
Zatrzymano 30-latka, który w miejscu zamieszkania posia-
dał środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 
147 gramów białego proszku z gru-
py amfetamin, ponad 48 gramów 
marihuany oraz 31 gramów mefe-
dronu w postaci 57 sztuk tabletek. 
Decyzją prokuratury, mężczyzna 

został oddany 
pod dozór po-
licyjny.

Zatrzymano lekarza, który podej-
rzany jest o przestępstwa korupcyj-
ne. Usłyszał już blisko 60 zarzutów.
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Forum Gospodarcze 
w Kleszczowie Ness Ziona miastem 

partnerskim
Izraelskie miasto Ness Ziona zostało dzie-
wiątym miastem partnerskim Piotrkowa 
Trybunalskiego. 12 września na Zamku 
Królewskim została podpisana umowa  
o współpracy obydwu miast.

Tegoroczne Forum Gospodarcze odbędzie się 23 września 2017 r.  
w kompleksie Solpark w Kleszczowie.

30-latek zatrzymany  
za posiadanie narkotyków

Lekarz przyjmował 
łapówki
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1740 mieszkańców Skierniewic zagłosowało na projekty zgłoszone do Bu-
dżetu Obywatelskiego 2018. 

Wydarzenia

Skierniewice

W sobotę 9 września 
odbyła się trzecia już, tym 
razem letnia, edycja Turnie-
ju Szachowego Cztery Pory 
Roku. Do rywalizacji, przy 
13 szachownicach, przy-
stąpiło 26 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy Opoczno. 
Rozegrano 6 rund, które wy-
łoniły następujących zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach:

 
do lat 10 
1 miejsce Maciej Zalega 
(SP3 Opoczno) 
2 miejsce Jakub Nita  
(SP Libiszów) 
3 miejsce Patryk  
Jakubowski  

Głosowanie odbyło się  
w dniach 28.08-08.09.2017 
r. Za pośrednictwem inter-
netu głosowały 1303 osoby, 
natomiast 437 osób odwie-
dziło punkt wyborczy w ra-
tuszu. Pod głosowanie zgło-
szono 23 projekty, z czego 
12 zakwalifikowano jako 
zadania lokalne, a 11 jako 
zadania ogólnomiejskie.  
W sumie oddano 5048 gło-
sów.

Prawo udziału w głoso-
waniu miał każdy miesz-
kaniec Skierniewic. Mógł 
on poprzeć nie więcej 
niż dwa projekty lokalne  
i nie więcej niż dwa projekty 
o charakterze ogólnomiej-
skim.

Wśród wybranych pro-

(Akademia Przedszkolaka) 
 
do lat 13 
1 miejsce Michał Wijata 
(SP1 Opoczno) 
2 miejsce Kacper Konecki 
(SP1 Opoczno) 
3 miejsce Piotr Kupis  
(SP3 Opoczno) 
 
do lat 16 
1 miejsce Kacper  
Królikowski  
(Gimnazjum nr 1 w Opocz-
nie) 
2 miejsce Jakub Wrona 
(Gimnazjum nr 1 w Opocz-
nie) 
3 miejsce Jakub Bogusz 
(Gimnazjum w Bukowcu 
Opoczyńskim)

jektów lokalnych znalazły 
się m.in.: „Kraina gier dla ju-
niorów i seniorów”, „Opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowej na modernizację 
placu – Tajemniczy ogród, 
miejsce zabaw i edukacji”, 
„Sport to zdrowie – zakup  
i montaż dwóch betonowych 
stołów do tenisa”, czy też 
„Montaż piłkochwytów na 
boisku bocznym i głównym 
MLKS Widok”. Natomiast 
najwyżej ocenione projek-

Letnia edycja  
Turnieju Szachowego 
Cztery Pory Roku 

Budżet Obywatelski 
2018

Koordynatorami turnieju 
byli Piotr Kłodawski i Mie-
czysław Wojciechowski. 
Zawody sędziował Krzysz-
tof Spodzieja. Turniej Sza-
chowy Cztery Pory Roku 
to zawody mające cztery 
edycje – zimową, wiosenną, 
letnią i jesienną – pozwala-
jące rywalizować młodym 
zawodnikom w ciągu całego 
roku. To przedsięwzięcie nie 
tylko czysto sportowe, ale  
i sposób na rodzinne spędze-
nie wolnego czasu. Organi-
zatorami turnieju są Miejski 
Dom Kultury oraz Sekcja 
Szachowa LKS Opocznian-
ka i LKS Iskra.

MDK

ty, zakwalifikowane jako 
ogólnomiejskie to m.in.: 
„Skierniewicki Pumptrack”, 
„Budowa ogólnodostępnego 
systemu ścianek wspinacz-
kowych typu Fun Climb”, 
„Rowerowe PIT STOPY”, 
oraz „Budowa skierniewic-
kiego centrum szkolenia  
z zakresu pierwszej pomo-
cy”.

IT 
na podst. UM Skierniewice

ReklamaOpoczno

www.mluksus.pl
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Ness Ziona miastem 
partnerskim

Remont Piastowskiej 
i Próchnika

Izraelskie miasto Ness Ziona zostało dziewiątym miastem partner-
skim Piotrkowa Trybunalskiego. 12 września na Zamku Królewskim 
została podpisana umowa o współpracy obydwu miast.

W Piotrkowie z powodu remontu zostały zamknięte dwie kolejne uli-
ce. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski

- Przez wieki Polacy  
i Żydzi w pokoju i zgodzie 
współtworzyli to miasto, 
rozwijając je na wielu płasz-
czyznach. Tę wieloletnią 
współpracę przerwała do-
piero napaść Niemców na 
Polskę, rozpoczynająca II 
wojnę światową – mówił 
Krzysztof Chojniak. Prezy-
dent zaznaczył, że piotrko-
wianie pamiętają o wspólnej 
historii i przeszłości, czego 
dowodem są chociażby or-
ganizowane, co dwa lata 
wydarzenia zwane Szabato-
nami, przybliżające kulturę 
obu narodów.

- Nie zapominamy  
o przeszłości i z nadzieją 

Inwestycja ta ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
dojazdu do kilku instytucji 
publicznych, jak Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie, przychodni zdrowia czy 
szpitala przy Roosevelta. 
Roboty rozpoczęły się od 
strony ulicy Sienkiewicza 
przez co drogowcy zamknęli 
już wlot od strony tej drogi  
w ulicę Próchnika. Następnie 
ruszyła przebudowa skrzy-
żowania z ulicą Piastowską, 
dlatego przez najbliższe dwa 
miesiące odcinek od Sien-
kiewicza do al. 3 Maja także 
będzie nieprzejezdny.

Ze względu na zamknię-
cie drogi wystąpią zmiany  
w funkcjonowaniu komu-

spoglądamy w przyszłość. 
Dzisiejsza uroczystość to 
początek budowania mostu 
między naszymi społecz-
nościami. To od nas będzie 
zależało, czyli od władz  
i społeczności, jak ten zwią-
zek będzie mocny i trwały 
oraz jakie przyniesie owoce 
- podsumował prezydent.

Strony podpisujące umo-
wę zadeklarowały się do 
podejmowania wspólnych 
działań w celu bliższego po-
znania kultur obu narodów 
oraz pogłębiania kontak-
tów między mieszkańcami. 
Ponadto zobowiązały się 
do wzajemnej współpracy 
w obszarze edukacyjnym, 

nikacji miejskiej. Autobu-
sy linii nr 0, 6, 9 i 10 będą 
kursować Pasażem Rudow-
skiego. Wyłączony z użyt-
kowania zostanie przystanek 
autobusowy (Sienkiewicza-
-Urząd Miasta 02) obsłu-
gujący pasażerów jadących  
w zachodnio – północną 
część (Słowackiego-Osie-
dle, Dmowskiego-Pioma, 
Nowowiejska).

Przystanek tymczasowy 
dla tych kierunków jazdy 
zlokalizowany będzie na Pa-
sażu K. Rudowskiego przy 
skrzyżowaniu z ul. Sienkie-
wicza.

Przypominamy, że re-
mont rozpocznie się od 
budowy kanalizacji desz-

kulturowym, sportowym, 
naukowym, turystycznym  
i gospodarczym.

Przypominamy, że za-
biegi o podjęcie współpracy 
z miastem izraelskim wiele 
lat temu rozpoczęła prof. 
Dina Feldman, której ro-
dzina pochodzi z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Ze wzglę-
du na pamięć o piotrkowia-
nach, którzy pomagali jej 
rodzinie w czasach okupacji 
prof. Feldman czuła się zo-
bowiązana, aby utrzymywać 
kontakt z naszym miastem  
i podkreślać ważną rolę 
Piotrkowa w życiu jej rodzi-
ny.

RP

czowej, sanitarnej oraz wo-
dociągu. Następnie na teren 
inwestycji wejdą drogowcy, 
którzy położą nowe krawęż-
niki, chodniki oraz wyleją 
na jezdni nowe warstwy as-
faltu. Przebudowany zosta-
nie również parking zloka-
lizowany przy skrzyżowaniu 
ulicy Próchnika z Piastow-
ską. Dodatkowo wzdłuż uli-
cy zostaną utworzone zatoki 
postojowe, zaś całość inwe-
stycji zwieńczą elementy 
małej architektury: ławki, 
kosze na śmieci i stojaki 
na rowery oraz nasadzenie 
drzew i trawników. Zgodnie 
z umową inwestycja powin-
na zakończyć się jeszcze  
w tym roku.                     RP
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Organizatorkami te-
gorocznego Narodowego 
Czytania w Woli Krzyszto-
porskiej były Joanna Filipek  
z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Woli Krzyszto-
porskiej oraz Julita Furczyń-
ska reprezentująca Zespół 
Szkół Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Buj-
nach. Sylwetkę Stanisława 
Wyspiańskiego i historię 
powstania „Wesela” przy-
bliżyła dr hab. Pelagia Boj-
ko z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego Filia  
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Przeczytała też fragment 
modernistycznego dramatu, 
rozpoczynając lekturę dzieła 
na scenie GOK. Fragmenty 
„Wesela” czytali również: 

Gmina Gostycyn jest 
jedną z trzech, obok gmin 
Tuchola i Kęsowo, w powie-
cie tucholskim, które naj-
bardziej ucierpiały w wyni-
ku nawałnicy. To do rodzin  
z tej właśnie gminy trafiły 
pieniądze zebrane pod ko-
niec sierpnia.

Pomysł, aby zorganizo-
wać pomoc dla dotkniętych 
tegorocznymi anomaliami 
pogodowymi zrodził się  
w głowie Niny Fredyk, 
przewodniczącej KGW  
w Woźnikach. Sama do-

Jacek Bonarek, dziekan Wy-
działu Filologiczno-Histo-
rycznego UJK, ks. Andrzej 
Gruca, proboszcz kościoła 
parafialnego w Woli Krzysz-
toporskiej, Roman Drozdek, 
Wójt Gminy Wola Krzysz-
toporska i Sławomir Pięta-
kiewicz, dyrektor Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego im. Wincente-
go Witosa w Bujnach.

Słuchaczami wspólnej 
lektury byli uczniowie szkół 
podstawowych w Gomuli-
nie i Woli Krzysztoporskiej 
z dyrektorami Iwoną Za-
pałą i Zbigniewem Ziembą 
oraz Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego  
w Bujnach.

RP

świadczyła wsparcia do-
brych ludzi, kiedy okazało 
się, że potrzebuje pomocy 
dla chorego synka Domini-
ka i taką pomoc otrzymała. 
Zorganizowano zebranie  
z Radą Sołecką oraz radną 
Małgorzatą Gniewaszewską 
i wspólnie postanowiono, by 
w działania włączyć wszyst-
kie sołectwa z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska. - Soł-
tysi wsi Woźniki i Stradzew 
– Jadwiga Kauc i Krzysztof 
Kaczmarek rozesłali SMS-
-y, na które odpowiedzieli 

wszyscy sołtysi gminy – 
mówi Małgorzata Gniewa-
szewska. Do końca sierpnia 
trwała akcja zbierania do-
browolnych wpłat na rzecz 
poszkodowanych. W zbiórce 
uczestniczyły 22 sołectwa,  
a łącznie zebrano 23 tys. 500 
zł i 15 gr.

7 września delegacja  
w składzie: Jadwiga Kauc 
– sołtys wsi Woźniki, Nina 
Fredyk z KGW Woźniki, 
radna Małgorzata Gniewa-

Narodowe  
Czytanie w Woli  
Krzysztoporskiej

Pomogli poszkodowanym 
w nawałnicach

Akcja Narodowego Czytania miała miej-
sce 8 września w GOK-u. Bohaterem było 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Mieszkańcy sołectw z terenu gminy Wola Krzysztoporska pomo-
gli poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach. Zebrano po-
nad 23 tys. zł. Pieniądze trafiły do pięciu rodzin z gminy Gosty-
cyn. 

Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska szewska, sołtys Stradzewa 
Krzysztof Kaczmarek i Ka-
rol Gniewaszewski, udała 
się do oddalonej ok. 350 
kilometrów gminy Gosty-
cyn, a dokładnie do rodzin 
wskazanych przez tamtejsze 
władze gminy. - Na miejscu 
sami oceniliśmy sytuację ro-
dzin (w jednym przypadku 
zmieniliśmy decyzję). Jeste-
śmy przekonani, że pomoc 
trafiła do najbardziej potrze-
bujących. Każdej z pięciu 
rodzin przekazaliśmy kwotę 
4.700 zł – mówi Małgorza-
ta Gniewaszewska. – Były 
oczywiście łzy wzruszenia, 
była radość, że choć w pew-
nym stopniu udało się po-
móc, ale i smutek w obliczu 
tak wielkiej tragedii tych lu-
dzi – dodaje radna, która raz 
jeszcze dziękuje wszystkim 
biorącym udział w zbiórce.

RP
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Po raz drugi w Klesz-
czowie odbędzie się Forum 
Gospodarcze. Podobnie jak 
w roku ubiegłym uczestni-
cy będą mogli zapoznać się  
z ofertą pomocową dla rolni-
ków i przedsiębiorców dzia-
łających dla rolnictwa lub na 
terenach wiejskich. Pewnym 
novum będzie wprowadze-
nie bloku tematycznego do-
tyczącego tzw. elektromo-
bilności. Wybór tej tematyki 
jest nieprzypadkowy, gdyż 
organizatorzy forum oraz 
władze gminy zabiegają  
o ulokowanie w gminie 
Kleszczów produkcji samo-
chodów elektrycznych.

Po raz pierwszy podczas 
forum odbędzie się także 
wręczenie nagród  „Kamie-
nie milowe gospodarności” 

PUP w Bełchatowie 
ogłosił tradycyjnie, jak co 
roku konkurs dla przedsię-
biorców. Mogą wziąć w nim 
udział osoby, które otrzy-
mały środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
z PUP w Bełchatowie  
w okresie od 1 stycznia 2005 
r., rozliczyły się z urzędem 
po 12 miesiącach, nadal pro-
wadzą działalność gospo-
darczą i nie były laureatami  
w poprzednich edycjach 
konkursu.

- Celem konkursu jest 
m.in. promocja ludzi przed-
siębiorczych, firm powsta-
łych dzięki wsparciu nasze-
go urzędu - mówi zastępca 
dyrektora PUP Maria Zię-
baczewska. Szczegółowe 
informacje dotyczące kon-

Forum Gospodarcze 
w Kleszczowie

Informacje z PUP
Tegoroczne Forum Gospodarcze odbędzie się 23 września 2017 r.  
w kompleksie Solpark w Kleszczowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza jubileuszową - X edy-
cję konkursu pn. „Moja firma, moja przyszłość”. Jednocześnie infor-
muje, że nadal posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych.

Reklama

Organizatorami tego-
rocznego  forum jest Fun-
dacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów i Wydawnictwo 
WAM-PRESS. Nad wyda-
rzeniem Honorowy Patronat 
objął Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel. Partnerami forum 
są: Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie, Łódzki Od-
dział Regionalny ARiMR, 
Oddział Regionalny KRUS 
w Łodzi, Mostostal Kraków, 
Energoserwis Kleszczów 
Sp. z o.o., Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, Spo-
łeczna Akademia Nauk.

Imprezą towarzyszącą 
forum jest III Festiwal Nauki 
i Kultury, który odbędzie się 
dzień wcześniej (22.09.2017 
r. ) w kompleksie Solpark.

cyjne, refundację kosztów 
wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy, jed-
norazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, 
bony na zasiedlenie dla osób 
do 30 roku życia, bony szko-
leniowe dla osób do 30 roku 
życia, szkolenia wskazane 
pod potrzeby lokalnych pra-
codawców (z uwzględnie-
niem terminu zakończenia 
szkolenia do 15.12.2017 r.), 
a także pokrycie kosztów 
dofinansowania wynagro-
dzenia za zatrudnienie skie-
rowanego bezrobotnego, 
który ukończył 50 rok życia. 
Nabór wniosków prowadzo-
ny będzie do momentu wy-
czerpania limitu środków.

IT 

w konkursie promującym 
gospodarność. - Chcemy 
nagradzać te osoby, firmy  
i instytucje, które potrafią w 
gospodarny sposób działać  
i funkcjonować. Gmina 
Kleszczów jest dobrym miej-
scem na wręczenie takich 
nagród, gdyż jest przykła-
dem właściwego wydatko-
wania środków, które nie są 
małe, ale należy je starannie 
i z rozwagą wydawać – pod-
kreślają organizatorzy. 

Wstęp na forum jest bez-
płatny. Osoby zainteresowa-
ne uczestnictwem proszo-
ne są o kontakt z Fundacją 
Rozwoju Gminy Kleszczów 
w celu uzyskania zaprosze-
nia. Początek wydarzenia   
o godz. 10.00.

kursu oraz formularze zgło-
szeniowe dostępne są na 
stronie internetowej urzędu 
www.pupbelchatow.pl. Pa-
tronat honorowy nad kon-
kursem objął Starosta Beł-
chatowski.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bełchatowie nadal posia-
da także środki na aktywi-
zację osób zarejestrowanych 
w tut. urzędzie. Wnioski 
można składać na wymie-
nione formy wsparcia: 
staże dla osób do 30 roku 
życia w ramach projektu 
„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy  
w powiecie bełchatowskim 
oraz dla osób powyżej 30 
roku życia w ramach Fun-
duszu Pracy, prace interwen-

Kleszczów Bełchatów
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Przez 20 lat wykształci-
liśmy ponad 30 tys. absol-
wentów, w tym ponad 15 
tys. informatyków i progra-
mistów. Obecnie kształcimy 
studentów na 3 wydziałach 
i 8 kierunkach. Nasza ofer-
ta studiów jest sukcesywnie 
aktualizowana i dostoso-
wywana do potrzeb runku 
pracy, a także kandydatów 
i studentów. Programy na-
uczania przygotowujemy we 
współpracy z pracodawcami 
– Fujitsu, Ericsson, Accen-
ture. Dobrym przykładem 
jest współpraca z belgijską 
firmą ESKO, liderem branży 
oprogramowania i urządzeń 
do projektowania i produkcji 
opakowań (na całym świecie 
osiem na dziesięć opakowań 
komercyjnych powstaje przy 

udziale firmy ESKO). W 
wyniku wspólnych działań, 
w uczelni powstała unikato-
wa na skalę kraju pracow-
nia do projektowania 
druku fleksograficz-
nego, a do progra-
mu kształcenia 
na kierunku ar-
tystyczna gra-
fika kom-
p u t e r o w a 
zostały włą-
czone nowe 
p r z e d m i o t y 
d o s k o n a l ą c e 
u m i e j ę t n o ś c i 
programowania 
technologii ESKO 
(tworzenie grafiki, za-
rządzanie opakowaniami, 
projektowanie strukturalne, 
wizualizacje 3D).

S t a - wiamy na na-
u c z a n i e               

         

           

praktyczne, dzięki 
temu nasi absolwen-
ci są poszukiwanymi  
i cenionymi na rynku pracy 
specjalistami. Informatyka  

i nowe technologie to wy-
magające branże, dlate-

go staramy się nie tylko 
nadążać za obowią-
zującymi trendami, 
ale je przewidywać  
i kreować. Jako 
jedyna uczelnia 
w Polsce uczymy 
projektowania gier 

komputerowych, w 
ramach międzywydzia-

łowego modułu studiów 
dostępnego dla studentów 

informatyki i artystycznej 
grafiki komputerowej. 

Nasza uczelnia jest 
otwarta dla wszystkich, tak-

że tych, którzy chcą pod-
nosić swoje kwalifikacje 
lub zmienić zawód. Oferta 
WSIU obejmuje studia po-
dyplomowe, certyfikowane 
kursy i szkolenia.

WSIU to nie tylko infor-
matyka czy grafika kompu-
terowa, kształcimy również 
przyszłych kosmetologów, 
fizjoterapeutów, pedagogów 
czy menedżerów. Na nasz 
kampus akademicki składają 
się nowoczesne sale dydak-
tyczne i pracownie kompu-
terowe, akademik, ośrodek 
sportu i rekreacji oraz par-
king. Posiadamy własny 
szpital, a także Centrum Re-
habilitacji i Kosmetologii, 
które stanowią doskonałe 
uzupełnienie bazy dydak-
tycznej.

Bogata oferta Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to jedna z największych 

niepublicznych uczelni w Łodzi i regionie. 



Wydarzenia

Czym jest krioterapia?
Krioterapia to zabieg 

polegający na krótkotrwa-
łym działaniu strumienia par 
ciekłego azotu lub synte-
tycznego ciekłego powietrza  
o bardzo niskiej tempera-
turze. Krioterapia może 
być miejscowa lub ogól-
noustrojowa. Krioterapia 
ogólnoustrojowa jest meto-
dą terapeutyczną polegają-
cą na przebywaniu pacjenta  
w specjalistycznej krioko-
morze w temperaturze od 
-110 st. C do -160 st. C. Pierw-
szy zabieg trwa 1 minutę,  
a kolejne są powoli wydłu-
żane aż do 3 minut. Zabiegi 
te przeprowadzamy po 10 
sesji, tj. przez 10 kolejnych 
dni roboczych. Podczas da-
nej sesji, jestem cały czas 
w kontakcie z pacjentem. 

Zimno, które leczy

Birety w górę!

mogą oni wykonywać samo-
dzielnie w domu. 

Jak pacjent powinien 
przygotować się do skorzy-
stania z kriokomory?

Osoba, która chce sko-
rzystać z krioterapii ogól-
noustrojowej jest wcześniej 
zbadana przez lekarza spe-
cjalistę. Pacjent w trakcie 
terapii musi być ubrany  
w bawełniany strój, czyli 
koszulkę, spodenki. Bardzo 
ważne są długie skarpe-
ty, tzw. zakolanówki, któ-
re chronią kości podudzia  
i dół podkolanowy. Kolej-
nym ważnym elementem są 
rękawiczki, nauszniki lub 
opaska, drewniaki na nogi 
a także maseczka ochronna 
na twarz. Trzeba pamiętać  
o zdjęciu metalowej biżute-
rii, soczewek kontaktowych, 
a w szczególności jeśli cho-
dzi o panie, o dokładnym 
zmyciu makijażu i balsa-
mów. Ciało musi być suche, 
w przeciwnym razie pacjent 
będzie odczuwał tę bardzo 
niską temperaturę.

Jakie są zalety kriote-
rapii ogólnoustrojowej?

Krioterapia przede 
wszystkim wywołuje silne 
przekrwienie organizmu. 

Ogólnie kriokomorę obsłu-
guje łącznie trzyosobowy 
personel medyczny, w tym 
lekarz. W razie potrzeby, 
pacjent może w każdym 
momencie sam opuścić ko-
morę. Ciekawostką jest to, 
że w kriokomorze jednocze-
śnie może przebywać kilka 
osób. Bezpośrednio po za-
biegu krioterapii istotna jest 
rozgrzewka, trwająca około 
30 minut. Mam tu na myśli 
kinezyterapię czyli formę 
ćwiczeń ruchowych. Pacjent 
przechodzi na specjalną 
salę, wyposażoną w bieżnię, 
rowerki, orbitreki, skakanki, 
trampoliny, itp. Warto za-
znaczyć, że pacjenci dodat-
kowo instruowani są przez 
naszych fizjoterapeutów  
o zalecanych indywidual-
nych ćwiczeniach, które 

Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Działa przeciwbólowo, 
przeciwzapalnie, przeciw-
obrzękowo, relaksacyjnie 
i antydepresyjnie, odmła-
dzająco. Rozluźnia napię-
cie mięśniowe i powoduje 
wzrost siły mięśniowej. 
Ułatwia odnowę biologiczną 
organizmu, skraca znacznie 
okres rekonwalescencji oraz 
zwiększa odporność organi-
zmu.

Nasza klinika stara się 
pomagać lokalnym sportow-
com, reprezentującym klu-
by, takie jak Piotrkowianin, 
MKS Piotrcovia, PKS Po-
lonia Piotrków. Współpra-
cujemy także z naszym v-ce 
mistrzem świata w kick-
boxingu Robertem Kraso-
niem. Sportowcy dzięki tej 
współpracy korzystają bez-
płatnie z zabiegów kriotera-
pii ogólnoustrojowej, które 
pomagają im w szybszej 
regeneracji. Oprócz spor-
towców z tych zabiegów 
korzystają również osoby  
z różnymi schorzeniami jak 
np. dolegliwościami bólo-
wymi kręgosłupa, zmianami 
zwyrodnieniowymi kręgo-
słupa, stawów kolanowych 
i biodrowych czy po endo-
protezoplastykach bioder 

lub stawów kolanowych, 
pacjenci neurologiczni, po 
udarach mózgu, pacjenci  
z reumatoidalnym zapale-
niem stawów. Wskazana jest 
ona także osobom po ura-
zach stawów i tkanek mięk-
kich.

Czy każdy może sko-
rzystać z dobrodziejstw 
krioterapii ogólnoustrojo-
wej?

Jeżeli tylko nie ma prze-
ciwwskazań zdrowotnych, 
to tak naprawdę każdy może 
poddać się temu zabiegowi. 
Nie jest to wyłącznie zabieg 
dla sportowców, choć oni 
przede wszystkim z jego 
drogocennego działania dla 

zdrowia korzystają. W na-
szej klinice świadczymy 
również usługi komercyj-
ne. Chętnych zapraszamy 
do kontaktu z nami, w celu 
umówienia się na sesję  
w kriokomorze. Zabieg ten 
jest u nas również refundo-
wany przez NFZ. W takim 
przypadku, pacjent musi 
posiadać skierowanie od le-
karza specjalisty (specjali-
sta rehabilitacji medycznej, 
neurolog, reumatolog, or-
topeda), a my wyznaczymy 
termin krioterapii zgodny  
z kolejką NFZ. 

Rozmawiała
Justyna Pająk

Dyplomy wręczono 15 
września w siedzibie Uczel-
ni, przy ul. Czaplinieckiej.
Uroczystość rozpoczęła się 
od wystąpień władz Uczelni 
oraz zaproszonych gości. - 
Pragnę pogratulować wam 
zdania egzaminów dyplo-
mowych i otrzymania upra-
gnionego dyplomu ukoń-
czenia studiów -gratulował 
absolwentom Dziekan Wy-
działu Zamiejscowego SAN  
w Bełchatowie dr hab. 
inż. Mirosław Wasilew-
ski - Mamy nadzieję, za-
równo ja jak i kadra aka-
demicka uczestnicząca  
w procesie dydaktycznym, 
że zdobyta przez cały ten 
czas studiowania wiedza  
w jakikolwiek sposób posłu-
ży wam w dalszej karierze za-
wodowej. Posiłkując się nią 

Absolwenci studiów I i II stopnia Wydziału 
Zamiejscowego SAN w Bełchatowie odebrali 
dyplomy ukończenia studiów.

mgr Mirosław Olszewski 
zaznaczył, że absolwenci 
uczelni są bardzo dobrze 
przygotowani i mogą zaj-
mować jak najwyższe stano-
wiska, ponieważ posiadają 
nie tylko wiedzę teoretycz-
ną, ale przede wszystkim 
praktyczną: - Motto naszej 
uczelni to: Lider kształcenia 
praktycznego. Ono zobowią-
zuje nas do tego, abyśmy 
budowali programy kształ-
cenia zgodne z oczekiwania-
mi rynku pracy oraz dbali  
o rozwój naszego studenta 
tak, aby na tym rynku pracy 
się odnalazł. Przede wszyst-
kim słuchamy głosów pra-
codawców. Współpracujemy 
również bardzo aktywnie  
z samorządami i instytucja-
mi. Wszystko po to, aby nasi 
studenci mogli zdobywać 
wiedzę nie tylko teoretyczną, 
ale i praktyczną. 

Uroczystość wręczenia 
dyplomów podsumowało 
podrzucenie w górę bire-
tów. Przyszedł też czas na 
pamiątkowe zdjęcia i wspo-
mnienia dotychczasowej 
ścieżki edukacji. 

Iwona Tyczka

oraz co najważniejsze, prak-
tycznymi umiejętnościami, 
mocno państwo wejdziecie  
w swoje środowiska zawodo-
we. Niektórzy z was założą  
z pewnością swoje własne 
firmy. Wszak w czasie całego 
okresu studiów intensywnie 
pracowaliście i potraficie 
zarządzać zdobytą przez 
was wiedzą. Dzielcie się 
nią! Bo tylko w taki sposób 
odnajdziecie swoje miejsce 
na rynku pracy –  zazna-
czył Dziekan. Absolwenci 
odebrali dyplomy, listy gra-
tulacyjne oraz nagrody dla 
najlepszych abiturientów. 
Część z nich podąży dalej 
ścieżką edukacji, część na-
tomiast wejdzie na ścieżkę 
kariery. Dyrektor Biura ds. 
współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 

Drogocenny wpływ krioterapii ogólno-
ustrojowej jest znany od kilkunastu lat.  
O jedynej w naszym powiecie kriokomo-
rze rozmawiałam z dr n. med. Julią Pingot 
z FiortClinic w Piotrkowie Tryb.
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Porady

Sprzedam 3 ha

–grunty

inwestycyjne

przyległe

do S-8

w Konopnicy

koło

Rawy

Mazowieckiej.

Szerokość 86 m.

tel.. 514 30 20 89 

OGŁOSZENIA Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl

W

Składniki: 
- 1 kg cukru
- 2 kg świeżych jeżyn
- 2 cytryny
- 100 ml wódki
- 1 szklanka przegotowanej wody
Sposób 
przygotowania:
Umyte owoce jeżyn osuszyć. Zagotować szklankę wody 
z 0,5 kg cukru. Następnie dodać 2/3 przygotowanych je-
żyn i całość gotować na małym ogniu około 40 minut. 
Następnie dodać sok z dwóch cytryn i pozostałą część 
cukru i jeżyn. Całość zagotować i odstawić na 10 godzin. 
Ponownie zagotować konfiturę i smażyć ją na małym 
ogniu około 30 min. Na koniec dodać alkohol, dobrze 
wymieszać i gorącą konfiturę nalewać do przygotowa-
nych słoików.

Konfitura  
z jeżyn

Jeżyny - leśna skarbnica zdrowia 
Jeżyna nazywana jest 

także czarną maliną, oży-
ną, ostrężyną lub dziadem. 
Jest wieloletnim krzewem 
owocowym z kolczastymi 
pędami, z rodziny różowa-
tych. Dziko rosnące gatun-
ki występują na polach, łą-
kach, miedzach, w rowach 
i lasach na terenie całej kuli 
ziemskiej. Jeżyny należą do 
najstarszych znanych nam 
owoców. W swym skła-
dzie zawierają najwięcej 
ze wszystkich owoców wi-
taminy C, wpływając ko-
rzystnie na odporność na-
szego organizmu. Poprawia 
ona też wchłanianie żelaza, 
które znajduje się w jeży-
nach. Poza tym jej owoce 
zawierają także witaminy z 
grupy B (B6 tiaminę, rybo-
flawinę i kwas foliowy) oraz 
witaminy E, A i K.  Cenna 
jest zawartość witaminy K, 
która ułatwia wchłanianie 
ważnego dla układu kost-
nego wapnia oraz miedzi. 
Odgrywa istotną rolę w jego 
metabolizmie – sprawia, że 
jeżyny są bardzo korzystne 

dla zdrowia kości. W skład 
owoców jeżyny wchodzą 
poza tym cukry, kwasy or-
ganiczne, garbniki oraz 
związki mineralne potasu, 
wapnia, magnezu, pektyny  
i flawonoidy. Zawierają 
dużo potasu, pierwiastka, 
który odgrywa ważna rolę 
w funkcjonowaniu 
układu nerwo-
wego oraz 
p r a c y 
mięśn i . 
D u ż y 
n i e -
d o b ó r 
t e g o 
p i e r -
w i a s t k a 
wiąże się 
z poważnymi 
konsekwencjami 
zdrowotnymi. Jedną  
z zalet tych smacznych owo-
ców jest fakt, iż zawierają 
one cenne antyoksydanty, 
czyli substancje hamujące 
procesy starzenia się orga-
nizmu i odgrywają ważną 
rolę w profilaktyce chorób 
nowotworowych. Posiada-

za właściwości ściągające, 
przeciwbiegunkowe, prze-
ciwzapalne oraz moczopęd-
ne. Zaleca się ich spożywa-
nie w przypadku leczenia 
anemii. Należy wyraźnie 
podkreślić, że najwięcej 
jednak zyskamy z ich proz-
drowotnych właściwości 
spożywając je w postaci 
świeżo zebranych owoców 
lub użytych do sporządzenia 
soków czy koktajli. Można 
z nich również przygotować 
nalewki, herbaty, konfiturę, 
dżem, kisiel czy galaretkę. 
Warto jednak wspomnieć, 
że nie tylko owoce jeżyny 
są cenne, ale również jej li-
ście. Sporządzony wywar  
z liści jeżyny jest cennym 
rozwiązaniem przy przezię-
bieniach, gorączkach czy 
zapaleniu dróg oddecho-
wych. Z kolei sok z owo-
ców pomaga w leczeniu 
trądziku, liszaju, łuszczycy  
i trudno gojących się ran. Na-
tomiast płukanie nim jamy 
ustnej i gardła pomocne jest  
w zwalczaniu infekcji bakte-
ryjnych.                          KK

ją działanie bakteriobójcze 
i własności antybiotyczne. 
Zmniejszają kruchość na-
czyń krwionośnych, po-
prawiając ukrwienie oczu 
a tym samym polepszając 
nasz wzrok. Ponadto jeżyna 
korzystnie wpływa na pracę 
przewodu pokarmowego, 

regulując przemia-
nę materii oraz 

zwalczając 
uciążliwą 
z g a g ę , 
biegun-
ki i za-
parc ia . 
Łagodzi 
b o l e -

sne do-
legliwości 

z w i ą z a n e  
z owrzodzeniem 

żołądka. Dodatkowo 
działa moczopędnie, na-
potnie i wykrztuśnie, czyli 
jest pomocna w zwalcza-
niu przeziębienia i stanach 
gorączkowych. Wzmacnia 
i działa uspokajająco na 
układ nerwowy organizmu. 
Owoce jeżyn cenione są 

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, 
mozaika, glazura-terakota, 
elewacja, itp. 
Tel. 505 096 053

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461

Wykonujesz pracę ślusar-
skie? Masz uprawnienia na 
spawanie? Pracuj w nor-
malnej firmie w Piotrkowie 
na umowę o pracę, stawkę 
wynegocjuj z kierownikiem. 
Kontakt pod nr 507 177 958

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwo-
lenia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
Tel.: 605737751.

Zatrudnimy elektryków  
i pomocników elektryków, 
tel. 42 214 07 00 

Betonowe wylewki agrega-
tem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie
tel. 600 086 995.

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-
dzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynaro-
dowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Du-
cato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,  
601 348 969

Poszukujemy przewoźników 
do ciągania naszych naczep 
w kółkach na trasie Finlan-
dia – Europa Południowa 
(Polska, Słowacja, Czechy, 
Austria, Węgry, Słowenia, 
Włochy, Rumunia)
Kontakt: 
Katarzyna Warpechowska, 
tel. 783 965 398

Kupię Fiata 125p 1968-1973 
tel.  691150515

Powierzchnia do wynajęcia 
ok. 19 m2 w miejscowości 
Rusiec przy ul. Dworcowej  
z przeznaczeniem pod 
punkt gastronomiczny. 
Numer kontaktowy: 
695 803 472

ZATRUDNIMY osoby  
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Reklama
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Tomaszów Mazowiecki Opoczno

Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Wypadła z III piętra Lekarz przyjmował łapówki

Sternik uratowany

30-latek zatrzymany  
za posiadanie narkotyków

12 września o godzi-
nie 5.05 ujawniono kobie-
tę, która leżała na trawniku 
przed blokiem. Policjanci 
ustalili, że  55-latka wypadła  
z okna na III piętrze. Została 
przewieziona do tomaszow-
skiego szpitala. Jednak po-
mimo udzielonej pomocy 

Z posiadanych infor-
macji wynika, że jeden  
z lekarzy pierwszego kon-
taktu, pracujący na terenie 
powiatu opoczyńskiego  
w zamian za wystawianie 
zaświadczeń lekarskich  
w latach 2015-2016, po-
bierał korzyści majątkowe  

Do zdarzenia doszło 
8 września około godziny 
14.00. Funkcjonariusze pod-
czas patrolowania zbiornika 
wodnego, zauważyli oko-
ło 200 metrów od brzegu 
przewrócony jacht żaglo-

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego bełchatow-
skiej komendy ustalili, że 
na terenie jednej z posesji  
w Bełchatowie mogą się 
znajdować środki odurzają-
ce. Z ustaleń operacyjnych 
wynikało także, że w miej-
scu tym może przebywać 
znany policji 30-letni beł-
chatowianin, który w prze-
szłości był karany z ustawy 
o przeciwdziałaniu narko-
manii. Pozyskane informa-
cje kryminalni sprawdzili 6 
września 2017 roku, kiedy 
to udali się pod wskazany 
adres. Wchodząc na teren 
posesji, funkcjonariusze za-
uważyli wybiegającego tyl-

medycznej, nie udało się jej 
uratować. Policjanci prze-
słuchali świadków oraz 
zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia. W mieszkaniu, z 
którego wypadła pokrzyw-
dzona, obecna była 63-letnia 
kobieta i jej partner. Oby-
dwoje byli pijani. 63-latka 

w kwotach od 20 do 50 zło-
tych. Dowody, jakie policjan-
ci zebrali w tej sprawie były 
wystarczające, by zatrzy-
mać nieuczciwego lekarza 
i przedstawić mu 57 zarzu-
tów korupcyjnych. Śledz-
two w tej sprawie prowadzi 
opoczyńska prokuratura. 

wy. Szybko okazało się, 
że z uwagi na silny wiatr 
łódź przewróciła się, a ster-
nik wpadł do zimnej wody. 
Funkcjonariusze natych-
miast zareagowali i wycią-
gnęli z wody wyziębionego 

nym wyjściem 30-letniego 
bełchatowianina. Mężczy-
zna został zatrzymany po 
krótkim pościgu. Na miej-
scu kryminalni zastali także 
39-letnią bełchatowiankę, 
43-letniego mieszkańca To-
maszowa Mazowieckiego  
i dwie mieszkanki Zelowa 
w wieku 39 i 18 lat. Pod-
czas przeszukania budynku, 
w pomieszczeniu gospo-
darczym, w salonie oraz  
w garażu, kryminalni ujaw-
nili ponad 147 gramów bia-
łego proszku z grupy am-
fetamin, ponad 48 gramów 
marihuany oraz 31 gramów 
mefedronu w postaci 57 
sztuk tabletek koloru poma-

miała 3,4 promila w organi-
zmie, mężczyzna natomiast 
1,1 promila. Kobieta noc 
spędziła w policyjnym po-
mieszczeniu dla osób zatrzy-
manych. Po wytrzeźwieniu 
zostanie przesłuchana. 

KK

Wobec nieuczciwego leka-
rza zastosowany został do-
zór policyjny, poręczenie 
majątkowe. Do czasu wyja-
śnienia całej sprawy, lekarz 
został także zawieszony  
w prawach wykonywania 
zawodu. Sprawa ma charak-
ter rozwojowy.                 KK

oraz zmęczonego mężczy-
znę. 58-letni łodzianin nie 
wymagał hospitalizacji. Po-
licjanci przetransportowali 
mężczyznę na brzeg, a ża-
glówkę odholowali.

KK

rańczowego z logo „VW”. 
Znaleziono także kilka wag 
elektronicznych. Ujawnione 
środki odurzające zostały 
zabezpieczone w policyj-
nym depozycie. Wobec 
30-letniego mężczyzny, któ-
ry przyznał się do posiada-
nia narkotyków, prokurator 
zastosował policyjny dozór.

Narkotyki w ilości 1,5 
grama marihuany i 7,6 gra-
mów amfetaminy posiadała 
przy sobie także 38-letnia 
zelowianka, która również 
usłyszała zarzut z ustawy  
o przeciwdziałaniu narko-
manii. Przestępstwo to jest 
zagrożone karą do 3 lat po-
zbawienia wolności.        KK

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 55-latki, która 12 
września wypadła z III piętra w jednym z bloków w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Zatrzymano lekarza, który podejrzany jest o przestępstwa ko-
rupcyjne. Usłyszał już blisko 60 zarzutów.

Piotrkowscy policjanci z komisariatu wodnego w Bronisławowie 
pomogli mężczyźnie na Zalewie Sulejowskim, który wpadł do 
wody po tym, jak jego łódź wywróciła się.

Zatrzymano 30-latka, który w miejscu zamieszkania posiadał 
środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 147 
gramów białego proszku z grupy amfetamin, ponad 48 gramów 
marihuany oraz 31 gramów mefedronu w postaci 57 sztuk table-
tek. Decyzją prokuratury, mężczyzna został oddany pod dozór 
policyjny.



Panna 24.08–23.09

Poczujesz zmęcze-
nie i znużenie. Nie 
jest to odpowiedni 
czas na ekspery-
menty zawodowe 

a tym bardziej na wszelkie 
transakcje finansowe. Po 
prostu zwolnij tempo życia 
i pomyśl o dłuższym wypo-
czynku z rodziną.

Waga 24.09-23.10

W życiu zawo-
dowym i rodzin-
nym zapanuje 
harmonia. Warto 
pielęgnować 

dobre relacje partnerskie, bo 
sprawdza się powiedzenie, 
że „zgoda buduje a niezgoda  
rujnuje”. Niewykluczony w 
najbliższych dniach przypływ 
gotówki.

Skorpion 24.10–22.11
   
Wszelkie przed-
sięwzięcia będą 
miały szansę  na 
sukces. Oczywi-
ście dokładnie 

je skalkuluj i przeanalizuj. 
Nigdy nie za dużo ostrożno-
ści, bo co nagle, to po diable. 
Niespodziewana wizyta kogoś 
bliskiego, sprawi ci przyjem-
ność.  

Strzelec 23.11–21.12
 

W twoim przy-
padku więcej 
optymizmu  
i wiary w siebie 

a świat zobaczysz w barw-
nych kolorach. Nie zadręczaj 
się chwilowymi niepowodze-
niami, to wszystko wkrótce 
minie. Możesz zawsze liczyć 
na wsparcie rodziny.

Koziorożec 22.12–20.01

Nawał zaległych 
spraw odbije się 
niekorzystnie na 
twoim samopo-
czuciu. Przemę-

czenie minie o ile skorzystasz 
z krótkiego, ale relaksującego 
wypoczynku. W sprawach 
finansowych nadal nieznaczna 
poprawa.

Wodnik 21.01–19.02

Twoja pracowi-
tość i zaangażo-
wanie zostaną 
docenione. 
Sprawi ci to 
dużą  przyjem-

ność i satysfakcję. Należy 
jednak ciągle pracować nad 
sobą. Nie zapominaj o najbliż-
szych, spędzaj z nimi więcej 
wolnego czasu. 

Ryby 20.02–20.03

To sprzyjają-
cy okres na 
zmiany w życiu 
osobistym  

i spełnianie swoich marzeń. 
Nie podejmuj się w najbliż-
szym czasie ryzykownych 
inwestycji finansowych, bo 
możesz dużo stracić. Zdrowie 
będzie ci dopisywać.

Baran 21.03–20.04

Nadchodzący 
czas będzie pełen 
miłych niespo-
dzianek. Ktoś  
z bliskich przeka-

że ci dobrą wiadomość.  
W życiu rodzinnym zapanuje 
spokój. Więcej czasu  prze-
znacz na poprawę swojej kon-
dycji fizycznej, może warto 
popływać.

Byk 21.04–20.05

Nie odkładaj 
ciągle pewnych 
spraw na później, 
najwyższy czas 
wziąć się do 
roboty, czyli 

chwycić przysłowiowego 
byka za rogi. A efekty pracy 
murowane. Samotne osoby 
znajdą przyjazną duszę  
a będący w związkach bar-
dziej zbliżą się do siebie.

Bliźnięta 21.05–21.06 

Nie przyspieszaj 
tempa życia 
ciągle gdzieś 

goniąc. Warto z rozwagą i 
spokojem podejmować się 
nowych przedsięwzięć a 
wówczas ryzyko tych wy-
zwań będzie mniejsze. Dla 
zrelaksowania się pomyśl 
o wspólnym wypadzie z 
bliskimi.

Rak 22.06–22.07

Los nadal bę-
dzie ci sprzyjał, 
wykorzystaj tę 
szansę. Ale nie 

obarczaj się zbyt trudnymi 
sprawami, bo wszystkiemu 
nie podołasz. Mierz siły na za-
miary. Spotkania towarzyskie 
przyczynią się do zacieśnienia 
więzi koleżeńskich i do popra-
wy samopoczucia. 

Lew 23.07–23.08 

Korzystny 
wpływ planet 
spowoduje, że 
rozpierała cię 
będzie energia 

i wyjątkowa chęć do dzia-
łania. Warto wykorzystać tę 
dobrą passę  a rezultaty tych 
przedsięwzięć będą wkrótce 
widoczne i odczuwalne. Prze-
łoży się to także na poprawę 
budżetu domowego

Wróżka Amanda
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Rozrywka

Humor
Żona robi wyrzuty mężowi:

- Obiecałeś mi, że staniesz się innym człowiekiem. A ty 
wciąż pijesz!

- Naprawdę stałem się innym człowiekiem. Tylko, że on też 
pije...

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze boli mnie wątroba.

- A pije pan? - pyta lekarz
- Piję, ale nie pomaga.

Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice 
pewnego młodego człowieka i biadolą:

- Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od kompute-
ra.

- No cóż - wyrokuje lekarz - trzeba będzie go leczyć.
- Ale czym?!

- Normalnie! Dziewczętami, papierosami, piwem.

W piaskownicy:
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie udawał?

- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę. 

Pewna para miała czterech synów. Trzech było wysokimi 
blondynami, tylko jeden, najmłodszy był niski i czarnowło-

sy. Gdy przyszedł czas umierania, mąż pyta żony:
- Kochanie, powiedz mi, tylko szczerze, czy nasz najmłod-

szy jest moim synem?
- Tak, oczywiście. Przysięgam kochanie!

I wtedy mężczyzna mógł odejść w spokoju. Chwilę potem 
żona pomyślała:

„Całe szczęście, że nie zapytał o pozostałych trzech...” 

Druga w nocy. Wchodzi pijany facet do domu, ledwo się 
trzyma na nogach. Patrzy przed siebie i widzi żonę:

- Heniek, ile razy Ci mówiłam, że możesz wypić góra 2 
piwa i o 22 w domu?!

Na co pijany mąż:
- No masz, znowu mi się pomyliło.
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