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Dokończenie na str 2.

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

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

Budowa kościoła rozpoczęta
Brzeziny

20 października 2012 r., ruszyła budowa Parafii Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej w Brzezinach wraz z zapleczem administracyjno-mieszkalnym.

Bełchatów

Pijana matka 
spowodowała kolizję
W Bełchatowie zatrzymano pijaną kobietę, która wioząc swoje dziecko spo-
wodowała kolizję. Dokończenie na str 3.

Ziemia rawska w okresie 
I wojny światowej
Wybuch I wojny światowej w 1914 roku stworzył dla Polaków dogodną ko-
niunkturę polityczną sprzyjającą odzyskaniu niepodległości

Rawa Mazowiecka

Dokończenie na str 9.

O problemach demokra-
cji prof. Stefan Niesiołowski 
mówił w swoim wykładzie na 
inauguracji roku akademic-
kiego 2012/2013 w Społecz-
nej Akademii Nauk w Piotr-
kowie. Profesor przedstawił 
m.in. historię odbudowania 

Problemy 
demokracji w Polsce
Pornografia, prostytucja, narkomania, powolność działania wymiaru spra-
wiedliwości – na te i inne problemy polskiej demokracji w rozmowie z nami 
wskazał prof. Stefan Niesiołowski, poseł na Sejm RP.

w naszym kraju demokracji. 
Stefan Niesiołowski podkre-
ślił również, że w skali globu, 
spór pomiędzy demokracją a 
dyktaturą jest rozstrzygnięty 
na korzyść tej pierwszej. W 
dalszej części wykładu poseł 
przedstawił problemy z ja-

kimi boryka się nasz system 
polityczny.

Tak, jak zapowiadaliśmy 
w poprzednim numerze ga-
zety, poniżej przedstawiamy 
Państwu wywiad przeprowa-
dzony z posłem Niesiołow-
skim. 

Dokończenie na str 8.

Wydawca Gazety Regionalnej 
poszukuje dynamicznych i kreatywnych osób do współpracy przy two-

rzeniu Gazety. CV prosimy przesyłać na adres Redakcji WGR:

reklama@gazeta-wiesci.pl

Podwyżka 
podatku od nieruchomości

Piotrków Trybunalski

Dokończenie na str 7.
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Plany budowy na rok 
2012 obejmują doprowa-
dzenie fundamentów do 
stanu „0”, jednak jak mówi 
ks. Marek Balcerak, pro-
boszcz Parafii NMPC w 
Brzezinach, realizacja za-
łożonego planu uzależnio-
na jest od czynników ze-
wnętrznych, w tym przede 
wszystkim od pogody.

- Po wyprowadzeniu 
fundamentów zaplanowa-
no kanoniczny etap bu-
dowy, czyli poświęcenie 
i wmurowanie kamienia 
węgielnego przywiezione-
go z pielgrzymki do Zie-
mi Świętej – informuje ks. 
Marek Balcerak.

Ekipa budowlana po-
chodzi z Pabianic i jest 
kierowana przez Mariana 
Kamińskiego. W swoim 
dorobku ma m.in. budo-
wę Hospicjum przy Para-
fii Chrystusa Króla. In-
spektorem nadzoru jest 
mgr inż. Wojciech Knera. 
Sporządzony projekt ar-
chitektoniczno-budowla-
ny przedstawiony został 
mieszkańcom w postaci 
wizualizacji komputerowej 
wykonanej i przedstawio-
nej przez inż. arch. Marlenę 
Lewińską podczas odpustu 

Budowa 
kościoła rozpoczęta

Brzeziny

20 października 2012 r., ruszyła budowa Parafii Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej w Brzezinach wraz z zapleczem administracyjno-mieszkalnym.

parafialnego 26 sierpnia br. 
- Wizualizacja spotkała się 
z aprobatą parafian - do-
daje ks. Marek Balcerak, 
przytaczając opinię jedne-
go z parafian: „jeżeli obiekt 
będzie wyglądał tak jak na 
wizualizacji będzie pięk-
nie”. Akceptacja projektu 
przez mieszkańców jest 
niewątpliwe ukoronowa-
niem ciężkiej pracy włożo-
nej w jego wykonanie. Nad 
projektem pracowało grono 
specjalistów, tj. mgr inż. 
arch. Jan Gorgul - główny 
projektant, mgr inż. arch. 
Teodozja Neumann – opra-
cowanie projektowe, inż. 
arch. Marlena Lewińska 
– współpraca projektowa 
oraz inni branżyści. 

Usytuowanie kościoła 
zostało ustalone w trak-
cie projektowania kaplicy. 
Świątynię rozwiązano w 
osi podłużnej w kierunku 
wschód - zachód, sytuując 
wejście główne od strony 
ulicy Wyszyńskiego. Za-
plecze z zakrystią, pleba-
nią oraz część mieszkalna 
znajdować się będą po stro-
nie południowej, tworząc 
integralną całość z kościo-
łem. Wejście do kościoła 
oraz budynków towarzy-
szących poprzedzać będzie 

plac procesyjny. Od stro-
ny północnej usytuowana 
zostanie wieża dzwonna, 
która ściśle powiązana bę-
dzie z kościołem za pomo-
cą trejażu tzw. żelbetowej 
konstrukcji. Między nawą 
kościoła a budynkiem ple-
bani zaplanowano niewiel-
ki zieleniec. Główne wej-
ście kościoła zdobić będzie 
portal kamienny w odcie-
niach cegły. Główna część 
elewacji frontowej kościoła 
wykonana zostanie z płyt 
kamiennych w ciepłych 
odcieniach szarości, na-
tomiast całość wykonana 
będzie z wysokiej jakości 
cegły pełnej, palonej, ręcz-
nie formowanej tzw. ce-
gły hoffmana.  We froncie 
kościoła będzie witraż w 
kształcie koła, najprawdo-
podobniej przedstawiający 
Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny w Częstocho-
wie.

Zgodnie z projektem, 
w kościele przewidziano 
220 miejsc siedzących. W 
części ołtarzowej znajdo-
wać się będą abstrakcyjne 
witraże oraz w samym cen-
trum obraz Najświętszej 
Maryi Panny Częstochow-
skiej.

Paulina Siucińska

Nie bądź obojętny
Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, kiedy pada śnieg, nie za-
pominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądź-
my obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony 
na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś 
życie.

Jak co roku, 
w chwili gdy w 
naszym kraju 
spadnie pierw-
szy śnieg, a 
temperatury na 
zewnątrz spad-
ną poniżej zera, 
zwracamy się 
do wszystkich z 
apelem o to, aby 
nie byli obojętni 
na czyjąś krzyw-
dę. Chodzi tu 
oczywiście o 
osoby, które 
mogą cierpieć z 
powodu zimna. Należy pa-
miętać, że na wychłodzenie 
organizmu są szczególnie 
narażeni bezdomni, osoby 
starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. 
Jeśli widzimy takiego czło-
wieka, nie wahajmy się za-
dzwonić na numer alarmo-
wy aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde ta-
kie zgłoszenie jest natych-
miast sprawdzane.

Policjanci pełniący służ-
bę patrolową sprawdzają 
miejsca, w których mogą 
nocować osoby bezdomne. 
Są to zazwyczaj pustostany, 
ogródki działkowe, altanki. 
Aby się rozgrzać bardzo 
często w takich miejscach 
rozpalają ogniska, co bywa 
bardzo niebezpieczne. 
Funkcjonariusze odnajdu-
jący takie osoby zawsze 
proponują przewiezienie ich 
do ośrodków, w których jest 
ciepło, gdzie mogą zjeść 
ciepły posiłek i przespać się 
w normalnych warunkach. 
Jeśli ktoś zauważy taką 
osobę, która może potrze-
bować pomocy nie należy 
zwlekać z czasem, tylko jak 
najszybciej wykręcić numer 
alarmowy.

Zimową porą na wy-
chłodzenie organizmu są 
także szczególnie narażone 
osoby starsze. Jeśli znamy 
kogoś starszego, żyjącego 
samotnie nie wstydźmy się 
sprawdzić i spytać czy po-
trzebuje naszej pomocy. Na-
leży pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka 
osoba otrzyma opiekę i bę-
dzie bezpieczna.

Jednym z najczęstszych 
a zarazem najbardziej myl-
nych mitów jest ten, że na 
rozgrzewkę najlepszy jest 
alkohol. To nieprawda. Fak-
tycznie przez chwilę osoba 
pijąca czuje ciepło, to jed-
nak za chwilę jej organizm 
jest jeszcze bardziej narażo-
ny na wyziębienie. Dużym 
niebezpieczeństwem jest 
wychodzenie na dwór bę-
dąc pod wpływem alkoholu. 
Wystarczy chwila nieuwagi, 
śliska, nierówna nawierzch-
nia i można się potknąć, 
wywrócić i nie mieć siły się 

podnieść. Wtedy o tragedię 
nietrudno. Dlatego też nie 
należy przechodzić obojęt-
nie obok osób po alkoholu 
podczas silnych mrozów. Tu 
także wystarczy wykręcić 
numer alarmowy i poinfor-
mować policjantów o takim 
przypadku. On także nie 
pozostanie bez odpowiedzi. 
Funkcjonariusze reagują na 
każde zgłoszenie i niekie-
dy to właśnie jeden telefon 
może zadecydować o czy-
imś życiu. 

Komenda Główna Policji
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Dawno temu w Amery-
ce...

... a dokładniej pół wieku 
temu astronauci amerykań-
scy zaczęli regularnie latać 
w Kosmos a nawet lądować 
na Księżycu. Wśród licz-
nych problemów, z którymi 
musieli sobie poradzić były 
nie tylko kwestie technicz-
ne, ale i zdrowotne. Wiele 
z nich mogliśmy obejrzeć 
w filmie „Apollo 13” ale 
mało kto wie, że jedno z 
głównych niebezpieczeństw 
- niebezpieczeństwo zatru-
cia pokarmowego udało się 
wyeliminować w zarodku 
a żaden z astronautów nie 
cierpiał na rozstrój żołąd-
ka. Było to zasługą specja-
listów, którzy stworzyli i 
wdrożyli System Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych 
Punktów Kontroli znany 
bardziej jako HACCP. Jak 

HACCP - 
pomysł z kosmosu 
w polskim słoiku

każdy dobry pomysł  „z 
kosmosu” został on szybko 
podchwycony przez „prze-
mysł naziemny” a przez pół 
wieku trafił pod strzechy 
w całym cywilizowanym 
świecie.

Nie tak dawno temu w 
Polsce...

... a dokładniej od 2004 
roku również wszystkie 
polskie firmy przetwórstwa 
spożywczego są zobowią-
zane do wdrożenia i sto-
sowania systemu HACCP. 
Do tej pory trudnością była 
odpowiednia ilość pienię-
dzy na szkolenia, zwłaszcza 
nowo przyjętych pracowni-
ków firmy, co odbijało się 
na funkcjonowaniu syste-
mu w firmach, zwłaszcza 
mniejszych. Na szczęście tę 
barierę udało się przezwy-
ciężyć.

Teraz w województwie 
łódzkim!

„Wzrost kompetencji 
pracowników sektora prze-
twórstwa rolno-spożyw-
czego poprzez szkolenia i 
doradztwo w zakresie sys-
temu HACCP” to projekt 
szkoleniowo-doradczy do-
finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, działanie 
8.1.1 Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

 W ramach projektu mi-
kro, małe i średnie przed-
siębiorstwa z województwa 
łódzkiego mogą ZA DAR-
MO skorzystać z komplek-
sowych szkoleń z zakre-
su HACCP a właściciele, 
wspólnicy i pracownicy 
tych przedsiębiorstw uzy-
skać, potwierdzone zgod-
nym z wymogami MEN 
certyfikatem, kwalifikacje 
pełnomocnika lub audytora 
wewn. Systemu HACCP.  

Firma, w której system 
zapewnienia jakości i bez-
pieczeństwa jest w ludziach 
a nie tylko na papierze, to 
pewny partner w interesach 
a sprzedaż i wykorzystanie 
jego produktów nie grozi 
przykrymi niespodzianka-
mi. Warto skorzystać z tej 
szansy!

Zapraszamy na bez-
płatne szkolenia:

Audytor Wewnętrzny 
systemu HACCP

Pełnomocnik ds. syste-
mu HACCP

Najbliższe szkolenia 
odbędą się m.in. w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, 
Sieradzu oraz Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Pełna informacja na te-
mat projektu i sposobu zgła-
szania się na szkolenia znaj-
duje się na stronie: www.
szkolenia-haccp.com.pl 
oraz pod numerem telefonu 
(44) 739 22 51

SKORZYSTAJ Z TEJ 
SZANSY!

REKLAMA

Kierująca samochodem 
renault laguna 36-letnia 
bełchatowianka zjechała na 
przeciwległy pas ruchu, do-
prowadzając do zderzenia z 
mazdą 323, którą kierował 
19-latek. Przeprowadzone 
przez policjantów badanie 
trzeźwości wykazało,  że 
kobieta posiada  w organi-
zmie 2,56 promila alkoho-
lu. Kierowcy samochodów 
uczestniczących w kolizji 
oraz 8-letnia dziewczynka 
- przewożona w foteliku w 
renaulcie, nie doznali obra-
żeń ciała. Po wytrzeźwieniu 
bełchatowianka usłyszy za-

Bełchatów

Pijana 
matka 
spowodowała kolizję
W Bełchatowie zatrzymano pijaną kobietę, która wioząc swoje dziecko 
spowodowała kolizję. Do zdarzenia doszło 23 października 2012 roku 
na ulicy Częstochowskiej.

rzut kierowania samocho-
dem w stanie nietrzeźwości, 
za co grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności 

oraz prawdopodobnie zo-
stanie oskarżona o naraże-
nie na niebezpieczeństwo 
swojego dziecka.

REKLAMA
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Uczniowski Klub Spor-
towy „Lider” Brzeziny po-
wstał w listopadzie 2010 r. 
Jego założycielem i Preze-
sem jest Witold Sikorski. 
Nabór chłopców do sekcji 
piłki nożnej prowadzony był 
od stycznia do marca 2011 r. 
Z początkiem marca 2011 r. 
rozpoczęto pracę  szkole-
niową chłopców w dwóch 
kategoriach wiekowych, w 
sumie było to około 55 za-
wodników.

Od września 2011 r. star-
sza z grup rozpoczęła zma-
gania w lidze piłki nożnej 
– rozgrywkach organizowa-
nych przez Łódzki Związek 
Piłki Nożnej klasyfikując 
się na 3 miejscu w tabeli. 
Młodsza grupa rozgrywała 
w tym czasie mecze towa-
rzyskie.

Obecnie w Klubie pro-
wadzona jest praca szkole-
niowa w 3 grupach wieko-
wych liczących łącznie 65 

Chłopaki z Lidera mają powera!!!
Brzeziny

„Hej, hej, joł, joł, chłopaki z Lidera mają powera” - takim okrzykiem młodzi piłkarze Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Lider” Brzeziny rozpoczynają każdy trening i każdy mecz.

młodych piłkarzy: najmłod-
sza grupa 5-8 lat, średnia 
grupa 9-10 lat, najstarsza 
grupa 11-12 lat.

Trenerami UKS „Lider” 
Brzeziny są Witold Sikor-

ski (grupa najmłodsza) i 
Adam Koralewski (grupa 
średnia i grupa najstarsza). 
U podstaw tworzenia klubu 
leży misja upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, 
a co za tym idzie promo-
cja zdrowego stylu życia 
jak również wychowanie i 
edukacja dzieci i młodzieży 
z uwzględnieniem idei fair 
play. UKS „Lider” Brzezi-
ny realizuje swoje cele w 
codziennej pracy z dziećmi 
i młodzieżą podczas trenin-
gów jak również podczas 
obozów rekreacyjno-spor-

towych.
Prezes Klubu informuje, 

iż w dalszym ciągu prowa-
dzony jest nabór chętnych 
do każdej grupy wiekowej. 
Wszelkie informacje udzie-
lane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16.30-
18.30 w trakcie trwania 
treningów (Boisko przy Ze-
spole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Brzezinach, ul. 
Konstytucji 3-go Maja 5).

ŻYCZYMY SUKCE-
SÓW!!!! 

Paulina Siucińska

REKLAMA
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lub kup nieruchomość

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

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

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

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

Podczas zatrzymania 
policjanci ujawnili w jego 
mieszkaniu nielegalny po-
bór energii elektrycznej. 

26 października 2012 
roku funkcjonariusze Wy-
działu Kryminalnego ko-
mendy w Koluszkach, w 
związku z informacją o 
poszukiwanym przez sąd 
mężczyźnie, pojechali do 
wsi w gminie Nowosol-
na. W trakcie zatrzymania 
61-latka funkcjonariusze 
zwrócili uwagę na włą-
czony telewizor oraz inny 
sprzęt. Czujni stróże prawa 
podejrzewając, że mężczy-

Koluszki

Zatrzymano 
poszukiwanego 
mężczyznę
Dzięki czujności koluszkowskich kryminalnych 
poszukiwany mieszkaniec powiatu łódzkiego 
wschodniego odpowie przed sądem za kolejne 
przestępstwo.

zna czerpie prąd nielegal-
nie sprawdzili przydomowy 
licznik energii. Okazało 
się, że przeczucie ich nie 
zawiodło. Mimo włączenia 
kilku urządzeń, tarcza licz-
nika nie wskazywała poboru 
energii. Zakład Energetycz-
ny w Zgierzu szacuje stra-
ty. Zarzut kradzieży prądu 
mężczyzna usłyszy już za 
murami łódzkiego aresztu, 
w którym został osadzony 
za wcześniejsze przestęp-
stwo. Za kradzież energii 
elektrycznej kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat po-
zbawienia wolności.

IDZIE ZIMA! Pamiętaj o wymianie opon!

W

W
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BełchatówPiotrków Trybunalski

1 listopada to Dzień 
Wszystkich Świętych, czyli 
tych, którzy są zbawieni i 
cieszą się życiem wiecznym. 
Natomiast 2 listopada to 
Dzień Zaduszny, w którym 
Kościół modli się za wszyst-
kich zmarłych, a zwłaszcza 
za tych, którzy przebywają 
w czyśćcu. Są to dwa różne 
święta. Wszystkich Świę-
tych to dzień radosny, zaś 
Zaduszki to dzień refleksji 
nad przemijającym życiem. 
W Polsce, przede wszyst-
kim w te dni, odwiedzamy 
groby, zapalamy znicze, 
składamy wieńce i modlimy 
się za dusze zmarłych. Na 
cmentarzach, przy grobach 
bliskich, spotykają się całe 
rodziny. Jest to doskonały 
czas na to, by uzmysłowić 
sobie jak kruche jest ludz-
kie życie. To również oka-

Chwila zadumy
1 i 2 listopada to w naszej kulturze dni pamięci o tych, którzy już odeszli. 
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

zja, aby przebaczyć sobie i 
innym – zarówno tym żyją-
cym i jak i zmarłym. 

W tych dniach za mu-
rami cmentarzy kwitnie 
handel nie tylko kwiatami i 
zniczami, ale również watą 
cukrową, kiełbasą z grilla, 
balonami, itp. Coraz głębiej 
wchodzimy w świat wszech-
obecnej konsumpcji. Może 
jest to również dobry czas, 
na to by zastanowić się nad 
wartościami, którymi kie-
rujemy się w życiu. Zakupy 
i konsumpcja coraz częś-
ciej stają się aktywnością 
zastępczą, traktowaną jako 
skuteczny sposób redukcji 
niezadowolenia z własnej 
egzystencji.

Kolejną istotną kwestią 
jest także coroczna rywali-
zacja Wszystkich Świętych 
z Halloween. Halloween, 

czyli wigilia Wszyst-
kich Świętych, wy-
wodzi się z celtyckie-
go święta i zostało 
rozpowszechnione 
przez irlandzkich 
imigrantów w USA. 
Jest to zwyczaj ob-
chodzony nocą 31 
października. Wów-
czas dzieci i dorośli 
przebierają się np. za 
wampiry, czarownice 
czy duchy. Wydrążo-
ne i podświetlone od 
środka dynie, gry, po-
chody i zabawy - na 

Zachodzie Halloween to już 
tradycja. Moda na to święto 
powoli dociera również do 
Polski. W przedszkolach i 
szkołach dzieci przebierają 
się za straszne postacie fil-
mowe, zaś w klubach czy 
kinach z tej okazji organi-
zowane są specjalne impre-
zy kulturalne dla dorosłych. 
Jest to kolejny przejaw pop-
kultury. W Irlandii święto 
to ma zakorzenienie w zwy-
czajach ludowych, nato-
miast w naszym kraju brak 
jest takich tradycji. 

Dopóki Halloween to 
tylko zabawy przedszkola-
ków, to nie ma powodu do 
paniki. Nie zapominajmy 
jednak o sferze sacrum tych 
i wielu innych świąt.

JP

Uroczyste otwarcie 
konferencji odbyło się w 
czwartek, 25 października. 
Patronem Honorowym wy-
darzenia był Marek Chrza-
nowski, Prezydent Miasta 
Bełchatowa.

„Forum Techno-
logii w Energetyce – 
Spalanie biomasy”, to 
dwudniowe, cyklicz-
ne, międzynarodowe 
spotkanie konferen-
cyjno-warsztatowe, 
które gromadzi wy-
bitnych specjalistów 
z sektora energetyki 
i przemysłu. Wśród 
prelegentów znaleźli 
się nie tylko eksper-
ci z Polski, ale także 
z zagranicy. Podczas 
dwóch dni Forum 
(25-26 października 
br.), uczestnicy mieli 
możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz 
wzięcia udziału w 
specjalistycznych dys-
kusjach na temat eks-
ploatacji, konserwacji 
i przerabiania kotłów 
do spalania biomasy. 

Jak informują or-
ganizatorzy przed-
sięwzięcia, biomasa 

Forum 
Technologii w Energetyce

to najstarsze i najszerzej 
współcześnie wykorzysty-
wane odnawialne źródło 
energii, dlatego warto o tym 
mówić i rozwijać wiedzę w 
tym zakresie. Stąd pomysł 
na taką tematykę konferen-
cji. Warto podkreślić, że 

O szybkim rozwoju krajowego rynku biomasy, nowych inwestycjach, techno-
logiach i bezpieczeństwie spalania oraz o nowej ustawie o OZE rozmawiali 
specjaliści z sektora energetyki i przemysłu podczas II Forum Technologii w 
Energetyce – Spalanie biomasy. 

tegoroczne Forum Techno-
logii w Energetyce, to już 
druga edycja konferencji. 
I Forum odbyło się w 2011 
roku i zgromadziło 300 spe-
cjalistów oraz przedstawi-
cieli najważniejszych firm 
z branży. 

W

W

Fot. UM Bełchatów
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Przejście na technologię 
cyfrową stanowi niewątpli-
wie rewolucyjną zmianę w 
obszarze mediów elektro-
nicznych. Proces cyfryzacji 
jest ogromnym postępem 
w kierunku społeczeństwa 
informacyjnego. W tele-
wizorze ciągle jesteśmy 
bombardowani spotami in-
formacyjnymi dotyczącymi 
przejścia na odbiór w tech-
nologii cyfrowej. Ale co 
to tak naprawdę oznacza? 
Cyfrowy przekaz umożliwi 
nam odbiór lepszej jako-
ści obrazu i dźwięku oraz 
większej liczby programów 

Cyfrowa rewolucja
Do 31 lipca 2013 roku w całym kraju telewizja analogowa zostanie zastąpiona cyfrową. Wyłączanie sygn-
ału analogowego będzie przeprowadzane etapami w różnych częściach Polski. 

(w tzw. multipleksach). Jak 
informuje Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, 
zmianie nie ulegnie wyso-
kość abonamentu radiowo-
telewizyjnego. 

Przejście na technologię 
cyfrową wiąże się jednak 
z pewnymi zmianami. Do 
odbioru telewizji cyfrowej 
potrzebny jest odbiornik 
wyposażony w dekoder 
MPEG-4 (telewizor, któ-
ry spełnia obowiązujące w 
Polsce wymagania dla emi-
sji DVB-T lub zakup deko-
dera, dołączanego do tele-
wizora niewyposażonego w 

głowicę DVB-T).
Użytkowników telewizji 

kablowej i satelitarnej ten 
problem bezpośrednio nie 
dotyczy, ponieważ zmiana 
sprzętu w tym wypadku 
spoczywa na dostawcach 
sygnału telewizyjnego. 

Pierwsze wyłącze-
nie sygnału analogowe-
go nastąpi już 7 listopada 
br. i dotyczyć ono będzie 
części gmin z następują-
cych województw: lubu-
skiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego i 
dolnośląskiego. Łącznie 
harmonogram przewiduje 

Wszystkich tych ludzi 
nazywa się specjalistami 
IT, czyli mówiąc kolokwial-
nie są to informatycy. W 
obiegowej opinii przyjęło 
się uważać, że informatyk 
to znaczy programista. A 
przecież nie zawsze tak 
jest. Znak równości po-
między tymi określeniami 
jest nadmiernym uprosz-
czeniem. Informatyk prze-
cież, nie tylko zajmuje się 
programowaniem. Wsze-
lakiego rodzaju elektroni-
ka użytkowa nie mogłaby 
sprawnie funkcjonować bez 
pracy programistów, to oni 
właśnie zaprojektowali i 
wdrożyli aplikacje, których 
używamy na co dzień, po-
czynając od komputerów, 
telewizorów, telefonów po 
sterowniki w windzie czy w 
sygnalizacji świetlnej. Bez 
ich pracy tego wszystkie-
go by nie było. Pamiętajmy 
jednak, że IT na tym się nie 
kończy. Innego rodzaju in-
formatycy dbają o sprawną 
i bezpieczną komunikację 
tworząc skomplikowane sie-
ci połączeń. To dzięki nim 
działa Internet i możemy 
korzystać m.in. z sieci bez-
przewodowych (w żargonie 
branżowym określa się ich 
mianem „sieciowców”). Po 
stworzeniu informacji (pro-
gramiści) i jej przesłaniu 
(sieciowcy) należy ją jesz-
cze uporządkować i zmaga-
zynować. Za uporządkowa-
nie danych odpowiedzialni 

Informatyk, 
sieciowiec 
a może 
programista?
W dobie rozwoju społeczeństwa cyfrowego, w 
którym to informacja jest najważniejszym towarem, 
drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na różnego 
rodzaju specjalistów znających się na technolo-
giach informacyjnych. 

są „bazodanowcy”. To oni 
dbają o to, aby olbrzymie 
ilości informacji genero-
wanych przez współczesny 
świat były w sposób spój-
ny i uporządkowany gdzieś 
zapisane. Praca ich jest 
ciężka, ale plotka głosi, że 
i dobrze płatna. Pieczę nad 
składowaniem informacji 
trzymają „storage’owcy”. 
Każdego roku ludzkość 
wytwarza coraz większą 
ilość danych. Rok 2011 był 
rokiem przełomowym, bo-
wiem wygenerowaliśmy 
większą ilość danych niż 
wyprodukowaliśmy noś-
ników, na których te dane 
można było zapisać. Część 
więc bezpowrotnie prze-
padła.  Bardzo ważne jest 
również zabezpieczenie da-
nych przed uszkodzeniem. 
I tu pole do popisu mają 
specjaliści od kopii zapaso-
wych tzw. „backup’owcy”. 
To właśnie oni dbają o ko-
pie bezpieczeństwa naszych 
informacji.

Czy to już wszyscy in-
formatycy? Otóż nie. Są 
przecież graficy, konsultanci 
i inni specjaliści technologii 
informacyjnych. Nie sposób 
ich wszystkich wymienić. 
Dynamiczny rozwój bran-
ży informatycznej, powo-
duje powstawanie nowych 
specjalności. Przyszłość z 
pewnością przyniesie jesz-
cze wiele nowych zawodów, 
związanych z szeroko poję-
tym IT.             JP

siedmioetapowy proces wy-
łączeń. W naszym regionie 
będzie to miało miejsce w II 
i III kwartale 2013 r. 

Do tej wielkiej zmia-
ny przygotowują się nie 
tylko widzowie ale także 
i oszuści, namawiający do 
podpisywania umów abo-
namentowych. KRRiT 
przypomina, że do odbioru 
darmowej telewizji cyfro-
wej nie potrzeba podpisy-
wać takich umów. W wielu 
przypadkach niepotrzebny 
jest także zakup odrębnego 
urządzenia. 

Zmiana czasu
W nocy 28 października zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Ale jakie są 
powody aby zmieniać czas i kto zrobił to po raz pierwszy?

W związku z faktem, 
że Ziemia obracając się wo-
kół Słońca jest oświetlana 
w różnych częściach, pory 
dnia różnią się na całym 
świecie. Aby łatwiej było 
nastawić zegary, świat po-
dzielono na 24 strefy cza-
su, jedna na każdą godzinę 
doby. Każda strefa obejmuje 
15° długości geograficznej. 
Strefy czasowe nie zawsze 
tworzą regularne pasy. Do-
pasowuje się je tak, aby jeśli 
to możliwe, jeden kraj zna-
lazł się w jednej strefie.  

Zmianę czasu stosuje się 
w około 70 krajach na całym 
świecie. Obowiązuje ona we 
wszystkich krajach europej-
skich z wyjątkiem Islandii. 
W innych częściach świata 
czas zmieniany jest m.in. w 
USA, Kanadzie, Meksyku i 
Australii. W Polsce zmiany 
czasu letniego i zimowego 
regulowane są rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Mi-
nistrów, zgodnie z którym 
zmiana czasu z zimowego 
na letni polega na przesta-
wieniu wskazówek zegarów 
z godziny 2:00 na godzinę 
3:00 w ostatnią niedzielę 
marca, a powrót do czasu 
zimowego wymaga cofnię-
cia o jedną godzinę wska-
zań zegarów, tj. z godz. 3:00 
na 2:00 w ostatnią niedzielę 
października. Pierwszym 

krajem który wprowadził 
zmianę czasu były Niemcy, 
którzy zaczęli go sto-
sować podczas I 
wojny świato-
wej. Wkrótce 

zmiany 
c z a s u 
zosta-
ł y 

wprowadzone 
w Wiel- kiej Brytanii, a 
następnie w większości kra-
jów europejskich. W Polsce 
przejścia z czasu zimowego 
na letni i z powrotem stoso-
wane było okresowo. Wpro-
wadzone były najpierw w 
okresie między I a II wojną 
światową, następnie pod-
czas okupacji hitlerowskiej, 
a po wojnie w latach 1946-

1949, 1957-1964 oraz od 
1977 roku do chwili obec-

nej.
Stosowa-

nie czasu 
letniego ma 

umoż-
l i w i ć 

b a r -
dziej 

e f e k t y w - n e 
w ykor z ys t a n ie światła 
słonecznego. Latem czas 
lokalny przesuwany jest o 
godzinę do przodu w sto-
sunku do czasu geograficz-
nego, dzięki czemu zachód 
słońca następuje godzinę 
później. Wprowadzenie 
czasu letniego miało na celu 
zapewnienie więcej światła 
słonecznego popołudniami 

kosztem mniejszej ilości 
światła rankami. Więcej 
światła słonecznego po-
południami jest korzystne 
dla sprzedaży, uprawiania 
sportów, wypoczynku i in-
nych czynności wykonywa-
nych zazwyczaj po godzi-
nach pracy. Z drugiej strony 
mniejsza ilość światła po-
rankami jest niekorzystna 
w rolnictwie i innych zaję-
ciach zależnych od światła 
słonecznego. Wydłużenie 
czasu dostępnego światła 
popołudniami ma też po-
zytywny wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego 
wpływając na zmniejszenie 
liczby wypadków. Jednym z 
głównych powodów wpro-
wadzenia zmiany czasu z 
zimowego na letni była chęć 
zmniejszenia zużycia ener-
gii elektrycznej związanej z 
oświetleniem gospodarstw 
domowych. Wadami zmia-
ny czasu są min.: problemy 
ludzi z przyzwyczajeniem 
się do nowego czasu, kosz-
ty ponoszone przez firmy 
zajmujące się transportem 
ludzi np. firmy kolejowe. 
Jesienią czas lokalny prze-
suwany jest o godzinę do 
tyłu, zrównując się tym sa-
mym z czasem geograficz-
nym.

Zmiana czasu ma swoje 
wady i zalety. Część ludzi 
opowiada się za zmianą 
czasu, niektórzy są jej zde-
cydowanie przeciwni. Póki 
co musimy jednak, zgodnie 
z przepisami, dwa razy w 
roku przesuwać wskazówki 
naszych zegarów.

W

W

W
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Konkurs zorganizowało 
Studenckie Koło Nauko-
we Historyków „Klio” we 
współpracy z Instytutem 
Historii piotrkowskiej Filii 
UJK. Udział w konkursie 
wzięli uczniowie z  Piotr-
kowa Tryb. (ZSP nr 1, ZSP 
nr 2, I LO im. Bolesława 
Chrobrego, ZSP i PO-W 
nr 3, III LO im. Juliusza 
Słowackiego), Tomaszowa 
Mazowieckiego (ZSP nr 1, 
ZSP nr 2, II LO im. Stefa-
na Żeromskiego, ZSP nr 6), 
Opoczna (ZSO im. Stefana 
Żeromskiego), Bełchatowa 
(II LO), Radomska (I LO 
im. Feliksa Fabianiego, II 
LO im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, II LO ZSP 
nr 1 im. Stanisława Staszi-
ca, ZSE-E, ZSE), Końskich 
(II LO im. Marii Skłodow-
skiej Curie) i Zelowa (ZSO). 
Szkoły te zgłosiły ponad 
60 uczestników. Uczniom 
towarzyszyli nauczyciele 
historii.

Uczestników konkursu 
powitali: prof. UJK dr hab. 
Marek Dutkiewicz, dziekan 
Wydziału Filologiczno-
Historycznego, dr Janusz 
Budziński, opiekun SKNH 
„Klio” i dr Jacek Bonarek, 
wicedyrektor Instytutu Hi-
storii.

Zdobywczynią (po raz 
drugi) I miejsca i głównej 
nagrody, jaką był tablet, 
została Katarzyna Cibo-
rowska z ZSO im. Stefana 
Żeromskiego w Opocznie. 
Drugie miejsce i nagrodę w 
postaci odtwarzacza Mp4 
zdobył Łukasz Wolski z 
ZSE-E w Radomsku. Trze-
cie miejsce i nagrodę, jaką 
był 32 GB pendrive, zdobył 
Wojciech Ostrowski z I LO 
im. Bolesława Chrobrego w 
Piotrkowie Tryb. Ponadto 
pierwsza dziesiątka uczest-
ników konkursu otrzymała 
pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe. Konkurs 
odbył się 17 października.

Relacje

Konkurs 
historyczny 
rozstrzygnięty
W piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Wydziale Filologiczno-Historycznym 
odbył się konkurs historyczny dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Była to piąta edycja tego 
konkursu. Motywem przewodnim w tym roku był 
temat „Napoleon Bonaparte – polityk, żołnierz, 
przywódca”. 

Jak panu współpracu-
je się z władzami miasta i 
służbami bezpieczeństwa?

Nasza współpraca z tu-
tejszymi władzami ukła-
da się dobrze. Jesteśmy 
wdzięczni za pomoc w 
otwarciu sklepu i liczymy 
na dalszą współpracę. Dużo 
ciepłych słów należy się 
również Policji, Straży Po-
żarnej i Straży Miejskiej. 
Spotkaliśmy się naprawdę z 
dużym profesjonalizmem z 
ich strony. Służby te bardzo 
chętnie nam pomagały i po-
magają nadal. 

Czy lokalizacja skle-
pu w tej części miasta jest 
trafiona?

Centrum miasta z pew-
nością byłoby lepszą loka-
lizacją dla nas, ale urbani-
stycznie było to nierealne. 
Mnie osobiście położenie 
naszego marketu się podo-
ba, jednak najważniejsza 

Po pierwsze klient
Mija miesiąc od otwarcia marketu OBI w Piotrkowie. O pierwszych wrażeniach z działalności na piotrkows-
kim rynku rozmawialiśmy z Grzegorzem Jakóbczykiem, dyrektorem marketu OBI w Piotrkowie Tryb.

przyszłość, to przed nami 
przygotowania do nadcho-
dzących Świąt Bożego Na-
rodzenia. Myślę, że takich 
świąt, jakie są w markecie 
OBI, to klienci nie zobaczą 
nigdzie. Co roku te święta 
są coraz ładniejsze. Żywe 
choinki, mikołaje, bombki, 
kolorowe oświetlenia, eks-
pozycje na powierzchni ok. 
1000 m2 oraz oczywiście 
świąteczne promocje. Przy 
tak szerokim asortymencie, 
jakim dysponujemy, z pew-
nością każdy znajdzie coś 
dla siebie. To klient jest naj-
ważniejszy, zgodnie z na-
szym hasłem: Po pierwsze 
klient! Zależy nam na tym, 
aby każdy kupujący został 
profesjonalnie obsłużony 
od A do Z. Dlatego gorąco 
zachęcam wszystkich do 
odwiedzania naszego mar-
ketu.

Rozmawiała 
Justyna Pająk

jest opinia klienta. Jesteśmy 
przy wylocie obwodnicy na 
Tomaszów, Radom i Kielce. 
Naszym atutem jest duża 
powierzchnia sprzedaży i 
wygodny parking. Pracuje-
my przez 7 dni w tygodniu 
w dogodnych dla klien-
tów godzinach. Z naszych 
wstępnych obserwacji 
wynika, że nasi klienci to 
mieszkańcy całego regionu. 
Od poniedziałku do piątku 
większość z nich to piotrko-

wianie, zaś w weekendy to 
klienci spoza Piotrkowa, jak  
np. z Radomska, Sulejowa, 
Opoczna, Bełchatowa czy 
Tomaszowa.

A jakie plany na 
najbliższą przyszłość?

Jesteśmy firmą ciągle 
rozwijającą się. W Pol-
sce mamy 43 sklepy, a w 
przyszłym roku planujemy 
kolejne otwarcia. Jeśli cho-
dzi o plany na najbliższą 

Piotrków Trybunalski

Według zapropono-
wanej uchwały opłaty 
miały zostać zwalory-
zowane o wskaźnik in-
flacji, który kształtuje 
się obecnie na poziomie 
4 %. Jednak wzrost sta-
wek wyniesie nie 4% a 
3%. Taką autopoprawkę 
wprowadził na sesji Pre-
zydent Miasta Piotrkowa 
Tryb.

- Zdaję sobie sprawę, 
że każdy oczekiwałby 
obniżenia podatków, albo 
co najmniej utrzymania 
ich na obecnym pozio-
mie – mówił Krzysztof 
Chojniak. - Niestety nie 
zawsze jest to możliwe. 
Musimy brać pod uwagę 
zabezpieczenie budżetu 
naszego miasta na odpo-

wiednim poziomie. Tylko 
wtedy będziemy mogli rea-
lizować kolejne inwestycje. 
Gdybyśmy nie uchwalili tej 

Podwyżka 
podatku od nieruchomości
31 października, na posiedzeniu Rady Miasta, piotrkowscy rajcy głosowali nad projektem zmiany stawek 
podatku od nieruchomości. Radni, po burzliwej dyskusji, przegłosowali wyższe stawki podatków.

Piotrków Trybunalski

waloryzacji to nie udałoby 
się przeprowadzić któregoś 
z remontów, które zaplano-
wano na przyszły rok – pod-

kreślił prezydent.
Ostatecznie de-

cyzją Rady Miasta 
od nowego roku, 
stawka podatku za 
1 m2 powierzchni 
użytkowej budyn-
ków wykorzysty-
wanych na cele 
mieszkaniowe zo-
stała ustalona na 
poziomie 71 groszy 
(o 2 grosze więcej 
niż stawka obo-
wiązująca w 2012 
roku). W przy-
padku budynków 
przeznaczonych 
na prowadzenie 

działalności gospodarczej 
stawka zmieni się o 66 gro-
szy i wynosić będzie 21,60 
zł/m2. 

W

W
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O problemach demokra-
cji prof. Stefan Niesiołowski 
mówił w swoim wykładzie 
na inauguracji roku akade-
mickiego 2012/2013 w Spo-
łecznej Akademii Nauk w 

Piotrkowie. Profesor przed-
stawił m.in. historię odbu-
dowania w naszym kraju 
demokracji. Stefan Niesio-
łowski podkreślił również, 
że w skali globu, spór po-
między demokracją a dyk-
taturą jest rozstrzygnięty 
na korzyść tej pierwszej. W 
dalszej części wykładu po-
seł przedstawił problemy z 
jakimi boryka się nasz sys-
tem polityczny.

Tak, jak zapowiadali-
śmy w poprzednim nume-
rze gazety, poniżej przed-
stawiamy Państwu wywiad 
przeprowadzony z posłem 
Niesiołowskim. 

Jak pan ocenia drogę 
dojścia do demokracji w 
Polsce?

Polska jest przykładem 
kraju, który w sposób ab-
solutnie najkrótszy i najbar-
dziej bezbolesny, przeszedł 

Problemy demokracji w Polsce
Pornografia, prostytucja, narkomania, powolność działania wymiaru sprawiedliwości – na te i inne problemy polskiej demokracji w rozmowie z nami wskazał 
prof. Stefan Niesiołowski, poseł na Sejm RP.

od dyktatury do demokra-
cji. Bronię tezy, że odzy-
skanie nieodległości, wyj-
ście z systemu jałtańskiego, 
odbudowanie demokracji i 
przejście na Zachód, zosta-

ło zrealizowane w roku 89’ 
przy minimalnych kosz-
tach. W tych warunkach 
powstał w Polsce system 
demokratyczny. W dodat-
ku system, wprowadzony w 
narodzie, który w zasadzie 
demokracji nigdy wcześniej  
nie znał. 

Panie pośle, czy roz-
wój gospodarczy zależy 
od systemu politycznego?

Istnieje teza, że tylko 
demokracja gwarantuje roz-
wój gospodarczy a w konse-
kwencji stabilizację i pokój 
społeczny. Teza ta wyda-
wała się bezsporna. Kraje 
niedemokratyczne  na ogół 
były bezradne w rozwiązy-
waniu swoich problemów 
ekonomicznych, chyba że 
miały zupełnie sztuczną 
koniunkturę gospodarczą, 
jak Arabia Saudyjska. Jed-
nak ciekawym przykładem 

są kraje azjatyckie. 
Mamy przecież Chiny 

dyktatorskie - Chiny Ludo-
we i republikę na Tajwanie 
- demokrację i obydwa te 
państwa dobrze się rozwija-

ją. Z tego wniosek, że rozwój 
gospodarczy niekoniecznie 
jest uzależniony od systemu 
demokratycznego. W Euro-
pie po roku 89’ wszystkie 
kraje, z wyjątkiem Białoru-
si, są demokratyczne. Bia-
łoruś sama, bez ingerencji 
z zewnątrz, obaliła system 
demokratyczny i wprowa-
dziła dyktaturę. 

Czy demokracja jest 
pana zdaniem najlepszym 
systemem politycznym?

Do tej pory nie wyna-
leziono lepszego sytemu, 
jednak demokracja ma swo-
je mankamenty, których 

nie da się wyeliminować. 
Jest to m.in. ogromna sfera 
wolności, z której nie wszy-
scy należycie korzystają, w 
związku z tym mamy takie 
zjawiska jak łatwo dostępna 

pornografia, prostytucja, 
narkomania, powolność 
działania wymiaru spra-
wiedliwości i wiele innych. 
W demokracji występuje 
też okres pewnego znużenia 
i w takim okresie właśnie 
jesteśmy. Mamy nieustają-
cą rzekę krytyki, jakby ten 
system działał naprawdę 
źle, niesprawnie. 

A szczególna krytyka 
dotyczy parlamentu. To nie 
jest obraz prawdziwy, mało 
tego, on jest dla demokra-
cji niebezpieczny, dlatego 
że demokracja nie może 
istnieć bez partii politycz-

Wywiad

nych. To nie znaczy, że nie 
należy krytykować posłów i 
partii, tylko ta krytyka nie 
może prowadzić w rezulta-
cie do bojkotu wyborcze-
go lub próby zastąpienia 

sprawdzonego mechanizmu 
demokratycznego czymś in-
nym. Demokracja oznacza 
pewne minimum aktywno-
ści społecznej, którym jest 
udział w wyborach. Władzę 
sami wybieramy i nikt nam 
jej nie narzuca, dlatego ni-
ska frekwencja wyborcza 
jest niebezpieczna. 

Co według pana jest 
największym zagrożeniem 
dla demokracji?

Moim zdaniem są dwa 
główne zagrożenia, tj. nacjo-
nalizm i populizm. Nacjona-
lizm oznacza nieuchronne 
konflikty i przemoc. W Eu-
ropie doprowadził do dwóch 
krwawych wojen. Nacjo-
nalizm na dłuższą metę nie 
jest do pogodzenia z demo-
kracją. Drugie zagrożenie to 
populizm. 

Istotą populizmu, jest to 
czy demokracja rozwiązu-

je realne problemy ekono-
miczne i społeczne.

Jeżeli system demokra-
tyczny jest krytykowany 
za nieskuteczność, to taka 
krytyka jest oczywiście 
słuszna. W przypadku, gdy 
system ten nie jest w stanie 
się zreformować, to może 
upaść. Trudno powiedzieć 
czy może być czymś za-
stąpiony? Raczej chaosem, 
jak jest np. w Grecji czy Hi-
szpanii. 

Jak pan ocenia polską 
demokrację?

Moim zdaniem system 
demokratyczny w Polsce 
jest porównywalny do in-
nych bardzo starych demo-
kracji. Jeśli chodzi o stabil-
ność, o partie polityczne, o 
progi wyborcze, o retorykę, 
o obraz parlamentu, to nie 
różnimy się od parlamen-
tów innych państw demo-
kratycznych, gdzie ten pro-
ces był dużo dużo dłuższy. 
Uważam, że demokracja w 
Polsce jest na tyle stabilna, 
że z istniejącymi  zagroże-
niami sobie poradzi.

Czy w Polsce możliwy 
jest powrót do dyktatury?

Żyjemy w państwie, w 
którym niewielu ludzi by-
łoby w stanie rozstać się 
z demokracją. Nasze spo-
łeczeństwo jest absolutnie 
przywiązane do systemu 
demokratycznego i jakakol-
wiek próba odbudowania w 
Polsce dyktatury nie mia-
łaby najmniejszych szans 
powodzenia. Gdyby np. po-
litykowi przyszło do głowy 
zwrócić się do parlamentu o 
nadzwyczajne pełnomocni-
ctwo, tak jak to miało miej-
sce w Niemczech, kiedy 
Hitler doszedł do władzy, to 
nie widzę takiej możliwo-
ści. Nasze społeczeństwo 
nie pozwoli sobie narzucić 
dyktatury.

Czy wyobraża pan so-
bie w naszych warunkach 
takie aksamitne przekaza-
nie władzy jak w Gruzji?

Oczywiście. Ta partia, 
która wygra, aksamitnie 
przejmie władzę. 

Rozmawiali: 
Justyna Pająk 

Wojciech Adam Michalak

„Żyjemy w państwie, w którym nie-
wielu ludzi byłoby w stanie rozstać się z demo-
kracją.”

W
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Odwieczni zaborcy Pol-
ski: Rosja, Niemcy i Austria 
stanęły w przeciwnych sobie 
blokach militarnych. Sytu-
acje tą wykorzystał ruch 
niepodległościowy zrzeszo-
ny w takich  formacjach jak 
„Strzelec”, „Sokół”, Zwią-
zek Strzelecki” oraz Polska 
Organizacja Wojskowa. Or-
ganizacje te skupione wo-
kół idei niepodległościowej 
od pierwszych dni wojny 
rozpoczęły walkę o wolną 
Polskę.  Ziemie polskie, a 
zwłaszcza ziemia rawska, 
znalazły się w strefie dzia-
łań frontu wschodniego.  O 
przebiegu działań militar-
nych na ziemi rawskiej w 
formie wiersza wspomina, 
ówczesny proboszcz parafii 
żdżarskiej ksiądz Wojciech 
Bryndza- Nacki.

Dnia piątego październi-
ka Moskal z Żdżar uchodzi,

A szóstego tu z południa 
zbrojny Niemiec wchodzi.

Przyszło ich na razie 
czterech, dzień był dosyć 
chłodny;

Podejrzliwie każdy pa-
trzał, nie czuł się swobodny.

Dziewiątego październi-
ka słychać armat strzały,

W stronę miasta Mogiel-
nicy, to znów w stronie Bia-
łej.

Już wojsk hurma dwu-
dziestego pierwszego od 
rana,

Idzie szosą w stronę 
Rawy coś zakłopotana.

Zaprzężone w szóstkę 
koni szły ciężkie armaty,

Z nimi razem szły obozy, 
wioząc różne graty.

W haubicach kawalery-
ja, zmęczone piechury,

A na wszystkich objuczo-
ny szynel wisiał bury.

Podobny przebieg dzia-
łań, charakteryzujący się 
masowymi przemarszami 
wojsk rosyjskich i niemie-
ckich opisują inne źródła. 
Wojska niemieckie dowo-
dzone przez marszałka Hin-
denburga i gen. Ludendorfa 
ustabilizowały front na linii 
Nowy Dwór- Kurzeszyn- 

Ziemia rawska 
w okresie I wojny światowej
Wybuch I wojny światowej w 1914 roku stworzył dla Polaków dogodną  koniunkturę polityczną sprzyjającą odzyskaniu niepodległości

Rawa- Cielądz- Żdżary- 
Rzeczyca.  Ziemie leżące 
w pasie działań wojennych 
były zdewastowane a za-
budowania  spalone. Pola 
uprawne potratowano gra-
natami i bombami a lasy 
wycięto z  przeznaczeniem 
na budowę okopów, ziemia-
nek, zapór i mostów. Zma-
ganiom wojennym towa-
rzyszyła taktyka spalonej 
ziemi, którą stosowali Ro-
sjanie . Doprowadziło to do 
tego, że w 1914 ok. 25 % po-
wierzchni ornej nie było ob-
sianej. Nagminne natomiast 
było żywienie się wojska 
niemieckiego i rosyjskiego 
kosztem miejscowej ludno-
ści. Rekwirowano żywność, 
konie, wozy, metale koloro-
we i urządzenia.

Tak opisuje ten proceder 
wyżej wspomniany pro-
boszcz:

Choć dla siebie i dla koni 
mieli wszystko swoje,

Ale drzewo, owies, siano 
i kartofle – moje.

To, więc niby zakupują, 
resztę dokładają,

A w jedzeniu, piciu zda 
się, miary już nie maja.

Zamieszkali w Wale, 
Rudkach, gdzie robią okopy,

Tyle jedzą, co się dało, aż 
się dziwią chłopy.

Pieką gęsi, kaczki, kury, 
biją wołowinę,

Jedzą ciastka, piją kawę, 
kładąc w nią słoninę.

Wtedy panu Łoskowskie-
mu ze sto koni wzięli,

Mnie jednego, lecz do-
brego – sumienia nie mieli.

W ten sposób zarekwi-
rowano ok. 40% pogłowia 
koni i 15 % bydła. Częstym 
zjawiskiem było narzucanie 
podatków np.: od posiada-
nia psów, nakaz posiadania 
paszportów czy wymu-
szenia finansowe. Można 
tutaj wspomnieć o wymu-
szeniach kozaków na miej-
scowości Podkonice, które 
po zapłaceniu okupu mieli 
pozostawić w spokoju. Jed-
nym z głównych zagrożeń 
ludności były bombardo-
wania Rawy i okolicznych 
wsi. W Rawie zniszczono 
380 budynków a 150 rawian 
znalazło śmierć na ulicach 
lub pod gruzami domów. 
Spowodowało to ucieczki 
ludności cywilnej z dala od 
strefy frontowej. Część lud-
ności przywiązanej do swo-
ich odwiecznych siedlisk 
pozostała w mieście, cho-
wając się w piwnicach może 
liczyć na miano „ rawskich 
robinsonów”.

Podobne doznania miał 
proboszcz żdżarski

Był to właśnie dzień 
dwudziesty szósty paździer-
nika,

Na wspomnienie dni 
przeżytych człeka dreszcz 
przenika.

Dwa dni z rzędu i dwie 
noce kule tu padały,

Więc piwnice nam od 
biedy azylem się stały

 Na terenie powiatu 
zniszczono i ograbiono 69 
wsi i 38 folwarków oraz 
wiele kościołów w para-

Cmentarz wojenny przy drodze Żdżary- Cielądz. Zdjęcie autor.

fiach: Regnów, Cielądz, 
Żdżary i Boguszyce. Doko-
nała tego armia niemiecka  
traktująca tereny Kongre-
sówki, jako ziemie wrogie. 
Pod względem zniszczeń z. 
rawska znalazła się na trze-
cim miejscu w skali całego 
kraju. 

Mieszkańcy ziemi raw-
skiej w przeciwieństwie 
do innych mieszkańców 
Kongresówki wykazywali 
wyższą świadomość na-
rodowowyzwoleńczą.  Już 
w październiku 1914 roku 
Michał Gwiazdowicz, Jan 
Eljasz i inni starali się o 
przyjęcie do Legionów Jó-
zefa Piłsudskiego. Powyżsi 
rawianie prowadzili również 
ożywioną działalność agita-
cyjną kolportując broszury 
i ulotki o treści patriotycz-
nej. Powstało również kon-
spiracyjne Koło Patriotów 
z aptekarzem Wacławem 
Drojewskim na czele, które-
mu udało się skupić wokół 
siebie ludzi różnych stanów 
i profesji m.in. ziemianina 
Władysława Roszkowskie-
go, księdza Wierzbickiego 
czy kominiarza Stanisława 
Tyca. Udział ludności raw-
skiej w czynie niepodle-
głościowym był tamowany 
przez władze okupacyjne. 
Znany jest ogólnie fakt 
uniemożliwienia wyjścia 
młodzieży rawskiej do Le-

gionów Polskich. Brakuje 
odpowiednich źródeł, więc 
nie można ustalić szerszej 
działalności Witolda Pu-
sławskiego stojącego na 
czele Polskiej Organizacji 
Wojskowej ziemi rawskiej. 
Dzień odzyskania niepod-
ległości nastąpił, tak jak 
w całym Królestwie Kon-
gresowym 11/12 XI 1918 
roku. Oddziały niemieckie 
prawdopodobnie częściowo 
same złożyły broń a po czę-
ści zostały rozbrojone przez 
ludność cywilną zrzeszoną 
w związkach niepodległoś-
ciowych. 

Tę doniosłą chwilę tak 
zapamiętał Ks. Bryndza

… Rozbrojenie Niem-
ców; spokojne, z godnością, 
ale stanowcze wysyłanie ich 
bez zbroi, bez pieniędzy, 
bez lepszych a naszych rze-
czy do faterlandu- Jedyne w 
swoim rodzaju zwycięstwo 
Polaków na Niemcami.

Obecnie jedynym świa-
dectwem okupacji Rawy i 
ziemi rawskiej przez wojska 
niemieckie są cmentarze 
wojenne oraz  widokówki i 
fotografie przedstawiające 
piękno miasta w początkach 
XX wieku.

Marcin Gruszczyński

Źródła: Kronika parafii Żdżary.

Krzyż na mogile żołnierskiej z 1915 roku w lasku nad zalewem rawskim.

W
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Jak bardzo powszechne 
są problemy ze słuchem?

Szacuje się, że ok. 10% 
społeczeństwa gorzej słyszy 
i ma problemy z komuniko-
waniem się. Niedosłuch wy-
nika nie tylko z naturalnych, 
fizjologicznych procesów 
związanych ze starzeniem 
się, co jest główną przyczyną 
niedosłuchu, może również 
być wynikiem długotrwałe-
go przebywania w hałasie, 
przyjmowania niektórych le-
ków, wypadku lub uwarun-
kowań genetycznych.

Jakie są pierwsze obja-
wy problemów ze słuchem, 
co powinno zwrócić naszą 
uwagę?

Osoba z uszkodzonym 
słuchem początkowo nie zda-
je sobie sprawy z problemów 
w życiu codziennym, które 
wynikają z pogorszonego 
słyszenia. 

Nieuświadomiony nie-
dosłuch może prowadzić do 
obniżenia własnej wartości, 
spadku pozycji społecznej, 
kłopotów czy utraty pracy, a 
nawet depresji. Osoba niedo-
słysząca izoluje się od ludzi, nie 
uczestniczy w życiu rodzin-
nym i towarzyskim z obawy o 
mogące pojawić się problemy 
ze zrozumieniem rozmówców 
i konieczność ciągłych próśb o 
powtórzenie.

Trudności mogą zacząć 
sprawiać codzienne sytuacje, 
takie jak usłyszenie dzwon-
ka telefonu, czy dzwonka do 
drzwi. Ciche dźwięki natury 
przestają być słyszane, rów-
nież sygnały ostrzegawcze na 
ulicy czy dźwięki wydawane 
przez urządzenia domowe. 
Osoba z uszkodzonym słu-
chem odkrywa, że z jej życia 
codziennego zaczyna znikać 
coraz więcej dźwięków.

Przyznanie się przed sa-
mym sobą do faktu, że gorzej 
słyszę, nie jest łatwe, jednak 
to ponad połowa drogi do lep-
szego słyszenia. Problemów 
ze słuchem nie da się ukryć. 
W wielu przypadkach, zanim 
sama osoba niedosłysząca to 
sobie uświadomi, najbliż-
si już dawno o tym wiedzą. 
Częste prośby o powtórze-
nie, zbyt głośne ustawianie 
telewizora, zdezorientowany 
wyraz twarzy podczas roz-
mowy, „niepasujące” odpo-

Czy już gorzej słyszę …?
Rozmowa z Katarzyną Ciemcioch – protetykiem słuchu i kierownikiem oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Bełchatowie.

wiedzi do zadawanych przez 
rozmówców pytań, wszystko 
to mówi samo za siebie. Jed-
nak bez uświadomienia sobie 
i akceptacji faktu, że słuch 
nie jest już tak dobry jak kie-
dyś, trudno będzie zrobić ko-
lejny krok.

W takim razie jaki jest 
ten kolejny krok?

Kolejnym krokiem jest 
zgłoszenie się do specjalisty, 
do laryngologa lub protetyka 
słuchu na badanie słuchu. W 
oddziałach firmy GEERS ta-
kie badania wykonujemy bez-
płatnie i niezobowiązująco.
Po badaniu słuchu protetyk 
szczegółowo wyjaśnia co 
dzieje się ze słuchem., Nieza-
leżnie od tego czy już nosimy 
aparat słuchowy, czy też nie, 
słuch powinniśmy kontrolo-
wać raz w roku a najrzadziej 
raz na 2 lata.

Mamy niedosłuch, 
powinniśmy nosić apa-
raty słuchowe, i co dalej?
Na rynku jest ogromny wy-
bór. Na jaki sprzęt powin-
ny zwracać uwagę osoby 
mające problemy z niedo-
słuchem?

Proces wyboru i doboru 

aparatu słuchowego jest pro-
cesem indywidualnym. Aby 
wybrać odpowiedni aparat 
słuchowy należy zgłosić 
się do specjalisty – protety-
ka słuchu. Wspólnie z nim 
należy określić w jakich 
sytuacjach akustycznych 
aparat ma być pomocny. 
Protetyk słuchu przedsta-
wia różne warianty rozwią-

*Oferta dotyczy aparatu nierefundowanego

bezp³atna infolinia 800 13 33 77
www.geers.pl

Dwa aparaty s¹ niezbêdne dla bezpieczeñstwa i komfortu s³yszenia!

Natura da³a nam parê uszu, oczu, r¹k czy nóg. Tak jak
dla dobrego widzenia niezbêdna jest para oczu. Do dobrego 
s³yszenia niezbêdna jest para zdrowych uszu. W przypadku 
obustronnego ubytku s³uchu, konieczne jest zaopatrzenie 
w 2 aparaty s³uchowe, aby móc lokalizowaæ Ÿród³o dŸwiêku
oraz rozumieæ mowê wyraŸniej i bardziej naturalnie.

Zapraszamy w dniach od 5 listopada do 31 grudnia 2012
do naszych oddzia³ów na profilaktyczne, bezp³atne badania s³uchu 
wraz z mo¿liwoœci¹ sprawdzenia s³yszenia w jednym i dwóch
 aparatach s³uchowych.

Wizyty prosimy umawiaæ telefonicznie 

bezp³atna infolinia: 800 13 33 77*oferta obowi¹zuje do 31 grudnia 2012 dla Klientów firmy GEERS, 
wy³¹cznie na rynku prywatnym, bez dop³aty z NFZ

Teraz w GEERS drugi aparat tego samego typu za 1199 z³ niezaleznie od klasy*

Be³chatów,

£owicz,

Piotrków Trybunalski,

Radomsko,

Skierniewice,

Tomaszów Maz., 

ul. 9 Maja 1/3, tel. 44 632 81 63

al. Stanis³awskiego 25B, tel. 46 830 03 62

ul. Koœcielna 5, tel. 44/ 646 00 27

ul. ¯eromskiego 9, tel. 44 683 50 97

ul. Batorego 9, tel. 46 832 60 26

ul. Jana Paw³a II 6 (TOM-MED. II piêtro, pokój 58), tel. 44 724 34 56

zania, omawia ich zalety.
Obecnie największym wy-
zwaniem jest nie wybór 
aparatu słuchowego, lecz 
jego regulacja, dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb. 
Dlatego rozwijane są opro-
gramowania, które nie tylko 
pomagają analizować środo-
wisko akustyczne przyszłe-
go użytkownika aparatów 

słuchowych, zweryfikować 
ustawienia aparatów na 
przykładzie dźwięków natu-
ralnych, ale sugerują również 
odpowiednie zmiany usta-
wień aparatów słuchowych.

Kto powinien nosić apa-
raty słuchowe?

Na tak postawione 
pytanie można odpowie-
dzieć: każdy kto odczuwa 
problem ze słuchem i chce 
pod tym względem popra-
wić jakość swojego życia.
Jeżeli ktoś zauważa u siebie 
narastające problemy ze słu-
chem (zbyt głośne słuchanie 
radia i telewizji, kłopoty ze 
zrozumieniem rozmowy) po-
winien bezwzględnie spraw-
dzić stan swojego słuchu.
Jeżeli słuch uległ pogorsze-
niu należy zastosować apa-
raty słuchowe. Im wcześniej 
tym większa będzie ich sku-
teczność.

Czy należy nauczyć się 
korzystania z aparatów?

Tak. Z jednej strony na-
leży nauczyć się obsługiwać 
aparaty słuchowe, z drugiej 
strony nauczyć się „słu-
chać” w aparatach. Nauka 
obsługi i zakładania apara-

tów przebiega z reguły dość 
sprawnie. Nauka słuchania 
w aparatach słuchowych wy-
maga więcej czasu i współ-
pracy z protetykiem słuchu.
Zawsze należy pamiętać o 
tym, że nawet najdoskonalsza 
proteza będzie tylko niedosko-
nałym naśladownictwem na-
tury, nigdy aparat słuchowy 
nie przywróci naturalnego 
słyszenia. Aparat słuchowy 
jest namiastką oryginału, z 
aparatem słuchowym można 
prowadzić prawie normalne 
życie, ale bez niego dobre 
komunikowanie się i rozu-
mienie mowy jest prawie 
niemożliwe.

Co radzi Pani czytelni-
kom?

Słuch to jeden z najważ-
niejszych naszych zmysłów, 
dlatego warto o niego dbać. 
W przypadku słuchu bar-
dzo ważna jest profilakty-
ka, regularne kontrolne ba-
dania słuchu – raz w roku, 
najrzadziej raz na 2 lata.
Jeśli coś nas niepokoi, za-
uważamy pogorszenie sły-
szenia, powinniśmy bez 
zbędnej zwłoki skontrolować 
nasz słuch.
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Warto przeczytać

  1. Houston mamy problem   Katarzyna Grochola

  2. Kobiety władzy PRL   Sławomir Koper

  3. Książka twarzy    Marek Bieńczyk

  4. Matka Diabła    Wiktor Suworow

  5. Największy wróg Hitlera      Bogusław Wołoszański

  6. Życie przerosło kabaret   Tadeusz Ross

  7. Piękny dwudziestoletni    Biografi a Marka Hłaski

  8. W jednej osobie    John Irving   

  9. Autobiografi a     Krzysztof Kieślowski  

10. Katarzyna Wielka Portret kobiety Massie K. Robert

Księgarnia               poleca:Księgarnia               

Warto posłuchać

Warto zobaczyć

Bawię się świetnie
Ania Dąbrowska

„Bawię Się Świetnie” 
jest bezsprzecznie najlepszą 
z dotychczasowych płyt Ani. 
Największym jej atutem są 
teksty i rasowe kompozycje. 
Jak sama powiedziała: „...w 
końcu poczułam wewnętrz-
ną potrzebę żeby się otwo-
rzyć. Wcześniej unikałam 
opisywania własnych prob-
lemów...” 

 Zgodnie z 
wcześniejszy-
mi zapowie-
dziami Ania 
odchodzi na 
nowej płycie 
od charaktery-
stycznego stylu 
retro, na rzecz 
współczesnego 
brzmienia.

Do Rycerzy, do Szlachty, doo Mieszczan
Hey

10. studyjny album jed-
nego z najważniejszych 
polskich zespołów. Hey nie-
zmiennie głodny nowych 
doświadczeń tym razem 
serwuje słuchaczom 11 pio-
senek z ujmującymi teksta-
mi Katarzyny Nosowskiej. 

Praca nad albumem trwała 
prawie dwa lata. Opowiada 
Paweł Krawczyk: W tym 
czasie powstało kilkadziesiąt 
pomysłów, pomysłów na po-
mysł, bzdur, dziwnych fraz, 
a nawet prawie gotowych 
piosenek. Później, podobnie 
jak przy poprzedniej płycie 
„Miłość! Uwaga! Ratunku! 

Pomocy!” przyszedł czas na 
pracę w studiu. Studiu wy-
jazdowym, bo po raz drugi 
stworzonym w Krainie We-
sternu w Sarnowej Górze. 
Marcin Żabiełowicz dodaje: 
Warunki tam panujące bar-
dzo sprzyjają oderwaniu się 
od świata, skupieniu na mu-
zyce i tylko na muzyce. 

„Asterix i Obelix: 
W służbie Jej Królewskiej Mości”

Juliusz Cezar rozpo-
czyna BITWĘ O ANGLIĘ. 
Królowa Brytów Kordelia 
wysyła z tajną misją spe-
cjalną swego agenta - sir 
Mentafixa, który ma odna-
leźć galijską wioskę opiera-
jącą się Rzymowi. Dzielni 
Galowie Asterix i Obelix 
podejmują wyzwanie i wy-
ruszają na odsiecz Jej Kró-
lewskiej Mości. Mają ze 
sobą tajną broń przeciw 

Cezarowi - beczkę magicz-
nej mikstury Panoramiksa 
oraz niesfornego młodzia-

na imieniem Skandalix, na 
każdym krok ściągającego 
na nich kłopoty.

Headshot. Mroczna karma
Uczciwy policjant Tul nagle znajduje się 
w potrzasku. Pewien wpływowy polityk 
zaczyna poważnie go szantażować, a na-
stępnie oskarża o zbrodnię, której Tul nie 
popełnił.

Tul nie ma wyjścia. W poczuciu rozczarowania i 
złości na świat, w którym żyje, rozpoczyna pra-
cę, w  której nie ma miejsca na żal i litość. Staje 
się zawodowym mordercą. Jest na usługach po-
dejrzanej grupy kierowanej przez guru podziemia 
o imieniu Demon, dla którego zło jest korzeniem 
wszystkich ludzkich spraw. Ma za zadanie elimi-
nować z życia tych wszystkich, którzy stoją po-
nad prawem.

Katarzyna Grochola
Houston mamy problem

Szykuje się pełna przy-
gód, zaskakująca powieść 
– jak zwykle utrzymana w 
błyskotliwym, pełnym hu-
moru stylu – która nie tylko 
z pewnością podbije serce 
dotychczasowych czytelni-
czek Katarzyny Grocholi, 
ale ma szansę zdobyć no-
wych fanów – także wśród 
mężczyzn. Bohaterem 
powieści jest Jeremiasz, 
sympatyczny i błyskotliwy 
trzydziestodwulatek, który 
znalazł się na tzw. życio-
wym zakręcie. Jest piekiel-
nie zdolnym operatorem fil-
mowym, ale okazał się zbyt 

Katarzyna Grochola zmienia front! Czytelnicy z pewnością będą zaskoczeni, 
gdyż bestsellerowa pisarska bohaterem swej najnowszej książki uczyniła… 
mężczyznę! 

prawy i bezkompromisowy, 
by zrobić karierę w filmie. 
Nie ma pracy, przędzie więc 
cienko, a kredyt za miesz-
kanie spłacać trzeba. Bo 
przecież nie może mieszkać 
z matką, która ciągle wtrąca 
się w jego życie. Jeremiasz 
wie dużo o kobietach, ba! 
wie o nich wszystko, a może 
nawet więcej, bo gdzie się 
obróci, tam jakaś pani – a to 
matka, a to sąsiadka z pię-
tra, a to córka sąsiadki, a to 
Zmora mieszkająca piętro 
niżej, a to kumpela, z którą 
można pogadać jak z naj-
lepszym przyjacielem.  A 

wszystkie od niego czegoś 
żądają i każda sprawi mu 
jakaś niespodziankę.

Michael Phelps
Autobiografia

Kilkanaście lat później 
spędzał w wodzie całe dnie.

Jako nastolatek powie-
dział trenerowi, że nigdy 
się nie męczy. Ten postawił 

Kiedy był małym chłopcem, bał się wejść wody. Żeby pływać, musiał się prze-
łamać. Żeby zwyciężać, musiał pokochać to, co przerażało go najbardziej na 
świecie.

sobie za punkt honoru udo-
wodnić mu, że się myli. 22 
medale olimpijskie później 
trener zrozumiał wreszcie, 
że Phelpsa nie da się zła-
mać.

39 razy bił rekord świa-
ta – po raz pierwszy jako 
stremowany piętnastolatek, 
onieśmielony przez sławy, z 
którymi stanął do wyścigu. 
Wygrał z najlepszymi – i 
pokochał smak zwycięstwa. 
Przeciwności losu tylko 
wzmagały jego determina-
cję.

Im większa ciążyła na 

nim presja, tym lepiej się 
spisywał. Im było trudniej, 
tym więcej z siebie dawał.

Historia Michaela 
Phelpsa inspiruje. Uczy, że 
wielkie cele osiąga się ma-
łymi krokami. Po przeczy-
taniu jej żaden cel nie wyda 
ci się zbyt śmiały, a żaden 
plan – niemożliwy do zrea-
lizowania.

Tylko ta książka po-
zwoli Ci zajrzeć w umysł 
najwytrwalszego człowieka 
naszych czasów i poznać ta-
jemnicę jego sukcesu.

W

W

W

W

W

W
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         Czas przygotowywania: 120 min 
         Danie dla: 6-8 osób 
Potrzebne składniki:
Ciasto
► 3 żółtka
► 3 szklanki mąki pszennej
► 1 margaryna
► 1 szklanka cukru
► 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia

Rosa
► 3 białka
► ½ szklanki cukru pudru
► 10 dag wiórek kokosowych
► 4 jajka

Porady

Gotuj z nami
Sernik z rosą



W

Hartowanie
Hartowanie znane jest od lat, 

a obecnie w czasach klimatyza-
cji i wszechobecnego ogrzewania 
może przydać się nam bardziej 
niż kiedykolwiek.  Do tego typu 
zwiększania odporności organi-
zmu wystarczy domowy prysznic. 
Warto stosować na przemian stru-
mienie ciepłej i zimnej wody lub 
po umyciu się polać ciało zimną 
wodą. Ten sposób wzmacniania 
odporności organizmu wymaga 
jednak regularności. 

Aktywność fizyczna
Jedną z przyczyn spadku od-

porności jesienią i zimą jest brak 
ruchu. W tym okresie nie należy 
rezygnować ze spacerów. Ta for-
ma aktywności fizycznej łączy w 
sobie ruch i przebywanie na świe-
żym powietrzu, może uda się nam 
złapać też kilka promieni słonecz-
nych, tak potrzebnych w okresie 
jesienno-zimowym.  Warto też 
pójść na basen, siłownię lub zapi-
sać się na zajęcia aerobiku. Regu-
larny wysiłek wzmacnia nasz sys-
tem immunologiczny, poprawia 
samopoczucie i zwalcza jesienną 
chandrę.

Odpowiedni ubiór
Właściwe ubieranie się jest 

bardzo ważne. Musimy uważać, 
aby nie wychłodzić naszego or-
ganizmu, ale również go nie prze-
grzać. Starajmy się więc dobierać 
ubiór do pogody. W sytuacjach 
gdy nie wiemy jakie ubrania za-
łożyć  najlepiej ubrać się „na ce-
bulkę”. W każdej chwili można 
wtedy dopasować się do panującej 
wokół temperatury. W chłodne 
dni trzeba też pamiętać o czapce, 

Jesień bez przeziębienia

bo przecież przez głowę nasz or-
ganizm najszybciej traci ciepło.

Zdrowe odżywianie
Ważną cechą zdrowego odży-

wiania się jest jego różnorodność. 
W naszej diecie nie powinno za-
braknąć przede wszystkim  wa-
rzyw i owoców. Ponieważ wybór 
świeżych warzyw i owoców jesie-
nią i zimą jest ograniczony, z po-
mocą mogą nam przyjść przetwo-
ry i mrożonki. Warto też częściej 
spożywać  czosnek i cebulę, które 
znane są ze swych właściwości 
bakteriobójczych. Lepiej zrezyg-
nować ze słodyczy i fast foodów. 
Nie zapomnijmy za to o ciepłej i 
pożywnej zupie.

Suplementy 
Suplementy to produkty, któ-

re możemy kupić bez recepty, nie 
znaczy to jednak, że możemy je 
zażywać bez ograniczeń. Najle-
piej wybrać jeden-dwa produkty 
ale za to przyjmować je regular-
nie.  Do wyboru mamy nie tylko 
preparaty witaminowe, ale też ho-
meopatyczne czy ziołowe. Środki 
takie zawierają przede wszystkim 
witaminy, zwłaszcza witaminę C, 
rutynę często też czosnek. Zna-
nym preparatem wspomagającym 
nasz system odpornościowy jest 
tran czyli płynny tłuszcz otrzy-
mywany z wątroby ryb morskich. 

Właściwa temperatura
Nawet zimą nie można za-

pomnieć o wietrzeniu mieszka-
nie. Najlepiej przed włączeniem 
ogrzewania przewietrzyć krótko 
ale dokładnie całe mieszkanie. W 
ten sposób oczyszczamy powie-
trze z nagromadzonych drobno-
ustrojów i nawilżamy je. Ogrze-

Okres jesieni i zimy to czas, w którym większość z nas choć raz bywa przeziębionym. Mimo, 
że odporność organizmu to sprawa bardzo indywidualna, która wynika z naszych predys-
pozycji genetycznych oraz stylu życia, istnieje jednak kilka zasad, których przestrzeganie 
wzmocni siły obronne naszego organizmu w walce z wirusami.

wanie powinno być ustawione na 
właściwym poziomie. Jeśli jest 
nam za ciepło to zamiast zdejmo-
wać sweter lepiej jest zmniejszyć 
ogrzewanie. 

Jeśli jednak dopadnie nas 
przeziębienie warto przez kilka 
dni zostać w domu i dać sobie czas 
na przechorowanie. Odpoczynek 
dobroczynnie wpływa na nasze 
ciało, dzięki niemu nasz organizm 
szybciej poradzi sobie z infekcją i 
zregeneruje swoje siły. W przezię-
bieniu mogą nam też pomóc do-
mowe sposoby jak inhalacje czy 
syropy.

Syrop z cebuli
Obrane i pokrojone w plastry 

2-3 cebule należy zasypać kilko-
ma łyżkami cukru i odstawić na 
parę godzin. Tak powstały syrop 
w czasie przeziębienia warto pić 3 
razy dziennie po jednej łyżce.

Rozgrzewający napój
Szklankę wody trzeba zagoto-

wać dodając szczyptę suszonego 
imbiru, cynamonu, gałki muszka-
tołowej, kurkumy oraz dwa goź-
dziki. Gotować przez 5 minut a 
następnie dolać pół szklanki czer-
wonego wina. Zagrzać ale już nie 
gotować. Napój działa rozgrzewa-
jąco.    

Syrop z czosnku
Szklankę przegotowanej zim-

nej wody trzeba wymieszać z 
sokiem z trzech cytryn, dwiema 
przeciśniętymi przez praskę głów-
kami czosnku i sześcioma łyżka-
mi miodu. Odstawić na 24 godzi-
ny, a następnie przecedzić. Łyżkę 
syropu pić co 4 godziny. 

Sposób przygotowania: 
Ze składników zagnieść kruche ciasto. Ser i jajka zmiksować, dodać 

budyń, cukry i sok z cytryny. Następnie nadal ucierając dodać olej i 
mleko. Rozwałkowane ciasto wyłożyć na blachę o wymiarach 24cm x 
40 cm i wlać przygotowaną masę serową. Piec w temperaturze 200 stop-
ni około 45 minut. Białka ubić z cukrem pudrem i delikatnie wymieszać 
z wiórkami kokosowymi. Podpieczone ciasto wysunąć i nałożyć przy-
gotowaną pianę na gorący sernik. Piec jeszcze około 15 minut.

W

REKLAMA

Masa serowa
► 1 kg gotowego 
    twarogu sernikowego
► 1 szklanka cukru
► 1 budyń śmietankowy

► 1 szklanka oleju
► 1 szklanka mleka
► cukier wanilinowy
► sok z ½ cytryny

REKLAMA
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REKLAMA
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Gotuj z nami
O tym, jakie usługi ofe-

ruje serwis mobilny, roz-
mawialiśmy z Tomaszem 
Zajączkowskim, koordyna-
torem serwisów mobilnych 
w firmie Delta w Piotrko-
wie Tryb., jedynym tego 
typu serwisie w naszym 
regionie.

Czym jest serwis mo-
bilny? 

Serwis mobilny to, krót-
ko mówiąc, warsztat samo-
chodowy na kółkach, który 
ma za zadanie pomagać po-
jazdom unieruchomionym 
na drodze. Nasza firma 
posiada dwa serwisy mo-
bilne a trzeci jest w trakcie 
doposażania. Duży serwis 
jest na ciężarówce, w której 
znajduje się cały warsztat 
wyposażony m.in. w ma-
szyny, agregaty, sprężarki 
i stoły montażowe. Jeste-
śmy w stanie wymienić i 
naprawić opony na drodze 
oraz usunąć usterki do ta-
kiego stopnia, żeby pojazd 
mógł jechać dalej w trasę 
lub do serwisu, w celu dal-
szej naprawy. Nie wszystko 
bowiem da się naprawić na 
drodze. Nasza firma oferu-
je następujące usługi: do-
jazd do klienta, naprawę i 
wymianę opon na miejscu 
zdarzenia, naprawę cięża-
rówek na miejscu zdarzenia 

Całodobowy warsztat na kółkach
Niemiłe niespodzianki w czasie podróżowania, w postaci awarii auta, mogą przytrafić się każdemu z nas. Zdarzają się one najczęściej w najmniej odpowied-
nim momencie i miejscu. Nie wpadajmy wówczas w panikę. Możemy przecież skorzystać z serwisu mobilnego.

oraz diagnostykę kompute-
rową. Specjalizujemy się w 
samochodach ciężarowych 
ale nasze usługi dotyczą 
również samochodów oso-
bowych. Wzorujemy się na 
największej firmie niemie-
ckiej specjalizującej się w 
takich usługach.

Jaki jest zasięg działa-
nia Państwa serwisu mo-
bilnego?

Głównie działamy w ob-
rębie 100 km od Piotrkowa, 
czyli praktycznie w całym 
regionie. Podyktowane jest 
to opłacalnością z punktu 
widzenia serwisu i klienta. 

Przy większej odległości 
zobowiązani jesteśmy uży-
wać tachografu przy dużym 
serwisie. A czasu naprawy 
nie jesteśmy przecież w 
stanie przewidzieć. Ale tak 
naprawdę możemy doje-
chać mniejszymi pojazdami 
wszędzie, świadczymy rów-
nież usługi w zakresie na-
prawy pojazdów w dalszych 
rejonach kraju oraz za gra-
nicą. Dotychczas mieliśmy 
już tak dalekie wyjazdy, 
jak np. do Niemiec, Holan-
dii czy Czech. W Czechach 
wymienialiśmy na parkingu 
nawet kompletne sprzęgło 
w ciężarówce, więc chyba 

nic już nas nie zaskoczy.

Jakich napraw najczęś-
ciej dotyczą zgłoszenia?

Z naszych statystyk wy-
nika, że tylko 20% naszych 
wyjazdów, to usługi doty-
czące wymiany opon, a po-
zostałe 80% to mechanika.

Co poza serwisem mo-
bilnym oferuje firma Del-
ta?

Poza serwisem mobil-
nym mamy także warsztat 
mechaniczny, myjnię aut 
ciężarowych i osobowych 
oraz serwis opon. Wykonu-
jemy także drobne usługi 

blacharskie i lakiernicze. 
Warto podkreślić, że w re-
gionie jesteśmy liderem w 
myciu cystern i silosów, 
ponieważ dysponujemy 
głowicą myjącą. Nasza fir-
ma znajduje się na terenach 
byłego zakładu Delta dzięki 
czemu dysponujemy dużym 
monitorowanym i bezpłat-
nym parkingiem. 

Jak co roku zaskoczy-
ła nas zima. Co ze zmianą 
opon?

Opony z letnich na zi-
mowe należy zmienić nie ze 
względu na porę roku, lecz 
ze względu na temperaturę. 
Jeżeli temp. spada poniżej 7 
st. C, śmiało można zmienić 
opony, nawet jeśli jeszcze 
pojawią się dni ciepłe. Opo-
na letnia twardnieje, gdyż 
wykonana jest z innej mie-
szanki kauczuku. Poniżej 
tej temperatury jej właści-

wości jezdne bardzo się po-
garszają, wydłuża się droga 
hamowania i o kolizje nie-
trudno. Analogicznie jest z 
wymianą opon z zimowych 
na letnie. Najlepiej wymie-
nić je, gdy temperatura po-
wietrza przekroczy 7 st. C. 
Należy pamiętać także o 
tym, żeby w serwisie doko-
nać wyważenia kół, gdyż 
opony podczas użytkowa-
nia ścierają się,a więc tracą 
swoją wagę. Typowym ob-
jawem „rozważenia” opon, 
jest odczuwalne drżenie 
kierownicy podczas jazdy z 
prędkością 80-110 km/h.

Serwis mobilny Delta 
działa 24 h/dobę, 6 dni w 
tygodniu (oprócz niedziel). 
Tel. 606 130 866, 502 628 
378. Adres: ul. Dmowskie-
go 22/24 Piotrków Tryb. 
Adres internetowy: www.
myjnia-delta.pl
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18 października 2012 
roku około godziny 17-tej, 
bełchatowscy policjanci 
skontrolowali trzech mło-
dych mężczyzn siedzących 
w zaparkowanym przed jed-
nym z budynków przy ulicy 
Sienkiewicza w Bełchato-
wie audi. Funkcjonariusze 
znaleźli przy nich dilerkę 
z blisko 264 gramami ma-
rihuany. Dalsze czynności 
śledcze przeprowadzone 
przez policjantów dopro-
wadziły do przedstawienia 
dwóm 28-letnim mieszkań-
com Wielunia oraz 21-latko-
wi z powiatu wieluńskiego 
zarzutów posiadania środ-
ków odurzających. Decyzją 

Aresztowani za narkotyki
Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wielunia podejrzanych o posiada-
nie ponad 260 gramów marihuany. 

Bełchatów

sądu dwaj pierwsi zostali 
tymczasowo aresztowani, 
natomiast 21-letniego kie-
rowcę audi objęto dozorem 
policyjnym i obowiązkiem 

W nocy 22 października 
funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Ło-
wiczu, patrolując teren przy 
trasie krajowej nr 70 w Nie-
borowie, zauważyli stojące 
przy drodze audi. Samochód 
był otwarty a w pobliżu nie 
było nikogo. Wcześniej w 
okolicy ujawniono kradzież 
akumulatora zasilającego 
znaki usytuowane przy dro-
dze. Okazało się, że urzą-
dzenie wartości 600 złotych 
policjanci znaleźli w audi. 

Zatrzymano obywatela Ukrainy
Łowicz

Policjanci zatrzymali 34-letniego Ukraińca podejrzanego o kradzież akumula-
tora zasilającego znaki usytuowane przy drodze. 

Dodatkowo w pojeździe 
znajdowały się dwie dilerki 
z amfetaminą oraz różnego 
rodzaju elektronarzędzia.  
Funkcjonariusze szybko 
ustalili właściciela pojazdu 
i dotarli do jego miejsca po-
bytu w Łodzi. Zastali tam 
jednak tylko matkę 34-let-
niego obywatela Ukrainy. 
Kobieta powiadomiona o 
odnalezieniu porzuconego 
samochodu należącego do 
syna zdecydowała się zgło-
sić jego zaginięcie. Poszu-
kiwanego zatrzymano tego 

samego dnia po południu 
kiedy siedział przy drodze w 
rejonie Bolimowa.  Śledczy 
ustalili, że 34-letni Ukra-
iniec ukradł sprzęt wyposa-
żenia sygnalizacji świetlnej, 
a następnie obawiając się 
zatrzymania przez policję 
porzucił audi wraz z łupem 
i uciekł. Usłyszał już zarzut 
kradzieży, za co grozi do 5 
lat pozbawienia wolności. 
Dodatkowo odpowie także 
za posiadanie środków odu-
rzających.

Radomsko

Policjanci z Komisariatu 
w Przedborzu podczas pa-
trolowania gminy Kodrąb, 
w miejscowości Józefów, 
w przydrożnych zaroślach 
zobaczyli poloneza. Na-
tychmiast sprawdzili czy 
ktoś nie potrzebuje pomocy. 
W pojeździe nikogo jednak 
nie było. Okazało się, że po-
krywa silnika była jeszcze 
ciepła, co wskazywało na 
to, że auto w rowie znala-
zło się niedawno. Niedale-
ko pojazdu stał mężczyzna, 
który podczas rozmowy z 

Wjechał w rów 
i udawał, że to nie on
Policjanci zatrzymali 35 -letniego mieszkańca gminy Kodrąb, który wjechał 
polonezem w rów, a następnie próbował przekonać policjantów, że nic o tym 
zdarzeniu nie wie.  

policjantami stwierdził, że 
nic nie wie na temat tego 
zdarzenia. Podejrzanie za-
chowującym się rzekomym 
świadkiem okazał się 35 
-letni mieszkaniec gminy 
Kodrąb. Dziwnym trafem 
przypadkiem miał w kie-
szeni kluczyki od tego polo-
neza. Policjanci przeprowa-
dzili badanie na zawartość 
alkoholu w jego organi-
zmie z wynikiem 3 promili. 
Wszystko wskazywało na 
to, że to on kierował sa-
mochodem. Co chwilę wy-

myślał jednak inne wersje 
zdarzenia. W związku z 
wątpliwościami został za-
trzymany i osadzony w po-
licyjnym areszcie do czasu 
wyjaśnienia sprawy. 35 -la-
tek nie posiada prawa jazdy. 
Polonez, którym kierował 
nie miał aktualnych badań 
technicznych oraz opłaco-
nej składki OC. Zatrzyma-
ny odpowie za przestępstwo 
kierowania pojazdem w 
stanie nietrzeźwości. Gro-
zi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności.

21 października trzech 
braci przyszło do domu 18-
letniego sąsiada, z zamiarem 
wyjaśnienia wcześniejszych 
nieporozumień. Podczas 
wymiany zdań doszło do 
szarpaniny między sąsiada-
mi. Dwaj bracia bili i kopali 
nastoletniego sąsiada, w ten 

Rawa Mazowiecka

Sąsiedzkie
porachunki 
Konflikt między sąsiadami w jednej z miejscowości w gminie Rawa Mazowie-
cka zakończył się bójką.

sposób argumentując swoje 
racje. Podczas bójki jeden 
z napastników użył noża 
typu „manager” z odłamy-
wanym ostrzem, raniąc nim 
18-latka.  Kiedy nieproszeni 
goście wychodzili z domu, 
dodatkowo wybili szybę w 
jednym z okien. Rankiem 

następnego dnia policjanci 
zatrzymali ukrywających 
się sprawców. Jeden z trzech 
braci nie uczestniczył w tym 
zdarzeniu, a o dalszym losie 
dwóch braci w wieku 22 i 23 
lata zadecyduje sąd. Za udział 
w bójce lub pobiciu grozi im 
do 3 lat więzienia. 

Policjanci z Wydziału 
do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją 
piotrkowskiej komendy w 
ramach współpracy z Wo-
jewódzkim Ośrodkiem Ru-
chu Drogowego zatrzymali 
kursantkę podejrzaną o pró-
bę wręczenia łapówki przy 
ubieganiu się o prawo jazdy. 

złożenia poręczenia ma-
jątkowego. Za posiadanie 
narkotyków grozi kara do 
trzech lat pozbawienia wol-
ności.

Piotrków Trybunalski
Nieudana próba przekupstwa
Mieszkanka powiatu opoczyńskiego za łapówkę chciała zdać egzamin na pra-
wo jazdy.

41-letnia mieszkanka 
powiatu opoczyńskiego, 
22 października, podczas 
egzaminu praktycznego 
w piotrkowskim ośrodku 
egzaminowania kierow-
ców, złożyła kilkakrotnie 
obietnicę wręczenia zapła-
ty w zamian za pozytywny 
wynik egzaminu. Następ-

nego dnia kandydatka na 
kierowcę usłyszała zarzut 
łapownictwa. Prokuratu-
ra Rejonowa w Piotrkowie 
Trybunalskim zastosowała 
wobec niej dozór policyjny. 
Za korupcję grozi kara na-
wet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Jak się okazało kierują-
cy pojazdem był kompletnie 
pijany, miał w organizmie 

Kierował po pijanemu
Tomaszów Mazowiecki

27 października o godzinie 22:50, na ulicy Wysokiej miało miejsce zdarzenie 
drogowe, 21-letni mieszkaniec Łodzi, kierując mercedesem uderzył w słup.

ponad 2 promile. Mężczy-
zna odpowie za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeź-

wości oraz spowodowanie 
kolizji. Sprawę prowadzą 
policjanci z Tomaszowa.

W

W

W

W

W
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Skorpion 24.10 – 22.11
Dobry czas na 

rozkręcenie intere-
su, więc do dzieła i 

realizuj swoje zawo-
dowe marzenia. Oczywiście 
nie kosztem życia osobiste-
go. Wszystko co robisz, rób 
z umiarem. Dbaj o zdrowie, 
bo to sezon przeziębień a ty 
nie należysz do osób super 
odpornych.  

Strzelec 23.11 – 21.12
Nawał pracy i 

przemęczenie nie 
wpłyną pozytyw-

nie na twoje samo-
poczucie. Niecierpliwość i 
zdenerwowanie nie są do-
brym doradcą w podejmo-
waniu jakichkolwiek decy-
zji, więc ostrożności nigdy 
nie za dużo.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Wreszcie upo-

rasz się z zaległy-
mi trudnymi spra-

wami, było ciężko, 
ale to już przeszłość. Czas 
odetchnąć i to najlepiej z 
kimś bliskim twemu ser-
cu. Nie zaniedbuj swojego 
zdrowia. Korzystaj z ruchu 
na świeżym powietrzu i 

dbaj o swoją sylwetkę.

 Wodnik 21.01 – 19.02 
Dla Wodników 

to czas samych 
sukcesów. Zawar-

te nowe znajomości 
warto podtrzymać na dłu-
żej. Rodzina wspiera cię we 
wszystkich poczynaniach, 
więc bądź im za to wdzięcz-
ny, podziękowań nigdy nie 
za wiele. Nie nadwyrężaj 
kręgosłupa.

Ryby 20.02 – 20.03
Obowiązkowość 

i zdyscyplinowa-
nie to cechy, które 

pomagają Rybom w 
terminowym wywiązywa-
niu się z obowiązków nie 
tylko zawodowych ale i do-
mowych. Udane spotkanie 
rodzinne poprawi wszystkim 
humor i polepszy relacje.

Baran 21.03 – 20.04
Zwolnij tem-

po swojego życia. 
Zbyt często zda-
rzają ci się pomył-

ki, które nie powinny 
mieć miejsca nie tylko w 
pracy, ale i w domu. W sta-
łych związkach umiarkowa-

ny spokój a dla samotnych 
szansa na spotkanie przyja-
znej duszy. Umiar w jedze-
niu wyjdzie ci na dobre.

 

Byk 21.04 – 20.05
Osobom spod 

tego znaku wpływ 
Wenus pomoże w 

załatwieniu zale-
głych spraw. Pochmurne 
dni rozleniwiają cię, ale 
najwyższy czas to zmienić. 
Czujesz się dobrze w gro-
nie swoich znajomych, więc 
warto zorganizować takie 
spotkanie towarzyskie a 
lepsze samopoczucie gwa-
rantowane.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Zaległości w 

pracy to już prze-
szłość. Czas na 

realizację nowych 
pomysłów, a masz ich wiele. 
Pomyśl również o przyjem-
nościach i ciekawych atrak-
cjach kulturalnych. Nie po-
dejmuj pochopnie ważnych 
decyzji inwestycyjnych. 

Rak  22.06 – 22.07 
Więcej odwagi 

i wiary w siebie 
a sprawy potoczą 
się po twojej myśli. 

Sytuacja finansowa wyraź-
nie się poprawi, bo ostatnio 
wyglądała ona nieciekawie. 

Możesz liczyć na swoich 
najbliższych, którzy zawsze 
cię dzielnie wspierają.

Lew 23.07 – 23.08
Z trudnymi 

sprawami świet-
nie sobie radzisz. 

Czas pomyśleć o 
nadrobieniu kulturalnych 
zaległości, może teatr, kino 
lub ciekawa książka. Możli-
wości jest wiele. Uważaj na 
swoje zdrowie, zwłaszcza 
gardło.

Panna 24.08 – 23.09
Planety teraz ci 

sprzyjają, więc wy-
korzystaj tę dobrą 

passę. Niespodziewa-
ny przypływ gotówki popra-
wi ci wyraźnie humor. Na 
horyzoncie ciekawa znajo-
mość, która być może prze-
rodzi się w coś poważnego.

Waga 24.09-23.10
Twoje pozy-

tywne nastawienie 
do świata, bardzo 

pomaga ci w reali-
zowaniu się w życiu zawo-
dowym. Większość spraw 
układa się  po twojej my-
śli. Nie zaniedbuj swoich 
najbliższych, bo ostatnio 
było różnie, oni oczekują 
twojej pomocy i wsparcia.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1 do 9 w 
ten sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pi-
onowej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie, każda 
z cyfr wystąpiła tylko raz.

SUDOKU

Humor
Po meczu piłkarskim kibic przegranej drużyny pod-

chodzi do sędziego i pyta: 
- A gdzie pana pies? 
- Pies? Ja nie mam psa. 
- Wobec tego bardzo panu współczuję. Ślepy i bez 

psa!
 

Na księżycu ląduje pierwsza amerykańska, załogo-
wa ekspedycja. 

Neil Amstrong wychodzi ze statku, a tu nagle zza 
kamienia wyskakuje 

trzech gości: Chińczyk, Rusek i Polak. 
- Jak to tak ? - Amerykanin ma głupią minę. 
Chińczyk: 
- Nas jest dużo, brat podsadził brata i jestem. 
Rusek: 
- Nasza agentura spisała się na medal, i byliśmy 

szybsi. 
- No a ty ? - pyta Amerykanin Polaka. 
- Daj mi spokój, z wesela wracam...


Wchodzi zajączek do baru, podciąga rękawy i krzy-

czy: 
- Kto zbił mojego brata? 
- Ja! - wstaje zza stołu niedźwiedź. -A o co chodzi? 
- A no nic, dobrze zrobiłeś.

HOROSKOP

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

2) Zajęczy skok

6) Państewko

7) Pies myśliwski po-

chodzenia brytyjs-

kiego

8) Kropla smutku lub

radości

9) Pływający znak;

boja

11) Cofanie się w roz-

woju

12) Popisy w ujeżdża-

niu koni

13) Część łodygi i ko-

rzenia; walec osio-

wy

14) Metal szlachetny

16) Pisany, czytany

lub drukowany

18) Skóra na torby,

kurtki, pantofle

21) Kroniki, roczniki

23) Lampa z lampy

(anagram)

24) Stopień wojskowy

Hubala

25) Wodoru to deuter

lub tryt

26) Gabro lub piasko-

wiec

27) Gdy piłka opuści

pole gry

28) W ręku taternika

29) Dzieła pisane pro-

zą

30) Biały lub żółty to

produkt mleczar-

ski

PIONOWO:

1) „Maraton” satyry-

ków

2) Rower lub kajak

3) Gospodarz doży-

nek

4) Gra z kulą

5) Możny pan, czło-

nek starego rodu

9) Pogromca, treser

10) Rozszerzony prze-

łyk u ptaków

15) Anarchia, chaos

17) Małpa człeko-

kształtna (dżung-

le Afryki równiko-

wej)

19) Dobry fachowiec

20) Pokonał go pod-

stępem szewczyk

Skuba

22) Sklep z medyka-

mentami
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Tadeusza Brezy.
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