Piotrków Trybunalski

Nowe bloki TBS

Przy ul. Wojska Polskiego 133 powstanie 60 nowych mieszkań w ramach bloków budowanych w systemie TBS. Prace rozpoczęły się 22 maja i potrwają do
jesieni przyszłego roku. 					
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Inwestowanie w dochodowe
nieruchomości
Mieszkania i lokale usługowe
przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Str. 5

Tomaszów Mazowiecki

Rusza przebudowa
czterech ulic

16 czerwca 2014 r. rozpocznie się przebudowa czterech ulic w Tomaszowie
Maz., a mianowicie: ul. Polnej, ul. Szkolnej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.						
- Przypomnę, że jesienią
tego roku oddamy mieszkania komunalne przy ul.
Zamurowej, ale równolegle
z tą inwestycją typowo komunalną, budujemy miesz-

kania w systemie TBS, na
które jest zapotrzebowanie
– mówił na konferencji prasowej Krzysztof Chojniak,
prezydent Piotrkowa Tryb.
- Budowa w formule TBS

jest dużą szansą dla piotrkowian, których nie stać na
kupno nowego mieszkania.
Tutaj wkład wynosi tylko
trzydzieści procent.
Str. 4.
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PODRĘCZNIKI
Zapraszamy do nowego stoiska z dewocjonaliami
(przeniesionego ze sklepu Jutrzenka).

W ofercie:
obrazy, świece, szatki,
krzyże, lichtarze, różańce
Czynne:
Pon-Pt 9-17
Sob
9-14

W

Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39
tel. 46 895 16 45

Czytaj on-line!

Aby utrudnienia dla
mieszkańców były jak najmniejsze, prace podzielone
zostały na cztery etapy i rozpoczną się od ulicy Bohate-

rów Getta Warszawskiego.
Ograniczenia w ruchu wystąpią od 15 czerwca. W
pierwszej kolejności będzie
wykonywane frezowanie

warstwy bitumicznej jezdni
na ulicach Żwirki i Wigury
oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.
Str. 3.

Biała Rawska

Okradał samochody
9 czerwca 2014 roku po godzinie 1.00 w nocy dyżurny rawskiej policji otrzymał zgłoszenie, że przy ulicy Mickiewicza miało miejsce włamanie do samochodu.									
Str. 3.

REKLAMA

Salon
Sukien Ślubnych

www.suknieslubnegracja.pl

Zapraszamy:
Pn-Pt 10-17
Sob.9-14
tel. 604 253 480

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 16
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Kleszczów

„Od ignoranta do eleganta”

Bełchatów

Starosta w obronie
rodzin zastępczych

Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkursu filmowego promującego zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”.
Do konkursu rozgrywanego w dwóch kategoriach
(gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) nadesłano 29
filmów. Jury powołane w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
wyłoniło laureatów i przyznało wyróżnienia. I tak w
kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie
Mazowieckim. W kategorii
szkoły ponadgimnazjalne
zwyciężył Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Finałowa gala, podczas której
zaprezentowano
dziesięć
najwyżej ocenionych prac,
Na zdjęciu: Zespół z ZSOiE w Lubsku w towarzystwie dyrektor ZSP w Kleszczowie
odbyła się 6 czerwca w auli
kompleksu SOLPARK w wyboru swojego faworyta zrealizowany przez TNT w su był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w KleszczoKleszczowie. Zebrani na do Nagrody Publiczności. Kleszczowie.
JS
Organizatorem konkur- wie.
sali widzowie mieli prawo Nagrodę tę zdobył film

Według obowiązującego prawa rodziny zastępcze przekazujące swoim
wychowankom darowizny,
muszą zapłacić podatek.
- Problemem podatku
od darowizn w rodzinach
zastępczych chcę także
zainteresować
Konwent
Starostów
Województwa
Łódzkiego oraz Związek
Powiatów Polskich – mówi
Szczepan Chrzęst, Starosta
Bełchatowski. - Rodziny
zastępcze podejmują trud
wychowania dzieci, którym nierzadko chcą także
ułatwić start w dorosłe życie poprzez przekazanie na
przykład mieszkania czy

Radomsko

Bełchatów

Urząd Marszałkowski przekazał 1,5 mln złotych na budowę zachodniej obwodnicy Radomska.

Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych wykonanych przez sanepid i spółkę Wod-Kan potwierdzają, że w wodzie w mieście nie ma niebezpiecznych
bakterii.

1,5 mln zł na obwodnicę
Dodatkowe 1,5 miliona
złotych unijnego dofinansowania zyskało Radomsko dzięki podpisanemu z
Zarządem Województwa
Łódzkiego aneksowi do
umowy o dofinansowanie
projektu na budowę obwodnicy miasta.
Przypominamy, że realizująca pierwotnie inwe-

stycję firma RADKO nie
była w stanie zakończyć
zadania i zeszła z placu
budowy. To wymusiło konieczność wyłonienia nowego wykonawcy, którym
zostało Konsorcjum firm
DROG – BUD sp. z o.o.
Lubojenka z Częstochowy
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z

REKLAMA

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

o.o. z Będzina.
Dzięki
aneksowaniu
umowy miasto zobowiązane jest do sfinansowania realizacji projektu w kwocie o
1,5 miliona złotych mniejszej niż to było w pierwotnej umowie. Koszt budowy
wynosi ok. 54 mln zł, dofinansowanie unijne to ponad
35 mln zł.

GW

Alicja Krasoń

- BEZPŁATNE
komputerowe badanie wzroku
- okulary
i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

wyposażenia. Obowiązek
uiszczenia od tego podatku
uważam za niesprawiedliwy i krzywdzący – dodaje
starosta.
- Rodziny zastępcze są
zawiedzione obowiązującymi normami prawnymi. Na
mocy przepisów zwolniona
od podatku jest np. darowizna dla pasierba. Darowizna dla podopiecznego
w rodzinie zastępczej już
takiej ulgi nie przewiduje
– wyjaśnia Elżbieta Zbonikowska – Goździewicz,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w
Bełchatowie.
GW

Woda
jednak nie jest skażona

Inwestycja jest już prawie na finiszu. Kierowcy
nową liczącą 6,5 kilometra
obwodnicą, łączącą drogi
lokalne z krajowymi DK42
i DK91, pojadą najprawdopodobniej w lipcu.

OPTYK

Powiat Bełchatowski zamierza wystąpić o zmianę
przepisów dotyczących podatku od darowizn w rodzinach zastępczych.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Bełchatowie informuje, iż
w próbkach wody wychodzącej do sieci oraz z sieci wodociągu Bełchatów
pobranych przez Inspekcję Sanitarną 05.06.2014 r.
nie stwierdzono obecności

bakterii grupy coli i Enterokoków. Mając na uwadze
bezpieczeństwo osób korzystających z wody z tego
wodociągu, zostanie wzmożony nadzór nad jakością
wody do spożycia w ramach
kontroli wewnętrznej na terenie ujęcia.
MAT
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Zelów

Tym razem dookoła świata
Zelowski podróżnik Tobiasz Kukieła przygotowuje się do kolejnej niezwykłej wyprawy motocyklowej. Za kierownicą jednośladu zwiedził już Bałkany i Kaukaz.
Przyszedł czas na jeszcze większe wyzwanie...
Gdy w ubiegłym roku
pisaliśmy o motocyklowej
wyprawie Tobiasza w góry
Kaukazu, byliśmy pełni
obaw. Mieliśmy co prawda w pamięci jego udaną
podróż na Bałkany, ale w
porównaniu z nowym wyzwaniem, była ona zwykłą
„wycieczką krajoznawczą”.
Na szczęście zelowski podróżnik nas nie zawiódł. Po-

konał na motocyklu kolejne
tysiące kilometrów, wrócił
i zaprezentował wszystkim
jedyne w swoim rodzaju
zdjęcia oraz materiały video.
Around the Dream
Ludzie tacy jak Tobiasz
nigdy nie odpuszczają. Właśnie dlatego w tym roku
przyszedł czas na wyprawę
dookoła świata - spełnienie

marzeń każdego podróżnika. Podróż jednośladem
przez różne warunki atmosferyczne, odmienne kulturowo kraje i trudne trasy to
duży trud, dlatego tym razem Tobiasz zabiera ze sobą
pomocnika. Jest nim Alicja,
także zapalona miłośniczka motocykli, a prywatnie
dziewczyna naszego bohatera. To wszystko brzmi jak

totalne szaleństwo, prawda?
I ma tak brzmieć - bez szalonych pomysłów nie byłoby wielkich ludzi.
Cena sukcesu
Z racji tego, że to już
trzecia ważna wyprawa, Tobiaszowi udało się znaleźć
dość pokaźne grono sponsorów i patronów medialnych.
Niestety koszty przejażdżki

Pierwsze
miejsce dla ZSP nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Maz. otrzymał tytuł Lidera Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w
Szkołach Ponadgimnazjalnych.
Uroczyste
podsumowanie konkursu „Lider
Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach
Ponadgimnazjalnych” odbyło się 3 czerwca 2014
roku w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
w Łodzi. Pierwsze miejsce,
a jednocześnie tytuł Lidera Wdrażania Edukacji
Normalizacyjnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych
otrzymał ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz. Do konkursu

zaangażowali się nauczyciele oraz uczniowie chętnie
uczestnicząc w działaniach
dotyczących upowszechnienia wiedzy o normalizacji.
Działania w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej były realizowane w
różnych formach takich jak:
warsztaty, prezentacje multimedialne, konkursy.
MAT

Tomaszów Mazowiecki

Rusza
przebudowa czterech ulic
16 czerwca 2014 r. rozpocznie się przebudowa
czterech ulic w Tomaszowie Maz., a mianowicie:
ul. Polnej, ul. Szkolnej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego.
Aby utrudnienia dla
mieszkańców były jak najmniejsze, prace podzielone
zostały na cztery etapy i rozpoczną się od ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego.
Ograniczenia w ruchu wystąpią od 15 czerwca. W
pierwszej kolejności będzie
wykonywane frezowanie
warstwy bitumicznej jezdni na ulicach Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta
Warszawskiego, następnie
roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie na ul.
BGW. W dalszej kolejności

da się każdy grosz.
Skoro takiego Tobiasza mamy tylko jednego,
powinniśmy wykazać się
lokalną solidarnością i wesprzeć jego projekt. Któż
z nas nie marzył kiedyś o
szalonej podróży dookoła
świata? Ilu z nas odważyło
się takie marzenie zrealizować?
Witold Hańczka

Dagestan.

Ukraina, gdzies na wysokości Doniecka. Tak się ciesze na nadchodzące szutry !

Tomaszów Mazowiecki

dookoła globu są ogromne i środków finansowych
wciąż brakuje. Na szczęście inicjatywę podróżnika
może teraz wesprzeć każdy.
Na stronie: polakpotrafi.pl/
projekt/around-the-dream
można wpłacać datki. Tam
też znajdują się wszystkie
szczegóły jego wyprawy
oraz film promujący. Podróżnik zapewnia, że przy-

wyłączona zostanie z ruchu
ul. Żwirki i Wigury, Szkolna, a następnie Polna.
Wykonawcą zadania jest firma STRABAG
Sp. z o.o. Koszt przebudowy
ulic wyniesie 2 951 816,78
zł . 50% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowanych z Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg Lokalnych, zaś 25%
z budżetu Powiatu Tomaszowskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji
to 20 listopada 2014 r.
JP

Biała Rawska

Okradał
samochody

9 czerwca 2014 roku po godzinie 1.00 w nocy dyżurny rawskiej policji otrzymał zgłoszenie, że przy
ulicy Mickiewicza miało miejsce włamanie do samochodu.
Pod wskazany adres na- świadków pomogło policjantom
tychmiast pojechali policjan- uniemożliwiając mu ucieczkę.
ci. Przy parku zastali dwóch Zatrzymany to 39-letni obywaświadków, którzy opowiedzieli tel Ukrainy, poszukiwany przez
co się stało. Okazało się, że funkcjonariuszy z Warszawy.
właścicielka opla vectry zauwa- Podczas interwencji do mundużyła przez okno mężczyznę rowych podszedł inny mieszmanipulującego przy zamku kaniec Białej Rawskiej i zgłosił,
jej auta. Obudziła męża, który że jego samochód audi 80 został
krzykiem przepłoszył sprawcę otwarty, a wnętrze splądrowane.
i udaremnił kradzież. Następ- Policjanci ustalili, że czynu tego
nie wraz z kolegą poszedł za dokonał ten sam 39-latek. W
sprawcą jednocześnie powia- chwili zatrzymania mężczyzna
damiając policję. Gdy patrol był pod wpływem alkoholu. Za
dotarł na miejsce, świadkowie usiłowanie kradzieży z włamawskazali kryjówkę włamywa- niem do samochodu grozi kara
cza w parku miejskim. Podczas do 10 lat pozbawienia wolności.
MAT
zatrzymania mężczyzny trzech
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Piotrków Trybunalski

Nowe bloki TBS

Przy ul. Wojska Polskiego 133 powstanie 60 nowych mieszkań w ramach bloków budowanych w systemie TBS. Prace rozpoczęły się 22 maja i potrwają do
jesieni przyszłego roku.
- Przypomnę, że jesienią
tego roku oddamy mieszkania komunalne przy ul.
Zamurowej, ale równolegle
z tą inwestycją typowo komunalną, budujemy mieszkania w systemie TBS, na
które jest zapotrzebowanie
– mówił na konferencji prasowej Krzysztof Chojniak,
prezydent Piotrkowa Tryb.
- Budowa w formule TBS
jest dużą szansą dla piotrkowian, których nie stać na
kupno nowego mieszkania.
Tutaj wkład wynosi tylko
trzydzieści procent. W czasach trudnej koniunktury

gospodarczej
stworzenie
takich możliwości jest bardzo ważne. Dlatego jako
samorząd włączyliśmy się
czynnie w tę budowę, przekazując na rzecz TBS działkę – podkreślił prezydent.
TBS-y są interesującą propozycją dla osób,
których nie stać na kupno
mieszkania na wolnym rynku. Podstawowym celem
TBS jest budowa mieszkań
czynszowych i ich eksploatacja na zasadzie najmu.
Mieszkania w TBS-ie są
tylko do wynajęcia. Najemca nie możne go sprzedać,

zapisać w testamencie, podarować ani wykupić na
własność. TBS-y nie mogłyby jednak funkcjonować
bez wsparcia Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego,
który udziela im preferencyjnych kredytów na budowę lokali mieszkalnych.
Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nie
więcej niż 70% kosztów
budowy lokali. Pozostała
część, tj. 30%, pokrywana
jest w formie wkładu partycypacyjnego.
- W przypadku rezygnacji z mieszkania przed za-

siedleniem budynku kwota
partycypacji jest w całości
zwracana i podlega ona rewaloryzacji.
Wysokość
czynszu uzależniona jest
od wysokości wskaźnika
odtworzeniowego w woj.
łódzkim. Obecnie wynosi
on 3.600 zł, co oznacza, że
czynsz za 1 m2 wyniósłby
na dzień dzisiejszy 11,5 zł.
Jednakże dla najemców
wiążąca będzie wysokość
wskaźnika, gdy ukończymy
budowę – tłumaczy Elżbieta
Sapińska, prezes TBS.
- Łącznie będzie 60
mieszkań o wielkości od

35 do 70 m2 (1-,2- i 3-pokojowe). Mieszkania zostaną wykończone pod tzw.
„klucz”. Z każdą rodziną
będą ustalane szczegóły odnośnie wykończenia mieszkania m.in. doboru płytek,
paneli, itp. Zainteresowanie wynajmem w tych blokach było bardzo duże. Ale
mamy jeszcze kilka wolnych mieszkań – zachęca
prezes TBS.
Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum piotrkowskich firm: Przedsiębiorstwo
Budowlane
„ALGOS” oraz Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.
- W tym roku planujemy
postawić mury oraz pokryć
dachem, tak aby przez zimę
można było wykonywać
prace wewnątrz budynków
- informuje Andrzej Lasek,
Przedsiębiorstwo Budowlane „ALGOS”.
Zakończenie
budowy
planowane jest w październiku przyszłego roku. Koszt
inwestycji wyniesie 7 mln
398 tys. 905,39 zł.
JP

Nowe zezwolenia w ŁSSE

Sześć kolejnych firm otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oznacza to 105 nowych miejsc pracy w
regionie i prawie 102,5 mln zł nakładów inwestycyjnych.
W Podstrefie Radomsko
ŁSSE zainwestuje Logistyka 24 Sp. z o.o. Działalność
gospodarcza polegać będzie na świadczeniu usług
logistycznych części zamiennych do samochodów
osobowych, ciężarowych i
motocykli dla firmy Inter
Cars S.A. w Warszawie.
Spółka zadeklarowała zatrudnienie przynajmniej 10
pracowników oraz nakłady
inwestycyjne w wysokości
prawie 1,5 mln zł (do końca
maja 2017 r.)

W Podstrefie Łowicz
ŁSSE zainwestuje Kapella
Sp. z o. o. To spółka celowa,
która zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł
(do 1 lipca 2019 roku) oraz
zatrudnić przynajmniej 20
nowych pracowników (do
końca 2016 roku).
Po raz drugi w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki
ŁSSE zainwestuje Paradyż Sp. z o.o. W związku
z nową inwestycją Spółka
zadeklarowała nakłady in-

westycyjne w wysokości co
najmniej 25 mln zł oraz zatrudnienie przynajmniej 10
nowych pracowników (do
końca kwietnia 2016 roku).
Paradyż utrzyma zatrudnienie na poziomie 252 osób do
2021 roku.
Z kolei w Podstrefie
Ostrzeszów ŁSSE zainwestuje SFB Polska Sp. z o.o.
Jest to już drugie zezwolenie dla spółki. Do nowo
wybudowanej hali produkcyjno-magazynowej zakupione zostaną nowe maszy-

ny, a także uruchomione
laboratorium badawcze wyposażone w specjalistyczną
aparaturę pomiarową. Spółka zadeklarowała wydatki
inwestycyjne w wysokości
co najmniej 5 mln zł oraz
zatrudnienie przynajmniej
10 pracowników (do końca
2017 roku).
Meyer Tool IGT Sp. z
o.o. zainwestuje w Podstrefie Kalisz ŁSSE. Firma produkować będzie elementy
turbin i silników dla przemysłu lotniczego. Spółka

zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości co
najmniej 20,6 mln zł oraz
zatrudnienie przynajmniej
30 nowych pracowników
(do końca 2017 roku).

Zaś CEDROB S.A. zainwestuje w Podstrefie Raciąż ŁSSE. CEDROB S.A.
zadeklarował nakłady inwestycyjne w wysokości co
najmniej 40 mln zł oraz zatrudnienie przynajmniej 30
nowych pracowników (do
końca 2020 roku).
GW
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Unijne dotacje dla firm Inwestowanie w dochodowe
Specjaliści zwracają uwagę na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz rozwój eksportu, zwłaszcza do Brazylii.

Ponad 100 miliardów
Euro (czyli 400 mld zł) –
to środki w budżecie Unii
Europejskiej przeznaczone dla Polski na najbliższe
sześć lat. Jak duża jest to
kwota? Gdyby dokonać daleko idącego uproszczenia,
i rozdzielić ją na przeciętnej
wielkości powiat, liczący w
woj. łódzkim 80 tys mieszkańców, przypadnie 850
mln zł!
Oczywiście większość
przeznaczana jest na infrastrukturę, rolnictwo, walkę
z bezrobociem etc. Jednak
warto zwrócić uwagę na
to, że ponad jedna trzecia unijnego wsparcia jest
skierowana bezpośrednio
do firm. Firmy już teraz
mogą planować w jaki sposób sięgnąć po dotację w
kolejnych latach, a wybierać
jest z czego. Specjalista firmy AST Projekt – Sławomir
Tomasik zwraca szczególną
uwagę na możliwości jakie
ponownie będą mieli przed-

W

siębiorcy inwestujący w
innowacyjne technologie i
produkty (również na projekty badawczo-rozwojowe)
oraz ci, którzy chcą rozwijać działalność eksportową.
Notujemy ogromny wzrost
zainteresowania tego rodzaju dotacjami. Dzięki
wsparciu ze strony UE,
nasi klienci coraz częściej
promują się na nowych rynkach, takich jak np. Brazylia (prawie 200 mln mieszkańców; jedna z najszybciej
rozwijających się ekonomii
świata) - dodaje Tomasik.
Z kolei Maciej Hashimoto, ekspert z zakresu
pozyskiwania dotacji, podkreśla możliwości wsparcia w zakresie wdrażania
innowacyjnych technologii
w obszarze rolnictwa i przetwórstwa
spożywczego:
„Poza wsparciem projektów
typowo inwestycyjnych jest
możliwość dotowania prac
badawczych nad nowymi
technologiami i produktami dla rolnictwa”.
Więcej informacji:
www.astprojekt.pl
tel. 664-141455

nieruchomości

Mieszkania i lokale w prestiżowej lokalizacji, przeznaczone na wynajem - na zachodzie od dziesięcioleci to
potężna część rynku nieruchomości, przyciągająca uwagę kupców zainteresowanych inwestowaniem w projekty
gwarantujące przychody wyższe niż na lokacie bankowej.
U nas ten rynek zaczyna się rozwijać.
Dla wielu kupujących liczy się, że taki zakup gwarantuje bezpieczny i stały wzrost kapitału, ale nie bez znaczenia
jest też fakt, że przychody z najmu są opodatkowane ryczałtowym podatkiem w wysokości 8%.
Rewitalizacja kamienicy „StopKlatka” przy Piotrkowskiej 120 i przygotowywany do sprzedaży pakiet małych
mieszkań z garażami to dobra ilustracja oferty dla osób i
firm zainteresowanych zakupem mieszkań i lokali na wynajem w najbardziej centralnych lokalizacjach.
Przeprowadzono tutaj szeroki program remontowy
obejmujący cztery tysiące metrów
k wad ratow ych
oficyn.
Odrestaurowane zostało podwórko, wymienione wszystkie
instalacje. Kamienica posiada centralne ogrzewanie
miejskie. Sprzedano już dwa kompleksy mieszkań,
w których powstały eleganckie
aparthotele.
Inwestor, którym jest spółka
Goldar
Invest-
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Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl
Lokale użytkowe do wynajęcia:
W

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2
2. Lokale użytkowe w Brzezinach:
- lokale już od 15 m2,
- możliwość adaptacji,
- przy głównej ulicy handlowej miasta
- w centrum miasta
- 50 m2

3. Lokal użytkowy w Rawie Mazowieckiej:

502 814 323; 503 77 77 98

ments (kapitał brytyjski) rozpoczyna rozmowy z osobami
i firmami zainteresowanymi konkursem ofert i zakupem
kolejnych lokali.
Lokalizacja:
Łódź, ul. Piotrkowska 120
W ofercie sprzedaży znajdują się: małe mieszkania
od 20 do 40 m2; apartament 100 m2 z garażem; lokale
usługowe w cenie od 2500 zł/m2

Parametry: własność hipoteczna wysokie sufity (3,2m)
możliwość dokupienia garażu i lokali gospodarczych Kamienica po generalnym remoncie, wszystkie media wymienione, nowe okna, centralne ogrzewanie miejskie.
Więcej informacji: www.piotrkowska120stopklatka.pl
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Sezon na kleszcze

Kleszcze to stawonogi zaliczane do pajęczaków, które przenoszą wiele groźnych dla zdrowia, a nawet
życia chorób zakaźnych. Wśród nich najpowszechniejszą jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Z obserwacji wynika, że
populacja tych pajęczaków
z roku na rok globalnie się
zwiększa. Szybkiemu ich
rozwojowi sprzyjają między
innymi w ostatnich latach
łagodne zimy. W Polsce co
roku aż kilkaset tysięcy osób
zaraża się groźną bakterią
przenoszoną właśnie przez
kleszcze. Są one pasożytami
zewnętrznymi. Warto jednak zaznaczyć, że nie każde
ich ukłucie jest zagrożone
rozwojem choroby u ofiary.
Kąsających krwiopijców zakażających chorobotwórczymi drobnoustrojami nazywa
się wektorami czyli nośnikami. Długość ciała kleszczy
to 2-5 mm. Zaopatrzone są
one w ryjkowaty narząd gębowy przystosowany do ssa-
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nia krwi oraz w liczne ząbki
niezbędne do utrzymywania się w skórze żywiciela.
Każde z trzech stadium rozwojowego tego pasożyta, tj.
larwa, nimfa i imago (czyli
postać dojrzała), musi raz w
życiu wyssać krew kręgowca, która jest pokarmem niezbędnym do przeobrażenia i
rozmnożenia się. Cykl rozwojowy jednego pokolenia
kleszczy trwa 2 lata. Żerują
one z reguły od marca lub
kwietnia do października a
nawet listopada, gdy gleba
ma temperaturę minimum
5-7°C. Natomiast w okresie
zimowym kleszcze zapadają w sen, ukrywając się w
ściółce leśnej. Spotykamy
ich dużo w tych rejonach,
gdzie przebywają większe

ssaki, takie jak wilki, sarny, jelenie lub zające, gdyż
żerowanie na nich pozwala
kleszczom zakończyć swój
cykl rozwojowy i złożyć
jaja. Samica kleszcza składa ok. 20 tys. jaj. Po rozmnożeniu dorosły kleszcz
umiera. Najczęściej kleszcze występują na obrzeżach
lasów mieszanych, łąkach z
wysokimi trawami, pastwiskach, polanach, terenach
bagnistych i zakrzewionych.
Atakując ofiarę pobierają
krew na przemian z wpuszczaniem do rany śliny, w
której prócz substancji znieczulającej znajdują się także
chorobotwórcze mikroorganizmy. Do najpowszechniejszych chorób odkleszczowych należy między innymi
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kleszczowe zapalenie opon
mózgowych, przeciw któremu istnieje szczepionka
oraz borelioza, na którą brak
szczepionki uodparniającej.
Borelioza posiada trzy stadia. Pierwszy etap trwa ok.

30 dni od momentu ukąszenia przez tego niebezpiecznego pasożyta i wówczas
na ciele pojawia się rumień
piekący lub swędzący. Stan
zdrowia ofiary stopniowo się
pogarsza, samopoczucie jest
podobne jak przy grypie. W
stadium drugim bakterie
atakują organy wewnętrzne i
wówczas występuje między
innymi obrzęk stawów, porażenie nerwów a nawet zapalenie mięśnia sercowego.
W ostatnim trzecim stadium
skóra chorego sinieje i pojawiają się na niej wrzody.
Dlatego tak bardzo ważną
sprawą jest szybka wizyta
u lekarza po zauważeniu rumieńca na swoim ciele, wywołanego ukąszeniem przez
kleszcza. Wybierając się na
spacer do lasu, parku lub innych miejsc zakrzewionych
lub porośniętych wysokimi
trawami, chcąc się uchronić przed ukąszeniem przez
kleszcze, należy mieć na
sobie odpowiedni ubiór zakrywający ciało, stosować
środki odstraszające a także
pamiętać o szczepieniach
ochronnych.
KK
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PAINTBALL

StART MEDIUM MAX
100 kul

20PLN

500 kul 1000 kul

70PLN 130PLN

Dodatkowe 100 kulek =
20 zł

www.paintballossa.pl
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Wydarzenia
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Radomsko

Rola zarządzania projektami i procesami
O zarządzaniu projektami i procesami, zrównoważonym rozwoju, innowacyjności i innych kwestiach rozmawiali 5 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w
Radomsku uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego”.
Celem konferencji było
podkreślenie roli zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego, integracja
środowiska naukowego z
praktykami zajmującymi
się realizacją programów,
projektów w organizacjach
oraz wymiana wiedzy i
doświadczeń, które będą
sprzyjać generowaniu pomysłów i podejmowaniu
wspólnych inicjatyw na
realizację programów i
projektów.
- Myślę, że tego typu
konferencje i dyskusje są
bardzo potrzebne. Spotkanie świata nauki z
biznesmenami i samorządowcami z pewnością jest
niezbędne do wypracowywania nowych rozwiązań.
Nie zapominajmy jednak o
tym, że aby nasz kraj mógł
się lepiej rozwijać pod
względem gospodarczym,
należy zacząć od zmian
prawa na szczeblu krajowym. Powinno się upraszczać prawo – powiedziała
Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomska.
- Cieszę się, że tego typu
konferencje przenoszą się
do małych miast. Wszystkim nam zależy na tym,
aby rozwój lokalny i regionalny następował w miarę
szybko. Miasto Radomsko
jest miastem otwartym od
1266 r., w związku z tym
chcemy również działać i
pracować na rzecz regio-

nu. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszych paneli
i dyskusji będą wypracowane możliwości dalszej
i lepszej współpracy – dodała prezydent.
- Konferencja ma na
celu umożliwienie debaty
związanej z zarządzaniem
oraz realizacją projektów i
procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej.
Nie są to jednak tylko rozważania teoretyczne. Tutaj
teoria łączy się z praktyką. To o czym będzie
dziś mówione jest sprawą
niezwykle ważną, szczególnie w kontekście nowych funduszy unijnych,
które do roku 2020 będą
do nas spływać. Istotne
jest, aby nimi sprawnie
zarządzać. Do tego przygotowujemy studentów i

o tym rozmawiamy właśnie dzisiaj – powiedział
witając uczestników dr
Łukasz Prysiński, dziekan
Wydziału Zamiejscowego
SAN w Radomsku.
Konferencję zainaugurował panel dyskusyjny
„Czynniki i bariery rozwoju regionalnego” prowadzony przez Agnieszkę
Chrząszcz z Urzędu Miasta Radomska. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele firmy Meblomax,
Centrum Ubezpieczeń i
FON SKB oraz prof. dr
hab. Jolanta Kopka i dr Łukasz Prysiński ze Społecznej Akademii Nauk.
Podczas kolejnych sesji podejmowano tematy stresu zawodowego,
przestępstw wyłudzania
dotacji na prowadzenie
działalności gospodarczej

czy pobudzania lokalnej
przedsiębiorczości regionu
łódzkiego.
- Od psychiki człowieka zależy efektywność i
realizacja celów firmy. Jeżeli ktoś popełni błąd, to
nie maszyna lecz człowiek
– mówił prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński z SAN
w Łodzi. - Zaburzenia spowodowane stresem są problemem cywilizacyjnym.
Przewlekły stres powoduje m.in. przedwczesne
starzenie się organizmu
nie tylko pod względem
fizycznym ale i psychicznym. Jeżeli przedsiębiorcy
nie zdadzą sobie sprawy z
tego, że stres zawodowy
trzeba niwelować, to sami
będą na tym stratni, ponieważ częstsze będą wypadki przy pracy i mniejsza
jej wydajność. Niestety

przedsiębiorcy bagatelizują tę kwestię, gdyż wszędzie szukają oszczędności.
Przed nami jeszcze dużo
pracy w tym zakresie.
Trzeba zmienić mentalność ludzi. My w chwili
obecnej nie patrzymy na
całą przedsiębiorczość z
punktu widzenia czynnika ludzkiego, a zwłaszcza
psychicznego – tłumaczył
prof. Gruszczyński.
- Firma nie jest jakąś
wyspą na morzu. Ulega
ona wpływowi różnych
bodźców, różnych narzędzi prawnych, ekonomicznych, i innych. Jest zbiorem ludzi, mówimy coraz
częściej o kapitale społecznym. W firmie bardzo
ważni są ludzie, to jakie
mają potrzeby, motywacje
– zaznaczyła prof. dr hab.
Jolanta Kopka z SAN w

Łodzi.
Jak zapewniają organizatorzy,
konferencja
będzie miała charakter
cykliczny, a za kilka miesięcy ukaże się wydawnictwo pokonferencyjne,
które będzie zbiorem pomysłów i rozwiązań wypracowanych podczas spotkania.
- We wrześniu spotkamy się panelowo na
warsztatach, by porozmawiać o tym, jakie procesy
i projekty będzie można
wdrożyć w Radomsku –
informuje mgr Mirosław
Olszewski, kierownik Komitetu Organizacyjnego
Konferencji.
Spotkanie naukowców
oraz przedstawicieli samorządu i biznesu zorganizowane zostało przez
Katedrę Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w
Łodzi (przy współpracy
Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Radomsku)
oraz Urząd Miasta Radomska. W konferencji
udział wzięli naukowcy
renomowanych polskich
uczelni,
przedstawiciele samorządu, lokalnych
firm, studenci SAN oraz
uczniowie radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Nasza gazeta objęła to wydarzenie
patronatem
medialnym.
Justyna Pająk
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Kilka pytań do …

Anny Milczanowskiej, Prezydent Miasta Radomska
W Pani życiu od zawsze ważną rolę odgrywała kultura. A czy radomszczanie chętnie uczestniczą
w życiu kulturalnym?
Byłam jednym z nielicznych kandydatów na
prezydenta Radomska w
2010 roku, który w programie wyborczym mówił
„Tak dla kultury”. Jestem
przekonana, że wszelkiego
rodzaju działania i inicjatywy kulturalne pozwalają
mieszkańcom nie tylko aktywnie spędzać czas wolny,
ale także – a może przede
wszystkim, rozwijać siebie,
swoje pasje oraz umiejętności. Warto podkreślić,
że tworzenie kultury w
mieście nie jest wyłączną
domeną instytucji. Mamy
do czynienia z dużym zaangażowaniem organizacji
pozarządowych, zarówno
tych zrzeszających młode
osoby, jak też nieco starsze
skupione np. wokół uniwersytetów III wieku. Niewątpliwie kulturalnym sercem
w Radomsku jest Miejski
Dom Kultury, w którym
sama spędziłam kilkadziesiąt lat życia, najpierw jako
członkini zespołu teatralnego, a później jako lider jednego z nich. To właśnie tutaj
spotkałam pierwszych mentorów, którzy zainspirowali
mnie do działania i pracy.
Dlatego jestem dumna, że
działalność
programowa
MDK-u została uzupełniona o profesjonalną scenę Teatru Jaracza, na której występują wybitni aktorzy. I
pomimo, że są to spektakle
biletowane, mamy zawsze
300 – 400 osób na widowni.
I to uważam za duży sukces.
Od pewnego czasu głośno jest o likwidacji Straży Miejskiej w Radomsku.
Proszę przybliżyć naszym
Czytelnikom tę sprawę.
Straż Miejska w Radomsku jest już zlikwidowana. W Uchwale Rady
Miejskiej zamknięcie procesu likwidacji jednostki
wyznaczone było na koniec
maja br. Na ulicach miasta
pracują już dodatkowe ponadnormatywne patrole policji. Jest też nowy wydział

Urzędu Miasta, który w
siedzibie przy ul. Reymonta realizował będzie zadania dotyczące m.in. obsługi
monitoringu oraz utrzymania czystości w mieście.
Od września znajdzie tam
swoje miejsce także rewir
dzielnicowych. Miasto sfinansuje zatrudnienie dodatkowych pięciu dzielnicowych.
W ogólnopolskiej dyskusji na temat straży miejskich podnoszone były
np. argumenty, że jeden
policjant zastępuje trzech
strażników. Policja ma zdecydowanie większe uprawnienia, dzięki temu może
być znacznie bliżej obywateli. Nie ukrywam, że za
likwidacją straży przemawiały także względy ekonomiczne. Myślę, że już w
roku 2015, przy jednoczesnej wysokiej jakości zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom, miasto będzie miało z tego tytułu w
swoim budżecie ok. 1 mln
zł więcej.
Powoli zbliża się koniec kadencji. Jaki jest
Pani największy sukces w
czasie sprawowania funkcji Prezydenta Miasta Radomska?
Z pewnością dużym
sukcesem jest dobre wykorzystanie, otrzymanego po
moim poprzedniku panu
prezydencie Jerzym Słowińskim, obszaru 170 ha
włączonych do Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Trzeba podkreślić,
że teren ten został także
uzbrojony w infrastrukturę
oraz odwodniony. Niewątpliwie dobra współpraca z
ŁSSE, sprzyjała i sprzyja
rozwojowi radomszczańskiej podstrefy, na której
zlokalizowanych jest dzisiaj
16 firm (a 4 kolejne są przygotowywane), dając około
2400 miejsc pracy oraz bardzo wymierne wpływy do
budżetu, zarówno przy zakupie terenu, jak i później,
w postaci różnego rodzaju
podatków.
Cieszy także systematyczny rozwój lokalnej sieci
dróg i porozumienie z PKP
PLK w sprawie wspólnej in-

westycji, przy przebudowie
tzw. mostka, która połączy
dwie części miasta przedzielone koleją warszawsko-wiedeńską. Ogromną
determinację wykazaliśmy
przy budowie pierwszej
części obwodnicy miasta,
i szkoda, że nie do końca
możemy tu liczyć na mądre partnerstwo ze strony
GDDKiA.
Nasze działania skierowaliśmy również na poprawę budownictwa socjalno-komunalnego. Inwestycje
wspierane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego,
a polegające na budowie
mieszkań socjalnych, gdzie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego działa jak inwestor zastępczy dla Miasta, pozwalają rocznie na
oddanie do użytku kilkunastu nowych mieszkań. Cieszę się, że gmina daje zatem
szansę ludziom, których nie
stać na kupno mieszkania
na wolnym rynku.
Bez wątpienia te osiem
lat sprawowania funkcji
prezydenta nauczyły mnie
pokory, za co jestem bardzo wdzięczna. Wiem, że
miastu daleko do idealnego
miejsca dla życia i pracowania. Trzeba być świadomym
zarówno zagrożeń, jak i
szans, wynikających często
z położenia czy demografii.
Trzeba mieć wizję miasta i
konsekwentnie, poprzez realizowane zadania do niej
się zbliżać.
Jako prezydent spotykam się czasami z zarzutem, że moje działania są
bardziej skierowane na problematykę społeczną, kosztem współpracy z przedsiębiorcami. Nie zgadzam
się z tym, bo uważam, że
dla ważnych rzeczy musi
być czas, i można na mnie
liczyć. Warto jednak dostrzegać też pewne niuanse.
Lokalni przedsiębiorcy reprezentują środowisko ludzi
kreatywnych i potrafiących
sprostać wielu wyzwaniom.
Innego wsparcia wymagają
ludzie mniej zaradni życiowo, bo pozostawieni samym sobie nie znajdują drogi wyjścia. I tutaj konieczna
jest pomoc samorządu,
zgodnie z nauką naszego

wielkiego Polaka Jana Pawła II, by solidarnie pomagać
tym, którzy tej pomocy potrzebują.
A jaka jest Pani największa porażka?
Niestety nie udało mi się
dotrzymywać obiecywanego mieszkańcom terminu
wybudowania wspomnianej
już zachodniej obwodnicy
miasta. Pierwszy wykonawca, który wygrał przetarg
zbankrutował i musieliśmy
wszystkie procedury uruchomić od początku. Na
szczęście Marszałek zgodził się na wydłużenie terminu, bez konsekwencji
dla miasta. W czerwcu br.
przeznaczył także dodatkowe 1,5 mln zł na jej realizację. Obecnie trwają ostatnie
prace na placu budowy- w
lipcu planowane jest jej oddanie.
Ubolewam także nad
wysokim
bezrobociem
wśród
radomszczanek,
szczególnie wśród kobiet w
wieku średnim. Problem ten
wynika z upadku przemysłu lekkiego. Przez lata zabiegałam i nadal zabiegam
w rozmowach z inwestorami, z ŁSSE, PAIiIZ oraz
z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, żeby
powstał w mieście zakład,
który umożliwi im odnalezienie się na rynku pracy.
Jakie wyzwania stoją
przed Radomskiem?
Myślę,
że
przede
wszystkim
powinniśmy
dbać o jego zrównoważony
rozwój ekonomiczny i społeczny. Chciałabym żeby
miasto stawało się coraz
bogatsze, a ludziom żyło się
po prostu lepiej. Dynamika
gospodarcza niesie za sobą
wiele wartości dodanych.
Powinniśmy również dbać
o atmosferę i tzw. ducha
miasta. Tak aby mieszkańcy mogli mile i atrakcyjnie
spędzić czas wolny oraz realizować swoje pasje.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

Anna
Milczanowska
Rodowita
radomszczanka,
animator kultury,
pedagog,
samorządowiec. Wychowana w tradycyjnej, patriotycznej
rodzinie, z której
wyniosła
wrażliwość na problemy
ludzkie.
W życiu i pracy kieruje się zasadą solidarności. Od połowy lat dziewięćdziesiątych związana z radomszczańską oświatą, jako nauczyciel w
Zespole Szkół Ekonomicznych i przewodnicząca
MKO NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego. W latach 2002-2006 była radną
miejską z ramienia Forum Samorządowo-Gospodarczego. Od 2006 roku jest prezydentem
Radomska.
Ma 56 lat, wspólnie z mężem wychowują
czwórkę dzieci, troje studentów: Magdę, Michała i Maćka oraz Martusię.
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Godziny otwarcia:
Sklep: poniedziałek - sobota 10:00 - 21:00; niedziela 10:00 - 20:00
Restauracja: poniedziałek - sobota 9:00 - 20.30; niedziela 9:00 - 19:30
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

Ziołowe ambrozje

Ziołowe ambrozje to kolejna książka mistrzyni zielarskiej Stefanii Korżawskiej. Tym razem sięga ona po receptury wielkich postaci historycznych, które wierzyły w leczniczą moc natury i wspomagały się ziołowymi środkami.
Zapraszam Państwa na
ziołowe ambrozje wybitnych postaci znanych z historii. Możemy popijać tak
jak oni ziołowe herbatki,
winka czy nalewki i przenieść się choć na chwilę do
ich świata, z królem Sobieskim i jego kurdybankiem
dotrzeć aż pod Wiedeń, a z
hetmanem Żółkiewskim w
przerwie między walkami
usiąść na urokliwej łące i
żuć listki bylicy pospolitej,
by zapomnieć o zmęczeniu.
Z wielką ciekawością warto przyjrzeć się ziołowym
fantazjom wybitnej uczonej

Marii Skłodowskiej-Curie, a także powędrować polnymi
drogami z cesarzową
Sissi czy zauroczyć
się jak hetman Jan
Zamoyski ślicznymi,
błękitnymi oczami
wesolutkiej
czarnuszki. To był świat warto choć pomarzyć
o tamtych czasach,
bogatych i wesołych,
popijając chociażby
karnawałowe winko naszego mistrza
nad mistrzami Jana z
Czarnolasu.

Księgarnia 					

poleca:

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

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

Na skraju jutra 3D

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której rasa obcych, zwanych Mimikami
(Mimics), przypuściła na
Ziemię bezlitosny atak i rozpanoszyła niczym pszczeli
rój, obracając w ruinę całe
miasta i zostawiając za
sobą miliony ludzkich ofiar.
Żadna armia na świecie nie
może dorównać szybkością,
okrucieństwem czy pozorną zdolnością przewidywania przyszłości uzbrojonym po zęby wojownikom
z kosmosu, jak również ich
dowódcom, którzy wydają
rozkazy telepatycznie. Jednak nadszedł czas, kiedy armie całego świata połączyły swoje siły, by stanąć do

decydującej walki na śmierć
i życie przeciwko napastni-

kom z kosmosu.

Warto posłuchać
Dadadam
Po czterech latach zespół Perfect powraca z nową
studyjną płytą. Zawiera
dwanaście przebojowych
kompozycji z doskonałymi
tekstami znakomitych autorów: Jacek Cygan, Wojciech
Waglewski, Bogdan Loebl,
Andrzej Mogielnicki Robert Gawliński.
Ponadczasowe ballady, a
także kawał gitarowego rockowego brzmienia.
Album, na który z pewnością warto było czekać,
bo to Perfect w najlepszej
formie!

Kraków Street Band

Debiutancka płyta Kraków Street Band, 9-osobowego zespołu ulicznego z
Krakowa, finalistów 7 edycji Must Be The Music!
Płyta Kraków Street
Band jest najlepszym dowodem, że żywa muzyka
ma jeszcze szanse zaistnieć
na wymagającym rynku
muzycznym. Całość funduszy na nagranie i produkcję
płyty została zebrana za
pośrednictwem akcji crowdfundingowej na portalu

Polakpotrafi.pl, jest to więc
płyta w całości sfinansowana przez fanów. Na krążku
znajdą się głównie utwory
wybrane przez członków
zespołu, znane z ulicznych
występów i koncertów,
wzbogacone o dwie kompozycje autorskie.
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Witaminowa bomba Gotuj z nami
Truskawki są nie tylko smaczne, ale także i zdrowe. To witaminowa bomba dla zdrowia i urody.

Ciasto
z truskawkami
Czas przygotowania 80 min.

Składniki:
- 3 jajka
- 3/4 szklanki cukru
- 1/2 szklanki oleju
- 2,5 szklanki mąki pszennej
- 1 szklanka kefiru
- 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia
oraz
- 0,50 kg truskawek
- cukier puder do posypania ciasta

Truskawki pojawiają się
już pod koniec maja. Warto nadmienić, że ten owoc
jest krzyżówką poziomki
chilijskiej i poziomki wirginijskiej. W wyniku tej
krzyżówki powstała wielkoowocowa poziomka, jasno zabarwiona, nazwana
wówczas ananasową. Zdecydowanie
największym
producentem truskawek są
Stany Zjednoczone a w drugiej kolejności Hiszpania.
W Polsce na 1 mieszkańca
przypada ok. 4 kg tych owoców.
Wartości
odżywcze
truskawek są bardzo duże.
A to dzięki zawartości witamin: C, B1, B2, makro- i

mikroelementów a przede
wszystkim: żelaza, wapnia, fosforu, magnezu oraz
manganu. Sole organiczne zawarte w truskawkach
poprawiają przemianę materii a pektyny oczyszczają
jelita z resztek pokarmu i
pozytywnie wpływają na
naturalną florę bakteryjną.
Poprzez spalanie tłuszczów
owoce te posiadają także
właściwości odtruwające.
Ogólnie można stwierdzić,
że działają one na organizm
odkwaszająco, krwiotwórczo, wzmacniająco a sok z
truskawek ma właściwości
bakteriobójcze, dzięki zawartym w swym składzie
fitocydom, podobnie jak ce-

bula, czosnek oraz chrzan.
Ponadto są źródłem kwasu
elegonowego, który chroni
nasz organizm przed nowotworami. Właściwości odżywcze i lecznicze truskawek są nie do przecenienia.
Poleca się je reumatykom,
cierpiącym na schorzenia
wątroby, a także nerek. Truskawki obniżają również
poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Są wskazane dla osób z nadwagą.
Zdarzają się jednak osoby, które są uczulone na
surowe truskawki. Alergia
pokarmowa na te owoce najczęściej objawia się występującą pokrzywką a także
biegunkami. W takich sytu-

acjach nie należy spożywać
surowych truskawek lecz z
nich wykonane dżemy, soki
lub inne przetwory.
Truskawki oprócz dużych wartości odżywczych
posiadają także wartości
kosmetyczne. Działają odżywczo, bakteriobójczo a
także ściągająco. Stanowią
idealny owoc do różnego
rodzaju maseczek, np. likwidujących przebarwienia
skóry czy jako składnik
zapachowy wielu kosmetyków.
Po d s u m ow uj ą c ,
truskawki mają korzystny
wpływ nie tylko na nasze
zdrowia ale i urodę.
KK

Sposób przygotowania:
Jajka roztrzepać widelcem lub mikserem, następnie dodać olej i kefir. Dokładnie połączyć. W następnej kolejności
wsypać wymieszane składniki sypkie. Mieszać do uzyskania jednolitej masy. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wlać przygotowane ciasto. Na wierzch ciasta poukładać pokrojone na mniejsze kawałki truskawki. Wstawić do
nagrzanego piekarnika. Piec w temp. 180°C ok. 50 minut.
Przestudzone ciasto posypać cukrem pudrem.

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

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458

Części HONKER, LUBLIN, ŻUK. Wszystkie części na magazynie, hurt i detal. www.
rawmot.pl

Banery reklamowe, folie samoprzylepne, folie
OWV, wycinanie liter i
grafik z folii, www.drukarnia-wam.pl

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

Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

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

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

Sklep z dewocjonaliami
„Jutrzenka” przeniesiony
do Księgarnii WAM, ul.
Wyszyńskiego 5A, dawna
„Magda”.

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Strony internetowe, od
40 zł miesięcznie, pozycjonowanie
stron,
kampanie facebook i
adwords, szybko i skutecznie, tel. 503 77 77 98

Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy 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
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Test: Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 85 KM

Rapid jak Audi A3?

Skoda Rapid w wersji
liftback ma być mniejszą i
tańszą alternatywą dla Octavii. Nowość, czyli wersja
Spaceback, do złudzenia
przypomina z kolei Audi
A3. Do jakiej grupy klientów próbuje dotrzeć Skoda?
Rapid Spaceback duży i mały
Skoda reklamuje Rapida w wersji Spaceback jako
przestronne auto rodzinne.
Rzeczywiście, samochód
jest dość duży i pojemny, ale

tylko jeśli...zaklasyfikujemy jako pojazd segmentu B,
czyli małych aut kompaktowych. Rapid powstał na nowej, modułowej platformie,
którą dzieli między innymi
z odświeżonym Volkswagenem Polo, a więc właśnie
małym kompaktem. W porównaniu do niego, ilość
przestrzeni wewnątrz auta
i w bagażniku jest naprawdę duża. Jest jednak jedno
„ale”. Grupa VW pozycjonuje Rapida pomiędzy segmentami, a upodabniając

REKLAMA

-

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

y!
szam 8
a
r
p
Za -Pt 8-1
16
Pn
. 8Sob

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

wersję Spaceback do Audi
A3 czy VW Golfa, wyraźnie sugeruje, że jest to model segmentu C. Jeśli tam
go zaklasyfikujemy, okaże się, że nie wyróżnia się
wśród konkurencji słynną
przestronnością.
Dane Rapida
Większość elementów
z wnętrza auta znamy z innych modeli Skody. Marka
konsekwentnie utrzymuje
ten sam design w większości swoich pojazdów,
różnicując je tylko ozdobnymi wstawkami, dostępnymi najczęściej za dopłatą.
Trzeba jednak przyznać, że
rozsądne rozmieszczenie
przycisków jest zaletą, gdyż
dzięki niemu bez problemu
można dotrzeć do każdej
funkcji samochodu. Niektóre elementy, jak komputer
pokładowy w formie niezmienionej od kilkunastu
lat, zdecydowanie powinny
już odejść do lamusa.
Gdy przyglądałem się
drzwiom oraz bagażnikowi
Rapida, przypomniał mi się
niedawno przeprowadzony test Dacii Logan MCV.

W większości miejsc, blacha jest bardzo cienka. O
czym to świadczy? Niestety
o oszczędnościach materiałowych. W przypadku
Logana, czyli najtańszego auta na rynku, są one
do zaakceptowania, ale w
Skodzie dziwią. Być może
mają przypominać użytkownikom o tym, że mają
do czynienia z powiększonym autem segmentu B, a
nie droższym kompaktem w
stylu Audi A3 czy VW Golfa. Na pewno przyczyniają
się też do obniżenia masy
całkowitej auta.
Mimo bardzo cienkiej
blachy wewnątrz testowanego modelu było cicho.
To za sprawą dobrze wytłumionego, turbodoładowanego silnika 1.2 TSI 85
KM. Mówi się, że mniej
wysilony motor to potencjalnie mniej problemów
eksploatacyjnych. W rzeczywistości wiele zależy od
kierowcy. Jeżeli oczekujecie od auta z silnikiem turbo dynamicznego przyspieszania, wybierzcie wersję z
większą mocą. Dotychczas
najczęściej testowałem silnik 1.2 TSI w wersji 105

KM, która spisuje się lepiej
podczas dynamicznej jazdy.
Do spokojnej eksploatacji
85 KM wystarczy, a samochód spali średnio ok. 6,3 l
na 100 km. Rapid 1.2 TSI
będzie mniej ekonomiczny,
jeśli będziemy korzystać z
niego tylko na krótkich trasach.
Jazda Skodą Rapid
Spaceback
Ten, kto miał okazję pojeździć Audi A3 lub VW
Golfem, od razu zorientuje
się, że Skoda Rapid Spaceback przypomina te auta
tylko wyglądem. Zawieszenie pojazdu bazuje na rozwiązaniach typowych dla
segmentu B. Nie oznacza to,
że spisuje się źle. Jest dość
twarde, jak na nasze drogi,
ale mimo wszystko komfortowe. Rapid nie przechyla
się na zakrętach, ale do dynamicznej jazdy nie zachęca układ kierowniczy. W
każdym momencie, w którym moglibyśmy zapragnąć
większej ilości adrenaliny,
Rapid sprowadza nas na
ziemię przypominając, że
jest zwykłym, a nie sportowym samochodem.
Cena nowej Skody
Przeglądając
cennik
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czeskiej marki nie sposób
oprzeć się pewnemu wrażeniu. Czy Skoda próbuje
sprzedać mały kompakt
w cenie dużego? Byłby to
sprytny zabieg, ale wypadałoby raczej powiedzieć, że
Skoda stworzyła duży kompakt, bazując na małym i
to za efekt tej transformacji
musimy zapłacić.
Skąd te spostrzeżenia?
Bazowy Rapid Spaceback
z silnikiem 1.2 TSI kosztuje obecnie 53 tys. zł. Cena
optymalnie wyposażonej
wersji przekroczy 60 tys. zł.
Za te pieniądze można kupić kompakty segmentu C,
a nie B.
Cena to na szczęście
element, który można zmieniać czy negocjować. Skoda
już teraz wprowadza dość
solidne rabaty na Rapida,
przez co stanie się on na
pewno bardziej konkurencyjny. Grupa klientów, do
których ma za zadanie dotrzeć Rapid jest liczna, ale
i bardzo wymagająca. Biorąc pod uwagę popularność,
jaką czeska marka cieszy
się w Polsce, Rapid Spaceback jest kolejnym autem
skazanym na sukces sprzedażowy.
Witold Hańczka
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Piotrków Trybunalski

Zabawili się w policjantów Szajka
włamywaczy
Trzech mieszkańców Radomska w wieku 18, 19 i 22 lat, podszywając się za policjantów, przeprowadzali
kontrolę drogową przypadkowych kierowców.
1 czerwca 2014 roku ok.
godz. 8.00 dyżurny policji
otrzymał zgłoszenie, że po
terenie Radomska jeździ
samochód a w nim dziwnie
zachowujący się mężczyźni, którzy jako policjanci
kontrolują pojazdy. Okazało
się, że to zdecydowanie nie
są stróże prawa. Mężczyźni poruszając się fordem
focusem i używając tarczy
do kierowania ruchem oraz
sygnalizatora
świetlnego
koloru niebieskiego nakazywali wybranym kierowcom zatrzymanie się, a
następnie żądali okazania
dokumentów, przeprowadzali rozmowę, po czym

zezwalali na dalszą jazdę.
Postąpili tak co najmniej
kilka razy. Patrole pełniące
służbę na terenie powiatu
rozpoczęły poszukiwania
wskazanego
samochodu.
Tuż przed godziną 9.00 policjanci zauważyli w rejonie
targowiska miejskiego poszukiwanego forda. Kolejne
ustalenia pozwoliły na zatrzymanie trzech mieszkańców Radomska w wieku 18,
19 i 22 lat. Jak się okazało,
cała trójka spędziła razem
wieczór i noc a nad ranem
wpadli na pomysł, aby pobawić się w policjantów. Policjanci zabezpieczyli u nich
pałkę typu tonfa, tarczę i sy-

Policjanci z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego piotrkowskiej komendy zatrzymali na gorącym
uczynku dwóch włamywaczy.

gnalizator świetlny. Podejrzewani trafili do policyjnego aresztu. Do tej pory nie
byli notowani za konflikty
z prawem. Odpowiedzą za

podawanie się za funkcjonariuszy policji, za co grozi
kara grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
GW

Skierniewice

Tragiczny wypadek
Mężczyzna, który wraz z kolegami zamierzał namalować graffiti na pociągach, wpadł do 10 metrowej
studni. Pomimo podjętej reanimacji po jego wyciągnięciu, 23-latek zmarł.
6 czerwca 2014 r. po
godz. 23.00 na terenie parku
miejskiego w Skierniewicach doszło do tragicznego
wypadku. Trzech mężczyzn
w wieku 23, 26 i 28 lat,
przyjechało samochodem do
Skierniewic w okolice lokomotywowni z zamiarem na-

malowania graffiti na jednej
z lokomotyw. Dwóch z mężczyzn, 26- i 23-latek, udało
się przez park by dotrzeć do
torów kolejowych od strony
zarośli. W pewnym momencie 23-latek wpadł do betonowej studni, obok której
przechodzili. Jego kolega

słysząc hałas i plusk wody
wezwał na pomoc 28-latka,
który pozostał przy aucie. Po
wyciągnięciu kolegi z wody
mężczyźni podjęli reanimację. Niestety ich działania
nie przyniosły zamierzonego skutku. Lekarz przybyły
na miejsce stwierdził zgon

mężczyzny. Okazało się,
że studnia, do której wpadł
młody mężczyzna miała
głębokość około 10 metrów.
Okoliczności tego zdarzenia
pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Skierniewicach wyjaśnia policja.
GW

Piotrkowscy policjanci zatrzymali dwóch włamywaczy 3 czerwca br.
Wcześniej ok. godz. 3.00
dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim podał komunikat drogą radiową o
kradzieży z włamaniem
do samoobsługowej myjni
samochodowej przy ulicy
Sikorskiego.
Mundurowi
natychmiast pojechali we
wskazany rejon miasta. Na
ulicy Dworskiej zauważyli
mężczyzn poruszających
się skuterami i odpowiadających podanym rysopisom. Na widok radiowozu
podejrzewani zaczęli przyspieszać i mimo sygnałów
świetlnych i dźwiękowych
używanych przez mundurowych nie zatrzymali się.
Kilkuminutowy pościg doprowadził do zatrzymania

dwóch piotrkowian w wieku
26 i 29 lat. Podczas ucieczki początkowo jeden z nich
odrzucił w pobliskie zarośla
worek ze skradzionymi monetami. Starszy z zatrzymanych miał przy sobie broń
gazową i groził jej użyciem
w stosunku do interweniującego policjanta. Nie był
to jedyny ich „skok”. W
przeszłości mieli już konflikt z prawem i znani byli
stróżom prawa ze swojej
wcześniejszej przestępczej
działalności. Śledczy ustalili, że ci sami mężczyźni
kilka dni wcześniej, w tej
samej myjni uszkodzili kasetkę z monetami i ukradli
z niej gotówkę. 26 i 29-latek
usłyszeli już zarzuty. Za
popełnione czyny grozi im
kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
MAT

Opoczno

Nietrzeźwy
lekarz
Narkotykowe przestępstwo na dyżurze
Tomaszów Mazowiecki

Policjanci zatrzymali 27-latka, któremu zarzucono posiadanie znacznych ilości narkotyków. Podczas
przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 450 gramów marihuany.
W godzinach porannych
2 czerwca 2014 r., policjanci
z Wydziału Kryminalnego
tomaszowskiej
komendy
zauważyli
wychodzącego ze swojej posesji przy
ul. Piaskowej mężczyznę,
który na ich widok zaczął
uciekać. Funkcjonariusze
natychmiast ruszyli za nim.
27-latek szybko został zatrzymany. Okazało się, że
miał ukryte w bieliźnie 15
gramów marihuany. Przy
użyciu psa do wyszukiwania narkotyków policjanci

przeszukali
pomieszczenia użytkowane przez zatrzymanego,
ujawniając
dodatkowe 443 gramy
odurzającego suszu. Podejrzany mężczyzna został
przewieziony do komendy.
Badanie wykazało w jego
organizmie ponad 1 promil
alkoholu. Następnego dnia
usłyszał zarzuty posiadania
znacznych ilości narkotyków. Był już w przeszłości
notowany za konflikty z
prawem. Wartość czarno-

rynkowa ujawnionych narkotyków została oszaco-

wana na ponad 13 tysięcy
złotych.		
MAT

Jedna z pacjentek przygotowywana do zabiegu
wyczuła od lekarza woń alkoholu. Okazało się, że
miał on ponad promil alkoholu w organizmie.
31 maja br. ok. godz.
22:10 policjanci otrzymali sygnał, że w jednym ze
szpitali może dyżurować
nietrzeźwy lekarz. Na miejscu ustalili, że córka jednej
z pacjentek przygotowywanej do zabiegu wyczuła
od lekarza woń alkoholu.
Mundurowi zweryfikowali
stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że miał
on ponad promil alkoholu
w organizmie. Interweniu-

jący funkcjonariusze zobligowali dyrekcję szpitala do
zabezpieczenia wszelkiej
dokumentacji medycznej
związanej z dyżurem nietrzeźwego lekarza. Lekarz
był tego dnia w pracy od
godziny 7:00. Jeśli okaże
się, że podejmował czynności zawodowe w stanie
nietrzeźwości, może narazić się na odpowiedzialność
karną.
MAT
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W najbliższym czasie twoja sytuacja finansowa się
częściowo ustabilizuje. Nie
zaniedbuj swojego partnera.

Panna 24.08 – 23.09
Twój wrodzony optymizm i entuzjazm właśnie
teraz zaowocują.
Będzie to awans lub wysoka wygrana. To także dobry
czas na zawieranie nowych,
interesujących znajomości.
Dla osób samotnych duża
szansa na zmiany.

Rak 22.06 – 22.07
Nudzi cię monotonia,
więc
warto to zmienić
i wdrożyć w życie
posiadany żywy
temperament i optymizm.
Oczywiście jednak działaj z
taktem i wyczuciem. Czeka
cię dłuższa podróż, która
być może przyniesie niespodziewane korzyści.

Waga 24.09 -23.10
W nadchodzącym okresie raczej
unikaj podejmowania ważnych decyzji,
dotyczących spraw zawodowych jak i finansowych.
Nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka. Dbaj o swój
związek partnerski.

Lew 23.07 – 23.08
Najwyższy
czas wyluzować
się. Nie można
ciągle pędzić i
pędzić. Ze wszystkim dasz
sobie radę i zdążysz na czas.

Skorpion 24.10 – 22.11
Nie wydawaj
lekkomyślnie pieniędzy, gospodaruj
nimi
rozważnie,
bo możesz popaść w duże
długi. Licz się ze zdaniem

kanciarz,
szuler

urzedo˛
we
ponaglenia

koraliki

zwiek˛
sza
docisk
pojazdu

odgłos
bociana

rodziny, na którą zawsze
możesz liczyć. Unikaj konfliktów z przełożonymi i
współpracownikami.
Strzelec 23.11 – 21.12
Przed Strzelcami dobra passa w interesach.
Wszystko potoczy się zgodnie z twoimi założeniami. Warto jednak też
coś zrobić dla siebie i swoich najbliższych, po prostu
skorzystać z zasłużonego
wspólnego odpoczynku.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed tobą do
zrealizowania dużo
postanowień, lecz
nie obędzie się jednak bez przeszkód. Musisz
wykazać więcej determinacji i cierpliwości. Unikaj
w pracy sytuacji konfliktowych, bo nie zawsze to ty
masz rację.
Wodnik 21.01 – 19.02
Masz szansę na pomyślną
realizację
poważnych przedsięwzięć, a tym samym
poprawę sytuacji finansowej. W sferze uczuciowej
niestety mogą pojawić się

ziemia
rozmawiaja˛ na
migi

kolor
śniegu

problemy. Koniecznie uprawiaj sport.
Ryby 20.02 – 20.03
Czas pomyśleć o zwolnieniu
tempa życia. Sytuacja materialna
pozwoli ci na realizację
swoich zainteresowań, które cię relaksują i dodają sił.
Rodzina we wszystkim cię
wspiera i to dla ciebie jest
bardzo ważne.
Baran 21.03 – 20.04
Korzystaj
ze
sprzyjających sytuacji a osiągniesz
sukces, o którym
marzysz. O braku zajęć możesz zapomnieć, bo dużo
ciekawych rzeczy będzie się
działo. Z pewnością przełoży się to na wzrost twojego
stanu konta bankowego.
Byk 21.04 – 20.05
Twoje
pozytywne nastawienie
do życia sprawi, że
przeszkody znikną.
Każde nierozwiązane problemy, okażą się proste. Zaplanuj wypad z rodziną i przyjaciółmi na grilla, bo aura
wyjątkowo temu sprzyja.
W Wróżka Amanda
nowela
Bolesława
Prusa

Ridley,
reżyser
ﬁlmowy

rurki do tetnica
˛
napojów główna

odwrotność
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jednogłośnie
w
muzyce

arena
Adama
Małysza

Tomasz,
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ciemie˛
żenie,
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telegazeta

japońska
marka
aut

Boży - trujaca
imie˛
˛
Minelli,
zanim
bylina,
błogoaktorki
sławiony akonit ameryk.

sznur do
łapania
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przeciwparzaca
˛
stawiaroślina
nie
sie˛

czerwienieja˛ w
gotowaniu

terier
w
miniatu- kopercie
rowy

sportowe w
tańcu

piła w
tartaku

imie˛
twórcy
pop-artu

w parze
z wiaderkiem
cisza w
muzyce
efekt
uderzenia

napierśnik +
naplecznik

człowiek
podły,
budzacy
˛
wstret
˛

Wieści
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członek
ludu z
Rugii
Judy,
dawna
aktorka

śnieg i
deszcz
zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Wreszcie zmęczenie cię opuści
i z ochotą podejmiesz się nowych
zawodowych wyzwań a
twoje życie nabierze tempa.
Słoneczne dni spowodują
wzrost twojej witalności. A
więc tak naprawdę wszystko teraz zależeć będzie od
ciebie. Gwiazdy ci sprzyjają, więc tę dobrą passę warto wykorzystać.

11-25.06.2014 r.

bajkowy
kompan
Gerdy
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Żona wraca od fryzjera. Mąż spogląda na nią i zauważa:
- O, nowa fryzura!
- Wiesz zdecydowałam się ściąć włosy, bo w tych długich wyglądałam jak stara baba, i jak teraz wyglądam w tych krótkich?
- Szczerze
- Oczywiście
- Hmmm... teraz wyglądasz jak stary dziad.
  
Starszy facet miał poważne problemy ze słuchem już od dłuższego czasu. Poszedł więc do lekarza, a ten przepisał mu aparat
słuchowy, który wrócił choremu słuch w 100 procentach. Po około
miesiącu facet wrócił do lekarza na wizytę kontrolną. Lekarz
zauważa:
- Pański słuch jest doskonały! Pańska rodzina musi być zachwycona.
- Och, nic im nie mówiłem, tylko siedziałem sobie cicho jak
zwykle i słuchałem rozmów. Ale nie jest dobrze - już trzy razy
musiałem zmienić testament.
  
Jedzie facet załadowaną ciężarówką i pech chciał, że zaklinowała
mu się pod mostem. Wychodzi, ogląda, co by tu zrobić, żeby
ruszyć dalej, a w tym czasie zjawia się patrol policji w radiowozie.
Policjant z uśmiechem pyta:
- Co, zaklinowało się?
A kierowca, cedząc przez zęby:
- Nie, most wiozę, tylko się paliwo skończyło!
  
Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki
i pyta:
- Zatańczysz?
- Tak, chętnie.
- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

