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JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED 

CHOROBĄ? 

 

Mamy już listopad. Pogoda zmienia się diametralnie. Poranna szaruga 

nakazuje nam ubrać się jak najcieplej, a popołudniowe słońce obdarowuje 

nas jeszcze gorącymi promieniami.  

Co zrobić by nie męczyć się z szalejącą o tej porze roku grypą, tylko cieszyć 

się piękną choć zdradliwą pogodą?   

Oto kilka wskazówek, do których warto się zastosować: 

 

1. Przede wszystkim należy unikać dużych skupisk ludzkich, w których na pewno są 

osoby przeziębione. 

 

2. Zaleca się ubierać stosownie do pogody, czyli na tak zwaną cebulkę. To zapewnia 

zatrzymanie ciepła w zimne dni lub też ochłodzenie się poprzez zdjęcie jednej 

z warstw. 



 
JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED CHOROBĄ? 

3. Jeść dużo warzyw i owoców, zwłaszcza pomarańczowych  

i czerwonych, ponieważ zawierają dużo karotenoidów  

i antyoksydantów, które chronią nasz organizm przed drobnoustrojami 

chorobotwórczymi. 

 

4. Pamiętać o codziennych, kilkuminutowych ćwiczeniach fizycznych, gdyż podstawą 

zdrowia jest również układ odpornościowy. 

 

5. Unikać przewlekłego stresu, który sprawia, że organizm nasz bombardowany jest 

przez adrenalinę i hormony kory nadnerczy, które upośledzają odporność 

i zwiększają podatność organizmu na infekcję. 

 

 

6. Podstawą zdrowia jest również sen. Nie należy go sobie żałować. Zimową porą, gdy 

szybko zaczyna robić się ciemno, a nasz organizm domaga się odpoczynku, to nie 

walczmy z tym. Prześpijmy się.  

 

7. Myć ręce - nie tylko po wyjściu z toalety, ale też po przyjściu do domu. 

 

 

8. Używać chusteczek higienicznych - po użyciu od razu je wyrzucać, nie rozkładać ich 

po kątach mieszkania. 

 

9. Spacerować - zażywać ruchu codziennie, nawet w największą niepogodę, 

przynajmniej przez pół godziny. 

 

10. Zawsze jeść ciepłe i świeże posiłki. 

 



  



PRZEPISY 

Omlet 
 

Czas przygotowania: 15 minut 

Ilość porcji: 1 

 

Składniki 

 2 jajka 

 2 plasterki wędliny 

 garść tartego żółtego sera 

 łyżka masła 

 przyprawy  

Etapy przygotowania 

Jajka roztrzepujemy w misce. Wędliny kroimy w drobną kostkę. Rozgrzewamy na patelni 

masło i wlewamy jajka. Manewrujemy patelnią, by masa równo się ścieła. Gdy ma już lekko 

ścięty spód przykrywamy pokrywką na 1-2 min. Odstawiamy patelnię na bok, nie wyłączamy 

gazu. Omlet posypujemy na połowie wędliną i składamy w miarę na pół, by lekko było widać 

co jest w środku. Posypujemy serem, wstawiamy znów na gaz trochę zmniejszony  

i przykrywamy pokrywką. Gdy ser się rozpuści, zsuwamy omlet na talerz. Zamiast wędliny 

można dodać np. pomidora, ale ważne żeby w środku był tylko jeden składnik, ponieważ przy 

większej masie omlet porwałby się przy składaniu.  
 

 

  



PRZEPISY 

Ciastka 

z czekoladą 

Składniki: 

-1margaryna 

-1/2 szklanki cukru 

-1 jajo 

-2,5 szklanki mąki 

-2 łyżeczki proszku do pieczenia 

-1/2 łyżeczki soli 

-1,5 czekolady 

 

Etapy przygotowania: 

Margarynę wraz z cukrem zmiksować, następnie dodać jajko oraz mąkę, wsypać sól oraz 

proszek do pieczenia. Na końcu czekoladę pokroić na małe kawałeczki i wymieszać 

z ciastem. Piec przez 20 minut w temperaturze 120 stopni. 

  



HALLOWEEN 

 

Zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu 

krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia 

do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. 

Gdzie obchodzimy Halloween? 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii 

 i Wielkiej Brytanii. Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie 

Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się 

 w latach 90. 

Symbole związane z tym świętem 

Głównym symbolem święta jest świecąca w środku dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne 

popularne symbole to duchy, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa 

owoców i nasion (Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według tej drugiej 

teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Sądzi się,  

iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się  

w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Po 835 roku pod wpływem 

chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została 

przeniesiona z maja na 1 listopada. 

  



HALLOWEEN 

 

 

Skąd pochodzi nazwa?  

Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli 

wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich Świętych. 

Różne zabawy związane z tym świętem 

Cukierek albo psikus  

Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa cukierek albo psikus. Dzieci chodzą 

 z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać 

cukierka, otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. 

Apple bobbing  

W tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek pływających w miednicy 

 z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie, ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. 

Kontrowersje 

Noc z 31 października na 1 listopada jest ważnym świętem w Kościele Szatana. Z tegoż 

powodu Kościół rzymskokatolicki potępia Halloween i utożsamia je z kultem szatana. 

Przejawem takiej postawy są np. przemarsze „HolyWins” (w wolnym tłumaczeniu – „święty 

zwycięża”) organizowane przez katolicką Wspólnotę Emmanuel. 

 

 

  



STRASZNE HISTORIE 
Oto parę historii dla przyjemnego dreszczyku, który pobudzi waszą wyobraźnię na Haloween. 

Dobranoc... 

Zabawa w Chowanego 
W 1990 roku pewna para wzięła ślub... 

Wesele urządzili w wielkim starym domu.  

Po godzinie 24 ludzie już trochę podpici,  

urządzili sobie zabawę w chowanego.  

Pan młody szukał, więc wszyscy się schowali.  

Po kilku godzinach zabawy znaleziono wszystkich 

 oprócz panny młodej...  

Szukano jej dalej, lecz jej nie znaleziono...  

Kilka lat później pan młody ułożył sobie życie na nowo... 

W 2007 roku pewna sprzątaczka, która sprzątała  

stary dom znalazła na strychu w wielkiej skrzyni szczątki kobiety w sukni ślubnej...  

Najprawdopodobniej panna młoda schowała się w skrzyni 

 i przez przypadek zatrzasnęła, lecz przez grube wieko skrzyni nikt nie usłyszał jej krzyku... 

Gadanie przez sen 
Ta historia nie jest bardzo długa ani dramatyczna, ale jest prawdziwa.  

Leżałam w łóżku ze swoim chłopakiem. Od dłuższego czasu spał. 

Nagle zaczął chichotać. On nie robi tego zbyt często. 

„Z czego się śmiejesz, skarbie?" - spytałam go. 

Uśmiechnął się i odparł: 

„Z mężczyzny na suficie“. 

Wiem, że to był tylko senny bełkot, ale tej nocy już nie spałam.  



STRASZNE HISTORIE 

Pewnego Wieczoru.... 
 

Pewnego wieczoru para nastolatków urządziła sobie romantyczny wieczór w samochodzie, 

zaparkowanym w lesie, daleko od miasta, w ciszy. Nagle muzykę z radia przerwał komunikat, 

mówiący o tym, że z pobliskiego więzienia zbiegł psychopatyczny morderca, ma broń i jest 

skrajnie niebezpieczny. Dziewczyna zaczęła błagać chłopaka, aby odjechali, bo się bardzo 

boi. 

 

Chłopak w końcu zgodził się, powiedział tylko, że musi na chwilę oddalić się za potrzebą, 

zanim odjadą. Powiedział również, aby pod żadnym pozorem nie otwierała drzwi i nie 

wychodziła z samochodu, dopóki on nie wróci. Kiedy po kilkudziesięciu minutach nadal go 

nie było, zdecydowała, że pójdzie go poszukać. Jednocześnie zauważyła, że zabrał kluczyki.  

 

Właśnie wtedy usłyszała dziwny, nienaturalny krzyk, dobiegający z zewnątrz. Przestraszyła 

się jeszcze bardziej i wtuliła się w tylną kanapę. Po chwili dźwięk ustał, a jego miejsce zajęły 

inne. Zupełnie jakby coś stukało w dach samochodu. Dziewczyna była śmiertelnie 

przerażona, nawet nie miała odwagi spojrzeć w okno samochodu, tylko płakała na tylnej 

kanapie i czekała. 

 

Minęły długie godziny, dziwne uderzenia to milkły, to rozbrzmiewały na nowo... ale nic 

innego się nie działo. 

 

Dziewczyna podjęła decyzję, że nie może tak siedzieć, musi wyjść i poprosić o pomoc na 

najbliższej stacji benzynowej. Otworzyła drzwi i wyskoczyła na leśną, piaszczystą drogę. 

Po przebiegnięciu kilkunastu metrów obejrzała się i zobaczyła... że jej chłopak jest 

powieszony na gałęzi nad samochodem, a jego buty stukają o dach, w miarę jak ciało buja się 

na sznurze. Bam... Bam... i znów, i jeszcze...  

Ślady na śniegu  

Śnieg wreszcie przestał padać, ale zdążył już pokryć ziemię wokół mojego domu białą 

pierzynką. Szkoły zamknięte, pracownicy w domach, drogi nieprzejezdne. Dlatego musiałem 

wpuścić tego faceta, no bo kto zostawiłby na tym mrozie człowieka, który przyszedł 

po pomoc? Cały dygotał, był mokry od śniegu. Ale to dziwne, że nie widziałem żadnych 

śladów stóp prowadzących do mojego domu kiedy go wpuszczałem. Pewnie po prostu ich nie 

zauważyłem. 



STRASZNE HISTORIE 

Ten facet jest... dziwny. Czuję że mnie obserwuje, ale kiedy się odwracam, on tylko patrzy 

przed siebie. Nic nie mówi. Chyba też nic nie zjadł. Tylko siedzi, dygocze, a z jego włosów 

i ubrania kapie woda. Nie mogę przestać myśleć o tych śladach, więc wracam do drzwi 

frontowych. Odkąd ten facet tu przyszedł, śnieg już nie pada, ale nie widzę żadnych śladów 

stóp. 

 

Zaraz, jednak są. Są ślady. Ale nie prowadzą z ulicy. Sprawdzam po drugiej stronie domu, 

i rzeczywiście, są tam ślady stóp. Wodzę za nimi wzrokiem: z ganku, przez podwórze, 

między drzewami, wtedy się kończą. Na starej studni, która była już zabita deskami kiedy się 

tu wprowadziłem. Mrużąc oczy mogę dostrzec, że deski zostały zerwane. 

 

Za plecami słyszę miarowe kap, kap, kap...  

 

 

 

Droga na przystanek 
 

Był mroźny zimowy poranek, ziemia była pokryta grubą warstwą świeżego śniegu. Drzewa 

i dachy wyglądały pięknie, jak przykryte śnieżnobiałą pierzynką. Dojeżdżam do pracy 

autobusem, co oznaczało że czeka mnie piętnastominutowy spacer leśną ścieżką na 

przystanek (mieszkam na wsi).  

 

Idąc ścieżką czułem jak świeży śnieg przyjemnie chrzęści mi pod stopami. Ale w pewnym 

momencie nadepnąłem na coś miękkiego, wcale nie przypominającego śniegu. Pomyślałem, 

że to po prostu stare, namokłe liście i poszedłem dalej. Chodziłem tą trasą codziennie, więc 

często natykałem się na to miejsce. Powodowało we mnie dość nieprzyjemne uczucie - to 

chrupiąco-gąbczaste coś wydawało się dość obrzydliwe - więc starałem się je omijać. 

Oczywiście, czasem przypominałem sobie o tym dopiero kiedy już poczułem to pod  nogami.  

 

Kilka tygodni późnej, kiedy stopniał śnieg, przeczytałem w gazecie artykuł. W lesie, na 

ścieżce którą chodziłem, znaleziono zwłoki zamordowanej kobiety. Policja nie mogła jej 

zidentyfikować, bo ciało było całe zadeptane.  



DZIEŃ WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko ochodzą.." 
~Jan Twardowski 

 

Wszystkich Świętych   

 
- jest rzymskokatolicką uroczystością obchodzoną 1 listopada ku czci wszystkich zmarłych 

i nieznanych świętych.  

 
 

 

Ważne informajce: 

 
- Uroczystość ta wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, ktorzy oddawali życie dla 

wiary w Chrystusa 

 

- Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja, kiedy to papież Bonifacy IV w 610 roku 

poświęcił Panteon  na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników 

 

- W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie 

tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła Katolickiego. Tym samym święto to 

rozszerzono na cały Kościół.  

 

- Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, w związku z czym wiele 

osób przemierza wiele kilometrów, aby tylko móc odwiedzieć groby swoich bliskich. Jest to 

wyraz pamięci i oddania czci zmarłym. 

 

Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest 

dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i wielu 

innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, 

którzy odeszli już z tego świata. 

 

  



11 LISTOPADA 
Narodowe Święto Niepodległości w oczach uczniów 
  

Już niedługo jak co roku będziemy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Z tej 

okazji przeprowadziliśmy anonimową ankietę w klasie I w, najlepsze (naszym zdaniem) 

odpowiedzi możecie przeczytać poniżej. 

  

1. Podaj datę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

  
- „11 listopada 1918 r.” 

  

2. Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość? 
  

- „Po 123 latach ” 

  

3. Jakie państwa brały udział w rozbiorach Polski? 
  

- „Rosja, Prusy, Austria” 

  

4. Czy obchodzisz Narodowe Święto Niepodległości w jakiś szczególny 

sposób? Jaki? 

  
- „Tak, oglądam w telewizji obchody tej uroczystości, wywieszam flagę przed domem.” 

  

5. Jakie znaczenie ma dla Ciebie to święto? 
  

    - „Narodowe Święto Niepodległości ma dla mnie ogromne znacznie, gdyż jestem patriotą, 

a jest to święto państwowe.” 

  

  

Wyróżniona odpowiedź na pytanie nr 2 (Po ilu latach Polska odzyskała 

niepodległość?): 
  

- „ KOCHAM POLSKĘ !!!  Według mnie Polska była i jest niepodległa, tylko siły wroga 

wdarły się do naszego kochanego państwa.” 

  

  

  

Serdecznie dziękujemy klasie I w za pomoc. 
  



KĄCIK POETYCKI 
 

 

 

 

 

 

 

"[...] październikowe i ostre powietrze 

lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu. 

wsiąść do nocnego, pustego tramwaju, 

drzemać tuż przy swym barwnym odbiciu 

w zawilgoconej szybie - jechać, drzemać." 

M.Ś. 

 

Dzisiaj do kąta stawiamy Marcina Świetlickiego. 

Jako jego zagorzała fanka chcę zachęcić wszystkich 

wielbicieli poezji do zapoznania się z dziełami 

Świetlików! 

Niech wam jesień będzie miła 

- nastały ciężkie czasy dla marzycieli. 

~Adrianna Głuszczuk 

  



KĄCIK POETYCKI 

*** (Blachy liści) 

Marcin Świetlicki 

 

Blachy liści na blachę ziemi. 

Myszy liści po zwiędłych myszach. 

Chłód.                 Chłód. 

Już krwawe szmaty wgrzebane głęboko. 

Świeży zimowy jasny w dłoni nóż. 

 

"Listopad" 

Marcin Świetlicki 

 

Listopad, niemal koniec świata, kilka 

minut przed zmierzchem.  

Schroniłem się w kawiarni, siadłem tyłem 

do światła.  

Wolne? Zajęte - odpowiadam, rzucam 

kurtkę na to drugie krzesło.  

 

Och, gotów jestem już wyjść z tego miasta, 

ręce wytrzeć o  

liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta  

wytrzeć o liście, wyjdź ze mną, zobaczysz.  

 

Znudzimy się i pozabijamy po tygodniu, 

ale pomyśl o tych  

łunach, które pozostawimy za sobą, o tych 

wszystkich miejscach  

i kobietach, mężczyznach; pomyśl - z jaką 

ulgą  

 

będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju, 

na najwyższym piętrze,  

a nasze krzyki dotrą na pewno aż na  

portiernię. Wolne? Już, już za chwilę 

będzie wolne - odpowiadam.  

Zmierzch. 

 

"Kłamanie" 

Marcin Świetlicki 

- dla Brylewskiego -  

 

Kłamie poranek.  

Kłamie alkohol.  

Kłamie saksofon.  

Trolejbus kłamie.  

Wielka zdrada.  

Wielka zdrada.  

Zostaliśmy sami.  

 

I tylko  

umarły  

nie kłamie.   



KĄCIK POETYCKI 

 

 

 

 

 

 

"Palenie" 

Marcin Świetlicki 

 

Pytam: dlaczego niepalący  

wsiadają bez skrupułów do przedziałów  

dla palących? Czemu chcą dominować? Czemu  

są wiecznie urażeni?  

 

Mój mały przyjacielu, papierosie.  

Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek.  

Niszczmy się nawzajem, czule  

zobowiązani.  

 

Pytam: dlaczego niepalący  

nie doceniają naszej samotności,  

naszej niemądrej odwagi, naszego  

żaru, popiołu? 

  



 

ANDRZEJKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to są Andrzejki ? 

Andrzejki (Jedrzejki, Jedrzejowki) to wieczór wróżb odbywający się w nocy z 29 na 30 

listopada w Wigilie św. Andrzeja (patrona Szkocji, Grecji i Rosji). Ich data zazwyczaj 

wypada na początku Adwentu. Dawniej, Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy 

przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się od zabaw. 

 

Andrzejkowe wróżby  

- dziewczyny siały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopii, które później 

zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu przyszłego  męża. 

Zwyczaj ten jest najczęściej praktykowany na Kresach Wschodnich. 

 - jeśli ucięta w Andrzejki gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, 

dziewczyna mogła  liczyć na rychłe za mąż pójście. 

 - panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami. 

Dziewczyna, do której gąsior podszedł (lub skubnął) jako pierwszy, miała wyjść za mąż. 

Zwyczaj ten jest praktykowany najczęściej na Kujawach i w Małopolsce. 

- dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem, a nastepnie wpuszczały do izby 

psa. Ta dziewczyna, której placek został zjedzony jako pierwszy miała wyjść za mąż. Wróżba 

ta jest najbardziej znana na Mazowszu. 

  



RELACJA Z BIEGÓW 
Dnia dziesiątego października nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowych 

indywidualnych Biegach Przełajowych. Jak co roku w Trzebiechowie młodzież klas 

ponadgimnazjalnych walczyła o miejsce w pierwszej dziesiątce. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze szkoły wyjechaliśmy około godziny dziesiątej pod opieką Pani Karoliny 

Madejskiej i Pana Marcina Grześkowiaka. Było bardzo słonecznie, zatem nie musieliśmy się 

martwić o warunki, w jakich będziemy biegać. Kiedy autokar dotarł na miejsce, każdy z nas 

mógł się spokojnie przebrać w trzebiechowskim gimnazjum. O godzinie 11:30 zaczął się bieg 

chłopców, chwilę później wyruszyły dziewczyny. W sumie w zawodach wzięło udział około 

40 dziewczyn i 35 chłopaków - w tym młodzież z LO Sulechów, ZSP Sulechów oraz LO 

Czerwieńsk. Spośród naszych uczniów do dalszego etapu dostali się :  

Daria Trojanowska ( I miejsce)  

Kinga Dobrowolska ( III miejsce)  

Martyna Matuszewska (VIII miejsce) 

 Artur Rapicki ( II miejsce) 

Marcin Drupka ( III miejsce).  

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Kinga Dobrowolska 



Ż ARTY KAROLKA 

„W dalszym ciągu nie wiem po co to zamieszczamy” 

~Bartosz Socha 

- Jak nazywa się stan w USA, gdzie 

rozdają koty? 

    - Dakota. 

 

- Co robi grubas z ciężarkami na dachu? 

    - Zrzuca kilogramy. 

 

- Jaka jest ulubiona szynka złodzieja? 

    - Wędzona. 

 

- Dlaczego San Marino strzeliło nam 

bramkę? 

    - Bo kelner dobrze podał. 

 

- Czym różnią się fajerwerki od naszej 

reprezentacji? 

    - Fajerwerki strzelają. 

 

 

 - Gdzie spędza się urodziny? 

    - U rodziny. 

 

 - Co mówi czasownika do czasownika? 

    - Przypadek, nie sądzę. 

 

- Jakiego kanału nie oglądają kibice Legii 

Warszawa? 

    - TVP Polonia. 

 

Pani na polskim pyta Jasia: 

    - Jasiu, skąd się wzięło oświecenie? 

    - Z lampy. 

 

Idą dwa wielbłądy i nagle jeden mówi: 

      - Nie garb się! 

  



SEKCJA SPORTOWA 
REMIS JUNIORÓW W LUBSKU 

Drużyna juniorów starszych Lecha  w 10 kolejce Okręgowej Ligi Juniorów zremisowała 

w wyjazdowym spotkaniu z Budowlanymi Lubsko 1:1 (1:1). 

Mecz rozpoczął się dla sulechowskiego zespołu znakomicie,bo już w 30 sekundzie 

Sulechowianie zdobyli przewagę. Podanie Adriana Dmitriewa wykorzystał Karol Piotrowski, 

zdobywając punkt. Do końca meczu trwała zacięta walka. Obydwie drużyny dawały z siebie 

wszystko, lecz nie potrafiły zdobyć bramki. W 45 minucie gospodarze wykonali rzut wolny z 

20 metrów i tym zremisowali. Do końca spotkania trwał wyrównany pojedynek. Mecz 

zakończył się wynikiem 1:1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne zwycięstwo zawodniczek MLKS Roltex Zawiszy Sulechów! 

 Jest to ich trzeci wygrany mecz w sezonie ligowym 2013/2014. Tym razem po przeciwnej 

stronie siatki stały siatkarki z MUKS Sparta Warszawa. Spartanki grały poniżej oczekiwań, 

 a Zawiszanki dzięki swojej technice nie dały się przeciwniczkom. 

  



SEKCJA SPORTOWA 

Stelmet Falubaz Zielona Góra drużynowym mistrzem polski w 2013r.  

22.09.2013r. w Zielonej Górze przy W69 miał odbyć się mecz pomiędzy Falubazem 

 a Apatorem. Żużlowcy falubazu odebrali tegodnią złote medale drużynowego mistrza Polski. 

Ekipa z Torunia odmówiła jazdy i oddała mecz walkowerem. Cieszymy sie z zwycięstwa 

naszej drużyny, jednak czujemy duży niedosyt po tym, iż mecz się nie odbył i Toruń po 

prostu się poddał. Mamy nadzieję, że taka sytuacja nigdy więcej się powtórzy. 

Gratulujemy złotych medali i z niecierpliwością czekamy do rozpoczęcia się następnego 

sezonu w kwietniu 2014r. 

CAŁY ŚWIAT JUŻ WIE FALUBAZ MISTRZEM JEST 

SŁYCHAĆ GŁOŚNY ŚPIEW MY BAWIMY SIĘ LA LA LA LA 

LA! 

  



 

Cały zespół 

Serdecznie pozdrawia 

I życzy przerażającego 

Halloween! 
 


