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Narkotyki i dopalacze
Bełchatów

Prawie dwieście osób - policjantów, kuratorów, 
nauczycieli i pedagogów szkolnych, samorządow-
ców - wzięło udział w warsztatach metodycznych 
dotyczących profilaktyki uzależnień.  Szerzej str. 3.

„Deutsch-Wagen-Tour” 
to ogólnopolski projekt, re-
alizowany przez Instytut 
Goethego, którego celem 
jest promocja języka nie-
mieckiego – mówi  Joan-
na Lay, lektorka projektu 
„Deutsch-Wagen-Tour”. 

Szerzej na str. 4.

Piotrków Trybunalski

„Deutsch-Wagen-Tour” w III LO
Gry, zabawy oraz inne niekonwencjonalne metody nauki języka niemieckiego, czyli Deutsch Wagen w 
III LO. 

Rawa Mazowiecka 

Niedoszły samobójca
34-latek próbował popełnić samobójstwo, podpalając się. Na szczęście męż-
czyznę udało się uratować.              Szerzej na str. 14.

Gimnazjum nr 3 im. 
Józefa Piłsudskiego, Gim-
nazjum nr 4 im. Toma-
szowskich Olimpijczyków, 

Tomaszów Mazowiecki

Nowe ekopracownie
Pięć tomaszowskich szkół otrzyma dofinansowanie na wyposażenie ekopra-
cowni.

Gimnazjum nr 6 im. ks. 
Jana Twardowskiego, Gim-
nazjum nr 7 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 14 otrzyma-

ją  łącznie ponad 164 tys. zł 
dotacji na zakup pomocy.

Szerzej na str. 4.
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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

Celem zawodów była 
przede wszystkim popu-
laryzacja koszykówki i 
oczywiście dobra zabawa 
przy muzyce. W kategorii 
U-18(poniżej 18 lat) zwy-
ciężyła „Super Drużyna” 
z Głowna (skład: Michał 
Rasiński, Alan Kacperski, 
Bartłomiej Łysio, Bartosz 
Adamik). Drugie miejsce 
zajęła „Brygada RR” z 
Piotrkowa Trybunalskiego 
(skład: Kacper Błaszczyk, 
Norbert Gajda, Jakub Bran-
dys). Na podium stanęła 
również drużyna „Dream 
Team” z Piotrkowa Tryb. 
(skład: Bartosz Brandys, 
Jan Wrona, Adrian Kowal-
czyk).

Organizatorami turnieju 
był Urząd Miasta oraz OSiR.

JP

Piotrków Trybunalski

Streetball PTB 2014
28 czerwca podczas Święta Miasta odbył się piotrkowski turniej koszykówki ulicznej.

Ze względu na remont 
linii kolejowej na odcinku 
Koluszki – Częstochowa 
od 7 do 14 lipca zamknięty 
będzie przejazd kolejowy 
na ul. Szarych Szeregów w 
Radomsku. W tym czasie 
obowiązywać będzie tym-
czasowa organizacja ruchu 
drogowego - będzie ona od-
bywać się poprzez przejazd 
kolejowy przy ul. Piłsud-
skiego.

Po zakończeniu robót 
związanych z ułożeniem 
masy ścieralnej na skrzy-

Radomsko

Zamknięte 
przejazdy 
kolejowe
Konsorcjum Pol-Aqua-Dragados-Vias-Electren in-
formuje o kolejnych zamknięciach przejazdów ko-
lejowych. 

żowaniu ul. Krakowskiej 
z ul. Stara Droga i Targo-
wą i dopuszczeniem ruchu 
drogowego na powyższym 
skrzyżowaniu, zostanie za-
mknięty przejazd kolejowy 
w km 190,592 w pasie dro-
gi powiatowej ul. Piłsud-
skiego na okres 7 dni tj. po 
18.07.2014 r. Objazd będzie 
odbywał się poprzez prze-
jazd kolejowy przy ul. Sza-
rych Szeregów.

MAT

Bezpieczny Autobus 
to e-usługa, która pozwo-
li szybko i w łatwy sposób 
sprawdzić w Internecie in-
formacje o autobusie lub au-
tokarze, którym planowana 

Bezpieczny autobus
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomi-
ło kolejną e-usługę, dzięki której można on-line 
sprawdzić informacje o autobusach. Usługa jest 
bezpłatna. 

jest podróż lub którym co-
dziennie jeździmy do pra-
cy lub szkoły. Wystarczy 
podać numer rejestracyjny 
autobusu na stronie serwisu 
www.bezpiecznyautobus.
gov.pl, aby uzyskać dostęp 

do informacji, które mogą 
wpłynąć na bezpieczeństwo 
podróży.

Dzięki niej sprawdzimy 
m.in. czy autobus lub auto-
kar:

- ma ważne obowiązko-
we ubezpieczenie OC, 

- posiada ważne obo-
wiązkowe badanie tech-
niczne, 

- dane techniczne, takie 

jak liczba miejsc czy masa 
pojazdu, 

- komunikat, czy pojazd 
nie jest oznaczony obecnie 
w bazie jako wyrejestrowa-
ny, wycofany z ruchu lub 
kradziony. 

Usługa Bezpieczny Au-
tobus jest częścią projektu 
CEPiK 2.0.

GW na podst. MSWW

W
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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
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Po głośnej walce rzą-
du z dopalaczami w 2010 
r. wydawało się, że pro-
blem zniknie. Niestety tak 
się nie stało. Dopalacze 
wciąż stanowią realne za-

Narkotyki i dopalacze
Bełchatów

Prawie dwieście osób - policjantów, kuratorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, samorządowców - wzięło udział w warsztatach metodycznych dotyczą-
cych profilaktyki uzależnień. Warsztaty, które poprowadził prof. Mariusz Jędrzejko, zostały zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii 
Nauk w Bełchatowie oraz Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie, przy patronacie Starosty Bełchatowskiego. 

grożenie. Statystyki biją na 
alarm. Polska młodzież w 
ubiegłym roku zajęła dru-
gie miejsce w Europie pod 
względem eksperymentów 
z narkotykami.

REKLAMA

W związku z tym ciągle 
narastającym problemem, 
w  Miejskim Centrum Kul-
tury w Bełchatowie odbyły 
się warsztaty metodyczne 
„Nowe narkotyki i dopala-

cze - zjawisko i zagrożenia. 
Rozpoznawanie zachowań 
narkotykowych”.

- Myślę, że to właśnie 
teraz jest właściwy czas, 
aby dogłębnie przeanalizo-

wać problem z jakim mamy 
od dawna do czynienia. 
Zagrożenie dopalaczami, 
narkotykami jest niestety 
realne a wśród młodzieży 
szczególnie niebezpieczne 
podczas wakacyjnych wy-
jazdów. Naszym zadaniem 
jako osób dorosłych, od-
powiedzialnych za młode 
pokolenie jest właśnie to, 
aby zjawisko sięgania przez 
młodych ludzi po substan-
cje psychoaktywne ogra-
niczyć do minimum – po-
wiedział Szczepan Chrzęst, 
bełchatowski starosta.

- Przyczyna sięgania 
młodzieży po narkotyki jest 
aksjologiczna. Tkwi ona 
między innymi w rozkła-
dzie rodziny, związanym z 
nowymi modelami pracy. 
Dzieci nie dostają właści-
wych kodów kulturowych. 
Mylą wolność ze swawolą, 
wolną wolę z samowolą. 
Kluczową pomyłką współ-
czesnego świata jest odej-
ście od aksjologicznego wy-
chowania dziecka – mówił 
profesor Mariusz Jędrzejko. 
- Zjawisko zażywania nar-
kotyków jest jednym z ele-
mentów fatalnych błędów, 
które popełniamy na tkance 
społecznej. Problem ten jest 
wieloaspektowy, a sięganie 
po narkotyki jest po prostu 

utratą wpływów wycho-
wawczych, utratą wzorców 
– wyjaśniał. 

Zdaniem profesora re-
ceptą na walkę z sięganiem 
po narkotyki przez mło-
dzież jest powrót do wy-
chowania aksjologicznego, 
przywrócenie szkole atry-
butów, które pozwolą nie 
tylko edukować ale również 
wychowywać. Ponadto pol-
skie państwo powinno za-
cząć wyprzedzać problemy 
a nie tylko na nie reagować.

Warsztaty „Narkoty-
ki i dopalacze” pozwoliły 
licznie przybyłym uczest-
nikom podnieść swoje kom-
petencje w rozpoznawaniu 
zachowań narkotykowych, 
przeciwdziałaniu uzależnie-
niom, a także postępowaniu 
z osobami znajdującymi się 
pod wpływem substancji 
psychoaktywnych. 

Warsztaty poprowadził 
profesor Mariusz Jędrzej-
ko, pedagog społeczny i 
socjolog, dyrektor naukowy 
Mazowieckiego Centrum 
Profilaktyki Społecznej, 
ekspert w dziedzinie pro-
filaktyki uzależnień oraz 
profilaktyki zachowań ry-
zykownych i szkodliwych. 

JPW
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„Deutsch-Wagen-Tour” 
to ogólnopolski projekt, re-
alizowany przez Instytut 
Goethego, którego celem 
jest promocja języka nie-
mieckiego. 

- Sama idea projektu 
zrodziła się w 2000 roku 
we Francji, gdzie przedsta-
wiciele Instytutu Goethego 
wpadli na pomysł mobilnej 
promocji języka niemiec-
kiego – mówi  Joanna Lay, 
lektorka projektu „Deutsch-
-Wagen-Tour”. W 2009 roku 
w trasę po całej Polsce wy-
ruszyło pięć samochodów, z 
których każdy wyposażony 
został w starannie wybra-
ne i opracowane materiały 
dydaktyczne i promocyjne. 
To właśnie dzięki „Deut-
sch-Wagenom” animatorzy 
projektu docierają do naj-
dalszych zakątków Polski i 
przeprowadzają z dziećmi i 
młodzieżą w każdym wieku 
warsztaty. 

Lektorzy prezentują sze-

Piotrków Trybunalski

„Deutsch-Wagen
-Tour” w III LO
Gry, zabawy oraz inne niekonwencjonalne metody nauki języka niemieckiego, 
czyli Deutsch Wagen w III LO. 

reg nowatorskich rozwiązań 
związanych z nauką języka 
i w niekonwencjonalny spo-
sób przekazują informacje o 
Niemczech.

- Postanowiliśmy zapro-
sić przedstawicieli projektu 
„Deutsch-Wagen-Tour” do 
III LO, aby propagować 
naukę języka niemieckiego 
wśród młodzieży. Chcemy 
na różne sposoby zachęcić 
uczniów naszej szkoły do 
nauki tego języka. Myślimy 
również o wymianie mło-
dzieży, ale póki co, to są na 
razie dalekie plany. Każdy 
kontakt z językiem poza 
szkołą jest bardzo ważny w 
nauce – mówi Anna Osiń-
ska, nauczycielka języka 
niemieckiego z III LO.

Zajęcia z lektorem DWT 
to przede wszystkim ani-
macje językowe, gry, za-
bawy, konkursy. Zadaniem 
projektu jest motywowanie 
uczniów jak i inspirowanie 
nauczycieli.

- Przyjeżdżamy do 
przedszkoli, szkół, uczel-
ni wyższych i prowadzimy 
kolorowe lekcje języka nie-
mieckiego. Na naszych lek-
cjach młodzież nie siedzi w 
ławkach. Stawiamy nacisk 
przede wszystkim na ko-
munikację, na którą często 
podczas zwykłych lekcji 
brakuje czasu. Nauczyciel 
w szkole musi zrealizo-
wać podstawę programo-
wą i niestety brakuje czasu 
na konwersacje w języku 
obcym, co w nauce języ-
ka jest chyba najważniej-
sze – dodaje Joanna Lay. 
Stałymi punktami postojo-
wymi samochodów DWT 
są: Poznań, Wrocław, Kra-
ków, Lublin i Olsztyn, jed-
nakże auta poruszają się po 
całym kraju. Wizyta DW w 
szkole jest bezpłatna. W III 
LO w Piotrkowie Trybunal-
skim Deutsch Wagen gościł 
25 czerwca br.

Justyna Pająk

Jak podaje ministerstwo 
edukacji narodowej, spo-
śród tegorocznych absol-
wentów, którzy przystąpili 
do egzaminu maturalnego 
w maju, 71% zdało egza-
miny z wszystkich przed-
miotów. Kolejne 19% zdało 
egzamin z czterech przed-
miotów obowiązkowych, 
a do niezdanego egzaminu 
będzie mogło przystąpić w 
sierpniu. 10% absolwentów 
nie zdało egzaminu z wię-
cej niż jednego przedmio-
tu, zatem do egzaminów z 

Prawie 30% 
nie zdało matury

Znane są już wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Wyniki nie napawa-
ją optymizmem. Jedynie 71% zdało egzaminy z wszystkich przedmiotów, do 
których przystąpili na maturze.

niezdanych przedmiotów 
będzie mogło przystąpić 
ponownie w maju 2015 r. 
Najwięcej maturzystów nie 
poradziło sobie z królową 
nauk, czyli matematyką. 
 Absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych przy-
stępowali do trzech obo-
wiązkowych egzaminów 
w części pisemnej i dwóch 
– w części ustnej. Absol-
wenci szkół lub oddziałów 
z językiem nauczania da-
nej mniejszości narodowej 
przystępowali obowiązko-

wo również do egzaminu 
z języka tej mniejszości (w 
obu częściach). Warunkiem 
zdania matury było uzyska-
nie przynajmniej 30 proc. 
punktów. Do egzaminu po-
prawkowego mogą przystą-
pić uczniowie, którzy napi-
sali maturę ze wszystkich 
przedmiotów obowiązko-
wych i nie zdali egzaminu 
tylko z jednego przedmiotu 
w części ustnej lub w części 
pisemnej. Egzamin popraw-
kowy odbędzie się w sierp-
niu.                                  JP

Kraj

Gimnazjum nr 3 im. 
Józefa Piłsudskiego, Gim-
nazjum nr 4 im. Toma-
szowskich Olimpijczyków, 
Gimnazjum nr 6 im. ks. 
Jana Twardowskiego, Gim-
nazjum nr 7 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 14 otrzyma-
ją  łącznie ponad 164 tys. zł 
dotacji na zakup pomocy 

Tomaszów Mazowiecki

Nowe ekopracownie
Pięć tomaszowskich szkół otrzyma dofinansowanie na wyposażenie ekopra-
cowni.

naukowych i wyposażenie 
pracowni. Środki z dota-
cji przeznaczone zostaną 
na wyposażenie pracow-
ni, sprzęt audio video i 
komputerowy oraz zakup 
pomocy dydaktycznych, 
tj.: mikroskopów, kom-
pasów atlasów, map, itp. 
Szkoły otrzymają dofinan-

sowanie w ramach konkur-
su „Moja wymarzona eko-
pracownia”. Środki te będą 
pochodziły z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

GW
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OPTYK Alicja Krasoń

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

www.optyk-piotrkow.pl

ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51

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

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

Podczas pogodnego, sło-
necznego dnia do naszego 
oka dociera nawet 10-krot-
nie więcej światła niż jest 
to niezbędne dla prawidło-
wego widzenia. Najbardziej 
intensywne promieniowa-
nie występuje   na dużych 
wysokościach, w ośnieżo-
nych szczytach gór, piasz-
czystych plażach i przy 
odbijających lustrach wody. 
Wówczas oczy narażone są 
na podwójne promieniowa-
nie tj. bezpośrednie oraz 
odbite. Promieniowanie UV 
jest najsilniejsze w godzi-
nach południowych, jednak 
naszym oczom szkodzi naj-
bardziej ono w godzinach 
rannych i popołudniowych, 
gdyż  słońce wówczas znaj-

Chrońmy nasze oczy
Okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny dodatek do naszego stroju. Odpowiednie, wysokiej jakości szkła optyczne chronią oczy przed szkodliwymi 
promieniami UV i polaryzują światło słoneczne. 

REKLAMA

REKLAMA

duje się w bezpośredniej 
linii naszego wzroku.  Nie 
zapominajmy, że w po-
chmurne letnie dni również 
jesteśmy narażeni na pro-
mieniowanie UV.  Promie-
niowanie to groźne jest dla 
wzroku przez cały rok i ma 
szkodliwy wpływ praktycz-
nie na wszystkie struktury 
oka. Ma ono zdecydowanie 
niekorzystny wpływ zarów-
no na powierzchnię oka, po-
wodując stany zapalne i 
degeneracyjne powiek, spo-
jówki czy rogówki a także 
na wewnętrzne struktury 
oka. Wykazano wpływ pro-
mieni UV na rozwój zaćmy, 
czemu sprzyja właśnie osła-
biona rogówka, która gdy 
jest w pełni sprawna sta-

nowi ochronę dla dalszych 
struktur oka, absorbując 
cześć promieni UV. Bardzo 
wrażliwą częścią oka jest 
też siatkówka, do której do-
ciera zaledwie kilka procent 
promieni UV, jednak nawet 
ta mała ilość, może sprzy-
jać zwyrodnieniu plamki 
AMD. Tak więc koniecznie 
musimy zapewniać ochro-
nę naszym oczom. W celu 
skutecznego zabezpiecze-
nia oczu przed szkodli-
wym działaniem promieni 
UV należy używać odpo-
wiednich, wysokiej jakości 
szkieł optycznych posiada-
jących specjalne filtry, po-
chłaniające ultrafiolet.

 Aby dobrać jak 
najlepsze okulary do na-
szych potrzeb, należy udać 
się do salonu optycznego. 
Szkła okularów przeciw-
słonecznych powinny po-
siadać specjalne filtry (po-
twierdzone certyfikatem 
lub atestem), pochłaniające 
ultrafiolet. Pamiętajmy, że 
okulary przeciwsłonecz-
ne bez odpowiedniego fil-
tra UV szkodzą bardziej 
oczom, niż gdyby ich w 
ogóle nie było, ponieważ 
powodują rozszerzenie źre-
nic, przez które do wnętrza 
oka dociera więcej promieni 
UV.

MATW
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- Dotychczas samorządy 
walczyły o unijne pieniądze 
samodzielnie. Dziś zasady 
się zmieniają. Występując 
jako pojedyncza gmina czy 
powiat mamy mierne szan-
se powodzenia. Tylko po-
rozumienie samorządów z 
terenu całego obszaru funk-
cjonalnego, przy udziale 
PGE GiEK SA, i realizacja 
działań, które wpisują się 
w strategię rozwoju Woje-
wództwa Łódzkiego daje 
gwarancję sukcesu – mówił 
Marek Chrzanowski, Prezy-
dent Bełchatowa. – Musimy 
wziąć sprawy w swoje ręce! 
Musimy stworzyć warunki 
rozwoju społeczno – gospo-
darczego dla każdej z gmin. 
Ale tylko wspólne działa-
nie, oparte na idei obszaru 
funkcjonalnego Bełchatów 
– Szczerców – Złoczew, 
które powiązane jest filozo-
fią polityki regionalnej i mi-
nisterialnej, ma szansę po-
wodzenia. Nie powinniśmy 
tego zmieniać. Powinniśmy 

Bełchatów

Wspólnie 
będą 
pozyskiwać 
środki unijne
7 lipca samorządowcy z terenu Obszaru Funk-
cjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew spotkali się by 
porozmawiać o tym, jak skutecznie pozyskiwać 
unijne pieniądze.

to wzmacniać – dodał pre-
zydent. 

Uczestnicy spotka-
nia uzgodnili, że  do-
pracują treść listu inten-
cyjnego o współpracy, 
który mógłby zostać pod-
pisany jeszcze w lipcu.  
W spotkaniu uczestniczyli: 
Prezydent Miasta Bełchato-
wa, Wójt Gminy Bełchatów, 
Wójt Gminy Dobryszyce, 
Wójt Gminy Drużbice, Wójt 
Gminy Kiełczygłów, Wójt 
Gminy Kleszczów, Wójt 
Gminy Kluki, Wójt Gminy 
Osjaków, Wójt Gminy Rzą-
śnia, Wójt Gminy Widawa, 
Burmistrz Zelowa, Bur-
mistrz Miasta Złoczewa, a 
także przedstawiciel Staro-
sty Bełchatowskiego, Wój-
ta Gminy Kodrąb, Wójta 
Gminy Lgota Wielka, Wój-
ta Gminy Ostrówek, Wójta 
Gminy Szczerców, Prezes 
Zarządu Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów i przed-
stawiciel PGE GiEK SA. 
 

Pożar wybuchł w pry-
watnej kamienicy wieloro-
dzinnej przy Al. 3 Maja 10 
będącej w zarządzie Towa-
rzystwa Budownictwa Spo-
łecznego sp. z o.o.  Ogień 
pojawił się około północy 
na poddaszu. Wszyscy lo-
katorzy kamienicy zostali 
ewakuowani. W akcji brało 
udział 19 jednostek Straży 
Pożarnej, w sumie 82 stra-
żaków. Użycie dużej ilości 
wody spowodowało oczy-
wiście zalanie mieszkań, 
czyli ogromne straty. 

W działania mające na 
celu pomoc dla pogorzel-

Piotrków Trybunalski

Pożar w kamienicy przy Al. 3 Maja
W nocy z 8 na 9 lipca w kamienicy przy Al. 3 Maja wybuchł pożar. Obecnie organizowana jest pomoc dla 
pogorzelców.

ców włączyli się urzędnicy 
piotrkowskiego magistratu.  
– Skala zdarzenia jest bar-
dzo duża gdyż spaleniu lub 
zalaniu uległo łącznie oko-
ło 30 mieszkań, w których 
mieszkało blisko 100 osób – 
informuje prezydent. - Wy-
słaliśmy do poszkodowa-
nych rodzin pracowników 
socjalnych, którzy rozezna-
ją ich pierwsze potrzeby – 
mówi Krzysztof Chojniak. 
- Jak zapewniła mnie dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie już od 
jutra mogą być wypłacane 
pierwsze zasiłki celowe dla 

pogorzelców. Także miesz-
kańcy kamienicy mogą 
zgłaszać się do MOPR. Po-
trzebujący otrzymają rów-
nież pomoc psychologiczną. 
Na miejscu rodziny mają 
również zapewnioną ciepłą 
herbatę i kawę – dodaje.

- Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego robi 
rozeznanie co do potrzeb 
mieszkaniowych. Rodziny 
mogą liczyć na tymczaso-
we zakwaterowanie w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym, a także 
innych lokalach będących 
w zarządzie TBS. Zapewne 

część skorzysta z pomocy 
rodzin – opisuje Krzysztof 
Chojniak.

Aktualnie budynek jest 
jeszcze sprawdzany. Oglę-
dzin kamienicy dokonuje 
także Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowalnego, 
który określi czy nierucho-
mość będzie musiała w ja-
kiejś części zostać wyłączo-
na z użytkowania.

Przyczyny pożaru wyja-
śnia policja i biegły z zakre-
su pożarnictwa.

GW

Od 1 lipca br. w krajach 
Unii Europejskiej (a także 
w krajach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 
czyli Norwegii, Islandii i 
Lichtensteinu) obniżono 
opłaty roamingowe. 

Tańsze będą połączenia 
wykonywane i odbierane, a 
także SMS, MMS i przesył 
danych. 

Maksymalna opłata za 

Niższe opłaty za połączenia
Od lipca zapłacimy mniej za korzystanie z telefonu za granicą.

każdą minutę połączenia 
wykonywanego nie będzie 
mogła przekroczyć 0,97zł 
(z VAT), połączenia odbie-
ranego 0,25zł, SMS 0,31zł, 
a 1 megabajt transmisji da-
nych oraz 1 MMS nie będą 
mogły być droższe niż 1,02 
zł. W przypadku rozmów 
jest to obniżka o ponad 1/5, 
natomiast przesył danych 
będzie ponad dwukrotnie 

tańszy niż obecnie. Warto 
również pamiętać, że mamy 
możliwość zabezpieczenia 
się przed np. niespodziewa-
nie wysokimi rachunkami 
za przesyłanie dużej ilości 
danych w roamingu. Klien-
ci mogą określić limit wy-
datków, jakie chcą ponieść. 

Obecnie w Brukse-
li trwają prace nad nową 
regulacją opłat roamingo-

wych. Nowe zapisy mogą 
być jeszcze korzystniejsze 
dla użytkowników telefo-
nów komórkowych dzięki 
ofercie roam-like-at-home. 
Połączenia w roamingu 
będą w tej samej cenie co 
połączenia krajowe. 

GWW
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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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Jak co roku w wakacje 
w kilkunastu miejscowo-
ściach województwa łódz-
kiego gości Filharmonia 
Łódzka. W tym roku będzie 
to już 15. edycja Wędrow-
nego Festiwalu Filharmonii 
Łódzkiej „Kolory Polski”. 
Organizowany od 2000 
roku przez Filharmonię 
Łódzką im. Artura Rubin-
steina Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 
„Kolory Polski”, to impreza 
cykliczna odbywająca się 
w czerwcu, lipcu i sierp-
niu w różnych miejscach 
w województwie łódzkim. 
Wędrowny Festiwal Filhar-
monii Łódzkiej wędruje nie 
tylko po cennych zabytkach 
regionu łódzkiego, ale i po 
różnych stylach i epokach 
muzycznych. Obok kom-
pozycji dawnych i współ-
czesnych, obok oper, pie-
śni religijnych i koncertów 
organowych prezentowana 
jest muzyka jazzowa i fil-
mowa. 

W tym roku odbędą się 
łącznie 23 koncerty w dwu-
dziestu miejscowościach re-
gionu łódzkiego. 

Pierwszym miastem, 

15. edycja 
„Kolorów Polski”
Rozpoczęła się jubileuszowa, 15. edycja Festiwalu „Kolory Polski”. W te wa-
kacje odbędą się łącznie 23 koncerty w dwudziestu miejscowościach regionu 
łódzkiego. 

do którego zawitała Filhar-
monia Łódzka był Łowicz. 
Właśnie tam, 15 czerwca 
odbył się koncert będący 
preludium do 15. edycji fe-
stiwalu Kolory Polski. 

Wielka inauguracja Fe-
stiwalu odbyła się natomiast 
28 czerwca w Sieradzu. 
Podczas koncertu w sie-
radzkim klasztorze sióstr 
urszulanek nie zabrakło 
motywów podróży. 

Przed nami jeszcze 
kilkanaście koncertów 
Filharmonii Łódzkiej. 12 
lipca odbędzie się koncert 
w Konstantynowie Łódz-
kim pod hasłem „Dzika 
przestrzeń muzyki”. Z ko-
lei 13 lipca w Zelowie za-
gra zespół Lautari, jedna 
z najciekawszych etno-ja-
zzowych polskich grup. 18 
lipca Filharmonia zawita do 
Zgierza, a dzień później do 
miejscowości Buczek koło 
Brzezin. 20 lipca odbędzie 
się koncert w Bednarach, 
a 26 lipca w Aleksandro-
wie Łódzkim. W Rogowie 
Filharmonia zagra 27 lip-
ca. Kolejnym punktem w 
programie jest Lutomiersk. 
W Lutomiersku 2 sierp-

nia usłyszymy piosenki w 
dziewięciu językach mniej-
szości narodowych: ukraiń-
skim, litewskim, rosyjskim, 
romskim, białoruskim, ji-
dysz, polskim, tatarskim i 
w esperanto. 3 sierpnia w 
Bełchatowie odbędzie się 
koncert pod hasłem „Le-
gendy mniej znane oblicze”, 
a na scenie wystąpi Natalia 
Niemen. Kolejnymi miej-
scowościami, w których od-
będą się koncerty są: Mał-
ków (9 sierpnia), Nagawki 
(10 sierpnia), Sulejów (16 
sierpnia), Lipce Reymon-
towskie (17 sierpnia), Zgierz 
(22 sierpnia), Inowłódz 
(23 sierpnia), Dobroń (24 
sierpnia). Finał 15. edycji 
Wędrownego Festiwalu Fil-
harmonii Łódzkiej „Kolo-
ry Polski” odbędzie się 30 
sierpnia w Łodzi. Ostatnie-
mu koncertowi przyświecać 
będzie hasło „Cyberfonia, 
ludzki dźwięk”. 

Wstęp na wszystkie 
koncerty jest bezpłatny. 
Szczegółowe informacje o 
koncertach na stronie http://
www.kolorypolski.pl

JP
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Wybiorą Zasłużonego dla
Powiatu Piotrkowskiego
Kto w tym roku zostanie Zasłużonym dla Powiatu Piotrkowskiego? Do 5 wrze-
śnia można zgłaszać kandydatów do tego honorowego tytułu.

Wyróżnienie może być 
przyznane osobom, które 
całokształtem swej dzia-
łalności zawodowej lub 
społecznej albo realizacją 
swoich zadań, przyczyni-
ły się do rozwoju i promo-
cji powiatu piotrkowskie-
go, lub też poprzez inne 
swoje osiągnięcia zasłu-
gują na szczególne uzna-
nie. Decyzję o tym komu 
nadany zostanie tytuł „Za 
zasługi dla Powiatu Piotr-
kowskiego” podejmie Ka-
pituła. Zgłoszenia kan-
dydatów do honorowego 
tytułu przyjmowane będą 
w Biurze Rady i Zarządu 

Starostwa Powiatowego w 
Piotrkowie do 5 września 
2014 roku. Prawo zgłasza-
nia kandydatów do tytu-
łu posiadają: mieszkańcy 
powiatu piotrkowskiego 
z pisemnym poparciem 
co najmniej 100 osób za-
mieszkałych w powiecie, 
organizacje społeczne, 
wyznaniowe, zawodowe 
i gospodarcze działające 
na terenie powiatu, in-
stytucje i inne podmioty 
prowadzące działalność 
w dziedzinie społecznej, 
kulturalnej, zawodowej, 
gospodarczej lub sporto-
wej.

Tegorocznego laureata 
poznamy w czasie naj-
bliższych Dożynek Po-
wiatowych, które odbędą 
się 21 września 2014 r w 
Rozprzy.

Przypomnijmy, że w 
gronie dotychczasowych 
laureatów tytułu znaleź-
li się: Stanisław Cubała, 
Zygmunt Kocimowski, 
Lucjan Czesław Kobędza, 
Krystyna Wieczorek, Śp. 
Ks. Marian Wiewiórow-
ski, ks. kan. Grzegorz Go-
gol, Leon Fortak, Bogdan 
Kazub, Jan Sachrajda i 
gen. bryg. Stanisław „Bu-
rza” Karliński.

Jak wynika z badań 
zleconych przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, większość 
konsumentów twierdzi, że 
czyta umowy przed wy-
borem oferty biura podró-
ży. Jednak wciąż niewielu 
wie ile ma czasu na rekla-
mację nieudanej wyciecz-
ki.

 Jak wybrać od-
powiednie ubezpieczenie 
turystyczne? Co można 
przewozić za granicę i 
w jakich ilościach? Co 
warto wiedzieć przed i w 
trakcie podróży koleją, 
jakie prawa przysługu-
ją pasażerowi oraz czego 
może oczekiwać od prze-
woźnika? Jak zadbać o 
bezpieczeństwo dziecka 
podczas wakacji? Jakie 
prawa przysługują pasa-
żerom linii lotniczych i 
kolei? Jak sprawnie do-

Przed wakacjami 
– co warto wiedzieć?
Ruszyła ogólnopolska akcja „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, w ra-
mach której instytucje, urzędy i organizacje na swoich stronach interneto-
wych informują o prawach i obowiązkach ważnych w czasie urlopu. 

trzeć do celu i nie utknąć 
w korkach? O tych oraz 
innych ważnych sprawach 
przy planowaniu letniego 
wypoczynku przypomina 
35 instytucji biorących 
udział we wspólnej akcji 
„Przed wakacjami – co 
warto wiedzieć?”. Bez 
względu gdzie i jak spę-
dzasz urlop - powinieneś 
znać swoje prawa. Infor-
macji szukaj również na 
stronach internetowych 
uczestników wspólnego 
projektu: Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsu-
mentów, Rzecznik Praw 
Dziecka, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Minister-
stwo Sportu i Turystyki, 
Główny Inspektorat Sa-
nitarny, Komenda Głów-
na Policji, Generalny In-
spektor Ochrony Danych 

Osobowych, Rzecznik 
Ubezpieczonych, Urząd 
Komunikacji Elektro-
nicznej, Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, Urząd Trans-
portu Kolejowego, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, Urząd 
Regulacji Energetyki, 
Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 
Ministerstwo Środowiska, 
Narodowy Fundusz Zdro-
wia, Europejskie Centrum 
Konsumenckie. 

W akcji biorą także 
udział Wojewódzkie In-
spektoraty Inspekcji Han-
dlowej: Białystok, Byd-
goszcz, Gdańsk, Gorzów 
Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, 
Łódź, Olsztyn, Opole, Po-
znań, Rzeszów, Warsza-
wa, Wrocław, Szczecin.

GW
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Zdalna praca 
z biurem 
rachunkowym
Współcześni księgowi nie wyobrażają sobie pracy bez systemu komputero-
wego. Najważniejsze dla nich jest, by wykorzystywane narzędzie było efek-
tywne, łatwe w obsłudze i wszechstronne.

Przy wyborze odpo-
wiedniego systemu, który 
ma usprawnić pracę księ-
gowego czy zorganizować 
sprzedaż, najważniejsze 
jest, by w jak najwięk-
szym stopniu rozwiązy-
wał on potrzeby zainte-
resowanych, wprowadzał 
lepsze rozwiązania, był 
na bieżąco z wszystkimi 
przepisami prawnymi, a 
także by był łatwy i intu-
icyjny w obsłudze. Warto 
też zwrócić uwagę, czy 
wybierane narzędzie jest 
częścią jednolitej linii i 
stworzy spójny system, co 
umożliwi ścisłą współpra-
cę poszczególnych wyspe-
cjalizowanych aplikacji, 
zarówno od początku, jak 
również gdy kolejne pro-
gramy będą dokupowane 
w przyszłości. Nowocze-
sne aplikacje umożliwiają 
także zdalną współpracę 
działu księgowego czy 
biura rachunkowego z 
punktami sprzedaży po-

przez elektroniczną wy-
mianę dokumentów. To 
szczególnie cenna funk-
cja, która uwzględnia or-
ganizację księgowości za-
równo w zupełnie małych, 
jak i większych firmach, 
stwarzając lepsze warun-
ki dla pracy zdalnej. 

W marcu bieżącego 
roku pojawiła się na rynku 
propozycja, która zapew-
nia sprawne zarządzanie 
księgowością i finansami 
wraz ze ścisłą współpra-
cą z działem sprzedaży 
czy magazynami. Linię 
nexo, bo o niej mowa, 
stworzył InsERT – jeden z 
najstarszych i najbardziej 
doświadczonych produ-
centów oprogramowania 
dla MSP w Polsce. W 
skład InsERT nexo wcho-
dzą zintegrowane ze sobą 
programy: Rewizor nexo 
– do obsługi pełnej księ-
gowości, Rachmistrz nexo 
– do prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów 

oraz ewidencji podatku 
zryczałtowanego, a także 
Subiekt nexo – do obsługi 
sprzedaży i magazynów. 

Dzięki ścisłej integra-
cji systemów z linii nexo 
możliwa jest na przykład 
wymiana dokumentów 
przez Internet pomiędzy 
Subiektem a Rachmi-
strzem i Rewizorem, co 
przydaje się szczególnie 
w przypadku współpracy 
firmy handlowej z biu-
rem rachunkowym lub z 
księgowym pracującym 
zdalnie. Dzięki temu księ-
gowanie dokumentów 
pochodzących z systemu 
sprzedaży jest znacznie 
szybsze. W każdej chwi-
li użytkownik Subiekta 
nexo może przekazać wy-
stawione dokumenty do 
księgowości, a przesłane 
dane dokumentów podle-
gają automatycznej dekre-
tacji na podstawie zdefi-
niowanych schematów.

Przypomnijmy, że pol-
ski system emerytalny opie-
ra się na tzw. filarach. I filar 
to konto w ZUS, II filar to 
indywidualne subkonto w 
ZUS lub konto w otwar-
tym funduszu emerytalnym 
(OFE), III filar to dobro-
wolne ubezpieczenie eme-
rytalne na indywidualnym 
koncie emerytalnym (IKE), 
indywidualnym koncie za-
bezpieczenia emerytalnego 
(IZKE) lub w pracowni-
czym programie emerytal-
nym (PPE). Składka emery-
talna wynosi i nadal będzie 
wynosiła 19,52% wyna-
grodzenia brutto. Obecnie 
12,22% pensji brutto ewi-
dencjonowana jest na kon-
cie w ZUS (I filar), 4,38% 
pensji brutto na subkoncie 
w ZUS (II filar), zaś 2,92% 
pensji brutto odprowadzana 
jest na rachunek w OFE (II 
filar). Do 31 lipca 2014 roku 
można zdecydować czy 
2,92% pensji, która do tej 
pory trafiała do OFE, nadal 
ma tam trafiać, czy ma być 
wpłacana na subkonto w 
ZUS. Jeśli zdecydujemy się 
o przeniesieniu tej składki 

ZUS czy OFE
Do końca lipca musimy podjąć decyzję o pozostawieniu części składki eme-
rytalnej w OFE lub przeniesieniu jej do ZUS.

do ZUS, wówczas na sub-
koncie będzie gromadzone 
7,3% naszego wynagrodze-
nia.

Wprowadzone zmiany 
nie mają znaczącego wpły-
wu na wysokość przyszłej 
emerytury, ponieważ sto-
pa zwrotu z OFE i z ZUS 
kształtuje się na podob-
nym poziomie. Wysokość 
emerytury zależeć będzie 
od zebranych i zwaloryzo-
wanych środków na kon-
cie i subkoncie w ZUS i w 
OFE oraz od przewidywa-
nej średniej długości życia 
(podanej przez GUS w mo-
mencie przejścia na emery-
turę). Dodatkowo wysokość 
emerytury mogą zwiększyć 
środki zgromadzone w III 
filarze. 

Składki emerytalne ze-
brane w ZUS – aby nie tra-
ciły na wartości – podlegają 
waloryzacji. Każdego roku 
zgromadzone środki wa-
loryzowane są o wysokość 
średniego nominalnego 
wzrostu gospodarczego z 
ubiegłych 5 lat. Waloryza-
cja nie może być ujemna. 
Oznacza to, że nawet w sy-

tuacji długotrwałego kryzy-
su środki w ZUS nie mogą 
ulec obniżeniu. Składka 
gromadzona w OFE jest 
inwestowana na rynku fi-
nansowym. Stopa zwrotu 
zależy od decyzji inwesty-
cyjnych oraz sytuacji na 
giełdzie. W OFE nie ma 
ustalonego z góry wskaź-
nika waloryzacji. Zgroma-
dzone środki wzrastają, 
gdy są zyski z inwestycji 
lub zmniejszają się w przy-
padku występowania strat z 
tytułu dokonywanych przez 
OFE inwestycji.

 Decyzję trzeba 
podjąć do 31 lipca br. Wy-
boru mogą dokonać obec-
ni członkowie OFE. Jeśli 
chcesz pozostać w otwar-
tym funduszu emerytalnym 
musisz do ZUS przesłać 
oświadczenie. 

Jeśli chcesz przenieść 
składkę do ZUS nie mu-
sisz niczego robić. Podjętą 
w tym roku decyzję będzie 
można zmienić w 2016 r., a 
potem co 4 lata.

Źródło MPiPS

Dzięki nowym usługom 
bez wychodzenia z domu, 
za pomocą Internetu bę-
dziemy mogli otrzymać 
odpis z księgi wieczystej w 
formie pliku PDF. Plik po 
wydrukowaniu będzie miał 
moc dokumentu wydanego 
przez sąd. Nowe przepisy 
umożliwią także składanie 
online wniosku o wyda-
nie dokumentu w postaci 
papierowej, który zostanie 
przesłany przez Centralną 
Informację Ksiąg Wieczy-
stych wnioskodawcy drogą 
pocztową.

Odpisy 
z ksiąg 
wieczystych online
Od lipca br. dostęp do ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Karnego jest 
możliwy przez Internet.

 E l e k t r o n i c z n y 
Krajowy Rejestr Karny 
umożliwi natomiast złoże-
nie zapytania i uzyskanie 
odpowiedzi z KRK przez 
Internet bez konieczności 
udania się do Biura Infor-
macyjnego KRK lub Punk-
tu Informacyjnego KRK. 
Od tej chwili zaświadczenie 
o niekaralności będzie moż-
na pobrać przez Internet i 
wydrukować w domu. Aby 
uzyskać zaświadczenie z 
KRK za pośrednictwem 
e-Platformy, niezbędne bę-
dzie założenie konta osoby 

fizycznej lub konta insty-
tucjonalnego i uiszczenie 
opłaty (20 zł). Ponadto, od 1 
lipca 2014 r. mniej zapłaci-
my za udzielenie informacji 
z KRK.  Teraz opłata zarów-
no za udzielenie informacji 
o osobie jak i o podmiocie 
zbiorowym będzie wynosiła 
30 zł – w przypadku zapy-
tania złożonego w formie 
papierowej oraz 20 zł, gdy 
zrobimy to przez Internet.

GW na podst. MS
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© Inter IKEA System B.V. 2014

Komunikacja opcjonalna - naklejka

Rozmiar
297x105 mm

Produkcja
lokalnie sklep

Link do pliku
smb://RETPLSO-NT0001.ikea.com/Common/
KOMUNIKACJA/01_KOMUNIKACJA_INDD/STORE_
THEME/FY14/METOD_akcja_kuchenna/naklejka

TERAZ PRZY ZAKUPIE
KUCHNI METOD

PŁYTA
KUCHENNA ZA

Oferta ważna do 17 sierpnia. Dotyczy płyt grzewczych FOLKLIG,
LIVSLÅGA, NUTID przy zakupie kuchni METOD powyżej 5000zł.

Regulamin dostępny w sklepie oraz na IKEA.pl
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Warto zobaczyć

1. Magda Goeggels - Pierwsza dama Trzeciej Rzeszy  Anja Klabunde

2. Księga rekordów Polska    

2. D-DAY - Bitwa o Normandię   Antony Beevor

3. O przypowieściach św. Pawła i Apokalipsie Anna Świderkówna

4. Żyć każdym dniem     Phil Brosmans

5. Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii  

7. Liczę kalorię i wiem o nich wszystko  

8. Ziołowe Ambrozje     Stefania Korżawska

9. Tylko miłość się liczy    Jan Twardowski

10. Raj- Tajemnica życia wiecznego  o. Livio Fanzaga

Księgarnia               poleca:

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

Warto przeczytać
Rawa Mazowiecka

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

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Warto posłuchać

Rodzinne rewolucje

Po katastrofalnej randce 
w ciemno samotni rodzice, 
Lauren (Barrymore) i Jim 
(Sandler) zgadzają się tylko 
co do jednego – nie chcą się 

już nigdy więcej widzieć. 
Kiedy jednak każde z nich 
postanawia wyjechać na 
niezapomniane wakacje 
z dziećmi, okazuje się, że 

przez tydzień będą skaza-
ni na swoje towarzystwo w 
luksusowym afrykańskim 
kurorcie.

My Old Friend

Album My Old 
Friend z jednej stro-
ny utrwala spuściznę 
George’a Duke’a a 
zarazem stanowi ko-
lejny klejnot w dys-
kografii Al Jarreau. 
“Przeżyliśmy wspa-
niałe chwile podczas 
realizacji tego projek-
tu” - mówi Jarreau z 
dumą - “Prawdopo-
dobnie nie byliśmy w 
stanie oddać w pełni 
możliwości George’a. 
Ale chciałem dać lu-
dziom frajdę ze słu-
chania jego muzyki, 
tak aby nawet jego 
najbardziej zatwar-
dziali fani mogli się 
cieszyć dzięki tej mu-
zyce”.

Świat muzyczny nie będzie już nigdy taki sam, po odejściu w 2013 roku  le-
gendarnego kompozytora, klawiszowca i producenta George’a Duke’a. W 
tym roku, Al Jarreau, znany wokalista i wieloletni przyjaciel Duke’a przygo-
tował album My Old Friend: Celebrating George Duke zawierający reinter-
pretacje najbardziej znanych utworów Duke’a w takich stylach, jak post-bop, 
jazz-fusion, R&B oraz jazz brazylijski.

WARSZAWA’ 44. Popiół i łzy

Jakimi siłami dysponowały 
walczące strony? Jak żyli i 
walczyli powstańcy przez 
dwa miesiące zmagań? Jaki 
był los cywilnych miesz-
kańców miasta? Kim byli 
ci, którzy utopili powstanie 
w morzu krwi? Jak wyglą-
dała i jakie znaczenie mia-
ła pomoc z zewnątrz dla 
powstania? Jaki jest bilans 
tego jednego z najbardziej 
niezwykłych wydarzeń w 
historii wojskowości?
Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań można zna-
leźć, czytając tę poruszającą 
książkę. Ukazuje ona swego 

Ku końcowi zbliżał się piąty rok wojny. Na terytorium Rzeczypospolitej wal-
czyły ze sobą dwie armie totalitarnych państw, które wcześniej zaatakowały i 
podzieliły między siebie nasz kraj. Dowództwo polskiego podziemnego woj-
ska uznało, że w tej sytuacji trzeba rozpocząć w Warszawie powstanie. 

rodzaju panoramę Powsta-
nia Warszawskiego, utkaną 
z dziesiątek znaczących 
epizodów. Opowiada o 
mieście, które walczyło i 
umierało. O bohaterstwie 
i wytrwałości warszaw-
skich powstańców i cy-
wilów, ale i o łzach, które 
na ich twarzach mieszały 
się z popiołem z palą-
cych się domów. To wie-
lobarwny żałobny fresk 
poświęcony zamienione-
mu w morze ruin miastu 
i ludziom, którzy niemal 
bezbronni przez dwa mie-
siące powstrzymywali re-

gularne, doskonale uzbrojo-
ne jednostki wroga. 

W

W

W

W
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Gotuj z nami

Czas przygotowania -  40 min
Porcja dla 3 osób
Składniki: 

< 1 łyżeczka masła 
< 3 łyżeczki oliwy z oliwek  
< 1 cebula 
< 1 mały ząbek czosnku 
< 2 szklanki wody 
< 2 szklanki ugotowanego i obranego bobu 
< 150 g szpinaku  
< 3 plasterki paczkowanej szynki  
< garść liści bazylii  
< sól, pieprz do smaku 
< posiekany szczypiorek 
< grzanki czosnkowe

Sposób przygotowania:
Do garnka  wlewamy oliwę z oliwek, dodajemy masło, 

pokrojoną w kostkę cebulę i czosnek. Dusimy na małym 
ogniu przez około 3 - 4 min, nie rumieniąc. Dolewamy 
wodę, doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem 
i zagotowujemy. Następnie należy dodać bób a po po-
nownym zagotowaniu umyty szpinak. Gotujemy przez 
15 sekund. Całość miksujemy razem z szynką i bazylią. 
Do zupy można dodać grzanki czosnkowe, doprawić do 
smaku, podgrzać przed podaniem i posypać posiekanym 
szczypiorkiem.

REKLAMA

Zupa krem 
z bobu i szynki 

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

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

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

OGŁOSZENIA

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

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

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

Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458 

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

Betonowe wylewki agre-
gatem tel. 608 577 428

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

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

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

Do wynajęcia 
lokal handlowo-usłu-
gowy na pierwszym 

piętrze (125 m2) przy 
ulicy Wyszyńskiego 8 

w Rawie Mazowieckiej. 
Ścisłe Centrum, obok 

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

Tel. 502 765 771

Cechy sensoryczne tj. 
między innymi smak, za-
pach, barwa, konsystencja 
i jakość ogólna warzyw i 
ich przetworów, stanowią 
często bardzo ważne kryte-
rium jakości dla konsumen-
tów. Odgrywają one rolę 
przy wyborze i spożyciu 
warzyw, a w konsekwencji 
wpływają na nasze zdro-
wie i dobre samopoczucie. 
Jedzenie jak wiadomo, jest 
przecież jednym z najprzy-
jemniejszych doznań, jakie 
daje właśnie nam życie. 
Smak i zapach warzyw 
jest rezultatem występo-
wania w ich składzie wielu 
różnorodnych substancji. 
Ich zawartość jest różna, 

Smak warzyw
Warzywa oprócz wartości odżywczych, odznaczają się zróżnicowanym sma-
kiem, aromatem, barwą a także konsystencją.

w zależności od gatunku 
warzyw, odmiany, stopnia 
dojrzałości, pogody, rodzaju 
nawożenia a także warun-
ków przechowywania po 
zbiorze. Na smak warzyw, 
ich soczystość ma wpływ 
zawartość wody. Stanowi 
ona ok. 95 % ich masy. W 
przypadku suszy wystę-
pującej w czasie wegetacji 
warzyw, ich smak ulega 
pogorszeniu, co objawia się 
np. parceniem rzodkiewki, 
przejrzewaniem strąków 
fasoli czy grochu zielone-
go. Podobnie temperatura 
powietrza i nasłonecznie-
nie mają wpływ na smak 
warzyw. Większość z nich 
do swego rozwoju wymaga 

stanowiska słonecznego, a 
gdy rosną w zacienionych 
miejscach, wówczas wyraź-
nie odczuwalne są zmiany 
w ich smaku. Na pogor-
szenie smaku warzyw ma 
duży wpływ także niewła-
ściwe nawożenie, zarówno 
przedawkowanie jak i złe 
proporcje poszczególnych 
składników pokarmowych. 
Przykładem jest np. kapu-
sta, gdy została przedaw-
kowana nawozami, nie jest 
smaczna po zakwaszeniu i 
szybko się psuje. Podobnie, 
gdy przy uprawie pomidora, 
zastosowano za dużo azo-
tu w stosunku do potasu, 
wówczas również ulega po-
gorszeniu ich smak. Duży 

wpływ na  walory smako-
we, zapachowe i barwę wa-
rzyw ma termin ich zbioru. 
Warzywa należy zbierać, 
gdy osiągną dojrzałość kon-
sumpcyjną. Wówczas są 
najsmaczniejsze, gdyż za-
wierają optymalną ilość 
składników odżywczych, 
smakowych i zapachowych. 
Warto pamiętać o tym, że 
aby jak najdłużej utrzymać 
dobry smak, aromat i barwę 
warzyw, powinniśmy je 
myć bezpośrednio przed 
spożyciem. 

W naszych warunkach 
klimatycznych świeże wa-
rzywa  należą do produktów 
sezonowych.  

Z tego też powodu prze-
twórstwo warzyw stanowi 
bardzo ważną gałąź gospo-
darczą. Polega ono między 
innymi na konserwowa-
niu, kwaszeniu, mrożeniu 
lub uzyskiwaniu soków, 
co umożliwia zatrzymanie 
procesów rozkładu warzyw.  
Przetwórstwo tych surow-
ców  pozwala na uzyskanie 
o jak najwyższej jakości 
przetworów, zachowują-
cych zgromadzone w nich 
w okresie wegetacji związ-
ki biologicznie czynne, 
decydujące o walorach od-
żywczych, smakowych tych 
produktów. Warto zazna-
czyć, że świeże warzywa 
za długo przechowywane 
w nieodpowiednich warun-
kach tj. zbyt suchych lub 
ciepłych, tracą na smaku i 
posiadają mniejszą wartość 
odżywczą.

 
KK

W

W



Wieści
9-23.07 2014 r.

12 Wieści
9-23.07 2014 r.

13
www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.plW W Moto

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

Test: Hyundai i30 coupe 1.6 GDI 135 KM aut.

REKLAMA

REKLAMA

Trzydrzwiowy i30
Mając do wydania na 

samochód około 100 tysięcy 
złotych możemy już prze-
bierać w ofertach. Więk-
szość z nas w takiej sytuacji 
zdecydowałaby się zapewne 
na zakup dużego sedana lub 
kombi z przyzwoitym, ale 
nieprzesadnie luksusowym 
wyposażeniem. Innym ty-
pem klienta są mieszkańcy 
krajów Europy Zachodniej. 
Są to społeczeństwa w pew-
nym sensie "przyzwyczajo-
ne" do nowoczesnych samo-
chodów i bardziej odporne 
na pokusę zaimponowania 
sąsiadowi. Z tego względu 
Europejczycy chętniej wy-
bierają auta niższych seg-
mentów, ale bardzo bogato 
wyposażone, od większych 
modeli ze słabszym pakie-
tem dodatków. Takie auto 
jak testowany przeze mnie 
Hyundai będzie dla nich 
świetnym wyborem. W Pol-
sce to raczej unikat, a więc 
szansa, by wyróżnić się z 
tłumu.

W nadwoziu coupe, 

Hyundai Premium
Koreańskie marki samochodowe kojarzą się głównie z budżetowymi pojazdami, które ludzie wybierają, 
by nie przepłacać za auta niemieckie czy japońskie. W ofercie tych marek są jednak także bardzo bogato 
wyposażone wersje modeli, które zadziwiają swoimi możliwościami.

Hyundai i30 wygląda spor-
towo i jeszcze bardziej no-
wocześnie niż odmiany pię-
ciodrzwiowa i kombi. Przy 
tym jest moim zdaniem 
jednym z praktyczniejszych 
coupe, gdyż mimo opada-
jącej linii dachu, zapewnia 
pasażerom tylnych siedzeń 
przyzwoity komfort podró-
żowania. Ma także łatwo 

dostępny, ustawny bagaż-
nik. Widoczność w tylnej 
szybie jest, jak na nadwozie 
coupe, więcej niż przyzwo-
ita.

Kokpit pojazdu nie różni 
się od standardu, do jakiego 
już przyzwyczaił nas Hy-
undai. Oczywiście mowa 
tu o standardzie po rewo-
lucji stylistycznej, jaką ko-
reańskie auta przeszły, by 
zaimponować europejskim 
klientom. W testowanym 
egzemplarzu pojawiło się 
kilka istotnych dodatków, 
które windują katalogową 
cenę auta - m.in. multime-
dialny, dotykowy ekran z 
nawigacją i kamerą cofania. 
Kamera spisuje się świet-
nie, ale nawigacja... czasem 
się myli. Na efekt wizualny 
wnętrza wpływa panora-
miczne okno dachowe z 
otwieranym elektrycznie 
szyberdachem. Rzadko wi-
duję połączenie tych dwóch 

opcji, a jest chyba najbar-
dziej komfortowe i funkcjo-
nalne. 

Cechy drogiego Hyun-
daia

Największą ciekawość 
ze wszystkich dodatków na 
pokładzie testowanego i30 
wzbudzała we mnie nowa, 
dwusprzęgłowa skrzynia 
biegów, którą Hyundai 
wprowadził do oferty, jako 
odpowiedź na rosnącą po-
pularność volkswagenow-
skiej skrzyni DSG oraz jej 
podobnych propozycji kon-
kurentów. Gdy testowałem 
ten automat w Kii cee'd 
wydawał mi się sprawniej-
szy. Nie mogę jednak po-
wiedzieć, że się zawiodłem. 
Automat nie śpieszy się 
ze zmianą biegów, ale ła-
two rozruszać go, operując 
umiejętnie pedałem gazu. 
Co ważne, jego praca nie 
wpływa na podniesienie 
zużycia paliwa. Podczas te-

stu auto spaliło średnio 7,1 
l na 100 km, co jest bardzo 
przyzwoitym wynikiem jak 
na silnik 1.6 GDI. Automat 
to na pewno opcja dużo 
wygodniejsza niż klasycz-
ny manual. Inżynierowie 
Hyundaia muszą jednak 
jeszcze popracować nad 
swoją skrzynią, bo na razie 
konkurencja jest na prowa-
dzeniu.

Układ kierowniczy Hy-
undaia od konkurencji nie 
odstaje, wręcz przeciwnie. 
W testowanym egzemplarzu 
była możliwość regulacji 
pracy tego układu. Pomię-
dzy trybami Normal, Com-
fort i Sport jest odczuwalna, 
istotna różnica. Większość 
kierowców zapewne polubi 
bardzo czuły tryb Sport. Ja 
większość testu przejeździ-
łem w trybie Comfort, de-
likatnie muskając kierow-
nicę podczas nieśpiesznego 
przemierzania dróg... 

Efektowne LEDy, kse-
nonowe reflektory i prze-
piękne 17-calowe felgi 
wpływają zarówno na wy-
gląd jak i na cenę nowego 
i30. Na listę ciekawych ga-
dżetów nie wpiszemy silni-
ka. To znana już benzynowa 
jednostka 1.6 GDI z pełnym 
wtryskiem paliwa. Nie ma 
tu turbiny, dlatego maksy-
malny moment obrotowy 

164 Nm osiągany jest przy 
wysokich wskazaniach ob-
rotomierza. 135 KM wraże-
nia w dzisiejszych czasach 
nie robi. Jednostka jest od-
powiednia do spokojnej jaz-
dy, a sportowa sylwetka i30 
coupe sugeruje zupełnie coś 
innego. Zaletą tej "niedo-
godności" może okazać się 
dłuższa żywotność silnika, 
który na tle dzisiejszych 
wynalazków jest dość nie-
skomplikowaną konstruk-
cją. Dla ludzi, którzy nie 
myślą o długiej eksploatacji 
auta powstała już turbodo-
ładowana wersja jednostki 
1.6, na razie w modelu i30 
niedostępna. 

Hyundai i30 coupe w 
wersji wyposażenia Pre-
mium kosztuje obecnie pra-
wie 77 tys. zł. Dodatkowe 
wyposażenie winduje jego 
cenę do prawie 100 tys. zł. 
To bardzo dużo w porówna-
niu do najtańszej wersji tego 
modelu z silnikiem 1.4 100 
KM, za którą zapłacimy 46 
300 zł. W tym kontekście 
trudno ocenić, czy nowy 
i30 coupe jest samochodem 
tanim czy drogim. Na pew-
no jednak wartym uwagi, 
bo... jeździ się nim bardzo 
przyjemnie.

Witold HańczkaW
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podaje napoje alkoholowe 
osobom nieletnim, podle-
ga grzywnie, a dodatkowo 
w przypadku stwierdzenia 
złamania zakazu sprzeda-
ży alkoholu osobom nie-

letnim, może zostać 
cofnięte zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu na 
drodze administracyj-
nej, jak również może 
zostać orzeczona kara 
za przestępstwo, tzn. 
sprzedaż alkoholu nie-
letnim.

MAT

Kryminalne

Rawa Mazowiecka Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Radomsko

W

W

W

Policjanci zostali po-
informowani, że klienci 
jednego z piotrkowskich 
sklepów chcieli wyłudzić 
kredyt na zakup sprzętu 
elektronicznego. 

- Jak się okazało, 24-let-
ni mieszkaniec Piotrkowa 
Trybunalskiego przedłożył 
podrobione zaświadczenie 
o zatrudnieniu i zarobkach. 
Mężczyzna nie działał sam. 

Próbowali wyłudzić kredyty
7 lipca br. piotrkowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą i Korupcją zatrzymali trzech mężczyzn podczas próby wyłudzenia 
kredytu.

24 – latek oraz jego dwóch 
znajomych w wieku 26 i 34 
lat tego samego dnia próbo-
wali w ten sam sposób za-
kupić w systemie ratalnym 
telewizor i telefon komórko-
wy – informuje sierż. sztab. 
Ilona Sidorko. Łącznie 
mężczyźni próbowali wy-
łudzić prawie 12.500 zło-
tych. Próba ta nie powiodła 
się. Przestępcze trio zostało 

zatrzymane przez funkcjo-
nariuszy policji. Wszyscy 
podejrzani usłyszeli już za-
rzuty usiłowania wyłudze-
nia kredytu na podstawie 
fałszywego zaświadczenia 
o zarobkach. Prokurator za-
stosował wobec nich dozory 
policyjne. Grozi im do 8 lat 
pozbawienia wolności.

GWW

30 czerwca 2014 roku 
w centrum Radomska ok. 
godz. 10.00 dyżurny policji 
został poinformowany, że 
na skwerze przy ulicy Lipo-
wej leży mężczyzna z rana-
mi szyi. Mężczyzna został 
przewieziony do szpitala. 
Okazało się, że zaatakował 
go 42-letni radomszcza-
nin, który w chwili zatrzy-

Nożem chciał wymierzyć sprawiedliwość
42-latek zadał kilka ciosów nożem mężczyźnie, bo chciał go ukarać.

mania miał w organizmie 
3,6 promila alkoholu. Jak 
powiedział policjantom, 
nie darzył sympatią po-
krzywdzonego, a poza tym 
chciał ukarać 31-latka za 
jego niewłaściwe zachowa-
nie względem innych osób. 
Dlatego też, podszedł do 
niego zadał mu kilka cio-
sów nożem (tzw. finką) w 

szyję. 1 lipca 42-latek został 
przesłuchany i przyznał się 
do zarzucanego mu czynu. 
Zdaniem lekarzy życiu po-
krzywdzonego nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. Za 
usiłowanie zabójstwa grozi 
kara nie mniejsza niż 8 lat 
pozbawienia wolności.

MAT

29 czerwca 2014 roku 
o godzinie 18.25 do dy-
żurnego rawskiej komen-
dy zadzwonił mężczyzna 
i oświadczył, że ma de-
naturat i podpali się. Poli-
cjant ustalił kim jest i gdzie 
znajduje się mężczyzna. 
Nie przerywając rozmowy, 
natychmiast skierował do 
miejscowości Niwna pa-
trol. Funkcjonariusz cały 

Niedoszły samobójca
34-latek próbował popełnić samobójstwo, podpalając się. Na szczęście męż-
czyznę udało się uratować.

czas utrzymywał kontakt 
z desperatem próbując od-
wieść go od podpalenia się. 
W pewnym momencie po-
łączenie zostało przerwa-
ne. Jak się później okazało 
34-latek jednak oblał się 
denaturatem i zaczął pło-
nąć. Jeden z policjantów, 
który dojechał na miejsce 
bez chwili wahania prze-
wrócił go na ziemię i za-

czął gasić piaskiem, drugi 
natychmiast zabraną z ra-
diowozu gaśnicą dogaszał 
ogień. Niedoszły samobójca 
z poparzeniami 50-60% po-
wierzchni ciała został prze-
transportowany śmigłow-
cem do łódzkiego szpitala.

GW

7 lipca br. o godzinie 
14.55 dyżurny tomaszow-
skiej komendy został tele-
fonicznie powiadomiony, że 
na środku Zalewu Sulejow-
skiego w rejonie miejsco-
wości Stara Wieś dryfuje 
osoba na materacu. Natych-
miast na miejsce zdarzenia 
zostali wysłani policjan-
ci z Zespołu Wodnego w 
Smardzewicach. - Z toni 

O krok od tragedii
Policjanci uratowali życie mężczyźnie, który dryfował na środku Zalewu Sule-
jowskiego. 

wodnej podjęli na pokład 
służbowej łodzi 38-letniego 
mieszkańca Raszyna. Męż-
czyzna był wychłodzony 
i zmęczony. Policjantom, 
którzy uratowali mu życie 
tłumaczył, że zasnął na ma-
teracu a wiatr zniósł go na 
środek akwenu. Podczas 
próby powrotu do brzegu 
wpadł do wody i nie był w 
stanie wejść z powrotem na 

materac – informuje policja. 
W czasie korzystania z ma-
teraca mężczyzna nie miał 
na sobie kamizelki asekura-
cyjnej. Policjanci apelują o 
większą rozwagę w korzy-
staniu ze sprzętu pływają-
cego. 

MATW

Brzezińscy policjanci 
zespołu do spraw nielet-
nich i patologii ustalili, że w 
sklepie w jednej z miejsco-
wości nieletni bez żadnej 
kontroli mogą nabyć alko-
hol. Funkcjonariusze 
obserwując punkt 
handlowy, zauważyli 
chłopca, który podje-
chał rowerem, a na-
stępnie przez otwarte 
okienko kupił papie-
rosy i piwo. Policjan-
ci wylegitymowali 
15-letniego klienta 

Brzeziny 

Sprzedawali
alkohol nieletnim
W jednym ze sklepów nieletni bez problemów mogli kupić alkohol.

i właścicielkę sklepu.  
Prawo zabrania sprze-
daży i podawania napo-
jów alkoholowych oso-
bom niepełnoletnim. 
Osoba, która sprzedaje lub 
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Rak 22.06 – 22.07
Osoby spod tego 

znaku przy pozy-
tywnym nastawie-
niu do życia poko-

nają wszystkie przeszkody 
bez większych problemów. 
Oczywiście zaangażowanie i 
wytrwałość są niezbędne do 
uzyskania każdego sukcesu. 
Należy jednak nie zapominać 
o zdrowiu i dobrych relacjach 
z najbliższymi. Wspólny wy-
jazd nad wodę to z pewnością 
dobry pomysł.  

 Lew  23.07 – 23.08  
W najbliż-

szym czasie nuda 
ci nie zagraża. 
Nawał pracy i 

krótkie wyjazdy służbowe 
pochłoną cię bez reszty. Dasz 
sobie ze wszystkim jednak 
radę, o ile będziesz działał 
rozważnie i bez zbędnego po-
śpiechu. Stan finansów ule-
gnie nieznacznej poprawie.    

Panna  24.08 – 23.09
Zwolnij tempo 

życia, ponieważ tak 
na dłuższą metę nie 
dasz rady. Zmęcze-

nie i ciągły stres odbiją się 
na twoim zdrowiu.Czas po-

myśleć o dłuższym, zasłu-
żonym wypoczynku. Nie-
spodziewana  wizyta kogoś 
bliskiego, sprawi ci dużą 
frajdę.   

 

Waga  24.09 -23.10
Przed tobą szan-

sa na pomyślną re-
alizację poważnych 
przedsięwzięć, a 

tym samym poprawę sy-
tuacji finansowej. W spra-
wach sercowych korzystne 
zmiany, wyraźna poprawa 
relacji międzypartnerskich. 
Dbaj o zgrabną sylwetkę.

 

Skorpion  24.10 – 22.11  
Nie podejmuj 

się teraz nowych 
przedsięwzięć, któ-
rych realizacja wy-

maga zaangażowania wielu 
odpowiedzialnych osób. 
Przeszkodą jest również 
fakt, że jest to okres urlo-
powy. Na horyzoncie nowa 
interesująca znajomość.

Strzelec  23.11 – 21.12 
Przestań cią-

gle narzekać, bo 
jak wiadomo, 

każdy jest kowalem swego 
losu. Najwyższy czas za-
brać się na serio do roboty 

i próbować odmienić swoją  
sytuację. Rodzina jak zwy-
kle liczy na ciebie i wierzy, 
że jej i tym razem nie za-
wiedziesz. 

Koziorożec  22.12 – 20.01
Planety doda-

dzą Koziorożcom 
pewności siebie. To 
pomoże im w pod-

jęciu ważnych, życiowych 
decyzji. Jednak muszą być 
one przemyślane a nie po-
dejmowane pochopnie. 
W najblizszym czasie jest 
szansa powiększenia grona 
znajomych.

Wodnik  21.01 – 19.02
Los będzie 

wyjątkowo ci 
sprzyjał. Z suk-
cesem załatwisz 

wszelkie formalności urzę-
dowe. Pojawi się szansa na 
podjęcie nowej pracy lub 
awans w obecnej firmie. 
Okres letni to czas udanych 
spotkań towarzyskich na ło-
nie natury.

Ryby  20.02 – 20.03
 Wykażesz się 

dużą pomysłowo-
ścią, co zostanie 

dostrzeżone i docenione 
przez przełożonych. W fi-
nansach widoczna poprawa, 
lecz wydatki nadal należy 

kontrolować. 

Baran 21.03 – 20.04
 Sukces w zasię-

gu ręki, a to dzięki 
korzystnemu wpły-
wowi Merkurego. 

Warto tę passę wykorzystać  
i ostatecznie zdecydować 
się na pewne zmiany w ży-
ciu zawodowym lub osobi-
stym. A w wolnym czasie 
nie zapominaj o czynnym 
wypoczynku.  

Byk  21.04 – 20.05
 Będziesz w 

wyjątkowo dobrym 
nastroju a humor 
będzie ci dopisy-

wał. Pamiętaj o dalszym 
dokształcaniu się, bo twoje 
ambicje są dużo wyższe niż 
zajmowane w firmie obec-
nie stanowisko. 

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Przed tobą 

n i e s p o d z i e w a -
ne zmiany, które 
mogą wyjść ci 

tylko na dobre. W spra-
wach finansowych wyraźna 
poprawa. Unikaj sytuacji 
konfliktowych zarówno w 
pracy jak i w domu. Dobrze 
zrobi ci spotkanie przy gril-
lu ze znajomymi.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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HOROSKOP

Jedzie blondynka samochodem pod prąd. Policjant ją zatrzymuje 
i pyta: 

- Czy Pani wie gdzie jedzie? 
- No tak, jadę na zebranie ale chyba się już skończyło bo widzę, że 

wszyscy wracają.

  

Przychodzi blondynka do lekarza: 
- Doktorze, wszystko mnie boli, dotykam palcem nosa - boli, 

dotykam kolana - boli, dotykam brzucha - boli. 
- Ma pani złamany palec. 

  

Synek prosi tatusia, który jest sierżantem w wojsku: 
- Tatusiu, zrób, żeby słoniki jeszcze pobiegały. 

- Ależ synku, słoniki są bardzo zmęczone. 
- Ale ja cię proszę, tatusiu. 

- Ale synku, słoniki już ledwo żyją! 
- Ale ja cię na prawdę mocno proszę. Już ostatni raz. Niech słoniki 

znowu zaczną biegać. 
- No dobra, ale ostatni raz. Kompania! Baczność! Maski włóż! 

Dodatkowe cztery okrążenia! 

  

Po pogrzebie teściowej, rodzina wraca do domu. W pewnym 
momencie zięciowi cegła spadła na głowę. Upadł i mówi: 

- Pewnie mama jest już w niebie. 
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O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE 
ENERGETYCZNYM


