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Coraz więcej nas zaczyna regu-
larnie się ruszać i nie jest to efekt 
nagłego zrywu, ale przemyślana 
decyzja. Jakość życia wpływa 
na nasze zdrowie, a najtańszym 
i najskuteczniejszym lekarstwem 
jest ruch.

Aktywność fizyczna przestała 
się kojarzyć wyłącznie ze zrzuca-
niem kilogramów. Fiteness, joga, 
nordic walking, boks to sposoby 
na relaks i zdrowie. Początki biorą 
się zazwyczaj z obserwacji zmian 
u przyjaciół i znajomych. Regu-
larność uprawiania sportu popra-
wia ich kondycję, samopoczucie,  
a przede wszystkim wygląd. Moda 
na bycie fit zaczyna nas otaczać 
nie tylko w reklamach. Na ulicach 
- zwłaszcza wieczorami - widać 
coraz więcej biegaczy, kobiet 
maszerujących z kijkami czy męż-
czyzn na sportowych rowerach. Do 
klubów fitness  zapisują się wszy-

scy: zapracowani przedsiębiorcy  
i gospodynie domowe, dyrekto-
rzy, freelancerzy czy szeregowi 
pracownicy.

Korzyści są nie do przece-
nienia. Ruch chroni nas przed 
chorobami, wzmacnia system 
immunologiczny, przyśpiesza 
przemianę materii, obniża ciśnie-
nie i poziom cukru we krwi, za-
pobiega osteoporozie. Wpływa też 
na naszą psychikę, daje poczucie 
satysfakcji, pomaga rozładować 
negatywne emocje, poprawia się 
naszą samoocenę.

W Piotrkowie i regionie funk-
cjonują amatorskie ligi piłki 
nożnej, koszykówki i siatkówki. 
Rozwijają się sporty walki. Pły-
wamy i gramy w tenisa. Chętnie 
zapisujemy się na wszelkie akcje 
połączone z ruchem, choćby ostat-
nia akcja „Twoje Serce Twoim 
Życiem”. O tym, że ruch to zdro-

wie wiedzą także pracodawcy  
i coraz częściej oferują karnety lub 
karty, które zapewniają wstęp do 
klubów sportowych.

Sami uprawiając sport, zachę-
camy nasze dzieci do aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez 
wspólne gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. - Razem możemy nie 
tylko poprawić naszą i ich spraw-
ność ruchową, ale także spędzić 
więcej czasu z dziećmi. Wzajemnie 
siebie motywujemy. W świecie,  
w którym ciągle za czymś gonimy, 
warto poświęcić czas dla siebie  
i najbliższych. Z badań wynika, że  
z aktywnością fizyczną zarówno do-
rosłych Polaków, jak i dzieci nie jest 
najlepiej, ale patrząc w przyszłość, 
jeżeli zainteresowanie czynnym 
uprawianiem sportu nie przeminie, 
może być tylko lepiej - apeluje Jo-
anna Ratajczyk na łamach „Medical 
Maestro Magazine”.

    

Pokochaliśmy sport

REKLAMA

Innowacyjna metoda wspierania rozwoju mózgu
Trening metodą Biofeedback zalecany jest zarówno w leczeniu różnego rodzaju 
zaburzeń, jak i osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych 
dziedzinach swojego życia. 
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Zadbaj o prawidłowy rozwój maluszka
Kiedy dziecko w wieku przedszkolnym lub szkolnym ma wadę wymowy, rodzice doskonale wiedzą 
do kogo się zgłosić. Znacznie trudniej jest z dziećmi, które jeszcze nie mówią.
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Nowoczesna metoda walki z bólem
Unikatowa technologia mającą zastosowanie zarówno w fizjoterapii i rehabilitacji, jak i w medycynie 
sportowej, chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej.
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Wspaniałe Ciało na lato!
Lato za pasem.. a Ty czy jesteś gotowa włożyć 
bikini? Jeśli nie wiesz jak zrzucić nagromadzone 
pozimowe kilogramy zgłoś się do nas i skorzystaj 
z zabiegu LIPO DETOX - nowość w naszym 
Studio!! Ekspresowy zabieg silnie redukujący 
tkankę tłuszczową oraz cellulit. 

Efekty gwarantowane- skóra wygładzona, 
bardziej jędrna, obwód w talii mniejszy o co 
najmniej 3 cm już po pierwszym zabiegu!!!

Gabinet  
„Wspaniałe Ciało”

Piotrków Trybunalski
ul. 9 maja 14

tel. 721 751 558
www.wspanialecialo.com.pl

Artykuł sponsorowany

DERMATOLOG WENEROLOG 
lek. Zbigniew Pietrzak

- NFZ i prywatnie, 

- wymrażanie brodawek, 

- mezoterapia, 

- toksyna botulinowa, 

- elektrochirurgia, 

- laser frakcyjny CO2

Zapisy: 508-450-820Piotrków, Dmowskiego 38
Ogłoszenie

Ogłoszenie

SKLEP 
PSZCZELARSKI

Oferujemy:
propolis, pyłek kwiatowy, pierzga, 

kwas L-askorbinowy

Piotrków Trybunalski
ul.Wojska Polskiego 105

zapraszamy: pon-pt: 9:00 – 17:00, sob: 
9:00 – 13:00

Tel.502 877 555

pszczelarstwo-lodz@wp.pl
www.pszczelarstwo-lodz.pl

REKLAMA
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Trening metodą Biofeedback zalecany 
jest zarówno w leczeniu różnego rodzaju 
zaburzeń, jak i osobom zdrowym, które 
chcą poprawić efektywność w różnych 
dziedzinach swojego życia. 

Terapię EEG-Biofeedback k ieru-
jemy do osób z: ADHD i ADD, auty-
zmem, specyf icznymi t rudnościami 
w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskal-
kuli i), zaburzeniami emocjonalnymi 
i zaburzeniami zachowania, problemami 
koncentracji uwagi, niepełnosprawnością 
intelektualną, zaburzeniami pamięci, 
zaburzeniami ruchu, nadmierną agresją, 
uzależnieniami, zaburzeniami mowy (np. 
problem jąkania), tremą i nadwrażliwo-
ścią, moczeniem nocnym, zaburzeniami 
rozwoju psychomotorycznego, bulimią, 
anoreksją, depresją, przewlekłymi bóla-
mi głowy, migreną, przewlekłym zmę-
czeniem, dolegliwościami menopauzy, 
z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami 
snu, po urazach głowy, doświadczających 
stanu paniki, fobii bądź lęku, po udarach 
mózgu.

Dzięki terapii EEG-Biofeedback jeste-
śmy w stanie szybciej i lepiej przyswajać 
nowe informacje, w tym także efektywniej 
uczyć się języków obcych bądź przygotowy-

Innowacyjna metoda wspierania rozwoju mózgu  
EEG-BIOFEEDBACK

wać do egzaminów. Treningi efektywne są 
również dla osób uprawiających sport lub 
grających na instrumentach muzycznych.

Już po kilkunastu treningach można 
odczuć: poprawę koncentracji i funkcji 
poznawczych, wzrost k reatywności, 
wyciszenie i zwiększone możliwości 
radzenia sobie ze st resem, poprawę 

nastroju i samooceny, skrócenie czasu 
reakcji (ważne dla kierowców i pilotów), 
lepszą organizację i sprawniejsze podej-
mowanie decyzji.

Wysoka efektywność treningów do 
90%. W porównaniu z metodami farma-
kologicznymi, treningi biofeedback nie 
wywołują efektów ubocznych.

Ogłoszenie

Rok 2016 okazał się 
przełomowym dla przyszło-
ści polskiej fizjoterapii. 31 
maja weszła w życie ustawa 
o zawodzie fizjoterapeu-
ty, która reguluje praw-
nie zasady wykonywania 
tego zawodu. Rehabilitan-
ci to trzecia pod wzglę-
dem zaufania społecznego 
grupa zawodowa w Unii 
Europejskiej. Teraz również  
w Polsce fizjoterapeuta stał 
się samodzielnym zawodem 
medycznym po pomoc któ-
rego coraz częściej sięgamy 
gdy padniemy ofiarą dole-
gliwości ze strony układu 
ruchu. Udanie się do dyplo-
mowanego fizjoterapeuty 
pozwala często znacznie 
skrócić nasze zmaganie się 
z bólem, ominąć  kolejki  
w gabinetach lekarskich 
jak również wyeliminować  
oczekiwanie na nie zawsze 
zasadną i dobrze ukierun-
kowaną diagnostykę ob-
razową. Terapeuta przez 

diagnostykę funkcjonalną 
najlepiej zaplanuje i prze-
prowadzi proces usprawnia-
nia. Dzięki swojej wiedzy 
wykluczy przeciwwskaza-
nia do zabiegów, a w razie 
wątpliwości skieruje nas do 
odpowiedniego lekarza spe-
cjalisty. Mając do dyspozycji 
kinezyterapię (leczenie ru-
chem), fizykoterapię (lecze-
nie czynnikami fizykalnymi 
tj. np. laser, ultradźwięki ) 
oraz masaż możemy  unik-
nąć lub znacznie zmini-
malizować przyjmowanie 
leków przeciwbólowych, 
które niosą ze sobą sze-
reg działań niepożądanych  
i powikłań niekorzystnie 
odbijających się na naszym 
zdrowiu. Fizjoterapia to w 
tym momencie jedna z naj-
szybciej rozwijających się 
gałęzi medycyny zajmująca 
się zarówno osobami  bardzo 
sprawnymi  np. sportowcy 
jak i osobami z dużą niepeł-
nosprawnością.

Zapraszamy do Zakładu 
Fizjoterapii Przychodni  Me-
gaMed przy ul. Polna 13/13A 
w Piotrkowie Trybunalskim.  
Nowocześnie urządzone 
gabinety i wykwalifiko-
wany personel stwarzają 
odpowiednie warunki do 
czerpania korzyści ze świad-
czonych przez nas usług. 
Komplementarność posiada-
nej aparatury  uzupełniana  
na bieżąco  o sprawdzone  
i skuteczne metody terapeu-
tyczne tj. PNF, czy  Kinesio-
logy taping  pozwala stale 
poszerzać  zakres wskazań 
do naszego działania oraz 
stale zwiększać  skuteczność  
postępowania terapeutycz-
nego. Dlatego gdy pojawi się 
ból lub jakiekolwiek ogra-
niczenie ze strony układu 
ruchu warto zastanowić się 
czy nie udać się do naszego 
zakładu fizjoterapii. 

Rejestracja nr te l . 
44 647 58 77, 44 649 97 92.

Ogłoszenie

Ogłoszenie
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Powszechnie wiadomo, że oba 
te twierdzenia są prawdziwe i do-
skonale udokumentowane. Jednak 
gdyby położyć je po obu stronach 
wagi, które z nich przechyliłoby 
szalę na swoją stronę? Odpowiedź 
jest prosta: nie ma jednego bez 
drugiego.

Zarówno aktywność fizyczna, 
jak i motywacja do treningów 
może być różna. Niezależnie od 
tego czy naszym celem jest utrata 
masy ciała, wyrzeźbienie sylwet-
ki, wzrost masy mięśniowej czy 
po prostu zwiększenie wytrzy-
małości i lepsze samopoczucie, 
właściwie zbilansowana dieta 
jest nieodłącznym elementem 
uzupełniającym. Dokonanie zna-
czących zmian w naszej sylwetce 
jedynie za pomocą ćwiczeń jest 
niewiarygodnie trudne. Oczywi-
ście zdarzają się wyjątki, którym 
się to udało, ale statystycznie 
rzecz biorąc na jednego takiego 
szczęśliwca przypadają setki 
innych, dla których sam ruch 
to za mało. Błędna opinia, że 
aktywność fizyczna wystarczy, 
wzięła się z przekonania, że  
w procesie odchudzania chodzi 
jedynie o kalorie i ich ujemny 
bilans. Sprawa jest jednak dużo 
bardziej skomplikowana. Podczas 
zwiększonego wysiłku fizyczne-
go zmienia się zapotrzebowanie 
na makroskładniki (białka, tłusz-
cze, węglowodany), składniki mi-
neralne i witaminy. Dlatego o tyle, 
o ile nasz organizm dysponuje do-

Dieta czy trening – co ważniejsze?
Po pierwsze, sposób odżywiania wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu.  
Po drugie, aktywność fizyczna ma działanie prozdrowotne.

datkową energią (zmagazynowa-
ną w postaci tkanki tłuszczowej)  
i w momencie kryzysu energe-
tycznego podczas treningu jest 
w stanie ją wykorzystać, o tyle 
witamin, białek czy pozostałych 
makro i mikroskładników nie 
posiadamy na zbyciu. Co powo-
duje, że musimy dostarczyć ich 
odpowiednio zwiększoną ilość.

Co natomiast z osobami, które 
chcą zbudować masę mięśniową? 
U takich osób wydatek energe-
tyczny w postaci wysiłku fizycz-
nego również powoduje wzrost 
zapotrzebowania m.in. na ami-
nokwasy, z których zbudowane 
są mięśnie oraz pozostałe makro 
i mikroskładniki. Jeśli nie dostar-
czymy ich w odpowiedniej ilości, 
najzwyczajniej w świecie mięśnie 
nie urosną. Dlatego zgodnie  
z przedstawionymi przykładami 
należy zapomnieć o teorii, że 
same ćwiczenia bez zmiany 
sposobu odżywienia dadzą satys-
fakcjonujący efekt.

Drugą kwestią jest spala-
nie kalorii podczas treningu. 
Wbrew pozorom nie tak łatwo 
jest spalić jednego batonika. 
W zależności od intensywno-
ści i rodzaju ćwiczeń może to 
zająć nawet ok. 30 - 40 minut 
(1 baton snickers = 260 kcal, a 
żeby go spalić osoba o wadze 60 
kg musiałaby biegać w tempie 
7,5 km/h przez ok. 35 min). 
Dodatkowo wiele osób jest 
przekonanych, że aktywność 

fizyczna uprawnia je do zjedze-
nia czegoś ekstra. Bo przecież 
skoro spaliłem 500 kcal, to teraz 
nic się nie stanie jeśli uzupełnię 
je za pomocą hamburgera. Ow-

szem, trening daje możliwość 
zjedzenia większej porcji, ale 
produktów wartościowych (np. 
mięso, warzywa, kasze), a nie 
byle czego.

Podsumowując, sposób od-
żywiania wpływa nie tylko na 
nasze zdrowie i samopoczucie, 
ale również warunkuje skutecz-
ność wykonywanych przez nas 

treningów. A efekty naszych 
ćwiczeń są zdecydowanie szyb-
ciej widoczne przy stosowaniu 
odpowiednio dobranego planu 
żywieniowego.

radzi
Małgorzata Piechut
manager StepOne Piotrków Tryb.

Składniki:

- 1/4 paczki świeżego szpinaku 
- jeden banan 
- 2-3 krążki anansa z puszki 
- woda mineralna lub jogurt 
- dwie łyżki soku z ananasów 

Przygotowanie :

Do naczynia wrzuć szpinak i dolej trochę wody mineralnej, dzięki której 
blendowanie będzie łatwiejsze. Dorzuć kawałki banana i ananasa, dolej 
wody lub jogurtu. Zblenduj na gładką masę. Jeżeli lubisz słodkie napoje 
dodaj soku z ananasa. 

Na zdrowie!

Nie lubisz szpinaku? Ten przepis może Cię zaskoczyć i sprawić, 
że polubisz zmorę dzieciństwa.  Szpinak ma wiele wartościowych 
składników odżywczych, na czele z  witaminą K, wapniem, żelazem, 
magnezem oraz manganem. Szpinakowo - ananasowy koktajl jest 
w sam raz na walkę z wiosennym przesileniem. 

Koktajl można robić w dwóch wersjach: smootie i z jogurtem.  

Zdrowo i smacznie
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Zabieg łączy w sobie działanie 
prądu o częstotliwości 448 kHz 
z terapią manualną przy użyciu 
sondy, wykonywaną rękoma 
terapeuty czemu towarzyszy wy-
tworzenie ciepła. To sprawia, że 
terapia ta jest bardzo przyjemna 
w odczuciach i bezbolesna. Udo-
wodniono kliniczne, że INDIBA 
jest nieszkodliwą, bezpieczną  
i przyjemną techniką fizjoterapii, 
która: przyspiesza powrót do 
zdrowia, poprawia stan pacjenta 
w przypadku bólu przewlekłego, 
zmniejsza ból już po pierwszej 
terapii, ułatwia regeneracje tkanki 
kostnej i mięśniowej. Jedynym 
przeciwwskazaniem do zabiegu 
INDIBA Activ Therapy jest roz-
rusznik serca lub jakiekolwiek 
implanty elektroniczne znajdują-
ce się w organizmie.

Dlaczego INDIBA jest lepsza 
od innych zabiegów fizjoterapeu-
tycznych? Działanie przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne Indiby 
skraca czas terapii, a pacjenci już 
po pierwszym zabiegu odczuwają 
wyraźną poprawę - zmniejszenie 
bólu czy też zwiększenie zakresu 
ruchomości chorego stawu, czego 
nie można powiedzieć o standar-
dowych, klasycznych formach  
fizjoterapii, gdzie efekt obserwo-
wany jest dopiero po określonej 
serii zabiegów. 

INDIBA Activ Therapy to nowoczesna metoda walki z bólem
Firma przez 30 lat opracowywała unikatową technologię mającą zastosowanie  zarówno w fizjoterapii i rehabilitacji, jak i w medycynie sportowej, chirurgii 
plastycznej i medycynie estetycznej.

W przeciwieństwie do kla-
sycznych form leczenia, zabiegi 
przy użyciu aparatu INDIBA 
można wykonać zaraz po urazie 
np. skręceniu stawu skokowego, 
co przyspiesza znacząco czas 
powrotu do codziennych aktyw-
ności. Znalazło to szczególne 
zastosowanie w medycynie spor-
towej. Skuteczność urządzenia 
doceniają największe kluby pił-
karskie na świecie min. FC Barce-
lona,  Liverpool, Arsenal, a także 
kluby piłki ręcznej, kolarskie  
i lekkoatleci na całym świecie. 
Cele terapii to przede wszystkim 
zmniejszanie bólu towarzyszące-
go urazom, zapobieganie urazom, 
szybka regeneracja i odnowa po 
wysiłku, czy właściwe przygoto-
wanie fizyczne sportowca. 

INDIBA to nie tylko lecze-
nie bólu. Dzięki udowodnione-
mu działaniu powodującemu: 
zmniejszenie obrzęków, redukcji 
tkanki tłuszczowej i poprawie 
wiotkości skóry, wykorzystana 
została  w chirurgii plastycznej 
do przyspieszania leczenia blizn 
po zabiegach operacyjnych, za-
pobieganiu powstawania zrostów,  
a w  medycynie estetycznej do  
modelowania sylwetki: poślad-
ków, ud, piersi i brzucha; zwalcza-
niu wszelkiego rodzaju  cellulitu, 
poprawie jędrności skóry twarzy 

i działaniu anty-ageing (przeciw-
starzeniowo) można łączyć terapię  
z działaniem botoksu. 

W ostatnich latach Indiba 
znalazła zastosowanie w innych 
nietypowych jednostkach choro-

bowych. Większość problemów 
z dnem miednicy u kobiet po po-
rodzie wiąże się z osłabieniem 
tkanek krocza. Indiba Activ 
jest skutecznym narzędziem  
w leczeniu: nietrzymania mo-

czu, stanów zapalnych, suchości 
pochwy, nacięcia i rozerwania 
krocza przy porodzie, a u męż-
czyzn przy zapaleniu i przero-
ście gruczołu krokowego a także 
hemoroidów.

mgr Łukasz Chalusiak
Fizjoterapeuta

Piotrków Trybunalski
ul. POW 12c
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Idea wczesnej interwencji 
wynika z jednej strony z ogrom-
nego postępu w neonatologii,  
a z drugiej strony wiąże się  
z coraz większą liczbą dzie-
ci urodzonych przedwcześnie,  
z ciąży tzw. wysokiego ryzyka 
czy z zespołami wad wrodzo-
nych.

W związku z tym logope-
dia wyodrębni ła tzw. wcze-
sną interwencję logopedyczną, 
aby ksz t a łc ić  specja l is tów, 
k tórzy n ieś l iby pomoc tym 
najmłodszym dzieciom, za-
g rożonym n ieprawid łowym 
rozwojem, diagnozowali i korygo-
wali widoczne nieprawidłowości,  
w zak resie oddychania , po-
łykania, pobierania pokarmu  
i rozwoju mowy niemowląt.

Na ten temat rozmawiamy  
z Beatą Warczakowską, neurolo-
gopedą klinicznym z Przychodni 
nr 2,  ul. Wyzwolenia 1, Powia-
towego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Piotrkowie Trybunalskim

Co to jest wczesna interwen-
cja logopedyczna i kiedy się ją 
stosuje?

Beata Warczakowska: Wcze-
sna interwencja logopedyczna 
to opieka od momentu narodzin 
dziecka do ukończenia 12 mie-
siąca życia lub - jak mówią inne 
szkoły - do końca 3 roku życia, 
którą sprawuje neurologopeda – 
specjalista wczesnej interwencji 
logopedycznej.

 Jak wiele dzieci z niej ko-
rzysta? Czy są jakieś określone 
choroby, przypadki, w których  
konieczna jest pomoc osoby 
takiej jak Pan ?

Niestety, muszę przyznać, że 
liczba dzieci, które wymagają  
i potrzebują pomocy specjalisty, 
rośnie z każdym rokiem. Szcze-
gólną grupą, wymagającą wiele 
uwagi, jest grupa dzieci uro-
dzonych przedwcześnie, często 
nieradzących sobie z funkcjami 
fizjologicznymi, takimi jak: ssa-
nie, połykanie, żucie pokarmu. 
Takie dzieci długotrwale przeby-
wają w inkubatorze i są karmione 
sondą. Także niemowlęta nie 
reagujące na bodźce dźwiękowe, 
czyli nie odwracające głowy  
w kierunku źródła dźwięku.  Do 
logopedy wczesnej interwencji 
powinny trafiać dzieci z grup 
ryzyka,    a więc np. wszystkie 
noworodki, k tórych stan po 
narodzeniu wskazywał na za-
grożenie, wykazujące opóźnione 
dojrzewanie odruchowe, które 
przeszły urazy okołoporodowe. 
W szczególności takie, u których 
zauważa się nieprawidłowości 
w rozwoju twarzoczaszki np. 
rozszczep, skrócone wędzidełko  
podjęzykowe, wadę genetycz-
ną (zespół Downa, mózgowe 
porażenie Dziecięce). Często 
przedłużające się i  silne ślinie-
nie czy  stale otwarta buzia, jest 
również czymś nieprawidłowym 
i tu także pomoc neurologopedy 
może okazać się niezbędna. 
Dzieci mające trudności w ak-
ceptacji pokarmów, po okresie 
żywienia przez zgłębnik no-

Zadbaj o prawidłowy rozwój maluszka
Kiedy dziecko w wieku przedszkolnym lub szkolnym ma wadę wymowy, rodzice doskonale  wiedzą do kogo się zgłosić. Znacznie trudniej jest  
z dziećmi, które jeszcze nie mówią.

sowo-żołądkowy, czyli sondę. 
Ostatnim takim niepokojącym 
objawem jest brak gaworzenia, 
które powinno pojawić się ok. 
6 miesiąca życia, dziecko nie 
mówi „ma-ma”, „ba-ba”, „ta-ta”. 
Wszystkie wspomniane powyżej 
nieprawidłowości są sygnałem 
zgłoszenia się do specjalisty.

Jak prawidłowo należy wy-
konać diagnozę i jakie kompe-
tencje oraz wykształcenie musi 
mieć osoba, która zajmuje się 
tak małym dzieckiem?

Wczesna diagnoza logope-
dyczna, której poddawane są 
dzieci narażone na nieprawi-
dłowy rozwój, pozwala rozpo-
znać problem, a co za tym idzie 
stworzyć odpowiedni program 
terapii i tym samym zapobiec 
rozwinięciu lub pogłębianiu się 
nieprawidłowości. 

Dokonując wczesnej diagno-
zy neurologopeda zbiera przede 
wszystkim informacje. Robi tzw. 
wywiad na temat tego, jak dziec-
ko je lub jadło. Dokonuje zatem 
oceny budowy anatomicznej  
obszaru ustno-twarzowego. Bada 
buzię dziecka: czy nie występują 
jakieś anomalie, nieprawidło-
wości w budowie twarzy, bądź 
jamy ustnej,  k tóre mogłyby 
wpływać na to, jak dziecko od-
dycha, jak przyjmuje pokarm, 
a w dalszej kolejności także na 
rozwój mowy. Bada m.in. dłu-
gość wędzidełka podjęzykowego, 
budowę warg, podniebienia. Na-
stępnie dokonuje oceny napięcia 
mięśniowego oraz symetrii twa-
rzy. Obniżone lub zwiększone 
napięcie mięśniowe utrudnia 
dziecku prawidłowe ruchy oraz 
wykonywanie podstawowych 
czynności tj. zwieranie warg, 
pobieranie i połykanie pokarmu, 
ruchy języka, a nawet prawi-
dłowe oddychanie. Podstawowe 
badanie logopedyczne nowo-
rodka rozpoczyna się często od 

sprawdzenia odruchów ze sfery 
ustno-twarzowej, to znaczy, że  
sprawdzane jest występowa-
nie odruchu w odpowiednim 
czasie oraz to, jak dziecko ten 
ruch wykonuje. Logopeda bada 
odruchy bardzo istotne dla roz-
woju mowy, tj. ssanie, połyka-
nie, zwracanie, żucie, odruch 
żuchwowy, wysuwanie języka, 
otwierania ust, szukanie smocz-
ka. Każdy z odruchów powinien 
występować w odpowiednim 
czasie i wraz z dojrzewaniem 
układu nerwowego wygasać lub 

być zastępowany przez inny, któ-
ry występuję w kolejnych etapach 
dojrzewania. Kolejnym krokiem 
jest koordynacja tych ruchów,  
a także ocena wrażliwości twa-
rzy na dotyk. Ocenia się także 
czy dziecko prawidłowo reaguje 
na bodźce słuchowe, takie jak 
głos, muzykę, hałas, czy inne 
dźwięki oraz wzrokowe - czy  
potrafi skoncentrować wzrok 
na przedmiocie lub osobie, czy 
podejmuje próby nawiązania 
kontaktu nawet niewerbalne. 

   
Jaką rolę spełniają w terapii 

rodzice i lekarze?
Niezwykle istotne jest wcze-

sne zdiagnozowanie problemu 
i współpraca zespołu lekarzy, 
pielęgniarek, położnych oraz 
fizjoterapeuty z neurologopedą. 
Wczesne wykrycie nieprawi-
dłowości zwiększa szansę na 
wyleczenie.

Ta k że leka rz  g inekolog,  
w czasie wykonywania badania 
USG kobiecie, będącej w cią-
ży, w  przypadku prenatalnego 
wykrycia,  np. wady rozszcze-
powej twarzoczaszki u dziecka, 
powinien skierować ją do neu-
rologopedy.  Terapeuta  udzieli 
wsparcia matce dziecka, prze-
każe szczegółowe informacje na 
temat standardów postępowania 
z dzieckiem z wadą rozszczepo-
wą, jego żywienia, pielęgnacji 

oraz leczenia operacyjnego.  
Według neonatologów opóź-

nienia rozwojowe, ujawniające 
się w miarę rozwoju dziecka, 
niekoniecznie muszą być efek-
tem dysfunkcji czy problemów 
ośrodkowego układu nerwowego 
czy wady wrodzonej. Z różnym 
nasileniem mogą one pojawiać 
się u dzieci pozbawionych na-
turalnego, bliskiego kontaktu  
z rodzicami, jako konsekwencja 
braku zaspokojenia potrzeb emo-
cjonalnych, np. przytulania się. 
Również dziecko, które musiało 

długo przebywać w szpitalu, bez 
obecności mamy i taty, narażone 
na hałas, światło, ból. Leżenie 
maleństwa w wymuszonej i nie-
wygodnej często pozycji, w in-
kubatorze, może mieć wpływ na 
problemy natury logopedycznej, 
na które trzeba zwracać uwagę 
od samego początku. Dlatego 
rodzice małego dziecka powin-

ni zostać przygotowani przez 
neurologopedę do wykonywania 
codziennej stymulacji w domu, 
znać cel wykonywanych zaleceń 
i wiedzieć, jakich efektów mogą 
oczekiwać. 

W trakcie spotkań ze spe-
cjal istą rodzice mają szansę 
dowiedzieć się, na czym polegają 
nieprawidłowości rozwojowe ich 
dzieci oraz jakie konsekwencje 
niosą one za sobą. Stosowanie 
odpowiednich działań terapeu-
tycznych, ćwiczeń poprawia 
napięcie mięśniowe dziecka, 
pracę artykulatorów, stymulu-
je rozwój mowy. Współpraca 
rodzica i neurologopedy jest 
powiedziałabym kluczowa. Nie 
osiągnie się nic, jeśli opiekun 
nie będzie wykonywał poleceń 
czy zaleceń specjal isty. Nie 
będzie systematycznie prowa-
dził zajęć z dzieckiem, dbał 
o staranność wykonywanych 
ćwiczeń. Również relacjono-
wanie i przekazywanie infor-
macji o postępach dziecka czy 
czasem ich braku, jest bardzo 
ważne. Musimy osiągać cele 

w trzech sferach jednocześnie: 
poznawczej - rodzice powinni 
wiedzieć, czemu ta czynność 
służy; motorycznej – potrafią 
wykonać czynność, której są 
uczeni; emocjonalnej – muszą 
być przekonani, że ta czynność 
jest dla nich ważna, czyli muszą 
chcieć ją wykonać. Pamiętajcie 
Państwo, każdy specjalista jest 
dla Was i dla Waszego dziecka. 
Nie bójcie się zgłaszać wszelkich 
uwag czy stanów Was niepoko-
jących. Lepiej zapytać o jeden 
raz za dużo, niż za mało. Im 
wcześniej zostaną zauważone 
deficyty i  wprowadzona terapia, 
tym lepiej dla rozwoju dziecka. 
Jak najwcześniejsze wykrycie 
nieprawidłowości w całościo-
wym rozwoju, z uwzględnieniem 
sfery ustno-twarzowej i podjęcie 
oddziaływań terapeutycznych, 
zwiększa szanse na złagodzenie 
skutków.

Trzy pierwsze lata dziecka, 
to tzw. „złote lata” w rozwoju 
mowy dziecka. Jest to najlepszy 
okres na oddziaływania profilak-
tyczne i stymulujące.

mgr Beata Warczakowska – neu-
ro l o g opeda  k l i n i c zny,  spec ja l i s t a 
wczesnej interwencji logopedycznej, z wie-
loletnim doświadczeniem. Ukończyła m.in.  
w 2016 r. na Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu 2-letnie Podyplomowe Stu-
dia w zakresie Neurologopedii Klinicznej 
z Wczesną Interwencją Logopedyczną;  
w 1999r. Roczne Specjalistyczne Studium 
Neurologopedii w Lublinie przy Fundacji 
Terapeutów Mowy ORATOR, w 1998 roku 2 - 
letnie Studia Podyplomowe na Uniwersytecie 
Łódzkim kierunek - Logopedia Ogólna. Brała 
udział w licznych szkoleniach i konferen-
cjach naukowych z dziedziny neurologopedii  
i wczesnej interwencji logopedycznej. 

Neurologopeda kliniczny Beata Warczakowska w czasie ćwiczeń z 3-letnią Amelką
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Otóż jak najbardziej! 
Jeśli zauważyliśmy u siebie 

wzmożoną tendencję do próchni-
cy,której wcześniej nie było,może 
mieć to związek z wpływem kwa-
śnych cząstek smogu. Przebywa-
jąc na świeżym powietrzu, szeroko 
się uśmiechając, rozmawiając, 
wystawiamy tkankę szkliwną 
na rozmiękczający wpływ tych 
substancji. W konsekwencji na-
sze zęby są zdemineralizowane 
i mniej odporne, a to oznacza, 
że szybciej ulegną wpływowi 
próchnicy.

Również kolor zębów może 
być ciemniejszy. Okazuje się, że 
zawieszone w pyle cząstki osadzają 
się na szkliwie i po wieloletnim 
wpływie zmieniają jego barwę. 
Najbardziej niebezpieczny jednak 
jest wpływ kancerogenny. Dotych-
czas na nowotwory jamy ustnej 
chorowali głównie pacjenci zwią-
zani z grupą ryzyka,czyli palący 
papierosy, nadużywający alkoholu, 
obciążeni genetycznie. Dziś coraz 
więcej zachorowań pojawia się  
u ludzi młodych bez żadnego z tych 
czynników ryzyka. Według WHO 
zanieczyszczenie powietrza aż  
w 30% odpowiada za powstawanie 

SMOG- wpływ na zęby
Ostatnio  dużo mówi się o smogu i jego bardzo negatywnym wpływie na zdrowie. Czy 
przesadą jest oskarżanie go o niektóre nasze dolegliwości? Absolutnie nie! Kaszlemy, 
przecieramy piekące oczy, gorzej się czujemy. I faktycznie może to wynikać 
z podrażnienia,które wywołują pyły i toksyny. A czy problemy z zębami też 
możemy zrzucić na smog?

Źródła: hbonavita.pl, smoglab.pl

nowotworów. Dla porównania 
czynniki genetyczne to  tylko 15%.

Co możemy zrobić,aby wal-
czyć ze skutkami smogu? Może 
się to wydawać przesadą, ale  
w dni, kiedy wiemy, że poziom 
pyłów jest bardzo wysoki, po-
winniśmy tak, jak zaleca prof. 
Ewa Czarnobilska, kierownik 
Centrum Alergologii Klinicznej 
i Środowiskowej SU - ”przepłu-
kać skórę i śluzówki, wypłukać 
jamę ustną i nos wodą morską, 
umyć włosy, a do oczu wkropić 
sztuczne łzy. Dzięki temu pozby-
wamy się pyłów ze swojej skóry 
i nie wnosimy ich ze sobą”.Poza 
tym oczywiście:

• Pamiętajmy o maseczce 
przeciwsmogowej

• Ograniczmy do minimum 
wychodzenie z domu, a tym bar-
dziej aktywność fizyczną na po-
wietrzu

• Wietrzmy pomieszczenia 
tylko wtedy, gdy smogu nie ma

• Wstawmy do pomieszczeń 
rośliny oczyszczające powietrze 
(paprotka, skrzydłokwiat).

Najlepiej smog byłoby prze-
czekać w domu lub wyjeżdżając 
tam, gdzie jest czystsze powietrze. 

Wiadomo jednak, że w większości 
przypadków nie jest to możliwe.

Ogłoszenie

* szczegóły w zakładzie

Ogłoszenie REKLAMA
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Jak pokazują badania, po-
byt pacjenta onkologicznego  
w ośrodku leczenia to 70% 
czekania i 30% rzeczywistego 
czasu związanego z czynno-
ściami medycznymi. Te dane 
to nic nadzwyczajnego, ponie-
waż taki jest proces leczenia. 
Pacjent przyjeżdża do ośrodka  
i czeka na wizytę u lekarza, 
bądź na pobór próbek, na pod-
stawie których lekarz zleci le-
czenie. Następnie pacjent czeka 
na zabieg. I tak dalej... Nowo-
czesne ośrodki onkologiczne 
zaprojektowane zostały z myślą 
o „przestrzeni oczekiwania” dla 
pacjentów. Na przykład w toma-
szowskim ośrodku NU-MED  
w poczekalniach i korytarzach 
są kanapy, fotele, krzesła. Są też 
boksy z telewizorem, biblioteczki  
z książkami oraz miejsca,  w któ-
rych pacjent może spędzać czas 
samotnie. Nikogo nie dziwi, jeśli 
leczony ma ochotę położyć się, 
poleżeć, nikt takim pacjentom 
nie zwraca uwagi, nikt nie za-
kłóca ich swobody. Oczywiście 
ośrodek to placówka medyczna 
i specjalistyczna, dlatego pacjent 
– mimo dużej swobody – jest 
pod stałą opieką, na przykład 
psychoonkologa. 

Opieka psychoonkologa jest 
dla pacjenta równie ważna jak 
opieka medyczna i pielęgniarska. 
– Nie każdy pacjent dowiadujący 
się o chorobie reaguje tak samo. 
Dla wielu to trauma, rzadko kto od 
razu traktuje leczenie jako wyzwa-
nie. – mówi Karolina Kulczyń-
ska, psychoonkolog w NU-MED 
Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Tomaszowie Ma-
zowieckim. To rolą psychookologa 
jest zdiagnozowanie psychicznego 
stanu pacjenta i – poprzez rozmo-
wę – zachęcenie do podjęcia le-
czenia według wskazówek lekarzy. 

Coraz lepsza diagnostyka oraz 
profilaktyczna świadomość spo-
łeczna, powodują, że – mimo 
zwiększającej się liczby stwierdzo-
nych zachorowań – rośnie liczba 
wyleczeń. Wczesne wykrycie 
nowotworu zwykle nie oznacza 
konieczności pobytu w szpitalu. 
Wielu pacjentów leczonych jest 

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Raka leczyć można (wy)godnie
Byłoby dużym nadużyciem twierdzenie, że leczenie choroby nowotworowej jest miłe i przyjemne. Sama wiadomość  
o chorobie spada na pacjenta jak grom z jasnego nieba. Tym bardziej ważne jest stworzenie dla leczonych warunków 
pozwalających na swobodę i komfort, mimo niekomfortowych myśli o zagrożeniu związanego z diagnozą. 

ambulatoryjnie, to znaczy, że 
przyjeżdżają do ośrodka onkolo-
gicznego na zabiegi wyznaczone 
w określonych dniach. Nowością 
jest pobyt w hostelu na czas lecze-
nia. Dotyczy to pacjentów, którzy 
korzystają z zabiegów jednodnio-
wych, ale – z różnych powodów – 
mają utrudniony codzienny dojazd 
do ośrodka. Pobyt w hostelach, 
które także organizują dowóz na 
zabiegi oraz odwożą leczonych, 
jest dla pacjentów bezpłatny. 
Umożliwiają to zasady określone 

w - obowiązującym od 2015 roku 
– Pakiecie Onkologicznym. 

W najbliższych miesiącach 
ośrodek onkologiczny w To-
maszowie Mazowieckim roz-
pocznie realizację programów 
profilaktycznych, zmierzających 
do wczesnego wykrywania cho-
rób nowotworowych. Jak mówią 
specjaliści onkologii – nowotwór 
nie boli do pewnego momentu,  
a gdy zaczyna boleć, bardzo trud-
no jest go wyleczyć. Stąd warto 
korzystać z badań, które zmiany 

nowotworowe ujawnią na etapie, 
gdy choroba jest do powstrzyma-
nia, a leczenie nie będzie bardzo 
trudne dla organizmu. 

W związku z porą sprzyjającą 
wszelkiej aktywności, lekarze za-
chęcają do aktywnego spędzania 
czasu, ale też obserwacji swojego 
stanu zdrowia.  Warto  korzystać 
z rutynowych badań i poważnie 
traktować wskazane przez lekarza 
pierwszego kontaktu uwagi do-
tyczące, odbiegających od norm, 
wyników badań. 

/Artykuł sponsorowany
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Dłonie, wiara i wieki tradycji
Uzdrawianie prosto z Filipin
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Ogłoszenie

Śnieg stopniały, a to znak, że 
czas obudzić się z zimowego snu  
i zacząć biegać. Nie wiesz, jak się do 
tego zabrać? A może chcesz wznieść 
się na jeszcze wyższy poziom pod 
okiem profesjonalnego trenera? Wła-
śnie rusza ósmy sezon największej 
ogólnopolskiej akcji treningowej – 
BiegamBoLubię! 

Akcja rośnie w siłę z sezonu na 
sezon i po ośmiu latach można śmiało 
powiedzieć, że zdobyła już niemal 
całą mapę Polski. - W 2017 roku 
poprowadzimy treningi na 80 stadio-
nach lekkoatletycznych całego kraju. 
BiegamBoLubię to akcja skierowana 
zarówno do osób, które stawiają 
swoje pierwsze kroki w biegowym 
świecie, jak również do tych, którzy 
swój trening chcieliby urozmaicić 
lub zwyczajnie nauczyć się czegoś 
nowego o Królowej Sportu – mówią 
organizatorzy. - Punktualnie o  go-
dzinie 9.30 w soboty lub poniedziałki  
o 20 (w zależności od miejscowości) 
od kwietnia do listopada spotykamy 
się na bieżniach lekkoatletycznych, 
aby 200 wykwalifikowanych szkole-
niowców mogło ogarnąć wzrokiem 
wszystkich uczestników. Stadion to 
możliwość lepszej kontroli tempa, bez 
użycia specjalistycznych zegarków, 
to także szansa na ciekawe ćwiczenia 
oraz poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa. Nasi trenerzy udowodnią 

To nie żart! 1 kwietnia ruszają treningi BiegamBoLubię
nawet najbardziej opornym, że 
bieganie wcale nie jest nudne i co 
najważniejsze, można je polubić! 
Każdy z cotygodniowych treningów 
to nowa lekcja. Naszym głównym 
celem jest przede wszystkim edu-
kacja sportowa. Dzięki naszym 
zajęciom nadrobicie zaległości  
z lekcji wychowania fizycznego, 
poznacie mnóstwo ćwiczeń siło-
wych, gibkościowych oraz biego-
wych. Poprawicie swoją technikę, 
nauczycie się jak minimalizować 
ryzyko kontuzji. Pokażemy wam, 
że bieganie to nie tylko „nabijanie” 
kilometrów, z nami będziecie mogli 
potrenować mądrze i ciekawie.

Uczestnicząc w akcji zyskacie do-
datkową motywację do ćwiczeń. Coś, 
co sprawi, że wasza aktywność stanie 
się regularna – grupę treningową. Bie-
gowa społeczność stanowi naprawdę 
wielką siłę. Wspólne treningi, zawo-
dy, wyjazdy to wspaniała przygoda  
i wartość dodana do akcji BBL. 
Oprócz tego możecie liczyć także 
na liczne konkursy z nagrodami, 
sprawdziany czy porady trenerskie.  
I to wszystko w zupełności za darmo. 
Bez ukrytych kosztów, ani gwiazdek.

W 2016 roku na treningach poja-
wiło się ponad 33 tysiące biegaczy.

Miejsce spotkań piotrkowskich 
biegaczy to oczywiście stadion 
miejski przy ul. Żwirki.
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Witasport
Aleje 3 Maja 14, Tel: 721 150 196

www.witasport.pl  
Mail: silowniawitasport@gmail.com

 
Czynne: pon – pt  9.00 – 22.00 

sb   9.00 – 15.00
nd  9.00 – 12.00

BONAFIT - katering dietetyczny
Kater ing Bonafit powstał  

w ubieg łym rok u gdz ie  na 
uroczystym otwarciu był po-
pu la r ny  k u l t u r ys t a  Rober t 
Burneika znany jako hardko-
rowy koksu. Ofer ta świetnie 
się przyjęła na naszym rynku,  
a Bonafit działa już również  
w kilku sąsiednich miejscowo-
ściach i cały czas się rozwija.

Bonafit.pl to katering diete-
tyczny i poradnia żywieniowo 
– treningowa.Posiadamy osob-
ny gabinet, w którym możemy 
wykonać analizę składu ciała 
na profesjonalnym sprzęcie.  
Dobierzemy dla Państwa od-
powiedni pak iet ka loryczny 
dopasowany do potrzeb dla tych, 
którzy chcą zrzucić kilka zbęd-
nych kilogramów jak również 
dla tych, którzy chcą nabrać 
troszkę masy.

Zajmujemy się doradztwem 
żywieniowym więc możemy 
skomponować dla Państwa in-
dywidualną dietę. 

Mamy doświadczenie rów-
nież w modelowaniu sylwetki 
więc pomożemy  w doborze 
odpowiednich ćwiczeń, ułoży-
my plan treningowy i udzielimy 

potrzebnych wskazówek.

OFERUJEMY:
- pakiety dietetycznych posiłków na cały dzień o ustalonej 
kaloryczności z darmowym dowozem pod wskazany adres  
(dowozy w godzinach porannych lub wieczornych)
-  posiłki z karty z darmowym dowozem
- dietetyczne poczęstunki na imprezy firmowe, okoliczno-
ściowe czy spotkania biznesowe
- promocja zdrowego stylu życia, czyli spotkania promo-
cyjne propagujące zdrową żywność i aktywność fizyczną
- analiza składu ciała 
- konsultacje żywieniowe i treningowe 
- dobór odpowiednich pakietów, całkowita opieka i pomoc

Bonafit.pl 
ul. Słowackiego 128C                       
Piotrków Trybunalski
Tel: dowozy: 794 606 606

czynne: pon  - Sb   
11.00 – 19.00               

niedziela
11.00 – 17.00 

Artykuł sponsorowany

Siłownia Witasport - Zmień to! Zacznij działać!
Sie d z i sz  i  s i ę  z a s t a n a -

wiasz…mija kolejna minuta za 
nią kolejna godzina, kolejny 
dzień, a Ty…nie podejmując 
żadnej decyzji, nie podejmu-
jąc żadnego działania zosta-
niesz w tym samym miejscu. 
Możesz albo wziąć się za sie-
bie albo użalać się nad sobą.  
Każdy dzień zastanawiania się 
to kolejny stracony dzień – czy 

to względem formy, lepszych 
relacji z ludźmi, pewności sie-
bie, lepszego samopoczucia.  
Zmień to! Zacznij działać !  To nie 

jest skomplikowane tylko przestań 
o tym myśleć i zacznij działać! 
Pzd rawiam  A r tu r  Cichec-
k i  –  t r e n e r  p e r s o n a l n y. 

- trening personalny  
- dieta

- plany treningowe 
- suplementy i odżywki 

-przygotowanie do startu w zawodach sylwetkowych 
- przygotowanie do egzaminów sprawnościowych

UWAGA! Od 10 kwietnia 
siłownia czynna od 6 rano.
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– Czy mógłbyś powtórzyć 
przepis na tę domową kiełbasę  
z piersi kurczaka, którą dziś pre-
zentowałeś publiczności Między-
narodowych Targów Turystyki 
Kulinarnej w Piotrkowie?

Charles Daigneault: – Przepis 
na kiełbasę z kurczaka… no to 
zaczynamy tak: potrzebny nam 
jest robot domowy z nożami, piersi 
z kurczaka bez skóry i śmietana. 
Ale śmietanę gotujemy najpierw 
z cebulą, pietruszką, tymiankiem 
i zielem angielskim. Śmietanę 
wlewamy do misy robota, dokła-
damy piersi z kurczaka i wszystko 
blendujemy. Dokładamy jeszcze 
dwa jajka i mąkę ziemniaczaną, 
doprawiamy gałką muszkatołową, 
solą i pieprzem. I tyle.

– I dalej wykładamy na folię 
aluminiową i zawijamy?

– Najpierw bierzemy kawałek 
folii aluminiowej, którą wykłada-
my jeszcze folią spożywczą, na to 
dopiero wykładamy porcję tego 
naszego farszu z piersi kurczaka  
i zawijamy w cukierki.

– I co dalej?
– Dalej gotujemy w wodzie 

przez 10-15 minut, następnie 
serwujemy to na grzance z rukolą 

Charles Daigneault gościł w Piotrkowie

Publiczność Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej w Piotrkowie oczarował uśmiechem,  poczuciem humoru i nietuzinkowym podejściem 
do kuchni polskiej. Domowa kiełbasa, którą przygotował specjalnie dla odwiedzających targi bardzo wszystkim smakowała. Stoisko, przy którym 
pracował Charles Daigneault, uczestnik jednej z edycji MasterChefa, było dosłownie oblegane przez lokalnych smakoszy.   

Charles Daigneault był gościem Międzynarodowych Targów Turystyki Ku-
linarnej, które odbywały się w Piotrkowie. Najsłynniejszy obecnie Kanadyj-
czyk w Polsce, uczestnik programu MasterChef, 25 marca zaprezentował 
w Piotrkowie między innymi swój autorki przepis na domową kiełbasę.  
Z sympatycznym Kanadyjczykiem, który od ponad 12 lat mieszka w naszym 
kraju, rozmawialiśmy tuż po kulinarnym pokazie.

i sosem pomidorowym.     
– To danie można uznać za 

takie mniej tłuste?
– Jedyny tłuszcz, jaki tutaj się 

znajduje to kurczak, ale nie mó-
wicie nikomu, użyłem śmietany 
30% (śmiech).

– A jaka jest twoja kuchnia?
– Pochodzę z francuskiej czę-

ści Kanady więc ja bardzo lubię 
dziczyznę, kuchnię francuską, 
włoską i azjatycką. Wszędzie 
tam, gdzie są świeże produkty 
można wymyślić cuda. A wiecie, 
jak należy przetłumaczyć słowo 
wegetarianin z łaciny? Nie umiał 
upolować (śmiech).

– Kanada kojarzy nam się z 
syropem klonowym, cassoulet, 
mięsem z bizona czy zapiekany-
mi ostrygami, a jakie jest twoje 
ulubione danie z rodzinnych 
stron?

– Można powiedzieć, ze to jest 
danie, ale tak naprawdę jest to pro-
dukt, za którym bardzo tęsknię i to 
jest homar. Co robimy z homara? 
Gotujemy go w wodzie i serwuje-
my z rozpuszczonym masłem oraz 
z sokiem z cytryny.

– Przygotowując dziś dla nas 
swoje danie mówiłeś, że pierogi  

i bigos gotuje dla ciebie teścio-
wa, że ty skupiasz się na innych 
daniach…

–  Jeśli chodzi o pierogi to nie 
jest tak, że ja ich nie lubię, lubię 
bardzo, tylko że zjem ich 4-5 
sztuk i jestem pełny, a za godzinę 
znów jestem głodny.  Kuchnię 
polską zostawiam czy to teścio-
wej czy mojej żonie. One robią te 
dania doskonale, lepiej ode mnie, 
to po co ja mam się wtrącać. Do 
dziś nie nauczyłem się robić żuru 
czy barszczu czerwonego. Żona 
i teściowa, jak powiedziałem, 
robią lepsze.

– Ale rosół i pomidorową 
znasz?

– Tak, rosół i pomidorową 
znam (śmiech).

– Co skłoniło cię do udziału  
w programie MasterChef?

– Ja w ogóle nie chciałem iść 
do MasterChefa. I to jest prawda. 
Moja żona i kolega mnie zmusili 
bym poszedł do tego programu. 
Ja mówiłem: – Nie, no co wy?!  
I udało się.

– I Polacy cię pokochali?
– Mam taką nadzieję (śmiech).

Rozmawiała: Agawa
fot. Yoanna 
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Okazało się, że to alergia…
Kiedy okazuje się, że Twoje dziecko ma alergię pokarmową, 
można mówić o poważnej rewolucji – przyzwyczajenia czy nawyki 
Twojej rodziny zostają niejako wywrócone do góry nogami. Należy 
bezwzględnie stosować się do kilku podstawowych zasad – które 
sprawią, że gotowanie dla uczulonego malucha nie będzie uciążliwe.

Po pierwsze: diagnoza
Alergia często mylona jest  

z nietolerancją pokarmową, choć 
różnica pomiędzy nimi zarysowa-
na jest dosyć wyraźnie. Pierwsza  
z nich polega na tym, że organizm 
próbuje zwalczać pewne alergeny 
pokarmowe, bo „widzi” w nich zagro-
żenie. Nietolerancja polega na braku 
odpowiedniego enzymu, przez co 
organizm nie jest w stanie przyswoić 
określonych składników odżywczych.

W ogóle nietrudno o odczucie, 
że objawy towarzyszące alergii 
(sucha skóra, podkrążone oczy, 
przelewanie w brzuszku) mogą 
być mylone z wieloma innymi 
chorobami. To absolutnie kluczo-
we, by wykonać wszelkie możliwe 
badania, które rozwieją wątpliwości 
i pozwolą ocenić, czy mamy do 
czynienia z alergią pokarmową. 
Oczywiście – wszystkie niepoko-
jące objawy należy konsultować  
z zaufanym alergologiem na bie-
żąco. 

Po drugie: nie bój się za-
mienników

Kiedy już okaże się, że Twoje 
dziecko jest uczulone na okre-
ś lony produkt , najbezpiecz-
niejszym rozwiązaniem jest 
wykluczenie danego składnika w 
diecie wszystkich domowników. 
Najlepiej spisać wszystkie zabro-
nione produkty i poinformować 
szczególnie bliższe otoczenie 
malucha (krewnych, przedszkole 
lub szkołę). 

Wbrew pozorom alergia na 
jajka nie musi wiązać się z dra-
stycznymi wyrzeczeniami. Ich 
substytutów, bogatych w białko, 
jest mnóstwo: to na przykład 
tofu, mus jabłkowy, siemię lnia-
ne czy... puree z dojrzałego bana-
na (jest słodkie i świetnie nadaje 
się np. do przyrządzania owsia-
nych naleśników). Podobnie jest 
z mlekiem krowim: wystarczy 
zastąpić je kozim lub roślinnymi: 

kokosowym, migdałowym lub 
coraz popularniejszym sojowym. 
Z kolei  zamiast orzechów ziem-
nych małemu alergikowi można 
serwować np.  nasiona sezamu, 
słonecznika czy dyni. 

Po trzecie: higiena i sprzęt
Odpowiednia dbałość o czy-

stość wzmacnia układ autoim-
munologiczny. Zachowywanie 
podstawowych zasad higieny 
dziecka pozwala na zdrowe, an-
tyalergiczne i wolne od bakterii 
gotowanie. Warto w takiej sy-
tuacji warto zaopatrzyć się np.  
w nowy komplet garnków, najle-
piej pozbawionych niklu (alergia 
na ten pierwiastek jest jedną  
z najczęstszych).

Warto też pamiętać o tym, 
że alergicy żyją dłużej, między 
innymi dlatego, że bardziej dbają 
o swoje zdrowie i swoją codzien-
ną dietę. 

“Według lekarzy jedynym spo-
sobem utrzymania zdrowia jest 
jedzenie tego, na co się nie ma 
chęci, picie tego, czego się nie 

lubi i robienie tego, czego by się 
wolało nie robić.”

Mark Twain
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Dlaczego rozgrzewka jest 
ważna? 

Przede wszystkim rozgrzewka 
chroni nasze ciało przed kon-
tuzjami. Ktoś może stwierdzić: 
„Ćwiczę bez rozgrzewki od dłuż-
szego czasu i nigdy nie miałem 
kontuzji”. Faktycznie, nie jest tak, 
że nie rozgrzewając się musimy 
od razu nabawić się poważnych 
dolegliwości. Jednak za każdym 
razem, gdy nasze stawy i mięśnie 
nie są rozgrzane, systematycznie 
uszkadzamy je, aż w końcu może 
dojść do kontuzji, która nie dość, 
że będzie bolesna, uniemożliwi 
trenowanie, to jej leczenie może 

Rozgrzewka przed treningiem 
Wiele osób – zwłaszcza rozpoczynających swoją przygodę na 
siłowni – lekceważy rozgrzewkę przed treningiem, gdyż nie widzą 
większego sensu w jej wykonywaniu. Jest to spory błąd, a przekonać 
o tym można się niestety w sposób bolesny, dlatego też polecamy 
niniejszy artykuł wszystkim tym, którzy dotychczas nie rozpoczynali 
treningu od rozgrzewki.

zająć sporo czasu, a kontuzjowany 
staw czy mięsień może być podat-
ny na uszkodzenia nawet do końca 
życia. Może zatem lepiej poświę-
cić 15 minut przed treningiem na 
rozgrzanie?

Jak powinna wyglądać roz-
grzewka? 

Nie ma jednej idealnej rozgrzew-
ki dla każdego człowieka i przed 
każdym rodzajem treningu. Są 
jednak podstawowe zasady, które 
sprawdzą się w każdej sytuacji. 
Przede wszystkim bierz pod uwagę 
jakie partie ciała będą narażone na 
szczególne obciążenie w trakcie pla-

nowanego treningu. Na rozgrzaniu 
tych części ciała powinno się skupić.

Cardio
W tej właśnie strefie rozpocz-

nij swoją rozgrzewkę. Skorzystaj  
z roweru stacjonarnego lub bieżni. 
Pamiętaj, że celem nie jest wyko-
nanie treningu cardio, a jedynie 
rozruszanie układu krwionośnego. 
Najprościej rzecz ujmując – trzeba 
się spocić, ale nie należy się prze-
sadnie zmęczyć.

Rozgrzej stawy i mięśnie 
Pamiętasz jeszcze rozgrzewki 

z lekcji WF-u? Wykonanie tych 
pozornie błahych ćwiczeń jest 

dobrym pomysłem. Pamiętaj 
jednak, żeby rozciąganie statycz-
ne zostawić na koniec treningu 
– wykonywanie tych ćwiczeń 
w t rakcie rozgrzewk i może 
tylko zaszkodzić. W dalszej 
kolejności rozgrzej te partie mię-
śni, które będą zaangażowane  
w trening. Zamierzasz wyciskać 
na klatkę piersiową? Wykonaj 
najpierw kilka powtórzeń samym 
gryfem, stopniowo dokładaj 
obciążenie zmniejszając ilość 
powtórzeń, aż w końcu dojdziesz 
do właściwego obciążenia, na 
które twoje mięśnie będą już 
przygotowane.

Nadal nie wiesz, jak właści-
wie podejść do rozgrzewki? 

Pamiętaj,  że dobrym po-
mysłem dla osób początkują-
cych jest odbycie t reningów  
z trenerem personalnym – na-
wet jeżeli będzie ich kilka, to 

uzyskasz wiedzę, dzięki której 
będziesz ćwiczyć bezpiecznie  
i szybciej uzyskasz zamierzone 
efekty. Spytaj w klubie o numer te-
lefonu trenera personalnego i umów 
się na pierwszy wspólny trening –  
z pewnością się nie zawiedziesz.

radzi
Małgorzata Piechut
manager StepOne Piotrków Tryb.

Wyniki badań Amerykańskie-
go Towarzystwa Psychologicz-
nego wskazują, że ok. 6% osób 
korzystających z Internetu jest od 
niego uzależnionych, natomiast 
ok. 30% traktuje go jako sposób 
na ucieczkę od rzeczywistości.  
U 25% zdiagnozowanych uzależ-
nienie pojawiło się już w pierw-
szych 6 miesiącach.

Pionierka badań nad uzależ-
nieniem od komputera i sieci 
internetowej Kimberly Young 
z University of Pittsburgh (USA) 
zdefiniowała pięć podtypów uza-
leżnienia związanego z kompu-
terem, tj.:

erotomanię internetową (cy-
bersexual addiction) – np. oglą-
danie filmów i zdjęć o charakterze 
pornograficznym, uczestniczenie 
w czatach o tematyce seksualnej 
itp. 

socjomanię internetową, czyli 
uzależnienie od internetowych 
kontaktów społecznych (cyber-
relationship addiction) – np. ko-
rzystanie z chat-roomów i poczty 
elektronicznej, uczestniczenie 
w grupach dyskusyjnych, któ-
re zastępują kontakty z rodziną 
i przyjaciółmi, a nawet „wirtualne 
zdrady”, 

Siecioholizm
uzależnienie od sieci inter-

netowej (net compulsions) – np. 
uzależnienie od gier hazardowych 
(internetowy patologiczny hazard 
w kasynach sieciowych), od gier 
sieciowych (przeciwnik jest ży-
wym człowiekiem, który również 
siedzi w tym momencie przy mo-
nitorze), od operacji giełdowych 
poprzez internet, od aukcji czy 
zakupów online, 

przeciążenie informacyjne 
– czyli przymus pobierania infor-
macji (information overload) – np. 
poszukiwanie nowych informacji, 
przeszukiwanie baz danych, 

uzależnienie od komputera 
(computer addicion) – np. uza-
leżnienie od gier komputerowych.

Uzależnić może także śledze-
nie cudzego życia lub opisywanie 
własnego. Sprzyjają temu portale 
społecznościowe, które stają się 
wszechobecne, zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. 
Chorobliwe śledzenie postów 
znajomych, oczekiwanie na po-
jawienie się nowych statusów, 
przeglądanie cudzych zdjęć lub 
hurtowe komentowanie wpisów 
może świadczyć o uzależnieniu.  

Kimberly Young z University 
of Pittsburgh jako pierwsza za-

proponowała, by uzależnienie od 
komputerów i sieci traktować jako 
chorobę. Do diagnozy zapropono-
wała zestaw pytań. 

Czy czuje się Pan/i zaabsorbo-
wana/y Internetem do tego stop-
nia, że ciągle rozmyśla o odbytych 
sesjach internetowych i/lub nie 
może doczekać się kolejnych sesji? 

Czy odczuwa Pan/i potrzebę 
zwiększenia ilości czasu spędza-
nego w Internecie, aby uzyskać 
większe zadowolenie (mieć więcej 

satysfakcji)? 
Czy podejmował /a Pan / i 

wielokrotnie nieudane próby 
kontrolowania, ograniczania lub 
zaprzestania korzystania z In-
ternetu? 

Czy odczuwał/a Pan/i we-
wnętrzny niepokój, miał/a nastrój 
depresyjny albo był/a rozdrażnio-
na/y wówczas, kiedy próbował/a 
Pan/i ograniczać lub przerwać 
korzystanie z Internetu? 

Czy zdarza się Pani/Panu 

spędzać e Internecie więcej czasu 
niż było pierwotnie zaplanowane? 

Czy kiedykolwiek ryzykowa-
ł/a Pan/i utratą bliskiej osoby, 
ważnych relacji z innymi ludźmi, 
pracy, nauki albo kariery zawodo-
wej w związku ze spędzaniem zbyt 
dużej ilości czasu w Internecie? 

Czy kiedykolwiek skłamał/a 
Pan/i swoim bliskim, terapeutom 
albo komuś innemu w celu ukrycia 
swojego nadmiernego zaintereso-
wania Internetem? 

Czy używa Pan/i Internetu 
w celu ucieczki od problemów, 
albo w celu uniknięcia nieprzy-
jemnych uczuć (np. poczucia 
bezradności, poczucia winy, nie-
pokoju lub depresji)?

Pięć twierdzących odpowiedzi 
za powyższe pytania sygnalizuje 
uzależnienie od Internetu i wy-
maga porady specjalisty.

(źródło: psychiatria.mp.pl, siecio-
holizm.eu).
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Pasja przypłacona życiem
Budowa piotrkowskiego toru 

trwała kilka lat. Zainicjował ją  
w 1892 roku Bronisław Dą-
browski (ur. 1845), urzędnik 
Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńsk iej  w P iot rkowie, 
wielki miłośnik sportu i pro-
pagator kolarstwa. Swoją pasję 
n iestety przypłaci ł  życiem. 
K iedy dwa lata później,  po 
niemałych per turbacjach f i-
nansowych, dzięk i wsparciu 
p io t rkow ia n  t o r  ud a ło  s i ę 
wreszcie oddać do publiczne-
go użytku, Dąbrowski, biorący 
udział w pierwszym wyścigu na 
obiekcie 7 października 1894 
roku poważnie przeziębił się  
i zmarł po kilku dniach. Mimo 
tak feralnego początku dalsze 
lata były zdecydowanie łaskaw-
sze dla piot rkowskiego toru 
wyścigowego. 

Był jedną z największych atrakcji Piotrkowa. Jego pomysłodawca swoją pasję przypłacił życiem. Z kolei niecierpliwie oczekiwany w tym 
miejscu występ francuskiego championa przyniósł piotrkowianom jedynie wielkie rozczarowanie…

Na piotrkowskim cyklodromie 
 Piotrkowski cyklodrom był pierwszym sportowym 
obiektem z prawdziwego zdarzenia na terenie 
miasta. Dawny tor do jazdy rowerowej „na Bud-
kach” to również miejsce nierozerwalnie związane  
z jednym z pierwszych, zorganizowanych związ-
ków sportowych w mieście, mianowicie z pierw-
szym nad Strawą stowarzyszeniem cyklistów. 

PTC 
Od 1896 roku cyklodrom 

stał się własnością dopiero co 
utworzonego Piotrkowskiego 
Towarzystwa Cyklistów. Urzą-
dzony wzdłuż nasypu kolejo-
wego, u zbiegu dzisiejszych ulic 

Budki i Partyzantów, posiadał 
nawierzchnię z gliny i miału, 
ubitą specjalnie walcem, łagodne 
zakręty i pochylone do środka 
tory (długość toru wynosiła 255 
metrów). Całość otaczały pasma 
trawy z małymi klombami, które 
zaprojektował ówczesny, miejski 
ogrodnik Antoni Hołujski (także 
twórca wirydarza przy placu 
Kościuszki). Dodatkowo obok 
cyklodromu znajdowała się al-
tana z kioskami i dwa boiska do 
krykieta. 

Wielkie derby i nie tylko
Największe oblężenie piotr-

kowski tor przeżywał zawsze  
z okazji otwarcia sezonu, które 
odbywało się zgodnie z ustalo-
nym ceremoniałem. Członkowie 
Towarzystwa Cyklistów (w roku 
1910 liczyło ono 66 członków 
rzeczywistych) w strojach mun-

durowych, po wysłuchaniu mszy 
w kościele oo. Bernardynów 
bądź w kościele Panien Domini-
kanek udawali się na cyklodrom, 
gdzie dokonywano uroczystego 
podniesienia f lagi. Urządzane 
na torze wyścigi zazwyczaj od-

bywały się na kilku dystansach. 
Do najsłynniejszych należały 
Wielki Derby o dyplom „Mistrza 
jazdy na Ziemię Piotrkowską”, 
bieg „Zachęty” (5 okrążeń), 

„Scratch” (10 okrążeń) oraz bieg 
„Główny” (20-30 okrążeń, czyli 
5100 metrów). Gromadziły nie 
tylko tłumy publiczności, ale 
również delegatów i członków 
podobnych towarzystw z całego 
ówczesnego Królestwa Polskiego 

– przyjeżdżali oni z Łodzi, Kielc, 
Radomia, Częstochowy, Będzina 
i Warszawy. Nie mniejszym 
powodzeniem cieszyły się rów-
nież konkurencje, takie jak bieg 

„Prowincjonalny” (dla cyklistów 
piotrkowskich, którego dystans 
wynosił 8 okrążeń), „Amerykań-
ski” czy „Seniorów”. Co ciekawe 
w tym ostatnim mogli startować 
wszyscy, którzy ukończyli 35 
rok życia, a jego dystans wynosił 

3 okrążenia). Nagrodami były 
specjalnie wybijane na tą oka-
zję żetony – złote emaliowane, 
srebrne oraz, w zależności od 
biegu, duże lub małe brązowe.

Francuski zawód
Na cyklodromie gościli uzna-

ni zawodnicy kolarstwa, m.in. 
warszawiacy Hera i Kamiński 
oraz mistrz lotny, jeździec V kla-
sy, Wapiński. Najsłynniejszym 
jednak cyklistą, jaki zawitał „na 
Budki” był jeździec z paryskie-
go „Velodrome d’hivier” Albert 
Jeanneret. Niestety występ fran-
cuskiego championa okazał się 
porażką. W rozegranym 16 lipca 
1911 roku wyścigu zajął dość od-
ległe miejsce, czym rozczarował 
piotrkowską publiczność. 

Jedno towarzystwo trzy adresy
Piotrkowskie Towarzystwo 

Cyklistów zajmowało się nie 
tylko organizowaniem wyści-
gów na cyklodromie. Było jedną  
z nielicznych organizacji, które 
w czasach zaborów zajmowały 
się propagowaniem polskości 
wśród mieszkańców miasta. 
Zgodnie ze statutem, który przy-
jęto na pierwszym zebraniu 
towarzystwa 22 marca 1896 roku 
celem PTC było między innymi 
„zbliżenie zwolenników welocy-
pedowego sportu, doskonalenie 
się w nim i rozpowszechnianie 
używalności welocypedu, jako 
praktycznego, higienicznego  
i przyjemnego środka lokomo-
cji”, a także organizowanie wy-
cieczek, konkursów i wyścigów  
z nagrodami oraz w celach docho-
dowych prowadzenie własnego 
bądź wydzierżawionego lokalu. 
Fundusze piotrkowskich cykli-
stów zrzeszonych pochodziły 

głównie z dobrowolnych składek, 
ofiarności sympatyków, kursów 
jazdy na welocypedach, jak  
i odczytów, wieczorków tańcują-
cych i muzykalnych. Pierwszym 
prezesem Piotrkowskiego To-
warzystwa Cyklistów był Karol 
Bronikowski, kapitanem druży-
ny Mirosław Dobrzański.

Początkowo grono cyk l i-
stów piotrkowskich tworzyło 
ponad 30 osób, byli wśród nich 
najzacniejsi w owym czasie 
obywatele miasta. I tak pierwsze 
władze stowarzyszenia obok 
ww. wymienionych tworzyli: 
M. Pawłowski - wiceprezes,  
J. Bastrzycki - kasjer, E. Ger-
ber – sekretarz, A. Łazucki 
– wicekapitan, o zdrowie we-
locypedystów zaś dbał doktor  
K. Rejman. W komisji rewizyjnej 
zasiadali: M. Ragozin, A. Ludwi-
kiewicz i E. Wolski. Pierwsza 
siedziba towarzystwa mieściła 
się w dawnym Hotelu Litewskim 
(obecnie kamienica przy Rynku 
Trybunalskim 2), przed I wojną 
światową cykliści zajmowali 
lokal przy placu Bernardyńskim 
6 (w kamienicy nazywanej po-
wszechnie Złotym Rogiem), a po 
odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości ich adres to Słowackiego 
8 (jedna z kamienic zniszczona 
we wrześniu 1939 roku).

Agawa

Źródła:
„Tydzień” 1892-1906
„Tydzień Trybunalski” 1999
„Wiadomości Dnia” 1993-
1999
K. Głowacki „Urbanistyka 
Piotrkowa”, Kielce 1984
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