki obce pozwalają także 
swobodnie podróżować po 
świecie i porozumiewać się 
z obcokrajowcami. Na naukę 
języków obcych nigdy nie jest 
za późno. Przy różnorodno-
ści metod nauczania nie ma 
też ludzi „za starych” na taką 
naukę, a możliwości jest na-
prawdę bardzo wiele. Szkoły 
językowe oferują zajęcia do-

stosowane do różnych grup 
wiekowych – od 3-latków po 
seniorów, od metod trady-
cyjnych po interaktywne. W 
dalszym ciągu największym 
zainteresowaniem cieszy się 
nauka języka angielskiego, 
choć coraz bardziej modna 
staje się nauka języków eg-
zotycznych, takich jak np. ja-
poński czy hiszpański.

JPW
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  1. Wpływ księżyca 2013 Poradnik Ogrodnika

  2. Dziennik zdrowia 2012/2013  Zbigniew Nowak

  3. Ciało i ducha ratować żywieniem Ewa Dąbrowska

  4. Ojciec Chrzestny    Mario Puzo

  5. Zapomniany Holokaust         Richard C. Lukas  

  6. Przeciw wszystkim wrogą  Tom Clancy

  7. Grona gniewu    John Steinbeck

  8. Krok do szczęścia   Anna Ficner-Ogonowska

  9. Wokół Medjugorie   Diego Manetti, Irena Burchacka

10. Alfabet Tischnera   Józef Tischner

Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:Księgarnia               

W

W

W

Znajduje się ona nie tylko 
w niewidzialnych siłach przy-
ciągania między Ziemią, Księ-
życem i Słońcem, ale też w 
roślinach i zwierzętach, które 
żyją wokół nas. A biodynamika 
uczy między innymi, jak zgro-
madzoną bioenergię najlepiej 
wykorzystać do naszych celów. 
Ma jednak tę wadę, że jej me-
tody są… dość skomplikowane.   
Niniejszą książkę nazywam 
poradnikiem ogrodniczym, po-
nieważ biodynamiczne sposoby 
uwalniania energii postanowi-
łem wyłożyć ludziom zapra-
cowanym, którzy ogródkowi 
mogą poświęcić tylko odrobinę 
wolnego czasu, a też chcieliby 
skorzystać z dobrodziejstw na-
tury. Podaję proste przepisy na 
naturalne preparaty do ochrony 
i zasilania roślin, podpowiadam, 
kiedy i jakie prace najlepiej za-
planować w ogrodzie, opisuję 
ciekawe rośliny, które moim 
zdaniem warto włączyć do ko-
lekcji. Niestrudzenie przekonu-
ję o tym, że każdy szczęśliwy 
człowiek powinien mieć swoją 
rabatę z włoszczyzną, zieleniną 
i kwiatami. Tym, których już 

Wpływ księżyca 2013
Poradnik Ogrodnika
W Polsce książki takie jak ta nazywa się kalendarzami biodynamicznymi. Może dlatego, 
że dotyczą osnutego mgiełką tajemnicy wpływu Księżyca na ogród i rośliny? Świat na-
uki oficjalnie tego nie uznaje, ale ja wiem swoje i uważam, że powinno się wykorzysty-
wać energię, która nas otacza.

do tego prze-
konałem w 
poprzednich 
e d y c j a c h 
porad n ika , 
p r o p o n u j ę 
jak zwykle 
przepisy ku-
linarne. I to 
właśnie znaj-
dziecie we 
„W p ł y w i e 
K sięż yca”. 
Taką książkę 
piszę co rok, 
a później 
sam również 
z niej korzy-
stam.   Życzę 
przyjemnej 
lektury   Wi-
told Czuksa-
now   To już 
siódma edy-
cja znanego 
poradnika ! 
Pozycję tę polecamy zwłaszcza 
miłośnikom Wpływ Księży-
ca ogrodnictwa naturalnego, a 
także wszystkim ceniącym op-
tymistyczne podejście do życia 
i praktyczne rady autora znane-

go m.in. z telewizji, ale i kilku 
dobrze przyjętych publikacji o 
tematyce ogrodniczej.

Zawiera ponad 1000 porad 
przydatnych przy najczęstszych 
schorzeniach i dolegliwościach, 
które można stosować równo-
legle z leczeniem farmakolo-
gicznym, a w lżejszych stanach 
- całkowicie je zastąpić. 

 Autor radzi m.in.: 
jak wykorzystywać leczni-

cze właściwości ziół, warzyw, 
owoców i miodów, 

jak wzmocnić odporność, by 
unikać zimowych infekcji, 

jak obniżyć wysokie ciśnie-
nie oraz poziom cukru i chole-
sterolu, 

jak złagodzić objawy kli-
makterium, jak sobie radzić z 
problemami trawiennymi, 

jak likwidować bóle głowy, 
stawów, kręgosłupa, 

jak samodzielnie przyrzą-
dzać olejki, napary, płukanki, 
herbatki, syropy.

 Zbigniew T. Nowak-od po-
nad dwudziestu lat popularyzu-
je wiedzę z zakresu medycyny 
naturalnej, zdrowej diety i zdro-
wego stylu życia. Jest autorem 
dwunastu książek, kilkuset 

Dziennik 
zdrowia 2012/2013
Nowa edycja popularnego poradnika przeznaczonego dla 
zwolenników medycyny naturalnej. Publikacja jest połą-
czeniem klasycznego poradnika oraz dziennika, po który 
sięga się codziennie. 

artykułów poradniczych opub-
likowanych w poczytnych pis-
mach krajowych oraz kilkuset 
audycji radiowych nadawanych 
w Polskim Radiu. Jako bliski 
współpracownik słynnego zie-
larza i zakonnika, o. Grzegorza 
Sroki, zdobył praktyczną wie-
dzę z zakresu ziołolecznictwa. 
Współpracował także z wybit-
nym znawcą roślin leczniczych, 
prof. Aleksandrem Ożarow-
skim.

Hania przygotowuje się do 
ślubu Dominiki. Ten radosny 
czas przywołuje wspomnienia 
z jej własnego ślubu i tragedii, 
która wydarzyła się następnego 
dnia. Dzięki miłości i wsparciu 
pani Irenki, Dominiki i Miko-
łaja Hania wreszcie odważy się 
wrócić myślami do tamtych dni, 
nie po to jednak, by rozpamię-
tywać stratę, ale by pogodzić się 
z tym, że życie płynie dalej. Mi-
kołaj zaś odkryje, że najtrudniej 
jest rywalizować ze wspomnie-
niami Hani o nieżyjącym mężu 
i że walka o jej uczucie jeszcze 
się nie zakończyła. Na światło 
dzienne wychodzi w dodatku 
rodzinna tajemnica z przeszło-
ści. Niespodzianki zaczynają 
się mnożyć. Wkrótce w życiu 
Hani pojawi się bliska osoba, o 

Krok do szczęścia
Krok do szczęścia to mądra i pełna ciepła opowieść o 
tym, że życie nigdy nie przestaje nas zaskakiwać i że nic 
nie dzieje się bez przyczyny. We wszystkim znajduje się 
ziarenko dobra, wystarczy je tylko dostrzec i zrobić ten 
pierwszy krok. 

której istnieniu nie miała dotąd 
pojęcia i przez którą musi na 
nowo zbudować obraz własnej 
rodziny.
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Sposób przygotowania:
Całe jajka ubić z cukrem na gęstą, puszystą masę.  Dodać mąkę przesianą przez sitko i wymieszaną z 

proszkiem do pieczenia. Margarynę stopić.  Do masy wlewać powoli letnią margarynę,  następnie dodać sok 
i skórkę z cytryny.  Wymieszać  delikatnie  i  wyłożyć ciasto do podłużnej foremki o wymiarach 30x11cm.	
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 45 minut.

Śmietanę zagotować. Do gorącej wsypywać cukier puder i mieszać, aby nie było grudek. Dodać 
sok z cytryny.  Ciepłe ciasto polać lukrem.

Kulinarne

Gotuj z nami
¿


Babka cytrynowa
         Czas przygotowywania: 80 min 

         Danie dla: 3-4 osób 

Potrzebne składniki:
► 4 jajka	
► 1 szklanka cukru	
► 1 szklanka mąki pszennej 	
► 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej	
► 20 dag margaryny	
► starta skórka z 1 cytryny	
► sok z 1/2 cytryny	
► 1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia	
► 1 cukier wanilinowy

W

Lukier:
► 1 łyżka kwaśnej śmietany
► 1/2 szklanki cukru pudru
► kilka kropel soku z cytryny

Wyniki badań pokazują, że 
aby zapewnić sobie zdrowie, 
trzeba zjadać codziennie mini-
mum 50 dag warzyw i owoców, 
najlepiej rozdzielonych na pięć 
porcji. Co właściwie sprawia, 
że warzywa są aż tak zalecane? 
Przede wszystkim należy pa-
miętać, że zawierają one liczne 
witaminy, sole mineralne, pek-

Warzywa – nasz rodzimy skarb
Warzywa to jeden z elementów naszej diety, z którego nigdy nie powinniśmy rezygno-
wać. A ponieważ są zdrowe, niskokaloryczne i do tego sycące, wszystko przemawia za 
tym, by jeść warzyw jak najwięcej. 

tyny, błonnik oraz kwasy orga-
niczne, które świetnie stymulu-
ją nasz organizm do lepszego 
funkcjonowania. Dieta bogata w 
owoce i warzywa może pomóc 
w ograniczeniu ryzyka zacho-
rowań na wiele chorób, a także 
spowolnić naturalny proces sta-
rzenia organizmu. Pamiętajmy, 
że warzywa mają najróżniejsze 

smaki, a tym samym możemy 
przygotować z nich wiele pysz-
nych potraw. Oczywiście naj-
lepiej przyrządzać warzywa w 
taki sposób, by nie traciły one 
zbyt dużo cennych składników 
odżywczych – idealnym roz-
wiązaniem będzie gotowanie na 
parze, które pozwoli nam cie-
szyć się jednocześnie pełnym 
smakiem warzyw.  Obierając 
warzywa należy pamiętać, że 
najwięcej witamin znajduje się 
pod skórką - starajmy się więc 
obierać warzywa jak najcieniej i 
to przyrządami nierdzewnymi, 
bowiem żelazo niszczy wiele 
witamin. Warto pamiętać także 
o tym, że najlepiej jest wybierać 
warzywa, które rosną w naszym 
klimacie, zwłaszcza w sezonie 
są one wyjątkowo bogate w sub-
stancje odżywcze. Wrzesień to 
miesiąc, w którym możemy w  
pełni korzystać z dobrodziejstw 
polskich upraw. Oto warzywa, 
bez których zdrowa kuchnia nie 
istnieje:

Seler – jest bogatym źródłem 
witaminy C, błonnika, potasu, 
kwasu foliowego, manganu i 
witaminy B6. Zawiera również 
dużo wapnia, magnezu, witami-
ny A oraz aktywnych biologicz-
nie związków, które pomagają 
obniżyć poziom cholesterolu 
i są przydatne w profilaktyce 
przeciw-nowotworowej. Stano-
wią też ochronę przed wolnymi 
rodnikami i zmniejszają stany 
zapalne w takich chorobach jak 
astma i reumatoidalne zapale-
nie stawów. Seler wspomaga 
oczyszczanie organizmu, uła-
twia trawienie, działa moczo-
pędnie i uspokajająco.

Burak – jest najbogatszym 
źródłem antyoksydantów oraz 
polifenoli, i to wyjątkowo łatwo 
przyswajanych przez nasz orga-
nizm. Oprócz tego zawiera wie-
le cennych minerałów – potas, 
magnez, wapń, cynk, żelazo a 
także witamin z grupy B i kwas 
foliowy. Betaina, barwnik bura-
ka, ma silne właściwości prze-
ciwutlenią jące i wspomagające 
pracę wątroby. Najlepszym spo-
sobem spożywania tych dobro-
dziejstw jest świeżo wyciśnięty 
sok z buraka. Szklanka takiego 
napoju dziennie zabezpieczy 
nas przed chorobami i starze-
niem.

Cebula – zawiera przede 
wszystkim witaminę C a tak-
że sód, potas, wapń, mangan, 
żelazo, cynk, fosfor, jod, ka-

roten, witaminę E, B1, B2, B6 
oraz kwas foliowy. Składniki 
znajdujące się w cebuli pozy-
tywnie wpływają na funkcjo-
nowanie systemu odpornościo-
wego. Działają bakteriobójczo, 
regulują poziom cukru we krwi. 
Warzywo to jest szczególnie 
zalecane przy różnego rodzaju 
infekcjach, zwłaszcza zakaże-
niach dróg oddechowych oraz 
pasożytach układu pokarmo-
wego. 

Marchew -  korzeń marchwi 
to najbogatsze roślinne źródło 
witaminy A i antyoksydantów. 
Zawiera ona również witaminy 
K, PP, C a także wapń i żelazo. 
Pomaga chronić organizm przed 
chorobami układu krążenia i 
nowotworami a także poprawia 
widzenie. Spożycie karoteno-
idów z marchwi zmniejsza ry-
zyko zachorowań na raka piersi, 
pęcherza moczowego krtani i 
przełyku. Już jedna marchewka 
dziennie może obniżyć o poło-
wę ryzyko zachorowania na no-
wotwór.

Kapusta – zawiera witaminę 
C, błonnik, mangan oraz kwas 
foliowy, witaminę B6 i potas. 
Jest źródłem witaminy B1, B2, 
wapnia magnezu i witaminy A. 
Jedzenie warzyw z rodziny ka-
pustnych zmniejsza ryzyko za-
chorowań na nowotwory  jelita 
grubego i prostaty, zaś u palaczy 
zmniejsza ryzyko raka płuc.

W
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Wyróżniająca się fotelami 
i podłokietnikami ze skóry 
„pieno fiore” Frau® w kolorze 
czerwonym wykonanymi z rę-
kodzielniczą precyzją, Lancia 
Flavia „Red Carpet” by Pol-
trona Frau jest lakierowana 
na biały kolor, który jeszcze 
bardziej podkreśla jej wyrafi-
nowane wnętrze.

Dwie marki, które dzielą 
długą tradycję wyjątkowości i 
są ambasadorami wysmakowa-
nego stylu „Made in Italy”, po-
łączyły swoje siły, by stworzyć 
wyjątkowy produkt, w którym 
typowy dla modeli Lancii styl 
i design, dbałość o szczegóły 
łączą się z ekskluzywnym i 
wyrafinowanym charakterem 
skóry Pelle Frau® oraz rze-
mieślniczym kunsztem  spe-

Debiut ekskluzywnej Lancii Flavia
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Lancia prezentu-
je specjalną wersję nowego modelu Flavia, przygotowanego we współpracy z firmą Pol-
trona Frau, która w tym roku świętuje stulecie swojego istnienia. Chodzi o wyjątkowy 
egzemplarz, który znajdzie się w świetle jupiterów zarówno na Festiwalu, towarzysząc 
gwiazdom na czerwonym dywanie, jak i w wytwornym miejscu spotkań Lancia Cafè. 

cjalistów Poltrona Frau. Tylko 
w ten sposób można jeszcze 
wzbogacić wnętrze nowej Fla-
vii, które już z definicji jest 
eleganckie i „porywające”. 

Nie można również zapo-
minać o tym, że współpraca 
Lancii i firmy Poltrona Frau 
ma bogate tradycje. Ma swoje 
początki już w czasach Vin-
cenzo Lancii, który w latach 
dwudziestych ubiegłego wie-
ku zaprosił Renzo Frau, aby 
ten „ubierał” jego samochody 
przeznaczone dla klientów 
VIP, a potem znalazła kon-
tynuację w 1984 roku, kiedy 
Poltrona Frau i Centro Stile 
Lancia zrealizowały wspól-
nie wnętrze modelu Thema 
8.32, Lancii z silnikiem Fer-
rari. Ostatnio współpraca ta 

rozszerzyła się na pełną gamę 
Lancii: od Dedry, po Y10, od 
Thesis przez Musę, Deltę aż 
po najnowszą Themę. Dzie-
dzictwo wiedzy i tradycji, ja-
kim dysponuje Poltrona Frau, 
znajduje swój najdoskonalszy 
wyraz w przygotowaniu skóry 
z zachowaniem jej miękko-
ści, koloru i faktury. Dbałość 
o jakość, poszukiwanie naj-
bardziej innowacyjnych ma-
teriałów, niepowtarzalne pro-
cesy obróbki oraz zgodność 
ze szczegółowymi normami 
wytrzymałości, sprawiają, że 
skóra tej marki doskonale na-
daje się do wykorzystania w 
sektorze motoryzacyjnym.

Czteroosobowa Lancia Fla-
via, wyposażona w eleganckie 
siedzenia, dzięki swojemu wy-
twornemu charakterowi, do-
starcza kwintesencję przyjem-
ności czerpanej z jazdy pod 
gołym niebem. Wyposażona 
w silnik benzynowy o pojem-
ności 2,4 litra o mocy 170 KM, 
połączony z 6-stopniową, 
automatyczną przekładnią, 
nowa Flavia jest interesującą 
propozycją dla Klienteli, któ-
ra pragnie korzystać z zalet 
wersji coupé, nie rezygnując 
z niepowtarzalnych wrażeń, 
jakie może zaoferować tylko 
kabriolet. To nie wszystko. 
Ten nowy model z otwieranym 
dachem, to najciekawsza opcja 

w tym segmencie, będąca w 
stanie zainteresować Klienta, 
który poszukuje nie tylko so-
lidnego produktu, ale również 
charakterystycznego i niepo-
wtarzalnego stylu. Poza tym, 
ktokolwiek wybiera samochód 
marki Lancia daje początek 
nowej tendencji, ponieważ 
kieruje się tylko swoją własną 
osobowością.

We Włoszech, nowa Lan-
cia Flavia wyposażona w sil-
nik benzynowy o pojemności 
2,4 litra o mocy 170 KM, połą-
czony z 6-stopniową, automa-
tyczną przekładnią, oferowana 
jest w jedynej, ekskluzyw-
nej wersji „all inclusive”. Jak 
sama nazwa wskazuje, wersja 
ta oferuje w standardzie bo-
gate wyposażenie, takie jak: 
tapicerka wykonana z wy-
sokiej jakości skóry, system 
elektronicznej kontroli stabil-
ności pojazdu (ESC) i elektro-
niczna kontrola trakcji; ABS 
najnowszej generacji i cztery 
poduszki powietrzne (przed-

nie poduszki wielostopniowe i 
boczne), mocowanie fotelików 
dziecięcych ISOFIX do w peł-
ni bezpiecznego przewożenia 
dzieci, innowacyjny system 
multimedialny UConnect® z 
systemem nawigacji satelitar-
nej i zaawansowany system 
odtwarzania dźwięku „Boston 
Acoustics Sound System”.

Fascynująca i wyjątkowa 
Lancia Flavia „Red Carpet” 
by Poltrona Frau będzie zatem 
królową prestiżowego Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego w Wenecji, na którym 
siódmy rok z rzędu Lancia jest 
Głównym Sponsorem.

Wraz z „Red Carpet” by 
Poltrona Frau marka Lancia 
dostarczy organizatorom flotę 
innych samochodów Flavia; 
po raz pierwszy w historii we-
neckiego festiwalu kabriolet 
będzie towarzyszył celebry-
tom i gwiazdom filmowym na 
czerwonym dywanie w wene-
ckim Lido.
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Rawa Mazowiecka Tomaszów Mazowiecki

Bełchatów

Radomsko

Do kradzieży doszło naj-
prawdopodobniej na początku 
września. Z pomieszczenia go-
spodarczego skradziono dwa 
silniki elektryczne, metalowe 
przęsła, przewód elektrycz-
ny i inne przedmioty o łącznej 
wartości blisko 4500 złotych. 9 

Kradli na zamówienie
Policjanci z komisariatu w Kamieńsku zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy ukradli z prywatnej posesji przedmioty 
o wartości 4500 złotych.

września 2012 roku pokrzyw-
dzony złożył zawiadomienie o 
tej kradzieży. Tego samego dnia 
do policyjnego aresztu trafił 
29-letni sprawca. Dzień póź-
niej dołączył do niego jego 38-
letni wspólnik. Zatrzymani to 
mieszkańcy gminy Dobryszy-

ce. W  rozmowie z policjanta-
mi przyznali się do kradzieży i 
oświadczyli, że kradli konkret-
ne przedmioty na zamówienie. 
Policjanci ustalili również oso-
bę, która kupiła jeden z ukra-
dzionych silników. Mężczyzna 
ten odpowie za paserstwo. Za 
kradzież grozi im kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Piotrków Trybunalski

Do zdarzenia doszło 12 
września około godz. 4.00. Po-
szkodowana zawiadomiła Poli-
cję, że dwaj mężczyźni urwali 
boczne lusterko w jej zaparko-
wanym oplu corsie. Policjanci, 
którzy przybyli na miejsce usta-
lili, że oprócz wspomnianego 
opla w podobny sposób został 

Samochodowi wandale zatrzymani
W Piotrkowie na ul. POW policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy 
uszkodzili dwa zaparkowane samochody.

uszkodzony również stojący 
nieopodal ford eskort. Będące 
na miejscu zdarzenia właściciel-
ki pojazdów przekazały mundu-
rowym  rysopis sprawców, jak 
również kierunek, w którym 
uciekli. Policjanci po krótkim 
przeczesaniu pobliskiego terenu 
namierzyli dwóch  20-letnich 

mieszkańców Piotrkowa. Męż-
czyźni w chwili zatrzymania 	
mieli „w organizmie” ponad	
promil alkoholu. Mężczyźni 
usłyszą zarzuty uszkodzenia 
mienia, za co grozi im kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

Po wylegitymowaniu całej 
czwórki i sprawdzeniu forda 
policjanci znaleźli  saszetkę a w 
niej dilerki z amfetaminą i ta-
bletkami, których test wykazał 
obecność substancji zabronio-
nych. 24-latek kierujący fordem 
oraz trzy osoby w wieku 18, 23 
i 28 lat zostali przewiezieni do 

Narkotykowa wpadka
W nocy 11 września 2012 r. tomaszowscy policjanci zatrzy-
mali posiadaczy narkotyków. Na ulicy Legionów policjanci 
zauważyli zaparkowanego forda na łódzkich numerach reje-
stracyjnych, przy którym stało trzech mężczyzn i kobieta. 

komendy Policji. Podczas prze-
szukania przy 23-latku policjan-
ci ujawnili 9 gramów marihua-
ny i 10 gramów amfetaminy a w 
mieszkaniu 28-latka znaleziono 
40 gramów marihuany. Sprawę 
prowadzą policjanci z Komendy 
Policji w Tomaszowie.

Złodzieje na widok radiowo-
zu rzucili się do ucieczki, jed-
nak po chwili zostali zatrzyma-
li. Okazało się, że 29-latek oraz 
jego o trzy lata starszy kompan 
chcieli sprzedać swój łup na po-
bliskim złomowisku. Wartość 
odzyskanego przez policjantów 
mienia została wstępnie osza-
cowana na około 400 złotych. 
Funkcjonariusze ustalili także 

Złapani na „gorącym”
11 września 2012 roku bełchatowscy policjanci patrolu-
jący teren miasta zauważyli młodych mężczyzn, którzy w 
okolicy wiaduktu przy ulicy Kolejowej w Bełchatowie de-
montowali elementy osłaniające ciepłociąg.

i zatrzymali trzeciego podejrza-
nego o udział w tej kradzieży. 
Jest nim 45-letni bezdomny, 
który podobnie jak jego dwaj 
wspólnicy trafił do policyjnego 
aresztu. W toku prowadzonego 
przeciwko podejrzanym docho-
dzeniu, funkcjonariusze zbada-
ją, czy zatrzymani, którym gro-
zi do pięciu lat więzienia, nie 
popełnili innych przestępstw.

Uczniowie gimnazjum pomogli 
w zatrzymaniu sprawców

Gdy intruz przetrząsał szaf-
ki w salonie, domownicy sie-
dzieli w kuchni. Zaniepokojony 
odgłosami 86-letni gospodarz 
wszedł do pokoju i przyłapał 
złodzieja na gorącym uczyn-
ku. Wywiązała się szarpanina, 
podczas której napastnik prze-
wrócił starszego mężczyznę i 
zabrał mu z kieszeni portfel, a 
następnie uciekł. Na ulicę wy-
szła za nim 88-letnia żona po-
krzywdzonego, która krzycząc 
„złodziej” próbowała go gonić. 
Wołanie o pomoc usłyszeli prze-
bywający niedaleko uczniowie 
jednego z rawskich gimnazjów. 
Chłopcy rzucili się w pogoń za 
złodziejem. Podążali za nim 
na osiedle, jednocześnie infor-
mując dyżurnego Policji co się 
stało, jak wygląda sprawca i w 
którym kierunku ucieka. Kiedy 

mężczyzna przeskoczył przez 
siatkę ogrodzenia cmentarza, 
chłopcy  stracili go z oczu. Po 
kilku minutach sprawca został 
zatrzymany przez policjantów 
na ulicy Tomaszowskiej. Zaraz 
potem funkcjonariusze zatrzy-
mali drugiego mężczyznę, który 
również brał udział w przestęp-

7 września około godziny 15.00 złodzieje próbowali okraść jeden z domów w Rawie Maz. 
Najdziwniejsze jest to, właściciele byli wówczas w domu.

stwie. Zatrzymani to mieszkań-
cy Tomaszowa Mazowieckiego 
w wieku 26 i 30 lat, obaj byli w 
przeszłości notowani. Okazało 
się, że ci sami sprawcy na prze-
łomie czerwca i lipca 2012 roku 
ukradli 4000 złotych z tego sa-
mego domu. O ich dalszym lo-
sie zadecyduje sąd.

W

REKLAMA

W

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?

W

W

W

W

W
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spokojny, wszelkie redukcje 
etatów będą cię omijać. Uważaj 
na kieszonkowców.

Byk 21.04 – 20.05
Drogi Byku, 

wykorzystaj ostat-
nie promienie słoń-
ca by naładować 

swoje akumulatory 
przed jesienią, która za-

wsze nastraja cię depresyjnie. 
Pomyśl o relaksie, na który w 
pełni zasłużyłeś. W pracy pra-
cujesz za dwoje, a w domu też 
obowiązków raczej nie ubywa. 
Jednak zamiast użalać się nad 
sobą, powinieneś wykazać się 
większą asertywnością i roz-
dzielać zadania innym.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
 Bliźnięta mogą 

poczuć się zmęczo-
ne natłokiem obo-
wiązków. Postaraj 

się trochę zwolnić 
tępo życia i racjonalnie gospo-
darować swoim czasem. Za to 
weekend zapowiada się bardzo 
ciekawie. Twoje poczucie hu-
moru i urok osobisty, sprawią, 
że będziesz w centrum zainte-
resowania. 

	
Rak 22.06 – 22.07 

 Mars i Markury 
pomogą ci się upo-

rać z trudnymi spra-
wami zawodowymi, 

które od dłuższego 
czasu odkładałeś na później. 
Szefostwo doceni twoje zaan-
gażowanie i innowacyjne po-
mysły. Postaraj się więcej czasu 
spędzać z rodziną, bo ostatnio 
ją trochę zaniedbywałeś. 

Lew 23.07 – 23.08
Możesz być teraz skłonny 

do ryzykownych de-
cyzji. Lecz powie-
dzenie, że kto nie 
ryzykuje, ten nie 

wygrywa, w twoim 
przypadku może nie 

mieć zastosowania. Przemyśl 
wszystkie swoje decyzje, bo 
łapanie kilku srok za ogon nie 
wyjdzie ci na dobre. Mierz siły 
na zamiar.

Wróżka Amanda  

kim sobie doskonale poradzisz.	
	

Koziorożec 22.12 – 20.01
Jesteś pod bar-

dzo korzystnym 
wpływem planet. 
Wszelkie sprawy 

urzędowe wreszcie 
do- czekają się pozytywnego 
dla ciebie finału. W kwestiach 
zawodowych też progres. Bę-
dziesz jednak trochę rozkoja-
rzony, skłonny do zostawiania 
swoich rzeczy w różnych miej-
scach. 

		
Wodnik 21.01 – 19.02 

Przed tobą wie-
le ciekawych pro-
pozycji zarówno 
zawodowych jak i 

osobistych. Pojawi się 
możliwość dodatkowego źródła 
dochodu. Podejmij się nowego 
zadania, a z pewnością tego nie 
pożałujesz. Gwiazdy będą także 
sprzyjać podróżom w kraju jak 
i za granicą. Uważaj na układ 
kostny, bo chwila nieuwagi 
może cię dużo kosztować.

Ryby 20.02 – 20.03
Osoby spod tego 

znaku w najbliż-
szym czasie odnio-
są sukces w pracy, 

co zostanie docenio-
ne przez przełożonego awansem 
lub premią. A osoby szukające 
pracy, wreszcie ją znajdą, jeże-
li tylko wykażą się inicjatywą i 
wolą walki. Grono twoich zna-
jomych powiększy się o tych, 
których poznasz na najbliższym 
wyjeździe.

Baran 21.03 – 20.04
Samotne Barany 

znajdą swoją drugą 
połowę. Gwiazdy 
sprzyjają sferze 

uczuciowej. Bardziej 
n i ż kiedykolwiek będziesz 
odczuwał potrzebę przebywa-
nia z rodziną i bliskimi ci oso-
bami. W życiu zawodowym bez 
większych zmian. Możesz być 

Panna 24.08 – 23.09
Będzie cię rozpie-

rała energia, a swo-
im optymizmem 
zarazisz wszystkich 

wokół siebie. Jeśli 
planujesz budowę domu bądź 
remont czy kupno mieszkania, 
to jest na to bardzo dobry czas. 
Wszystko będzie szło zgodnie z 
planem, a ty przecież nie lubisz 
opóźnień. Uważaj na zdrowie, 
bo o infekcje teraz nie trudno.

Waga 24.09-23.10
Wagi mają teraz 

bardzo dobrą passę i 
powinny ją jak naj-
lepiej wykorzystać. 

W niedługim cza-
sie zapowiada się duży 

przypływ gotówki. Bardzo 
szybko uporasz się ze wszystki-
mi obowiązkami zawodowymi. 
W życiu osobistym czeka cię 
wiele miłych niespodzianek. 
Jednak pamiętaj o tym, że nie 
wszystko złoto, co się świeci.

Skorpion 24.10 – 22.11
Dni coraz krótsze, 

więc pewnych robót 
działkowych nie 
odkładaj na póź-

niej. Czas zabrać się 
solidnie do pracy po 

udanym wypoczynku. Z finan-
sami sobie poradzisz, pomimo, 
że ostatnio byłeś zbyt rozrzut-
ny. Teraz zaciśnij trochę pasa. 
W sferze uczuciowej sielanka. 
W dalszym ciągu pamiętaj o 
swoich skłonnościach do prze-
ziębień. 

Strzelec 23.11 – 21.12
Dla Strzelców do-

bry czas na podjęcie 
ważnych decyzji 
inwestycyjnych. Co 

nie znaczy, że nie 
n a - leży ich bardzo dokładnie 
przeanalizować i przekalkulo-
wać, bo co nagle, to po diable. 
Nuda ci nie grozi. Jesteś w dobrej 
formie zarówno fizycznej jak 
i psychicznej, więc ze wszyst-
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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 z zeszytów
 A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła potem.

	
Wojski przyłożył ucho do ziemi i usłyszał tupot niedźwie-

dzich kopyt.


 Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie 
wiedział, że jest jego ojcem.


 Rycerze urządzali teleturnieje.


 Było ich tysiące, a nawet setki.


 Pan Dulski był sterylizowany przez żonę.


Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać 

krzemieniem o krzemień a pod spód podkładali stare gazety 

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

7 2 1 5 6 3 8 4 9

3 8 9 4 1 2 6 7 5

9 5 7 8 2 6 3 1 4

6 4 2 1 3 9 5 8 7

1 3 8 7 4 5 9 2 6

2 7 6 3 5 1 4 9 8

8 1 5 2 9 4 7 6 3

4 9 3 6 8 7 2 5 1

SUDOKU nr 8
7 9

5 6 3

3 9 5 2

2 4 3

4 1 9 6

6 7 8

3 1

8 5 7 3

1 3 2

W
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my nadzieję „zaświeci” w Super-
mastersach. Jeśli kariera Wiktorii 
Molińskiej rozwijać się będzie 
prawidłowo, to będzie ona 9 za-
wodniczką TUKS Kozica, która 
wystartuje w tego typu elitarnych 
turniejach i 5 wychowanką trene-
ra Wiesława Kozicy z „paszpor-
tem” Supermasters.

Sport

W

Piotrków Trybunalski

Wśród doborowego grona „te-
nisowej śmietanki” wśród młodzi-
ków do lat 14 znalazło się dwóch 
zawodników TUKS Kozica Piot-
rków Tryb. - Piotr Matuszewski 
i Piotr Miller, którzy spisali się 
wspaniale, w tym ostatnim w ich 
karierze turnieju młodzików.

Inowrocławski turniej roz-
grywano tradycyjnie, najpierw 
w grupach, a następnie półfinały, 
finały i gry o miejsca. 

Ostateczna kolejność za-
wodników:

1. Matuszewski Piotr 
– TUKS Kozica Piotrków Tryb.	
2. Żuk Kacper – KT Legia Warszawa	
3. Śmietana Piotr – UKS Czarna	
4. Kozielski Łukasz 
– UKS Beskidy Ustroń	
5. Miller Piotr – TUKS 
Kozica Piotrków Tryb.	
6. Radwan Wiktor – KS Górnik Bytom	
7. Słowik Konrad – UKS Czarna	
8. Kwaśniewski Mieszko – AZS Po-
znań

Zwycięstwo Piotrka Matu-
szewskiego potwierdziło, że jest 
on najlepszy w kategorii mło-
dzików w kraju. Piąte miejsce 
Piotrka Millera także cieszy, tym 
bardziej, że w tegorocznym Su-
permastersie startował on z ostat-
niej, ósmej pozycji. 

Jak dotąd ośmioro zawod-
ników w historii TUKS Kozica 
uczestniczyło w tego rodzaju eli-
tarnych, prestiżowych polskich 
turniejach. Przypomnijmy byli to: 
Maciek Smoła, Natalia Siedliska, 
Paweł Kozica, Michał Dembek, 
Wojciech Jantos, Michał Sikorski, 
Piotr Matuszewski i Piotr Miller. 

Z powodu występu w inowroc-
ławskim turnieju dwóch zawodni-
ków TUKS Kozica, nieukrywany 
powód do dumy miał trener ko-
ordynator – Wiesław Kozica. To 
z jego „trenerskiej ręki” wyszli 
wcześniejsi uczestnicy superma-
stersów tacy jak: Maciek Smoła, 
Paweł Kozica, Michał Sikorski i 
Piotrek Miller, czym niestety nie 
może pochwalić się, jak dotąd ża-
den szkoleniowiec pracujący na 
piotrkowskich kortach. Pozostali, 
czyli Natalia Siedliska, Michał 
Dembek, Wojtek Jantos i tegorocz-
ny uczestnik Piotrek Matuszewski 
byli zawodnikami reprezentujący-
mi TUKS Kozica, prowadzonymi 

Super Piotrki
Na kortach OSiR-u w Inowrocławiu, rozegrano zorganizowany przez Polski Związek Teniso-
wy, Miasto Inowrocław i Kujawsko-Pomorski Związek Tenisowy - Turniej Nadziei Tenisowych 
– LETNI SUPERMASTERS 2012. W turnieju tym wystartowały najlepsze ósemki zawodników 
w Polsce w kategoriach do lat 12,13 i 14 zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.

przez swoich trenerów. 
Kończy się tegoroczny letni 

sezon tenisowy. Piotrek Matu-
szewski i Piotrek Miller z dniem 
1 listopada opuszczają już ka-
tegorię młodzików i żegnają się 
tym samym z Supermastersami. 
TUKS Kozica ma jednak znów 
kolejną „gwiazdkę”, która miej-

IV liga 2012/2013, grupa: łódzka

Mazovia Rawa Mazowiecka – Pilica Przedbórz
19.09.2012, 16:00

Zarząd RKS Mazovia 

Zaprasza wszystkich kibiców oraz sympatyków klubu 
na mecz o mistrzostwo IV ligi piłkarskiej 

grupy łódzkiej rozgrywanego w ramach 8 kolejki: 

	 	Nazwa     M Pkt Z R P
1.  KS Paradyż      7  17   5  2  0
2.  Górnik Łęczyca    7  16   5  1  1
3.  Włókniarz Moszczenica   7  16   5  1  1
4.  Zjednoczeni Stryków    7  16   5  1  1
5.  Mechanik Radomsko    7  15   5  0  2
6.  Zawisza Pajęczno    7  13   4  1  2
7.  Sorento Zadębie Skierniewice  7  12   4  0  3
8.  LKS Kwiatkowice    7  10   3  1  3
9.  Pilica Przedbórz    7    9   3  0  4
10.  Warta Działoszyn    7    9   3  0  4
11.  Boruta Zgierz     7    8   2  2  3
12.  Pogoń-Ekolog Zduńska Wola  6    7   2  1  3
13.  Mazovia Rawa Mazowiecka   6    6   2  0  4
14.  Jutrzenka Warta    6    4   1  1  4
15.  Włókniarz Zgierz    7    4   1  1  5
16. Concordia Piotrków Tryb.        6    4   0  4  2
17.  Włókniarz Pabianice    7    4   1  1  5
18.  Orlęta Cielądz	    7    4   1  1  5

Wyniki 7 kolejki - 15-16 września	
Jutrzenka Warta  0-3 KS Paradyż  
Boruta Zgierz  0-1 Mechanik Radomsko  
Zjednoczeni Stryków  0-3 Górnik Łęczyca   
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola  4-2  Orlęta Cielądz   
Zawisza Pajęczno  6-0  Włókniarz Zgierz  
Włókniarz Moszczenica  1-1  Concordia Piotrków Trybunalski 
LKS Kwiatkowice  3-0  Mazovia Rawa Mazowiecka 
Warta Działoszyn  3-1 Włókniarz Pabianice
Sorento Zadębie Skierniewice  3-1 Pilica Przedbórz  

Zapowiedź 8 kolejki - 19 Września 

KS Paradyż  - Włókniarz Pabianice 16:00
Sorento Zadębie Skierniewice - Warta Działoszyn 17:00
Mazovia Rawa Mazowiecka  - Pilica Przedbórz 16:00
Concordia Piotrków Trybunalski  - LKS Kwiatkowice 16:00
Włókniarz Zgierz  - Włókniarz Moszczenica 17:00
Orlęta Cielądz - Zawisza Pajęczno 16:00
Górnik Łęczyca - Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 17:00
Mechanik Radomsko - Zjednoczeni Stryków  16:30
Jutrzenka Warta - Boruta Zgierz 16:30

Tabela po 7 kolejce

REKLAMA


