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Twój Najpiękniejszy Ślub

Po staropolsku
czy nowocześnie?

Rawa Mazowiecka

Poszukiwany
Gruzin wpadł w ręce Policji
8 listopada rawscy policjanci zatrzymali Gruzina poszukiwanego od 2011
roku przez Interpol. .
Dokończenie na str 14.

Piotrków Trybunalski

Zatrzymano sprawczynię rozboju
W Piotrkowie Trybunalskim, po kilkumiesięcznym śledztwie, aresztowano 29letnią kobietę podejrzaną o dokonanie rozboju.
Dokończenie na str 14.

Bełchatów

Nietrzeźwi i bez prawa jazdy
W powiecie bełchatowskim Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w stanie wskazującym i bez uprawnień kierowali samochodami.
Dokończenie na str 2.
Pomimo upływu lat współczesne wesela mają w sobie wiele elementów ze
staropolskich uroczystości weselnych. Co z tych tradycji zachowało się do
dziś, a co zniknęło?
Dokończenie na str 8.
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Skontaktuj się z naszym
przedstawicielem
regionalnym.
Tel. 609 767 919

Dodatek Ślubny
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O

70%

Firma Wealth Solutions od lat zajmuje się inwestycjami w whisky, wino,
sztukę, ziemie i nieruchomości, zapewniając swoim klientom nieprzeciętne
zyski. Dzięki takim inwestycjom stajemy się posiadaczami produktów, których ceny są odporne na zawirowania
w gospodarce. Inwestycje alternatywne
zapewniają wielokrotnie większy zysk
niż na lokatach, do tego bez ryzyka, jaki
niesie za sobą inwestowanie na giełdzie.

w.g
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- w Whisky
- w Ziemię
- w Wino
ZYSKI DO
ROCZNIE

Inwestycje Alternatywne
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W numerze:

KONKURS

Zimowy
l:
Wymyś

Wymyśl najciekawsze

hasło

promocyjne Gazety!
a:

Nagrod
Jak gra

Nagrodą w konkursie jest odśnieżarka elektryczna E-FS 1800

ć? Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na

adres konkurs@gazeta-wiesci.pl wymyślone hasło
promocyjne Gazety. Konkurs trwa do 09 grudnia
2012 do godz. 23:59:59!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gazeta-wiesci.pl/zimowy-konkurs/
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Radomsko

Rawa Mazowiecka

O mały włos od tragedii Śmiertelne
pobicie
Pijany traktorzysta wjechał na przejazd kolejowy, wstrzymując tym samym ruch pociągów na półtorej
godziny.
9 listopada około godziny 14.30 w miejscowości
Borowiecko (gmina Dobryszyce) na niestrzeżonym
przejeździe kolejowym o
mało co nie doszło do tragedii. Pociąg osobowy relacji
Koluszki – Częstochowa
uderzył w ciągnik rolniczy.
Na szczęście nikomu nic się
nie stało. 47 – letni traktorzysta zdążył zeskoczyć z
ciągnika. Następnie uciekł
do lasu a później do domu.
Policjanci zatrzymali go po
kilkunastu minutach. Traktorzysta to mieszkaniec
Borowiecka.
Mężczyzna
miał 3,3 promila alkoholu
w organizmie, natomiast
maszynista pociągu był
trzeźwy. Ciągnik rolniczy
nie miał aktualnych badań
technicznych oraz opłaconego ubezpieczenia. Podczas
przesłuchania, traktorzysta

Policjanci z komisariatu w Białej Rawskiej zatrzymali dwóch sprawców pobicia 65-letniego mężczyzny, który w wyniku obrażeń zmarł.
Do tragedii doszło 3 listopada. Policjanci zostali
powiadomieni o tym, że w
jednym z domów w Białej
Rawskiej leży mężczyzna z
obrażeniami głowy. Samotnie mieszkający 65-latek został przetransportowany do
szpitala w Warszawie. Niestety, po dwóch dniach zmarł.
Sekcja zwłok wykazała, że w
wyniku pobicia doznał obrażeń skutkujących zgonem. W
trakcie prowadzonych czynności
dochodzeniowych,

Bełchatów
powiedział, że kiedy wjechał
na torowisko, ciągnik niespodziewanie zgasł i nie mógł go

szybko uruchomić. Mężczyzna odpowie za nieumyślne
sprowadzenie bezpośredniego

niebezpieczeństwa katastrofy,
za co grozi kara pozbawienia
wolności do 3 lat.

Koluszki

Złodziejskie
trio zatrzymane
Na gorącym uczynku zatrzymano trzech sprawców kradzieży przewodu telekomunikacyjnego.
15 listopada 2012 roku
około godziny 22.00 patrol
kryminalnych z komendy
w Koluszkach otrzymał
zgłoszenie o włączeniu się
alarmu linii napowietrznej znajdującej się w kompleksie leśnym pomiędzy
miejscowościami Natolin i
Lipiny. W chwili zawiadomienia stróże prawa prowadzili akurat obserwację
terenu przyległego do wskazywanego miejsca, więc
znaleźli się we właściwym
miejscu i czasie. Żeby nie
spłoszyć złodziei policjanci
pozostawili na skraju lasu
radiowóz i pieszo przemierzali dukty leśne. Podczas
patrolu zauważyli w oddali
trzech mężczyzn, którzy
zwijali przewód telekomu-

nikacyjny. Mężczyźni zdążyli już odciąć ponad 100
metrów linii napowietrznej.
Szybka interwencja kryminalnych doprowadziła do

zatrzymania zaskoczonych
złodziei. Po wylegitymowaniu okazali się nimi mieszkańcy Łodzi w wieku 23,
25 i 29 lat. Straty na szkodę

telekomunikacji oszacowano na około 2700 zł. Mężczyznom grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

funkcjonariusze wytypowali
dwóch sprawców (33-latka i
27-latka), których zatrzymali
12 i 13 listopada w Opolu i w
Grajewie. Obaj przyznali się
do tego, że 2 listopada wyważyli drzwi do mieszkania 65latka, pobili go i pozostawili
samego. Powodem pobicia
był istniejący między mężczyznami konflikt. Sprawcy
zostali tymczasowo aresztowani. Za pobicie ze skutkiem
śmiertelnym grozi im do 10
lat więzienia.

Nietrzeźwi i bez prawa jazdy
W powiecie bełchatowskim Policja zatrzymała dwóch
mężczyzn, którzy w stanie
wskazującym i bez uprawnień
kierowali samochodami.
Do pierwszego zdarzenia
doszło 17 listopada w Szczercowie. Wtedy to nietrzeźwy kierowca bez prawa jazdy potrącił
przechodzącą przez jezdnię w
wyznaczonym miejscu kobietę.
50-letnia poszkodowana została przewieziona do bełchatowskiego szpitala, gdzie udzielono
jej pomocy ambulatoryjnej.
Sprawca zdarzenia, który miał
0,56 promila alkoholu w orga-

nizmie, stanie przed sądem.
Grozi mu kara do dwóch lat
pozbawienia wolności. Dzień
później w Bełchatowie policjanci patrolujący miasto zatrzymali do kontroli na ulicy
Staszica kierowcę forda. W
wyniku kontroli wyszło na jaw,
że 35-letni mieszkaniec Wyszkowa kieruje samochodem,
mimo braku uprawnień i przy
1,56 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że
jest poszukiwany. Mężczyzna
trafił do policyjnego aresztu.
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221
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HACCP Odbudowa
pomysł z kosmosu
w polskim słoiku po pożarze
Gorzkowice

Dawno temu w Ameryce...
... a dokładniej pół wieku
temu astronauci amerykańscy zaczęli regularnie latać
w Kosmos a nawet lądować
na Księżycu. Wśród licznych problemów, z którymi
musieli sobie poradzić były
nie tylko kwestie techniczne, ale i zdrowotne. Wiele
z nich mogliśmy obejrzeć
w filmie „Apollo 13” ale
mało kto wie, że jedno z
głównych niebezpieczeństw
- niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego udało się
wyeliminować w zarodku
a żaden z astronautów nie
cierpiał na rozstrój żołądka. Było to zasługą specjalistów, którzy stworzyli i
wdrożyli System Analizy
Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli znany
bardziej jako HACCP. Jak
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każdy dobry pomysł „z
kosmosu” został on szybko
podchwycony przez „przemysł 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 zobowiązane do wdrożenia i stosowania systemu HACCP.
Do tej pory trudnością była
odpowiednia ilość pieniędzy na szkolenia, zwłaszcza
nowo przyjętych pracowników firmy, co odbijało się
na funkcjonowaniu systemu w firmach, zwłaszcza
mniejszych. Na szczęście tę
barierę udało się przezwyciężyć.

Teraz w województwie
łódzkim!
„Wzrost
kompetencji
pracowników sektora przetwórstwa
rolno-spożywczego poprzez szkolenia i
doradztwo w zakresie systemu HACCP” to projekt
szkoleniowo-doradczy dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
działanie
8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa
łódzkiego mogą ZA DARMO skorzystać z kompleksowych szkoleń z zakresu HACCP a właściciele,
wspólnicy i pracownicy
tych przedsiębiorstw uzyskać, potwierdzone zgodnym z wymogami MEN
certyfikatem, kwalifikacje
pełnomocnika lub audytora
wewn. Systemu HACCP.
Firma, w której system
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa jest w ludziach
a nie tylko na papierze, to
pewny partner w interesach
a sprzedaż i wykorzystanie
jego produktów nie grozi
przykrymi niespodziankami. Warto skorzystać z tej
szansy!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:
Audytor Wewnętrzny
systemu HACCP
Pełnomocnik ds. systemu HACCP
Najbliższe
szkolenia
odbędą się m.in. w Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim,
Sieradzu oraz Tomaszowie
Mazowieckim.
Pełna informacja na temat projektu i sposobu zgłaszania się na szkolenia znajduje się na stronie: www.
szkolenia-haccp.com.pl
oraz pod numerem telefonu
(44) 739 22 51
SKORZYSTAJ Z TEJ
SZANSY!
W

13 listopada w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach (powiat piotrkowski)
wybuchł pożar. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie budynku
do stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie.
Pożar wybuchł ok. godz.
9.00 w Szkole Podstawowej
w Gorzkowicach przy ul.
Kościelnej 26. Konieczna
była ewakuacja około 1000
osób: uczniów, nauczycieli
i pozostałych pracowników
szkół. W wyniku pożaru
zniszczeniu uległy dach i
poddasze szkoły.
Nie prędko jednak uczniowie będą mogli wrócić
do swojej szkoły. Obecnie
trwa oczekiwanie na ekspertyzę techniczną budynku i dopiero wtedy będzie
można oszacować wstępny
kosztorys prac. -Najpierw
będziemy chcieli odbudować pokrycie dachowe czyli więźbę plus dach, gdyż
mamy nadzieję, że jeśli
przykryjemy dach i zrobimy instalację elektryczną to
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozwoli nam oddać do użytku te
najniższe kondygnacje, bo
budynek ma w sumie pięć
kondygnacji – mówi Alojzy
Włodarczyk Wójt Gminy
Gorzkowice. Koszty odbudowy trudno jeszcze oszacować, ale jak mówi wójt,
wyniosą one minimum 2

mln złotych. Na szczęście
Gmina może liczyć na pomoc z zewnątrz. –Mamy
informacje z Ministerstwa
Oświaty, że są przyznane
środki z rezerwy Ministra
Oświaty, ale nie ma jeszcze potwierdzenia co do
kwoty, będą też pieniądze
z ubezpieczenia i liczymy
na pomoc naszych przyjaciół, myślę tutaj o samorządach, być może wesprą
nas w tej trudnej sytuacji
-dodaje wójt. Przyczyny
pożaru na razie nie zostały
ustalone. Wstępnie według
Straży Pożarnej przyczyną
mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Według
osób postronnych ewakuacja przebiegała
bardzo sprawnie. Nikt na
szczęście
nie
został
p o s z ko d ow a ny. D o b r z e
sprawdziły się wypracowane metody ewakuacji. –Jesteśmy bardzo zadowoleni z akcji ewakuacyjnej.
Dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego jak i strażacy podkreślali sprawność
ewakuacji. Sprawdził się
też system powiadamiania

SMS-owego mieszkańców,
dzięki któremu od razu poinformowaliśmy rodziców o
bezpiecznej ewakuacji dzieci - mówi Alojzy Włodarczyk. System powiadamiania SMS-owego utworzono
kilka lat temu, kiedy to w
latach 2008-2009 nad terenem gminy przeszły trąby
powietrzne i wichury. Obecnie system jest wykorzystywany do powiadamiania o
anomaliach pogodowych
i innych niebezpiecznych
sytuacjach. Zajęcia lekcyjne dla uczniów przez kilka
dni były odwołane. – Obecnie zajęcia odbywają się w
przyległym do szkoły budynku gimnazjum i zostały
podzielone na dwie zmiany.
Pierwsza zmiana to szkoła
podstawowa, druga to gimnazjum, również dwie klasy
trzecie mają lekcje w szkole
w miejscowości Gościnna
- informuje wójt. Niewątpliwie dla gminy najważniejsza jest teraz kwestia odbudowy szkoły i zapewnienie
uczniom możliwości nauki
w swojej szkole.
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W OBI już świątecznie Szkodliwy

Piotrków Trybunalski

Coraz większymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Pomysłowo udekorowana choinka
m.in. firmowymi akcesoriami marketu OBI, które stanowią oryginalne oświetlenie, duża, piękna i kolorowa ekspozycja świąteczna w dziale ogród – tym wszystkim klienci OBI mogą się zachwycać już od
pierwszych dni listopada.
wet do 15 m, a mokrego do
10 m. Oszczędność czasu i
fizycznego wysiłku przy
odśnieżaniu odśnieżarką w
porównaniu do odśnieżania
ręcznego jest bardzo duża.
Przy odśnieżarkach spalinowych należy używać
świeżego, czystego paliwa
a nie korzystać ze starych
zapasów. Pamiętajmy, że
paliwo ma 60 dni przydatności. Olej do odśnieżarek
stosujemy o parametrach
zimowych 5W-30.
Pamiętajmy o tym, że
każdy tego typu sprzęt, niezależnie czy to elektryczny
czy spalinowy, należy obowiązkowo odpowiednio zabezpieczyć smarem przed
korozją.
Z nadejściem świąt zawita również zima. Niektórzy z nas, jak narciarze i
miłośnicy białego szaleństwa z utęsknieniem wyczekują śnieżnej zimy. Jednak
dla większości z nas ta pora
roku, kojarzy się z uciążliwym odśnieżaniem swoich
posesji. O tym, jak szybko
i łatwo można odśnieżyć
dużą powierzchnię oraz
jaką odśnieżarkę najlepiej
wybrać podpowiedział nam
Sylwester Jarosz, doradca
klienta marketu OBI w Piotr
kowie Tryb.
- Nadchodzi zima, więc
zainteresowanie klientów

REKLAMA

odśnieżarkami z każdym
dniem wzrasta. Przy wyborze odpowiedniej odśnieżarki, przede wszystkim należy kierować się
wielkością powierzchni do
odśnieżania oraz grubością
warstwy śniegu. Przy podjeździe o długości do 30 m
i szerokości 4 m, proponuję zakup odśnieżarki elektrycznej. Natomiast jeżeli
powierzchnia do odśnieżania jest większa i wynosi
ok. 300 m2, to powinno
używać się odśnieżarki spalinowej. A mamy ich wyjątkowo duży wybór – o mocy
od 5,5 KM do 7 KM. Każdy
sprzęt ma swoje możliwo-

ści użytkowe. Odśnieżarka
elektryczna ma zastosowanie przy pokrywie śnieżnej
o grubości od 10 do 20 cm,
zaś spalinowa do 30 cm.
Niewątpliwie dużą ich zaletą jest prosta obsługa. W
odśnieżarkach spalinowych
jest napęd, więc można dostosować prędkość do osoby,
która ją obsługuje. Odrzut
śniegu sypkiego wynosi na-

REKLAMA

Warto dodać, że kupujący ten sprzęt otrzyma oczywiście 2-letnią gwarancję.
Ceny proponowanych odśnieżarek są zróżnicowane,
więc z pewnością każdy
wybierze coś dla siebie stosownie do swoich potrzeb
i zasobności portfela. Odśnieżarki w naszym markecie są już w cenach promocyjnych!- mówił Sylwester
Jarosz.

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

problem na dachu
Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mają możliwość bezpłatnej utylizacji wyrobów zawierających
azbest.
W Polsce od kilkunastu
lat obowiązuje Ustawa o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Mimo tego, na wielu budynkach wciąż można zobaczyć
płyty eternitowe. Zakaz
wprowadzania azbestu i
wyrobów
zawierających
azbest, produkcja wyrobów
zawierających azbest oraz
obrót azbestem i wyrobami
go zawierającymi obowiązuje w Polsce od 1997 roku.
Wiele osób prywatnych jak
i zarządców budowli nie
zdaje sobie jednak sprawy
z zagrożeń, jakie wynikają z użytkowania takich
obiektów. W Polsce płyty
eternitowe, najbardziej popularne wyroby zawierające azbest, które używane są
do krycia dachów zaczęto
powszechnie stosować w
latach 70-tych. Eternit to
materiał ogniotrwały, odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie wody,
a jednocześnie wytrzymały
mechanicznie. Jest również
relatywnie lekki i dość tani.
Ze względu na udowodnioną szkodliwość włókien azbestu, stosowanie
eternitu zostało zakazane
w większości państw na
świecie. Istniejące pokrycia eternitowe są usuwane.
Demontażem
elementów
z eternitu powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednie

bez piecz ne tech nologie,
które nie szkodzą ludziom
w trakcie wykonywania
prac i nie skażają dodatkowo otoczenia. Zdemontowane elementy eternitowe
muszą być, jako materiał
niebezpieczny, składowany
w odpowiednich miejscach.
Obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem
i wyrobami zawierającymi
azbest są zakazane pod karą
grzywny, ograniczenia lub
pozbawienia wolności do 5
lat. Zdając sobie sprawę ze
szkodliwości wyrobów zawierających azbest władze
Piotrkowa Trybunalskiego
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców.
Dla wszystkich, którzy chcą
wymienić stare pokrycia
dachowe wykonane z tzw.
eternitu, Urząd Miasta organizuje bezpłatny odbiór
tych odpadów z nieruchomości, ich transport na
zalegalizowane
specjalistyczne składowisko oraz
utylizację. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z Referatem Ochrony
Środowiska i Rolnictwa w
Piotrkowie. Akcja realizowana jest w ramach „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
na lata 2010– 2032”.
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„Czysta Zdrowa
Piotrkowska Kranowa”

Trzy pytania do …

21 listopada odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej piotrkowskiej
Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”. Jest to jedna z najnowocześniejszych stacji uzdatniania wody w Polsce.

Jaką rolę pełni Piotrków Trybunalski w regionie?

O dużym znaczeniu
wody w życiu człowieka
świadczy chociażby fakt, że
organizm ludzki zawiera jej
ok. 65%. Bez wody człowiek
nie jest w stanie przeżyć
dłużej niż kilka dni. Jednak
woda nadająca się do użytku, stanowi jedynie 0,65%
zasobów wodnych Ziemi.
Polska pod tym względem
zalicza się do krajów o ubogich zasobach wodnych.
Zasoby jej rocznie wynoszą
zaledwie 1632 m3 na gospodarstwo domowe, tj. trzykrotnie mniej niż w innych
krajach Europy Zachodniej.
Tym bardziej Piotrków ma
powód do dumy. - Piotr
ków Trybunalski ma stację
uzdatniania wody na miarę
XXI wieku, zarówno w zakresie wyglądu i estetyki,
ale przede wszystkim urządzeń technicznych – mówił
podczas otwarcia Krzysztof
Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa.
SUW „Szczekanica” zasila w
wodę ponad 60%
mieszkańców. W
ramach
zakończonej inwestycji
wykonane zostały nowe odwierty
czterech
studni głębinowych.
Przeprowadzono
remont
zbiorni-

ków wody czystej, kanału i
osadnika wód popłucznych
oraz wybudowano nowoczesną napowietrzalnię z
komorą reakcji. Generalny
remont objął także budynek
główny stacji wraz z termomodernizacją. Inwestycja
rozpoczęła się w czerwcu
2011 r. i wykonywana była
przez konsorcjum firm:
THU HYDRO-MRKO z
Jarocina oraz KWG S.A. ze
Szczecina. Koszt wyniósł
blisko 12,5 mln zł, z czego
ok. 75% pochodzi z środków UE. Przypomnijmy, że
modernizacja stacji uzdatniania wody - SUW Szczekanica jest jednym z etapów
projektu „Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, na który piotrkowski magistrat pozyskał
blisko 160 mln zł dofinansowania z funduszy UE.

Podczas spotkania podsumowano także realizację
drugiego dużego kontraktu
wykonanego w ramach tego
projektu, czyli renowacji
kanalizacji deszczowej i
ogólnospławnej. W ramach
jej odnowiono 15,2 km kanalizacji ogólnospławnej
oraz 1,3 km „deszczówki”.
Renowacja w większości
wykonywana była nowoczesną metodą bezwykopową. Koszt tej inwestycji to
blisko 13 mln zł, z czego ok.
75% pochodzi z środków
UE.
Wszyscy uczestnicy
otwarcia SUW „Szczekanica” mogli ponadto spróbować wody pochodzącej
właśnie ze zmodernizowanej stacji. Wodę tę zaprezentowano w oryginalnych
butelkach z etykietą „Czysta Zdrowa Piotrkowska

Ludomira Michała Penciny, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, członka Platformy Obywatelskiej RP.

Uważam, że rola Piotrkowa w regionie jest wiodąca. Piotrków znajduje
się w czołówce miast pozyskujących fundusze europejskie. Miastu udało się
otrzymać dofinansowanie
na realizację wielu ważnych
inwestycji. Atutem Piotrkowa, oprócz skutecznego pozyskiwania tych środków,
jest również sprawne realizowanie dofinansowanych
projektów. Ostatnio Miasto
wystąpiło o dofinansowanie projektu na dokończenie „Traktu Wielu Kultur”.
Jest duża szansa na to, że
te środki zostaną nam przyznane.
Jak Pan ocenia inwestycję dot. modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody
„Szczekanica”?
Inwestycję tę oceniam
bardzo pozytywnie. Dzięki
modernizacji, Stacja Uzdatniania Wody „Szczekanica”

jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. To niewątpliwie duży powód do
dumy, zwłaszcza, że na tę
inwestycję Miastu udało się
pozyskać aż 75% dofinansowania z UE. Przed nami
kolejny duży kontrakt w
ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w
Piotrkowie
Trybunalskim”, współfinansowanego ze środków UE.
Czy Pana zdaniem
strategia rozwoju miasta jest na miarę oczekiwań jego mieszkańców?
Strategia
rozwoju miasta jest na miarę
jego możliwości, natomiast
oczekiwania mieszkańców
Piotrkowa są z pewnością
dużo większe. Jestem przeciwnikiem bardzo rozbudowanych inwestycji, tym
bardziej w czasach kryzysu. Priorytetem powinny
być inwestycje związane z
infrastrukturą Piotrkowa,

niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania gospodarki i jego mieszkańców, a
dopiero w następnej kolejności pozostałe inwestycje.
W swojej działalności zawsze staram się wspierać
wszystkie inicjatywy przyczyniające się do dalszego
rozwoju miasta, dla dobra
jego mieszkańców.

REKLAMA

DOM HANDLOWY
PANORAMA- ELEKTRON

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Wyszyńskiego 2
tel. 46 814 09 99
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Co zrobić z przeterminowanymi medykamentami?
Robiąc porządki w domowej apteczce, każdy z nas napotyka na przeterminowane leki. Co powinniśmy z nimi zrobić, aby nie zaszkodzić zdrowiu innych osób
oraz środowisku naturalnemu? Czy są leki, które możemy wyrzucać do śmietnika?
Ostatnio bardzo wiele
słyszy się o zakazie wyrzucania do śmietników tzw.
elektrośmieci. Od 2005 r.
wyrzucanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego
do pojemników z odpadami komunalnymi jest nielegalne. Nie powinniśmy
jednak bagatelizować również problemu wyrzucania
leków do koszy na śmieci.
Leki to przecież związki
chemiczne, które są bardzo
długo aktywne biologicznie. Ich przedostanie się
do gleby i wód gruntowych
może spowodować skażenie na wiele, wiele lat. Przeterminowane farmaceutyki
wyrzucone do śmietników,
również mogą stanowić
niebezpieczną truciznę dla
przypadkowych osób, które je znajdą. Szczególnym
zagrożeniem są te lekarstwa, których toksyny mają
zdolność
kumulowania
się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc
dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego też,
wszystkie medykamenty,

niezależnie od tego, czy są
to witaminy, syropy, czy
leki na receptę, wymagają
utylizacji. Jedyną rzeczą,
jaką możemy wyrzucić do
kosza na śmieci jest opakowanie po leku wraz z ulotką.
Przeterminowane leki są
utylizowane poprzez spalanie w temperaturze powyżej
1100°C w specjalnie przeznaczonych do tego zakładach.
W takim razie, co powin-

niśmy zrobić z bezużytecznymi dla nas lekarstwami?
Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązek utylizacji leków pochodzących od
mieszkańców danej gminy,
spoczywa na władzach samorządowych, które powinny udostępnić odpowiednie
pojemniki do ich wyrzucania. Z reguły takie pojemniki
znajdują się w wyznaczonych

aptekach, stąd też istnieje
błędna opinia, że to farmaceuci są odpowiedzialni za
utylizację leków. Apteki mają
obowiązek utylizacji jedynie
tych
przeterminowanych
leków i artykułów medycznych, które same wytworzyły, a których nie sprzedały.
Dlatego też, istnieją przypadki odmowy przyjęcia przez
apteki dużych ilości przeterminowanych lekarstw przynoszonych przez klientów.

Składowanie danych

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego na dobre zadomowiło się w naszych słownikach. Wraz z dynamicznym rozwojem cyfryzacji gospodarki, użytkownicy domowi z entuzjazmem rozpoczęli generowanie
dużej ilości danych. Pytanie tylko, jak powinniśmy przechowywać dane?
Zdecydowana większość
z nas używa poczty elektronicznej i generuje dokumenty w postaci cyfrowej.
Ponadto powszechne stały
się aparaty cyfrowe i kamery. A przecież zapis dokumentów, obrazu, dźwięku w
formatach cyfrowych wiąże
się z potrzebą posiadania
odpowiednio
pojemnych
nośników, na których możemy je składować. Większość z nas przechowuje
swoje dane w pamięciach
telefonów bądź na dyskach
twardych naszych komputerów. Niektórzy robią kopie
bezpieczeństwa lub archiwizują swoje najważniejsze
pliki na płytach CD/DVD
bądź zgrywają na pendrive.
Ale czy to wystarczy? Płyty
CD jak i DVD mają ograniczoną żywotność. Pendrive

jest nośnikiem niewielkim,
który ze względu na swą
budowę nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa składowanych
na nim danych. Co za tym
zrobić, aby zabezpieczyć się
przed utratą ważnych zdjęć
czy dokumentów? Specjalistyczne rozwiązania dla
przemysłu
przechowują
kopie danych na taśmach
magnetycznych bądź specjalnych urządzeniach dyskowych. Jednakże, są to
rozwiązania bardzo drogie
i nienadające się do użytku
domowego, chociażby ze
względu na swe rozmiary i
wymagania co do chłodzenia i dostarczonej energii.
Nie pozostaje nam więc nic
innego jak radzić sobie sposobami domowymi. Na rynku pojawiało się kilka roz-

wiązań pomagających nam
w sposób bezpieczny składować dane. Są to różnego
rodzaju dyski zewnętrzne,
czasami całe ich zestawy
pracujące w systemie macierzowym. Urządzenia te
dzięki niewielkim rozmiarom, niskim poborze prądu
a także niewielkim hałasie
można używać w domach.
Jednakże i one nie zapew-

nią nam 100% pewności,
że nasze dane nie zniknęły.
Zdroworozsądkowa zasada
głosi, że należy posiadać
więcej niż jedną kopię swoich najważniejszych plików.
Nagrywać je na kilka płyt,
kopiować na drugi komputer, przechowywać na dysku zewnętrznym. I dopiero
tak zabezpieczeni możemy
spać spokojnie.

REKLAMA

- USŁUGI DEKARSKIE
- POKRYCIA DACHOWE
- TARTAK
- SYSTEMY ORYNNOWANIA
- OKNA DACHOWE
- AKCESORIA DACHOWE
Łęki 48
tel. 692 838 367
97-425 Zelów www.goja.bai.pl

Pamiętajmy, że wyrzucanie
leków w miejscach do tego
nieprzeznaczonych jest nieetyczne. Ponadto grozi za to
kara grzywny.
W Piotrkowie Tryb.
sprawdziliśmy, czy w punktach wyznaczonych do
zbiórki przeterminowanych

medykamentów mieszkańcy rzeczywiście korzystają
z tej możliwości. Aptekarze potwierdzają duże zainteresowanie piotrkowian
legalnym i prawidłowym
pozbywaniem się zbędnych
artykułów
medycznych.
Podkreślają również, że
od kiedy apteki przestały
sprzedawać leki za przysłowiowy grosz, ludzie racjonalniej je kupują, a co za
tym idzie, dużo mniej ich
wyrzucają. Leki te w rzeczywistości były warte nie
1 grosz, ale niektóre z nich
nawet kilka tysięcy złotych.
Różnicę ceny pokrywał
NFZ z pieniędzy podatników.
Pamiętajmy, że troska o
naturalne środowisko jest
naszym obowiązkiem. Powinniśmy zastanowić się
nie tylko nad tym co i ile
kupujemy, ale także co i
gdzie później wyrzucamy.

Brzeziny

Sprzedawał „lewy” alkohol
Policjanci zlikwidowali pięć miejsc nielegalnej
sprzedaży alkoholu. Zatrzymano kilka osób.
Na początku listopada brzezińscy kryminalni
przeprowadzili działania,
w wyniku których zlikwidowano pięć miejsc nielegalnej sprzedaży alkoholu.
Podczas czynności policjanci zabezpieczyli łącznie
blisko 30 litrów alkoholu i
kilkanaście paczek papierosów bez polskich znaków

akcyzy. Zatrzymano dwie
osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące nielegalnego handlu alkoholem.
Trzy kolejne osoby czekają
na postawienie zarzutów.
Za sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych
zezwoleń grozi wysoka
grzywna.

Bełchatów

Bełchatowska
Akademia Filmowa
Swoją działalność rozpoczęła Bełchatowska Akademia Filmowa.
Bełchatowska Akade- środę miesiąca odbywać się
mia Filmowa to projekt będą projekcje filmów ukaedukacyjny skierowany do zujące rozwój światowego
uczniów szkół gimnazjal- i polskiego kina. Projekcje
nych i ponadgimnazjalnych. połączone będą z wykłaPierwsze spotkanie odbyło dami przybliżającymi najsię 14 listopada w Miejskim istotniejsze zagadnienia z
Centrum Kultury, który zakresu historii i estetyki
znajduje się na Placu Na- filmu.
rutowicza. W każdą drugą
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Anielskie Wesele
czyli fachowe doradztwo
16. XI w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 9, odbył się „Pokaz mody i trendów ślubnych na sezon 2013”, zorganizowany przez „Anielskie Wesele” czyli
firmy, które połączyły swoje doświadczenie, by pomóc przyszłym parom młodym perfekcyjnie zaplanować ich ślub.

REKLAMA

Pierwszą część bogatego programu wypełnił
pokaz polskich sukien ślubnych z najnowszej kolekcji
2013 z Salonu Sukien Ślubnych Anetty Kamińskiej.
Kolekcja zachwyciła różnorodnością fasonów, krojów i
materiałów: klasyczne tafty, delikatne muśliny, szalone organzy, romantyczne
żakardy oraz nowość tego
sezonu i niekwestionowany
hit- piękne i zwiewne tiule.
Prezentowały je modelki
wystylizowane przez stylistkę i wizażystkę Lillę Łaską.
Stylistka omówiła różne fasony sukien, oraz ich zastosowanie dla różnych typów
sylwetek. W kilku słowach
wskazała jak zatuszować
ewentualne mankamenty
sylwetki i wyeksponować
jej atuty. Zarówno makijaż
jak i fryzury winny eksponować urodę panny młodej,
a nie ją przesłaniać.
W trakcie trwania po-

REKLAMA

kazu odbyła się niezwykła
metamorfoza jednej z modelek. Autorką tej przemiany i wszystkich prezentowanych na wybiegu fryzur
była Kinga Słubik, stylistka
fryzur. Także sala, w której odbywał się pokaz została zainscenizowana na
salę weselną: tkaniny na
ścianach, podwieszony sufit, pokrowce na krzesłach
i stół pełen przepięknych
aranżacji kwiatowych inspirowanych jesienią. Dekorację tę przygotowały:
Beata Januszewska-Komar
z Artiz Studio Dekoracji
Artystycznej oraz Beata
Krych i Ewelina Rudzińska
z Pracowni Florystycznej
Kwiaciateria. Panie te prezentowały wybrane dekoracje oraz dopasowały je do
sukni przedstawionych w
pokazie.
Ciekawym
punktem
wieczoru była wykonana
przez Lillę Łaską prezenta-

cja skróconej analizy kolorystycznej na dwóch paniach
wybranych losowo z publiczności. Ta część prezentacji uświadomiła gościom
jak ogromny wpływ na wizerunek mają odpowiednio
dobrane barwy. Wybrane
dla przyszłych nowożeńców najlepsze kolory są pomocne przy wyborze m.in.
sukni ślubnej, garnituru,
biżuterii, makijażu, ozdób
kwiatowych, aranżacji kolorystycznej i stylistycznej
kościoła, sali weselnej,itd.
Całość powinna być spójna
i jak najbardziej pasować
stylem do upodobań pary
młodej. - Profesjonalna
konsultacja a później cała
stylizacja ślubna jest nadal
niestety mało powszechną
usługą, dlatego celem tego
spotkania było uświadomienie gościom, że tylko
zaplanowane i przemyślane działania pozwolą parze
młodej w pełni zrealizować
swoje marzenia i w radosny
sposób delektować się tym
najpiękniejszym dniem ich
życia - podkreśliła Beata
Januszewska-Komar, konsultantka ślubna.
Pokaz ten dla przyszłych
par młodych był bardzo ciekawą i pomocną inicjatywą.
Cykliczne tego typu spotkania, niewątpliwie cieszyłyby się dużym zainteresowaniem.
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Po staropolsku
czy nowocześnie?

Pomimo upływu lat, współczesne wesela mają w sobie wiele elementów ze staropolskich uroczystości
weselnych. Co z tych tradycji zachowało się do dziś, a co zniknęło?
Uroczystość
weselna
ma wielowiekową tradycję.
Choć dziś młode pary często odchodzą od obrzędów
staropolskich, to nadal jest
wiele wspólnych mianowników. Wesele staropolskie
było wielką i huczną uroczystością z przepychem,
w myśl zasady „zastaw się
a postaw się”. Przeważnie
wesela organizowane były w
środę i trwały kilka dni, aż
do niedzieli. Świętowano w
gronie swoich krewnych,
przyjaciół i sąsiadów. Było
to jedno z najważniejszych
wydarzeń w rodzinie. Do
wesela przygotowywano się
przez kilka miesięcy, podobnie jak i obecnie. Jednak
współczesne wesela najczęściej trwają jedną noc, z reguły z soboty na niedzielę.
Tradycja witania pary
młodej chlebem i solą ma
swoje korzenie właśnie w
staropolskich zwyczajach.
Chleb i sól symbolizują dobrobyt i dostatek w życiu.

D a w n ie j
w środek
bochenka
wkładano
pieniądze, które miały
według
wierzeń
zapewnić
szczęście
nowo żeńcom.
Obecnie
często
p a n n a
młoda ponadto pytana jest
o to, co
w ybiera:
„Co wybierasz?
Chleb, sól
czy pana
młodego?”. Odpowiedzi są dwie:
„Chleb, sól i pana młodego,
żeby pracował na niego” lub
„Pana młodego, chleba i soli

dorobimy się powoli”. W
staropolskim obrządku parę
młodą częstowano wódką
i wodą. Jeśli panna młoda

wybrała kieliszek z wódką,
to znaczyło, że ona będzie
dominowała w małżeństwie.
Dziś ta tradycja została nie-

Do ślubu w stylu retro
Zabytkowym mercedesem, limuzyną, samochodem luksusowym, kabrioletem czy może karetą? Możliwości jest wiele. Ale, który pojazd najlepiej wybrać na tę wyjątkową okazję?
Od pewnego czasu
panuje moda na ślubne
auta w stylu retro. Zabytkowy samochód „z
duszą” wzbudza duże
zainteresowanie i podziw zarówno wśród
par młodych jak i gości

weselnych. Aby ślub był
naprawdę wyjątkowy i
niepowtarzalny, wybór
odpowiedniego auta powinien być przemyślany.
A co w tym sezonie jest
modne?
- Coraz więcej par

młodych wybierając samochód, któr ym będą
jechać do ślubu, decyduje się właśnie na modele
zabytkowe. Zaś mniejszym zainteresowaniem
cieszą się limuzyny i
samochody nowoczesne,
które stały się dość powszechne i nie robią już
tak dużego wrażenia jak
kiedyś – mówi pan Darek z Piotrkowa Tr yb.,
właściciel dwóch zabytkowych mercedesów
(Mercedesa Ponton 190 z
1959 r. kolor u czar nego i
Mercedesa W108 z 1969
r. kolor u cappuccino). Zabytkowe auta dodają
tej ważnej uroczystości,
uroku i or yginalności w

www.gazeta-wiesci.pl

dobr ym stylu – podkreśla.
Wybór samochodów
do ślubu jest bardzo duży
i zależy od upodobań par
młodych oraz charakter u
całej uroczystości. Zabytkowe auta niewątpliwie robią furorę swoją
elegancją i nietuzinkowością. Jeżeli chcecie,
aby wasz ślub na długo
pozostał nie tylko w waszej pamięci ale i gości,
zdecydujcie się właśnie
na tego typu auta. I co
ciekawe, cena ich wypożyczenia nie odbiega od
aut luksusowych czy nawet tradycyjnych.

W

co zmodyfikowana. Młodzi
po wypiciu kieliszka szampana rzucają przez prawe
ramię szkłem za siebie. Jeśli
kieliszki się stłuką, wróży
to szczęście na całe wspólne życie. Także wznoszenie
toastów wywodzi się z dawnych czasów.
Głównym punktem staropolskich wesel były oczywiście oczepiny. Do dziś są
one kultywowa ne,
jednak w
innej formie. Kiedyś pannie młodej
druhny
zdejmowały z głowy wianek
i ścinały
włosy, a
mężatki
nakładały
jej
specjalny czepiec, który
s y mb ol izował stan
małżeński. Dziś
o cze pi ny
mają charak ter
rozrywkowy. Panna
młoda rzuca welon lub wiązankę ślubną między niezamężne kobiety bawiące
się na weselu. Również pan

młody jest obecnie angażowany w oczepiny, rzucając
między kawalerów krawat
lub muszkę. Ma to na celu
wyłonienie spośród bawiących się gości przyszłych
nowożeńców.
Dawniej specjalnie na
okazję wesela pieczono kołacz, który został dziś zastąpiony nawet kilkupiętrowym
tortem. Pierwszy kawałek
tortu młoda para kroi wspólnie, kiedyś to zadanie przypadało staroście weselnemu.
Wesela były bardzo dobrą okazją do zabaw. Polska
szlachta nie żałowała na ich
organizowanie pieniędzy.
Uroczystość
uświetniały
m.in. występy pieśniarzy,
magików, cyrkowców, pokazy sztucznych ogni, a
zimą kuligi i polowania.
Dzisiejsze wesela również
mają pozostałości tradycji
staropolskich - jak wiejski
stół, pokazy fajerwerków
i inne dodatkowe atrakcje
weselne.
Wesele to niewątpliwie
najważniejsze wydarzenie
w życiu wielu par. Czy będzie ono nowoczesne, bez
orkiestry, oczepin i innych
tego typu polskich tradycji zależy wyłączenie od
upodobań
nowożeńców.
Może jednak warto pewne
staropolskie tradycje kultywować, dostosowujące je
oczywiście do dzisiejszych
czasów.
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Twój Ślub

Poradnik
ślubny panny młodej
Większość kobiet od najmłodszych lat wyobraża sobie jak będzie wyglądała podczas najważniejszego
dnia w swoim życiu – ślubu. Wybranie odpowiedniej sukni oraz dopasowanie do niej wszystkich dodatków, fryzury, makijażu, wiązanki to duże wyzwanie.
W obyczaju weselnym
przyjęło się sądzić, że nieodłącznym kolorem dla
sukni ślubnej musi być
biel, ponieważ symbolizuje
ona czystość i niewinność
kobiety. Jednak przyszłe
panny młode coraz częściej
wybierają suknie w kolorze
écru. Bardziej odważne panie natomiast decydują się
na czerwoną, różową bądź
fioletową kreację. Najnowsze trendy wskazują na łączenie bieli z kolorowymi
dodatkami. Istotne jest, by
odpowiedni rodzaj sukni do
typu figury. Kobieta, która
ma figurę klepsydry może
zdecydować na tzw. rybkę,
czyli suknię dopasowaną
w pasie oraz biodrach. Natomiast panna młoda ze
zbędnymi centymetrami w
biodrach, powinna ukryć
swoje mankamenty a wyeksponować np. piękne ramiona i szyję wybierając
tzw. księżniczkę. Zamiast
welonu coraz częściej wybierane są kapelusze czy
stroiki z kwiatów. W roku

2013 modne będą fryzury
w stylu retro, np. fale, loki
oraz odważne kolory włosów.
Nietaktem ze strony

kobiet zaproszonych na tę
uroczystość jest założenie
białej sukni. To panna młoda ma być gwiazdą i biel w
tym dniu jest zarezerwowa-

REKLAMA

Bona

SALON
SUKIEN ŚLUBNYCH
Realizujemy indywidualne
projekty oraz szycie na miarę.

WYPRZEDAŻ SUKIEN ŚLUBNYCH
Z KOLEKCJI 2012
REKLAMA

OBUWIE ŚLUBNE DODATKI
Zapewniamy
wysoką
jakość

Zapraszamy:
pon.-pt.
10 - 18
tel. 507 853 212
sobota 9 - 14
Zamów do końca roku suknię ślubną a otrzymasz buty i biżuterie gratis!

Bełchatów, ul. W. Polskiego 5G

na tylko dla niej. Wyzwaniem jest dobór wiązanki
do sukni, sylwetki i urody
panny młodej.
Być piękną panną młodą
to nie lada wyzwanie, jeśli
jednak posłuchamy głosu
własnego serca oraz profesjonalistów, to na pewno
osiągniemy swój cel.

26.11.-10.12.2012

Wieści 9

Odpowiedzialna
decyzja - zaręczyny
Na początku zauroczenie, później wielka miłość,
której uwieńczeniem jest ślub, poprzedzony właśnie zaręczynami.
Podejmując tak ważną
decyzję musimy rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości,
które nas nurtują. Coraz
częściej młodzi ludzie zamieszkują ze sobą na tzw.
próbę. Jest to namiastka
tego, co czeka ich po ślubie.
Wspólne obowiązki: gotowanie, sprzątanie,
opłat y,
mogą
szybk o
rozwiać
nasze
w a hania.
Kiedy
już wiemy,
że to ten właściwy partner przychodzi
czas na zaręczyny. Przyjęcie zazwyczaj odbywa się
w gronie najbliższej rodziny: rodziców, rodzeństwa
i seniorów rodu, w domu
narzeczonej lub w lokalu.
Zaręczyny czasami łączone
są z oświadczynami. Obecnie modne są oryginalne
oświadczyny sam na sam,
np. w czasie lotu balonem,
helikopterem, na zamku, w
kinie, na stadionie, czy na
wakacjach. Pomysłów jest
bardzo wiele. Zaręczyny to
jednak uroczystość, której
nie należy mylić z oświadczynami. Mężczyzna wręcza wówczas kwiaty swojej

wybrance oraz przyszłej
teściowej. W czasie tej uroczystości mężczyzna prosi
wybrankę o rękę a jej rodziców o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
Kandydatce na żonę wręcza wówczas pierścionek
zaręczynowy. Jednak nie
jest to regułą, gdyż często
pierścionek zaręczynowy
dziewczyna dostaje podc z a s
romant ycznych
oświadc z y n ,
które mają miejsce
wcześniej.
Biżuteria
zaręczynowa powinna być
przemyślanym zakupem.
Mężczyzna powinien mieć
na uwadze gust swojej
przyszłej żony i oczywiście
rozmiar palca. Przyjęcie
pierścionka przez partnerkę
świadczy o akceptacji zaręczyn i rozpoczęciu okresu
narzeczeństwa.
Zaręczyny to bardzo
poważne zobowiązanie z
czego niestety młodzi ludzie nie zawsze zdają sobie
sprawę. Dają obietnice, których czasami nie są w stanie
spełnić. W Polskim prawie
istnieje paragraf pociągający do odpowiedzialności za
niedotrzymanie obietnicy
małżeństwa.
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Uniwersyteckie
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Piotrków Trybunalski

COIMBRA PORTUGAL
Dlaczego Coimbra?Odpowiedź jest prosta. Był to wybór z serii: realizujmy swoje marzenia. O wyjeździe
na Erasmusa myślałam od początku studiów, a w końcu postanowiłam to po prostu zrobić.
Weszłam na stronę
uczelni, znalazłam umowy
bilateralne dla kierunku
historia i wtedy mój wzrok
powędrował w stronę Uniwersytetu w Coimbrze.
Zdjęcia,
przedstawiające
bogatą i niepowtarzalną
kulturę Portugalii, sprawiły, że zakochałam się w tym
miejscu od pierwszego wejrzenia. I oto jestem, a miłość do tego pięknego kraju
kwitnie z każdym dniem.
Coimbra to niegdyś stolica, dziś trzecie co do wielkości miasto w Portugalii,
cieszące się długowieczną
tradycją. Istnieje legenda,
że nazwa miasta pochodzi
od imienia potwora Coliber, który został zgładzony
przez dzielnego młodzieńca pragnącego poślubić
księżniczkę. Jako historyk muszę stwierdzić,
że raczej miasto założyli Rzymianie, a nazwa
prawdopodobnie pochodzi od Conimbriga, czyli osady, w której cieniu
niegdyś
pozostawało.
Coimbra usytuowana jest
nad rzeką Mondego, która dzieli miasto na Górne
i Dolne. Jedną z najbardziej
charakterystycznych jego cech jest bez
wątpienia Uniwersytet,
znajdujący się na szczycie wzniesienia, do którego wiedzie zawiły labirynt
stromych uliczek, pokrytych kamiennym brukiem,
zwanym calçada. W Górnym Mieście, w pobliżu zabudowań uniwersyteckich,
znajdują się dwa kościoły:
Sé Nova i São Salvador.
Jedną z najciekawszych budowli jest katedra Sé Velha,
która tętni życiem zarówno
w dzień, jak i w nocy. Interesujący jest także Kościół
Santa Cruz, znajdujący się
na Placu 8 Maja (Praça 8 de
Maio) oraz pełen bujnej roślinności ogród botaniczny,
o powierzchni 13 hektarów.
Będąc w Portugalii należy nauczyć się cierpliwości. Głównie dlatego, że

jest to kraj wielu i często
zbędnych formalności. Niewiele osób celebruje swój
wolny czas w tak umiejętny
sposób jak Portugalczycy.
Wszędzie biurokracja i numerki... w supermarkecie,
na uczelni, w kolejce do
sekretariatu czy ksero, w
urzędzie, w punktach obsługi klienta, a nawet w szpitalu. Do wszystkiego można
się jednak przyzwyczaić.
Po pewnym czasie przejmuje się niektóre zachowania,
rozleniwia się, dopasowuje.
Dzięki temu życie wydaje
się piękniejsze, łatwiejsze i
pozbawione stresu. Jedynie
widmo egzaminów, które
zbliża się nieuchronnie, jest
w stanie zmobilizować do
działania.

W mieście znajduje się
najstarszy w Portugalii Uniwersytet. Został założony w
1290 roku, po czym kilkakrotnie był przenoszony do
Lizbony, aby w 1537 roku
na stałe już pozostać w budynkach pałacu królewskiego. Po przemierzeniu placu
Praça da Porta Ferrera i
dotarciu na główny dziedziniec, można zobaczyć
Wydział Prawa, kaplicę De
São Miguel i największy
skarb uniwersytetu – barokową bibliotekę. Bibliotece
Joanina wielką sławę przyniósł nie tylko zbiór liczący
70 tysięcy egzemplarzy, ale
także zamieszkujące w niej
nietoperze, będące konser-

watorami XVIII-wiecznego
dziedzictwa
kulturowego. Niedaleko znajdują się
Wydziały: Literatury, Medycyny, Chemii, Fizyki i
Matematyki. Uniwersytet,
liczący kilka stuleci, łączy
się z długowieczną tradycją, która zapewnia żakom
niekończący się ciąg atrakcji. Już rozpoczęcie roku
akademickiego to wielkie wydarzenie. Studenci
ubrani w tradycyjne stroje,
przypominające ubiór uczniów Hogwartu, witają caloiros, czyli pierwszoroczniaków. Powitanie to trwa
aż do Latady (przeważnie
do połowy października),
kiedy to barwnie przebrani studenci I roku wraz ze
swoimi padrinhos (ojcami

chrzestnymi) kroczą ulicami Coimbry w długim
korowodzie. Nie jest to jedyna tradycja towarzysząca Latadzie. Dzień przed
uroczystą paradą studenci
broniący licencjat bądź magistra zobowiązani są do
kradzieży rzepy, którą dzielą się z przyjaciółmi. Jest to
symbol powstały w czasach
największego kryzysu w
Portugalii, kiedy to studenci kupowali to warzywo,
chcąc pomóc sklepikarzom.
Po dotarciu nad rzekę, przyszli absolwenci wrzucają
do wody nadgryzioną rzepę, która rzekomo przynosi
pomyślność. W tym samym
czasie ma miejsce chrzest

pierwszoroczniaków, którzy
nie muszą się już obawiać
dręczenia (praxe) ze strony
starszych kolegów. Kolejne
tradycyjne wydarzenie ma
miejsce po ukończeniu kursu, wtedy następuje odzieranie z szat – w mniej lub
bardziej drastyczny sposób
– zwane rasganço. Jest to
świętowanie z przyjaciółmi ukończenia studiów i
symboliczne pożegnanie z
życiem studenckim. W tym
momencie należałoby również wspomnieć o trwającym tydzień święcie palenia
wstążek: Queima das Fitas,
które odbywa się w maju.
Przeznaczone głównie dla
studentów przedostatniego
roku, którzy palą wstążki z
dedykacjami od przyjaciół
i rodziny. Jest to symbol
zbliżającego się ku końcowi beztroskiego życia
studenckiego.
Warto również wspomnieć o republikach,
czyli kwaterach studenckich, istniejących od
czasów średniowiecza.
Powstały one na mocy
dekretu królewskiego z
1309 roku, a ich tradycja podtrzymywana jest
do dziś. W domach tych
przewodzi idea wspólnoty. W Coimbrze istnieją
53 republiki, a każda z
nich ma unikalną nazwę, nawiązującą do tradycji miejsca. Większość
wyobraża sobie te miejsca,
jako konglomerat ludzi żyjących z dnia na dzień, co
oczywiście jest nieprawdą.
Republiki to miejsca przepełnione przyjaźnią, szacunkiem, miłością do życia,
entuzjazmem, sztuką, kreatywnością. Czasem brakuje
tam prywatności, ale każda
osoba decydująca się tam
mieszkać, ma tego 100%
świadomość.
Otwartość
mieszkańców sprawia, że
nigdzie nie zostaniesz tak
ciepło przyjęty, jak właśnie
tam.
Agata Głodek

Fuksówka 2012
– dance again?
Za nami już immatrykulacja studentów I roku piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Nasi nowi koledzy zdążyli
z pewnością przyzwyczaić się
do sal wykładowych, czasu
trwania zajęć oraz ... nawiązali pierwsze znajomości. Jednak, żeby całkowicie wejść
do grona ściśle zintegrowanej
społeczności akademickiej,
musieli przejść otrzęsiny!
Samorząd Studencki w tym
celu zorganizował pierwszą
z wielu planowanych w tym
roku akademickim imprez,
Fuksówkę 2012, pod hasłem:
„Przyjdź i baw się – jak najlepiej potrafisz”. Misja zakończyła się pełnym sukcesem.
23 października klub przy
ul. Słowackiego 66 pękał w
szwach. Klimat stworzony
przez pracowników Insomni
(za co serdecznie dziękujemy!) okazał się być prawdziwym ... dopalaczem. Przy
ponadczasowych hitach stylu
retro, czy nowościach 2012
roku odbyło się pasowanie
na żaka w pełnym tego słowa
znaczeniu. Po kilku minutach
byliśmy już jedną, wielką

społecznością akademicką.
Każdy popisywał się swoimi
umiejętnościami tanecznymi,
spontanicznymi choreografiami, a co więcej talentami wokalnymi. Byliśmy świadkami
kankana w rytmie techno czy
krakowiaka w stylu hip hop.
W późnych godzinach reggae
zachęcało do zmysłowego
tańca towarzyskiego. W ten
oto sposób w Piotrkowie Trybunalskim, w tę jedną noc w
roku, zagościł klimat rodem
z Detroit, jumping z ulic Nowego Jorku, chillout z tęczowej Jamajki oraz szykowny
trend z różnych stron Europy.
Aktywnie wykorzystaliśmy
każdy kawałek parkietu. W
trakcie imprezy nawiązywano
nowe znajomości, przyjaźnie
z aspiracją na przyszłość.
Takich imprez chciałoby się więcej, dlatego też już
dziś zapraszamy na Andrzejki UJK. Tymczasem niech
na korytarzach króluje marsz
Gangnam style…
Monika Świdzińska

Wykłady otwarte na UJK
Instytut Historii i Instytut
Filologii Polskiej piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego organizuje
wykłady otwarte. Odbywają
się one co drugi tydzień w środy o godzinie 17:00. Wstęp jest
wolny dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy.
Jest to inicjatywa mająca
na celu popularyzowanie wiedzy historycznej i filologicznej przez naukowców z piotrkowskiej uczelni. Informacje
szczegółowe na temat organizowanych wykładów można
znaleźć na terenie uczelni oraz
na stronach internetowych.
Wykłady prowadzone są
w sposób ciekawy i całkowicie
różniący się od powszechnego
wyobrażenia o nudnej i suchej
wiedzy naukowej. Naturalnie
istnieje możliwość zadawania
pytań, a także dyskusji po wy-

kładzie.
Z dotychczas przeprowadzonych wykładów za najciekawsze uważam: wykład
prof. Edwarda A. Mierzwy, w
którym omówiony został fenomen brzmienia skrzypiec Stradiwariusa, wykład prof. Zygmunta Matuszaka o kulisach
Bitwy Warszawskiej, gdzie
można się było dowiedzieć o
mało znanych faktach tej bitwy oraz wykład pani dr Lidii
Pacan-Bonarek poświęcony
pochodzeniu i znaczeniu nazwisk sławnych mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego.
Raz jeszcze gorąco zachęcam do uczestnictwa w tej
godnej popularyzacji inicjatywie. Z ciekawością powinniśmy podchodzić do wiedzy, a
nie z lękiem, jak to nieraz ma
miejsce.
Marek Rutkowski
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Warto przeczytać Warto posłuchać

Kuchenne rewolucje - przepisy King Animal PL
Magda Gessler

Soundgarden

Słynna restauratorka prezentuje swoje dotąd niepublikowane przepisy, które zmieniły kulinarne oblicze kraju. Czy jesteście gotowi na przyjęcie Magdy
Gessler pod swój dach i na metamorfozę we własnej kuchni?

Soundgarden powracają z nową płytą! Pierwszy
od 15 lat album studyjny
Soundgarden będzie nosił
tytuł „King Animal” i ukaże się 12 listopada! „King
Animal” to szósta studyjna
płyta w dyskografii słynnej
grupy z Seattle. Nad produkcją materiału czuwał

Dzięki Kuchennym rewolucjom zrozumiałam,
że łyżką naprawdę można
zawojować świat. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda się Wam do stworzenia we własnych domach
magicznej rzeczywistości
cudownie pachnących potraw, serdecznych spotkań
i szczerych rozmów przy
stole. Książka, którą właśnie trzymacie w rękach,
zawiera najlepsze przepisy, których użyłam podczas realizacji odcinków
programu.
Znajdziecie
w nich polskie składniki
naszych kuchni regionalnych, doprawione rodzinnym ciepłem, ser¬deczną
przyjaźnią i radosnym
spełnieniem.
Magda Gessler

Andrzej Zaucha, Dżamble
Repertuar
niniejszego dwupłytowego albumu
został wybrany z czterech
płyt winylowych wydanych
przez Polskie Nagrania. Nie
wahamy się ich zaliczyć do

„winyli kultowych”, gdyż
jeszcze za czasów ich „winylowego żywota” zyskały
one opinię publikacji nadzwyczajnych. Dlatego więc
po latach na pierwszym

kompakcie powtarzamy w
całości płytę Dżambli „Wołanie o słońce nad światem”
– ze wszystkimi dziewięcioma utworami nagranymi w
1971 roku.
W

Warto zobaczyć
Anna Karenina

Wytrącony z równowagi

Jeremy Clarkson

Jak to jest prowadzić samochód, który nie ustaje w wysiłkach, by pozbawić
was życia?
ła ekowariatom i omijając
autostrady zamknięte przez
upojonych władzą funkcjonariuszy Agencji Dróg
i Mostów, Jeremy tym razem:
Zabawna, szybka, przenosząca czytelnika w różne zakątki świata, a przy

Księgarnia

tym obrazoburcza i do bólu
szczera - najnowsza książka
Clarksona to zbiór fascynujących opowieści, ciekawostek i komentarzy o…
dosłownie wszystkim pod
słońcem. I tylko od czasu do
czasu o samochodach.

W

poleca:

1. Wytrącony z równowagi

Jeremy Clarkson

2. Żelazne trumny

Herbert A. Werner

3. Kuchenne rewolucje Przepisy Magdy Gessler
4. Pierwsze damy II Rzeczpospolitej

Kamil Janicki

5. Zakopane odkopane

Pascal

6. Karawana literatury

Waldemar Łysiak

7. 14:57 do Czyty Reportaże z Rosji

Igor T. Miecik

8. Last minute 24 h chrześcijaństwa na świecie Szymon Hołownia
9. 143 przysmaki Siostry Anastazji
10. Kiełbasa i sznurek

pa ma na swoim koncie 2
nagrody Grammy, 21 milionów sprzedanych płyt na
świecie, ale przede wszystkim nieoceniony wkład w
rozwój muzyki rockowej.
„King Animal” będzie
dostępna w dwóch wersjach
– standard i deluxe z bonusowymi utworami.
W

2CD z 4-ch kultowych winyli

W

Na to i na wiele innych
równie frapujących pytań
odpowie w swoich felietonach Jeremy Clarkson,
patrząc na świat z perspektywy czterech szybko obracających się kółek.
Przedzierając się przez las
fotoradarów, stawiając czo-

sam zespół razem z wieloletnim przyjacielem Adamem Kasperem odpowiedzialnym za brzmienie Foo
Fighters, Nirvany czy Pearl
Jam. Płyta została nagrana
w Studio X w Seattle.
Soundgarden to jeden
czołowych zespołów sceny
muzycznej z Seattle. Gru-

Anastazja Pustelnik
Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek

Ekranizacja jednej z
największych „love story”
na świecie, powieści Lwa
Tołstoja. To historia tragicznej miłości Anny Kareniny
(Keira Knightley) i Aleksego Wrońskiego (Aaron
Johnson). Początkowo Anna
broni się przed uczuciem,
chce pozostać wierną żoną i
matką. Jednak ulega namiętności i jednocześnie decyduje się powiedzieć prawdę
mężowi (Jude Law). Zostaje
wykluczona z petersburskiego high life’u, zabrania
się jej kontaktów z ukochanym synkiem Sieriożą. Jej
szaleńcze uzależnienie od
Aleksego doprowadza w
końcu do tragedii...
W

Gangster

Ameryka czasów prohibicji. Bracia Bondurant,
podobnie jak wszyscy w
ich okolicy, żyją z nielegalnej produkcji alkoholu. Są
powszechnie znani ze swej
odwagi i nieustępliwości.
Interes idzie dobrze, dopóki z Chicago nie przybywa agent specjalny Charlie
Rakes będący na usługach

skorumpowanego
prokuratora. Ogłasza on, że wszyscy
producenci alkoholu muszą płacić
wysokie łapówki.
Bracia Bondurant
nie uznają propozycji nie do odrzucenia i jako jedyni
odmawiają.
W
okolicy wybucha
krwawa wojna. W

W
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Pora na posiłek Gotuj z nami
Coraz więcej osób stara się prawidłowo odżywiać. Często słyszymy o tym, że trzeba jeść
4-5 posiłków dziennie i najlepiej o jednakowych porach. Warto dodać do tego jeszcze jedną
ważną zasadę.

Sałatka z ananasem
 Czas przygotowywania: 30 min

Danie dla: 4-5 osób
Potrzebne składniki:

► 1 puszka kukurydzy
► 1 puszka ananasa w plastrach
► 1 słoik selera
►5 jajek
► ½ zielonej części pora
► majonez
► sól
► pieprz

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo, następnie kroimy w kostkę. Seler przelewamy wrzątkiem, studzimy i odsączamy. Kukurydzę i ananasa odsączamy. Ananasa kroimy w kostkę. Por kroimy w półplasterki. Wszystkie składniki mieszamy, dodajemy majonez i przyprawiamy.
W
Przygotowując posiłek trzeba
wiedzieć jakie produkty jeść o
określonej porze. Nasz organizm
o różnych porach uruchamia różne procesy trawienne. Nie zawsze
jednakowo trawi tłuszcze, białka
czy węglowodany. Jeśli na przykład zjemy coś słodkiego, kiedy
ciało jest nastawione na trawienie
tłuszczów, wówczas to, co zjemy
nie będzie przetworzone na energię tylko odłoży się w postaci
tkanki tłuszczowej.
Godz. 7.00 – 9.00 to najlepsza
pora na konkretne i solidne śniadanie. Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków w ciągu
całego dnia. Niestety wiele osób,
głównie z braku czasu, z niego
rezygnuje. Tymczasem śniadanie
dostarcza organizmowi niezbędnej po nocnej przerwie energii i
ma ogromny wpływ na nasze dalsze funkcjonowanie. O tej porze
nasz organizm wydziela przede
wszystkim enzymy odpowiedzialne za trawienie tłuszczów
i białek. Na śniadanie najlepiej
zjeść jajka lub żółty czy biały
ser. Teraz można pozwolić sobie
na kilka plasterków wędliny. Do
tego kilka kromek pełnoziarnistego pieczywa. Warto też skusić się
na owsiankę. Płatki owsiane mają
wysoką wartość odżywczą dzięki
czemu na długi czas dodadzą nam
energii. Mamy do wyboru kil-

ka rodzajów płatków – pszenne,
jęczmienne, orkiszowe, jaglane
– każdy więc znajdzie coś dla siebie. Inną formą płatków są płatki
przetworzone, przykładem mogą
być tutaj płatki kukurydziane.
Trzeba jednak pamiętać, że proces wytwarzania takich płatków
sprawia, że zawierają one więcej
cukrów a mniej błonnika, którego
jest dużo w płatkach naturalnych.
Jeśli chcemy wybrać już gotowe
musli, to warto przeczytać informacje na opakowaniu. Lepiej wybrać produkt z dodatkiem nasion i
orzechów a zrezygnować z musli
z kandyzowanymi owocami, które
zawierają mnóstwo cukru. Przygotowując sobie płatki, pamiętajmy jednak, by przyrządzić je na
wodzie a nie mleku. Mleko zawiera bowiem cukry, których nasz organizm rano nie jest w stanie strawić. Jedząc śniadanie lepiej też
zrezygnować ze słodkich bułek,
dżemu, miodu czy słodkiej kawy
lub herbaty.
Godz. 12.00 - 14.00– czas na
obiad. Teraz na talerzu powinny
się znaleźć mięso lub ryba. O tej
porze nasz organizm najlepiej trawi białka i węglowodany. Mięso
lub rybę najlepiej podać z makaronem, ryżem lub ziemniakami i
dodatkiem warzyw. Lepiej w tym
czasie zrezygnować z zapiekanek
lub kanapek.

Godz. 16.00 – pora coś przekąsić. O tej godzinie można pozwolić sobie na coś słodkiego. Teraz
nasze ciało wydziela najwięcej
insuliny. Nie oznacza to jednak,
że możemy pałaszować ciastka i
batoniki. Sięgnijmy lepiej po suszone owoce, orzechy lub kilka
kawałków gorzkiej czekolady.
Godz. 18.00 - 19.00– najwyższy czas na kolacje. O tej porze
aktywność enzymów trawiennych
słabnie, to co zjemy, jest rozkładane wolno, gorzej się wchłania
i w dużej części jest odkładane.
Teraz posiłki powinny być małe
i lekkostrawne, gdyż aktywność
enzymów trawiennych jest coraz
mniejsza. Dobra jest kolacja zrobiona na ciepło. Możemy zjeść
przyrządzoną na parze rybę lub
chude mięso z porcją warzyw.
Unikać za to powinniśmy roślin
strączkowych i kapustnych.
Jedzenia tłuszczów, węglowodanów i białek o odpowiedniej
porze z pewnością poprawi nasze
samopoczucie i wzmocni zdrowie.
Pora jedzenia wpływa na przyswajanie i wykorzystanie energii,
a tym samym na naszą wagę i sylwetkę. Warto więc jeść takie produkty i w takich godzinach, aby
odpowiadały potrzebom naszego
organizmu.

REKLAMA

IDZIE ZIMA! Pamiętaj o wymianie opon!
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Test: Citroen C1 - autko na trudne czasy
Citroen C1 jest produkowany już od siedmiu lat. Niedawno przeszedł facelifting, który miał ponownie wzbudzić zainteresowanie modelem. Maluch może
rywalizować z nowoczesną konkurencją przede wszystkim dzięki wciąż świeżej stylistyce i symbolicznemu spalaniu. 4,5 l na 100 km to wynik całkowicie
osiągalny.
Citroen C1 to jeden z trojaczków kolińskich - efekt
współpracy grupy PSA
(Peugeot, Citroen) z Toyotą.
C1, Peugeot 107 oraz Toyota
Aygo to trzy identyczne samochody, produkowane w
tej samej fabryce w czeskim
Kolinie. Pod maską każdego
z nich pracuje ten sam silnik
o poj. 1.0 i mocy 68 KM.
Trojaczki są na rynku od
siedmiu lat i bardzo ciężko
będzie im podjąć walkę z
nowoczesnymi maluchami,
które debiutowały niedawno. Mowa oczywiście o
innym rodzeństwie - volkswagenowskiej trójce - VW
Up, Skoda Citigo i Seat Mii.
Nie ma jednak tego złego
- atutem C1 i spółki może
być coraz niższa cena. Warto sprawdzać ją bezpośrednio u dealerów, rabaty mogą
być nawet o kilka tysięcy
złotych wyższe niż w oficjalnym cenniku na stronie
internetowej producenta.
Czym imponuje Citroen
C1?
Pamiętam jak ekscytowałem się nowym Citroenem C1 tuż po oficjalnym
rozpoczęciu sprzedaży tego
auta w Polsce. W 2006 r.
trudno było znaleźć równie
ciekawe stylistycznie, małe
miejskie auto z oszczędnym
silnikiem. Citroen jakością
miażdżył Seicento, designem Twingo, Ka, czy Lupo.

Do tego był tańszy niż,
identyczna przecież, Toyota
Aygo. Lata jednak mijały,
kolejne firmy produkowały
nowe generacje swoich aut.
Pojawiło się także kilka nowości. Rynek stał się mniej
przyjazny dla Citroena C1.
C1 to auto miejskie z
prawdziwego
zdarzenia.
Jego projektanci postawili na design, dzięki czemu
samochód wygląda atrakcyjnie na zewnątrz, ale ma
niewiele miejsca w środku.
Uwagę zwraca zwłaszcza
skromny bagażnik. Trzeba przyznać, że Citroen to
auto zaprojektowane z fantazją. Projekt zrealizowano
jednak stosunkowo niskim
kosztem. Jakość plastików
wewnątrz jest co najmniej
niezadowalająca. In minus
przemawia także bardzo
cienka blacha – zwłaszcza
drzwi. Tegoroczny facelifting zmienił nieco przednią
część nadwozia, w którą
w ko m p o n ow a n o
światła do jazdy
dziennej.
Silnik 1.0 68
KM to jednostka
trzycylindrowa. Na
papierze jej możliwości są imponujące, w praktyce
obiecywanej dynamiki brakuje. Owe
68 KM silnik osiąga po wkręceniu na

bardzo wysokie obroty, czego ze względu na słabe wyciszenie wnętrza lepiej zbyt
często nie próbować. Takie
zestrojenie małego silnika
ma jednak swój istotny cel.
C1 spala bardzo mało paliwa, niezależnie od tego jak
traktujemy pedał gazu. W
czasie testu samochód pochłonął średnio 4,5 l benzyny na 100 km. Gdy próbuje
się nim jeździć dynamicznie, zapotrzebowanie to
wzrasta co najwyżej o 1 litr.
Jeżdżąc tylko po mieście,
również nie spalimy więcej
niż 5,5 l. Trudno o lepszą
rekomendację dla auta przeznaczonego do przewożenia
góra czterech osób, tylko na
krótkich dystansach.
Wspomniane
cztery
osoby spokojnie zmieszczą
się w Citroenie, ale nie będą
szczególnie ukontentowane
po dłuższej przejażdżce.
Jeśli naprawdę chce się często przewozić pasażerów,

warto wybrać wersję czterodrzwiową. Jeśli jeździ
się głównie samemu, tylne
fotele można złożyć, powiększając przestrzeń bagażową.
Sprawdź Citroena C1 u
najbliższego dealera
C1 jak to zwykle bywa
w przypadku aut segmentu
A, zmieści się w każdą lukę
pod centrum handlowym.
Wciśnie się tam, gdzie nie
dali rady ulokować się dumni posiadacze większych
samochodów. Pali bardzo
mało paliwa i jest niedrogi
w utrzymaniu. Ma swoje
wady, plastikowe wnętrze i
dość głośny silnik, ale mimo
upływu siedmiu lat od premiery wciąż imponuje gustowną stylistyką. Auto dla
kobiety? A może po prostu
na czas kryzysu? Wszak po
co marnować paliwo na wożenie powietrza w dużym
kombi, gdy podróżuje się
głównie samemu.
Witold Hańczka

Citroen C1 – dane techniczne
Dane techniczne
Silnik – pojemność / typ / cylindry
998 cm3 / benz. / R3
Moc maksymalna (KM/obr./min)
68 /6000
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr./min)
93/3600
Prędkość maksymalna (km/h)
157
Skrzynia biegów / napęd na koła
man. 5 / przód
Przyspieszenie 0-100 km/h
12,3 s
Średnie zużycie paliwa prod., test
4,3 l, 5,1 l / 100km
Pojemność bagażnika
199 l
Masa własna
825 kg
Poj. zbiornika paliwa
35 l
Cena modelu testowego
39 250 zł
Wyposażenie modelu testowego
4 poduszki powietrzne
ABS + EBD, BAS, ESP
immobilizer
Audio CD z Connecting BOX
klimatyzacja manualna
elektrycznie sterowane szyby (przód)
lakier metalizowany
zdalnie sterowany centralny zamek
system ISOFIX
światła do jazdy dziennej
Bluetooth
Felgi 14”
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Tomaszów Mazowiecki

Tragicznie
zakończona sprzeczka
34-letnia mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego usłyszała zarzut zabójstwa.
Wieczorem 16 listopada do tomaszowskiej
Policji zadzwoniła kobieta
informując o zakrwawionym mężczyźnie leżącym
pod bramą. Funkcjonariusze natychmiast udali
się na wskazane osiedle
Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim. Na
miejscu oprócz rannego,
była także 34-latka, która
zawiadomiła Policję oraz
49-letni mężczyzna. Pomimo
przeprowadzonej
niezwłocznie akcji reanimacyjnej, niestety nie udało
się uratować życia rannego
56-latka. 34-letnia kobieta
oraz jej towarzysz zostali
przebadani na zawartość
alkoholu. Mieli ponad 3
promile w organizmach.
Policjanci wyjaśniając
wszelkie
okoliczności
zgonu 56-latka ustalili,
iż tego dnia pił on z 34letnią znajomą alkohol.
Doszło pomiędzy nimi do
sprzeczki. Kobieta ostrym
narzędziem
śmiertelnie

Rawa Mazowiecka

Poszukiwany
Gruzin wpadł w ręce Policji
8 listopada rawscy policjanci zatrzymali Gruzina poszukiwanego od 2011
roku przez Interpol.
W miejscowości Ścieki
policjanci
z
drogówki
skontrolowali stojący przy
drodze samochód marki
Honda. Kierowcą auta był
33-letni obywatel Gruzji.
Stróże prawa sprawdzili

kontrolowanego kierowcę
w policyjnej bazie danych.
Gruzin miał tym razem
pecha, bo okazało się, że
od 2011 r. był poszukiwany
przez
Interpol.
Mężczyzna ma do odbycia

karę 53 lat pozbawienia
wolności. Funkcjonariusze
niezwłocznie
rozpoczęli
procedurę ekstradycyjną,
w wyniku której zostanie
przekazany władzom Gruzji.
W

Tomaszów Mazowiecki

Okradli stację paliw
14 listopada policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli m.in. 12
litrów oleju silnikowego z jednej z tomaszowskich stacji paliw.

Bełchatów
raniła mężczyznę, a później
zadzwoniła na Policję. Podejrzana po wytrzeźwieniu
przyznała się do zarzucane-

go jej czynu i została tymczasowo aresztowana. Grozi
jej najwyższy wymiar kary.

W

Bełchatów

Klient w kominiarce

Bełchatowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który napadł na sklepową i
grożąc jej bronią zmusił do wydania utargu.
Zdarzenie miało miejsce 6 listopada. Wtedy to
do sklepu w Nowym Janowie w gminie Kluki wszedł
mężczyzna w kominiarce
i kierując w stronę 25-letniej ekspedientki przedmiot
przypominający pistolet zażądał wydania pieniędzy z
utargu. Przerażona kobieta
oddała około tysiąc złotych.
Praca policjantów z bełchatowskiego Wydziału Kryminalnego doprowadziła do
ustalenia sprawcy tego rozboju, którym okazał się 26letni bełchatowianin. Dwa
dni później mężczyzna został zatrzymany. Policjanci
zabezpieczyli również pistolet gazowy, którym napastnik posłużył się grożąc
sprzedawczyni.
26-latek
przyznał się do dokonania
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zarzuconego mu czynu, tłumacząc, że zrabowane pieniądze były mu potrzebne
na spłatę długów. Za rozbój

z użyciem niebezpiecznego
narzędzia grozi kara do 15
lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło 11
listopada ok. godz. 3.00.
Mężczyźni wykorzystując
sytuację, że pracownice stacji paliw były zajęte obsługą klientów, zabrali z półki
łącznie dwanaście litrowych
butelek oleju. Nie pogardzili także mydłami, żelami antybakteryjnymi oraz
płynem do spryskiwaczy.

Łączna wartość skradzionego towaru to ponad 1000
złotych. Całe zdarzenie
zarejestrował monitoring.
Kryminalni bez problemu
rozpoznali złodziei, którymi okazali się wcześniej już
notowani dwaj mieszkańcy
Tomaszowa (26- i 27-latek).
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży. W mieszka-

niu jednego z nich, stróże
prawa znaleźli skradzione
oleje oraz płyny do spryskiwaczy. Jak ustalono, zatrzymani mogą być sprawcami
również innych kradzieży jakie miały miejsce w
ostatnim czasie na terenie
tomaszowskich stacji paliw.
Sprawa jest rozwojowa.

W

Piotrków Trybunalski

Zatrzymano sprawczynię rozboju
W Piotrkowie Trybunalskim, po kilkumiesięcznym śledztwie, aresztowano 29letnią kobietę podejrzaną o dokonanie rozboju.
W sierpniu na terenie
Piotrkowa Trybunalskiego
doszło do pobicia 43- letniego mężczyzny i skradzenia mu telefonu komórkowego. Piotrkowscy kryminalni
przez kilka miesięcy pracowali nad tą sprawą. Zebrany

przez śledczych materiał
dowodowy doprowadził do
zatrzymania 12 listopada
29-letniej
piotrkowianki.
Funkcjonariusze odzyskali
też skradzioną wcześniej
komórkę. Ponadto w chwili
zatrzymania kobiety po-

licjanci znaleźli przy niej
inny telefon, który również
pochodził z kradzieży. Kobieta usłyszała prokuratorskie zarzuty. Za popełnione
przestępstwo kobiecie grozi
kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Łowicz

Przewoził
papierosy bez akcyzy
Łowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził samochodem papierosy bez polskich znaków akcyzy.
13 listopada 2012 roku
w Kiernozi łowiccy policjanci zatrzymali kierującego samochodem 48-letniego
mieszkańca gminy Jaktorów. Podczas kontroli oka-

zało się, że w samochodzie
znajdują się wyroby tytoniowe bez polskich znaków
akcyzy. Łącznie policjanci
zabezpieczyli 1500 paczek
papierosów. Mężczyzna zo-

stał zatrzymany do czasu
wyjaśnienia sprawy. Grozi
mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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Rozrywka

HOROSKOP
Skorpion 24.10 – 22.11
Dla Skorpionów
to dobry czas na
podjęcie nowych
wyzwań zawodowych. Poprawią się również
relacje w życiu rodzinnym.
Bliskie ci osoby oczekują,
w tych trudnych dla nich
chwilach, zaangażowania.
Nie zawiedź ich.

Strzelec 23.11 – 21.12
Pozytywny
wpływ
Jowisza
spowoduje, że twoje plany zawodowe
wreszcie się ziszczą.
Wykorzystaj tę passę. Dodatkowy
przysłowiowy
grosz w postaci premii, z
pewnością ci się przyda, bo
przed tobą większe wydatki. Nie zaniedbuj zdrowia.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Nie
odkładaj
swych obowiązków
na później, narastające zaległości należy jak najszybciej
nadrabiać. Przed tobą pracowity okres. Mimo to dbaj
o swoich bliskich i pamiętaj
o podtrzymywaniu dobrych
1

efekt oczywiście krótkiego
ale udanego wypoczynku.
Samotnych Baranów czeka
szczęście w miłości a będących w związkach polepszenie
relacji między partnerami.

relacji z przyjaciółmi.

Wodnik 21.01 – 19.02
Osoby spod tego
znaku to optymiści. Do wszystkich
spraw podchodzą z
pozytywnym
nastawieniem. Potrafią cieszyć się
ze swoich sukcesów. Spotkania towarzyskie, pomimo
jesiennej aury, okażą się
bardzo interesujące a ty zabłyśniesz błyskotliwością i
inteligencją.

Byk 21.04 – 20.05
Aby osiągnąć
wyznaczony cel,
uparcie idziesz do
przodu. I to ci się
uda. Po prostu do odważnych świat należy. Jednak,
nie zapominaj o swoim
zdrowiu, bo ono jest przecież najważniejsze.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Rozpoczęte
sprawy wreszcie
zostaną pozytywnie
załatwione.
Szefowie to docenią a ty
poczujesz wyjątkową satysfakcję. Atmosfera w domu,
pomimo pochmurnych listopadowych dni, pogodna
i radosna.

Ryby 20.02 – 20.03
Przed Rybami
nawał pracy, więc
w najbliższym czasie nuda wam nie
grozi. Ogólnie dobry czas
na rozwinięcie nowych interesów a także na podjęcie
ważnych decyzji inwestycyjnych. Nie rezygnuj z ruchu na świeżym powietrzu i
przestrzegaj swojej sprawdzonej diety.

Rak 22.06 – 22.07
Więcej odwagi
i stanowczości w
swoich przedsięwzięciach. Pomysły masz ciekawe, więc
warto je wykorzystać. Na
horyzoncie
interesująca
znajomość, która być może

Baran 21.03 – 20.04
W życiu zawodowym w miarę
spokojnie. Forma
fizyczna i psychiczna do pozazdroszczenia, to
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Lew 23.07 – 23.08
Twoje pomysły
w
konkretnych
działaniach okażą
się bardzo trafne,
musisz tylko uwierzyć w ich sukces. Napotkane nieznaczne przeszkody
są do pokonania. W sferze
uczuć interesujący okres, a
to za sprawą udanych spotkań towarzyskich.
Panna 24.08 – 23.09
Czas na pewne
zmiany w twoim
życiu. Pomyśl o
zmianie pracy na
lepiej płatną. Zdecyduj się
na ten odważny krok a nie
pożałujesz. We wszystkim
wspiera cię dzielnie rodzina. Wkrótce niespodziewane spotkanie z dawnym serdecznym znajomym.
Waga 24.09-23.10
Masz szansę na
zrealizowanie swoich planów, a więc
do dzieła. Nie najlepsze relacje z partnerem
ulegną poprawie, oczywiście jeżeli się o to postarasz.
Miłość należy ciągle pielęgnować.
Wróżka Amanda
W

PIONOWO:
1) Mkną w kuligu
2) Ważny w ołówku
3) Rodzaj kodu
4) Nadawanie programu
5) Niezapominajka
6) Porodowa lub wytrzeźwień
10) Czarny ptak na kominie
11) Pnącze w dżungli
13) Samochód z Korei
14) Kochanka, nałożnica
15) Czarownik, znachor
17) Rybka akwariowa
18) Wąski pasek z tyłu płaszcza
20) Zatyczka osi
22) W filmie był biały
24) Biuro personalne
25) Karmi cudze dziecko
26) Do ucierania marchwi
28) 500 arkuszy papieru

25

19

zmieni twoje dotychczasowe życie.

POZIOMO:
1) Sportowiec
7) Podział jądra komórkowego
8) Pomost wieży szybowej
9) Afrykański kuzyn wilka
12) Dawniej: wycieczka
16) Lalka lub miś
17) Krótka łopatka wojskowa
19) Cwaniak potocznie
21) Dokument aktu urodzenia
23) Usterka, wada
27) Ziomek, rodak
29) Niedostateczna ilość czegoś
30) Regionalny strój głowy; stroik
31) Niechęć, odraza
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Urszuli Zybury.
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Humor

Łowi rybak ryby i patrzy nad brzegiem chodzi piękna kura, więc pomyślał, że ją złapie i zje. Jak pomyślał
tak zrobił, zabił kurę i upiekł na ognisku. Po kilku minutach wpada właścicielka kury i pyta:
- Gdzie jest moja kura?!
Facet patrzy zdezorientowany raz na nią i raz na
pióra po kurze i mówi:
- A rozebrała się i popłynęła!!

W łódce na jeziorze pływają Kubuś Puchatek i
Prosiaczek.W pewnym momencie
Kubuś walnął Prosiaczka wiosłem.
Oburzony Prosiaczek pyta:
-Dlaczego Kubusiu mnie uderzyłeś!
Kubuś odpowiada:
-Bo wy świnie zawsze coś knujecie...

Reklama:
Jąkasz się? A może nie wymawiasz „r”? Pomożemy
Ci! Pytaj w aptekach o
cyklopentanoperhydrofenaltren!

30

Wydawca:
PW WAM
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Duże wyróżnienie
JERZYK CUP 2012
piotrkowskiego trenera
Wszyscy kibice sportowi znają nazwisko Karoliny Woźniackiej. Polka reprezentująca federację tenisową Danii przez wiele tygodni liderowała rankingowi
WTA, stając się gwiazdą światowego tenisa.

18 września 2011 r. podpisany został akt notarialny
tworzący Fundację BIT MASTERS, której fundatorami
są: Karolina Woźniacka, najlepsza tenisistka na świecie
według rankingu WTA, Piotr
Woźniacki, jej ojciec, a jednocześnie trener i menedżer
oraz Remigiusz Trawiński,
przedsiębiorca,
absolwent
AWF w Poznaniu. Tego samego dnia powołana została
do życia Akademia Tenisowa
Karoliny Woźniackiej. Celem statutowym tej drugiej
na świecie szkoły tenisa, której promotorką jest Karolina
Woźniacka, jest edukacja
tenisowa dzieci i młodzieży,

wyłanianie talentów tenisowych i pomoc w rozwoju ich
umiejętności i międzynarodowej kariery, a także pomoc
osobom niepełnosprawnym,
które posiadają predyspozycje
do gry w tenisie na wózkach i
które chcą uprawiać ten sport.
AKW podjęła jak dotąd
szereg działań, między innymi organizowała Turnieje
o Rakietę Karoliny Woźniackej czy obozy tenisowe.
W miniony weekend ruszył
program stanowiący główny
cel statutowy - weekendowe
zgrupowania AKW.
Treningi odbywają się w
trzech ośrodkach - Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny
doceniony został warsztat i
profesjonalizm piotrkowskiego szkoleniowca, założyciela
klubu PKTZ Winner Macieja
Wściubiaka.
Trener Wściubiak znalazł
się
w elitarnym gronie
czterech trenerów Akademii
Karoliny Woźniackiej.
W dniach 29-30 września
we wrocławskim ośrodku poprowadził zajęcia dla grupy
14 wyselekcjonowanych młodych tenisistów w wielu od 6
do 11 lat. Oprócz treningów
tenisowych trener Wściubiak
koordynował zajęcia ogólnorozwojowe, jak również prowadził zajęcia teoretyczne.
Dodatkowo dzieci i ich rodzice brali udział w zajęciach
między innymi z psychologiem i dietetykiem.
Nominacja
Macieja
Wściubiaka nie była przypadkowa. Przypominamy, że
piotrkowski szkoleniowiec
pełnił rolę coacha Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw
Europy do lat 14 w Pilźnie w
2010 r. oraz European Youth
Olympic Festival w Trabzonie w 2011 r. W obydwu turniejach złote medale zdobywał jego podopieczny Kamil
Majchrzak. Za swoje osiągnięcia uhonorowany został
tytułem Trenera Roku 2011
w XII Plebiscycie Strefy FM
Piotrków, Tygodnia Trybunalskiego i portalu ePiotrkow.pl
na Najlepszego Sportowca i
Trenera Ziemi Piotrkowskiej.
Jest również członkiem Rady
Trenerów Polskiego Związku
Tenisowego.

W dniach 17-18 listopada 2012 w hali balonowej MKT Łódź odbył się V Jerzyk
Cup, czyli otwarty turniej tenisowy dla szkrabów, krasnali i skrzatów, który
zorganizował i swoim nazwiskiem firmował Jerzy Janowicz, obecnie 26 senior na światowych listach ATP. W 2010 roku organizując III turniej był 161
rakietą świata….
W turnieju wystąpiła z
sukcesami, jak zwykle w
takich turniejach, reprezentacja zawodników TUKS
Kozica. Wśród szkrabów do
lat 9 wystąpił rewelacyjnie
Oliwier Statkiewicz, który
pomimo, że rok młodszy od
swych rywali, dał sobie radę
i pokazał jak na ten wiek tenis z najwyższej półki, pokonując wszystkich rywali.
Swój wysokiej klasy tenis
pokazała wśród 12-letnich
skrzatek młodsza o rok od
swych rywalek Wiktoria
Molińska, która zwyciężyła
w „Jerzyku” już po raz drugi. W tej kategorii wystąpiły jeszcze trzy dziewczyny
z TUKS Kozica: Julia Poterała, Julia Sieroska i Iga
Miller.
Turniej rozpoczął się
weryfikacją, po której wręczono upominkowe pakiety wraz z okolicznościową koszulką turnieju dla
każdego z 93 uczestników.
Po oficjalnym otwarciu, w
którym uczestniczył przede
wszystkim sam finalista paryskiego turnieju - Jerzy Janowicz, rozpoczęto pierwsze mecze.
SZKRABY DO LAT 9
Tu zgłosiło się aż 19 zawodników i jeśli chodzi o
woj. łódzkie, to obsada była
100%, bowiem zagrali najlepsi z ostatnich, rozegranych na początku listopada
mistrzostw województwa.
Nie zabrakło także zawodników z Warszawy, Legnicy, Bielska Białej, Zduńskiej Woli czy pobliskiego
Zgierza.
Wiesław Kozica – „My
skoncentrowani
byliśmy
oczywiście na Oliwierze
Statkiewiczu i z resztą zasadnie. „Oli” przyjechał tu
po główne trofeum w jego
kategorii i słowa dotrzymał.
W I rundzie miał wolny los,
w II pokonał 15/7 Kajetana
Jurka ŁKT Łódź, w ćwierćfinale 15/8 Jana Szustkiewicza ŁKT Łódź, w półfinale (w najładniejszym
meczu tej kategorii) 4/1
Filipa Lisieckiego ST Tie
Break Warszawa i w finale,
także 4/1 Mateusza Podlew-

skiego UKS AT Challenge
Piotrków Tryb. Bartkowi
Siwakowskiemu nie udało
się pokonać rywala, ale był
to jego pierwszy wyjazdowy turniej i wrażenia na
pewno pozytywne”.
SKRZATKI DO LAT
12
Wiesław Kozica – „Nadzieję na zwycięstwo pokładaliśmy oczywiście w
naszej utytułowanej, jak na
swój młody wiek i doświadczonej reprezentantce –
Wiktorii Molińskiej, obecnie skrzatce nr 3 w nowym
rankingu PZT. Rozstawiona
z nr 1 „Wika” odpoczywała
w I rundzie wśród 17 uczestniczek. W II rundzie pokonała 4/0 Maję Kostacińską
Eurotenis Łódź, w ćwierćfinale 4/0 swoją klubową i
klasową koleżankę Julię Poterałę, w półfinale 6/1 Aleksandrę Gielec TUKS Smecz
Tomaszów Maz., wychowankę trenera Krzysztofa
Wieteski i w finale 6/2 o rok
starszą reprezentantkę PKT
Pabianice Wiktorię Gałę.
W turnieju zadebiutowały, jak wspomnieliśmy
wcześniej, trzy zawodniczki TUKS Kozica, które nie
dawno rozpoczęły przygodę z tenisem. Julka Sieroska

w pierwszym swym wyjazdowym meczu nie zdołała
zwyciężyć Anny Frach z
łódzkiego MKT i uległa jej
0/4. Iga Miller, choć zagrała lepiej, niż się spodziewaliśmy, trafiła na rozstawioną reprezentantkę KT
Start Łódź Julię Sobiepańską i przegrała 1/4. Rundę
przeszła Julka Poterała, po
zwycięstwie 4/0 nad Magdaleną Gajdą KT Cygański
Bielsko-Biała, ale już w następnej rundzie otrzymała
lekcję tenisa od Wiktorii
Molińskiej, ulegając 0/4”.
Wiktoria już po raz drugi tryumfowała w turnieju
Jerzyk Cup. W ubiegłym
sezonie wygrała turniej
Karoliny Woźniackiej w
Bydgoszczy, a w maju 2012
roku dotarła do finału OTK
Super Seria skrzatek do lat
12 „O Trofea Sióstr Radwańskich” w Łęczycy. Teraz czeka na kolejny turniej
jakiejś gwiazdy tenisa, bo
jak powiedziała – „Trzeba
byłoby na niego pojechać i
go wygrać!”.
Być może za kilka lat,
jeśli talent Wiktorii będzie
rozwijał się w takim tempie,
jak do tej pory, ona zostanie
gwiazdą ...

