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Kleszczów

Nie zabraknie mi determinacji
W jednym z wcześniejszych wydań naszej Gazety, zacytowaliśmy wypowiedź 
Sławomira Chojnowskiego, Wójta Gminy Kleszczów, dotyczącą strategii roz-
woju tej gminy. Z wójtem rozmawialiśmy przy okazji spotkania Sławomira 
Chojnowskiego z prof. Markowskim, głównym twórcą Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Łódzkiego. Wydawało nam się wtedy, że inicjatywa wójta - jaką był 
zamiar wprzęgnięcia świata nauki do planowania rozwoju gminy - spotka się 
z przychylnością pozostałych członków władz gminy, w tym przede wszyst-
kim rady gminy. Tym większe było nasze zdziwienie, gdy dowiedzieliśmy się, 
że rada gminy odrzuciła wniosek wójta o przystąpienie do tworzenia strategii. 
Naszą rolą nie jest politykowanie, czy wywieranie wpływu na demokratycznie 
wybraną władzę. Naszym zadaniem jest informowanie. Postanowiliśmy więc 
spytać włodarza gminy Kleszczów o przyczyny tego stanu. Sądzimy, że nawet 
tak bogatej gminie, jaką jest Kleszczów, nie stać na nieplanowanie swojego 
rozwoju.                    Szerzej na str. 8.

70. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego
70 lat temu miał miejsce jeden z największych aktów polskiego czynu zbroj-
nego w czasie II wojny światowej - Powstanie Warszawskie. Powstanie, które 
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. trwało 63 dni.              Szerzej na str. 6. 

Czynne: 

Pon-Pt 9-17; Sob 9-14
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5a

tel. 888 69 20 39, tel. 46 895 16 45

Książki I Mapy I Art. szkolne I Art. papiernicze I Druki Akcydensowe
1989 r.

Zapraszamy!

PODRĘCZNIKI
Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!
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Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony 
   grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub 
PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH

 www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

RABATY NA W
ESELA

od stycznia do maja
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topad

REKLAMA

Piotrków Trybunalski

W

Wydawca, w związku z dynamicznym 
rozwojem,  poszukuje dynamicznych 

i kreatywnych osób 

z Bełchatowa, Tomaszowa Maz., 
Radomska oraz Łodzi

do współpracy przy tworzeniu Gazety, 
a w szczególności sprzedaży powierzchni 

reklamowych. 
CV prosimy przesyłać na adres Redakcji:

rekrutacja@gazeta-wiesci.pl

Wieści
Gazeta Regionalna

Jak informuje Mał-
gorzata Majczyna, Dy-
rektor Biura Inwestycji i 
Remontów, termin zakoń-
czenia inwestycji, który 
przypada na koniec lip-
ca, nie jest zagrożony.  
- W minionym tygodniu 
położono ostatnią war-
stwę asfaltu. Obecnie pro-
wadzone są prace przy 
spoinowaniu płyt chod-
nikowych, przy murku 

Koniec remontu 
POW coraz bliżej
Do  biega końca kompleksowa przebudowa jednej z ważniejszych ulic w mieście.  

oporowym, oświetleniu - 
mówi dyrektor Majczyna.  
Zakończenie inwesty-
cji nie oznacza jednak 
otwarcia jezdni dla ruchu.  
- Aby móc tego dokonać 
musimy odebrać wszystkie 
prace oraz uzyskać, wyma-
gane prawem, pozwolenie 
na użytkowanie drogi. Te 
procedury mogą potrwać 
nawet do 30 dni - zazna-
cza Małgorzata Majczyna.  

Mimo to inwestycja za-
kończy się o około półto-
ra miesiąca wcześniej niż 
pierwotnie planowano.  
Przypominamy, że w ra-
mach inwestycji przebudo-
wano również infrastruk-
turę podziemną: wodociąg, 
kanalizację sanitarną i 
deszczową oraz sieć elek-
tryczną. Całkowity koszt 
prac to 6 mln 555 tys. 900 
zł.

W każdym z dwóch 
niepodpiwniczonych, trzy-
kondygnacyjnych, jed-
noklatkowych budynków 
znajdzie się po 14 miesz-
kań o zróżnicowanym me-
trażu. Komunalne domy 
wielorodzinne są budo-
wane w oparciu o „stary” 
projekt techniczny, na ba-
zie którego na tym samym 
osiedlu powstały trzy bu-

Kleszczów

Budowa 
gminnych mieszkań
Na osiedlu „Łuszczanowice” trwają prace, związane z budową dwóch wielo-
rodzinnych budynków komunalnych. 

dynki, oddane do użytku 
w 2009 roku. W ramach 
tej inwestycji powstanie 
też zespół garażowy na 
20 stanowisk oraz infra-
struktura towarzysząca 
(chodniki, dojścia do bu-
dynków, miejsca parkin-
gowe, dojazd do garaży). 
Wykonawcą inwestycji 
jest konsorcjum utworzone 
przez dwie firmy – Przed-

siębiorstwo Budowlano-
-Usługowe „Wiktor” sp. j. 
z Radomska oraz Cz.P.B.P. 
„Przemysłówka” S.A. z 
Częstochowy.

Komunalne budynki 
mają powstać do końca 
lipca 2015 roku, a wartość 
brutto tej inwestycji to 
5.592.402 zł.

JS
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Bełchatów

W

ekran 5,5 x 3 m • świetne drinki • filmowe menu
sobota 2.08. godz. 21.00

po filmie wieczór taneczny • wstęp wolny
ul. Narutowicza 40, Piotrków Trybunalski

prowadzi Andrzej Ziębakowski

Ethan Hawke 
Julie Delpy

PRZED
WSCHODEM
SŁOŃCA

kino w rytmie lata!kino w rytmie lata!

reżyseria: 
Richard Linklater

Tego rodzaju projekcje filmowe, to przede 
wszystkim doskonała okazja do obejrzenia 
wybitnych filmów w niecodziennych warun-
kach. Urokliwa atmosfera, jaką tworzą bez 
wątpienia ciepłe letnie wieczory, w połączeniu  
ze specjalnie wybranym repertuarem filmo-
wym, wprowadzą widza w niepowtarzalny 
oraz unikalny nastrój wybitnego, artystyczne-
go kina, jakie GulJana przygotowała dla swo-
ich gości. Wybrane obrazy ze względu na mi-
strzowskie kreacje aktorów, zaspokoją nawet 
najbardziej wymagających kinomanów.

Drugiego sierpnia, o godz. 21.00 Restau-
racja GulJana & MetropoliSpa zapraszają 
wszystkich piotrkowian na inaugurację filmo-
wego lata na wielkim ekranie. W specjalnie 
zaaranżowanym plenerowym kinie będzie 
można nie tylko obejrzeć film (na ekranie wiel-
kości 5,5x3 m), wygodnie usiąść na specjalnie 
przygotowanych kinowych kanapach, ale też 
spróbować specjałów nowego szefa kuchni 
GulJany z „Filmowego Menu”.  

Pierwszą projekcją kina pod gwiazda-
mi będzie, cieszący się ogromnym uznaniem 
widzów i krytyki, legendarny romans Ri-
chard Linklatera - „Przed wschodem słońca”,  
ze wspaniałymi kreacjami Ethana Hawke oraz 

Julie Delpy. I choć słowo „kocham” nie pada  
w filmie ani razu, fabuła filmu w niepowtarzal-
ny sposób uzmysławia widzom, że bohatero-
wie są dla siebie stworzeni. Erotyzm i wza-
jemna fascynacja miesza się z nieśmiałością  
i niepewnością. Film po prostu niezwykle 
piękny – w sam raz na romantyczny wieczór w 
plenerowym kinie. 

W repertuarze letniego kina GulJana zna-
lazły się również takie uznane obrazy, jak: 
„Ukryte Pragnienia” z Liv Tyler i Jeremym 
Ironsem (9.08.), „Żywot Briana” – genialnego 
teamu Monty Pythona z Johnem Cleesem i Eri-
ciem Idle (16.08.), „Kiedy Harry poznał Sally”  
z Meg Ryan i Billym Crystalem (23.08.) oraz 
pełen kubańskich rytmów „Buena Vista Social 
Club” (30.08.).  Warto przyjść i zobaczyć!

Darmowe projekcje rozpoczną się w każ-
dą sobotę sierpnia, o godz. 21:00, po których 
organizatorzy zapraszają na filmowe wieczory 
taneczne, świetne drinki i znakomite jedzenie!

LETNIE KINO „GULJANA”
Restauracja & MetropoliSpa GulJana, to miejsca, które winny być znane nie 
tylko miłośnikom smacznego jedzenia i relaksujących zabiegów odnowy. 
GulJana, to również dobry wybór biznesowych spotkań, czy zabawy z przy-
jaciółmi na dyskotekach, wieczorach tanecznych lub koncertach. W sierpniu 
będzie to także organizator plenerowego, letniego kina pod gwiazdami.

Konkurs dla Gości GulJany z okazji 1 urodzin!
Odwiedź nasz profil na Facebooku, opisz w cieka-

wy sposób swoje wrażenia z pobytu w Restauracji 

GulJana i zostań szczęśliwcem, który wylosuje bi-

let na relaksujące zabiegi w MetropoliSPA!

Uroczyste otwarcie no-
wego szlaku rowerowego od-
było się 13 lipca 2014 r. Z tej 
okazji Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie zorganizowa-
ło Powiatowy Ekologiczny 
Rajd Rowerowy ze startem na 
Słoku i finiszem przed Górą 
Kamieńsk. Gościem specjal-
nym rowerowej imprezy była 
Karolina Grzybowska - wi-
cemistrzyni w klasyfikacji 
generalnej MTB. Nowy szlak 
rowerowy Słok – Góra Ka-
mieńsk ma długość prawie 
8 km i biegnie poprzez lasy 
i łąki wzdłuż rzeki Widawki 
do drogi Kalisko - Łękińsko. 
Łączna długość ścieżki rowe-
rowej od Bełchatowa do Góry 
Kamieńsk to prawie 16 km. 

Szlak rowerowy 
Słok-Góra Kamieńsk
Nowy szlak rowerowy Słok-Góra Kamieńsk jest już otwarty.

REKLAMA

Dzięki nowelizacji usta-
wy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o usługach płatniczych, 
od lipca stawka opłaty in-
terchange nie może prze-
kroczyć 0,5 proc. warto-
ści jednostkowej krajowej 
transakcji płatniczej, do-
konanej przy użyciu kar-
ty płatniczej. Dotychczas 
stawki te nie były regulo-
wane ustawowo i, jak wy-
nika z badań rynku finan-
sowego, wynosiły średnio 
ok. 1,6 proc. (przed 2013 r.) 

Niższe opłaty interchange
Od 1 lipca stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5 proc. wartości 
transakcji płatniczej, dokonanej przy użyciu karty. 

i ok. 1,2 proc. do lipca 2014 
r. Ministerstwo Finansów 
przypomina, że w przy-
padku ustalenia w umowie 
wyższej stawki opłaty in-
terchange niż wskazana w 
ustawie, należy stosować 
maksymalną stawkę usta-
wową. Należy pamiętać, 
że na polskim rynku usług 
płatniczych działa kilkuna-
stu niezależnych agentów 
rozliczeniowych, warto 
więc zapoznać się z ofertą 
przynajmniej kilku z nich 

aby wybrać najbardziej 
opłacalne rozwiązanie. Ob-
niżka podstawowej opłaty z 
tytułu przyjmowania płat-
ności kartami płatniczymi 
powinna stanowić zachętę 
do rozpoczęcia akceptacji 
kart przez punkty handlo-
wo-usługowe, które dotych-
czas nie oferowały takiej 
możliwości płatności klien-
tom. Jednocześnie dla tych 
punktów, które taką opcję 
już oferują, spadną koszty 
obsługi transakcji bezgo-
tówkowych.

Należy również zazna-
czyć, że na całość opłat 
ponoszonych przez punk-
ty akceptujące płatności 
kartami płatniczymi, poza 
opłatą interchange, składają 
się także inne koszty, np. z 
tytułu dzierżawy terminali 
płatniczych czy marży po-
bieranej przez agentów roz-
liczeniowych.

GW na podst. MF
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Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BUSINESS SCHOOL
90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, lok. 415 (IV piętro)

tel.: 503 868 534, tel.: 503 868 535
e-mail: noweszanse@business-school.pl; www.business-school.pl/noweszanse

ZAPRASZA 
NAUCZYCIELI  I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 zwolnionych
 przewidzianych do zwolnienia
 zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”
OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA

 DORADZTWO ZAWODOWE
 SZKOLENIE

Pracownik biurowy z obsługą kadr i płac z certyfikatem ECDL Core
 STUDIA PODYPLOMOWE
 Doradztwo podatkowe
 Audyt i kontrola wewnętrzna
 Zamówienia publiczne
 inne dostosowane do uczestników

 STAŻ ZAWODOWY
Trwający 4 m-ce, zgodny z profilem szkolenia

 DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 40 000 zł)
 WSPARCIE SZKOLENIOWO–DORADCZE
 ABC firmy
 Księgowość w MŚP
 Przygotowanie planu biznesowego

 WSPARCIE FINANSOWE PRZEZ 6 MIESIĘCY (do 1600 zł) NA POMOC
W ROZWOJU WŁASNEJ FIRMY

SPEŁNIASZ WARUNKI? CHCESZ COŚ ZMIENIĆ?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Bełchatowska Karta Ro-
dziny obejmowałaby ulga-
mi i preferencjami zarówno 
bełchatowskie duże rodzi-
ny, jak i rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym i 
seniorów.  Do korzystania 
z karty uprawnione byłyby 
rodziny wielodzietne za-
mieszkałe na terenie Miasta 

Bełchatów

Bełchatowska 
Karta Rodziny
Czy w Bełchatowie będą dodatkowe ulgi dla rodziny z dzieckiem niepełno-
sprawnym i seniorów? Prezydent Marek Chrzanowski chce żeby Bełchatow-
ską Kartę Rodziny 3 + zastąpiła Bełchatowska Karta Rodziny.

Bełchatowa, także rodziny 
zastępcze, składające się z 
rodziców (lub jednego ro-
dzica) mających na utrzy-
maniu troje i więcej dzieci 
do 18 roku życia, lub do 
ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje oraz 
bez ograniczeń wiekowych 

w przypadku dzieci legity-
mujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz 
seniorzy

To propozycje zmian, 
które na sesji sierpniowej 
przedstawi Prezydent Mia-
sta Bełchatowa miejskim 
radnym.

REKLAMA

Firma Partners Sp. z o.o. 
zatrudni do oddziału w Rawie 
Mazowieckiej do pracy przy 

konfekcjonowaniu. 
Oferujemy nowe stawki + 

premie za frekwencje. 
Zapewniamy bezpłatny 

dowóz z dalszych 
miejscowości do Rawy 
Mazowieckiej. Praca 

siedząca, nie wymagamy 
doświadczenia. Wymagamy 

książeczkę do celów 
sanitarno-

epidemiologicznych. 

Szukasz pracy? 

Telefon kontaktowy: 
660-612-263, 46-830-18-24

REKLAMA

Zgodnie z przyjętą 
przez ministerstwo o NFZ 
interpretacją, obywatel nie 
może dopłacić aby otrzy-
mać świadczenie lepszej ja-
kości lub bardziej właściwe 
z uwagi na typ schorzenia. 
Obywatel musi więc wy-
brać czy będzie leczony w 
ramach składki czy też zre-
zygnuje z prawa do bezpłat-
nego leczenia i będzie się 
leczył jedynie prywatnie.

Unia Szpitali Specjali-
stycznych zwróciła się do 
niezależnych prawników 
o wyjaśnienia czy w świe-
tle art. 68 Konstytucji RP, 
pacjent istotnie nie może 
dopłacić gdy w jego przy-
padku takie leczenie jest 
mniej skuteczne. Z opinii 
dr Ryszarda Piotrowskiego i 
prof. dr hab. Pawła Sarnec-
kiego wynika jasno, że nie 
ma podstaw prawnych do 
takiej interpretacji.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 
Konstytucji RP każdy ma 
prawo do ochrony zdro-
wia. W dalszych przepisach 
Konstytucja RP nakłada na 
władze publiczne obowią-
zek określenia warunków i 
zakresu udzielania świad-
czeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków 
publicznych uwzględniając 
zasadę równości – niezależ-
nie od sytuacji materialnej 
obywateli.

Prawo to zostało do-
określenie ustawie z 6 li-
stopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Zgodnie z art. 6 

Skrzywdzona 
służba zdrowia
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia i NFZ obywatel ma prawo do świadczenia zdro-
wotnego bezpłatnie (w ramach składki zdrowotnej) albo płatnego (prywatne-
go). Oba organy są zgodne, że nie ma możliwości „łączenia” obu tych form. 
Tymczasem Polska Unia Szpitali Specjalistycznych skarży się do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, że narusza to fundamentalne, wynikające z Konstytucji 
prawo obywatela do wyboru rodzaju świadczenia.

ust. 1 tej ustawy pacjent ma 
prawo do świadczeń zdro-
wotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej 
wiedzy medycznej. A zatem 
pacjent ma prawo do tego, 
aby leczyć się przy wyko-
rzystaniu najbardziej aktu-
alnej wiedzy, najwłaściw-
szej przy danym schorzeniu 
i uwzględniając ogólny stan 
zdrowia.

Dodatkowo na lekarzu 
ciąży obowiązek leczenia w 
oparciu o aktualną wiedzę 
medyczną (art. 4 ustawy z 5 
grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty). 
Lekarz ma obowiązek wy-
konywać zawód, zgodnie 
ze wskazaniami aktualnej 
wiedzy medycznej, dostęp-
nymi mu metodami i środ-
kami zapobiegania, rozpo-
znawania i leczenia chorób, 
zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz z należytą 
starannością.

Na tej podstawie Polska 
Unia Szpitali Specjalistycz-
nych uważa, że minister-
stwo i NFZ niejako „zmu-
szają” zarówno pacjenta jak 
i lekarza do oferowania je-
dynie świadczeń mających 
pokrycie w finansowaniu ze 
środków NFZ a to „stoi w 
rażącej sprzeczności z ww. 
zasadami oraz konstytucyj-
nym prawem do życia”.

Trudno nie zgodzić się 
z taka argumentacją. Każ-
dy przecież chciałby być 
leczony jak najlepiej i jak 
najskuteczniej. Jednak po 
dokładniejszym przyjrze-

niu się problemowi sprawa 
przestaje być tak jedno-
znaczna. Jeśli bowiem mi-
nisterstwo i NFZ zmienią 
stanowisko to czy w sy-
tuacji niedofinansowania 
służby zdrowia nie pojawi 
się pokusa by oferować pa-
cjentom częściej niż to jest 
potrzebne dopłacanie do le-
czenia? Czy nie stworzy to 
sytuacji sprzecznej z art. 68 
Konstytucji jeśli chodzi o 
równy dostęp do świadczeń 
medycznych, niezależnie od 
sytuacji materialnej oby-
wateli? I wreszcie czy jest 
to najpilniejsza do uregulo-
wania sprawa, kiedy niemal 
codziennie dowiadujemy 
się o skandalicznych przy-
padkach w polskich szpita-
lach i przychodniach? 

Zbigniew Wąsik
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SPRZEDAM
Do sprzedaży z pierwszej ręki nowy bardzo funkcjonalny 

2 2parterowy dom o pow. zabudowy 140 m  ( użytkowa 100 m ) na  
2 2działce o pow. 922 m  z garażem wolnostojącym 24 m  w m. 

KUTNO. Cena okazjonalnie niska . Spokojna i bezpieczna 
okolica, zapewnia pełen  komfortu wypoczynek.  S-ka z o.o. 

posiada także do sprzedaży  dwie uzbrojone  działki budowlane 
2po 1020 m . Oglądaj:  www.dom-nowy.pl   lub  tel: 660/612 803 

18 lipca 2014 roku w 
Muzeum im. Antoniego hr. 
Ostrowskiego w Tomaszo-
wie Mazowieckim odbył się 
wernisaż wystawy prac Sta-
nisława i Arkadiusza Wa-
silewskich. Do 24 sierpnia 
oglądać można około 170 
obrazów Stanisława Wasi-
lewskiego. Prace wykonane 

Tomaszów Mazowiecki

Wystawa 
obrazów Wasilewskich
W tomaszowskim muzeum można oglądać wystawę prac Stanisława i Arka-
diusza Wasilewskich.  

w różnych technikach po-
wstały w latach 1970-2014. 
Wystawa prezentująca prace 
Stanisława Wasilewskiego 
jest wystawą przekrojową. 
Została podzielona tema-
tycznie na: architekturę, 
pejzaż okolic Tomaszowa, 
pejzaże leśne, portrety koni, 
tematy myśliwskie, kwiaty 

oraz martwą naturę. Artysta 
wzorował się na mistrzach 
sztuki monachijskiej. Obra-
zy St. Wasilewskiego zna-
lazły uznanie odbiorców w 
kraju i za granicą.

Z kolei do 10 sierpnia 
2014 roku  można oglądać 
obrazy tragicznie zmarłego 
syna Stanisława Wasilew-

REKLAMA

REKLAMA

Foto: www.powiat-tomaszowski.pl

skiego -  Arkadiusza. Ar-
kadiusz Wasilewski przez 
wiele lat był czonkiem Sto-
warzyszenia Amatorów Pla-
styków. Na płótnach utrwalał 
piękno okolic Tomaszowa. 
Namalował w sumie 300 ob-
razów, na wystawie można 
zobaczyć 40 z nich.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego za-
prasza wszystkich mieszkań-
ców do udziału w konkursie 
„Łódzkie ma pomysł!”, orga-
nizowanym w ramach kam-
panii promocyjnej regionu. 

Zdefiniuj problem, który 
dotyczy wielu z nas. Zapro-
ponuj rozwiązanie, które po-
może go rozwiązać.

To może być genialny 
wynalazek, pomysł na biznes 
lub nietypowe wydarzenie. 
Nadesłane pomysły jury bę-

Konkurs: 
Łódzkie ma pomysł
Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się w Łódzkiem? Masz pomysł, jak ułatwić 
życie nam wszystkim? Zgłoś go do konkursu i wygraj 50 000 zł lub inne na-
grody!

dzie oceniać m.in. pod kątem 
następujących kryteriów: 
Czy Twój pomysł jest ory-
ginalny? Czy Twój pomysł 
odpowiada na realne potrze-
by mieszkańców Łódzkie-
go? Czy na Twoim pomyśle 
skorzysta wiele osób? Czy 
potrafisz udowodnić, że Twój 
pomysł można zrealizować? 

Konkurs trwa od 15 lipca 
do 31 sierpnia 2014 roku. W 
tym czasie można zgłaszać 
swoje pomysły i głosować na 
swoje ulubione. Do 7 wrze-
śnia jury wybierze 4 fina-
listów, do których dołączy 
autor projektu, którego zgło-
szenie zdobędzie największą 
liczbę głosów od internau-
tów. Finaliści przedstawią 
swoje projekty w formie pre-
zentacji podczas gali fina-
łowej, która odbędzie się 16 
września na scenie głównej 
Teatru Jaracza w Łodzi.

Zwycięzca otrzyma  

50 000 zł na wsparcie realiza-
cji swojego pomysłu! 

Na autorów najciekaw-
szych pomysłów w konkursie 
czekają nagrody:

- zwycięzca konkursu 
otrzyma 50 000 zł na wspar-
cie realizacji swojego projek-
tu,

- czterech pozostałych 
finalistów otrzyma tablety 
Samsung Galaxy TAB 3 10.1,

- uczestnicy, którzy zaj-
mą miejsca od 2. do 5. w gło-
sowaniu internautów otrzy-
mają smartfony Nokia Lumia 
1020,

- jury przyzna nagrodę 
specjalną w postaci kame-
ry GoPro HERO3+ Black 
Edition dla osoby, która uzu-
pełni swoje zgłoszenie naj-
ciekawszą treścią wideo.

Więcej informacji na 
stronie http://lodzkiemapo-
mysl.pl.
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Udział w projekcie jest bezpłatny, dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 Istnieje możliwość organizacji szkoleń na terenie całego woj. łódzkiego.

Więcej informacji i zapisy w Biurze Projektu przy, ul. Gdańskiej 91/93, bud. E, I p. pok.17; 90-613 Łódź,
tel. 512 340 468; 504 092 727, strona: www.sukcespracownika.pl, email: biuro@sukcespracownika.pl. 

Projektodawca: Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.
Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.03.2015.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„Nowy zawód Twoją szansą!”

Zapraszamy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z województwa łódzkiego, 
które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu do udziału w bezpłatnych szkoleniach!

W ramach Projektu zapewniamy:
stypendium szkoleniowe 6,59 zł brutto/h;
zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo 

psychologiczne, zawodowe, szkolenia, 
staż oraz pośrednictwo pracy;

    bezpłatne materiały szkoleniowe;
catering (poczęstunek);
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
certyfikat VCC po zdanym egzaminie.

W ramach projektu oferujemy:
a)   poradnictwo psychologiczne (4h/osoba);
b)   poradnictwo zawodowe indywidualne 

(5h/osoba);
b)   szkolenia zawodowe z j. angielskim 
      (do wyboru):
    - Logistyk/spedytor;
    - Organizator ruchu turystycznego;
    - Projektant stron internetowych (webmaster).  

d) 3 miesięczny staż zawodowy z 
wynagrodzeniem 1600 zł brutto
e) pośrednictwo pracy.

Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstanie Warszaw-
skie było zorganizowa-
nym przez Armię Krajową 
w ramach planu „Burza” 
wystąpieniem zbrojnym w 
okupowanej przez wojska 
niemieckie Warszawie. 
Pierwotny plan „Burza” 
nie przewidywał jednak 
walk na terenie dużych 
miast dla oszczędzenia ich 
mieszkańców i zabudowy. 
Była to więc realizacja pla-
nu „Burza” w samej War-
szawie. W ostatnich dniach 
lipca 1944 r. zdawało się, 
że nadszedł przełomowy 
moment II wojny świato-
wej. Front na Zachodzie 
rozszerzał się w głąb Fran-
cji, Armia Czerwona kon-
tynuowała natarcie. Komu-
niści z poparciem Moskwy 
powołali Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego i 
ogłosili, że nie uznają rzą-
du na uchodźstwie. Premier 
rządu londyńskiego - Sta-
nisław Mikołajczyk, wódz 
naczelny – Kazimierz So-
snkowski i Komendant 
Główny AK - gen. Tadeusz 
„Bór” Komorowski, stanę-
li przed podjęciem trudnej 
decyzji jak przeciwdziałać 
zniewoleniu kraju. Zamach 
bombowy na życie Hitlera 
w Kętrzynie 20 lipca 1944 
r. pozwalał przypuszczać, 
że upadek Niemiec może 
już być blisko. 10 dni póź-
niej pierwsze oddziały 
radzieckie przekroczyły 
Wisłę 60 km od Warsza-
wy, a 5 dywizji niemiec-
kich ruszyło do kontrataku. 
Ostatniego dnia lipca zaob-

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
70 lat temu miał miejsce jeden z największych aktów polskiego czynu zbrojnego w czasie II wojny światowej - Powstanie Warszawskie. Powstanie, które roz-
poczęło się 1 sierpnia 1944 r. trwało 63 dni. 

serwowano już czołgi ra-
dzieckie na Pradze. Chwila 
do wybuchu powstania wy-
dawała się organizatorom 
najlepsza.

  Na rozkaz do-
wódcy AK gen. Tadeusza 
„Bora” Komorowskiego 
powstanie w Warszawie 
wybuchło 1 sierpnia o 
godzinie 17.00 (godzina 
„W”). W walkach wzięło 
udział ok. 50 tys. żołnie-
rzy AK, do których dołą-
czyły m.in. jednostki Na-
rodowych Sił Zbrojnych w 
liczbie 700-800 żołnierzy i 
Armii Ludowej w sile 500 
żołnierzy. Do powstańców 
przyłączyła się także lud-
ność cywilna, zasilając od-
działy powstańcze i organi-
zując zaplecze. Powstanie 
toczyło się okrutnym torem 
przez 63 dni. Przez te 63 
dni powstańcy prowadzili 
heroiczny i samotny bój z 
wojskami niemieckimi. W 
ciągu czterech pierwszych 
dni powstańcy zajęli cen-
tralne dzielnice Warszawy. 
Później zostali zepchnię-
ci do defensywy. Około 
50 tys. słabo uzbrojonych 
powstańców stawiło czo-
ło odwetowi profesjonal-
nej hitlerowskiej machiny 
wojennej. Dzień po dniu 
równano Warszawę z zie-
mią. Masowe egzekucje 
były na porządku dzien-
nym. 2 września Armia 
Krajowa opuściła rejon 
Starego Miasta. 1,5 tysią-
ca pozostałych przy życiu 
powstańców, niosąc na 
noszach kilkuset rannych, 

przedostało się przez jedy-
ny właz do biegnących pod 
miastem kanałów. Brodząc 
w kanale, przebyli sześcio-
kilometrową drogę - drogę 
ratunku. 6 września upadło 
Powiśle. Po przegranej bi-
twie na Pradze, los miasta 
był już przesądzony. 23 
września padł Czerniakow, 
26 września – Mokotów, 30 
września – Żoliborz. Od-
cięte i otoczone oddziały 
AK zostały zmuszone do 
kapitulacji. 2 październi-
ka 1944 r. generał „Bór” 
Komorowski podpisał akt 
kapitulacji. Nastąpiła ewa-
kuacja Warszawy. Około 
200 tysięcy ludzi zginęło 
w czasie powstania, ok. 
550 tysięcy wywieziono 
do obozu przejściowego w 
Pruszkowie. Kolejne 150 
tysięcy wysłano na przy-
musowe roboty do Rzeszy. 
Znaczne straty ponieśli też 
Niemcy: ok. 17 tys. zabi-
tych, 9 tys. rannych, ok. 
2 tys. wziętych do niewo-
li. Powstańcy zniszczyli 
kilkadziesiąt i uszkodzili 
ponad 200 czołgów i dział 
szturmowych.

 Zgodnie z rozka-
zem Hitlera całkowitego 
zrównania Warszawy z 
ziemią, niemieckie jed-
nostki specjalne rozpoczę-
ły wysadzanie nielicznych 
ocalałych budynków. Gdy 
17 stycznia 1945 roku od-
działy Armii Czerwonej 
wkroczyły do Warszawy, 
zastały doszczętnie znisz-
czone miasto i jedno wiel-
kie cmentarzysko. Biorąc 

Zgrupowanie Pułku Baszta – (Batalionu Baszta), autor nieznany - Opracowanie Zbiorowe 
(1 sierpnia 1957) Powstanie Warszawskie w Ilustracji, Warszawa: Wydanie Specjalne Warszawskiego 

Tygodnika Ilustrowanego „Stolica”, ss. 85

pod uwagę czynnik poli-
tyczny jak i militarny Po-
wstanie Warszawskie było 
klęską. Nie zrealizowało 
celów, jakie przy wybu-
chu powstania postawiła 
sobie Komenda Główna 

AK. Warszawę oswobodzi-
li Sowieci, narzucając w 
późniejszym czasie władzę 
komunistyczną i dopro-
wadzając do utraty suwe-
renności. Wielkość strat 
poniesionych przez stronę 

polską w wyniku powsta-
nia powoduje, że decyzja 
o jego rozpoczęciu do dziś 
wywołuje kontrowersje. 

Justyna Pająk

REKLAMA
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

StART
100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX

20PLN
70PLN

130PLN

Dodatkowe 100 kulek = 20 zł
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WSPARCIE DLA 
BEZROBOTNYCH 
I ZWALNIANYCH 
NAUCZYCIELI Z 
WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO
Na przełomie lipca i sierpnia ruszyły projekty organi-

zowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
adresowane do pracowników oświaty, którzy stracili lub 
mogą stracić pracę. Proponowane formy wsparcia dotyczą 
nauczycieli i pracowników administracyjnych. Obejmu-
ją one m.in. doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i 
szkolenia pozwalające uzyskać nowe kwalifikacje, a także 
4-miesięczne płatne staże.

- Wśród kandydatów dużym zainteresowaniem cieszą 
się także dotacje na założenie własnej działalności gospo-
darczej – informuje Sławomir Waśniewski, doradca bizne-
sowy z Biura Projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”.

- Większość pozostających bez zatrudnienia nauczycie-
li wolałaby podjąć pracę w swoim zawodzie, jednak – jak 
podkreśla Marta Pawlikowska, doradca zawodowy wspie-
rający bezrobotnych oświatowców – zdobycie nowych 
kwalifikacji jest lepszym rozwiązaniem, niż bezskuteczne 
pukanie do drzwi szkół, coraz częściej prowadzące do dłu-
gotrwałego bezrobocia.

Obawy nauczycieli powinien również zmniejszyć fakt, 
że obranie nowego kierunku swojej kariery zawodowej nie 
musi oznaczać definitywnego rozstania z oświatą.

Więcej informacji o formach wsparcia opublikowano na 
stronie www.business-school.pl/noweszanse

Nie zabraknie mi determinacji
W jednym z wcześniejszych wydań naszej Gazety, zacytowaliśmy wypowiedź Sławomira Chojnowskiego, Wójta Gminy Kleszczów, dotyczącą strategii rozwo-
ju tej gminy. Z wójtem rozmawialiśmy przy okazji spotkania Sławomira Chojnowskiego z prof. Markowskim, głównym twórcą Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego. Wydawało nam się wtedy, że inicjatywa wójta - jaką  był zamiar wprzęgnięcia świata nauki do planowania rozwoju gminy - spotka się z przychyl-
nością pozostałych członków władz gminy, w tym przede wszystkim rady gminy. Tym większe było nasze zdziwienie, gdy dowiedzieliśmy się, że rada gminy 
odrzuciła wniosek wójta o przystąpienie do tworzenia strategii. Naszą rolą nie jest politykowanie, czy wywieranie wpływu na demokratycznie wybraną władzę. 
Naszym zadaniem jest informowanie. Postanowiliśmy więc spytać włodarza gminy Kleszczów o przyczyny tego stanu. Sądzimy, że nawet tak bogatej gminie, 
jaką jest Kleszczów, nie stać na nieplanowanie swojego rozwoju. 

Pytamy wójta a także 
losowo spotkanych miesz-
kańców gminy, co o tym 
sądzą.

Sławomir Chojnowski, 
Wójt Gminy Kleszczów: 
Zawsze z troską słucham 
takich opinii, chociaż za-
pewne są one obarczone 
błędem zbyt losowego wy-
boru rozmówców. Mam 
dobry kontakt z naszymi 
mieszkańcami, stąd wiem, 
że po decyzji rady, któ-
ra odrzuciła mój wniosek, 
mieszkańcy byli tym fak-
tem rozgoryczeni i wyra-
żali swoje niezadowolenie, 
że naszym radnym może 
nie zależeć na przyszłości 
gminy. Tak jak pisaliście 
Państwo na swoich łamach, 
podjąłem starania, żeby w 
tworzeniu strategii rozwo-
ju naszej gminy oprzeć się 
na doświadczeniu naszych 
rodzimych naukowców. 
Stąd moja rozmowa m.in. 
z prof. Markowskim. To 

nie tylko wybitny specjali-
sta zajmujący się rozwojem 
przestrzennym kraju, na-
ukowiec o ogromnym do-
robku, ale także człowiek, 
który włożył największy 
wkład w powstanie Strate-
gii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego. My jesteśmy 
częścią tego wojewódz-
twa. Nie sposób rozwijać 
gminę wbrew ustaleniom 
dot. całego województwa. 
Staram się nie jątrzyć i nie 
napuszczam mieszkańców 
na wybranych w końcu 
przez nich członków rady, 
ale mam ogormny żal i mu-
szę to powiedzieć jedno-
znacznie i zdecydowanie. 
Radni sabotują działania 
prorozwojowe, które wraz 
ze współpracownikami z 
Urzędu Gminy, staramy się 
wdrożyć. Nadal uważam, 
że należy współpracować, 
czasami spierać się, ale 
dochodzić do wspólnych 
ustaleń. Doświadczenie, 
jakie zdobyłem prowadząc 
działalość gospodarczą, sta-

ram się przenosić na grunt 
samorządowy. I tak, jak 
odpowiedziałem na pytanie 
jednemu z radnych – nie 
jestem politykiem, jestem 
samorządowcem. Niektórzy 
z moich kolegów niestety 
o tym zapominają. Ja, pro-
szę mi wierzyć, z ogromną 
troską patrzę w przyszłość. 
Obecny budżet jest na mia-
rę rozbudzonych aspiracji 
naszych mieszkańców, a 
przyszłe budżety...  Każ-
dy odpowiedzialny gospo-
darz gminy, a rada wraz ze 
mną jest tym gospodarzem, 
musi myśleć o przyszło-
ści. Nie wolno nam postę-
pować inaczej, dlatego z 
całą bezwzględnością będę 
zwalczał tych nieodpowie-
dzialnych polityków, którzy 
w imię doraźnych celów 
politycznych zaprzepasz-
czają szansę na normalne 
życie dla naszych dzieci i 
wnuków. Mogę podać kil-
ka przykładów na brak od-
powiedzialności znacznej 
części członków rady. Nie-

Uliczna 
sonda Gazety

Pani Ala: Tak się złożyło, że głoso-
wałam na wójta i pokładałam w nim 
ogromne nadzieje. Niemniej jednak 

wydaje mi się, że Pan Wójt powinien być w 
swych działaniach bardziej stanowczy i sku-
teczny. Mam nadzieję, że się ocknie i tupnie 
nogą.

Mieszkanka Kleszczowa, która po-
stanowiła pozostać anonimową: 
Ja tam polityką się nie interesuję, 

ale nie podoba mi się jak za sprawy ludzkie 
biorą się ludzie, którzy przedkładają politykę 
nad rozwiązywanie zwykłych ludzkich spraw. 
Jestem zła i nie wiem czy pójdę do najbliższych 
wyborów, o których już się trąbi. Zobaczymy.

Barometr Gazety:
Rada w dół, Wójt w górę

stety pozostali są 
pod ich wpływem, 
dlatego już dziś 
odwołuję się do 
mieszkańców, żeby 
zechcieli prze-
myśleć co jest dla 
nas najważniejsze. 
Jestem także prze-
konany, że rada 
powinna być grun-
townie odnowiona. 
Mamy wspania-
łych mieszkańców 
i naprawdę jest z 
kogo wybrać. Nie 
musimy być ska-
zani na lokalnych 
politykierów, któ-
rzy często poza 
mówieniem gład-
kich słów, nic nie 
potrafią. Czuję się 
odpowied z ia l ny 
za naszych miesz-

kańców, dlatego też wraz ze 
współpracownikami stara-
my się tak kierować bieżącą 
pracą nad sprawami gminy, 
żeby można było powie-
dzieć: Warto będzie wziąć 
udział w głosowaniu, nad 
zmianą przyszłego składu 
rady, warto będzie działać 
na rzecz naszej gminy, na-
szej małej Ojczyzny, warto 
będzie dokonywać nawet 
zdecydowanych zmian. 
Całe moje doświadczenie 
życiowe przekonuje mnie, 
że warto korzystać z mą-
drości innych, stąd chęć 
wspierania się ludźmi ze 
świata nauki, ale także po-
znawanie opinii mieszkań-
ców. O takie opinie już się 
zwracałem i będę nadal od-
woływał się do woli miesz-
kańców we wszystkich 
najważniejszych dla naszej 
społeczności sprawach.

Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak

GW
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Rawa Mazowiecka

Sportowe weekendy w Rawie
W zawodach wystarto-

wało ogółem 55 uczestni-
ków. Zawodnicy kategorii 
OPEN mieli do pokonania 
3-kilometrową trasę wy-
znaczoną bojami na Zale-
wie Tatar. Organizatorem 
corocznych zawodów jest 
WOPR w Rawie Mazowiec-
kiej przy współpracy raw-
skiego OSiR. W tym roku 
miejsca na podium zajęli: w 
kategorii chłopców do lat 12 
(500m): 1. Michał Janiszew-
ski, 2. Bartosz Foks, 3. Ma-
rek Koperski; w kategorii 
dziewcząt do lat 12 (500m): 
1. Aleksandra Budek, 2. 
Oliwia Włodarska, 3. Alicja 
Sokołowska; w kat. chłop-
ców 13-16 lat (1000m): 1. 
Kacper Orzechowski, 2. Ju-
liusz Białkowski, 3. Jakub 
Wierzbicki; w kat. dziew-
cząt 13-16 lat (1000m): 1. 
Karolina Faszczewska, 2. 
Natalia Koperska, 3. Karo-

19 lipca odbył się w Rawie Mazowieckiej XX Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna. 

lina Stępowska. W kategorii 
OPEN mężczyzn zwyciężył 
Marcin Łowicki, drugie 
miejsce po zaciętej wal-
ce zajął Daniel Żółtowski 
przed Wojciechem Feliń-
czakiem. Wśród kobiet naj-
lepsza okazała się Pamela 
Broniarek przed Konstancją 
Fil i Weroniką Gabryszew-
ską z rawskiego WOPR, 
która zajęła 3 miejsce. W 
kategorii Masters kobiet 
(40+, 2000m) wystartowała 
Ewa Szała, natomiast wśród 
mężczyzn (50+, 2000m) 
miejsca na podium zajęli: 
1. Stefan Skrzypek, 2. An-
drzej Golian, 3. Włodzi-
mierz Polit.

 - To mój pierwszy 
maraton pływacki – mówi 
jeden z uczestników – było 
ciężko bo do tej pory nie 
pokonałem takiego dystan-
su płynąc wpław. Mawia 
się o samotności długody-
stansowca – śmieje się pan 
Sławek, 37 – ale prawdzi-
wa samotność jest dopiero 
tu: cisza, w której człowiek 
zmaga się ze swoimi słabo-
ściami. Mimo wielu człon-
ków ekip ratowniczych na 
łodziach tuż obok – dodaje.

 Natomiast już 2 
sierpnia rozpocznie się na 
rawskim „Tatarze” kolejna 

Olimpiada Triathlonowa. 
Główny bieg, który jest 
zaliczany do Mistrzostw 
Polski, odbędzie się 3 sierp-
nia o godzinie 11.00. Na 
triathlon olimpijski skła-
da się 1500-metrowy bieg 
pływacki, 40-kilometrowy 
wyścig kolarski i 10-ki-
lometrowa trasa biegowa. 
Poprzedzą go zawody ju-
niorów oraz dziecięcy aqu-
athlon. W zawodach ogó-
łem weźmie udział około 
600 zawodników. Szczegó-
łowy plan imprezy można 
znaleźć na stronie interne-
towej: www.mistrzostwa.
triathlonrawa.pl/program. 
Organizatorzy gorąco za-
chęcają mieszkańców Rawy 
i gości do kibicowania za-
wodnikom na trasach. Spor-
towych emocji na pewno 
nie zabraknie nam tego lata.

MW

Plac rekreacji rucho-
wej powstanie przy ul. 
Kościuszki 3. Na terenie 
placu zamontowanych zo-
stanie sześć podwójnych 
i jedno pojedyncze urzą-
dzenie do ćwiczeń. Wśród 
urządzeń znajdzie się 
m.in.: poręcz do podciąga-
nia nóg, ławka do ćwiczeń 
mięśni brzucha, trenażer 
uda, orbitrek, biegacz, 
wahadło, wioślarz, prasa 
nożna, twister.

Koszt inwestycji, któ-
ra w całości pokryta jest z 
środków unijnych, wynosi 
blisko 75 tysięcy.

- Oficjalne otwarcie 
placu i przekazanie go 
mieszkańcom zaplanowa-
no na 27 lipca podczas 
Pikniku integracyjnego, 

Radomsko

Plac rekreacji 
ruchowej
Dobra wiadomość dla miłośników sportu. W Ra-
domsku powstanie plac rekreacji ruchowej.

który zostanie zorgani-
zowany obok powstają-
cej siłowni. W programie 
Pikniku przewidziano 
wiele atrakcji dla dzieci i 
dorosłych, konkursy oraz 
rozgrywki sportowe. Star-
tujemy już o godz. 16.00 
– informuje radomszczań-
ski magistrat.

Inwestycja jest jed-
nym z działań realizowa-
nych w ramach projektu: 
„Ja, mój dom, moja uli-
ca moje życie – Program 
Rewitalizacji Społecznej 
na terenie Miasta Radom-
sko” współfinansowanego 
ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach EFS, 
a realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radomsku.
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Warto zobaczyć

1. Magda Goeggels - Pierwsza dama Trzeciej Rzeszy  Anja Klabunde

2. Księga rekordów Polska    

2. D-DAY - Bitwa o Normandię   Antony Beevor

3. O przypowieściach św. Pawła i Apokalipsie Anna Świderkówna

4. Żyć każdym dniem     Phil Brosmans

5. Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii  

7. Liczę kalorię i wiem o nich wszystko  

8. Ziołowe Ambrozje     Stefania Korżawska

9. Tylko miłość się liczy    Jan Twardowski

10. Raj- Tajemnica życia wiecznego  o. Livio Fanzaga

Księgarnia               poleca:

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

Warto przeczytać
Rawa Mazowiecka

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Warto posłuchać
W

W

W

Pożądanie
Losy obojga przetną się, 

kiedy wspólny przyjaciel 
pozna ich ze sobą na cere-
monii zamknięcia targów 
książki. To, z pozoru nie-
winne spotkanie, przerodzi 
się w trudną do opanowania 
fascynację. Pierre, mimo 
uczucia jakim darzy swoją 
żonę Anne, nie może prze-
stać myśleć o pięknej nie-
znajomej. Elsa, świeżo po 
burzliwym rozwodzie, nie-
chętna wchodzeniu w nowe 
relacje, wciąż jest pod wra-
żeniem nieznajomego. Czy 
wzajemna fascynacja od 
pierwszego wejrzenia prze-
rodzi się w coś więcej?

Elsa (Sophie Marceau) to utalentowana i odnosząca zawodowe sukcesy pi-
sarka. Pierre (François Cluzet) jest żonatym i prowadzącym szczęśliwe życie 
rodzinne prawnikiem.

1000 Forms Of Fear
Jest to zestaw 12 piose-

nek. Płytę promuje przebój 
„Chandelier”, do którego 
teledysk z młodą tancerką 
Maddie Ziegler wzbudził 
wiele kontrowersji. Na al-
bumie znajduje się również 
utwór „Elastic Heart” (na-
pisany wspólnie z Diplo 
i The Weeknd) znany ze 

Sia kazała swoim fanom czekać na nowy materiał aż cztery lata. Jej nowa 
płyta zatytułowana „1000 Forms of Fear” ukazuje się na CD i winylu 8 lipca.

ścieżki dźwiękowej do fil-
mu „Igrzyska śmierci – W 
pierścieniu ognia”.

Sia jest autorką przebo-
jów największych artystów 
pop ostatnich lat (Rihanna 
-“Diamonds”, Britney Spe-
ars - “Perfume”, Beyon-
cé -“Pretty Hurts”, Celine 
Dion -“Loved Me Back To 

Life”). Ta tajemnicza Au-
stralijka napisała najwięcej 
utworów, które odniosły 
komercyjny sukces w ciągu 
ostatniego roku i jest sław-
na, chociaż za wszelką cenę 
stara się tego uniknąć. Ma 
na swoim koncie 4 płyty 
solowe. Ostatnia – „We Are 
Born” ukazała się w 2010 r.

Wyspa na prerii
Dotychczas pisałem 

książki o Indianach z Ama-
zonii – było dziko i egzo-
tycznie. Ta jest o kowbo-
jach z Arizony, i też będzie 
dziko i egzotycznie. Połu-
dnie Stanów Zjednoczo-
nych oraz dawny Dziki Za-
chód są zupełnie inne niż 
Nowy Jork, Chicago, Flo-
ryda czy Kalifornia. Preria 
zadziwia nawet tych, któ-
rzy dobrze znają Amerykę. 
Gdyby komuś nie mieściło 
się w głowie, że prowincja 
największego mocarstwa 
na świecie wygląda tak, 
jak ją tu opisałem, niech 
rzuci okiem na serial tele-
wizyjny „Duck Dynasty” 

(w Polsce znany jako 
„Dynastia Kaczo-
rów”) albo... niech 
potraktuje tę książkę 
jak zwykłą powieść 
przygodową.

A gdyby ktoś 
chciał sprawdzić 
osobiście, czy jest 
tak jak tu opisałem, 
drogę znajdzie łatwo: 
wystarczy zjechać 
z autostrady, potem 
jeszcze raz zjechać, 
i znów zjechać, i tak 
do skutku – aż skoń-
czy się mapa i wylą-
dujesz na polnej dro-
dze, prowadzącej na 
jakieś rancho.
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Gotuj z nami

Czas przygotowania -  60 min
Porcja dla 4 osób
Składniki:

> 20 dag waniliowego serka homogenizowanego
> 50 dag czarnych jagód
> 40 dag mąki pszennej
> 10 dag cukru
> 1 torebka proszku do pieczenia
> 6 łyżek mleka
> 8 łyżek oliwy
> cukier puder
> sól

Sposób przygotowania:

Do serka dodajemy powoli połowę mąki wymieszanej 
z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli, ciągle ucierając. 
Następnie dodajemy cukier, oliwę i mleko. Po wymiesza-
niu składników dosypujemy pozostałą część mąki. Całość 
dokładnie mieszamy i przekładamy do natłuszczonej i wy-
sypanej tartą bułką tortownicy. Na wierzch ciasta, ciasno 
układamy umyte i osuszone wcześniej jagody. Pieczemy w 
nagrzanym piekarniku ok. 40 min. Po wystudzeniu sernik 
posypujemy cukrem pudrem.

REKLAMA

Sernik 
jagodowy

Do wynajęcia magazyny i 
biura w Piotrkowie Tryb. 
Niskie ceny/dowolne po-
wierzchnie. Duży plac, 
dwie bramy. Tel. 502 814 
323

Banery reklamowe, fo-
lie samoprzylepne, folie 
OWV, wycinanie liter i 
grafik z folii, www.dru-
karnia-wam.pl

Sklep z dewocjonaliami 
„Jutrzenka” przeniesiony 
do Księgarni WAM, ul. 
Wyszyńskiego 5A w Ra-
wie Mazowieckiej, dawna 
„Magda”.

OGŁOSZENIA

Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000 
zł, wynajem - 300 zł-mies. 
+opłaty

Zatrudnię kierowców 
kat. C E na trasy UE, 
system 4/1, za tys. EUR, 
tel. 667  712 370, e-mail: 
biuro26@onet.pl

Malowanie elewacji, 
malowanie dachów. 
Cena od 8 zł za m2.

Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458 

Części HONKER, LU-
BLIN, ŻUK. Wszyst-
kie części na magazy-
nie, hurt i detal. www.
rawmot.pl

Betonowe wylewki agre-
gatem tel. 608 577 428

Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie 
tel. 600 086 995.

Ulotki, wizytówki, folde-
ry. Niskie ceny, wysoka 
jakość, www.drukarnia-
-wam.pl

Strony internetowe, od 
40 zł miesięcznie, po-
zycjonowanie stron, 
kampanie facebook i 
adwords, szybko i sku-
tecznie, tel. 503 77 77 98

Do wynajęcia 
lokal handlowo-usłu-
gowy na pierwszym 

piętrze (125 m2) przy 
ulicy Wyszyńskiego 8 

w Rawie Mazowieckiej. 
Ścisłe Centrum, obok 

„dużego” Kościoła. 
Nowy budynek (2008 r.) 

Tel. 502 765 771

W

W

Najczęściej praktykowa-
nym sposobem jest nieza-
wodna pomoc sąsiedzka. Ale 
nie zawsze jest ona możliwa. 
Wówczas należy pomyśleć 
o innym rozwiązaniu. Otóż, 
można zastosować baweł-
niany sznurek, którego jeden 
koniec umieszczamy pod 
spód doniczki z rośliną, a 
drugi koniec zanurzamy w 
wiaderku z wodą. Wiaderko 
ustawiamy nieco wyżej niż 

Rośliny doniczkowe w opałach
Lato to najprzyjemniejsza pora roku, gdyż kojarzymy ją z wyjazdami i wypoczynkiem. Jednak proble-
mem są rośliny, zarówno  pokojowe jak i balkonowe, które wymagają systematycznego podlewania. 
Dlatego też wcześniej należy pomyśleć o zapewnieniu im dostatecznej ilości wody, aby rośliny nie ucier-
piały podczas naszej wakacyjnej nieobecności. 

znajduje się doniczka. Sączą-
ca się woda dostarczy wilgoci 
roślinie. Wiaderko można za-
stąpić również kolorową kulą 
szklaną i uzyskać podobny do 
opisanego wyżej przypadku 
efekt. Natomiast do większych 
donic na tarasie lub balkonach 
możemy wstawić duże, pla-
stikowe np. 2-litrowe butle z 
wodą, z podziurawionymi na-
krętkami. Woda z butli będzie 
powoli się sączyć do podłoża 

i je nawadniać. Butelki należy 
ustawić w donicach pionowo 
do góry dnem, zabezpieczając 
je przed wywróceniem. Innym 
sposobem jest posadzenie 
naszych roślin w doniczkach 
samonawadniających. Do-
niczki te mają dość głębokie 
dno, które jest oddzielone od 
podłoża kratką plastikową. Na 
dno wlewamy wodę. Korzenie 
roślin, po przerośnięciu pdło-
ża, sięgają dna donicy i czerpią 

powoli potrzebną 
im wodę. Istnieje 
również możliwość 
zastosowania auto-
matycznej konew-
ki. Urządzenie to 
składa się z pompy i 
kroplowników, któ-
re dostarczają wodę 
do doniczek. Pom-
pę należy umieścić 
w zbiorniku z wodą 
a rurki wkładamy w 
doniczki. Roślinom 
woda dostarczana 
jest raz dziennie 
przez minutę w ilo-
ści ok. 50 ml. Taką 
konewką można 
podlać nawet 30 
doniczek, również 
umieszczone na ta-
rasie lub balkonie. 
W czasie naszej nie-
obecności oprócz 
zapewnienia rośli-
nom niezbędnej do 
życia wody, należy 

także je zacieniować np. role-
tą, osłonić papierem lub prze-
nieść do pomieszczenia mniej 
nasłonecznionego, wówczas 
wyparowywują one mniej 
wody. Nie zaleca się natomiast 
wstawianie doniczek z rośli-
nami do pojemników z wodą, 
ponieważ ich korzenie mogą 
ulec procesowi gnicia.

KK
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AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

REKLAMA

W

Coupe wciąż jest trendy
Pasjonaci Renault nie-

cierpliwie oczekują na 
nową generację Megane. 
Francuski koncern pracuje 
nad tym projektem, ale nie 
śpieszy się. Flagowy model 
doczekał się w ostatnich la-
tach dwóch niewielkich fa-
celiftingów, w ofercie poja-
wiły się także nowe silniki.

Kupując teraz Renault 
Megane musimy mieć 
świadomość, że jest to auto 
technicznie sprzed kilku 
lat. Są jednak plusy takiego 
rozwiązania - m.in. stosun-
kowo niska cena na tle kon-
kurencji. Poza tym Megane, 
zwłaszcza w testowanej 
przeze mnie wersji coupe, 
nadal wygląda świeżo.

Klasyczne rozwiązania 
kontra nowoczesny silnik

Megane po liftingu re-
prezentuje dwie, graniczące 
ze sobą epoki w dziejach 
motoryzacji. Z jednej stro-
ny ma dość proste zawiesze-
nie - z przodu zamontowa-
no kolumny McPhersona, 
z tyłu belkę skrętną. Dziś 
auta tego segmentu zazwy-
czaj posiadają zawiesze-

Test: Renault Megane Coupe 1.2 TCe 130 KM

Ponadczasowe trendy
Renault Megane w ubiegłym roku przeszło skromny lifting. Wielkie zmiany nie były potrzebne, gdyż 
mimo upływu sześciu lat od rynkowego debiutu, francuskie auto nie odstaje od najnowszych projektów. 
Wersja Coupe to nadal atrakcyjna propozycja dla osób, które chcą się wyróżnić.

nie wielowahaczowe, co 
jest rozwiązaniem bardziej 
komfortowym, ale i poten-
cjalnie bardziej awaryjnym.

Reprezentantem drugiej 
epoki jest silnik 1.2 TCe. 
Turbodoładowana konstruk-
cja to owoc mody na down-
sizing. Z niewielkiej pojem-
ności, dzięki zastosowaniu 
turbosprężarki wyciągnięto 
130 KM i maksymalny mo-
ment obrotowy na poziomie 

205 Nm już od 2000 obr./
min. Jest za wcześnie, by 
mówić cokolwiek na temat 
trwałości tej jednostki.

Megane jak to Megane
Każdy kto zna i lubi 

francuskie auta na pewno 
nie zawiedzie się, wsiadając 
w Megane Coupe. Stylisty-
ka wnętrza jest ponadcza-
sowa, a dodatkowego uroku 
dodają wszelkie gadżety z 
listy wyposażenia dodatko-
wego. Centralnie umiesz-
czony wyświetlacz jest 
sterowany joystickiem. To 
rozwiązanie powoli odcho-
dzące do lamusa, ale zda-
niem wielu (także moim) 
wygodniejsze niż współcze-
sne ekrany dotykowe.

Megane to samochód, 
którym podróżuje się kom-
fortowo, ze względu na 
miękko zestrojone zawiesze-
nie. Od współczesnych kon-
strukcji odstaje za to układ 
kierowniczy. Auto prowa-
dzi się pewnie, ale czas re-
akcji na ruchy kierownicy 
jest zbyt długi jak na auto o 
sportowym wyglądzie.

Sportowy wygląd ma 
swoją cenę, jaką musimy 
zapłacić, decydując się na 
wersję Coupe. Finezyjnie 
„położony” tył auta mocno 
ogranicza ilość miejsca dla 
pasażerów z tyłu. Malutka 
tylna szyba ogranicza z ko-
lei widoczność. Testowany 
egzemplarz był wyposażo-
ny w pomocną, w przypad-
ku tego pojazdu, kamerę co-
fania. Taki gadżet wymaga 
jednak dopłaty. Co ciekawe, 
mimo ciasnoty na tylnych 
siedzeniach, bagażnik auta 
jest dość duży. Nie chodzi 
tu o pojemność wyrażoną 
w litrach, a raczej o fak-
tyczne możliwości ładunko-
we. Zwłaszcza po złożeniu 
tylnych siedzeń, możemy 
przewieźć wiele pakunków.

Silnik 1.2 TCe 130 KM
Czterocylindrowa, tur-

bodoładowana jednostka to 
odpowiedź Francuzów na 
popularny silnik grupy VW 
- 1.2 TSI. W autach nie-
mieckich turbodoładowanie 
zaczyna być już standar-
dem i niestety do tego dążył 

będzie cały rynek. Mały 
silnik Renault cechuje do-
bra kultura pracy i wystar-
czająca dynamika. Mimo 
obecności turbiny nie mo-
żemy traktować tej jednost-
ki jako sportowej, owszem 
po osiągnięciu określonego 
progu obrotów, auto wyry-
wa do przodu. Ale głębokie 

km. To nieco więcej niż te-
stowany w tym samym cza-
sie i warunkach Hyundai 
i30 coupe z silnikiem wol-
nossącym 1.6 o podobnej 
mocy, wyposażony w auto-
matyczną skrzynię biegów.

Cena - atut Renault 
Megane

Turbodoładowane silni-
ki benzynowe o małej po-
jemności można lubić lub 
nie. Na szczęście Renault 
daje wybór. W ofercie jest 
wciąż wolnossący 1.6 16V 
o mocy 110 KM. Dla ludzi 
oczekujących naprawdę 
sportowych wrażeń jest 
wersja GT z 220-konnym, 
dwulitrowym silnikiem. 
Oprócz tego można wybrać 
popularny diesel dCi. 

Renault ma świado-
mość, że czas obecnej gene-
racji Megane powoli dobie-
ga końca i oferuje ciekawe 
promocje i gratisy na zakup 
aut oraz wyposażenia do-
datkowego. Za dobrze wy-
posażone Coupe z silnikiem 
1.2 TCe zapłacimy ok. 75 
tys. zł. Osobom, chcącym 
się wyróżnić z tłumu za-
zwyczaj proponuje się auta 
za około 100 tys., więc ta 
oferta wygląda rozsądnie. 
Na tyle, na ile rozsądne jest 
kupowanie ciasnego coupe 
;). 

Witold Hańczka

wciskanie pedału gazu nie 
jest w tym przypadku roz-
sądne. Silnik 1.2 TCe być 
może oszczędza paliwo w 
mieście, ale przy wyższych 
prędkościach ma duży ape-
tyt. Średni rezultat spala-
nia, osiągnięty przeze mnie 
podczas testu to 7,3 l na 100 
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14 lipca 2014 roku o go-
dzinie 15:50, policjanci pa-
trolujący teren Tomaszowa 
Mazowieckiego, w okolicy 
mostu przy rzece na ulicy 
Wodnej, zauważyli dwóch 
mężczyzn niosących wo-
rek. Mundurowi zwrócili 
uwagę, że coś wewnątrz 
pakunku zaczęło się ru-
szać. Po chwili wychyliła 
się głowa psa. Podejrzewa-
ni odrzucili worek i próbo-

Tomaszów Mazowiecki 

Chcieli utopić psa?
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy najprowdopodobniej chcieli uto-
pić psa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami za co grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

wali uciekać. Funkcjona-
riusze szybko dogonili ich 
i zatrzymali 37–latka i jego 
o dwa lata młodszego zna-
jomego. Mężczyźni nie po-
trafili racjonalnie wytłuma-
czyć swojego zachowania. 
Przedstawiali różne wersje 
dotyczące pochodzenia psa 
i ich zamiarów wobec zwie-
rzęcia. Mężczyźni trafili do 
policyjnego aresztu. Bada-
nie na zawartość alkoholu u 

młodszego wykazało 3 pro-
mile, natomiast u starszego 
alkotest wykazał 2 promile. 
Wystraszony pies uciekł na 
swoją posesję. Funkcjona-
riusze przesłuchują świad-
ków. Póki co zatrzymani 
usłyszeli zarzuty znęcania 
się nad zwierzętami za co 
grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.

14 lipca 2014 roku do 
piotrkowskiego szpitala 
trafił 18-letni mieszkaniec 
Piotrkowa Tryb. z objawami 
zatrucia nieustaloną sub-
stancją psychoaktywną. Jak 
ustalili śledczy zażyty przez 
młodego mężczyznę środek 
pochodził z jednego z piotr-
kowskich sklepów. Działa-
nia stróżów prawa natych-
miast zostały skierowane na 
ten punkt handlowy. Jesz-
cze tego samego dnia w 
godzinach popołudniowych 
policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczo-

Piotrków Trybunalski 

Sprzedawała 
środki psychoaktywne
22–latka sprzedawała w sklepie w centrum miasta środki psychoaktywne pod 
przykrywką odświeżaczy do toalet.

ści narkotykowej zatrzyma-
li 30-letniego mężczyznę 
zaraz po tym, jak kupił on 
środki psychoaktywne w 
obserwowanym sklepie. W 
ręce funkcjonariuszy wpa-
dła także 22–letnia miesz-
kanka sąsiedniego powiatu, 
która sprzedawała te środ-
ki. Podczas przeszukania 
sklepu policjanci zabez-
pieczyli susz roślinny oraz 
biały proszek zapakowane 
w foliowe torebki z etykie-
tami sugerującymi, że jest 
to odświeżacz do toalet. 
Ujawnione środki poddano 

badaniu przy użyciu teste-
rów narkotykowych. Testy 
dały wynik pozytywny w 
kierunku marihuany i me-
tamfetaminy. Łącznie po-
licjanci zabezpieczyli 17 
opakowań tych substancji. 
Zgodnie z Ustawą o prze-
ciwdziałaniu narkomanii 
za posiadanie tego typu 
środków grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności, a za 
ich sprzedaż osobom peł-
noletnim kara pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat.

Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 
53-letni kierujący infiniti 
jadąc w kierunku Piotrkowa 
Trybunalskiego, z niewyja-
śnionych przyczyn zjechał 
na przeciwny pas ruchu, 
gdzie zderzył się czołowo 
z ciągnikiem sio-
dłowym marki Sca-
nia. Pod wpływem 
uderzenia infiniti 
został odrzucony i 
uderzył w jadący za 
nim samochód oso-
bowy seat toledo. 
W wyniku zdarze-
nia śmierć poniósł 
53-letni kierowca 
infiniti. Pasażer in-
finiti, a także 49-let-
ni kierowca scani 

Tragiczny wypadek na krajowej 8
23 lipca 2014 roku około godziny 16.50 na 317 kilometrze drogi krajowej nu-
mer 8 w Gomulinie doszło do wypadku drogowego. Jedna osoba nie żyje.

oraz 26-latkowie: kobieta i 
mężczyzna podróżujący se-
atem toledo z obrażeniami 
ciała zostali przewiezieni 
karetką pogotowia ratun-
kowego do piotrkowskiego 
szpitala. Zarówno kierowca 

scani, jak i seata byli trzeź-
wi. Policjanci z Wydziału 
Dochodzeniowo – Śledcze-
go piotrkowskiej jednostki 
będą wyjaśniali dokładne 
przyczyny i okoliczności 
zaistniałego zdarzenia.

Najczęstszą metodą 
skimmingu jest instalowanie 
na bankomatach (głownie 
centra miast gdzie jest duży 
ruch klientów), tzw. nakła-
dek skimmingowych. Są to 
urządzenia składające się 
zazwyczaj z dwóch elemen-
tów: skimmera (służącego 
do skopiowania i zapisu da-
nych paska magnetycznego) 
montowanego na szczelinie, 
w którą się wkłada kartę oraz 
kamery lub zmodyfikowanej 
nakładki na klawiaturę ban-
komatu w celu pozyskania nr 
PIN. 

Podczas wpisywania nr 
PIN zawsze należy zasłaniać 

Policjanci 
ostrzegają przed skimmingiem
Skimming to nielegalne pozyskiwanie danych paska magnetycznego karty 
bankowej oraz nr PIN.

dłonią klawiaturę w taki spo-
sób, aby uniemożliwić pod-
gląd nie tylko z góry, ale i z 
boku bankomatu, bowiem to 
właśnie tam coraz częściej 
montowane są kamery. Naj-
lepiej utworzyć z dłoni pół-
okrągły daszek, maksymal-
nie zasłaniając wpisywany 
PIN. Podając kartę płatniczą 
kasjerowi, np. podczas zaku-
pów bacznie obserwujmy, co 
się z nią dzieje. Nie powinna 
zniknąć nam z oczu, a już 
na pewno nikt nie może wy-
chodzić z nią na zaplecze. W 
przypadku nieudanych ope-
racji żądajmy wydania po-
twierdzenia i sprawdźmy po-

tem dokładnie stan naszego 
konta. Powinniśmy zresztą 
robić to systematycznie, ana-
lizując wszystkie transakcje.

Warto zastanowić się nad 
wymianą karty na taką, która 
spełnia najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. W niektó-
rych bankach kartę należy 
ubezpieczyć, aby móc odzy-
skać skradzione pieniądze.

Jednak, czy można w ten 
sposób całkowicie ustrzec 
się przed kradzieżą? Raczej 
nie, ale na pewno w znaczny 
sposób utrudnimy działanie 
cyber-złodziejom. 

GW na podst. KSP
W
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Lew  23.07 – 23.08  
Czas uwie-

rzyć w swoje 
możliwości  a 
pewne niezała-

twione sprawy wreszcie ruszą 
do przodu. Nie narzekaj na 
brak pieniędzy, bo pojawi się 
szansa na dodatkowy ich do-
pływ. Jednak nie szalej z ich 
nieprzemyślanym wydawa-
niem. Życiowemu partnerowi 
okazuj więcej czułości a rela-
cje z pewnością się poprawią.

Panna  24.08 – 23.09
K o r z y s t n y 

wpływ planet 
sprzyjał będzie 
zwiększeniu kon-

centracji i tym samym sku-
tecznemu działaniu. Sukces 
gwarantowany. W najbliż-
szym czasie wiele spotkań 
towarzyskich, a aura wyjąt-
kowo sprzyjająca na odrobinę 
relaksu.

Waga  24.09 -23.10
W najbliższym 

czasie czeka cię wie-
le wyzwań. Jednak 
twoja dobra intuicja 

i pracowitość są gwarantem 
w osiągnięciu sukcesu. Uni-
kaj napojów wyskokowych 

i ciężkostrawnych potraw. 
Zadbaj o zdrowie i sylwet-
kę.

Skorpion  24.10 – 22.11
Okres urlopo-

wy w pełni, więc 
koniecznie sko-
rzystaj ze wspól-

nego wyjazdu z rodziną. 
Bo człowiek nie tylko pracą 
żyje. Twoje problemy fi-
nansowe zaczną powoli się 
rozwiązywać. Ostrożnie za 
kierownicą, bo rutyna może 
okazać się zgubna. 

Strzelec  23.11 – 21.12 
Nie zmuszaj 

się do robienia 
czegoś, na co nie 
masz ochoty. Nic 

na siłę. Masz wiele ukry-
tych talentów, to dobry czas 
na ich ujawnienie. Znajo-
mych mile zaskoczysz. Na 
horyzoncie pojawi się  oso-
ba, która cię zafascynuje.

Koziorożec  22.12 – 20.01
Pomyśl o  zwol-

nieniu tempa  ży-
cia. Ostatnio zbyt 
dużo czasu po-

święcasz sprawom zawodo-
wym kosztem życia rodzin-
nego, a najbliżsi zawsze cię 

wspierają w trudnych sytu-
acjach. W finansach mierz 
siły na zamiary.

 

Wodnik  21.01 – 19.02
Uporasz się 

nawet ze skom-
p l i k o w a n y m 
problemem a 

to za sprawą korzystnego 
wpływu gwiazd. Nie bądź 
łatwowierny i nie wierz ni-
komu na słowo. Sprawdź, 
czy wszystko opiera się na 
faktach. Nie unikaj spotkań 
towarzyskich.

 

Ryby 20.02 – 20.03
P o ś w i ę ć 

więcej czasu 
partnerowi np. 
wybierzcie się 

na wycieczkę lub zorgani-
zujcie rodzinny  piknik. W 
finansach czas beztroski. 
Dobry układ planet pozwo-
li na  niezbędne wydatki i 
odłożenie trochę grosza.  

Baran 21.03 – 20.04 
Po miesiącach 

wytężonej pracy 
nadszedł czas za-
służonego i oczeki-

wanego wypoczynku. Na-
wiązane nowe znajomości 
okażą się krótkotrwałe, ale 
miłe wspomnienia pozosta-
ną na dłużej.

Byk 21.04 – 20.05
Teraz możesz 

wiele zdobyć, jeśli 
solidnie zapracu-
jesz na sukces. Nie 

rezygnuj z wcześniej wy-
tyczonych celów. Finanse 
stabilne, lecz nie wydawaj 
pieniędzy zanim ich nie 
zarobisz. Dbaj o zdrowie i 
unikaj zajęć, które niosą z 
sobą ryzyko kontuzji. 

Bliźnięta 21.05 – 21.06 
Nie podejmuj 

sam decyzji doty-
czących majątku 
rodzinnego, kon-

sultuj je z zainteresowany-
mi a unikniesz kłopotów. 
Może wpadnie ci do gło-
wy pomysł na dobry inte-
res, lecz na jego realizację 
przyjdzie ci jednak jeszcze 
trochę poczekać.

Rak 22.06 – 22.07 
Wykonywana 

praca zacznie cię 
coraz bardziej fa-
scynować. Twoje 
starania nad pod-

niesieniem jakości życia, 
mają szanse na sukces. Nie 
myśl tylko w tym przypad-
ku o własnych korzyściach, 
a najbliżsi docenią z pewno-
ścią twoją postawę. 

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Spotyka się dwóch dziadków: 
- A co to ja pana, panie kolego, tak długo nie widziałem? 

- W więzieniu siedziałem. 
- W więzieniu?! A za cóż to?! 

- Pamięta pan, proszę pana, tę moją gosposię? Otóż ona mnie o 
gwałt oskarżyła! 

- O gwałt? I co, naprawdę ją pan, panie kolego, tego...? 
- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. 

- I ile pan dostał? 
- Sześć miesięcy. 

- Tylko sześć miesięcy za gwałt?! 
- Nieee, proszę kolegi, za fałszywe zeznania. 

  

- Cześć Rysiek. Wiesz co, nie chcę, żebyś do nas więcej przychodził. 
- Jak to, co się stało? 

- No nie, po prostu nie przychodź. 
- Ale co się stało? 

- Jak byłeś u nas ostatnio, to zginęło nam 150 złotych. 
- Chyba nie myślisz, że to ja? 

- Nie, nie! Pieniądze się znalazły... ale niesmak pozostał! 
  

- Co powiedziała twoja żona jak zobaczyła, że całujesz się z 
sąsiadką? 

- Nic. A dwa przednie zęby i tak były do usunięcia. 
  

Deszcz meteorytow. Obserwują zięć i teściowa. 
Zięć pomyślał życzenie. 
Teściowa nie zdążyła... 
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w

artylerii

wielka
radość
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Imię z
imienia
Gina

ruch
dłoni

dwana-
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