Karp i opłatek czy drink na leżaku?
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Wbrew pozorom i deklaracjom nie każdy z nas z utęsknieniem czeka na święta. Okres przedświąteczny w Polsce rozpoczyna się tuż po 1 listopada, nic więc dziwnego, że po kilku tygodniach słuchania świątecznych piosenek i oglądania reklam
z choinką i Mikołajem wielu z nas ma ochotę po prostu uciec.
czytaj na str. 13

Nietrafiony prezent?

Rzecznik konsumentów radzi
Boże Narodzenie coraz bliżej, już za chwilę zacznie się szał kupowania
świątecznych prezentów. Te często bywają nietrafione. Czy można
oddać towar do sklepu jako przyczynę podając jedynie, że „mamie
nie spodobał się… na przykład sweter (a nie daj Boże, telewizor plazmowy...)”? Z pewnością wielu z nas przydarzyła się opisana wyżej
sytuacja. Co wtedy? Czy w ogóle możliwe jest w takich przypadkach
odzyskanie gotówki? Czy w grę wchodzi jedynie wymiana towaru na
inny? I czy sprzedawca może odmówić nam jakiejkolwiek pomocy?
czytaj na str.

W bezpłatnym dodatku przeczytasz również:

Święta to spokój i bezpieczeństwo

czytaj na str.
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Przedświąteczna gorączka i szał zakupów może przysłonić nam to, co najważniejsze.

Jak przetrwać święta na diecie

czytaj na str.

3

Już niedługo święta Bożego Narodzenia. Jak mają przetrwać je osoby będące na diecie?

Dekoracje świąteczne - zrób to sam!
Dekoracje mogą być tanie, a zarazem oryginalne. Liczy się pomysł.
REKLAMA

czytaj na str.
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Bądźmy odświętni
i radośni na święta!
Najpierw wigilijny wieczór, który nas angażuje uczuciowo, przekonuje, że człowiek
jest osobą stadną. Powiem Wam, nie oszczędzając siebie, że strój i wygląd
świąteczny ujawniają prawdę o nas samych - pisze Kalina Paroll, projektantka mody
„Życie bez kolorów jest bezsensowne. One rozświetlają, ożywiają, radują i dają
przyjemność tym, którzy je noszą i tym, którzy na nie patrzą” - powiedział Gianni
Versace. Podparłam się tym niekwestionowanym autorytetem, by powiedzieć
wprost: Czarny nas nie uratuje!
str.
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Święta to spokój i bezpieczeństwo
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Okres przedświąteczny bez wątpienia ma w sobie wyjątkowy urok i czar. Świąteczne utwory
w radiu, promocje w sklepach, świąteczne dekoracje... Jest jednak druga – znaczniej bardziej
praktyczna – strona okresu przedświątecznego.
Lista punktów do odhaczenia
przed świętami jest wyjątkowo
długa. Przygotowanie wigilijnych
potraw, wybór odpowiedniego
prezentu dla każdego z bliskich,
sprzątanie – czy wreszcie – organizacja Wigilii u rodziców i związany z tym wyjazd. Dla złodziei
to istny sezon żniw - święta to
czas szczególnie sprzyjający potencjalnym kradzieżom. Podobnie zresztą jak
wakacje – złodzieje z chęcią
wykorzystają naszą nieobecność,
rozt a rgn ien ie,
brak czujności ze
strony sąsiadów,
nieszczelny system alarmowy.
Nie cho d z i
oczywiście o to,
aby zastawiać na
złodziei całą serię pułapek, jak
Kevin, który został sam w domu.
Czasem wystarczy po prost u
zasada prewencji – rozmowa
z sąsiadami, których znamy i którym ufamy, zwrócenie ich uwagi
na naszą nieobecność, poproszenie ich o odbiór korespondencji
i sprawdzenie od czasu do czasu,
czy na terenie posesji nie dzieje
się nic niepokojącego. Oczywiście
nie należy w tym względzie być
zbyt rozmownym, a tym bardziej

chwalić się wyjazdem na portalach społecznościowych. Warto
zastosować zasadę ograniczonego
zaufania – nigdy nie wiadomo,
kto tak naprawdę dotrze do tej
informacji i, co gorsza, kto ją
wykorzysta.
Innym sprawdzonym sposobem na zabezpieczenie się na
wypadek kradzieży są rolety antywłamaniowe, z którymi nawet

najbardziej wprawny włamywacz
nie będzie mógł sobie poradzić.
Można również pokusić się o instalację systemu alarmowego lub
„symulatora obecności” - urządzenie, które o określonych godzinach włącza światło w danym
pomieszczeniu, co sugeruje, że
dom nie jest pusty. A to może odstraszyć potencjalnego złodzieja.

Dobrym rozwiązaniem jest
ubezpieczenie się na okazję zdarzeń
losowych, a tutaj może zdarzyć
się naprawdę wszystko: od pożaru
choinki po wypadek przy sprzątaniu
czy awarię kuchenki, zwarcie czy
zalanie mieszkania. W takim przypadku zawodzą wszelkie systemy
czy sprzęt, bo to zdarzenia znacznie
bardziej nieprzewidywalne. W myśl
zasady prewencji warto rozważyć wykupienie
polisy ubezpieczeniowej, takiej,
która obejmuje
k o m p l e k s ow ą
ochronę na wypadek działania
żywiołów, kradzieży i włamań,
ubezpieczen ie
odpowiedzialności cywilnej, pomoc medyczną
czy nawet opiekę
nad zwierzętami. Oczywiście
przeróżne pakiety, oferowane
przez agentów
ubezpieczeniowych, zapewniają
ubezpieczenie ruchomości domowych.
Świąteczne roztargnienie, stres
i zdenerwowanie, bardzo często
sprawami błahymi, takimi jak
kupno prezentu, przysłaniają nam
to, co w czasie świątecznym, obok
bliskości z rodziną, jest najważniejsze: spokój i bezpieczeństwo.
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CENTRUM DIETETYCZNE
NATURHOUSE
ul. STASZICA 1
(naprzeciwko ul. Młynarskiej)

Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-67-69
kom. 533-949-879

Rozmowa z dietetetyczką Ewą
Brędą-Ożóg z centrum dietetycznego Naturhouse przy ul. Staszica w Piotrkowie Trybunalskim
Za kilka tygodni święta Bożego Narodzenia. Jak mają
„przetrwać” je osoby będące
na diecie?
Po pierwsze nie powinniśmy
zakładać, że niczego nie zjemy
na kolacji wigilijnej. To zgubne,
bo gdy jednak na coś się skusimy,
dochodzą nam jeszcze wyrzuty sumienia. Radzę spróbować wszystkich swoich ulubionych potraw.
Nie objadać się, nie przejadać,
czyli postawić na ograniczenia
ilościowe. Kawałek ciasta, łyżka
kapusty nie zaprzepaszczą naszych
wyników.
A czy przed samymi świętami
powinniśmy robić głodówki,
żeby później, już w święta móc
sobie pozwolić na więcej?
W żadnym wypadku. Taką głodówką spowalniamy swój metabolizm, nasz organizm przechodzi na
tryb „oszczędzanie”. Skutek tego
jest odwrotny od zakładanego - po

świątecznym jedzeniu możemy zauważyć zwiększoną masę ciała, bo
organizm natychmiast świąteczne
jedzenie wykorzysta na zrobienie
zapasów. W Wigilię Bożego Narodzenia również powinniśmy zjeść
5 skromnych posiłków, tak żeby
ten 5 wypadał na czas kolacji.
Dla wszystkich swoich klientów
przygotowuję plan świąteczny
z praktycznymi wskazówkami,
jak poradzić sobie w tym czasie
i pogodzić dietę z tradycyjnym
świętowaniem. Zawsze spotyka
się to z dużym zainteresowaniem.
Czy w jakiś specjalny sposób
powinniśmy przygotowywać
potrawy wigilijne?
Zalecamy naszym klientom
spróbować przygotowywać potrawy w odchudzonej wersji.
Nawet nie tylko ze względu na
sam aspekt walki ze zbędnymi
kilogramami, ale nasze zdrowie.
I tak na przykład ryby, które
zamierzamy podać, możemy

upiec w folii. Jeśli nie chcemy zrezygnować ze smażenia,
to obowiązkowo zrezygnujmy
z panierki. Barszczu czerwonego możemy nie zabielać. Jeśli
przygotowujemy śledzie, to nie
w majonezie czy śmietanie, ale
wykorzystajmy jogurt. Uszka
do barszczu i pierogi podajemy
prosto z wody, nie obsmażamy.
Można przygotować je również
z mąki razowej. Dzięki takim
wsk a z ówkom z d e cyd owa n a
większość naszych klientów na
kontrolnej wizycie po świętach
może zaobserwować spadek bądź
utrzymanie wagi, co uważam
zawsze za duży sukces.

Godziny otwarcia
Pon, wt, śr, pt
10.00- 18.00
Czw 9.00- 17.00
Sob 9.00- 13.00
cyjne wyjazdy. I to bardzo dobrze, bo dzięki temu, będąc u nas
w centrum pod okiem dietetyka,
uczymy się jak właściwie postępować w takch sytuacjach. Musimy też zdawać sobie sprawę, że

A warto w ogóle zaczynać
odchudzanie w okresie przedświątecznym?
Zawsze warto i zawsze jest
sens. Wbrew pozorom kalendarz
zawsze się bedzie tak układał,
że po drodze będą święta, różne
imprezy rodzinne, grille i waka-
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nie powinniśmy traktować diety
„czasowo”, ale myśleć o tym
w kategoriach zmiany naszych
nawyków żywieniowych na trwałe. Serdecznie zapraszamy na
konsultacje do naszego centrum

dietetycznego przy ul. Staszica, gdzie dietetyk zaproponuje
odpowiednią kurację, tak żeby
początek roku 2017 powitać już
z mniejszą wagą.
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Samochód z wyprzedaży rocznika?
Rozmawiamy z ekspertem z salonu Opel Trax w Piotrkowie, autoryzowanym dealerem marki Opel.
Dlaczego warto kupić samochód z wyprzedaży rocznika?

się opel astra, insignia oraz auta
dostawcze typu vivaro, movano.

Przy zakupie samochodu
z wyprzedaży rocznika zawsze
możemy liczyć na atrakcyjne,
wyższe niż w ciągu roku rabaty.
Atrakcyjna cena nowego samochodu i jego dostępność od ręki
sprawia, że modele z wyprzedaży
szybko się sprzedają. Dlatego też
należy pamiętać o tym, że zasada
„kto pierwszy ten lepszy” ma tutaj
kluczowe znaczenie.

Na co zwracać uwagę przy
wyborze konkretnej marki
i modelu?

Jakie modele Państwo promują?
Rabatami objęte są wszystkie modele samochodów Opel
począwszy od miejskiego opla
karl, kończąc na oplu insignia.
W naszym salonie OPEL TRAX
Klienci znajdą szeroką gamę
dostępnych modeli. Wszystko
zależy także od tego, z jakim
typem klienta mamy do czynienia. Wśród klientów indywidualnych, największym powodzeniem
cieszą się modele astra, corsa,
meriva, a także kompaktowy
SUV miejski mokka. Dużą popularność zyskują także samochody
z fabryczną instalacją LPG, na
które mamy przygotowane specjalne rabaty na koniec roku.
Natomiast wśród klientów biznesowych dużym popytem cieszą
REKLAMA

Przede wszystkim musimy
zastanowić się, jakich funkcjonalności oczekujemy. Sądzę, że
należy postawić na innowacyjne
rozwiązania. Jednym z nich jest
najnowszy system Opla – Opel
OnStar. Jest on dostępny już
w większości modeli. Atrakcyjną
cenę uzupełniają świetnie zaprojektowane samochody z gwiazdą
segmentu kompakt oplem astrą,
produkowaną w Gliwicach. Nowa
astra to połączenie efektywności
z elegancją, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom ustanawia
nowe standardy w segmencie
samochodów kompaktowych.
Jesteśmy dumni z tego modelu,
gdyż oferuje wiele rozwiązań
dostępnych do tej pory jedynie
w klasie premium.
Adaptacyjne matrycowe reflektory IntelliLux LED, przednia
kamera OpelEye, asystent pasa
ruchu aktywnie korygujący tor
jazdy jak i osobisty opiekun kierowcy – system OnStar to tylko
próbka możliwości nowej astry.
Jaki serwis Państwo oferują
i jaki sposób finansowania?

At ra kcyjna cena to nie
wszystko – dla naszych klientów przygotowaliśmy również
preferencyjne warunki finansowania zakupu (m.in. kredyt
50/50) oraz atrakcyjne pakiety
ubezpieczeniowe. Proponujemy także skorzystanie z usługi

Opel FlexCare – wydłużonej
gwarancji, nawet do 5 lat. Nasz
serwis i stacja diagnostyczna,
ofer ują szeroką gamę usług
– począwszy od przeglądów
okresowych, poprzez wszelkie
naprawy serwisowe i blacharsko – lakiernicze.

KILKA SŁÓW O NOWEJ ASTRZE
Nowy opel astra rok produkcji 2016
Teraz z upustem 4000 zł na wyprzedaży rocznika już od 59900.
W tej cenie otrzymujemy wyposażenie poziomu essentia
(klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych, ABS, system stabilizacji toru jazdy ESP, czujniki ciśnienia w ogumieniu, system
wspomagania ruszania na pochyłościach, elektryczne szyby
przednie, elektr. sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
światła do jazdy dziennej w technologii LED, radioodbiornik
wraz z zestawem głośnomówiącym do telefonu BlueTooth) oraz
dowolne wyposażenie opcjonalne za kwotę 3000 zł.
Na tę chwilę duża gama kolorystyczna do wyboru oraz wyposażenia opcjonalnego, która będzie maleć wraz z końcem roku.
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Okulary progresywne dla komfortu widzenia
Wzrok jest najważniejszym
z ludzkich zmysłów. Oko nie jest
jednak doskonałym narządem,
a w związku z szeregiem wrodzonych i środowiskowych czynników często prezentuje różnego
typu wady refrakcji. Współczesna
technologia oferuje pomoce
optyczne, korygujące większość znanych zaburzeń
optycznych. Takimi są np. okulary progresywne,
które są najlepszym rozwiązan iem dla osób
po 40 roku życia.
Soczewk i pro gresywne umożliwiają wyra źne
i płynne widzenie we wszystkich
odległościach,
z ap ew n iają w yjąt kową w ygo dę
widzenia dla osób
z naturalnie występującymi zaburzeniami
wzroku związanymi
z wiekiem. Podczas naturalnego procesu starzenia, elastyczność soczewki
pogarsza się i nie może się ona optymalnie dostosowywać do widzenia
z różnych odległości. Dla osób,
które nie chcą być zmuszone do
REKLAMA

REKLAMA

ciągłych zmian okularów, najlepszym rozwiązaniem będą okulary
progresywne. Ponieważ w kwestii
komfortu widzenia nie ma miejsca
na kompromisy.

Jak są skonstruowane soczewki progresywne?

Obszar dali - komfortowe
widzenie na dalsze odległości jest
możliwe, kiedy patrzysz przez gór-

ną część soczewek. Ma to miejsce
np. gdy prowadzisz samochód,

oglądasz telewizję, jesteś w kinie.
Obszar pośredni - zwany
strefą progresji, to środkowa część
soczewki, w której moc korekcyjna stopniowo
i łagod-

nie
pr z yrasta, od
wartości korekcyjnych do dali, do wartości korekcyjnych do bliży. Szerokość
tego obszaru zależy od wybranej
REKLAMA

konstrukcji soczewek. Choć jest
to relatywnie najwęższa część soczewek, to umożliwia ona wyraźne
widzenie na średnie odległości,
takie jak ekran komputera lub
deska rozdzielcza.
Obszar bliży - ten obszar,
znajdujący się w dolnej części
soczewek, przeznaczony jest
do czytania lub oglądania
przedmiotów znajdujących się w niewielkiej
odległości.
Obszary peryferyjne - tak zwane strefy
peryferyjne soczewek
progresywnych to obszary znajdujące się na
brzegach soczewek, przez
które wyraźne widzenie
nie jest możliwe. Obszarów
tych nie da się całkowicie
wyeliminować, jednak nie powinny stanowić one problemu

podczas użytkowania okularów.
Soczewki progresywne również mają zalety jeśli chodzi
o wygląd: ponieważ różne strefy
widzenia nie są wyraźnie odgraniczone, nie zniekształcają wyglądu
oczu i są nie do odróżnienia od
okularów z soczewkami jednoogniskowymi.
Za każdym razem, kiedy otrzymujesz nową parę okularów, Twój
mózg musi się przyzwyczaić do
nowych soczewek. Mówiąc najogólniej, okres adaptacji do soczewek
progresywnych może trwać od
jednego dnia, do trzech tygodni.
Dla osób, które nie chcą ograniczać się do okularów, rozwiązaniem
mogą okazać się wieloogniskowe
soczewki kontaktowe. Obecnie
dostępnych jest już wiele typów
soczewek wieloogniskowych, które
zapewniają ostre i stereoskopowe
widzenie na wszystkie odległości.

Justyna Kostrzewa
Technik Optyk, Punkt Widzenia
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Bądźmy odświętni i
Otrzymałam propozycję zrobienia prezentu z mojej wiedzy
i praktyki projektanta mody wszystkim czytelnikom „Tygodnia Trybunalskiego”. Witam więc w świątecznym nastroju. Przekazując wybrane tendencje
i okolicznościowe nowinki, wyrabiam sobie osobisty pogląd na idealną czytelniczkę. To realistka
z rozwiniętym zmysłem praktycznym. To osoba nowoczesna, prowadząca aktywny tryb życia, lubiąca
zmiany. Dodatkowo umiejętnie gospodarująca swoim wolnym czasem. Pokonująca przestrzenie handlowe
z pewną koncepcją zakupów i poradnikiem TT. Nawet przy odmiennych zapatrywaniach klientki i projektanta
Kalina Paroll
istnieje możliwość tworzenia koncepcji, która będzie odpowiadać obu stronom. Pamiętajmy, że ubranie, dobrze doprojektantka mody
brany do okolicznośći strój świąteczny to nasz sprzymierzeniec. Specjaliści od reklamy potrafią manipulować naszym
gustem. Zaświecić w oczy kolorem i blaskiem. Tylko my wiemy, jak i z kim spędzimy dni świąteczne, w których harmonia, dobry gust i dbałość
o szczegóły ma znaczenie.
Święta Bożego Narodzenia
Najpierw wigilijny wieczór,
który nas angażuje uczuciowo,
przekonuje, że człowiek jest
osobą stadną. Powiem Wam,
nie oszczędzając siebie, że strój
i wygląd świąteczny ujawniają
prawdę o nas samych.
„Życie bez kolorów jest bezsensowne. One rozświetlają, oży-

wiają, radują i dają przyjemność
tym, którzy je noszą i tym, którzy na nie patrzą” - powiedział
Gianni Versace. Podparłam się
tym niekwestionowanym autorytetem, by powiedzieć wprost:
Czarny nas nie uratuje!
Oto podstawowy zestaw kolorów na grudniowe święta:

- kolory nasycone: czerwień
amarantowa, burgund, ultramaryna, fiolet,
- kolory dodające głębi: srebrny, złoty,
- kolory rozświetlające: biel
kremowa, biel kości słoniowej,
biel optyczna, biel róży pudrowych,
- kolory uzupełniające: czerń,
granat, grafit.

Najważniejsza jest rozświetlająca biel. Panie wiosny wybiorą kość słoniową, panie lato
- biel kremową, panie jesień
- róż pudrowy, panie zimy - biel
optyczną. Znając swój kod kolorystyczny, bardzo łatwo znaleźć
super pozycję tego sezonu - białą
bluzkę lub koszulę. Klasyczną,

w dobrym gatunku, odmienioną
przez dobór dodatków i biżuterii.
24 grudnia to tradycja, święto
rodzinne, spędzane przy stole
i choince. Dlatego darujmy sobie
wygląd sekretarki, bankiera itp.
Odzież klasyczna nadaje kobiecie poczucie siły i pewności. Ale
nie tego wieczoru.
Kocha na m łod zieży! Nie
róbcie babci przykrości podczas
wigilii w jej domu. Nie zakładajcie szarych bluz z nadrukiem,
wystrzępionych dżinsów, skórzanych kurtek, czarnych motocyklowych butów z okuciami, kilku
kolczyków w uchu. Zrezygnujcie
z metalowych zamków błyskawicznych, ła ńcuchów, nitów
i ćwieków. Zapomnijcie o rodzinie Addamsów.
Idą świeta, a z nimi nowa
propozycja tkanin, klasycznych
i awangardowych. Jak je łaczyć
na sylwetce? Jak kupować?

Tkaniny klasyczne
K repa jedwabna w ciemnych tonacjach, koronka ręczna
i maszynowa, gipiura biała i kolorowa, wełna z jedwabiem (dla
panów), atłas, satyna, kolorowe
futerka z „lamy”, lurex z metalizującą nitką

niczki tiulowe i taftowe, spóddnice solejki, spodnie rurki.

Ozdoby i akcesoria, dodatki

Uwaga! Biała bluzka nabr a ła c e ch r om a nt ycz nych ,
nosi się ją do spódnicy, ma
zapięcie ozdobne pod szyją

Są wsze chobe cne. Dopinamy do kołnierzyka, torebki,
pantofli. Nadal modne są tzw.
sztuczne kwiaty. Teraz to bukieciki kwiatków przybranych tiulem

z koka rdą, ta k że przy obfit yc h r ę k awa c h . C a ł y f r o n t
zajmują kaskady p ereł. Dla
u łat wei n ia w yb or u pr z ygo towa ła m d la cz y t el n icz ek
kompozycję próbek najmodn i e j s z y c h m a t e r i a ł ó w. To
jest wa żna infor macja przed
rozpoczęciem za kupów.

i aksamitką. Drugie życie mogą
dostać klejnoty rodzinne.
Dzięki nowym technologiom
stworzono wiele gatunków lejących
się tkanin, dających przy upięciu
zaskakujące efekty. Aby to osiągnąć, konieczne są modne szarfy,
wiązadła motające talię i biodra.
Duże kokardy pod szyją i rypsowe

Tkaniny awangardowe
Welur, aksamit, argondyna,
tiul (kolorowy) wiele warstw,
si a t k a z m e t a l icz n ą n it k ą ,
jedwabie d r u kowa ne, latex,
dzianiny powlekane - srebrne
i złote.
Asortyment stroju
Bluzki, koszule, małe sukienki z koronki, wdzianka i sukienki welurowe, etole, bolerka
z kolorowych futerek, spód-
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radośni na święta!
pliski przy welurowych balerinkach
też można nazwać biżuterią.
Buty - żadna inna część garderoby nie mówi o nas kobietach
tyle co one.
Buty, biżuteria, ozdoby
Buty to szpilki, teraz niskie
z wydłużonym noskiem, botki
w st ylu rococo sz nu rowa ne
wstążką, czółenka z weluru,
balerinki z ozdobnymi klamer-

kami, złote sznurowadła, dekoracje z plisek.
Torebki to np. kuferki, koperty,
podkowy, futrzane woreczki - długi włos, zamszowe z ozdobną klapką, hafty na całej powierzchni,
paski - szerokie szarfy i ozdobne
rączki.
Na szyję perły, całe kompozycje, kołnierzyki (hafty, aplikacje),
muszki z kwiatkami, aksamitki
z broszkami, kokardy, wiązadła,
fulary, szaliczki (ok. 2 m), szer. do

6 cm plus długie frędzle.
Talia - paski (2-4 cm), z kryształkami, broszki - bukiety, długie
szarfy atłasowe, kolorowe.
Uwaga! Ozdoby szyi, talii
mogą zabłysnąć przy torebkach
lub na przepasce włosów czy na
biodrach.
Zamiast zakazów, apel, prośba, przypomnienie: Panowie,
jeżeli Wigilia ma uroczysty charakter, jest celebrowana

w domu, proszę Was o klasyczny
garnitur z krawatem i poszetką
w k ieszonc e. M iesz k a ńców
domu, tak jak i gości, obowiązują
wizytowe pantofle. Tylko w górskich schroniskach swetry, golfy
czy dzianinowe bluzy. Dla panów
ogólna zasada jest prosta: Nie
jest dobrze, gdy najlepiej ubrany
w towarzystwie jest kelner.
Z wyrazami serdeczności
Kalina Paroll

fot. archiwum prywatne K.Paroll

Słownik modnych określeń
atłas – słowo pochodzenia perskiego. Szczególnie cienka tkanina jedwabna tkana, o najwyższym połysku
i delikatności. Błyszcząca tylko po prawej stronie. Atłas klapowy – gruby, mięsisty na wykończenie klap smokingu.
welur – materiał jedwabny z włosem. Lśniący, może być maszynowo gnieciony. Początkowo noszony tylko przez
mężczyzn. Stosowany w dodatkach (chusty, szale, torebki), jak i w kompozycjach wyjściowych na przełomie wieków.
żakard – wzorzysty materiał tkany maszynowo. Także dzianina. Stosowany w dywanach, dużych torbach, pantoflach, strojnych żakietach.
gobelin – tkanina dekoracyjna, jednostronna, naśladująca malowidła. Tkana z cienkiej nici wełnianej lub jedwabnej.
Używana na kamizelki.
fular – cienka tkanina jedwabna, bardzo miękka, służy na chusteczki dla panów, szaliczki, krawaty.
aplikacje – rodzaj haftów naszytych na tło i przeniesionych na inny materiał, kompozycja na wszystkich elementach
ubioru wieczorowego.
solejka – spódnica kloszowa, drobno plisowana maszynowo.W zależności od stosowanego materiału – całodzienna
lub wieczorowa. Modne są solejki z jasnych jedwabi i szyfonów.
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Wymarzone wesele

REKLAMA

Organizacja ślubu i wesela to naprawdę poważne przedsięwzięcie.
Przekonali się o tym wszyscy ci, którzy ten magiczny dzień mają już
za sobą. Obecnie ślub i przyjecie weselne to precyzyjnie dobrane
szczegóły, które tworzą idealną i spójną całość. Dzięki temu młoda para,
jak i zaproszeni goście, mają poczucie, że uczestniczą w wyjątkowym
wydarzeniu.
Ci, którzy właśnie rozpoczynają przygotowania, powinni mieć
na uwadze, że przy organizacji tak
ważnego dnia należy podejmować
przemyślane decyzje i wesprzeć
się poradami fachowców. To
w znacznym stopniu ułatwi przygotowania. Warto zaufać ludziom,
którzy będą nam pomocni przy
wszystkich etapach: od wyboru
sukni ślubnej, poprzez kwiaty
i wreszcie oprawę całej ceremonii.
Dekoracje ślubne z roku na rok
odgrywają coraz większe znaczenie przy organizacji ślubu oraz
wesela i dotyczą zarówno ceremonii ślubnej, jak i przyjęcia. Jeżeli
chodzi o ceremonię, to trendem,
który na pewno będzie obecny są
śluby plenerowe, ale również te
tradycyjne mają coraz ciekawszą
oprawę. Drugi element dekoracji
to oprawa sali weselnej. - Tutaj
pomysłów jest bez liku, jednak
spójność, jakość i dbałość o szczegóły to elementy, o których nie
można zapominać i warto zwrócić
się o pomoc do fachowców - jak
twierdzi Beata Krych, autorka

aranżacji i dekoracji kwiatowych.
I oczywiście zwieńczenie całej
stylizacji, czyli kwiaty. Coraz
częściej towarzyszą nam one
w życiu codziennym i w tak ważnym dniu jak ślub również nie
może ich zabraknąć. To one łączą
w jedną całość oprawę ceremonii,
sali weselnej oraz stylizację panny
młodej, która z pięknym bukietem
w ręku olśni przyszłego męża oraz
wszystkich gości.
- Mówiąc o pannie młodej,
to w sezonie 2017 będą królowały suknie lekkie, z miękkimi
gorsetami, idealne do stylizacji
boho i właśnie ślubów plenerowych – doradza Anetta Kamińska, stylistka ślubna. - Moda
ślubna coraz częściej rezygnuje
z ciężkich materiałów, dodatkowych halek na rzecz zwiewności
i naturalności.
Nieodzownym elementem
sukien zgodnych z najnowszymi
trendami powinny być piękne
plecy. Ten efekt można osiągnąć
na wiele sposobów – delikatne
koronki na plecach, ozdobne

guziczki, głębokie dekolty sięgające talii, czy w końcu najmodniejsze w tym sezonie tak
zwane nagie plecy. Są to suknie
wykończone na plecach siateczką
w kolorze skóry z naszytymi
ozdobami. Takie dekolty zwykle
są bardzo głębokie, a naszyte
ozdoby sprawiają wrażenie nałożonych na nagą skórę. Jednak
zawsze – dodaje stylistka – suknia ślubna powinna być idealnie
dobrana do figury, karnacji oraz
charakteru i stylu przyszłej panny młodej. Nawet najpiękniejsza
suknia niewłaściwie dobrana
potrafi popsuć całość stylizacji.
Z pewnością rok 2017 będzie
obfitował w piękne przyjęcia,
wesela i stylizacje, my życzymy
przyszłym parom młodym właściwych decyzji przy wyborze firm,
które będą im towarzyszyć w przygotowaniach do tego wyjątkowego
dnia. Kreatywność, wysoka jakość
obsługi klienta oraz wieloletnie
doświadczenie pozwoli uniknąć
rozczarowań i pozwoli cieszyć się
dniem ślubu bez stresu.
REKLAMA

fot. Karolina Sierant

Dzień „Białej Wstążki” - razem przeciwko przemocy wobec kobiet
Trwają Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, które rozpoczęły
się 25 listopada, a zakończą się
10 grudnia. W ramach tej akcji
obchodzony jest również 6 grudnia Dzień Białej Wstążki, czyli
międzynarodowa kampania „Mężczyźni przeciw przemocy wobec
kobiet!”. Kampania Białej Wstążki
to największa na świecie akcja społeczna, skierowana do mężczyzn,
mająca na celu walkę z przemocą
wobec kobiet. Od lat orędowniczką
akcji w naszym kraju jest Elżbieta
Radziszewska, poseł na Sejm RP:
– Nie stosuję przemocy fizycznej,
ani psychicznej. Gdy taką widzę
reaguję. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla bicia, dla psychicznego
nękania czy dla ekonomicznego
ubezwłasnowolnienia.

Partnerem kampanii jest Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska.
Ponadto w naszym kraju z akcją tą
związani są znani i cenieni mężczyźni. Zasiadają oni w Kapitule
Bractwa Rycerzy „Białej Wstążki”
i są wśród nich między innymi
Artur Barciś, Tomasz Karolak,
Jarosław Kret, Paweł Królikowski,
Wojciech Malajkat, Piotr Marzec
„Liroy”, Conrado Moreno, Borys
Szyc, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk oraz Konrad Wojterkowski.
Celem kapituły jest walka z przemocą wobec kobiet i budowanie
relacji opartych na równości szans.
Jak pokazują wyniki badań, w Polsce rośnie liczba kobiet zabitych na
tle przemocy domowej. Zabójstwa
na tym tle to około 33% wszystkich zabójstw w Polsce. Bardzo

poważnym problemem jest także
przemoc seksualna. Szacuje się,
że molestowania seksualnego
w miejscu pracy doświadcza około
40% kobiet. W Polsce dochodzi do
ujawnienia jedynie około 8% przestępstw seksualnych. Ponad 90%
sprawców pozostaje bezkarnych.
Konieczne są intensywne działania na rzecz walki z przemocą
wobec kobiet.
W ramach tegorocznej kampanii także na ulicach miast powiatu
piotrkowskiego będą rozdawane
skierowane do mężczyzn ulotki
z informacjami o przemocy wobec
kobiet i sposobami włączenia się
do walki z przemocą wobec kobiet
oraz symboliczne białe wstążki.
Kampania Białej Wstążki to
obecnie największa na świecie

kampania społeczna, prowadzona
w ponad 55 krajach, której celem
jest walka z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku
w Kanadzie, kiedy to 100 tys.
mężczyzn w ciągu sześciu tygodni
założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy
nie będą sprawcami przemocy
wobec kobiet i będą reagować
widząc przemoc wobec kobiet.
Z kolei dzień 6 grudnia upamiętnia
wydarzenia z 1989 roku, kiedy
w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet
i ranił 13 innych osób. Sprawca
oświadczył, że zrobił to, bowiem
jego zdaniem kobiety nie powinny
kończyć studiów technicznych
i zajmować miejsca na uczelniach
mężczyznom.
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Gabinet „Wspaniałe ciało” z myślą o swych klientkach i zbliżających się świętach Bożego Narodzenia oraz sylwestrowych zabawach
przygotował ofertę nieinwazyjnych zabiegów poprawiających wygląd twarzy i ciała. Klientki gabinetu mogą także skorzystać ze specjalnej oferty sylwestrowych makijaży.

Piękna twarz i ciało – nie tylko od święta
O tym, jak przygotować skórę naszej twarzy i poprawić wygląd ciała na te wyjątkowe, świąteczne
dni i nie tylko, rozmawiamy z Miriam Palus, ekspertem kosmetologii ze studia urody i kształtowania
sylwetki „Wspaniałe ciało”.
Przed nami święta Bożego
Narodzenia oraz Sylwester –
wiele pań szczególnie w te dni
chciałoby wyglądać wyjątkowo
i atrakcyjnie. Jakim zabiegom
mogłyby się poddać, by ich
efekty przyniosły zadowolenie
z własnego wyglądu?
Szczególnie polecamy zabiegi
z użyciem fal radiowych, body
wrapping i kapsułę spa infrared.
Wszystkie z wymienionych zabiegów, co chciałabym podkreślić, są
zabiegami nieinwazyjnymi, bezpiecznymi, nie mającymi nic wspólnego z działaniami chirurgicznymi.
Fale radiowe pomagają w ujędrnianiu skóry, są bardzo pomocne po kuracjach odchudzających, kiedy skóra
zwykle jest rozciągnięta, wiotka
i pozbawiona napięcia. Fale radiowe
obkurczają włókna kolagenowe.
Działają również antycellulitowo
i wyszczuplająco. Z kolei body
wrapping polega na owinięciu folią
REKLAMA

ciała, posmarowanego odpowiednim preparatem – maską z alg bądź
z owoców, w celu pobudzenia
krążenia krwi i limfy. Po serii
10-15 zabiegów skóra jest napięta, a ciało wymodelowane. Doskonałym uzupełnieniem body
wrappingu jest 30-minutowa
sesja w kapsule spa infrared. To także jedna
z ulubionych przez
nasze klientki form
g ubien ia zbę d nych
centymetrów w obwodach ciała. Można
powiedzieć, iż bez wysiłku zmniejszamy komórki
tłuszczowe relaksując się
słuchaniem muzyki. Kapsuła
zwiększając potliwość poprawia pracę układu limfatyczno-odpornościowego,
redukuje podskórną tkankę tłuszcz ową , u s uwa

toksyny z układu limfatycznego.
A co ze skórą twarzy?
Osobom, które chcą spłycić
głębsze zmarszczki, zmniejszyć
„worki” pod oczami i „kurze
łapki”, podnieść owal twarzy
i podbródka czy ujędrnić skórę na
twarzy także oferujemy zabiegi
z użyciem fal radiowych, których
działanie polega na obkurczaniu
i skracaniu nadmiernie rozciągniętych włókien kolagenowych,
w rezultacie uzyskujemy lifting
twarzy. Efekt jest widoczny już
po pierwszym zabiegu. A w ciągu
następnych dni efekt ten pogłębia się, bowiem skutkiem
użycia fal radiowych
jest pobudzanie fibroblastów do tworzenia kolagenu.
Dodatkowo fale te
pomagają w likwidacji przebarwień,
zmniejszają rozszerzone pory, jak
i są świetną formą
profilaktyki starzenia.

Specjalna oferta to makijaże
sylwestrowe?
Tak, w tym roku w naszej ofercie
znalazły się także makijaże okolicznościowe wykonane przez profesjonalną makijażystkę za pomocą

specjalnie dobranych kosmetyków.
Nie tylko wydobędą one piękno
naszych klientek, ale także będą
trwałe, co jest niezwykle ważne,
gdy wybieramy się na imprezę, która
trwa nawet całą noc.

Gabinet
„Wspaniałe Ciało”
Piotrków Trybunalski
ul. 9 maja 14
tel. 721 751 558
www.wspanialecialo.
com.pl
Kupon rabatowy 15%
na makijaż sylwestrowy w gabinecie
„Wspaniałe Ciało”.

REKLAMA

/ artykuł sponsorowany
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Boże Narodzenie coraz bliżej, już za chwilę zacznie się szał kupowania świątecznych prezentów. Te często bywają nietrafione.
Czy można oddać towar do sklepu jako przyczynę podając jedynie, że „mamie nie spodobał się… na przykład sweter (a nie daj
Boże, telewizor plazmowy...)”?

Nietrafiony prezent? Rzecznik konsumentów radzi
Z pewnością wielu z nas przydarzyła się opisana
wyżej sytuacja. Co wtedy? Czy w ogóle możliwe
jest w takich przypadkach odzyskanie gotówki?
Czy w grę wchodzi jedynie wymiana towaru na
inny? I czy sprzedawca może odmówić nam jakiejkolwiek pomocy?
Jak informuje nas miejski
rzecznik konsumentów w Piotrkowie, zwrot towaru jest możliwy
w ciągu 14 dni, jeżeli kupiliśmy
towar za pomocą środków porozumiewania się na odległość
lub poza siedzibą sprzedawcy.
W pozostałych przypadkach możliwość dokonania zwrotu zależy
od sprzedawcy. - Niektórzy sprzedawcy przyjmują zwrot towaru
w określonym przez siebie terminie i oddają gotówkę, inni
przyjmują towar, ale nie oddają gotówki tylko bony do wykorzystania
w sklepie, jeszcze inni nie przyjmują zwrotów. Każde działanie
jest zgodne z prawem, dlatego
warto przed zakupem upewnić
się czy przyjmowane są zwroty
i na jakich zasadach – mówi Bartłomiej Krasiński.
Może się również okazać, że
towar, który kupiliśmy jest uszkodzony, czego nie zauważyliśmy
przy zakupie. Jeżeli zgłaszamy
reklamację, musimy złożyć do
sprzedawcy „żądanie wynikające
z rękojmi” w ciągu roku od zauważenia wady. Nie ma wymogu
składania reklamacji na piśmie,
jednak jest to najlepszy sposób,
ponieważ mamy wtedy udokumentowane, czego żądaliśmy

i kiedy złożyliśmy reklamację.
Pytaniem, które często zadają
sobie konsumenci jest to, czy można reklamować towar, nie posiadając paragonu, np. na podstawie
dowodu wpłaty generowanego
przez kartę płatniczą. Rzecznik
informuje nas, że do złożenia
reklamacji nie jest konieczne
posiadanie paragonu, ale musimy
pamiętać, że to na konsumencie
ciąży obowiązek wykazania, że
dany towar kupił u sprzedawcy,
u którego chce złożyć reklamację.
Potwierdzenie płatności kartą
płatniczą może stanowić taki
dowód.
Kolejna zagwozdka - czy towar musimy zwrócić do sklepu
w oryginalnym opakowaniu?
Okazuje się, że jeżeli odstępujemy
od umowy zakupu, to jesteśmy
zobowiązani zwrócić wszystko, co
otrzymaliśmy, w tym opakowanie.
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy
odstępujemy od umowy w oparciu
o przepisy o rękojmi, z uwagi na
wadę towaru, która się ujawniła
w trakcie użytkowania, wtedy
nie mamy obowiązku zwracać
opakowania.
Coraz częściej, nie tylko przed
Bożym Narodzeniem, robimy
zakupy przez internet. Okazuje się

jednak, że nie zawsze obowiązuje
„święta” zasada o prawie do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni.
P rawo do odst ą pien ia od
umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorcy lub na odległość
jest w niektórych sytuacjach
niedozwolone lub ograniczone.
Dotyczy to umów:
• o świadczenie usług, jeżel i prze dsiębiorca w ykona ł
w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który przed
rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że
po jego spełnieniu utraci prawo
do odstąpienia od umowy, np.
korepetycje udzielane przez
internet,
• w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych
od przedsiębiorcy i mogących
wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
np. sprzedaż walut obcych,
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
np. zamówienie w e-sklepie
koszulki z zaprojektowanym
przez siebie nadrukiem,
• w których towar szybko ulega
zepsuciu lub ma krótki termin
przydatności do użycia, np.
artykuły spożywcze: owoce,
warzywa, nabiał,
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli
opakowanie to zostało otwarte
po dostarczeniu, np. soczewki
kontaktowe,

• w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami – np. paliwo wlane do
samochodu,
• w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy
sprzedaży, dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30
dni, a wartość zależy od wahań
na rynku, pozostających poza
kontrolą przedsiębiorcy, np.

wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,
• w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca
przyjechał do niego w celu
dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji, np. dostrojenie
odbiornika telewizyjnego.
Wielu z nas z pewnością
skorzysta przed świętami z tzw.
szybkiej pożyczki. Na co zwrócić
uwagę, żeby nie dać się oszukać? - Jeżeli bierzemy pożyczkę
sprawdźmy, jakie są całkowite
koszty pożyczki, to znaczy ile

będziemy musieli oddać - radzi
Bartłomiej Krasiński. - Wysokość oprocentowania pożyczki
nie jest jedynym kosztem i często nie wskazuje na całkowite
koszty, jakie będziemy musieli
ponieść spłacając pożyczkę.
Przedsiębiorcy, udzielając pożyczek, są zobowiązani do podawania informacji o całkowitym
koszcie pożyczki. Jeżeli biorąc
pożyczkę lub k redy t korzystamy z pomocy pośrednika,
zwracajmy uwagę na wysokość
wynagrodzenia jakie będziemy
musieli zapłacić pośrednikowi.

Miejski Rzecznik Konsumentów
Bartłomiej Krasiński
e-mail:
b.krasinski@piotrkow.pl
ul. Sienkiewicza 16a,
pokój nr 25
tel. 44 732-77-75
poniedziałek, środa
12.00 - 15.30
wtorek
7.30 - 12.00
piątek
13.00 - 17.00

13

GWIAZDK A 2016
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Karp i opłatek czy drink na leżaku?
Wbrew pozorom i deklaracjom nie każdy z nas z utęsknieniem czeka
na święta. Okres przedświąteczny w Polsce rozpoczyna się tuż po
1 listopada, nic więc dziwnego, że po kilku tygodniach słuchania
świątecznych piosenek i oglądania reklam z choinką i Mikołajem
wielu z nas ma ochotę po prostu uciec.
A może nie jest to taki zły pomysł, szczególnie dla tych, którzy
zamiast biegać po sklepach za
karpiem i prezentami chcą po prostu
odpocząć.
Najlepszym czasem na zaplanowanie świąt pod palmą jest jesień,
ale uwaga! Jeszcze nie jest za późno! - Od kilku lat obserwujemy, że
zainteresowanie świąteczną ofertą
raczej nie rośnie – mówi Andrzej
Świdziński, prezes biura podróży
Juventur w Piotrkowie Trybunalskim. Czyli Polacy to jednak zdecydowanie tradycjonaliści. - Niezbyt
duża liczba piotrkowian chce spędzać święta poza krajem. Rodziny,
szczególnie te, w których są dzieci,
bardzo chętnie wyjeżdżają za to na
ferie zimowe. Tutaj mamy bardzo
duże zainteresowanie. Inaczej jest
w przypadku okresu świątecznego,
ale dzięki temu ci, którzy jednak
zdecydują się na wyjazd w tym czasie mogą liczyć na bardzo atrakcyjne
ceny - dodaje właściciel Juventuru.
Piotrkowskie biuro od jakieś
już czasu obserwuje wzrost zainteresowania wyjazdami na Karaiby.
REKLAMA

Dużą popularnością cieszy się Dominikana, Kuba, Meksyk. - Oferty
te są bardzo atrakcyjne cenowo.
Jak bardzo atrakcyjne? Tydzień na
Dominikanie już za 3 - 4 tys. zł od
osoby, 10 dni - około 5 tys., 2 tygodnie w egzotycznych klimatach to
wydatek rzędu 6 - 8 tys.
Choć klienci wybierają raczej
tradycyjnie Europę - Hiszpania
(Wyspy Kanaryjskie), Portugalia
(Madera), Cypr, Malta, niektóre
wyspy greckie.
Cena zależy od liczby dni pobytu, po drugie od standardu hotelu, po
trzecie od terminu. Biura podróży
starają się uatrakcyjnić taki wyjazd, organizując uroczyste kolacje
w wieczór wigilijny czy kolacje
sylwestrowe, to oczywiście podnosi
podnosi koszt wycieczki.
Bardzo spadła liczba turystów
decydujących się wypoczywać
w krajach arabskich (Egipt, Tunezja,
Turcja). Jednak nieliczni amatorzy
nadal pozostali. Dziś najpopularniejszy jest Egipt, który gwarantuje
piękną, słoneczną pogodę, wspaniałe plaże. Mniejszą popularno-

ścią cieszy się Tunezja. Z kolei do
bardzo dobrego hotelu w Turcji,
która jest niezwykle atrakcyjnym
celem podróży, można polecieć już
za 1500 zł.
Pamiętać należy też, że Polacy
częściej niż kiedyś jako cel podróży wybierają polskie kurorty.
Poza oczywistościami dotyczącymi
bezpieczeństwa podróżowania,
właściciel piotrkowskiego biura
podróży jako jeden z istotnych
powodów podaje znaczne podniesienie standardu – w kraju powstało
wiele nowych hoteli, również 4i 5-gwiazdkowych.
Warto dodać, że już w listopadzie i grudniu piotrkowianie rezerwują sobie wyjazdy wakacyjne.
Klienci dokonują rezerwacji nawet
z rocznym wyprzedzeniem. Główną przyczyną są oczywiście duże
rabaty, dodatkowe udogodnienia,
bezpłatne ubezpieczenie czy gwarancja niezmiennej ceny. Wśród
atutów wczesnej rezerwacji jest też
możliwość wpłaty jedynie zaliczki
10 - 20% ceny imprezy.
as

Jak wynika z wynika z badań TNS OBOP, święta poza domem spędzają przede
wszystkim ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem, bezdzietni i zarabiających nieco ponad średnią krajową. To właśnie oni najczęściej decydują się na
wyjazdy zagraniczne i wybierają kraje odległe, egzotyczne.

REKLAMA
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Dekoracje świąteczne - zrób to sam!
Święta tuż-tuż. Każdy chciałby poczuć w swoim mieszkaniu
atmosferę świąt. Dekoracje mogą
być tanie, a zarazem oryginalne.
Liczy się pomysł.
Do łask wracają dekoracje
z drewna. Z jednej strony wpisują
się w modny nurt skandynawski,
a z drugiej pokoleniom urodzonym
w czasach PRL przypominają
dzieciństwo. - Drewniane gwiazdy,
zabawki lub inne kształty można

zamówić w internecie już od złotówki, mała puszka dobrej farby
kredowej to koszt 30 zł. Satysfakcja
z własnoręcznie wykonanych ozdób
bezcenna - mówi Agnieszka Stegenda, stockista Annie Sloan w Łodzi.
Mamy dla Was kilka propozycji na
nietypowe świąteczne dekoracje.
Baw się kolorem i kształtem
Kolory świąt to nie tylko
czerwony i zielony. Wykorzystaj
motywy ludowe. Kolorowe ptaki

zawieszone na pomalowanych na
niebiesko gałązkach ozdobią każde
pomieszczenie. Malowanie gałązek
będzie świetną zabawą nawet dla
najmłodszych dzieci, dzięki której
poznawać będą nasze tradycje bożonarodzeniowe.
Łam konwencje
Choinka nie musi być zielona.
Małe, drewniane deseczki różnych
długości, parę drewnianych kwadratów i mamy oryginalne drzewko.
Sposób ułożenia, ilość gałązek
i sposób dekoracji zależy od Twojej
wyobraźni. Taka choinka może stanąć na stole stole i być oryginalnym
świecznikiem.
To, co daje natura
Do udekorowania domu wykorzystaj np. szyszki. Tradycyjny
świąteczny stroik powieszony na
drzwiach wita gości, zachwyca
i zdobi dom na zewnątrz. Taki stroik
może być też ozdobą stołu. Metalowy
drut i kilka szyszek pomalowanych
różnymi kolorami nada mu niepowtarzalnego wyglądu. Stroiki mogą zdobić też ściany. Każdy może wykonać
swoja wersję kolorystyczną, pasująca
np. do jego pokoju.
Czas dla Was
Zaangażuj rodzinę. Nie trzeba wiele, aby przygotować śliczne
błyskotki. A już szczególnie, gdy
w rodzinie są małe dzieci sprawienie
im wielkiej radości i frajdy poprzez
uruchomienie domowej fabryczki
świątecznych ozdób będzie wręcz
obowiązkiem. Zapytaj dzieci, jakie
ozdoby im się podobają i włącz je
w proces projektowania dekoracji. Wyobraźnia dziecka nie ma
ograniczeń, czasami prosta zabawa
z kolorem daje niesamowite efekty.
Tak przygotowane ozdoby mogą być
pamiątką z dzieciństwa przechowywaną przez lata.

Gwiazda – krok po kroku
Do wykonania prostej dekoracji świątecznej
potrzebne będą:
trzy kolory farb Annie Sloan, pędzel, szablon,
gąbka do naczyń , ręcznik papierowy i wosk do
wykończenia projektu.

1

Pomaluj dekorowany przedmiot
pierwszym kolorem, My użyłyśmy
czerwieni Emperor Silk.
Poczekaj aż farba dobrze wyschnie.

2

Nałóż na dekorowany przedmiot szablon,
my użyłyśmy szablonu świeczki i koloru
old white oraz english yellow.
Poczekaj aż farba wyschnie.

3

Nałóż na gąbkę do naczyń niewielką ilość
wosku i okrężnymi ruchami rozprowadź
delikatnie wosk na całej powierzchni,
nadmiar ściągnij ręcznikiem papierowym.

* Pomysł i kreacja - Agnieszka Stegenda, stockista Annie Sloan
z pracowni artystycznej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 76
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Sernik nowojorski

Tekst i foto: M.Gawinecka

Składniki
170 g ciastek, 100 g masła, szczypta
soli, pół łyżeczki mielonego cynamonu, 1 kg twarogu na sernik (potrójnie
mielonego), 180 g cukru, 3 czubate
łyżki mąki pszennej, 3 jajka, 2 żółtka,
200 g gęstej kwaśnej śmietany, sok i
skórka otarta z 1 cytryny.
Na polewę: kilka łyżek jogurtu zmieszanego z cukrem pudrem i sokiem
z cytryny. Do dekoracji borówki
amerykańskie.
Przepis
Ciastka oraz roztopione masło
oraz sól i cynamon zmiksuj w malakserze aż powstanie z nich „mokry piasek”. Wysyp do tortownicy
o średnicy 23 cm, rozprowadź i ubij na
dnie tak, aby powstał kruchy spód. Dno
i boki tortownicy owiń szczelnie folią
aluminiową, tak aby gdy tortownicę
wstawisz do naczynia z wodą dodatkowo chroniła je przed przedostaniem
się jej do tortownicy.

Resztę składników na ciasto
wymieszaj ze sobą, starając się nie napowietrzyć masy zbyt mocno. Chodzi
nam o zwartą kremową strukturę a nie
puszystość. Po dokładnym wymieszaniu, możesz jeszcze dodatkowo
uderzyć kilkakrotnie miską o blat,
aby uwolnić z masy bąbelki powietrza.
Całość przelej do tortownicy.
Ciasto będziemy piec w kąpieli
wodnej. To sprawia, że jest ono jeszcze
bardziej kremowe. Piekarnik nagrzej
do temperatury 170 C. Przygotuj naczynie większe od tortownicy. Zagotuj
wodę, wlej ją do naczynia, w takiej
ilości, aby sięgała ona przynajmniej do
1/2-3/4 tortownicy po wstawieniu do
kąpieli wodnej. Naczynie z wodą wraz
z tortownicą umieść w nagrzanym
piekarniku. Piecz w temperaturze 170
C przez 45 minut, następnie zmniejsz
temperaturę do 160 stopni i piecz
kolejne 45-50 minut.
Po upieczeniu, ciasto najlepiej
zostawić w formie jeszcze w wyłączonym piekarniku przez kolejną godzinę.
Ja po ostudzeniu wstawiam je jeszcze
do lodówki. Gdy się trochę ochłodzi
jest najlepsze,
Posmaruj polewą wierzch ciasta,
posyp borówkami i… słuchaj jak
wszyscy mruczą z zachwytu podczas
jedzenia ;-)
Więcej kulinarnych inspiracji na
www.patynowy.pl
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Wesołych Świąt!
Super oferta!
sprzedaż drewna
opałowego po
promocyjnych cenach
„Sklejki” Piotrków Tryb.
sklep zakładowy

ul. Roosevelta 28
www. sklejkapiotrkow.pl
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