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Seria zwolnień
Śmiertelne
grupowych w Piotrkowie porażenie prądem
Tomaszów Mazowiecki

Bezrobocie z każdym miesiącem rośnie, a ryzyko utraty pracy jest coraz większe. Tylko w
pierwszej połowie roku pracodawcy z naszego regionu zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia prawie tysiąca pracowników.

Dokończenie na str 2.

16
października
w
Tomaszowie
Mazowieckim
33-letni mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem podczas próby kradzieży elementów podstacji energetycznej.

Rawa Mazowiecka

Szerzej na str 4.

Marihuanowa
wpadka

Policjanci z rawskiej Policji z patrolówki zatrzymali mężczyznę,
u którego znaleziono około dwóch kilogramów marihuany.
10 października 2012 około
godziny 11.30 na ul. Jeżowskiej
mundurowi z rawskiej komendy
Policji zauważyli mężczyznę,

który w przeszłości był zatrzymany za posiadanie narkotyków.

Szerzej na str 14.
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Zapraszamy do nowo otwartego

Sklepu Chińskiego
- Odzież
- Obuwie
- Kosmetyki
- Torby
- Zabawki
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39
tel. 46 895 16 45
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Czynne:
Pon-Pt 9-17
Sob 9-14
Zapraszamy!

- kuchenne
- książkowe
- notatnikowe
- ździeraki
- kieszonkowe
- rodzinne

O

- planszowe
- biurowe
- trójdzielne
- artystyczne
- biurkowe
- rodzinne
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Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 19,
tel. 44 647 30 48, kom. 666 091 763

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 93,
tel. 44 615 50 30, kom. 795 518 787
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Wydarzenia

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski

Bezrobocie z każdym miesiącem rośnie, a ryzyko utraty pracy jest coraz większe. Tylko w
pierwszej połowie roku pracodawcy z naszego regionu zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia prawie tysiąca pracowników.

zatrzymani

Seria zwolnień
Hodowcy
grupowych w Piotrkowie konopi
w Łodzi Oddział w Piotrkowie
Tryb. Do grona tych firm zgłaszających zwolnienia grupowe
dołączył także Carrefour.

Również i pracowników
piotrkowskich nie omijają zwolnienia z pracy. Tylko w bieżącym roku aż trzech pracodawców zgłosiło do Powiatowego

Urzędu Pracy w Piotrkowie zamiar przeprowadzenia zwolnień
grupowych, m.in. ET Logistik
Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego

REKLAMA

5 października do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. wpłynęło pismo
Sp. z o.o. Carrefour Polska informujące o likwidacji sklepu
w Piotrkowie Trybunalskim.
Z informacji wynika, że pracę straci 117 osób. - Zamiarem
zwolnień grupowych objęci są
wszyscy zatrudnieni pracownicy, z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów na
czas określony, które rozwiążą
się wraz z upływem okresu, na
który zostały zawarte - mówi
Dorota Cudzich, z-ca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w
Piotrkowie Tryb.
Zwolnienia grupowe mają
się odbyć w okresie od 10 października do 8 listopada br.
Piotrkowski PUP zwolnione osoby obejmie swoją opieką. – Będziemy spotykać się
i rozmawiać z pracownikami
Carrefoura o formach pomocy
ze strony PUP-u– dodaje Dorota
Cudzich.
Od przyszłego roku piotrkowski Carrefour zostanie zastąpiony hipermarketem Real.
Sieć Real powstała w Polsce pod
koniec 1995 r. i obejmuje 54 hipermarkety, w których pracuje
ponad 13,5 tysiąca osób. To kolejna zmiana operatora spożywczego w Piotrkowskim Centrum
Handlowym Echo w przeciągu
ostatnich 10 lat.

W
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905
Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

Piotrkowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
uprawiali konopie indyjskie.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w
Piotrkowie Trybunalskim uzyskali informację, z której wynikało
że 22- letni mieszkaniec powiatu
może zajmować się uprawą konopi. 11 października policjanci pojechali do miejsca zamieszkania
mężczyzny. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych
funkcjonariusze znaleźli prawie 3
gramy narkotyków, które wstępnie zidentyfikowali jako marihua-

nę. Na posesji ujawniono również
rosnące za budynkiem gospodarczym 3 dość pokaźne krzaki konopi indyjskich. Policjanci ustalili
ponadto, że znaleziony susz roślinny pochodził z wcześniejszej
uprawy zakazanych roślin. Zatrzymano 22- latka oraz jego 20letniego brata. Zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii,
osoba która nielegalnie uprawia
konopie podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat, karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Żywiec zainwestuje
pod Piotrkowem
Grupa Żywiec – znana spółka z branży piwowarskiej – przeniesie swój magazyn do centrum logistycznego pod Piotrkowem.
Żywiec to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych przedsiębiorstw
z branży piwowarskiej. Co trzecia
butelka piwa kupowana w Polsce
została wyprodukowana przez
Grupę Żywiec S.A. Najbardziej
znane marki produkowane przez
tę Spółkę to: Żywiec, Warka, Heineken, Tatra i Strong. Obecnie w
Grupie Żywiec zatrudnionych jest
ponad 6000 osób. Oprócz piwa
firma dystrybuuje też wina, napoje orzeźwiające i mocne alkohole.

Spółka została nowym najemcą
zlokalizowanego w Woli Bykowskiej kompleksu Europolis Park
Poland Central. W nowym obiekcie Żywiec zajmie około 1,8 tys.
mkw. powierzchni magazynowej.
O wyborze tego miejsca zdecydowała doskonała lokalizacja.
Kompleks znajduje się u zbiegu
autostrady A1 i drogi ekspresowej
E67.
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Kleszczów

Bełchatów

Jan
Paweł
II
Prace remontowe
patronem
w Antoniówce
Bełchatowa
W ramach trwającej jeszcze modernizacji, gminny budynek w Antoniówce, w którym mieści
się dom kultury, siedziba jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, sklep, a także dwa mieszkania komunalne, zyska nowy wygląd.
W ramach trwającej jeszcze
modernizacji, gminny budynek
w Antoniówce, w którym mieści
się dom kultury, siedziba jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
sklep, a także dwa mieszkania
komunalne, zyska nowy wygląd.
Do tej pory wyremontowane zostało pokrycie dachu, wymienione wszystkie okna i zewnętrzne
drzwi, a ściany fundamentowe
– zaizolowane i docieplone. Docieplane są także zewnętrzne ściany budynku. Dziesięciocentymetrowa warstwa wełny mineralnej
sprawi, że znacznie spadną koszty
ogrzewania budynku. Dodatkowo zyska na wyglądzie elewacja.
Większość ścian po dociepleniu
wykończana jest zaprawą tynkarską, a na części frontowych ścian
do wykończenia zostaną użyte
płytki klinkierowe.
Prace wewnątrz budynku objęły uzupełnienie zużytych czę-

Szpital, skwer, aleja, pomnik,
dąb - to m.in. miejsca w Bełchatowie nazwane imieniem Jana Pawła II. W poprzednim numerze pisaliśmy o tym, że zieleniec na os.
Dolnośląskim, na którym stanie
popiersie Papieża Polaka, został
nazwany jego imieniem. Od 2003
roku Jan Paweł II jest Honorowym
Obywatelem Miasta Bełchatowa,
a teraz zostanie jego patronem.

ści posadzki, przebudowę części
instalacji ogrzewania centralnego
wraz z wymianą grzejników, wymianę podwieszanego sufitu wraz
z oświetleniem, a także wymianę
okładziny boazeryjnej.
Remont wykonywany przez
Przedsiębiorstwo
Budowla-

no-Montażowe BUDMONT z
Włocławka odbywa się w oparciu o dokumentację techniczną,
przygotowaną przez Dolnośląską
Agencję Energii i Środowiska s.c.
z Wrocławia. Koszt prac remontowych, realizowanych w gminnym
budynku w Antoniówce wyniesie
827,9 tys. zł.

Piotrków Trybunalski

Uciekł z miejsca wypadku
W Majkowie Dużym kierowca samochodu potrącił śmiertelnie pieszego. Sprawca wypadku
uciekł z miejsca zdarzenia.
W Majkowie Dużym w gminie Wola Krzysztoporska doszło do tragicznego wypadku
drogowego. Policjanci ustalili,
że kierowca samochodu jadąc z
miejscowości Twardosławice w
kierunku Gomulina na prostym
oświetlonym odcinku drogi potrącił 39-letniego mężczyznę
idącego prawą stroną jezdni.
Kierowca nie zatrzymując się,
odjechał z miejsca wypadku. Pieszy poniósł śmierć na miejscu.
Policjanci wykonujący czynności
na miejscu zdarzenia zauważyli na jezdni świeże ślady płynu,
który prawdopodobnie wyciekł
z chłodnicy uszkodzonego pojazdu. Funkcjonariusze jadąc
po tych śladach dotarli na skraj
lasu. W garażu pobliskiej posesji
stróże prawa znaleźli mitsubishi
colta. Pojazd posiadał widoczne

Błogosławiony Jan Paweł II będzie patronem Bełchatowa.
Uroczystości związane z nadaniem miastu patronatu odbędą
się 21 października.

uszkodzenia reflektora, kierunkowskazu i zderzaka oraz ogólne
zarysowania lakieru karoserii.
21-letni kierowca auta był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu

Piotrkowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku. Za ucieczkę z
miejsca śmiertelnego wypadku
grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedni dekret w tej sprawie podpisał papież Benedykt
XVI. Uroczystości związane z
odczytaniem dekretu papieskiego
odbędą się 21 października 2012

roku w Kościele p.w. Najświętszej
Maryi Panny. Doniosłym wydarzeniem będzie wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do Kościoła.
Uroczystościom przewodniczyć
będzie ksiądz Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki.
Przypomnijmy, że to samorząd
wspólnie z Dekanatem Bełchatowskim, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, poczynił
starania, aby błogosławiony Jan
Paweł II został Patronem Miasta
Bełchatowa. Inicjatywę tę poparło
1546 bełchatowian.
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Carpet DYWANY
WYKŁADZINY

u1000 wzorów dywanów

u200 wzorów wykładzin

uWykładziny PCV

uDuży wybór chodników

uProfesjonalny montaż wykładzin

uPranie podciśnieniowe (KÄRCHER)

uObszywanie

97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Kostromska 39, tel. 44 647 73 95
26-300 Opoczno,
ul. M.C. Skłodowskiej 22, tel. 44 754 47 99
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WSH zaprasza Śmiertelne

Tomaszów Mazowiecki

porażenie prądem

W dniach 12.10.2012 r.
– 26.10.12 r. . w siedzibie
Wyższej Szkoły Handlowej w
Piotrkowie przy ul. Słonecznej 1.można obejrzeć wystawę zdjęć i filmów lotniczych
„Z innej perspektywy”. Na
wystawie prezentowane są
prace fotografa pilota Michała Szelesta oraz fotografa Michała Pytlocha.

16
października
w
Tomaszowie
Mazowieckim
33-letni mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem podczas próby kradzieży elementów podstacji energetycznej.
Około godziny 22:00 dyżurny
tomaszowskiej komendy policji
został powiadomiony o śmierci
33-letniego mieszkańca Tomaszowa. Wstępnie ustalono, że
mężczyzna ten wszedł na teren
byłego zakładu Mazovia przy ulicy Barlickiego. Tam włamał się
do budynku energetycznej stacji

Jak zapowiadają organizatorzy
„Z innej perspektywy” nie jest typową wystawą. Jest to projekt, w
którym Autorzy starają się pokazać świat w inny, zupełnie nietypowy sposób. Wszystkie produkcje,
które pojawiają się w serii „Z innej
perspektywy” ukazują świat z lotu
ptaka. Wystawa jest zwieńczeniem
rocznego dorobku obydwu Autorów zarówno w fotografii lotniczej
jak i filmach. Prezentowanych jest
blisko dwadzieścia prac fotograficznych oraz sześć filmów, w tym
jeden premierowy, nigdy wcześniej
niepublikowany.
Do odwiedzania wystawy
Szkola zaprasza w dni powszednie
i w sobotę w godz. 8.00 – 16.00, zaś
w niedziele w godz. 8.00 – 14.00
.Organizatorzy serdecznie zapraszają, wstęp wolny.

przesyłowej, skąd usiłował ukraść
elementy wykonane z metali kolorowych. Mężczyzna najprawdopodobniej nie zdawał sobie sprawy,
że urządzenia były pod napięciem
i został śmiertelnie porażony prądem. Okoliczności tego zdarzenia
są nadal wyjaśniane.

Wystarczy PESEL
Z nowym rokiem kalendarzowym wejdą w życie przepisy zgodnie z którymi tylko numer PESEL i
dowód tożsamości wystarczy dla zarejestrowania się do lekarza w publicznej służbie zdrowia.
Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,została
w ostatnim czasie podpisana przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Zgodnie z tą nowelizacją placówki służby zdrowia będą mogły

drogą elektroniczną zweryfikować
uprawnienia pacjenta do bezpłatnych
świadczeń medycznych. Po okazaniu
dowodu-PESEL pacjenta zostanie
wpisany do systemu i na tej podstawie nastąpi weryfikacja uprawnień.
Weryfikacja ta polegać będzie
na sprawdzeniu czy nasze nazwisko

REKLAMA

Kwiaciarnia Gracja

zaprasza na

KIERMASZ

dekoracji nagrobnych
w dniach 18-20.X.2012 rr. w godz. 9.00-17.00
Dom Nauczyciela
w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16

znajduje się w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych.
Ta nowelizacja kończy uciążliwą
praktykę rejestrowania pacjentów na
podstawie aktualnego druku
RUMUA lub archaicznej w dobie internetu książeczki ubezpieczeń.
Noworodki i niemowlęta do trzeciego
miesiąca życia rejestrowane będą na
podstawie PESEL-u rodzica. Ważnym rozstrzygnięciem w Ustawie
jest zdjęcie odpowiedzialności za
weryfikacje tych uprawnień z lekarzy, jak pamiętamy było to powodem
licznych protestów tego środowiska.
Obecnie gdy nie znajdzie się nasze
nazwisko w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych,przez pomyłkę możemy oświadczyć że takie uprawnienia posiadamy i na tej podstawie
świadczenia medyczne będą nam
udzielone bezpłatnie. Weryfikacja
prawdziwości tego oświadczenia
spadnie na Narodowy Fundusz Zdrowia.
MAT
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Powiat otwiera
swoją poradnię
W Piotrkowie Trybunalskim od nowego roku będą
funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
– miejska i powiatowa.
Dotychczas usługi w zakresie
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci z terenu powiatu świadczyła miejska
poradnia znajdująca się przy ul.
Dmowskiego 47. Powiat za te usługi płacił w ramach subwencji. W
celu podniesienia jakości usług ma
powstać nowa poradnia. Jednak
zmiany te spowodują, że znaczna część personelu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej straci
pracę. W Poradni obecnie jest 31
etatów (pracowników pedagogicznych), 9,5 etatu pracowników
administracji obsługi i jeden etat
lekarza. Teren działania obecnej
Poradni obejmuje: miasto Piotrków oraz gminy: Aleksandrów,
Czarnocin, Gorzkowice, Grabica,
Łęki Szlacheckie, Moszczenica,
Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola
Krzysztoporska, Wolbórz.

Pomysł utworzenia nowej
poradni, która opieką obejmie
dzieci z terenu gmin powiatu
piotrkowskiego jest reakcją samorządu powiatowego na sygnały
jego mieszkańców o bardzo długich terminach oczekiwania na
badanie i pomoc specjalistyczną.
Analizy przeprowadzone w piotrkowskim Starostwie, na podstawie danych z 9 porównywalnych
powiatów województwa łódzkiego, wykazały, że w ich poradniach
na badanie i terapię czeka się 4krotnie krócej. W związku z tym
, władze powiatu piotrkowskiego
opracowały koncepcję utworzenia własnej poradni, która oprócz
tego, że zapewni lepszą dostępność dzieciom, to będzie mniej
kosztowna dla budżetu powiatu.
Opieka ma być bardziej skoordynowana z pracą szkół i gminnych
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ośrodków pomocy społecznej.
- Pragnę zapewnić rodziców dzieci, które mieszkają na terenie powiatu piotrkowskiego, że już od
1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać z poradni w budynku przy
ul. Sienkiewicza 16A – informuje
Piotr Wojtysiak sekretarz powiatu.
- Chcemy także być bliżej dzieci,
które wymagają pomocy poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
dlatego będziemy współpracować
ze szkołami i ośrodkami pomocy
społecznej z terenu gmin tak, aby
pomoc dzieciom udzielana była
w ich własnym środowisku, bez
konieczności przyjeżdżania do
Piotrkowa – dodaje sekretarz powiatu.
Podsumowując, utworzenie
przez powiat piotrkowski swojej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma skrócić czas oczekiwania dzieci na badanie psychologiczno-pedagogiczne z 10 do 5
tygodni, a do logopedy z 40 do 14
tygodni.

REKLAMA

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221
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„Gaudeamus igitur”
w piotrkowskich uczelniach

Społeczna Akademia Nauk
Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego

Rok akademicki 2012/2013 w Społecznej Akademii Nauk w Piotrkowie Trybunalskim został
zainaugurowany 6 października.

- Przed nami kolejna kadencja pełna zmian i wyzwań, którym
należy stawiać czoła - mówił na inauguracji roku akademickiego 2012/2013 prof. Jacek Semaniak, rektor UJK.

Inauguracja roku akademickiego Filii UJK w Piotrkowie odbyła
się 5 października. Uroczystość
ta miała szczególny charakter z
uwagi na nowo wybrane władze
uniwersytetu, tj. rektora, którym
został prof. Jacek Semaniak i prorektora ds. Filii UJK – prof. UJK
dr hab. Zygmunta Matuszaka.
Trzykrotnym uderzeniem berłem w stół nowy rektor przypieczętował inaugurację roku akademickiego. Jego Magnificencja
przedstawił plany i wyzwania,
przed którymi stoi UJK – największa państwowa uczelnia w
regionie. - Życzę, aby każdy z nas
uznał za swoje, słowa naszego
patrona Jana z Czarnolasu, które
posłużyły za motto dokumentu
programowego naszego Uniwersytetu, zwanego misją Uczelni:
„Przeto chciejmy wziąć przed
się myśli godne siebie,/Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;/Służmy poczciwej sławie, a
jako kto może,/Niech ku pożytku
dobra spólnego pomoże” - tym

przesłaniem rektor zakończył
swoje wystąpienie inauguracyjne i oddał głos prof. Zygmuntowi
Matuszakowi, prorektorowi ds.
Filii UJK w Piotrkowie.
- Nowe czasy wymagają od
Uczelni dynamizmu. Zadaniem
naszym jest kształcić młodych
ludzi na najwyższym poziomie
uniwersyteckim i jak najlepiej
przygotować ich do życia i pracy
zawodowej – mówił prof. Matuszak. W dalszej części wystąpienia podkreślił, że współpraca z
władzami lokalnymi i przedsiębiorcami ma bardzo duży wpływ
na rozwój Uczelni.
Kolejnymi punktami uroczystości były: przemówienia zaproszonych gości, immatrykulacja
studentów I-go roku, wystąpienie
chóru akademickiego oraz wykład inauguracyjny prof. UJK dra
hab. Macieja Szargota, pt. „Żart i
powaga w polskim romantyzmie
(przykład cyganerii warszawskiej)”.

Uroczystość
inauguracyjną
otworzył prorektor ds. młodzieży Społecznej Akademii Nauk
prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi, który w swoim wystąpieniu
przedstawił aktualny stan i plany rozwojowe uczelni. Następnie
podziękował i podkreślił szczególną rolę władz lokalnych we
współpracy dla rozwoju ośrodka
piotrkowskiego, a żakom życzył
sukcesów. Zaznaczył jednocześnie, że zdobycie wykształcenia
przez młodych ludzi jest dopiero
„przyzwoleniem” do kariery zawodowej.
Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt.:
„Problemy demokracji w Polsce”,
wygłoszony przez prof. Stefana
Niesiołowskiego, posła na Sejm
RP. W wykładzie tym przedstawił
historię budowania w Polsce demokracji oraz wskazał problemy
z jakimi ona się boryka. Profesor

wymienił dwa główne zagrożenia,
a mianowicie nacjonalizm i populizm. Pomimo wskazania wielu
słabości polskiej demokracji, poseł
Niesiołowski zakończył wykład
optymistycznie: „W moim przekonaniu, demokracja w Polsce jest
na tyle stabilna, że z tymi dwoma

największymi zagrożeniami – populizmem i nacjonalizmem, jest
sobie w stanie poradzić”.
Więcej na temat wystąpienia
posła Niesiołowskiego w następnym numerze Wieści

Wyższa Szkoła Handlowa

6 października Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim narodziła się do życia po raz dziesiąty. Właśnie tego dnia odbyła się jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2012/2013.
Uroczystość
inauguracyjną
poprowadziła rektor Wyższej
Szkoły Handlowej w Piotrkowie
Tryb., doc. dr Agata Kołodziejska,
która powitała wszystkich uczestników i przedstawiła najważniejsze wydarzenia minionego roku
akademickiego w WSH.
Centralnym punktem uroczystości była tradycyjna ceremonia
ślubowania i immatrykulacji.
Agnieszka Dolna, kanclerz
Uczelni, wręczyła także dyplomy i
upominki dla najlepszych studentów WSH w roku akademickim
2011/2012 oraz dla studentów i
absolwentów, którzy w minionym
roku akademickim wykazali się
szczególnym zaangażowaniem w
życie naukowe, społeczne i kulturalne Uczelni.

Na zakończenie uroczystości
wykład inauguracyjny na temat
„Strefy gospodarcze jako element

w lokalnym i regionalnym zarządzaniu publicznym” wygłosił prof.
nadzw. dr hab. Konrad Głębocki.
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Piotrków Trybunalski

Przedszkolak na uniwersytecie
Rok akademicki na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii UJK rozpoczął się miłym akcentem. Mianowicie w murach Uczelni pojawili się przedszkolacy. Była to grupa czterolatków z
Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich pod opieką mgr Ewy Książczyk i
mgr Sylwii Nicińskiej.
Przyszli potencjalni studenci, których najprawdopodobniej
czeka już nauka wirtualna, mogli zapoznać się z tradycyjnymi
formami kształcenia. Odwiedzili
więc lektorium, gdzie podziwiali
zbiór książek – zwłaszcza tych kolorowych – oraz oblegali kserokopiarkę. Jak prawdziwi słuchacze
studiów wyższych uczestniczyli
(przez moment w ciszy i spokoju) w wykładzie prof. Arkadiusza
Adamczyka. Prawdziwe atrakcje
czekały natomiast na przedszkolaków w Sali wojskowej Instytutu

Historii, gdzie czterolatki mogły
obejrzeć wystawę zorganizowaną
przez studentów i absolwentów
historii, Jakuba Czerwińskiego,
Tomasza Lipca oraz mgr Łukasza
Politańskiego, obecnie pracownika Muzeum w Bełchatowie i pod
czujną opieką studentów historii
i filologii polskiej (Moniki Świdzińskiej, Eweliny Dajcz, Angeliny Madej) mogły przymierzyć
furażerki, rogatywki oraz plecaki
żołnierzy różnych wojsk.
Na zakończenie wizyty głowę
każdego przedszkolaka specjalnie

przygotowanymi biretami ozdobił
prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, dr Janusz Budziński, którego dzielnie wspierała wicedyrektor Instytutu Filologii
Polskiej, dr Lidia Pacan-Bonarek.
Czterolatki otrzymały również
pamiątkowe dyplomy.
Ze swej strony zadowolone
przedszkolaki wręczyły dziekanowi wykonane przez siebie papierowe serce i gromko zapewniły, że
jeszcze powrócą.
Monika Świdzińska

Notatki z pobytu w Wilnie
Z roku na rok coraz więcej studentów marzy o studiowaniu
za granicą. Obecnym studentom zapewnia to, np. Erasmus
- program realizowany na Uczelni, umożliwiający wymianę
międzynarodową.
Kiedy dowiedziałam się o możliwości odbycia części studiów za
granicą w ramach programu Erasmus, od razu wiedziałam, że to
będzie jedna z większych przygód
mojego życia. Jedyne, co studziło
mój zapał, to oczywiście formalności. Rzeczywiście, trzeba złożyć
wymagane dokumenty, nawiązać
kontakt z uczelnią partnerską, załatwić jeszcze sporo innych spraw.
Z perspektywy czasu mogę zapewnić, że ten cały – wydawałoby się
nieogarnięty – ogrom zadań jest
wykonalny (oczywiście pod warunkiem, że nad wszystkim czuwają koordynatorzy. Naszym jestem
bardzo wdzięczna za pomoc!).
Przede wszystkim jednak należy uzbroić się w cierpliwość i spokój. Wyjazd na studia za granicę to

duże przeżycie. Powiedziałam sobie: więcej optymizmu! i na odbycie semestru zimowego drugiego
roku filologii polskiej wybrałam
Wilno. To miasto uznałam za najbardziej atrakcyjne, patrząc pod
kątem moich studiów. Uznałam, że
to niebywała szansa zobaczyć Niemen „leniwie toczący swe wody”,
celę Konrada z mickiewiczowskich
„Dziadów” i wreszcie studiować
na Uniwersytecie Wileńskim.
Semestr na Uniwersytecie Wileńskim zaczyna się już we wrześniu. Dla studentów Erasmusa jest
on okresem zaznajamiania się z
ofertą nauczania, ustalaniem planu
zajęć. Moim zdaniem jest to świetny pomysł, gdyż każdy może samodzielnie decydować o wyborze
przedmiotów. Wykładowcy chętnie

wyrażają zgodę na przyjęcie studenta zza granicy do swojej grupy.
Zajęcia z polonistyki prowadzone
są oczywiście w języku polskim.
Na początku września odbywa się
także kurs języka litewskiego i różnego rodzaju imprezy integracyjne.
Muszę też wspomnieć o mentorze, osobie, która zostaje przydzielona każdemu erasmusowi. Mentor
pomaga we wszystkim, wystarczy
poprosić. Co ważne, mentor pierwszy nawiązuje kontakt i interesuje
się swoim podopiecznym. Udziela
wskazówek, pomaga pilnować terminów, informuje o organizowanych wycieczkach i imprezach, a
nawet radzi, gdzie robić zakupy!
Wileńskie życie akademickie
– podobnie jak na naszym uniwersytecie – toczyło się dniem i nocą
pełną parą. Począwszy od spotkań
w akademikach, na wspólnych
wycieczkach kończąc. Ja dostałam
miejsce w akademiku przy ulicy

Didlaukio. Jest on wprawdzie dość
oddalony od centrum, ale za to panorama miasta z dwunastego piętra
rekompensowała tę małą niedogodność. Mieszkali tam ludzie z wielu
egzotycznych krajów. Najwięcej
jednak było Polaków. Dzięki tym
ludziom mój pobyt w ramach Erasmusa był czasem cudownie spędzonym, pięknym wspomnieniem,
którego nikt mi nie odbierze.
Przyznane stypendium w zupełności wystarczyło na utrzymanie się w Wilnie i mogę śmiało
powiedzieć, że nie musiałam sobie
wszystkiego odmawiać. Udało mi
się zobaczyć nawet zwiedzić Troki i Rygę. Inne miejsca odłożyłam
na wiosnę, mając nadzieję, że będę
mogła zostać w Wilnie na semestr
letni.
Tymczasem dni znikały w szaleńczym tempie i zbliżał się koniec
semestru. Wykładowcy byli bardzo wyrozumiali i robili nam eg-

zaminy w grudniu, abyśmy mogli
spokojniejsi jechać do domów na
święta. Wielu z nas wróciło jeszcze
do Wilna, aby móc spędzić razem
trochę czasu i dopiąć wszystkie
sprawy na ostatni guzik. Zwłaszcza uzyskać wszystkie zaliczenia
i zdać egzaminy. W końcu jednak
nadszedł czas pożegnań. Wszyscy obiecaliśmy sobie spotkanie
erasmusów 2011, pochlipaliśmy
i większość wróciła do siebie. Ja
jednak zdecydowałam się zostać
w Wilnie na semestr letni. Dzięki
pomocy i wsparciu moich koordynatorów wszystko poszło sprawnie
i spędziłam kolejny semestr w Wilnie. Poznałam kolejnych erasmusów, a naukę umilała perspektywa
wiosny i coraz dłuższych dni.
Wyjazd na Erasmusa to niezwykła przygoda. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jest
dobrym sprawdzianem dorosłości,
odpowiedzialności i samodzielności. Zarazem daje poczucie radości, mocy młodości oraz wolności.
Myślę, że warto jest odważyć się na
taki krok, bo jest to krok do przodu
w rozwoju siebie samego.
Agnieszka Kowalczyk
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Domowe SPA Jesień
Obecnie coraz więcej kobiet korzysta z usług salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej czy SPA. W takich miejscach możemy poddać się profesjonalnym zabiegom
oraz skorzystać z fachowej wiedzy kosmetyczki. Jednak wiele zabiegów dla naszej urody
możemy samodzielnie wykonać w domu wykorzystując artykuły dostępne w sklepie spożywczym czy zielarskim np.: kawy, płatków owsianych, jajka, miodu czy suszonych ziół. Oto kilka
takich zabiegów:
Twarz
Maseczka oczyszczająca z płatków owsianych . Potrzebne składniki: 2 łyżki płatków owsianych,
białko jaja. Płatki owsiane mielimy
w młynku na mąkę. Białko ubijamy na sztywną pianę. Składniki łączymy. Masę nakładamy na twarz
i pozostawiamy do wyschnięcia a
następnie zmywamy letnią wodą.
Odświeżająca maseczka z
miętą
Do sporządzenia maseczki
potrzebujemy 3 łyżek wysuszonej
mięty i 3 łyżek jogurtu naturalnego. Składniki trzeba wymieszać i
nałożyć na twarz. Po upływie około 10 minut maseczkę zmywamy
chłodną wodą.
Piling rozjaśniający
Potrzebne składniki: 1 łyżka
płatków owsianych, 1łyżka zmielonych migdałów, 10 kropel soku
z cytryny. Składniki mieszamy i
powstałą masą przez kilka minut
masujemy skórę twarzy. Skóra po
zabiegu staje się bardziej miękka i
pełna blasku.
Ciało
Piling kawowy
Potrzebujemy 2 łyżek zmielonej kawy, pół szklanki wody, 2
łyżek oliwy z oliwek. Kawę parzymy przez kilka minut, następnie odlewamy wodę a do fusów
dodajemy oliwę. Przygotowanym
pilingiem nacieramy skórę całego ciała ze szczególnym
uwzględnieniem

skóry ud i pośladków. Kofeina zawarta w kawie uwalnia komórki z
nadmiaru wody, ujędrnia skórę i
poprawia przemianę materii w komórkach.
Piling z soli – ½ szklanki śmietany mieszamy z 4 łyżkami grubej
soli. Najlepiej użyć soli morskiej,
która poprawia ukrwienie skóry i
nasyca ją minerałami. Ciało masujemy (omijając twarz). Wykonując piling trzeba pamiętać aby
masować ciało wykonując ruchy
w kierunku serca. Po pilingu ciało
należy umyć aby zneutralizować
zapach śmietany.
Zabieg marchewkowy
Świetnym sposobem na wspaniały kolor twarzy i ciała oraz nawilżenie skóry jest wykonanie zabiegu marchewkowego. Marchew
ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Powstałą papkę nakładamy
na kilka minut. Zabiegu nie należy
jednak stosować zbyt często, aby
nie nadać skórze nienaturalnego
kolorytu.
Szyja i dekolt
Chcąc zadbać o skórę szyi i
dekoltu możemy zafundować jej
miodowy kompres. Mieszamy 2
łyżeczki miodu, 2 żółtka, 10 kropel octu jabłkowego. Do masy dodajemy ubitą pianę z 2 białek oraz
5 łyżek podgrzanej oliwy. Połowę masy kładziemy na
szyję i dekolt,
przyk r ywamy gazą a na
wierzch kła-

dziemy resztę masy. Zmywamy po
20 minutach.
Dłonie
Na spierzchnięte dłonie pomoże nam nawilżający okład z siemienia lnianego. Pół szklanki siemienia zalewamy szklanką wody.
Po wytworzeniu się galaretowatej
substancji całość mieszamy. Dłonie bandażujemy cienka gazą i nakładamy masę. Okład trzymamy
około 20 minut po czym zmywamy
wodą.
Stopy
Skóra stóp jest grubsza i trzeba
ją co jakiś czas ścierać. Doskonale nada się do tego piling z dodatkiem cynamonu, który złuszczy i
zmiękczy naskórek. Łyżkę brązowego cukru mieszamy z łyżeczką
cynamonu i dwiema łyżkami gęstego miodu. Piling nakładamy
na wymoczone stopy i i masujemy.
Zabieg podziała również odprężająco.
Takie domowe zabiegi nie wymagają zbyt dużego nakładu pracy
i spokojnie można je wykonać samemu w domu. Nie dezorganizują
naszego codziennego życia, dzięki
czemu z pewnością każdy zdoła
wygospodarować kilka minut dla
własnej urody.

życia

W całej Europie, czyli również w Polsce, proces starzenia
się społeczeństwa systematycznie postępuje. Jednak polski
system opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym, nie
jest w pełni przygotowany na tak szybko postępujące zmiany
demograficzne.
Długość życia wydłuża się. Wg
danych GUS, średnia długość życia kobiet wynosi 80,9 lat, a mężczyzn 72,4. Prognozy wskazują, że
za 20 lat prawie co czwarty Polak
przekroczy 65. rok życia.
Niestety zdrowie człowieka,
niezależnie od geograficznego
miejsca zamieszkania, narodowości, płci i prowadzonego stylu
życia, z upływem lat się pogarsza.
Dane statystyczne wskazują, że
rozpowszechnienie chorób przewlekłych lawinowo rośnie - szczególnie od IV-V dekady życia. Starzenie jest procesem naturalnym,
nieodwracalnym, zróżnicowanym
u każdego z nas. To nie choroba, to
kolejny etap rozwoju następujący
po okresie dojrzewania. U osób w
podeszłym wieku dochodzi systematycznie do zmian w psychice
oraz do obniżenia sprawności fizycznej i czynnościowej ludzkiego organizmu. Starości nie da się
uniknąć lecz można uczynić ją
mniej uciążliwą.
Szacuje się, że około 80% osób
starszych cierpi na co najmniej jedną chorobę przewlekłą lub ma inne
dolegliwości na skutek wypadków
czy urazów, które najczęściej są
przyczyną trwałej niesprawności.

Właśnie schorzeniami osób tej
grupy wiekowej zajmuje się dziedzina medycyny zwana geriatrią.
Pacjentami jej są osoby, u
których występujące problemy
zdrowotne i dysfunkcje narządowe wykraczają poza możliwości
diagnostyczne jednego specjalisty
wąskiej dyscypliny. Geriatra jest
w stanie zastąpić kilku, a nawet
kilkunastu specjalistów wąskich
dyscyplin, zaś żaden z nich nie zastąpi geriatry. Geriatria zajmuje się
przywróceniem funkcjonowania
starszego i zniedołężniałego człowieka do możliwie najwyższego
poziomu zdrowia, by poprawić w
ten sposób jego jakość życia. W
Polsce nadal mamy niewielu geriatrów. Lekarzy tej specjalności jest
zaledwie ok. 120. W wielu regionach nie ma możliwości dostania
się do takiego specjalisty. Natomiast czas oczekiwania na miejsce
w szpitalu geriatrycznym to ponad
dwa miesiące.
W związku z lawinowym
wzrostem liczby osób starszych i
ogromnym zapotrzebowaniem seniorów na opiekę geriatryczną w
naszym kraju, rozwój tej dziedziny
medycyny, powinien być priorytetem.
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Jak przygotować dziecko do wizyty u dentysty

Dlaczego należy leczyć zęby mleczne

Radzi Pani Bogumiła Pietras,
lekarz dentysta Przychodni Stomatologicznej Aesthetic Dental
w Piotrkowie i Bełchatowie.
Często się słyszy: po co leczyć
mleczaki, skoro i tak wypadną?
Oczywiście, że wypadną,
ale nie powinny być zepsute, bo
próchnica automatycznie przenosi
się z zębów mlecznych na zęby stałe. Pierwsze zęby są słabiej zmineralizowane (utwardzone) i dlatego
bardziej podatne na próchnicę. Ich
zaniedbanie zawsze mści się w

przyszłości. Ze 100% pewnością
można powiedzieć, że u dziecka,
które wcześnie straci zęby mleczne, szczęka i żuchwa nie rozwiną
się prawidłowo. Stałe zęby nie
będą miały dość miejsca, by wyrosnąć w równych szeregach, pojawią się jedne nad drugimi, od
strony warg lub podniebienia. Tę
wadę zgryzu można zlikwidować
operacyjnie lub za pomocą stałego
aparatu ortodontycznego noszonego przez kilka lat. Jeśli się tego
nie zrobi dość szybko, deformacji
ulegnie także twarz.

W jakim wieku dzieci powinny zacząć chodzić do stomatologa?
Pierwsza zaplanowana wizyta
powinna odbyć się ok. 3 roku życia, jednak gdy dzieje się coś niepokojącego można przyjść wcześniej.
Wcześniej? Co może dziać
się niepokojącego?
Pierwsze zęby pojawiają się
ok. 6 miesiąca życia. Typowym
problemem w tym okresie jest
tzw. próchnica butelkowa. Czynnikiem predysponującym do pojawienia się tej choroby jest nocne
karmienie lub pojenie słodkimi
napojami. Każda zmiana koloru
lub struktury powierzchni zęba
powinna być skonsultowana ze
stomatologiem.
Wizyta dziecka u dentysty
może być stresująca. Zarówno
dla niego jak i rodziców. Jak się
przygotować do wizyty aby nie
było to niemiłe doświadczenie?
Ważne jest aby dziecko nie
zjawiało się na pierwszej wizycie
z bólem zęba. Jeśli to możliwe
umówmy się na wizytę adaptacyjną, podczas której dziecko będzie
miało czas na oswojenie się z gabi-

Dbaj o kręgosłup
Kręgosłup jest świetnie zaprojektowanym elastycznym stelażem noszącym nasze ciało. Jest skonstruowany z wielkim
znawstwem mechaniki i obliczony na długie lata eksploatacji.
Składa się z kręgów oddzielonych od siebie dyskami. Dzięki temu jest elastyczny i radzi sobie, gdy wykonujemy różne
ruchy lub gdy tkwimy w jednej pozycji. Jednak, gdy przemęczymy nasz kręgosłup zaczyna się buntować, co manifestuje
bólem i sztywnością. Dobra wiadomość jest jednak taka, że
kondycję naszego kręgosłupa zawsze można poprawić.
Siedzący tryb życia, nadwaga,
brak ruchu czy urazy mechaniczne
mają negatywny wpływ na stan
naszego kręgosłupa. Przed czasem
spędzanym na krześle trudno jest
jednak uciec, gdyż większość z nas
w pracy musi siedzieć. Ta pozycja obciąża kręgosłup niemal dwa
razy bardziej niż stanie. Bezruch
za biurkiem źle wpływa na stawy i
mięśnie. Więzadła i stawy stają się
mniej ruchome, a w tkance kostnej
pojawić się mogą mi.n.: osteofity,
czyli narośla kostne. Warto jest
więc nauczyć się odpowiednio siedzieć. Organizując sobie stanowisko pracy należy zadbać o to, aby
monitor i klawiatura były ustawione na wprost nas (głowa i tułów nie
mogą być skręcone). Podczas pracy

przed komputerem nasze nadgarstki muszą mieć oparcie, więc między klawiaturą a krawędzią biurka
powinno być min. 10 cm odległości. Górna krawędź monitora nie
może znajdować się powyżej oczu.
Krzesło powinno mieć regulację
wysokości siedziska oraz wyprofilowane oparcie, a także posiadać
podłokietniki. Czas nieprzerwanej
pracy na komputerze nie powinien
być dłuższy niż godzina. Po tym
czasie konieczna jest min. 5-minutowa przerwa, podczas której
warto zrobić kilka rozluźniających
ćwiczeń. Oto kilka z nich: wyprostuj plecy, ręce opuść wzdłuż ciała
i weź kilka głębokich wdechów;
odegnij kilka razy głowę w prawo
i lewo, a następnie pochylaj ją do

przodu i odchylaj do tyłu; siedząc
zrób powolny skłon i dotknij klatką
piersiową do ud a ramiona opuść
luźno wzdłuż ciała.
Bardzo częstą przyczyną schorzeń kręgosłupa są też nasze złe
przyzwyczajenia. Tak, więc: rano
przed wstaniem powinniśmy się
trochę poprzeciągać napinając i
rozluźniając mięśnie nóg; przygotowując posiłek nie należy pochylać głowy zbyt mocno; podnosząc
coś z ziemi powinniśmy ugiąć kolana zamiast się schylać. Nosząc
zakupy warto rozłożyć ciężar na
obie ręce a nie nosić w jednej ręce.
Czytając lepiej unieść lekturę na
wysokość oczu zamiast opuszczać głowę. Dobrze byłoby unikać
chodzenia na wysokich obcasach,
ponieważ wtedy kolana są nienaturalnie zgięte, a biodra za bardzo
wysunięte do przodu. Taka postawa powoduje, że lędźwiowy odcinek kręgosłupa jest nadmiernie
wygięty i przeciążony. Jeśli czeka nas długa podróż warto mieć
specjalną poduszkę, która okala
szyję i daje podparcie głowie. Podczas rozmowy telefonicznej lepiej

netem, sprzętem oraz zapoznanie
się z lekarzem. Dentysta w formie
zabawy wyjaśni na czym polega
leczenie zębów i do czego służą
używane przez niego narzędzia.
Jak można przygotować
dziecko do takiej wizyty?
Możemy wyjaśnić po co idziemy do dentysty np: że nowy znajomy sprawdzi ząbki, policzy je,
wyczyści specjalną szczoteczką.
W czasie opowiadania nie należy opowiadać o bólu. Nadmienię
jeszcze że używanie szczoteczki
elektrycznej umożliwia zapo-

znanie dziecka z mechanicznymi
dźwiękami występującymi w gabinecie.
A jeśli dziecko zapyta „Czy
będzie bolało?”
Po pierwsze nie kłamać. Można
wtedy powiedzieć że może zaboleć ale nie będzie to trwało długo
i będzie za to nagroda. W naszym
gabinecie dzieci dostają drobne
upominki za wizytę. Dodatkowo
ważne jest aby zaproponować po
wizycie jakąś formę gratyfikacji
np.: figloraj, basen, spacer.

Stomatologia Rodzinna AESTHETIC DENTAL specjalizuje się w leczeniu dzieci. Wykonujemy pełen zakres
zabiegów stomatologicznych łącznie z leczeniem z użyciem
gazu rozweselającego i w znieczuleniu ogólnym dla dzieci z
dentofobią.
Więcej informacji na stronie http://www.aestheticdental.pl
Kontakt telefoniczny z przychodniami: Bełchatów (44)
788 40 15 KOM: 693 777 359, Piotrków -TEL: (44) 788 46 10,
KOM: 690 930 840.
Oferujemy 20% rabat na koszt leczenia Państwa dzieci dla
osób, które przyniosą ten artykuł do naszej przychodni. Promocja ważna do końca roku 2012 i nie łączy się z innymi rabatami.
unikać również trzymania telefonu między barkiem i policzkiem,
gdyż może to doprowadzić do naciągnięcia mięśni karku i w konsekwencji do bólu, a gdy przerodzi
się taka pozycja w nawyk może doprowadzić do uszkodzenia dysków
między kręgami.
Nie da się też ukryć, że odpowiednio dobrane ćwiczenia na kręgosłup są jedną z najlepszych metod na bóle pleców. Ważna jest tu
jednak regularność wykonywania
ćwiczeń. Do jednych z najprostszych ćwiczeń należą te wykonywane w pozycji leżącej. Najlepiej
wykonywać je na podłożu o średniej twardości, najlepiej materacu. Możemy na przykład leżąc na
plecach zgiąć kolana, a następnie
wspierając się na piętach i łopatkach unieś biodra i wytrzymać w
tej pozycji 10 sekund. Leżąc na
plecach warto też zrobić rowerek.
Dobrze też wpływa robienie kociego grzbietu.
Kręgosłup lubi ruch. Najlepszy
jest jednak umiarkowany wysiłek,
który go zbytnio nie obciąża. Lepiej unikać gwałtownych ruchów
oraz wymachów i zrezygnować z
uprawiania narciarstwa zjazdowego, tenisa czy wioślarstwa. Za to

zbawienny wpływ ma pływanie,
zwłaszcza kraulem i na grzbiecie,
marsze, Nordic Walking.
Ważna jest też dbałość o odpowiednią dietę. Powinna ona zawierać odpowiednią ilość wapnia(dużo
wapnia jest w kapuście, znacznie
więcej niż w produktach mlecznych) i witamin z grupy B.
Wszelkie problemy związane
z kręgosłupem utrudniają życie,
pracę a także aktywność ruchową.
Warto, więc wykonując codzienne
czynności pamiętać, aby wykonywać je nie obciążając naszego kręgosłupa, a poświęcając codziennie
kilka minut na ćwiczenia możemy
zaoszczędzić sobie wielu dolegliwości i bólu w przyszłości.
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Warto przeczytać Warto posłuchać

Kres i początek
George Weigel

Wielkie podsumowanie
pontyfikatu Jana Pawła II.
Kiedy ukazał się Świadek
nadziei, George Weigel
przyrzekł Janowi Pawłowi
II, że pewnego dnia dokończy opowieść o jego
życiu. Kres i początek jest
wypełnieniem tej złożonej
Ojcu Świętemu obietnicy.
To owoc dziesięcioletniej
pracy autora, zamknięcie
i uzupełnienie najlepszej
biografii papieża.
Korzystając z nieznanych
wcześniej dokumentów KGB,
Stasi i Służby Bezpieczeństwa, George Weigel rysuje
wnikliwy portret człowieka,
który pokazał światu moralne
bankructwo komunistycznej
ideologii.
Międzynarodowa
perspektywa i unikalna wiedza
o kulisach działania światowej
dyplomacji pozwoliła autorowi wyczerpująco przedstawić
ogromną rolę Jana Pawła II w
upadku komunizmu.
Kres i początek to także
przejmujący opis ostatnich
bardzo trudnych lat pontyfikatu, kiedy Jan Paweł II zmagał
się z cierpieniem, postępującą
chorobą, krytyką swojego nauczania i głośnymi skandalami w Kościele.

Przepływamy
Kiedyś skarżyła się na nudę i jak sama przyznaje - pielęgnowała w sobie smutek. Dzisiaj to już
nieaktualne. Poznajcie odmienioną Grażynę Łobaszewską, która
celebruje każdy dzień, bierze się
ze światem i swoją wrodzoną me-

lancholią za barki i... „zaprasza na
plażę”. Wielka dama polskiej piosenki przypomina płytą „Przepływamy”, dlaczego uważa się ją za

jeden z najważniejszych głosów
i najwybitniejszych osobowości
polskiej muzyki rozrywkowej. Nie
próżnowała przez ostatnie lata.
Koncertowała, nagrywała - chociażby świetne albumy z piosenkami Krzysztofa Logana Tomaszewsk iego
i
Czesława
Niemena - a
w
wolnych
chwilach
pracowała
z
młodymi
ludźmi, zdradzając im tajniki swojego
fachu. Ale na
nowy autorski materiał
Grażyny Łobaszewsk iej
czekaliśmy
k i l k a n a ś c ie
lat i pewnie
czekalibyśmy
dłużej, gdyby
nie upór i entuzjazm kompozytora
- Darka Janusa. „Zakodował sobie, że chce nagrać płytę z Łobaszewską - i tak zrobił.

Alosza Awdiejew

Jestem tutaj
Książka George’a Weigla
to dzieło jedyne w swoim rodzaju, przełomowe podsumowanie życia i nauczania pol-

skiego papieża - człowieka,
który zmienił losy Kościoła i
świata.

Księgarnia

W

poleca:

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 wrogom

Tom Clancy

7. Grona gniewu

John Steinbeck

8. Krok do szczęścia

Anna Ficner-Ogonowska

9. Wokół Medjugorie

Diego Manetti, Irena Burchacka

10. Alfabet Tischnera

Grażyna Łobaszewska

Józef Tischner

Po wielkim sukcesie wydanej
w 2010 r. płyty „Alosza na Bis”
Polskie Radio prezentuje nowy
album zawierający zestawienie
kolejnych, najlepszych utworów
w wykonaniu Aloszy Awdiejewa. Jest to swoiste „ the best of”
tego artysty a zarazem ciąg dalszy tamtej edycji. Alosza bawiąc
koncertową publiczność sięga po
humor dawnej Odessy i współczesną satyrę na naszą, wspólną z

wszystkimi Słowianami, postkomunistyczną rzeczywistość.
Okrasza to piosenkami rosyjskimi lub z polskim tekstem, ale
nawiązującymi do jego pochodzenia. Mamy tu staranny wybór
takich utworów, gdzie pobrzmiewają nuty cygańskie, żydowskie,
odeskie. Pojawia się autorska, refleksyjna ballada a nawet przebój
z zapomnianego musicalu. Po raz
kolejny mamy więc do czynienia
z przeplataniem stylów i
nastrojów, które spaja jednolite brzmienie Aloszowego zespołu. Marek Piątek i
Kazimierz Adamczyk (tym
razem na gitarze basowej)
budują solidny fundament
gitarowy będący siłą napędową śpiewanych przez Aloszę piosenek. Rozszerzony
o użycie gitary cygańskiej
akompaniament ten chwilami ożywa własnym życiem
i staje się wartością samą w
sobie.
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Gotuj z nami

Sałatka z kurczakiem
i oreganoi
 Czas przygotowywania: 60 min

Danie dla: 4-5 osób
Potrzebne składniki:

► 1 podwójny ﬁlet z kurczaka
► 1 puszka kukurydzy
► 1 puszka ananasa w plastrach
► 30 dag żółtego sera
► 1/2 pora
► opakowanie oregano
► olej
► majonez
► sól

Wydawca Gazety Regionalnej
poszukuje dynamicznych
i kreatywnych osób
do współpracy przy tworzeniu Gazety.
CV prosimy przesyłać
na adres Redakcji WGR:

Sposób przygotowania:
Filet myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Mięso smażymy na rozgrzanym oleju około
15 minut, często mieszając a następnie dodajemy oregano. Po usmażeniu odstawiamy do
ostygnięcia. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Kukurydzę i ananasa odsączamy.
Ananasa kroimy w kostkę. Pora kroimy w cienkie półplasterki. Wszystkie składniki mieszamy, dodając majonez i sól. Wstawiamy do lodówki na godzinę.
W

Nie daj się zimie

O tym że odpowiednia dieta może zwiększyć odporność organizmu wiemy od dawna. Także od dawna większość z nas nie bierze tego pod uwagę. Przełom jesieni i zimy oraz związane z nim zwiększenie
zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych sprawiają że zwiększa się spożycie często drogich leków. Na nasze nieszczęście bywa i tak że leki te nie są skuteczne. Zapominamy lub lekceważymy
tzw. domowe sposoby na zwiększenie odporności i zachowanie zdrowia.
W ostatnich dniach zima nas
nie rozpieszcza, znaczne mrozy
skłaniają do zastanowienia jak
zwiększyć odporność naszych organizmów. Od dawna wiadomo że
odpowiednia dieta może w sposób
istotny zwiększyć tą odporność.
Organizm nasz narażony na wychłodzenie potrzebuje większej ilości energii. Ogromne znaczenie ma
regularne spożywanie posiłków w
tym szczególnie śniadania. Właśnie teraz gdy zwiększa się zachorowalność na grypę, warto wrócić do
sprawdzonych przez nasze babcie
sposobów na uniknięcie zachorowań. Jednym z takich sposobów
jest codzienne picie soku z marchwi, zawiera on wielką ilość beta-

karotenu który wzmacnia system
obronny organizmu. Sok z malin
działa na organizm jak aspiryna rozgrzewająco i przeciw zapalnie.
Gdy już dojdzie do infekcji dobrze
jest spożywać kapustę i kalafior.
Substancje zawarte w tych warzywach niszczą wirusy. Naturalnym
antybiotykiem jest imbir, który
możemy z powodzeniem spożywać
go podczas ostrych infekcji. Wykazuje on najsilniejsze działanie z
naturalnych środków, możemy go
spożywać w znacznych ilościach
bez skutków ubocznych. Warto
spożywać w tym okresie czosnek
Zawiera on wiele substancji czynnie niszczących wirusy i bakterie.
Gdy mamy katar i zatkane zatoki

warto spożywać potrawy z dużą
zawartością chrzanu i musztardy.
W przypadku zatrucia i grypy żołądkowej rewelacyjnie działają banany, absorbują wirusy i różne toksyny które wraz z niestrawionymi
resztkami są następnie wydalane.
Jeżeli przeziębimy sobie pęcherz,
dobrze jest spożywać żurawiny.
Podobnie jak w przypadku kuracji antybiotykami, musimy jednak
uzbroić się w cierpliwość nasza
kuracja Babuni powinna trwać co
najmniej tydzień. Przez ten okres
musimy dostarczyć organizmowi
jak najwięcej substancji czynnych i
zadbać o to by się nie przemęczać.
Dobre zdrowie na pewno powróci.
Agnieszka Wlczyńska

reklama@gazeta-wiesci.pl
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Fiat 500L
i „Dawno temu w Ameryce”
W Rzymie odbyła się projekcja wersji reżyserskiej arcydzieła Sergio Leone z dodatkowymi 20
minutami nieznanych scen, odpowiadająca oryginalnemu zamysłowi reżysera.
Przy tej okazji prezentowany był Fiat 500L, „City Lounge”, który łączy „dziedziczony styl”
Pięćsetki z funkcjonalnością designu „Made in Fiat”.

Flota samochodów Fiat towarzyszyła gościom na czerwonym
dywanie podczas włoskiej premiery filmu.
Ruszył konkurs na stronie internetowej, w którym można wygrać tygodniową podróż do Stanów Zjednoczonych za kierownicą
samochodu Fiat, by poczuć klimat,
o którym opowiada film „Dawno
temu w Ameryce”.
Wczoraj wieczorem odbyła
się w Rzymie premiera wersji reżyserskiej, czyli „director’s cut”
filmu „Dawno temu w Ameryce”,
ostatniego arcydzieła Sergio Leone - odpowiadająca oryginalnemu
zamysłowi reżysera, z nieznanymi
dotąd scenami oraz oryginalnym
dubbingiem. Zrekonstruowaniem
filmu, na czym zależało bardzo
rodzinie Leone, zajęła się Filmoteka w Bolonii, a sponsorami zostali firma Gucci i fundacja Film
Foundation Martina Scorsese.
Premiera odbyła się w kinie
Moderno The Space na Placu Republiki (Piazza della Repubblica),
w obecności międzynarodowych

gwiazd kultury i świata filmu.
Głównym Sponsorem tej prestiżowej imprezy była firma Fiat,
która prezentuje swoją ostatnią
nowość: 500L. Publiczność mogła
podziwiać ten nowy model Fiata
(prezentowany tuż obok czerwonego dywanu), łączący w sobie
„dziedziczony styl” Pięćsetki z
funkcjonalnością designu „Made
in Fiat”.
W wyniku tej niezwykłego mariażu powstał koncept samochodu
miejskiego, który z założenia redefiniuje kategorię samochodu
kompaktowego przeznaczonego
dla współczesnej rodziny, wpisując się jednocześnie w sferę stricte
emocjonalną i rozwijając niektóre elementy wyróżniające model
500.
W roku 1984 odbyła się kinowa premiera filmu „Dawno temu
w Ameryce”, arcydzieła w reżyserii Sergio Leone, które było bardzo bliskie Jego sercu. Epokowe
dzieło, które w początkowej wersji trwało cztery godziny i skrócone już przez samego Leone,

zostało dodatkowo obcięte
przez producenta, powodując utratę wielu ważnych
scen i rozwoju akcji typu
„flashback”, o którym myślał Leone. Teraz, po prawie trzydziestu latach od
premiery, zrekonstruowana
wersja z dodanymi dotąd
nieznanymi scenami i w
ostatecznym kształcie, odpowiadającym
oryginalnemu zamysłowi reżysera,
powraca na ekrany w 100
salach kinowych we Włoszech, począwszy od 19
października.
Jeśli zatem wersja reżyserska, filmu „Dawno temu
w Ameryce” jest specjalną wersją
rozszerzoną („extended version’)
arcydzieła Sergio Leone, w ten
sam sposób Fiat 500L stanowi
innowacyjną, rozszerzoną wersję
Pięćsetki - arcydzieła designu samochodowego, która dziś dorasta
i gotowa jest łączyć i „pomieścić”
w sobie drobne przyjemności i
wielkie emocje jednocześnie nasze pociechy, przyjaciół, urok
podróży, fajną muzykę i radość z
dobrego towarzystwa - kreując w
unikalny sposób nowy projekt samochodu funkcjonalnego i praktycznego.
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10 000 000
samochodów

Dziś z linii montażowych tyskiego zakładu Fiat Auto Poland
zjechał jubileuszowy 10-milionowy samochód. Tyle samochodów wyprodukowały w ciągu swojej 41-letniej historii zakłady
w Bielsku-Białej i w Tychach.
Początki rozwoju przemysłu samochodowego na Śląsku sięgają roku 1971, kiedy
to z linii dawnej FSM w Bielsku-Białej, zjechały pierwsze
Syreny. Dynamiczny rozwój
dawnej Fabryki Samochodów
Małolitrażowych, (powstałej
na bazie WSM-u), następuje
od roku 1973, kiedy to na liniach produkcyjnych zakładu
w Bielsku-Białej zaczęto montować Fiaty 126, w wyniku licencji zakupionej przez polski
rząd, a w Tychach uruchomiono budowę nowego zakładu,
który rozpoczął działalność
produkcyjną jesienią 1975
roku.
W ciągu tych minionych
lat, bielski zakład od końca
1971 roku do września 2000
roku, kiedy to produkcja została przeniesiona do tyskiego zakładu, wyprodukował 1
722 596 samochodów (modele: 126, 127, Uno, Siena, Palio
Weekend).
Produkcja samochodów w
tyskim zakładzie rozpoczęła
się we wrześniu 1975 roku, a
z linii montażowych zaczęły
zjeżdżać pierwsze Maluchy
(Fiat 126p). Od tego czasu
wiele się zmieniło w tyskim
zakładzie. Inwestycje związane z uruchomieniem produk-

cji kolejnych, nowych modeli
uczyniły tyską fabrykę Fiata
jedną z najnowocześniejszych
w światowym przemyśle motoryzacyjnym, którego organizacja produkcji spełnia światowe
standardy WCM (Word Class
Manufacturing), a produkowane
w niej samochody plasują się w
czołówce rankingów niezawodności. Dwa produkowane samochody: Fiat Panda i Fiat 500
zdobyły tytuły Car of The Year.
W swej 37-letniej działalności tyski zakład, który do maja
1992 roku był częścią dawnej
FSM, a obecnie jest jednym z
zakładów Fiata, wyprodukował
8 277 404 samochody (modele:
126, Uno/Innocenti, Siena, Palio Weekend, Cinquecento, Seicento, Panda Classic, 500/500C/
Abarth, Lancia Ypsilon, Ford
KA, a także w systemie SKD
- Ducato, Punto, Bravo/Brava,
Marea).
W zakładach dawnej FSM
wyprodukowano 3 349 487 samochodów, a w Fiat Auto Poland 6 650 513.
Jubileuszowym 10-milionowym samochodem okazał się
Fiat 500C 1,2 w kolorze czerwonym „rosso corsa” (wersja Lounge), przeznaczony dla Klienta
w Niemczech.

W

REKLAMA

F.H. MOTO-ITALYA
Sprzedaż części do samochodów
FIAT i innych marek zachodnich
Tel. 46 874 818 36, tel. kom 602 295 871
95-060 Przecław 75A (koło Brzezin)

IDZIE ZIMA! Pamiętaj o wymianie opon!

www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Opoczno

Kradli
kable telekomunikacyjne
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Woli Krzysztoporskiej zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o kradzież kabli telekomunikacyjnych.
Do zdarzenia doszło na terenie
powiatu piotrkowskiego w pierwszych dniach października. Z policyjnych ustaleń wynika, że operator koparki odkopywał nieużywaną
linię telekomunikacyjną, a dwaj
mężczyźni (z Łodzi) wyciągali
z ziemi kabel a następnie cieli
go na 1,5 metrowe odcinki, by
sprzedać jako złom. Właściciel
koparki wykonywał prace ziemne
na zlecenie dwóch łodzian. Nie
wiedział, że pomaga przestępcom.
Łodzianie przyjeżdżali seatem
cordoba. Na podstawie obserwacji
i uzyskanych informacji policyjni
wywiadowcy namierzyli seata.
37-letni kierowca i jego 34-letni
pasażer zostali zatrzymani w policyjnym areszcie do wyjaśnienia.
Za kradzież grozi im kara do 5

sprawie i wylegitymować chłopca.
Okazało się, że rowerzystą
był
16-letni
krakowianin,
który uciekł z Młodzieżowego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ossie. Nieletni przyznał
się do kradzieży roweru. Finał tej
sprawy jest taki, że rower powrócił
do właściciela, a 16-letniego uciekiniera odwieziono do ośrodka.

Rawa Mazowiecka

lat pozbawienia wolności. Straty
poniesione przez operatora sieci

telekomunikacyjnej oszacowano
na ponad 20 tysięcy złotych.

Młody diler zatrzymany
Policjanci z Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego KPP Łódź Wschód zatrzymali 22-letniego
mężczyznę, który odpowie za handel, posiadanie i uprawę środków odurzających.
nimy dilerów, ustalili ostatecznie
tożsamość wskazywanych przestępców. Na podstawie wydanego
przez prokuratora zarządzenia,
16 października 2012 roku dokonano przeszukania w mieszkaniu
22-letniego mieszkańca powiatu
łódzkiego wschodniego, gdzie
zabezpieczono m.in. około 16 gramów marihuany, przygotowane do

osuszenia liście konopi indyjskich
oraz blisko dwumetrowy krzak tej
rośliny. 17 października w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Widzew
22-latek usłyszał zarzuty handlu,
uprawy i posiadania narkotyków.
Za te przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trwają pracę nad zatrzymaniem drugiego z dilerów.

Skierniewice

Śledztwo w sprawie
nieprawidłowości w Urzędzie Gminy
Wydział do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków
przez Wójta Gminy Skierniewice.
Z zebranych na chwilę
obecną materiałów wynika,
że Wójt Gminy Skierniewice
dopuścił się nieprawidłowości
w funkcjonowaniu swojego
urzędu przekraczając swoje
uprawnienia i nie dopełniając
ciążących na nim obowiązków

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Drzewicy będąc po
służbie zatrzymał 16–latka, który oprócz tego, że uciekł z
Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ossie,
to ukradł rower.
12 października 2012 r w
godzinach porannych policjant
jadący ulicą zauważył młodego
rowerzystę. Wygląd jednośladu
odpowiadał opisowi roweru, który
został skradziony dzień wcześniej
w rejonie pl. Wolności w Drzewicy. Zachowanie rowerzysty
wzbudziło podejrzenie policjanta,
więc postanowił bliżej przyjrzeć się

Koluszki

Przedmiotowe śledztwo zostało wyłączone z innej, zakończonej w 2011 roku sprawy narkotykowej. Początkowo nic nie
wskazywało na to, że ustalenie
sprawców tego przestępstwa będzie możliwe. Ten fakt nie zniechęcił jednak koluszkowskich
śledczych, którzy mrówczą pracą,
znając początkowo tylko pseudo-

Wychowanek MOS-W
miał podwójnego pecha

w zakresie modernizacji/remontu dróg gminnych z pominięciem przepisów ustawy
„ Prawo Zamówień Publicznych”. 16 października 2012
roku Prokurator nadzorujący, zarzucił Wójtowi Gminy
Skierniewice czyn z art. 231

par. 1 kk. Sprawa jest wielowątkowa, ma charakter rozwojowy, m.in. badane są subwencje unijne, o które ubiegała się
Gmina Skierniewice. Sprawa
jest cią gle badana.

W

Marihuanowa
wpadka

Policjanci z rawskiej Policji z patrolówki zatrzymali mężczyznę,
u którego znaleziono około dwóch kilogramów marihuany.
10 października 2012 około
godziny 11.30 na ul. Jeżowskiej
mundurowi z rawskiej komendy
Policji zauważyli mężczyznę,
który w przeszłości był zatrzymany za posiadanie narkotyków. Podczas legitymowania okazało się,
ze 26-letni mieszkaniec powiatu
rawskiego istotnie był wcześniej
za to notowany. Tym razem miał
w plecaku 22 dilerki z marihuaną
o łącznej wadze ponad 23 gramów.

Stróże prawa przeszukali także
dom mężczyzny, w którym dodatkowo znaleźli 1,88 kilograma
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci wyjaśniają
pochodzenie narkotyków. Treść
zarzutu będzie zależała od ustaleń
śledczych. Już za samo posiadanie znacznej ilości środków
odurzających grozi kara nawet do
10 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?
W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
Wynajem: od 4 zł/m2 W
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

www.gazeta-wiesci.pl
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Rozrywka

Horoskop
Waga 24.09-23.10
Twoje optymistyczne podejście do życia,
zdecydowanie pomoże
ci załatwić wiele spraw nie tylko
osobistych, ale i zawodowych. Jesteś szczęściarzem, więc sukces
zawodowy jest w twoim zasięgu.

gotówki w najbliższym czasie nie
ma co liczyć, ten kryzys i ciebie
dotknie.
Wodnik 21.01 – 19.02
Towarzyszyć ci będzie
optymistyczne nastawienie do podejmowanych
decyzji. Po prostu wierzysz
w ich powodzenie i oto właśnie
chodzi. W związkach partnerskich relacje umiarkowane, jak to
bywa w życiu, konfliktów nie da
się uniknąć.

Skorpion 24.10 – 22.11
To nie jest dobry
czas na podejmowanie
ważnych decyzji finansowych. Wymagają
one wnikliwego rozpatrzenia,
pochopna decyzja teraz jest zbyt
ryzykowna. Nie ulegaj namowom
osób, które nie są ci przyjazne.

Ryby 20.02 – 20.03
Po udanym wypoczynku czas na nadrobienie zaległości. Wykorzystaj swoją energię,
pomysłowość i zaangażowanie, a
wszystko pójdzie jak z płatka.

Strzelec 23.11 – 21.12
Strzelców w najbliższym czasie nie czeka
nuda. Swoje innowacyjne pomysły zaczną
wdrażać w życie, jednak z różnymi efektami. Kontroluj swoje wydatki, bo oszczędności zbyt szybko maleją.

Baran 21.03 – 20.04
Twoje nowatorskie
pomysły będą docenione. Pełnym sukcesem
zakończą się sprawy, z
którymi borykasz się już od dłuższego czasu.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Sprawy
zawodowe
mogą nie potoczyć się
po twojej myśli. Ale twój
upór, rozsądek i posiadana
wiedza, pozwolą pokonać napotykane przeszkody. Na przypływ
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Byk 21.04 – 20.05
Przed osobami spod
tego znaku czas wyjątkowo pracowity. Więc nie
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odkładaj ważnych obowiązków na
później, bo to nie jest dobre rozwiązanie.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nadszedł dla Bliźniąt
czas pełen sukcesów.
Wykorzystaj swoją szansę i to nie tylko w sprawach
zawodowych ale i osobistych. Zawarte nowe znajomości być może
warto podtrzymać na dłużej.
Rak 22.06 – 22.07
Pomyślnie załatwione
sprawy urzędowe, pomimo jesiennej ponurej
aury, wprawią cię w dobry
nastrój. Twoja sytuacja finansowa
ostatnio nie wyglądała najciekawiej, ale to już przeszłość.
Lew 23.07 – 23.08
Dla osób spod tego
znaku zapowiada się
pomyślny okres. Nawał pracy dobiega końca, wreszcie wyjdziesz na prostą.
Poczujesz potrzebę odpoczynku,
więc skorzystaj z nadarzającej się
okazji nieplanowanego wyjazdu.
Panna 24.08 – 23.09
Obowiązków ci przybędzie, ale mimo to
świetnie sobie z nimi poradzisz. Twoja intuicja z
reguły cię nie zawodzi w trafnym
podejmowaniu decyzji.

W
POZIOMO:
3) Ćwiczenie wykonywane dla osiągnięcia biegłości
(zwłaszcza ćwiczenie muzyczne)
7) Grupa osób związana wspólnymi,
ciasno pojmowanymi interesami;
klika, sitwa
8) Wyborca
9) Istota nadziemska; nimfa, rusałka
12) Znieczula
podczas operacji
16) Umiejętność wysławiania się; oratorstwo
20) Cyklon zwrotnikowy
24) Sportowy sprzęt
do rzucania
25) Maszyna drukarska do składania
tekstu
26) Potocznie: rzecz
rzadka, niezwykle
cenna

Wróżka Amanda

PIONOWO:
1) Znak firmowy
2) Gra dwiema pełnymo taliami kart
z dżokerami
3) Okres stu lat
4) Pracuje w kotłowni
5) Japońska sztuka
walki, podobna
do dżudo
6) Warsztat tkacki
9) Słoneczny razi w
oczy
10) Jajo jedwabnika
11) Waga towaru bez
opakowania
13) Drzewo Laury i Filona
14) Do gry w kometkę
15) Kiść owoców
17) Tłum, gromada
18) „Królewska” gra
19) Ryba dorszowata
21) Przedstawienie
szczegółów
22) Świecąca reklama nad sklepem
23) Znos statku

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
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SUDOKU

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.
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Humor

Wiszą na drzewie trzy leniwce i kłócą się, który jest bardziej leniwy. Pierwszy mowi:
- Wiecie chłopaki, idę sobie ulicą, patrzę, a tu worek złota na
ulicy leży, ale nie chciało mi się go podnieść.
Na to drugi:
- No widzicie, a ja ide sobie plażą i patrzę jak Claudia Schiffer
leży sobie naga i chce żeby ją przelecieć. No ale nie chiało mi się.
Trzeci:
- A wiecie chłopaki, ja ostatnio byłem w kinie, na strasznie
śmiesznej komedii, ale przez cały film płakałem.
- No co ty, na komedii i płakałeś?
- Bo siadłem sobie na jajka i nie chciało mi się wstać poprawić
...

- „Jaka wyborna kawa!” - chwalą goście panią domu.
- „Mąż przywiózł z Brazylii” - informuje chwalona.
- „I nie wystygła?” - dziwi się obecny policjant.

Kowalski zachęca żonę:
- „Poszłabyś do fryzjera i pomalowałabyś sobie włosy na rudo.”
- „Na rudo? A po co?”
- „Słyszałem, że rude kobiety mają większy temperament.”

12.10.-28.10.2012
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Nie czekaj
Ptak Outlet
– wielkie otwarcie konkurencja
33 tysięcy metrów kwadratowych, celebryci, tłumy ludzi i szaleństwo zakupów, czyli wielkie
otwarcie Ptak Outlet.
Podczas dwóch dni otwarcia
Ptak Outlet - najnowszej inwestycji i kolejnego etapu rozwoju Centrum Targowego Ptak SA
obiekt odwiedziło ponad 100 tys.
klientów. Ta frekwencja, jak podkreśla inwestor, miała przełożenie
na rekordowe obroty wszystkich
sklepów.
Zdecydowana większość sklepów kilkukrotnie przekroczyła
prognozowane progi sprzedażowe,
a niektóre odnotowały najlepszy
start w historii polskich centrów
outletowych.
- Dokładne raporty finansowe
poznamy w najbliższych dniach,
jednak po przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów z większością
najemców możemy już stwierdzić,
że Wielkie Otwarcie Ptak Outlet
okazało się ogromnym sukcesem.
To efekt naszej ciężkiej pracy przy
przygotowaniu całego projektu,
doskonałej współpracy z najemcami, firmą doradczą BOIG oraz
doskonale zaplanowanej strategii
marketingowej. Potwierdzają się
również nasze badania, z których
wynikało, że obiekt o takiej charakterystyce jest w centralnej Polsce bardzo potrzebny. Cieszymy
się niezmiernie, że odwiedziło nas
tysiące klientów z innych regionów kraju i zagranicy, co świadczy
o tym, że obiekt będzie outletem

W

ogólnopolskim o międzynarodowym znaczeniu i niebawem może
konkurować z takimi gigantami
jak np. outlet w Pandorfie - mówi
Tomasz Szypuła, członek Rady
Nadzorczej Centrum Targowego
Ptak SA.
Inwestor potwierdza, że niezwłocznie przystępuje do komercjalizacji drugiej fazy. Do końca
roku Zarząd Centrum Targowego
Ptak SA poda do publicznej wiadomości informacje o nowych lokalizacjach i terminach rozpoczęcia budowy kolejnych outletów.
Przewiduje się, że w przeciągu
2 lat mogą powstać cztery nowe
obiekty Ptak Outlet.

Ptak Outlet wybudowany
przez Centrum Targowe Ptak SA
w Rzgowie koło Łodzi jest największym tego typu obiektem w
Polsce. Ptak Outlet jest zlokalizowany w odległości 10 km od
Łodzi i 12 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Łodzi,
przy drodze krajowej Cieszyn
– Gdańsk.
Budynek Ptak Outlet nawiązuje wyglądem do XIX-wiecznej
architektury fabrykanckiej Łodzi.
Powstał na działce o powierzchni
80 tysięcy mkw. Zespół obiektów będzie miał 33 tys. mkw. powierzchni oraz ponad 1500 miejsc
parkingowych.

nie œpi!

To miejsce czeka na
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