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Zapraszamy!

PODRĘCZNIKI
Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

70. rocznica 
bitwy pod Diablą Górą
16 i 17 sierpnia odbyły się  uroczystości upamięt-
niające 70. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Diablą 
Górą stoczonej w rejonie wsi Klew, Sulborowice i 
Brzezie, na terenie gminy Żarnów.             Str. 8.

Bełchatów
Którędy pojadą tiry?
Starosta bełchatowski wystąpił do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi z 
prośbą o zmiany w oznakowaniu na drogach wo-
jewództwa łódzkiego, zwłaszcza w obrębie Łasku.

Szerzej str. 2.

Skierniewice
Przywłaszczenie mienia, 
wymuszenia rozbójnicze
Policjanci wydziału kryminalnego skierniewickiej 
komendy wspólnie z funkcjonariuszami komen-
dy wojewódzkiej w Łodzi na terenie województwa 
mazowieckiego zatrzymali 42-latka podejrzanego 
o przywłaszczenia oraz wymuszenie rozbójnicze 
opiewające na łączną kwotę 450 000 złotych. Str. 14.

Tomaszów Mazowiecki

XII Rodzinny 
Rajd Rowerowy
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji, a więc w 
tym roku 31 sierpnia odbędzie się w Tomaszowie 
Mazowieckim rodzinny rajd rowerowy.            Str. 3.

To internauci zdecydo-
wali, że w ramach IV edycji 
Dulux Let’s Colour Rawa 
Mazowiecka uplasowała 
się na drugim, zwycięskim 
miejscu, zdobywając 1418 
głosów. Dzięki temu 24 
sierpnia, od godziny 11.00, 
każdy będzie mógł pomalo-

Rawa Mazowiecka
Miasto nabiera kolorów
24 sierpnia br. kolorowej metamorfozie ulegnie 
Przystań nad Rawskim Zalewem przy ulicy Tatar, 
która głosami internautów zwyciężyła w plebiscy-

wać Przystań nad Rawskim 
Zalewem przy ulicy Tatar. 

– Widząc zeszłoroczne, 
ogromne zaangażowanie 
ze strony mieszkańców i w 
tym roku chcemy dać im 
szansę na wybór lokalizacji, 
która zostanie pomalowana.

Szerzej na str. 10.
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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
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REKLAMA

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

- Finisz prac na POW to 
idealny moment, aby rozpo-
cząć remont, mocno eksplo-
atowanej w ostatnim czasie, 
ulicy Stefana Grota-Rowec-
kiego – opowiada wicepre-
zydent Adam Karzewnik, 
który wskazuje, że roboty 
wystartują w najbliższych 
tygodniach.

W ramach inwestycji 
wymienione zostaną kra-
wężniki. Następnie dro-
gowcy sfrezują zniszczoną 
nawierzchnię, którą pokry-
je nowa nakładka asfaltowa. 
Zanim wykonane zostaną 
te prace, swoją inwestycję 
przeprowadzi gazownia.

Piotrków Trybunalski
Oddadzą POW a zamkną 
Grota-Roweckiego
Niebawem kierowcy pojadą po wyremontowanej 
ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Na tym prace 
drogowe w tym rejonie miasta jednak się nie skończą.  

- Remont ulicy będzie 
wykonywany na odcinku 
od ulicy POW do ulicy Dą-
browskiego – opisuje wice-
prezydent Karzewnik.

W związku z prze-
prowadzanym remontem 
zmieni się organizacja ru-
chu dla busów prywatnych 
przewoźników. W trakcie 
prowadzonych prac samo-
chody będą mogły parko-
wać na ulicy Dąbrowskiego. 
Na czas trwania remontu 
zniesiona zostanie strefa 
płatnego parkowania na uli-
cy Dąbrowskiego od ulicy 
Grota-Roweckiego do ulicy 
Wojska Polskiego.

Wszystko po to, by ruch 
tranzytowy samochodów 
ciężarowych z drogi krajo-
wej numer 12 na drogę kra-
jową numer 8 nie odbywał 
się już m.in. drogą powia-
tową Kącik – Mzurki na 
terenie powiatu bełchatow-
skiego. 

- Właśnie otwarto dla 
ruchu kolejny odcinek dro-
gi ekspresowej S8 na od-
cinku od węzła Róża do Ła-
sku, dlatego wystąpiłem do 
GDDKiA o zmianę ozna-
kowania – mówi Szcze-
pan Chrzęst, bełchatowski 
starosta. – Według wielu 
wcześniejszych zapewnień 
przedstawicieli General-
nej Dyrekcji, otwarcie dla 
ruchu kolejnych odcinków 
drogi S8 spowodować ma 
przeniesienie się ruchu sa-
mochodów ciężarowych 
właśnie na nową ekspre-
sówkę. Uważam, że należy 
jeszcze poprawić oznako-
wanie aby TIR-y nie za-

Bełchatów

Którędy pojadą tiry?
Starosta bełchatowski wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi z prośbą o 
zmiany w oznakowaniu na drogach województwa łódzkiego, zwłaszcza w obrębie Łasku.

puszczały się już na naszą 
drogę.

Zgodnie z porozumie-
niem, jakie cztery lata temu 
powiat zawarł z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad za zgodą mini-
stra Cezarego Grabarczyka, 
ruch tranzytowy z drogi 
krajowej numer 8 na dro-

gę krajową numer 12 przez 
drogę powiatową Kącik – 
Mzurki miał trwać tylko do 
końca 2012…

Potrzebna jest każda 
grupa krwi. Nie bądźmy 
obojętni na ludzkie cier-
pienie, okres wakacyjny 
jest trudnym czasem dla 
wszystkich. Brawura, nad-
mierna prędkość, nieostroż-
ność sprawiają, że w okresie 

Potrzebna krew
W magazynach Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Łodzi brakuje krwi.

letniego wypoczynku jest 
więcej wypadków samo-
chodowych. Zabiegi plano-
wane w wyniku braku krwi 
muszą być przesuwane na 
inny termin. Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Łodzi 

apeluje o zgłasza-
nie się do punktów 
pobrań o oddanie 
cennego leku, jakim 
jest krew. Szczegó-
łowe informacje na 
stronie http://www.
krwiodawstwo.pl/.

GW

Rejestracja ma rzekomo 
„ułatwić weryfikację wiary-
godności płatniczej firmy”. 
Ministerstwo nie utworzyło 
żadnego Ogólnopolskiego 
Centralnego Rejestru Płat-
ników i nie pobiera także 
żadnej opłaty za rejestrację 
podmiotów w Centralnym 
Rejestrze Podmiotów – Kra-
jowej Ewidencji Podatników.

„Wszystkie informacje 
o podmiotach, z wyjątkiem 

MF przestrzega 
przed oszustami
Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmio-
tami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia 
pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze 
Płatników.

numerów NIP i REGON, są 
objęte tajemnicą skarbową, a 
obowiązujące przepisy pra-
wa nie pozwalają na udostęp-
nianie ich innym podmiotom 
i osobom, niż wskazane w 
ustawie o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i 
płatników” - czytamy w ko-
munikacie opublikowanym 
przez Ministerstwo Finan-
sów.

MAT
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ul. Narutowicza 40, Piotrków Trybunalski

po filmie wieczór taneczny • wstęp wolny
ekran 5,5 x 3 m • świetne drinki • filmowe menu

w razie niepogody projekcja odbędzie się w restauracji

sobota 23.08. godz. 21.00

kino w rytmie lata!kino w rytmie lata!

KIEDY HARRY POZNAŁ SALLY
Billy Crystal Meg Ryan

Goście dopisali, sala była 
pełna. W urokliwej atmosferze 
w Restauracji & MetropoliSpa 
GulJana w zaimprowizowa-
nej pod gołym niebem sali, 
spotkało się kilkudziesięciu 
piotrkowian. Organizatorzy 
zapewnili dla wszystkich chęt-
nych miejsca siedzące. Były to 
obok restauracyjnych krzeseł, 
ciepłe koce, które można było 
rozłożyć na specjalnie w tym 
celu przygotowanych pale-
tach. Przygotowano specjalne 
menu, które nawiązywało do 

Piotrków Trybunalski

Kino pod gwiazdami
Pierwsze seanse w letnim kinie już za nami. Od początku sierpnia co sobotę 
były wyświetlone następujące filmy: „Przed wschodem słońca”, „Ukryte pra-
gnienia”, „Żywot Briana”. Jenak nie do przebicia był film inaugurujący kino 
letnie. 

prezentowanego filmu. Znaw-
cy kuchni byli zapewne za-
dowoleni. A film? Plenerowe 
kino, zainauguarował legen-
darny romans „Przed wscho-
dem słońca”. Film musiał się 
podobać, tak też się stało. O 
dziwo wielu widzów twierdzi-
ło że widzi go po raz pierwszy.

W sumie - bardzo udana 
inicjatywa. My ze swej stro-
ny zachęcamy do odwiedze-
nia Kina pod gwiazdami na 
kolejnych seansach. Organi-
zatorzy zapraszają nie tylko 

mieszkańców Piotrkowa ale 
także mieszkańców  pozosta-
łych miejscowości z naszego 
regionu.

Dla chętnych przypomina-
my adres: Piotrków, Restaura-
cja & MetropoliSpa GulJana 
przy ulicy Narutowicza 40. W 
razie niesprzyjającej aury kino 
letnie odbędzie się wewnątrz 
Restauracji GulJana.

Repertuar Kina  publikuje-
my poniżej.

MATI

Tegoroczny - XII Ro-
dzinny Rajd Rowerowy 
zorganizowany jest pod ha-
słem „Poznajemy Powiat 
Tomaszowski”. Głównym 
celem rajdu jest populary-
zacja rodzinnej i indywidu-
alnej turystyki rowerowej 
jako formy aktywnego wy-
poczynku. Ciekawa trasa 
Tomaszów – Jeleń - Spała – 
Konewka - Tomaszów (ok. 
33 km). Zgłoszenia i wpłaty 
wpisowego (dorośli – 8 zł, 

Tomaszów Mazowiecki
XII Rodzinny Rajd Rowerowy
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji, a więc w tym roku 31 sierpnia odbę-
dzie się w Tomaszowie Mazowieckim rodzinny rajd rowerowy.

dzieci i młodzież szkolna – 
6 zł) przyjmowane będą w 
sklepie rowerowym Bikemii 
(Zasada Rowery) przy ul. 
św. Antoniego 1 do dnia 29 
sierpnia. Wpłata wpisowego 
po tym terminie wzrasta o 
50%. Zbiórka uczestników 
przed sklepem Bikemii do 
godz. 9.30. Powrót do Toma-
szowa około godz. 14, a w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
„Przystań” (ul. PCK 2/8) od-
będzie się zakończenie rajdu 

i wspólna biesiada. Wśród 
zespołów rodzinnych trady-
cyjnie rozlosowanych zosta-
nie wiele nagród.

Do udziału w rajdzie 
zapraszają: Towarzystwo 
Przyjaciół Tomaszowa Ma-
zowieckiego wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym, 
Firmą Bikemia, Urzędem 
Miasta w Tomaszowie Ma-
zowieckim, Zakładem Su-
per Foto Sulej, Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Part-
nerami imprezy są ponad-
to Ludowy Klub Kolarski 
„START”, Klub Kwadran-
sowych Grubasów i Polski 
Czerwony Krzyż. Organi-
zatorzy zalecają jazdę w 
kaskach, które niewątpliwie 
zwiększają bezpieczeństwo 
rowerzystów. Informacje 
dotyczące rajdu dostępne są 
na stronie www.tptm.eu.

MAT

REKLAMA
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Powiedzmy „nie” tu-
czącym przekąskom 

Fast-foody, słodycze i 
kolorowe napoje – te pro-
dukty dostępne są na wy-
ciągnięcie ręki w każdym 
sklepie spożywczym, a 
także w większości skle-
pików szkolnych. Mło-
dzież potrzebuje jednak 
wartościowych składni-
ków, by poradzić sobie z 
codziennymi wyzwania-
mi. Ograniczenie cukrów  
i tłuszczów w diecie z pew-
nością dobrze wpłynie na 
ich zdrowie oraz samopo-
czucie – warto zadbać o te 
aspekty od najmłodszych 
lat!

Dobre przekąski re-
ceptą na sukces w szkole

Zamiast dawać dzieciom 
kieszonkowe na jedzenie, 
które mogą przeznaczyć 
na przykład na burgery, 
zdecydowanie lepiej za-
pakować im do plecaka na 
drugie śniadanie coś natu-
ralnego i smacznego, dzięki 
czemu zawsze będą mieć 
pod ręką porcję wartościo-
wych składników. Kanapka  
z pełnoziarnistego pieczy-
wa z dodatkiem warzyw, 
butelka wody mineral-
nej i owoc to kolorowa  
i smaczna alternaty-
wa dla frytek czy gazo-

Plecak pełen witamin!
Dorośli doskonale wiedzą, że namówienie dzieci do jedzenia owo-
ców i warzyw nie jest prostą sprawą. Zalecane pięć porcji tych peł-
nych witamin produktów, zazwyczaj pozostaje w sferze marzeń rodzi-
ców zatroskanych o zdrowie swoich pociech. Są jednak sposoby na to,  
by w codziennej diecie młodzieży znalazły się również pyszne owoce i warzy-
wa.

wanych napojów. War-
to też dać dzieciom coś  
do przegryzienia podczas 
przerw między lekcjami. 
Do plecaka można włożyć 
paczkę z pyszną przeką-
ską, która doda im energii 
do działania i nie będzie to 
pełen węglowodanów ba-
tonik. Idealnym wyborem 
są naturalne przekąski, na 
przykład czipsy Crispy Na-

tural, które z tradycyjnymi 
czipsami łączy tylko przy-
jemność płynąca z chrupa-
nia! Każda paczka to owoc 
lub warzywo – bez dodatku 
cukru czy tłuszczu. Prosty 
sposób na przekąskę pod-
czas przerwy między lek-
cjami i recepta na młodzież 
pełną dobrej energii.

GW

REKLAMA

Przebudową objęte 
będą ulice: Północna (od-
cinek 500 m), Długa (929 
m), Modrzewiowa (123 m), 
Topolowa: dojazd do za-
budowań Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej (131 
m) oraz dojazd do oczysz-
czalni ścieków (422 m). Uli-
ca Modrzewiowa zostanie 
przedłużona w kierunku 
północnym o prawie 380 

Kleszczów

Przebudowa dróg w Łękińsku 
Będzie przebudowa dróg w Łękińsku. Do 28 sierpnia w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie przyjmowane będą oferty firm w ramach ogłoszonego przetargu. Dłu-
gość dróg, na których realizowana ma być inwestycja wynosi prawie 2,8 km. 

metrów, dzięki czemu Łę-
kińsko zyska bezpośred-
nie połączenie z gminną 
obwodnicą. Dla poprawy 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego przebudowane zo-
staną skrzyżowania. U zbie-
gu ulic Północnej, Długiej i 
Topolowej powstanie rondo.  
 W ramach tej du-
żej inwestycji drogowej ma 
być wykonana rozbiórka 

istniejących nawierzchni, 
poszerzenie dróg, budowa 
ścieżek rowerowych i chod-
ników bądź ciągów pieszo-
-jezdnych. Nastąpi również 
rozbudowa podziemnych 
sieci: kanalizacyjnej i wo-
dociągowej, gazowej, tele-
technicznej i energetycznej, 
a także rozbudowa sieci 
oświetlenia ulicznego. 

JS

– Wsparcie będzie 
skoncentrowane na sek-
torze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Duże 
f irmy będą mogły sta-
rać się o dof inansowa-
nie inwestycji związa-
nych m.in. z badaniami 
naukowymi, rozwojem 
technologicznym i inno-
wacjami – powiedziała 
Elżbieta Bieńkowska, 
wicepremier i minister 

80 mld złotych 
dla przedsiębiorców
W nowej perspektywie na wsparcie szeroko rozumia-
nej przedsiębiorczości zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro. 

infrastruktury i rozwoju. 
 Głównym źró-

dłem funduszy dla 
przedsiębiorców będą 
programy regionalne 
(RPO) oraz programy 
Inteligentny Rozwój (PO 
IR) i Polska Wschodnia 
(PO PW). W perspekty-
wie 2014-2020 planowa-
ne jest szersze wykorzy-
stywanie instrumentów 
zwrotnych. PO IR ma 

umożliwić skuteczne 
przekształcanie pomy-
słów f irm w innowa-
cyjne produkty, usługi 
i technologie. Z RPO 
z kolei f inansowane 
będą przede wszystkim 
przedsięwzięcia podno-
szące konkurencyjność 
MŚP. 

MAT
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Projekt i ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może wziąć udział w Projekcie:
- osoby niezatrudnione (w tym posiadające status osoby bezrobotnej)
- w wieku 15-30 lat
- zamieszkujące teren woj. łódzkiego – powiaty tomaszowski lub kutnowski 
- legitymujące się wykształceniem co najwyżej średnim

Oferujemy:
- indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty kompetencyjne
- szkolenia zawodowe 120 h (do wyboru):

1. Specjalista ds. kontroli jakości
2. Monter izolacji budowlanych z uprawnieniami elektrycznymi G1

- Sześciomiesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe 1600 zł netto miesięcznie)

Szczegóły oraz informacje na temat zapisów na stronie:

www.kwalifikacje.inbit.pl
Realizator projektu:

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 47, 70-383 Szczecin

Biuro Projektu:
al. Tadeusza Kościuszki 80/82, pok. 414, 90-437 Łódź
tel. 42 235 13 99, fax 235 13 26, e-mail: lodz@inbit.pl

Pomimo wzrostu za-
trudnienia i wynagrodzeń 
oraz spadku bezrobocia, co 
powinno skutkować wzro-
stem konsumpcji, decyzje 
konsumpcyjne gospodarstw 
domowych były więcej niż 
wstrzemięźliwe.

W czerwcu, we wszyst-
kich grupach towarów, 
sprzedaż detaliczna była 
niższa niż w maju. Nie doty-
czy to jedynie samochodów. 
To, zdaniem analityków 
wynika to jednak z tego, 
że w maju sprzedaż samo-
chodów była jeszcze niższa. 
Wyraźny spadek dynamiki 
sprzedaży odnotowały na-
wet hiper- i supermarkety. 
Zdecydowanie niższa była 
dynamika sprzedaży żyw-
ności. Mniejsza niż przed 

Polacy 
mniej kupują
GUS opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w czerwcu. Wynika 
z nich, że obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost konsumpcji uległ za-
hamowaniu. Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła tylko o 1,2 proc. w sto-
sunku do analogicznego okresu 2013 roku, podczas gdy w maju ten wzrost 
wynosił 3,8 proc.

rokiem (bo o 1,6 proc.) 
była sprzedaż mebli, RTV 
i AGD. Przed spadkami 
obroniła się jedynie sprze-
daż odzieży, ale jest to efekt 
sezonowych wyprzedaży.

Lepsza sytuacja na ryn-
ku pracy wskazywałaby na 
inne zachowania konsump-
cyjne gospodarstw domo-
wych. Analitycy tłumaczą 
to tym, że gospodarstwa 
domowe biorą pod uwagę, 
przy decyzjach zakupo-
wych nie tylko sytuację na 
rynku pracy, ale w coraz 
większym stopniu niepew-
ność związaną z wydarze-
niami za naszą wschodnią 
granicą. 

W kolejnych miesiącach 
nie należy się spodziewać 
przyspieszenia sprzedaży 

detalicznej, a to znaczy, że 
wpływ konsumpcji na tem-
po wzrostu PKB w 2014 
roku nie będzie tak duży, 
jak zakładano jeszcze w 
pierwszym kwartale br. W 
tym kontekście ważne są 
decyzje Rady Polityki Pie-
niężnej, aczkolwiek trudno 
się spodziewać, że ewen-
tualna decyzja RPP o ob-
niżce stóp procentowych 
wpłynie na poprawę wyni-
ków sprzedaży detalicznej, 
a tym samym pobudzenie 
konsumpcji i przyspiesze-
nie wzrostu gospodarczego, 
bowiem, jak podkreślają 
analitycy, problem tkwi nie 
w dostępie do finansowania 
wzrostu konsumpcji, ale w 
postrzeganiu ryzyka przez 
gospodarstwa domowe.

ZBW

Kolejne informacje, 
które napływają z rynku 
wskazują na nieznaczne 
osłabienie gospodarki. W 
przetwórstwie przemy-
słowym oceny, tak bieżą-
cego portfela zamówień, 
jak i prognoz dotyczą-
cych produkcji są kolej-
ny miesiąc z rzędu mniej 
korzystne. Dotyczy to 
firm tak mniejszych jak i 
dużych. Przedsiębiorstwa 
sygnalizują, że powodem 
słabszej oceny ogólne-
go klimatu koniunktury 
jest spadek zagraniczne-
go portfela zamówień, 
którego nie rekompensu-
ją zamówienia krajowe. 
Przekłada się to na plany 
dotyczące zatrudnienia w 
najbliższych trzech mie-
siącach. Firmy duże de-
klarują jego wzrost, zaś 
mniejsze niewielki spa-
dek.

Wszystkie branże 
gospodarki sygnalizują 
trochę gorsze oceny ko-
niunktury. Ciekawe jest 
zestawienie danych doty-
czących produkcji sprze-
danej w czerwcu br., któ-
re ostatnio opublikował 
GUS, z oceną ogólnego 
klimatu koniunktury, 
w przemyśle chemicz-
nym i farmaceutycznym. 
Przemysł chemiczny w 
czerwcu odnotował 7 
proc. spadek produkcji, 
tymczasem wśród firm 
tej branży ciągle domi-
nują pozytywne oceny. 
Podobnie jest w przedsię-
biorstwach branży farma-
ceutycznej.

W lipcu ogólny klimat 
koniunktury w budow-
nictwie oceniany jest ne-
gatywnie, podobnie jak w 
czerwcu, ale mniej pesy-
mistycznie niż w analo-
gicznym miesiącu ostat-
nich dwóch lat. W handlu 
hurtowym oceny są opty-
mistyczne, podobnie jak 
w czerwcu. Nieco gorzej 
niż w czerwcu oceniany 

W gospodarce 
lekka zadyszka
GUS ocenia, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w 
lipcu jest lepszy niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, ale nieco 
gorszy niż w czerwcu.

natomiast jest klimat ko-
niunktury w handlu deta-
licznym. 

Dzisiejsze dane wska-
zują, że gospodarka dalej 
będzie rosła, ale nie nale-
ży się spodziewać powtó-
rzenia 3,4 proc. wzrostu 
PKB z pierwszego kwar-
tału. Opinie firm sugeru-
ją, że kluczowym czyn-
nikiem, który wpłynie 

na koniunkturę w drugiej 
połowie roku, będą zamó-
wienia eksportowe. Sy-
gnały, które napływają od 
naszych głównych part-
nerów handlowych nie są 
złe, ale nie na tyle dobre, 
aby myśleć o osiągnięciu 
w 2014 roku wzrostu PKB 
na poziomie wyższym niż 
3,5 proc.

ZBW

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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W 1944 roku, wraz ze 
zbliżaniem się do przed-
wojennych granic Polski 
frontu wschodniego, Armia 
Krajowa przystąpiła do re-
alizacji planu „Burza”, po-
legającym na atakowaniu 
oddziałów niemieckich w 
miarę przesuwania się fron-
tu wschodniego. Do starcia 
z Niemcami przystąpiło 
ponad 60 partyzanckich 
pułków a wśród nich 25 
pp AK Ziemi Piotrkowsko 
– Opoczyńskiej Okręgu 
Łódź. Na obszarze Łódz-
kiego Okręgu AK planowa-
ne wykonanie akcji „Burza” 
poprzedzono koncentracją 
oddziałów partyzanckich 
20 lipca 1944 r. w Barko-
wicach Mokrych nad Pili-
cą. Dzień ten przyjęty zo-
stał jako dzień powstania 
25 pp AK (późniejsza jego 
nazwa to pułk Ziemi Piotr-
kowskiej, zaś ostateczna 25 
pp AK Ziemi Piotrkowsko-
-Opoczyńskiej). Pułk ten 
miał być kontynuacją 25 pp 
powstałego 2 grudnia 1918 
roku, stacjonującego do 
1939 r. w Piotrkowie Tryb. 
W skład 25 pp AK Ziemi 
Piotrkowsko-Opoczyńskiej 
weszły oddziały partyzanc-
kie: ,,Wicher‘’, ,,Burza’’, 
"Grom’’ i ,,Błyskawica’’, 

70. rocznica bitwy pod Diablą Górą
16 i 17 sierpnia odbyły się  uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Diablą Górą stoczonej w rejonie wsi Klew, Sulborowice i Brzezie, 
na terenie gminy Żarnów.

samodzielny oddział par-
tyzancki porucznika ,,Boń-
czy", oddział Lotniczy 
podporucznika ,,Henryka‘’ 
(Henryk Furmańczyk) oraz 
oddział ,,Trop’’. Dowódcą 
tej jednostki został mjr Ru-
dolf Majewski ps. „Roman”, 
„Leśniak”. Swój chrzest 
bojowy pułk przeszedł 16 
sierpnia 1944 r., kiedy to 
stoczył z okupantem zwy-
cięską walkę pod Diablą 
Górą, położoną na Ziemi 
Opoczyńskiej.

 Wyjątkowo w tym 
roku obchody upamiętnia-
jące zwycięską bitwę pod 
Diablą Górą były dwudnio-
we. W sobotę 16 sierpnia 
odbyła się sesja popularno 
– naukowa (z udziałem dr 
Marcina Łuczkowskiego, dr 
hab. prof. UJK Jerzego Ga-
pysa, mjr dr inż. Mirosława 
Kopy „Mirona” i ppłk dr 
n. med. Haliny Kępińskiej 
– Bazylewicz „Kory”), a 
także rekonstrukcja histo-
ryczna bitwy pod Diablą 
Górą, zorganizowana w 
rejonie stadionu sportowe-
go „Kasztelana” Żarnów w 
Myśliborzu. 

 W niedzielę zaś 
tradycyjnie odbyły się uro-
czystości patriotyczne na 
szczycie Diablej Góry. W 

70. rocznicę tych wydarzeń 
przy ołtarzu polowym na 
Diablej Górze odprawiona 
została msza św. w inten-
cji żołnierzy z 25 pp Armii 
Krajowej. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło 
kombatantów na czele z ge-
nerałem Aleksandrem Ar-
kuszyńskim „Majem”, ge-
nerałem Stanisławem Burzą 
Karlińskim oraz uczestni-
kiem walk pod Diablą Górą 
kapitanem Mirosławem 
Kopą ps. Miron. Obecna 
była również legendarna 
łączniczka 25 pp AH Hali-
na Bazylewicz – Kępińska 
„Kora”. Kompanię Honoro-
wą wystawiła 25 Brygada 
Kawalerii Powietrznej z To-
maszowa Mazowieckiego.

Ponadto 16 sierpnia br. 
dwaj legendarni generało-
wie – Aleksander Arku-
szyński „Maj” i Stanisław 
Burza – Karliński, otrzy-
mali tytuły Honorowych 
Obywateli Żarnowa, w 
dowód uznania za walkę o 
niepodległość narodu, pie-
lęgnowanie wartości patrio-
tycznych oraz za zasługi dla 
promocji i rozwoju Gminy 
Żarnów. 

JP

Nowe przepisy wpro-
wadzają m.in. zniesienie 
opłat za drugi kierunek. 
Znowelizowana ustawa 
reguluje również kwestię 
uwłaszczenia naukow-
ców. Nowością w sto-
sunku do wcześniejszych 
propozycji jest rozwią-
zanie przewidujące, że 
obie strony jeśli dojdą 
do porozumienia, będą 
mogły przyjąć elastycz-
ną i odpowiadającą im 
formę komercjalizacji 

Zmiany 
w szkolnictwie 
wyższym
Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

wynalazku lub efektów 
badań naukowych. Nowe 
prawo zakłada również, 
że uczelnie będą mogły 
uznawać wiedzę i umie-
jętności uzyskane na 
szkoleniach, kursach, w 
pracy zawodowej, wo-
lontariacie oraz zaliczać 
je na poczet studiów. 
Rozwiązanie to otworzy 
drogę do studiowania dla 
osób pracujących. Ustawa 
wprowadza m.in. studia 
dualne, a także obowiąz-

kowe 3-miesięczne prak-
tyki na studiach o profilu 
praktycznym oraz moni-
toring zawodowych losów 
absolwentów w oparciu o 
dane z ZUS. Wymaga to 
od uczelni łączenia za-
jęć z różnych dyscyplin, 
kształcenia z wykorzy-
staniem nowoczesnych 
technologii, e-learnin-
gu, z zaangażowaniem 
praktyków z gospodarki. 

PJ na podst. MNiSW

Powyższe firmy otrzy-
mały zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w 
Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej S.A. 

 Barry Callebaut 
Manufacturing Polska Sp. z 
o. o. należy do szwajcarskiej 
Grupy Barry Callebaut z 
siedzibą w Zurychu, świa-
towego lidera w produkcji 
wysokiej jakości produk-
tów z kakao i czekolady. W 
Polsce Spółka posiada jeden 
zakład produkcyjny zlokali-
zowany w Łodzi, zajmujący 
się przemysłową produkcją 
czekolady. Nowa inwestycja 
polegać będzie na rozbudo-
wie istniejącego zakładu. W 
związku z planowaną inwe-
stycją Spółka zamierza po-

Nowe inwestycje w ŁSSE
W Łodzi zainwestują Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o. o. i IMA 
Solution Sp. z o.o. Oznacza to 330 nowych miejsc pracy.

nieść wydatki inwestycyjne 
w wysokości co najmniej 
95,7 mln zł (do końca 2016 
r.) oraz zatrudnić przynaj-
mniej 80 nowych pracowni-
ków (do końca 2016 r.). Zaś 
IMA Solution Sp. z o.o. bę-
dzie prowadzić działalność 
w branży farmaceutycz-
no-kosmetycznej i planuje 
wybudować obiekt biuro-

wo-magazynowo-produk-
cyjny. Spółka zamierza po-
nieść wydatki inwestycyjne 
w wysokości co najmniej 45 
mln zł (do 30 czerwca 2018 
r.) oraz zatrudnić przynaj-
mniej 250 pracowników (do 
30 czerwca 2018 r.). 

GW
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Rządowy program po-
mocy uczniom w 2014 r. 
– „Wyprawka szkolna”, 
realizowany corocznie od 
2002 roku polega na dofi-
nansowaniu zakupu pod-
ręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym specjal-
nego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, 
dopuszczonych do użyt-
ku szkolnego przez mini-
stra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

 W ramach Pro-
gramu pomoc finansowa 
kierowana jest do uczniów, 
którzy pójdą do klas II, III 
lub VI szkoły podstawowej 
oraz klasy III szkoły po-

Wyprawka szkolna
Kwota zaplanowana na tegoroczną „Wyprawkę szkolną” to 156 mln zł.

nadgimnazjalnej. Dodatko-
wo rodziny muszą spełniać 
określone kryteria. Pierw-
szą grupę stanowią rodziny, 
w których miesięczny do-
chód na osobę nie przekra-
cza 539 zł netto. Uczniowie 
słabowidzący, niesłyszący 
lub słabosłyszący, z upo-
śledzeniem umysłowym, 
niepełnosprawnością ru-
chową, a także posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
uczęszczający do szkół pod-
stawowych (z wyjątkiem kl. 
I), gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych stanowią 
drugą grupę osób, mogą-
cych ubiegać się o pomoc 

finansową. W tym przypad-
ku bez znaczenia jest kryte-
rium dochodowe rodziny. 

 Termin składania 
wniosków ustala odpo-
wiednio wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, właści-
wy ze względu na siedzibę 
szkoły. Zgodnie z plano-
waną realizacją Programu 
wszyscy rodzice, którzy 
złożą wnioski o dofinan-
sowanie muszą otrzymać 
pieniądze do 17 listopada 
2014 roku. Wnioski o przy-
znanie pomocy dostępne są 
na stronach internetowych 
samorządów gminnych. 
 

   

APEL

BRAKUJE     KRWI  

NIE     BĄDŹ     OBOJETNY     NA     LUDZKIE     CIERPIENIE     !!!  

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Piotrkowie Trybunalskim

wspólnie z: 

Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

  

Akcja     odbędzie     się     w     godzinach     :     9.00   –   13.00.     

Ambulans będzie podstawiony na parkingu Urzędu Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10

PODZIEL SIĘ. BO KRWI NIE DA SIĘ 

WYPRODUKOWAĆ

Format i wymiary dowo-
du osobistego pozostaną takie 
same jak dotychczas. Dowód 
osobisty będzie ważny przez 
10 lat od daty wydania, z wy-
jątkiem dowodu osobistego 
wydawanego dzieciom poni-
żej 5 roku życia, który będzie 
ważny przez okres 5 lat. Po 1 
stycznia 2015 dotychczasowe 
dowody osobiste zachowają 
ważność do upływu termi-
nów w nich określonych. Nie 
będzie konieczności wymiany 
dokumentów.

Nowością będzie możli-
wość złożenia wniosku o wy-
danie dowodu osobistego w 
dowolnej gminie w kraju lub 
drogą elektroniczną. 

Niezależnie, czy zdecydu-
jemy się na formę pisemną czy 
elektroniczną do wniosku mu-
simy dołączyć fotografię, któ-
ra powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku.

Nowy wzór dowodu oso-
bistego oraz wzory formula-
rzy związane z wydawaniem 
i unieważnieniem dowodów 
osobistych zostały określone 
w projekcie rozporządzenia w 

Będą nowe 
dowody osobiste
Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy 
dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze 
oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu 
osobistego.

sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz sposobu i trybu 
postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobi-
stych, ich utraty, uszkodze-
nia, unieważnienia i zwrotu. 
Projekt tego rozporządzenia 
30 lipca br. został skierowany 

do uzgodnień międzyresor-
towych i konsultacji społecz-
nych. Zatem ostateczny kształt 
projektowanych rozwiązań 
jeszcze może ulec zmianom w 
wyniku prowadzonych uzgod-
nień.

GW na podst. MSW
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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 

REKLAMA

REKLAMA

To internauci zdecydowali, 
że w ramach IV edycji Dulux 
Let’s Colour Rawa Mazowiec-
ka uplasowała się na drugim, 
zwycięskim miejscu, zdoby-
wając 1418 głosów. Dzięki 
temu 24 sierpnia, od godziny 
11.00, każdy będzie mógł po-
malować Przystań nad Raw-
skim Zalewem przy ulicy Tatar. 

– Widząc zeszłoroczne, 
ogromne zaangażowanie ze 
strony mieszkańców i w tym 
roku chcemy dać im szansę 
na wybór lokalizacji, która 
zostanie pomalowana – mówi 
Piotr Cywiński, przedstawiciel 
marki Dulux. – Tegorocznym 
hasłem przewodnim jest Mia-
sto nabiera kolorów. Jest ono 

Rawa Mazowiecka

Miasto nabiera kolorów
24 sierpnia br. kolorowej metamorfozie ulegnie Przystań nad Rawskim Zalewem przy ulicy Tatar, która 
głosami internautów zwyciężyła w plebiscycie Dulux Let’s Colour. 

kwintesencją filozofii zmiany 
przestrzeni miejskiej, która 
towarzyszy nam od początku 
akcji – podkreśla Cywiński. 

Muzyka, kolorowanki dla 
najmłodszych oraz pies Du-
lek to tylko niektóre z atrakcji, 
czekających na wszystkich 24 
sierpnia od godziny 11.00. 

W ubiegłym roku do ry-
walizacji zostało zgłoszonych 
ponad 50 lokalizacji, spośród 
których internauci wybierali 
swoich faworytów. Głosowa-
nie odbywało się na stworzonej 
specjalnie na potrzeby akcji 
stronie na Facebooku. Po zwy-
cięstwo sięgnęły, takie miasta 
jak Toruń, Opole, Augustów i 
Wałbrzych.

Zniesiony został m.in. 
wymóg uzyskiwania decy-
zji o pozwoleniu na budowę 
i przebudowę budynków 
mieszkalnych jednorodzin-
nych, których obszar od-
działywania mieści się w 
całości na działce lub dział-
kach, na których zostały 
zaprojektowane. W takim 
przypadku konieczne bę-
dzie jedynie zgłoszenie bu-
dowy z projektem budowla-
nym.

Ponadto, ograniczono 
katalog obiektów budowla-
nych, które wymagać będą 
pozwolenia na użytkowa-
nie. Projekt wprowadza w 
określonych przypadkach 
możliwość wystąpienia z 
wnioskiem o umorzenie lub 
rozłożenie na raty opłaty 
legalizacyjnej za dokonanie 

Uproszczenie procedur budowlanych
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo budowlane, który ma uprościć 
i skrócić procedury w większości inwestycji budowlanych.

samowoli budowlanej. Zno-
si obowiązek dołączania 
do projektu budowlanego 
oświadczeń o zapewnieniu 
energii, wody, ciepła i gazu 
oraz o warunkach przyłą-
czenia do sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elek-
troenergetycznych, teleko-
munikacyjnych. Nie będzie 
też konieczności dołączania 
oświadczenia właściwego 
zarządcy drogi o możliwo-
ści dostępu do drogi pu-
blicznej (przy drogach niż-
szej klasy).

Projekt przewiduje rów-
nież zniesienie obowiązku 
zgłoszenia zamierzonego 
terminu rozpoczęcia robót 
budowlanych oraz rozsze-
rza katalog obiektów odda-
wanych do użytkowania na 

podstawie zawiadomienia, 
bez konieczności uzyski-
wania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowa-
nie, m.in. dla warsztatów 
rzemieślniczych, myjni sa-
mochodowych, obiektów 
magazynowych i stawów 
rybnych.

Inwestor będzie mógł 
rozpocząć wszystkie robo-
ty budowlane, na podsta-
wie decyzji podlegającej 
wykonaniu, gdy nie ma in-
nych stron postępowania. 

Właściwe organy 
administracji ar-
chitek toniczno -
-budowlanej będą 
zobowiązane do 
sprawdzenia pod 
względem formal-
nym złożonych 
wniosków o po-
zwolenie na bu-
dowę (w wyzna-
czonym terminie) 
oraz skrócenie 
czasu oczekiwania 
na tzw. milczącą 
zgodę na użytko-
wanie (brak sprzeciwu ad-
ministracji) - z 21 do 14 dni 

REKLAMA

- w przypadku obiektów od-
dawanych do użytkowania 
na podstawie zgłoszenia.

Źródło: Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju
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Warto zobaczyć

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

1. Bohaterki Powstańczej Warszawy  Barbara Wachowicz 
2. Poligon. Sensacje z kraju Warty  Leszek Adamczewki
3. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach    Andrzej Stasiuk 
4. Łatwe rysowanie    Mark Bergin
5. Tytus Romek i Atomek 1414       Jerzy Chmielewski
6. Rosyjska ruletka    Marian Zacharski
7. Zatrzymć czas    Zofia Kucówna
8. Przetwory nalewki, likiery
9. Ostatnie dni dyktatorów   Diane Ducret
10.Głosy Pamano    Jamne Cabre

1939 Obrona Polski i Europy
Polska we wrześniu 

1939 roku broniła nie tyl-
ko własnego kraju. Bro-
niła także wystraszonej 
Europy - taka jest teza au-
tora, wybitnego historyka 
wojskowości, autora licz-
nych publikacji wydawa-
nych m.in. przez Bellonę. 
Opracowanie wnosi nowe 
fakty i interpretacje do 
wiedzy historycznej o na-
rodowym dramacie 1939 
roku.

Książki Tadeusza Jurgi 
cieszyły się uznaniem histo-
ryków i zawsze wzbudzały 
dyskusje wokół najnow-
szych dziejów Polski.

Dawca pamięci
Nastoletni Jonas (Bren-

ton Thwaites) dorasta w uto-
pijnym świecie przyszłości, 
gdzie nie istnieją cierpienie, 
ból, wojny, ani krwawe re-
wolucje. W epoce, w której 
zapomniano, jak się kocha, 
odróżnia barwy i podejmu-
je wybory. Nieoczekiwanie 
Jonas zostaje wytypowany 
jako kandydat na Odbiorcę 
Wspomnień - jedyną oso-
bę w społeczności, która 
przechowuje pamięć po 
dawnych czasach. W szko-
leniu pomaga mu tajemni-
czy mężczyzna, nazywany 
Dawcą Pamięci (Jeff Brid-
ges). W trakcie nauki Jonas 
odkryje wstrząsający sekret 
przeszłości, który zburzy 
mozolnie budowany ład 
świata i ściągnie na niego 
i jego najbliższych wielkie 
niebezpieczeństwo.

The Golden Echo

Album The Golden Echo 
to przedsięwzięcie ambitne, 
wysmakowane, przemy-
ślane w najdrobniejszym 
szczególe. Kimbra napisała 
piosenki w swoim domu, 
położonym na farmie w 
Silver Lake, nieopodal Los 
Angeles, gdzie najczęściej 
obecnie przebywa, jeśli nie 
koncertuje i nie nagrywa. 
Wokół ma dużo przestrze-
ni, spokój oraz... pasące się 
owce. Produkcja płyty jest 
dziełem wspomnianego 
wyżej Richa Costeya (m.in. 
Foster The People, Interpol, 
Muse), z którym Nowoze-
landka chciała współpraco-
wać odkąd skończyła 15 lat. 
Pomocą w pisaniu piosenek 
służył jej idol z czasów 
dzieciństwa, Daniel Johns z 
Silverchair.

Dziś już nikt nie kojarzy jej tylko z nagrodzonym Grammy hitem Gotye „So-
mebody That I Used To Know”. Przesympatyczna Kimbra w ciągu kilkunastu 
miesięcy dzięki sukcesowi solowej płyty „Vows” została światową gwiazdą. 
Nowozelandka o czarującym głosie i wielkim talencie nagrała drugi studyjny 
materiał. Płyta nosi tytuł The Golden Echo i promuje go singlowa piosenka 
„90’s Music”, w której wokalistka oddaje hołd muzyce lat 90.

Stylistycznie album ma 
kilka kolorów, które zgrab-
nie się przenikają. Znajdzie-
my wśród nich klasyczne 
disco, pachnący Prince’em 
funk, electropop, hip-hop, 
a także liryczną fortepiano-
wą balladę „As You Are”, 
z partią 
s m y c z k ó w 
w aranżacji 
Van Dyke’a 
Parksa (m.in. 
Ringo Starr, 
Beach Boys, 
Joanna New-
som, Grizzly 
Bear, Rufus 
W a i n w r i -
ght). Poza 
M a t t e m 
B e l l a m y m 
i Markiem 
F o s t e r e m 

Kimbrę wspomogli jeszcze: 
bębniarz Michaela Jacksona 
John JR Robinson, Flying 
Lotus, Dave Longstreth z 
Dirty Projectors, Omar Ro-
driguez-Lopez z nieistnie-
jącej już grupy Mars Volta, 
Bilal oraz John Legend.
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Gotuj z nami

Czas przygotowania 60 min
Porcja dla 6 osób

Składniki:

> 30 dag mąki pszennej 
> 15 dag cukru
> 0,5 kostki masła
> 4 jajka  
> 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
> 1/3 aromatu rumowego
> 1 cukier wanilinowy  
> szczypta soli
> 0,5 kg brzoskwiń

Kruszonka:
4 dag cukru   
3 dag mąki pszennej  
2 dag miękkiego masła 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki dot. ciasta, oprócz brzoskwiń 
miksujemy w naczyniu na jednolitą masę. 1/2 ciasta 
wylewamy do tortownicy o średnicy 22 cm, wyłożonej 
wcześniej papierem do pieczenia. Na tym cieście układa-
my połowę pociętych na kawałki brzoskwiń. Następnie 
zalewamy je resztą ciasta i układamy na wierzch pozostałe 
owoce. Na wierzch ciasta rozkruszamy kruszonkę, którą 
przygotowujemy poprzez wymieszanie łyżką podanych 
wyżej ilości składników, tj. cukru, mąki i masła. Tak przy-
gotowane ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 
180ºC i pieczemy przez ok. 40 minut.

REKLAMA

Ciasto 
brzoskwiniowe 
z kruszonką

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 

Betonowe wylewki agre-
gatem tel. 608 577 428

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

Optima Sp. z o.o.- finan-
se dla domu- zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  
w Zelowie i okolicach.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-
nież dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-
800-200.

Firma sprzątająca za-
trudni osoby z II grupą 
inwalidzką do sprzą-
tania basenu w Rawie 

Mazowieckiej. Zapew-
niamy: zwrot kosztów 
dojazdu, umowę o pra-
cę, stabilne zatrudnie-
nie. Tel.: 22/3292506 i 
22/3292505

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

Brzoskwinia pochodzi 
z Chin. Owoce brzoskwiń 
uznawane są za jedne z 
najsmaczniejszych owo-
ców okresu letniego. Są one 
smaczne, bardzo soczyste, 
kolorowe, pachnące i zdro-
we. W zależności od odmia-
ny, wyróżniamy brzoskwi-
nie żółte, czerwone bądź 
zielone. Owoce o jaśniejszej 
skórce są słodsze w porów-
naniu z owocami o skórce 
ciemniejszej. Brzoskwinie 
w swym składzie zawierają 
między innymi witaminy 
A, B1, B2, B3, B6, C, PP, 
magnez, fosfor, żelazo, bor, 
potas, kwas foliowy, wapń 
oraz niacytynę. I to dzię-

Brzoskwinia dobra na wszystko
Brzoskwinie należą do najzdrowszych a zarazem bardzo smacznych owoców. Zawierają wiele wita-

min i składników mineralnych.

ki bogactwu tych witamin 
i minerałów, znakomicie 
wpływają na cały nasz or-
ganizm. Spożywanie ich 
zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na osteoporozę, po-
nieważ zawierają bor pod-
noszący poziom estrogenu 
i mający pozytywny wpływ 
na gęstość mineralną kości. 
Działają także zdrowotnie 
przy zaparciach, zmniej-
szają ryzyko zachorowa-
nia na raka jelita grubego, 
zapobiegają anemii, pobu-
dzając produkcję czerwo-
nych krwinek a także leczą 
choroby płucne. Jedzenie 
brzoskwiń zaleca się także 
przy zaburzeniach pokar-

mowych, złej przemianie 
materii, ponieważ pobudza-
ją żołądek do wydzielania 
soku trawiennego i regulu-
ją pracę układu pokarmo-
wego. Pomagają także w 
oczyszczeniu organizmu ze 
zbędnych toksyn i szkodli-
wych produktów przemiany 
materii oraz działają od-
tłuszczająco. Owoce brzo-
skwiń są niskokaloryczne i 
zawierają dużo składników 
odżywczych, dlatego poleca 
się je w kuracjach i dietach 
odchudzających. Ponadto, 
z uwagi na działanie zasa-
dotwórcze i moczopędne, 
zalecane są przy dolegliwo-
ściach reumatycznych oraz 

schorzeniach układu mo-
czowego. Poza tym, owoce 
te w wyniku zawartości 
niacytyny, witaminy z gru-
py B, zwanej czynnikiem 
antystresowym, łagodzą-
cym niepokój, oraz stany 
lękowe, posiadają zdolność 
łagodzącą wszelkie stresy 
i poprawiają nasz zły na-
strój. Wpływają również 
na poprawę kondycji naszej 
skóry, tonizują ją i odświe-
żają a to dzięki znajdującej 
się w nich witaminie A, 
witaminom z grupy B i PP. 
Dodatkowo zawierają ka-
rotenoidy, które posiadają 
właściwości odmładzają-
ce. Dlatego też brzoskwi-
nie wykorzystywane są w 
przemyśle kosmetycznym. 
Oprócz spożywania ich w 
stanie surowym, sprawdza-
ją się doskonale także jako 
dodatek do ciast, deserów, 
lodów, gofrów i sałatek 
owocowych. Wykorzysty-
wane są również w coraz 
większym stopniu do pro-
dukcji takich przetworów, 
jak: dżemy, galaretki, kon-
fitury, soki, kompoty i li-
kiery. Należy podkreślić, że 
dobroczynne właściwości 
tych owoców są bardzo po-
mocne także w utrzymaniu 
dobrej kondycji całego na-
szego ciała. A więc jedzmy 
je na zdrowie.

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

Nowy Fiat Freemont Cross

Fiat Freemont w wersji 
Cross to samochód „skro-
jony” z myślą o potrzebach 
nowoczesnej rodziny, po-
szukującej w szczególności 
obszernego i praktycznego 
wnętrza. Nie sprawi rów-
nież zawodu nabywcom, 
oczekujących wyrazistego 
i eleganckiego  wyglądu. 
Freemont Cross jest także 
potwierdzeniem słuszno-
ści pozycjonowania w du-
chu „Wszystkiego, czego 
oczekujesz od samochodu”, 
który poprzez swą wszech-
stronność i funkcjonalność 
potrafi skutecznie przy-
ciągać Klientelę innych 
segmentów rynkowych. 

Freemont łączy wszystkie 
zalety pojazdu typu SUV 
- jak przydatny zarówno 
w mieście, jak i w lekkim 
terenie, innowacyjny na-
pęd AWD „on-demand” - z 
walorami MPV w postaci 7 
siedzeń, 32 możliwych kon-
figuracji wnętrza, 25 skry-
tek i schowków oraz ogrom-
nej pojemności ładunkowej 
(nawet 1500 litrów, przy 
złożonych siedzeniach rzę-
du drugiego i trzeciego).

Jest to obszerny, wygod-
ny i wszechstronny środek 
transportu na warunki in-
tensywnego, codziennego 
życia i równie atrakcyjny 
„na czas wolny”, albowiem 
spełniać może również 

oczekiwania entuzjastów 
sportowej aktywności w 
plenerze. Stąd też wywo-
dzi się komercyjny sukces 
Freemonta - prawdziwego 
bestsellera pośród pojaz-
dów 7-miejscowych we 
Włoszech i lidera swego 
segmentu od kolejnych 35 
miesięcy, który w nowej, to-
powej wersji wyposażenia 
doskonale ilustruje wzno-
szącej się ponad formalne 
podziały idei koncepcji 
Cross stworzonej przez Fia-
ta.

Nowe, ekskluzywne 
nadwozie i wnętrze.

Nowy Fiat Freemont 
Cross został odświeżony 
pod względem wyglądu, 
zyskując na wyrazistości 
w swej gamie modelowej. 
Wyposażony jest w nowe 
zderzaki z elementami 
chromowanymi, grill i obu-
dowy lamp przeciwmgiel-
nych w błyszczącej czerni 
„fortepianowej” , a całości 
dopełniają boczne spojlery 
progowe i relingi dachowe 
w kolorze Platinum-Chro-
me, czarne obramowania 
świateł głównych i tylnych 
oraz nowe pięcioramienne, 
matowane felgi o średnicy 
19 cali „Hyper Black” z lek-
kiego stopu.

We wnętrzu Freemonta 
Cross uwagę zwracają nowe 
skórzane siedzenia ze spor-
towymi wstawkami siatko-
wymi i popielatymi prze-
szyciami zdobiącymi także 
podłokietnik między-fote-
lowy  oraz panele drzwio-
we. W tonacji grafitowej 
Liquid Graphite utrzymano 
deskę rozdzielczą, zestaw 
wskaźników, konsolę cen-
tralną, boczki drzwi oraz 
koło kierownicy. Seryjne 
obszycie skórą kierownicy 
i gałki/uchwytu selektora 
biegów dodaje wystrojowi 
wnętrza subtelnej elegancji.

Napęd na cztery koła 
(AWD).

Doskonałym uzupeł-
nieniem masywnego wy-
glądu Freemonta Cross jest 
aktywny system napędu 
AWD (4x4) oferowany wraz 
z 16-zaworowym silnikiem 
2.0 MultiJet II o mocy 170 
KM, współpracującym z 
6-stopniową przekładnią 
automatyczną.

Aktywny system na-
pędu AWD typu „On-De-
mand” wyposażony jest w 
elektroniczny moduł ste-
rujący, który na podstawie 
wskazań czujników okre-
ślających trakcję kół - de-
cyduje o dołączeniu napędu 
osi tylnej. System aktywuje 
się na podłożach o niepew-
nej przyczepności (błoto, 
śnieg, lód, itp.) zapewniając 
w danych warunkach mak-
simum trakcji by dojechać 
do celu. Napęd kół tylnych 
jest automatycznie załącza-
ny także i „na suchym” w 
przedziale prędkości 40-100 
km/h aby ułatwić prowa-
dzenie na łukach poprzez 
neutralizację znoszenia w 
trakcie bardziej dynamicz-
nej jazdy szosowej. Kluczo-
wą rolę odgrywa tu elektro-
niczny zespół sprzęgający 
(ECC), który działa tylko w 
razie potrzeby ograniczając 
tym samym zużycie paliwa. 

System EEC w przypadku 
napędu AWD jest ponadto 
skuteczniejszy i dokładniej-
szy w akcji niż „klasyczne” 
sprzęgło wiskotyczne.

Ekskluzywne akceso-
ria i usługi marki Mopar®

Przekształcić własny 
samochód w coś unikalne-
go i osobistego: to zadanie 
szerokiej gamy akcesoriów 
i usług oferowanych przez 
Mopar®, markę firmującą 
sektor serwisu technicz-
nego, obsługi klienta oraz 
zaopatrzenie w oryginalne 
części zamienne i akceso-
ria dla pojazdów produkcji 
Fiat-Chrysler na obszarze 
EMEA (Europa, Bliski 
Wschód i Afryka). Oferta  
Mopar® obejmuje ponad 
450.000 pozycji asortymen-
towych oryginalnych części 
zamiennych i niemal 25.000 
najwyższej jakości akceso-
riów, dostępnych w 130 kra-
jach całego świata. 

Na liście ponad 70 atrak-
cyjnych akcesoriów dla 
Freemonta, do wyboru także i 
przez nabywców nowej wersji 
Cross znajdują się m.in. relin-
gi dachowe, „miękka” torba 
dachowa, śruby przeciwkra-
dzieżowe kół, nakładki progo-
we z logo Freemont, firmowe 
maty podłogowe i dachowy 
boks (pojemnik) bagażowy.

Są to akcesoria najwyż-
szej jakości wykonania, a 
poprzez  doskonałe zgranie z 
techniką i stylem Freemonta 
- dają możliwość zaakcento-
wania indywidualności tego 
pojazdu. Akcesoria i kom-
ponenty sygnowane przez 
Mopar mają charakter uni-
kalny dlatego, że powstają 
we współpracy z konstrukto-
rami tworzącymi specyfika-
cje konkretnych modeli, jest 
więc to rodzaj „sprzężenia 
zwrotnego”, które gwarantuje 
autentyczną jakość, trwałość 
i dopasowanie produktu ka-
tegorii aftemarket do samo-
chodu. 

W sposób naturalny, użyt-
kownicy nowego Freemonta 
Cross mogą liczyć także na 
bogatą ofertę „Mopar® Ve-
hicle Protection” - jedynego 
oficjalnego pakietu usług ser-
wisowych z gwarancją Fiat 
Group Automobiles. Plany 
usług serwisowych Mopar® 
Vehicle Protection umożli-
wiają korzystanie z pomocy 
technicznej w autoryzowa-
nych przez Fiat Group Auto-
mobiles punktach dealerskich 
i stacjach obsługi, świadczo-
nej przez szkolonych fabrycz-
nie specjalistów, z użyciem 
oryginalnych części zamien-
nych do danej marki i modelu 
pojazdu.
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Rawa Mazowiecka Piotrków Trybunalski 

Na początku sierpnia 
2014 roku do skierniewic-
kiej policji operacyjnie 
dotarła informacja o nęka-
nym groźbami 54-letnim 
kolekcjonerze i pasjonacie 
antyków. Ofiara w obawie o 
swoje bezpieczeństwo przez 
ponad pół roku płaciła 
42-letniemu handlarzowi z 
terenu woj. mazowieckiego 
pieniędzmi lub antykami. 
Pokrzywdzony był zastra-
szony pobiciem przez osoby 
z przeszłością kryminalną 
pochodzące zza wschod-
niej granicy. Przerażony 
nie zgłaszał tych sytuacji 
policji. Sprawcę i ofiarę, 
połączyło zamiłowanie do 
zabytkowych przedmiotów. 
54-latek kupował od 42-let-

Przestępczy duet
39-letnia piotrkowianka i jej 44-letni znajomy odpowiedzą za przywłaszczenie 
portfela z dokumentami i pieniędzmi. 

17 sierpnia 2014 roku do 
komendy policji w Piotrko-
wie Trybunalskim zgłosił 
się 29-letni mężczyzna. Z 
jego relacji wynikało, że 
przed południem robił za-
kupy w jednym z piotrkow-
skich marketów. Po spako-
waniu zakupionego towaru 
wyszedł ze sklepu. Po około 
2 godzinach piotrkowianin 
zaczął otrzymywać sms-y 
z banku, że ktoś dokonał 
transakcji jego kartą płat-
niczą. Dopiero wówczas 
zorientował się, że nie ma 
portfela i ktoś najprawdo-
podobniej go przywłasz-
czył. Natychmiast powiado-
mił policję. Okazało się, że 
sprawcy płacili kilkakrotnie 
cudzą kartą w sklepie na 
Osiedlu Wyzwolenia. Eks-
pedientka bardzo dokład-
nie opisała sprawców. Na 
postawie zebranych dowo-
dów i znajomości lokalne-
go środowiska policjanci z 
Wydziału Wywiadowczego 
szybko zatrzymali prze-
stępczy duet. 19 sierpnia 
39-latka i 44-latek usłysze-

li zarzuty przywłaszczenia 
dowodu osobistego. Oboje 
byli już wcześniej notowani. 
Policjanci odzyskali portfel 
z dokumentami i kartę płat-

niczą pokrzywdzonego. Za 
takie przestępstwo podej-
rzanym grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

GW

Agresywni kibice
Policjanci zatrzymali trzech mieszkańców gminy Sadkowice, którzy podczas 
meczu piłki nożnej zaatakowali sędziego i stróżów prawa.

10 sierpnia 2014 roku 
około godziny 14.00 dyżur-
ny rawskiej policji został 
powiadomiony o uderzeniu 
sędziego podczas meczu 
piłki nożnej. Funkcjona-
riusze, którzy pojechali na 
miejsce ustalili, że w miej-
scowości Paprotnia, pod-
czas meczu o Puchar Wójta 
Gminy Sadkowice jeden z 
niezadowolonych kibiców 
wbiegł na boisko i uderzył 
pięścią w głowę sędziego i 
groził mu pobiciem. Pod-
czas zatrzymywania agre-
sywny 42-latek kilkakrot-
nie odepchnął policjanta i 
uderzył go barkiem jedno-
cześnie znieważając funk-
cjonariusza. Drugi patrol, 
który przyjechał na miej-
sce zatrzymał 57-letniego 
mieszkańca gminy Sadko-
wice, który także groził sę-
dziom pobiciem. Policjanci 
zatrzymali również 38-lat-
ka, który zachowywał się 
agresywnie a podczas do-
prowadzania do radiowozu 
próbował wręczyć stróżom 
prawa pieniądze w zamian 

za odstąpienie od czynności 
służbowych. Miał ponad 3 
promile alkoholu w organi-
zmie. Wszyscy trzej kibice 
są mieszkańcami gminy 
Sadkowice. Usłyszeli już 
zarzuty. Za naruszenie nie-
tykalności cielesnej grozi 
kara do roku pozbawienia 

wolności, za groźby karalne 
do 2 lat, za naruszenie nie-
tykalności funkcjonariusza 
do 3 lat, znieważenie funk-
cjonariusza do roku a za 
próbę skorumpowania poli-
cjanta- nawet do 10 lat. 

MAT

Skierniewice

Przywłaszczenie mienia, wymuszenia rozbójnicze
Policjanci wydziału kryminalnego skierniewickiej komendy wspólnie z funk-
cjonariuszami komendy wojewódzkiej w Łodzi na terenie województwa ma-
zowieckiego zatrzymali 42-latka podejrzanego o przywłaszczenia oraz wymu-
szenie rozbójnicze opiewające na łączną kwotę 450 000 złotych. 

niego handlarza zabytkowe 
przedmioty i cenne starocie. 
Z uwagi na dobrze układają-
cą się współpracę, mężczy-
zna powierzył handlarzowi 
antyki o łącznej wartości 
250 000 zł z prośbą o ich 
sprzedanie. 42-latek od po-
czątku miał nieuczciwe za-
miary. Upozorował, że go 
okradziono z przekazanych 
mu wartościowych przed-
miotów i zmuszał 54-lat-
ka do wydania kolejnych 
cennych staroci lub dużych 
kwot pieniędzy, podając 
różne fikcyjne powody. 

Skierniewiccy policjan-
ci we współpracy z Ko-
mendą Wojewódzką Policji 
w Łodzi natychmiast po 
pierwszych niepokojących 

sygnałach podjęli działa-
nia i ustalili gdzie znajduje 
się część poszukiwanych 
przedmiotów. Podczas prze-
prowadzonych na terenie 
województwa mazowiec-
kiego przeszukań policjanci 
dotarli do umów z jednym 
z warszawskich antykwa-
riatów, była wśród nich ta 
dotycząca sprzedaży nale-
żących do 42-latka antyków. 
W jednej z miejscowości na 
terenie powiatu wołomiń-
skiego funkcjonariusz od-
zyskali zestawy do kawy, 
a także świeczniki i tacę, 
które przekazał zastraszo-
ny skierniewiczanin pod-
czas jednego ze spotkań. 
6 sierpnia 2014 roku, po-
dejrzewany 42-latek został 

zatrzymany na terenie woj. 
mazowieckiego, a dzień 
później również właściciel 
jednego z warszawskich 
antykwariatów. Pierwszy z 
nich usłyszał zarzuty przy-
właszczenia powierzonych 
mu rzeczy w stosunku do 
mienia znacznej wartości, 
za które grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności oraz 
wymuszenia rozbójniczego, 
za które grozi również do 10 
lat więzienia. 68-letniemu 
właścicielowi antykwariatu 
za paserstwo grozi nawet do 
5 lat pozbawienia wolności. 
8 sierpnia 2014 roku Proku-
rator Rejonowy w Skiernie-
wicach, po przedstawieniu 
42-latkowi zarzutów za te 
czyny postanowił o objęciu 
go dozorem, a także porę-
czeniem majątkowym w 
wysokości 20 000 złotych. 

MAT
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że „zgoda buduje a niezgo-
da  rujnuje”. Niewykluczo-
ny w najbliższych dniach 
przypływ gotówki.

 Skorpion  24.10 – 22.11 
Wszelkie przedsięwzię-

cia będą miały 
szansę  na ich 
realizację z suk-
cesem.Oczywi-

ście dokładnie je skalkuluj 
i przeanalizuj. Nigdy nie 
za dużo ostrożności, bo co 
nagle, to po diable. Niespo-
dziewana wizyta kogoś bli-
skiego, sprawi ci dużą przy-
jemność.   

Strzelec  23.11 – 21.12 
W twoim przypadku 

więcej optymi-
zmu i wiary w 
siebie a świat 
zobaczysz w 

barwnych kolorach. Nie za-
dręczaj się chwilowymi nie-
powodzeniami, to wszystko 
wkrótce minie. Możesz za-
wsze liczyć na wsparcie ro-
dziny i to jest bardzo cenne.

 Koziorożec  22.12 – 20.01
Nawał zaległych spraw 

odbije się nieko-
rzystnie na twoim 
s a m o p o c z u c i u . 
Przemęczenie mi-

nie o ile skorzystasz z krót-
kiego, ale relaksującego 
wypoczynku. W sprawach 
finansowych nadal nie-

znaczna popra-
wa.

W o d n i k  
21.01 – 19.02

Twoja pracowitość i za-
angażowanie zostaną do-
cenione. Sprawi ci to dużą  
przyjemność i satysfakcję. 
Należy jednak ciągle praco-
wać nad sobą. Nie zapomi-
naj o najbliższych, spędzaj z 
nimi więcej wolnego czasu. 

Ryby  20.02 – 
20.03

To sprzyja-
jący okres na 

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

Baran 21.03 – 20.04
Nadchodzący 

czas będzie pełen 
miłych niespodzia-
nek. Ktoś z bliskich 

przekaże ci dobrą wiado-
mość. W życiu rodzinnym 
zapanuje spokój. Więcej 
czasu  przeznacz na popra-
wę swojej kondycji fizycz-
nej, może warto popływać.

Byk  21.04 – 20.05
Nie odkładaj cią-

gle pewnych spraw 
na później, najwyż-
szy czas wziąć się 

do roboty, czyli chwycić 
przysłowiowego byka za 
rogi. A efekty pracy muro-
wane. Samotne osoby znaj-
dą przyjazną duszę a bę-
dący w związkach bardziej 
zbliżą się do siebie.

  

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Nie przyspie-

szaj tempa ży-
cia ciągle gdzieś 
goniąc. Warto z 

rozwagą i spokojem podej-
mować się nowych przed-
sięwzięć a wówczas ryzyko 
tych wyzwań będzie mniej-
sze. Dla zrelaksowania się 
pomyśl o wspónym wypa-
dzie z bliskimi nad wodę.

Rak 22.06 – 22.07
Los nadal bę-

dzie ci sprzyjał, 
wykorzystaj tę 
szansę. Ale nie 
obarczaj się zbyt 

trudnymi sprawami, bo 
wszystkiemu nie podołasz. 
Mierz siły na zamiary. Spo-
tkania towarzyskie przy-
czynią się do zaciśnienia 
więzi koleżeńskich i do po-
prawy samopoczucia. 

 Wróżka Amanda

Lew 23.07 – 23.08
K o r z y s t n y 

wpływ planet 
spowoduje, że 
rozpierała cię bę-

dzie energia i wyjątkowa 
chęć do działania. Warto 
wykorzystać tę dobrą pas-
sę a rezultaty tych przed-
sięwzięć będą wkrótce 
widoczne i odczuwalne. 
Przełoży się to oczywiście 
także na poprawę budżetu 
domowego. Zachowaj jed-
nak we wszystkim rozwagę 
i zdrowy rozsądek.

Panna  24.08 – 23.09
Poczujesz prze-

męczenie i znu-
żenie. Nie jest to 
odpowiedni czas 
na eksperymenty 

zawodowe a tym bardziej 
na wszelkie transakcje fi-
nansowe. Po prostu zwol-
nij tempo życia i pomyśl o 
dłuższym wypoczynku z 
rodziną na łonie przyrody.

 

Waga  24.09 -23.10
W życiu zawodowym i 

rodzinnym zapanuje 
harmonia. Warto pie-
lęgnować dobre re-
lacje partnerskie, bo 

sprawdza się powiedzenie, 
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HOROSKOP

Nauczyciel języka polskiego pyta 
uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika „niedziela”? 
- Wakacje, proszę pani! 

  
Jasio odwiedza chorą teściową w szpitalu, lekarz mówi: 

- Niedługo wyzdrowieje. 
- Kurcze, a nie zna pan kogoś kto by trumnę kupił?

  
Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą bananem, 
zaczynają jeść i... w tym momencie pociąg wjeżdża do tunelu. Po 

kilku sekundach w ciemnościach rozlega się głos:  
- Próbowałaś już swojego banana?  

- Nie, jeszcze nie zdążyłam.  
- To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam!

  

Przychodzi dwóch pijaków do sklepu i jeden mówi: 
- To weź dwie. 

- Nie, po co dwie. Jedna wystarczy. 
- Mowię Ci weź dwie. 

- Nie, bo się zmarnuje i co będzie? 
- Nie zmarnuje się, bierz dwie. 

- No dobra ale biorę je na Twoją odpowiedzialność. 
I mówi do sprzedawcy:  

- To skrzynkę wódki i dwie oranżady. 
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Kjetil ...
Aamodt,
narciarz

Erich od
psycho-
analizy

działko-
wy ruszt
do mięs
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