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Możemy czuć się bezpiecznie
Przez ostatnie tygodnie, dla tysięcy kibiców siatkówki Łódź była w głównym centrum zainteresowania.
To tu w Atlas Arenie, w drodze po tytuł mistrzów świata, zwycięskie mecze rozgrywali biało – czerwoni.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się również mecze piłkarskie. Drużyny z województwa łódzkiego grają na wszystkich szczeblach rozgrywek. Czy możemy czuć się bezpiecznie w trakcie trwania
dużych zawodów sportowych? Jak wygląda zabezpieczenie stadionów? Jak działają odpowiedzialne
za to służby? Postanowiliśmy zapytać naszym zdaniem najbardziej kompetentną osobę w kwestii bezpieczeństwa – wicewojewodę łódzkiego Pawła Bejdę, nadzorującego zapewnienie bezpieczeństwa na
imprezach masowych. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą z kolei wymuszają pytanie o to, czy
jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby uchodźców, w tym na ile dbamy o chcących wrócić do
macierzy Polaków?
Wśród Pana kompetencji jest m.in. nadzór nad
bezpieczeństwem imprez
masowych, w tym meczów.
Na ile Pana zdaniem kibice
mogą czuć się bezpiecznie
na meczch organizowanych w naszym województwie?
Zdecydowana większość
piłkarskich imprez masowych rozgrywanych na terenie województwa łódzkiego
odbywa się w przyjaznej,
sportowej atmosferze. Pamiętajmy, że w każdy weekend na boiskach piłkarskich
w naszym regionie odbywają się setki spotkań. Dotyczy
to rozgrywek seniorskich,
juniorskich i młodzików.
Oczywiście nie każdy mecz
spełnia wymogi imprezy
masowej, ale każdy z nich
wymaga
odpowiedniego
przygotowania i zabezpieczenia. Także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
zarówno dla publiczności

jak i samych zawodników.
Oczywiście są spotkania,
na których zasiadają tysiące
kibiców jak i te skupiające
uwagę kilkudziesięciu. Jako
jedna z osób odpowiedzialnych za to by na każdym
stadionie było bezpiecznie
skupiam się na tych zdarze-

niach, które mogą popsuć
sportowe święto. Niestety zdarzają się pojedyncze
wybryki chuligańskie. To
m.in.odpalanie materiałów
pirotechnicznych, wulgarne
okrzyki pod adresem drużyny przeciwnej lub władz
klubu, rzucanie różnorod-

nych przedmiotów na murawę boiska, które mimo
zdecydowanej reakcji spikera zawodów psują przebieg
imprezy masowej, a tym samym ugruntowują w społeczeństwie negatywny obraz
„kibica” a raczej „kibola”.
W Więcej na str. 9.
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Wypowiedź Sławomira Chojnowskiego
-Wójta Gminy Kleszczów

Inwestowanie
w przyszłość

Dotychczasowe problemy związane z likwidacją
kopalń odkrywkowych dotyczyły głównie małych
i średnich wyrobisk górniczych. Obecnie w województwie łódzkim na terenie powiatu bełchatowskiego w gminie Kleszczów mamy „większy
problem” bowiem wyrobisko tzw. Pole Bełchatów
będzie miało powierzchnię ok.17 km2, głębokość
ok. 200 m i kubaturę ok.1,3 mld m3. Skorzystaliśmy z okazji, jaką była konferencja naukowa odbywana w Kleszczowie w sprawie rekultywacji obszarów pogórniczych, do uzyskania komentarza w
tej sprawie Wójta Gminy Kleszczów.

O dzisiejszym kształcie
gospodarczym i społecznym
gminy Kleszczów zdecydowało odkrycie w 1960 roku
złóż węgla brunatnego i w
następstwie decyzja rządowa w 1975 roku o ulokowaniu na terenie gminy
kopalni oraz elektrowni.
Ogromne znaczenie dla rozwoju gminy miała reforma
samorządowa z 1990 roku.

Przywróciła ona podmiotowość naszej małej gminnej ojczyźnie. Dzięki tym
decyzjom a także wysokim
wpływom z podatków i
opłat lokalnych wpłacanych
do gminnego budżetu, udało się zbudować nowoczesną
infrastrukturę techniczną i
co za tym idzie przyciągnąć
nowych inwestorów.
W Więcej na str. 2.

Łódź szczęśliwa dla siatkarzy
Siatkarska reprezentacja Polski zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata. W meczu finałowym w Katowickim Spodku pokonała Brazylię 3:1. Gospodarze turnieju przez całe mistrzostwa imponowali fantastyczną formą. Cegiełkę do tego niesamowitego wyczynu naszych siatkarzy dołożyła również
Łódź, w której złoci medaliści zagrali wszystkie mecze II i III fazy tego turnieju.
W każdym meczu łódzka hala wypełniana była po brzegi tworząc atmosferę,
jakiej pozazdrościć mogą siatkarskiej Polsce kibice na całym świecie.

Pierwsza faza turnieju
finałowego była łatwa dla
„biało-czerwonych”. Polacy
pewnie sięgnęli po komplet
punktów i w komfortowej
sytuacji jechali do Łodzi,
gdzie w Atlas Arenie czekali na nich silniejsi rywa-

le. Na rozkładzie Polacy
mieli Stany Zjednoczone,
Włochy, Iran i Francję. Z
Amerykanami Polacy przegrali 1:3. Nie grali słabo,
ale brakowało skuteczności.
Mimo wymarzonej sytuacji
po pierwszej fazie, mecz ze

Stanami
Zjednoczonymi
znacznie ją skomplikował.
Istotny dla naszego zespołu
był mecz z Włochami.

W Więcej na str. 8.
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Wypowiedź Sławomira Chojnowskiego -Wójta Gminy Kleszczów

Inwestowanie w przyszłość

Dotychczasowe problemy związane z likwidacją kopalń odkrywkowych dotyczyły głównie małych i średnich wyrobisk górniczych. Obecnie w województwie łódzkim na terenie powiatu bełchatowskiego w
gminie Kleszczów mamy „większy problem” bowiem wyrobisko tzw. Pole Bełchatów będzie miało powierzchnię ok.17 km2, głębokość ok. 200 m i kubaturę ok.1,3 mld m3. Skorzystaliśmy z okazji, jaką była
konferencja naukowa odbywana w Kleszczowie w sprawie rekultywacji obszarów pogórniczych, do uzyskania komentarza w tej sprawie Wójta Gminy Kleszczów.

O dzisiejszym kształcie
gospodarczym i społecznym gminy Kleszczów zdecydowało odkrycie w 1960
roku złóż węgla brunatnego i w następstwie decyzja
rządowa w 1975 roku o ulokowaniu na terenie gminy
kopalni oraz elektrowni.
Ogromne znaczenie dla rozwoju gminy miała reforma
samorządowa z 1990 roku.
Przywróciła ona podmiotowość naszej małej gminnej ojczyźnie. Dzięki tym
decyzjom a także wysokim
wpływom z podatków i

REKLAMA

opłat lokalnych wpłacanych
do gminnego budżetu, udało się zbudować nowoczesną
infrastrukturę techniczną i
co za tym idzie przyciągnąć
nowych inwestorów. Stworzyliśmy
Kleszczowskie
Strefy Przemysłowe, gdzie
uruchomiono nowe miejsca
pracy. Dziś liczba zatrudnionych w firmach działających na terenie gminy wielokrotnie przekracza liczbę
stałych mieszkańców. Przybywa także tych ostatnich,
ich liczba w 2013 roku przekroczyła stan z 1975 roku
kiedy była najwyższą, to
jest 5300 osób.

Gmina stała się atrakcyjną także dzięki infrastrukturze społecznej. Uruchomiliśmy w 2009 roku
ośrodek SOLPARK i w nim
dwie szkoły stopnia ponad
gimnazjalnego- liceum z
klasami o profilu językowym i sportowym oraz
technikum kształcące tak
poszukiwanych dziś mechatroników.
Nieustannie poszukujemy odpowiedzi na pytania:
Co dalej? Jak utrzymać
wytyczone kierunki rozwoju, gdy kopalnia przestanie
wydobywać węgiel? Jak pozostać atrakcyjnym ośrodkiem dla młodych ludzi, aby
chcieli u nas pozostać lub
do nas przybyć? Jakim dziedzinom przedsiębiorczości
dać zielone światło a jakim
podziękować? Jak w sposób
odpowiedzialny i mądry zagospodarować tereny pokopalniane, jak rekultywować
zbiorniki popiołu położone
w obrębie odkrywki?
Na to ostatnie pytanie
staramy się odpowiedzieć
przy współpracy ze światem nauki w tym z naszymi
partnerami z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.
Dlatego jesteśmy współorganizatorami między innymi takich konferencji jak
ta czyli już III Polsko-Nie-

mieckie Forum pod wspólną nazwą Rekultywacja i
Rewitalizacja
Obszarów
Pogórniczych, które stało się
szansą na wymianę dorobku
i doświadczeń nie tylko z naukowcami specjalizującymi
się w tej dziedzinie z Polski
ale także z naszymi partnerami z Niemiec.
W roku 2015 kończy się
okres obowiązywania dotychczasowej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kleszczów.
Dobiega końca wydobycie
węgla w kopalni.
My zostaniemy z wielką
dziurą w ziemi, zapewne
dużą sztuką będzie wypracowanie takiej strategii na kolejny okres, która
da szansę przekształcenia
obiektywnie
niekorzystnych warunków w korzystne. Chcemy do tej
sytuacji przygotować się
jak najlepiej w trosce o naszą wspólną kleszczowską
przyszłość. Jestem przekonany, że po raz kolejny
damy radę. Zamierzamy w
pełni świadomie zainwestować w naszą przyszłość,
przyszłość naszych dzieci i
wnuków. Powtórzę, damy
radę.

Piotrków Trybunalski

„Tajemnice ptaków,
czyli Jak ptaki obserwować
i zrozumieć?”
„Tajemnice ptaków, czyli Jak ptaki obserwować i
zrozumieć?” – wykład dr. Andrzeja Kruszewicza,
dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie, to następna z propozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej, która odbędzie się dzięki realizowanemu zadaniu „Odkryj naturę - edukacja
ekologiczna dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i Powiatu Piotrkowskiego”.
Ptasich opowieści dr.
Kruszewicza można słuchać
w każdy piątek w porannym
paśmie „Zapraszamy do Trójki” (w godz. 9.00 – 12.00).
Wszystkich sympatyków dr. Kruszewicza oraz
świata ptaków zapraszamy
1 października 2014 r. o
godz. 17.00 do Czytelni dla
dorosłych MBP, ul. Jerozolimska 29. Informujemy
jednocześnie, iż 1 października obchodzimy Światowy
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Wypowiedź zanotował
Wojciech Adam Michalak
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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

Dzień Ptaków. Wstęp na
wykład jest wolny.
Zadanie „Odkryj naturę
- edukacja ekologiczna dla
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego" jest realizowane dzięki dofinansowaniu
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Na podst. materiałów z
MBP w Piotrkowie Tryb.

www.gazeta-wiesci.pl
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Großräschen (dolnołuż. Rań) – miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz. Miasto leży w Dolnych Łużycach. 31
grudnia 2008 r. miasto zamieszkiwało 10 697 osób.

Trzy pytania do...Burgermeistra Grossrächen- Thomasa Zenkerema

Nasi zachodni sąsiedzi posiadają większe doświadczenie w rekultywacji terenów pogórniczych. Podczas III Polsko-Niemieckiego Forum, o którym pisaliśmy już w poprzednim wydaniu naszej gazety spytaliśmy burmistrza jednego z niemieckich miast, któremu się udał proces rewitalizacji, jak ocenia ten
czas.
WM: Proszę powiedzieć jak ocenia Pan przekształcenia w przemyśle
wydobywczym po wyczerpaniu złóż węgla brunatnego?
TZ: Po zamknięciu wydobycia straciliśmy około 1000 miejsc pracy. Nie
można było w owym czasie
niczym zastąpić przemysłu,
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Ogłoszenie

który stanowił podstawowe
źródło utrzymania dla miesz-

kańców naszego regionu.
Według statystyk po zakoń-

czeniu wydobycia węgla bezrobocie przekroczyło 30%,
natomiast dziś kształtuje się
na poziomie 12% i nadal
spada. Udało nam się utworzyć nowe firmy w nowych
sektorach przedsiębiorczości.
Powstało jezioro w miejsce
wyrobiska, stawiamy również na turystykę.
WM: Na ile ciekawe z
Pańskiego punktu widzenia jest Forum i czy znajduje tu Pan rozwiązania,
które mógłby Pan wdrożyć
we własnym regionie?
TZ: Z pewnością tak.

Wymiana wiedzy i doświadczenia przy takich okazjach
jest cenna. Mamy też w
ramach współpracy miast
partnerskich polskiego partnera, Trzebiatów. Dzięki
Forum można spotkać ludzi
borykających się z podobnymi trudnościami, szukać
nowych rozwiązań i rozwijać na płaszczyźnie gospodarczej współpracę między
Niemcami a Polską. Bardzo
interesujące były dla mnie
wasze doświadczenia z zalesieniem hałd, z uwagą słuchałem wystąpień waszych

naukowców.
WM: Na koniec prosiłbym o kilka słów o sobie.
TZ: Ukończyłem studia inżynieryjne z zakresu
geotechniki.
Specjalizuję
się w infrastrukturze wydobywczej. Mam żonę, trójkę
dzieci. W naszym regionie
mieszka wielu Polaków i ja
również mam wśród Polaków krewnych. Moja babka
doskonale władała językiem
polskim. Jestem katolikiem.
Rozmawiał
Wojciech
W Adam Michalak

ZAPROSZENIE

Pracownia Finansowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne:
"Jak zostać udziałowcem w elektrowni wiatrowej
i zarabiać na zielonej energii".
Spotkanie odbędzie się 9 października 2014 r. o godz 17:00

Wszelkie prawa zastrzeżone
©Pracowni Finansowej Sp z o.o.

w Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym MARATON, ul. Sobieskiego 20 w Skierniewicach.
Rezerwacja miejsca pod numerem 22 122 81 81.
www.pracownia-ﬁnansowa.pl
Spotkanie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
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Międzynarodowe Targi Mody
29 sierpnia 2014 roku nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Ptak Fashion City,
nowej inwestycji łódzkiego biznesmena Antoniego Ptaka, połączone z inauguracją Międzynarodowych Targów Mody. Współorganizatorem wydarzenia
była łódzka uczelnia artystyczna, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania.

nów mody były, zorganizowane w największym w
Polsce showroomie, stoiska
ponad 3000 wystawców z
całego świata oraz pokazy
kolekcji najsłynniejszych

polskich projektantów, w
tym Macieja Zienia oraz duetu Paprocki & Brzozowski.
Targi powstały nie tylko z myślą o promowaniu

już znanych na polskim
rynku marek, ale były także szansą zaprezentowania
umiejętności młodych projektantów. Wśród wielu nowych talentów szczególnie

wyróżniali się absolwenci
Wyższej Szkoły Sztuki i
Projektowania w Łodzi. Na
stoisku uczelni oraz w trakcie pokazów można było
podziwiać kolekcje ubrań,
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Ostatni weekend sierpnia obfitował we wrażenia.
Zorganizowane z niezwykłym rozmachem Międzynarodowe Targi Mody w
założeniu są przedłużeniem
włókienniczej tradycji regionu łódzkiego i miały za
zadanie wypromować polskich producentów i projektantów odzieży.
Gośćmi trwających 3
dni Targów byli nie tylko
wystawcy z całego świata,
ale też ikony mody takie
jak: Kenzo Takada, Anna
Fendi oraz Patrycja Gucci.
Towarzyszącym wydarzeniem było „Forum Gospodarcze – 25 lat odrodzenia
polskiej przedsiębiorczości”, którego honorowym
uczestnikiem był były prezydent RP Lech Wałęsa.
Prawdziwą gratką dla fa-
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butów, a nawet biżuterii studentów Wydziału Wzornictwa WSSiP. Wszechstronne
umiejętności młodych ludzi
są wynikiem bogatej oferty

programowej, nastawionej
na rozwijanie indywidualnych talentów. Wyższa
Szkoła Sztuki i Projektowania jest jedyną w Polsce
uczelnią łączącą wydziały
architektury, wzornictwa
oraz filmu i fotografii w
jednej placówce. Dodatkową szansą na rozwijanie
swoich pasji jest możliwość
darmowych studiów na drugim wybranym kierunku.
Dzięki temu dokonania studentów WSSiP możemy tak
często podziwiać w trakcie
największych wydarzeń artystycznych w Polsce, właśnie takich jak Targi Mody.
Maria Gmerek
Anna Prośniak
Autorką zdjęć jest
Maria Gmerek
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Bełchatów

Squash na topie
Pomimo, że squash jest jednym z najzdrowszych i najbardziej intensywnych
sportów na świecie, w Polsce jego popularność dopiero rośnie. A wystarczy
zaledwie kilka chwil spędzonych na korcie, żeby zakochać się w nim na dobre.

Czym jest squash?
Squash jest grą uprawianą w różnych formach przez
ponad 140 lat. Znany jest w
ponad 185 krajach na świecie, gdzie regularnie uprawia
go 20 milionów ludzi. W Polsce jego popularność lawinowo rośnie. Tak jak w grze
w tenisa, w squashu również
jest dwóch graczy, a do gry

możemy spalić nawet do 900
kalorii.
Warto zaznaczyć, że squash m.in:
- rozwija dolne partie ciała, szczególnie mięśnie pośladków i ud,
- podnosi wydolność organizmu,
- pomaga wyrabiać ładną
sylwetkę,

używa się rakiet i piłeczki.
Różnica polega na tym, że
gra się w specjalnie do tego
przygotowanym, zamkniętym pomieszczeniu. Jest to
niewątpliwie ogromna zaleta, bowiem w squasha można grać o każdej porze roku
i dnia. Zasady gry są łatwe, a
sama gra polega na odbijaniu
rakietą piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym
stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika.

- wzmacnia organizm,
- poprawia krążenie,
- korzystnie wpływa na
poprawę szybkości i sprawności fizycznej,
- poprawia samopoczucie.

Dlaczego warto grać w
squasha?
Squash to sport przeznaczony dla ludzi dbających o
formę i kondycję, którzy lubią rywalizację i ruch. Sama
gra daje:
- wiele satysfakcji,
- wyzwala pozytywne
emocje,
- pomaga wyćwiczyć refleks,
- poprawia koncentrację.
Jest to sport niezwykle
energiczny i dynamiczny.
Podczas gry wylewane są litry potu. Po godzinnej grze

Gdzie można zagrać w
squasha?
W naszym regionie w
squasha możemy zagrać w
Bełchatowie, gdzie znajduje
się Squash Klub Bełchatów
- nowoczesny i komfortowy
klub sportowy, w którym
znajdują się 2 niezależne korty do gry. Najwyższej jakości
bełchatowskie korty do squasha firmy ASB gwarantują
komfort i bezpieczeństwo.
Specjalnie skonstruowana

podłoga zapewnia doskonałą amortyzację, zapobiegając
dodatkowym obciążeniom
stawów, a wielostrefowy system wentylacji i klimatyzacji
pozwala na komfortową grę.
Ponadto Squash Klub Bełchatów dysponuje wypożyczalnią sprzętu oraz specjalistycznym sklepem, w którym
można kupić w atrakcyjnej
cenie najpotrzebniejsze produkty niezbędne do gry w
squasha. Klub oferuje również darmowe szkolenia z zasad gry i profesjonalne szkolenia pod okiem instruktora.
Ponadto posiadaczom kart
MultiSport, FitProfit i OKSystem klub oferuje dodatkowe rabaty. Squash Bełchatów
to jedyne miejsce w okolicy,
gdzie naprawdę w przystępnej cenie możemy poczuć adrenalinę tej fascynującej gry.
A jest to sport dla każdego
bez względu na płeć i wiek.
I co najważniejsze, nie jest to
sport tak elitarny i drogi jak
mogłoby się wydawać. Gry
w squasha może spróbować
każdy pod warunkiem, że
posiada podstawową sprawność fizyczną, ponieważ jest
to gra bardzo dynamiczna i
niezwykle emocjonująca. Jedynym jego minusem jest to,
że naprawdę uzależnia, ale
w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Jeśli jesteś fanem
zdrowego trybu życia, powinieneś spróbować gry w Squasha!
W JP

SQUASH Klub Bełchatów
Bełchatów ul. Transportowa 3
tel. +48 502 399 027
www.squash-belchatow.pl
Czynne 7 dni w tygodniu!

18.09-6.10.2014 r.
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Jesień na łódzkim
rynku nieruchomości

Jesień to gorący okres na rynku wynajmu mieszkań dla studentów. Społeczność ta jest dość wygodna i najbardziej zależy jej na dobrej lokalizacji. Najlepiej jeżeli usytuowana jest ona blisko uczelni i centrum miasta. Niewątpliwie
standard i cena też mają znaczenie.

Studenci I roku najczęściej wybierają mieszkania
1-2 pokojowe. Starsi, bardziej doświadczeni częściej
poszukują mieszkań 3-4 pokojowych, które wynajmują
wraz ze znajomymi. Dzięki
temu koszty wynajmu są
niższe a życie studenckie
bardziej barwne. Preferowane lokalizacje to okolice
ulic Narutowicza, Pomorskiej, Uniwersyteckiej, Matejki, pl. Hallera, Politechniki Łódzkiej oraz PWSTiF.
Czynsz najmu mieszkania
typu M2 w przyzwoitym
standardzie wynosi 7001000 zł + opłaty ok. (300
zł). Studenci, którzy poszukują mieszkania dwupokojowego muszą liczyć
się z kosztami około 300
zł większymi. Najlepszym
okresem do poszukiwań
mieszkań jest koniec lipca,
spóźnialscy nie mogą już liczyć na dobrą lokalizację w
korzystnej cenie. Z punktu
widzenia inwestora to niezła alternatywa dla lokat
bankowych, które obecnie
oscylują w okolicach 3,5%
w skali roku minus podatek
dochodowy. Natomiast stopa zwrotu z mieszkania pod
wynajem wynosi w zależności od lokalizacji, standardu oraz wielkości lokalu
6-8% w skali roku, tu również należy pamiętać o podatku dochodowym, jednak
może on wynieść zaledwie
8,5% jeśli skorzystamy z
ryczałtowej formy opodatkowania. Osobom, które nie

mają czasu lub ochoty zajmować się poszukiwaniem
najemcy, pilnowaniem płatności oraz innymi kwestiami formalnymi - idealnym
rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z zaufanym
Biurem Obrotu Nieruchomościami, które w profesjonalny sposób „zaopiekuje”
się naszym mieszkaniem.
Końcówka roku to także
wzmożony ruch na rynku
sprzedaży
nieruchomości mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż od
przyszłego roku minimalny wkład własny dla osób
chcących posiłkować się
kredytem hipotecznym wynosić będzie 10% wartości
nieruchomości może warto
pomyśleć o zakupie jeszcze w tym roku – obecnie
minimalny wkład własny
wynosi zaledwie 5%. Ceny
nowych mieszkań wynoszą
4-5 tys./mkw w zależności
od lokalizacji, powierzchni
i standardu wykończenia
budynku.
Zdecydowanie
taniej jest na rynku wtórnym, gdzie mieszkanie do
remontu możemy kupić już
za 2700 zł/mkw, lokal do
wprowadzenia to wydatek
rzędu 3500-4000 zł /mkw.
Wszystko oczywiście zależy od lokalizacji, piętra,
standardu
wykończenia,
rozkładu i powierzchni mieszkania.
Zdecydowanie
mniej jest transakcji sprzedaży do-

mów poza miastem, obecnie klienci chętniej kupują
mniejsze domy na małych
działkach w mieście lub
bardzo bliskich jego okolicach z dostępem do komunikacji miejskiej. Istotne
w tej kwestii są wysokie
koszty dojazdów a przede
wszystkim czasu, który on
zajmuje. Biorąc pod uwagę
rodziny z dziećmi to zdecydowanie lepszy pomysł niż
dom za miastem. Z uwagi
na fakt, iż jesteśmy społeczeństwem poświęcającym
się zawodowo i coraz mniej
czasu spędzamy z rodziną
dlatego racjonalny wybór
lokalizacji nieruchomości
daje nam więcej czasu dla
najbliższych. Niestety wybór nowych domów jest
niewielki a ceny dość wysokie, z racji wysokich cen
działek i niskiej ich podaży.
Większość domów w mieście to domy duże lub w
zabudowie szeregowej z lat
90-tych. Należy wówczas
pamiętać, iż wymagają one
modernizacji, a na ich niekorzyść wpływa niejako
fakt, że są niefunkcjonalne
i drogie w utrzymaniu.
Sebastian
nadżer biura
chomościami
Zielona 25/4,
633 49 07

Szefel meobrotu nieruGerenda, ul.
Łódź, tel. 42
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DAJ SOBIE SZANSĘ!
Trwa rekrutacja w SZKOŁACH ZA DARMO!
Ostatnie wolne miejsca !!!
Masz co najmniej osiemnaście lat? Chcesz podnieść kwalifikacje i zwiększyć
swoje szansę na rynku pracy? Przed Tobą być może jedna z najważniejszych decyzji w życiu?
Nie czekaj! Już dziś sprawdź ofertę naszej szkoły i UCZ SIĘ ZA DARMO!
UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Wystarczy świadectwo
ukończenia szkoły średniej
i dowód osobisty, by zapewnić sobie lepszy start w dorosłość.
Wybór ścieżki zawodowej to czasami karkołomne
zadanie. Znaczna część absolwentów wyższych uczelni ma problemy ze znalezieniem pracy. Minęły czasy,
gdzie dyplom ukończenia
uczelni wyższej otwierał
drzwi do upragnionych
stanowisk. Teraz ambitne
osoby, szturmem korzystają
ze wszystkich możliwości
samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Więcej, szybciej,
lepiej - te pożądane aktualnie przymiotniki, decydują
często o wyborze miejsca
do dalszego samorozwoju.
Okazuje się, że ludzie kierujący się tą zasadą, często
osiągają wyznaczony cel,
jakim jest sukces zawodowy! Trend szkoleniowy
trwa. Wśród najbardziej cenionych form podnoszenia
kwalifikacji, znalazły się
te, oferowane aktualnie w
Centrum Nauki i Biznesu
„Żak” w Łodzi.
Edukacja w „Żaku”
trwa rok lub dwa lata, w
zależności od wybranego
kierunku. Dwuletnie DARMOWE szkoły policealne
pozwalają na uzyskanie tytułu technika w takich dziedzinach, jak: administracja,
bhp, rachunkowość, informatyka, kosmetyka, ochrona fizyczna osób i mienia.
Nie można nie wspomnieć
także o szkołach jednorocznych, które w doskonały
sposób uzupełniają zdobytą wcześniej wiedzę lub
stanowić
m o g ą
alternaty wę
dla dotychczasowego
z aję c i a .
Ta k ie
poz ycje jak:
grafika

komputerowa,
dekorator
wnętrz, biomasażysta, wizażystka/stylistka, fryzjer
damski, konsultant ds.
żywienia, konsultant ds.
pozyskiwania
funduszy
unijnych, pracownik ds.
osobowych,
przedstawiciel handlowy, opiekunka
dziecięca domowa i wiele
innych.
Z szerokiej oferty edukacyjnej mogą skorzystać
zarówno absolwenci szkół
średnich (NIE WYMAGANA MATURA), osoby dorosłe chcące zdobyć
dodatkowe
kwalifikacje
zawodowe, jak i studenci.
Dużym zainteresowaniem
cieszy się także bezpłatne
liceum ogólnokształcące.
Słuchacze szkoły dwuletniej i liceum otrzymują
legitymację szkolną upoważniającą do ulgowych
przejazdów komunikacją
miejską i PKP. Warto dodać, że „Żak” nie pobiera
tzw. wpisowego oraz bezpłatnie wydaje zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u,
MOPS-u i innych urzędów.
Przy zapisie słuchacz otrzymuje pisemną gwarancję, że
szkoła nie pobiera żadnych
ukrytych opłat i kar umownych.
Warto dodać, o trybie
nauczania, który to odbywa się wyłącznie zaocznie,
w soboty i niedziele. Jest to
walor pozwalający na połączenie życia zawodowego
z nauką. Pełny grafik, wytężony tryb życia, dzięki
możliwości weekendowej
nauki, nie będzie już przeszkodą do realizowania planów edukacyjnych. To bardzo dobre rozwiązanie dla
absolwentów liceum, chcą-

cych szybko zdobyć wartościowy zawód ale i dla studentów pragnących posiąść
nowe kwalifikacje, w tych,
jakże dynamicznie zmieniających się warunkach
na rynku pracy. Nic nie jest
raz i na zawsze dane, dlatego boom na naukę w ŻAKu
trwa.
Dzięki rozbudowanemu
programowi partnerskiemu,
słuchacze szkoły mogą korzystać z rabatów u kilkuset
partnerów na terenie całego
kraju. „Żak” to nie tylko
nauka, ale także zabawa
- szkoła organizuje imprezy i spotkania dla swoich
słuchaczy. Ponadto częste
konkursy i współpraca przy
wielu wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w
mieście wyróżniają „Żaka”
na tle innych placówek tego
typu.
Forma kształcenia proponowana przez Centrum
Nauki i Biznesu Żak stanowi doskonałą możliwość
podniesienia kwalifikacji,
oraz zwiększenia swojej
atrakcyjności w oczach pracodawców. Kto wie, który
punkt w CV zadecyduje o
tym, że to właśnie Ty dostaniesz upragnioną pracę?
Wejdź na www.lodz.
zak.edu.pl i sprawdź pełną
ofertę szkoły!
Już dziś zarezerwuj sobie miejsce na wybranym
kierunku: www.zak.edu.
pl/formularz
Zapraszamy do sekretariatu :
Filia w Łodzi
ul. Piotrkowska 278
tel. 42 683 44 12
e-mail: lodz@zak.edu.pl
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Relacje
Bełchatów

Światowy
Dzień
Serca

28 września 2014 r. w bełchatowskiej
Sali Koncertowej Miejskiego Centrum
Kultury odbędą się obchody Światowego Dnia Serca.

REKLAMA

Obchody, które odbędą się w MCK przy
pl. Narutowicza 1a zostaną zorganizowane
przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
(PAKS) wraz z Miastem Bełchatów.
Organizatorzy podkreslają jak ważne
jest, aby chorzy możliwie jak najwcześniej
konsultowali z lekarzami pierwsze symptomy ewentualnych chorób układu krążenia
oraz częściej korzystali z badań diagnostycznych. Istnieje wtedy bowiem dużo większa
szansa na ich pełne wyleczenie i szybki
powrót do zdrowia. Dlatego z okazji Światowego Dnia Serca mieszkańcy Bełchatowa
i okolic bedą mieć możliwość bezpłatnego
skorzystania z konsultacji specjalistów z
zakresu kardiologii i chirurgii naczyniowej
oraz przeprowadzenia podstawowych badań
w kierunku ewentualnych chorób serca i naW
czyń.

18.09-6.10.2014 r.
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Bezrobocie najniższe od lat
Poprawia się sytuacja na rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa
bezrobocia spadła w sierpniu do 11,7 proc.
Sytuacja na rynku pracy,
powoli, ale systematycznie
się poprawia. Świadczą o
tym ostatnie dane dotyczące bezrobocia, jak i zmian
w zatrudnieniu w firmach
zatrudniających powyżej
10 pracowników. Z jednej
strony to efekt lepszej koniunktury gospodarczej, z
drugiej zaś uruchomienia
pieniędzy z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową. Poprawa będzie jeszcze bardziej widoczna, gdy
obecne programy pilotażowe prowadzone w 4 regionach, dotyczące wsparcia
w poszukiwaniu pracy osób
długotrwale bezrobotnych,
zostaną rozszerzone na całą
Polskę.
Z badań zrealizowanych w
okresie od maja do lipca 2014
r. wynika, że w tym roku możemy liczyć na wzrost zatrudnienia we wszystkich działach
gospodarki, w największym
stopniu w przedsiębiorstwach
przemysłowych, budownictwie oraz w opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej.

Prognozy
przewidują, że mikroprzedsiębiorstwa do końca roku 2014 i
w przyszłym będą jeszcze
ostrożnie zatrudniały nowych pracowników. Ale
już ponad 30 proc. firm
średnich planuje odważniej
zwiększyć zatrudnienie tak
w tym roku, jak i w 2015. Z
badań wynika, że przyszły
rok powinien być jeszcze
lepszy niż obecny, ponieważ przeciętnie w każdym
dziale gospodarki ok. 20
proc. firm deklaruje wzrost
zatrudnienia.
Najwięcej
ofert pracy będzie w produkcji, a przede wszystkim
w sekcji informacja i komunikacja.
Wszystko wskazuje na
to, że w 2014 roku uda się
utrzymać bezrobocie poniżej 12 proc. Ważne będą
dane z września i października, kiedy na rynek pracy
wejdą młodzi ludzie, którzy
zakończyli edukację i po
wakacjach zaczną poszukiwać pracy.
W ZBW

W
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Łódź szczęśliwa dla siatkarzy
Siatkarska reprezentacja Polski zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata. W meczu finałowym w Katowickim Spodku pokonała Brazylię 3:1. Gospodarze turnieju przez całe mistrzostwa imponowali fantastyczną formą. Cegiełkę do tego niesamowitego wyczynu naszych siatkarzy dołożyła również Łódź
w której złoci medaliści zagrali wszystkie mecze II i III fazy tego turnieju. W
każdym meczu łódzka hala wypełniana była po brzegi tworząc atmosferę jakiej pozazdrościć mogą siatkarskiej Polsce kibice na całym świecie.

Pierwsza faza turnieju
finałowego była łatwa dla
„biało-czerwonych”. Polacy
pewnie sięgnęli po komplet
punktów i w komfortowej
sytuacji jechali do Łodzi,
gdzie w Atlas Arenie czekali na nich silniejsi rywale. Na rozkładzie Polacy
mieli Stany Zjednoczone,
Włochy, Iran i Francję. Z
Amerykanami Polacy przegrali 1:3. Nie grali słabo,
ale brakowało skuteczności.
Mimo wymarzonej sytuacji
po pierwszej fazie, mecz
ze Stanami Zjednoczonymi znacznie ją skomplikował. Istotny dla naszego
zespołu był mecz z Włochami. Przed zawodami
okazało się, że z gry wyeliminowany jest najlepszy
atakujący Włochów – Ivan
Zaytsev. Mimo to łatwo wygrali pierwszą partię. W kolejnych Polacy prezentowali
się już jednak dużo lepiej i
wygrali całe spotkanie 3:1.
W trzecim meczu II fazy
gospodarze gościli Iran –
czarnego konia turnieju.
Zwycięstwo 3:0 lub 3:1 dawało nam awans do kolejnej
fazy. Dwa pierwsze sety
Irańczycy wyraźnie przegrywali. Polacy seriami potrafili zdobywać punkty. W
kolejnych setach nasi siatkarze nie grali już tak dobrze
i Iran wyrównał stan me-

czu. Na dodatek znajdujący Zanim Rosjanie przebudzili
się w wybornej dyspozycji się z „letargu” było już po
Michał Winiarski doznał sprawie. 2:0 w setach skakontuzji. Polacy wygrali ten zywało Rosjan na grę o piąmecz, ale do awansu potrze- te miejsce. Kibice bawili się
bowali dwóch setów w me- w najlepsze. Ponad 12 tys.
czu z Francją. Po raz kolejny widownia zaczęła oklaskinie zawiedli pokonu- REKLAMA
jąc 3:2 reprezentację
„Tricolores”, ale do
awansu z pierwszego miejsca brakło jednego punktu. Pierwszy mecz
III fazy z Brazylią
przeszedł do historii. Były emocje,
dramaturgia,
fantastyczna publika.
Jedynie reprezentacja „Canarinhos”
nie umiała pogodzić
się z porażką bojkotując konferencję
prasową. O awans
do półfinału „biało-czerwoni” walczyli z Rosją. Dzięki porażce Sbornej
z Brazylią aż 0:3
wystarczyło
nam
jednak zdobyć dwa
sety aby świętować
awans. Doping niesamowitej publiczności w Atlas Arenie poniósł naszych
graczy. Grali fenomenalną siatkówkę
godną
medalisty
mistrzostw świata.

wać swoich idoli skandując
głośne „dziękujemy”. Rozprężeni Polacy przegrali
dwa kolejne sety. Kolejny
raz pokazali jednak, że mają
stalowe nerwy. W pięknym
stylu wygrali tie-breaka i
cały mecz 3:2.
W
półfinale
rozgr ywanym
w Katowicach
Polacy pokonali Niemców.
Finał z Brazylią miał być
rewanżem za
mecz w III rundzie.
Polacy
pokazali jednak prawdziwy
kunszt i zostali
mistrzami
świata.
Łódź zostanie zapisana
w historii tych
mistrzostw
jako szczególne miejsce. To
w Atlas Arenie
„biało-czerwoni” stawiali
czoła najlepszym reprezentacjom świata. Tylko jedna z nich zdołała pokonać
genialnie grającą drużynę
Polaków. Fantastyczna pu-

bliczność, która do ostatniego miejsca zapełniała
łódzką halę, była z naszymi
zawodnikami w każdym
meczu. Rzadko zdarza się,
że w jednym turnieju drużyna potrafi wygrać cztery
kolejne tie-breaki. Polakom
się to udało. Łódź była areną „walk” w której dokonywały się cudowne sportowe
chwile. Oprócz Atlas Areny łodzianie emocjonowali
się siatkarskim świętem w
całym mieście. Ulica Piotr-

kowska podczas meczów
Polaków przebrana była w
biało-czerwone barwy. Pod
Manufakturą, gdzie znajdowała się Strefa Kibica, każdego dnia w którym grali
„biało-czerwoni” zbierało
się mnóstwo kibiców. W
jednym z meczów III fazy
turnieju aż 7 tysięcy kibiców przybyło do strefy,
żeby wspólnie z innymi łodzianami dopingować przyszłych złotych medalistów.

REKLAMA
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Damian Rybusiewicz

NOWY ASORTYMENT! PROMOCYJNE CENY!

 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA
BUDOWLANE
(cegły, bloczki, pustaki)

 CHEMIA BUDOWLANA
(styropiany, siatki,
kleje, zaprawy)

Bełchatów
ul. Piłsudskiego 94

tel.

725-516-005
695-347-224

 KRUSZYWA DEKORACYJNE
 RURY PCV
 EKOGROSZEK
 ODWODNIENIA KANALIZACYJNE

REKLAMA
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Wywiad

Możemy czuć się bezpiecznie

Przez ostatnie tygodnie, dla tysięcy kibiców siatkówki Łódź była w głównym centrum zainteresowania. To tu w Atlas Arenie, w drodze po tytuł mistrzów świata, zwycięskie mecze rozgrywali biało – czerwoni. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się również mecze piłkarskie. Drużyny z województwa łódzkiego
grają na wszystkich szczeblach rozgrywek. Czy możemy czuć się bezpiecznie w trakcie trwania dużych zawodów sportowych? Jak wygląda zabezpieczenie
stadionów? Jak działają odpowiedzialne za to służby? Postanowiliśmy zapytać naszym zdaniem najbardziej kompetentną osobę w kwestii bezpieczeństwa
– wicewojewodę łódzkiego Pawła Bejdę, nadzorującego zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą z
kolei wymuszają pytanie o to, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby uchodźców, w tym na ile dbamy o chcących wrócić do macierzy Polaków?
Wśród Pana kompetencji jest m.in. nadzór
nad bezpieczeństwem imprez masowych, w tym
meczów. Na ile Pana zdaniem kibice mogą czuć się
bezpiecznie na meczch organizowanych w naszym
województwie?
Zdecydowana
większość piłkarskich imprez
masowych rozgrywanych
na terenie województwa
łódzkiego odbywa się w
przyjaznej, sportowej atmosferze. Pamiętajmy, że w
każdy weekend na boiskach
piłkarskich w naszym regionie odbywają się setki
spotkań. Dotyczy to rozgrywek seniorskich, juniorskich i młodzików. Oczywiście nie każdy mecz spełnia
wymogi imprezy masowej,
ale każdy z nich wymaga
odpowiedniego
przygotowania i zabezpieczenia.
Także w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa,
zarówno dla publiczności
jak i samych zawodników.
Oczywiście są spotkania,
na których zasiadają tysiące
kibiców jak i te skupiające
uwagę kilkudziesięciu. Jako
jedna z osób odpowiedzialnych za to by na każdym
stadionie było bezpiecznie
skupiam się na tych zdarzeniach, które mogą popsuć
sportowe święto. Nieste-

ty zdarzają się pojedyncze
wybryki chuligańskie. To
m.in.odpalanie materiałów
pirotechnicznych, wulgarne
okrzyki pod adresem drużyny przeciwnej lub władz
klubu, rzucanie różnorodnych przedmiotów na murawę boiska, które mimo zdecydowanej reakcji spikera
zawodów psują przebieg
imprezy masowej, a tym samym ugruntowują w społeczeństwie negatywny obraz
„kibica” a raczej „kibola”.
Od jesieni 2012 r. przy
Wojewodzie Łódzkim pod
moją egidą działa Woje-
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Gazeta Regionalna
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

wódzki Zespół ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych, który na bieżąco
analizuje zdarzenia mające
miejsce na stadionach województwa łódzkiego, ale
również stara się podejmować działania zaradcze, aby
wyeliminować pseudokibiców psujących obraz prawdziwej piłki nożnej i kulturalnego kibicowania.
Od 2012 r. nowym prezesem PZPNu jest Zbigniew Boniek – legenda
łódzkigo Widzewa. Czy
teraz lepiej współpracuje
się z PZPN-em?
W skład zespołu, którym kieruję wchodzą również delegaci PZPN, reprezentujący Łódzki Związek
Piłki Nożnej. I współpracę
z nimi oceniam bardzo pozytywie. Wspierają pozostałych członków wiedzą
o środowisku piłkarskim i
organizacji rozgrywek. To
sprawdzeni partnerzy przy
najbardziej trudnych sprawach, a takich tematów w
czasie obrad zespołu nie
brakuje. Jednak to co najważniejsze to przekonanie,
że tylko dobra współpraca
wszystkich służb i instytucji tworzących zespół może
dać efekty. I tej zasady trzymamy się od początku prac

naszej grupy.
Kluby piłkarskie tak
jak np. Widzew ubiegał się
o zniesienie zakazu stosowania pirotechniki na meczach. Jak Pan się do tego
odnosi?
W obecnym stanie
prawnym używanie materiałów pirotechnicznych
podczas imprez masowych
jest zabronione i mając na
względzie bezpieczeństwo
jej uczestników trudno jest
oczekiwać podjęcia działań
legalizujących. Konieczne
jest najpierw zrozumienie
przez kibiców zagrożeń
płynących z używania takich materiałów na stadionach, a dopiero później zastanawianie się co można
zmienić, by uatrakcyjnić
oprawę spotkań.
W Pana kompetencjach są też sprawy związane z obywatelstwem
polskim. Czy w związku z
obecną sytuacją na Ukrainie, jest zwiększone zainteresowanie Ukraińców
uzyskaniem obywatelstwa
polskiego?
W związku z obecną
sytuacją na Ukrainie, obserwujemy
zwiększone
zainteresowanie obywateli
Ukrainy uzyskaniem oby-

watelstwa polskiego lub
osiedleniem się w Polsce.
Więcej osób niż w poprzednich latach przychodzi do
urzędu w celu uzyskania
informacji o zasadach i
trybach nabywania obywatelstwa polskiego. Wiele osób w rozmowach z
urzędnikami odwołuje się
do obecnej sytuacji poli-

P

tycznej na Ukrainie. Jak to
wygląda w liczbach? Blisko
dwukrotnie zwiększyła się
liczba złożonych wniosków
przez obywateli Ukrainy w
sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w stosunku
do roku poprzedniego. Dla
porównania w roku 2013
obywatele Ukrainy złożyli
34 wnioski w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego,
natomiast od początku 2014
roku do dziś już 53 wnioski.
Wnioski są bardzo rzetelnie
weryfikowane i analizowane. Posiadanie polskiego
obywatelstwa to wielki zaszczyt, dlatego otrzymują
je osoby dla których Polska
rzeczywiście jest nową Ojczyzną, z którą się w pełni
utożsamiają i z którą wiążą
swoje życiowe losy.
wę

Dziękujemy za rozmoRozmawiali:

Wojciech
Adam Michalak

Damian Rybusiewicz

W

Sylwetka

aweł Bejda - wicewojewoda łódzki, pochodzi z Łowicza. Absolwent Wydziału
Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W następnych latach poszerzył
swoje kwalifikacje o kierunki zarządzania i obrót
nieruchomościami. W 1988 r. rozpoczął pracę w
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu.
W latach 1990 – 1991 był zastępcą prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, a następnie dyrektorem Biura Handlowego w
firmie „Tarbej” Sp. z o. o. Od roku 1992 przez 10
lat stał na czele zarządu łowickiej spółki „Promyk”.
Doświadczenie samorządowe zaczął zdobywać w
2002 r. pełniąc funkcję zastępcy burmistrza Łowicza
(do 2006 roku). Od 2007 roku był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. W wyborach samorządowych w 2006 roku
został wybrany do Rady Powiatu Łowickiego. Mandat radnego sprawował do kwietnia 2012 r. - do czasu
powołania na stanowisko Wicewojewody Łódzkiego.
Prywatnie jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów, a
jego zainteresowania obejmują literaturę i kinematografię oraz narciarstwo, żeglarstwo i podróże.
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Doktor Śmierć

Najbardziej
ścigany
zbrodniarz nazistowski, oficer SS Albert Heim w nieznanej dotąd historii o jego
sekretnym życiu w Egipcie,
opowiedzianej przez reporterów New York Times’a. Dr
Aribert Heim pracował w
obozie koncentracyjnym w
Mauthausen jedynie przez
kilka miesięcy 1941 roku,
ale pozostawił po sobie
wstrząsające wspomnienie.
Według zeznań ocalałych,
Heim dokonywał eutanazji
wstrzykując pacjentom zabójcze substancje prosto w
serce chcąc sprawdzić, która z trucizn jest najtańsza
i najszybsza w użyciu. W
celach eksperymentalnych
przeprowadzał operacje na

zdrowych
ludziach.
Został
zapamiętany
jako
jeden
z najokrutniejszych
lekarzy SS
w tym obozie. Jednak
w powojennym chaosie,
dzięki lukom
w dokumentacji i własnemu sprytowi, Heim
był w stanie
uciec od swojej mrocznej
przeszłości i
narodzić się na nowo jako

Ladies Night - Spódnice w górę
Szalone romanse, burzliwe rozstania, huśtawki nastrojów, przyjaźń, seks i
plotki. Francuskie kobiety są zmienne jak pogoda w Paryżu.
Jedenaście kobiet, z
których każda jest inna i
każda, czego innego doświadczyła i o czym innym
marzy. Lily chce być bardziej sexy, Jo jest wiecznie
niezaspokojona, Agathe ma

godny zaufania lekarz.

W

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.

W

Księgarnia 					
1. Bohaterki Powstańczej Warszawy		
2. Poligon. Sensacje z kraju Warty		
3. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
4. Łatwe rysowanie				
5. Tytus Romek i Atomek 1414 		
6. Rosyjska ruletka				
7. Zatrzymć czas				
8. Przetwory nalewki, likiery
9. Ostatnie dni dyktatorów			
10.Głosy Pamano		
		

poleca:
Barbara Wachowicz
Leszek Adamczewki
Andrzej Stasiuk
Mark Bergin
Jerzy Chmielewski
Marian Zacharski
Zofia Kucówna
Diane Ducret
Jamne Cabre

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

wstydliwy sekret. Z kolei
Fanny jest z niewłaściwym
facetem, Sophie nie może
osiągnąć orgazmu, Adeline
pragnie szalonych romansów i szampana, a Sam boi
się własnego cienia. Tego

wszystkiego zazdrości im
perfekcyjna i pedantyczna
Rose, która osiągnęła już
szczyt korporacyjnych marzeń, ale po drodze zgubiła
to, co najcenniejsze... kobiecość.
W

Jesienne Teatralne Spotkania z BAT-em w MCK Bełchatów
Serdecznie zapraszamy na jubileuszową, XX edycję Jesiennych Spotkań Teatralnych z BAT-em, która rozpocznie się 5 października w Miejskim Centrum
Kultury w Bełchatowie.
W tym roku do Miejskiego Centrum Kultury zawitają
aż trzy teatralne wydarzenia.
Oprócz Jesiennych Spotkań
Teatralnych z BAT-em, zostaną również zaprezentowane spektakle w
ramach Łódzkich
Spotkań Teatralnych oraz programu „Teatr Polska”
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
w
Warszawie.
Dzięki temu, będziecie Państwo
mogli
uczestniczyć w spektaklach przez cały
październik oraz
listopad.
Jesienne Spotkania Teatralne z BAT-em to
najstarsze wydarzenie teatralne
w Bełchatowie,
skierowane do
wszystkich grup
społecznych
i
wiekowych:
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Spotkania
teatralne to impreza, która ma
swoje tradycje
i jest wpisana

w ogólnopolskie kalendarze imprez tego typu. Jest
to znak rozpoznawczy nie
tylko Miejskiego Centrum
Kultury, ale i miasta Bełchatowa.

Szczegóły oraz program
wydarzenia na stronie:
www.mck.belchatow.pl
Serdecznie zachęcamy
do udziału w spektaklach.
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Głóg dla serca i nerwów Gotuj z nami
Głóg należy do jednych z najstarszych roślin stosowanych w ziołolecznictwie. Posiada cenne właściwości lecznicze, ponieważ skutecznie chroni
serce, reguluje ciśnienie krwi i stosowany jest w
stanach rozdrażnienia, napięcia nerwowego czy
bezsenności.

Głóg rośnie dziko
na terenach Ameryki Północnej i Azji,
a w Europie można
go spotkać przede
wszystkim na terenach nizinnych. W
naszym kraju rośnie
w parkach, ogrodach,
na obrzeżach lasu,
czy w przydrożnych
zaroślach jako ciernisty krzew, przybierając niekiedy postać
niewielkiego drzewka. W Polsce spotykamy dwa rodzaje
głogu, tj. jedno- oraz
dwuszyjkowy. Owoce
tego pierwszego mają
kształt podłużny, koloru czerwono-brązowego i zawierają jedną pestkę. Natomiast
owoce głogu dwuszyjkowego przypominają swoim
wyglądem
miniaturowe
jabłuszka, koloru czerwonego z dwoma lub trzema
pestkami. Dojrzałe owoce,
ale jeszcze twarde, zbiera
się we wrześniu i październiku. Owoców głogu nie
powinno się raczej jeść na
surowo. Suszy się je w temperaturze ok. 30ºC, a dosusza w temperaturze 50ºC.
Wartość leczniczą posiada-

ją zarówno owoce, kwiaty
jak również i liście. Głóg
w swym składzie zawiera
dużo witaminy C wzmacniającej odporność naszego organizmu i skutecznie
wspiera go w walce z infekcjami. Zawiera także dużo
witaminy PP, która bierze
udział w przemianie białek,
tłuszczów, węglowodanów.
Utrzymuje także w dobrym
stanie nabłonek skóry, nabłonek przewodu pokarmowego i układu nerwowego.

Rozszerza też naczynia
krwionośne, w wyniku czego usprawnia funkcjonowanie mózgu. Ważnym składnikiem owoców i pędów
głogu są flawonoidy. Są to

związki o silnym działaniu
antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym, usuwające z organizmu wolne
rodniki, które mogą uszkadzać tkanki i przyspieszać
proces starzenia się organizmu. Poza tym dzięki dużej
zawartości olejków eterycznych głóg jest skutecznym
środkiem uspakajającym.
Powoduje
zmniejszenie
napięcia i jest pomocny w
usuwaniu zmęczenia umysłowego. A owoce głogu są

również skarbnicą pektyn,
czyli rozpuszczalnego błonnika. Zwiększa on objętość
w żołądku i w ten sposób
daje uczucie sytości. Głóg
usprawnia trawienie i poprawia perystaltykę jelit
oraz reguluje proces
wypróżniania. Preparaty z głogu znajdują
zastosowanie między
innymi w chorobach
serca w starszym
wieku,
zwłaszcza
miażdżycy, dusznicy
bolesnej, nadciśnieniu, w chorobie wieńcowej i przy ogólnym
zmęczeniu.
Warto
pamiętać, że można
je stosować długotrwale a ich działanie
jest powolne. Nie wywołują szkodliwego
działania ubocznego
i nie kumulują się w
organizmie.
A więc owoce,
kwiaty i liście głogu
leczą nie tylko nasze
serce, działają także moczopędnie i rozkurczowo, jak i
uspokajają nasze nerwy.
Z uwagi na lecznicze
właściwości głóg a zwłaszcza jego kwiaty oraz owoce są surowcem wykorzystywanym do produkcji
różnych
farmaceutyków.
Ponadto z jego owoców wyrabiane są konfitury, dżemy, galaretki, kisiele, przeciery, oraz soki i kompoty
W KK

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie ceny/dowolne powierzchnie. Duży plac,
dwie bramy. Tel. 502 814
323
Auto-skup całe uszkodzone bez opłat skorodowane
505-927-959
Sklep z dewocjonaliami
„Jutrzenka” przeniesiony
do Księgarni WAM, ul.
Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej, dawna
„Magda”.
Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

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

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Optima Sp. z o.o.- finanse dla domu- zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w Zelowie i okolicach.
Atrakcyjna
prowizja,
praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801800-200.
Firma sprzątająca zatrudni osoby z II grupą
inwalidzką do sprzątania basenu w Rawie
Mazowieckiej. Zapewniamy: zwrot kosztów

dojazdu, umowę o pracę, stabilne zatrudnienie. Tel.: 22/3292506 i
22/3292505

APT Work Service
S.A. (2010) poszukuje
pracowników na stanowisko Sortowacz listów.
Umowa Zlecenie. Praca
w porze nocnej 22-6.
Miejsce pracy Wola
Bykowska. Zapewniamy Transport. Kontakt
508040095.

Dżem z głogu
Składniki:

> 0,50 kg głogu,
> 0,50 kg cukru,
> 150 ml wody mineralnej

Wykonanie:
Z dojrzałych owoców głogu należy usunąć pestki, zalać
wodą i gotować przez ok. 20 minut aż głóg się całkiem rozgotuje i będzie się rozpadać. Następnie należy je blenderem
rozetrzeć na jednolitą masę. Dodajemy cukier i całość gotujemy przez ok. 10 minut do momentu całkowitego rozpuszczenia cukru. Po ugotowaniu odstawiamy owoce razem z
syropem na noc. Następnego dnia ponownie gotujemy aż
owoce zrobią się szkliste. Uzyskany gorący dżem przekładamy do wcześniej wyparzonych słoików, które dobrze zakręcamy. Napełnione słoiki do wystygnięcia ustawiamy do
góry dnem.

W
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Spotkanie Forza Italia 2014

Przeszło dwieście samochodów i tysiąc osób
zgromadził Festiwal Miłośników Włoskiej Motoryzacji Forza Italia, który w minioną sobotę odbył się
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Rozalinie pod
Warszawą. Było to już czwarte spotkanie właścicieli włoskich aut zrzeszonych w polskich klubach
i na forach internetowych. Wydarzeniu patronował
Fiat Auto Poland, którego na zlocie reprezentowała firma CARSERWIS, warszawski Dealer marek
Grupy FIAT-CHRYSLER.
Coroczne spotkania miłośników włoskiej motoryzacji i kultury organizowane przez klub ForzaItalia.pl
przyzwyczaiły uczestników
do wysokiego poziomu imprezy, słonecznej pogody,
różnorodności atrakcji, a
nade wszystko do obecności pięknych i unikalnych
włoskich maszyn. Nie inaczej było w tym roku. Na
terenie parku przylegającego do XIX-wiecznego pałacyku, zaprojektowanego
przez polskiego architekta o
włoskich korzeniach, Henryka Marconiego, zostały
zgromadzone istne perełki
motoryzacji
pochodzące
z Półwyspu Apenińskiego. Absolutnym unikatem
okazała się Lancia Fulvia
Sport Zagato z 1968 roku.
Towarzyszyła jej druga
Fulvia - przygotowana do
rajdów wersja 1.3 Coupé

REKLAMA

-

Monte Carlo z 1972 roku,
którą właściciel regularnie
startuje w rajdach pojazdów
zabytkowych. Jak zwykle
silna była reprezentacja
samochodów marki Alfa
Romeo. Miłośnicy klasyki
mogli zachwycić się wspaniałą Giulią Spider z 1964
roku oraz jej siostrzanymi
wersjami z nadwoziem coupé - GT Bertone. Wśród
nieco młodszych klasyków
nie zabrakło modeli 164, w
tym pierwszego na świecie
egzemplarza odmiany Q4
(prototyp zbudowany w zakładach Steyr-Puch). Dwa
egzemplarze Alfy Romeo
4C (w tym jeden w wersji
Launch Edition) wzbudzały większe zainteresowanie
niż zaparkowane nieopodal Lamborghini Gallardo
LP560-4. Na zlocie pojawił
się także „przedstawiciel”
marki z Maranello - Ferrari
328 GTS. Również miło-

AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

śnicy jednośladów nie byli
zawiedzeni - licznie stawili
się właściciele wyczynowych Ducati, Moto Guzzi,
Aprillii oraz uroczych skuterów Vespa i Lambretta.
Jak zwykle organizatorzy zadbali o atrakcje, które
nie pozwalały uczestnikom
na nudę. Cześć załóg wzięła
udział w rajdzie turystyczno-nawigacyjnym, podczas
którego musiała zmierzyć
się z podchwytliwymi pytaniami dotyczącymi różnych
miejsc na trasie. Ponadto
zorganizowane zostały niełatwe konkursy wiedzy o
Włoszech oraz o włoskiej
motoryzacji.
Rywalizacja nie towarzyszyła za to
warsztatom makaronowym,
gdzie pod okiem szefa
kuchni włoskiej restauracji „Incanto” można było
własnoręcznie przygotować
świeżą „pastę”. Urodzinowa impreza magazynu „La
Rivista” zapewniła miłośnikom Włoch trochę magii rodem z Italii. I to dosłownie,
bowiem tematem przewodnim były włoskie przesądy
i... czary! Stąd też odbyły
się warsztaty tańca tarantella, który, jak wierzono
przed wiekami, odczyniał uroki. Inną muzyczną
atrakcją był koncert nadarzyńskiej orkiestry dętej,
uważanej za jedną z najlepszych w Europie. Wśród repertuaru wykonanego przez
muzyków nie zabrakło najpopularniejszych włoskich
przebojów.
Uczestnicy, dla których
głównym powodem przybycia na zlot była motoryzacja,
wzięli udział w wykładach,
podczas których można
było zapoznać się z historią
obchodzącego w tym roku
swoje 60. urodziny modelu
Alfa Romeo Giulietta, oraz
posłuchać o odbywającym
się od 1929 roku konkursie

elegancji Villa d’Este nad
jeziorem Como.
Największą
atrakcją
spotkania był jednak konkurs elegancji, podczas
którego uczestnicy mogli
zaprezentować swoje maszyny i siebie, bowiem niektórzy przygotowali się do
tego wyjątkowo starannie,
dobierając
odpowiednie
stroje - w pamięci szczególnie zapadła replika oryginalnego kombinezonu pra-

oni organizatorów z klubu
ForzaItalia.pl. Poziom imprezy z roku na rok wzrasta,
a organizatorom sprzyja nawet pogoda, bo wielu jest
przekonanych, że to właśnie
z powodu wydarzenia Forza
Italia 2014 w połowie września do Polski wróciło lato.
***
Inicjatywa ForzaItalia.pl
powstała w celu integracji
polskiego środowiska sympatyków włoskich pojaz-

cownika fabryki Lambretta.
Jury, w składzie którego
zasiedli: panie Anna Molgo
reprezentująca Pałac Rozalin i Julia Wollner z magazynu „La Rivista” oraz
panowie Marek Babiński z
firmy CARSERWIS i Paweł Boruta z Ducati Polska,
wyłoniło „Pojazd Zlotu Forza Italia 2014”. Została nim
Alfa Romeo Giulia Spider
z 1964 roku. Wyróżnienia
otrzymały natomiast Lancia
Fulvia Sport Zagato z 1968
roku oraz skuter Lambretta.
Jak co roku imprezę
można zaliczyć do bardzo
udanych, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach
uczestników, oraz gromkie
brawa, jakimi nagrodzili

REKLAMA

dów. Jej założyciele śledzą
działania
zagranicznych
stowarzyszeń, a najciekawsze z nich promują w kraju.
Od czterech lat organizują
także regularne zloty, które
dzięki wzorowej organizacji i unikatowej atmosferze
urosły już do rangi prawdziwego święta włoskiej motoryzacji. Szczegóły dostępne
są na stronie internetowej
http://forzaitalia.pl/

W
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Piotrków Trybunalski

Tragiczny wypadek na lotnisku
14 września br. na piotrkowskim lotnisku doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje skoczek spadochronowy.

- Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że
51-letni mieszkaniec Warszawy wykonując skok spadochronowy, będąc około
30 metrów nad ziemią, pod
wpływem silnego wiatru
stracił manewrowość i uderzył w murawę lotniska.
Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany
śmigłowcem
lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala klinicznego w Łodzi. Mimo
wysiłków lekarzy 51-latek
zmarł – informuje mł. asp.
Ilona Sidorko. Na miejscu
zdarzenia pracowała Komisja Badania Wypadków
W JP
Lotniczych.

Łódź

Poszukiwany
za zabójstwo w rękach policji
Policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojego 54-letniego ojca.
26-latek zadał nożem
śmiertelny cios w klatkę piersiową 54-latkowi i
uciekł.
Funkcjonariusze
natychmiast rozpoczęli poszukiwania.
Mężczyzna
mógł stanowić zagrożenie
dla siebie i innych. Policjanci sprawdzali różne miejsca,
w których mógł przebywać.
Ostatecznie jeden z patroli
pełniących służbę w tzw.
strefie zero zauważył w tłumie osób przebywających
na ulicy Piotrkowskiej męż-

czyznę odpowiadającego
rysopisowi poszukiwanego
26-latka.
Podejrzewany po weryfikacji został zatrzymany.
Trafił do policyjnej celi. Był
trzeźwy. Mężczyzna usłyszy zarzuty zabójstwa, za
które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
MAT

W

Opoczno

Łódź

Wyłudzali mieszkania

CBŚ zatrzymało 8 osób reprezentujących i współpracujących z łódzkim biurem nieruchomości, które
zajmowały się wyłudzaniem mieszkań. Oszuści wyłudzili co najmniej 13 mieszkań o łącznej wartości nie
mniejszej niż 1000000 złotych.

Pijana matka
opiekowała się dzieckiem
Kobieta opiekowała się swoją 8-letnią córką mając
blisko 3,00 promile alkoholu w organizmie.
15 września 2014 roku,
około godziny 18.15 dyżurny opoczyńskiej policji
otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwej kobiety,
która opiekuje się dzieckiem.
Funkcjonariusze
zastali pod ustalonym adresem pijaną 32-letnią kobietę, która w organizmie
miała blisko 3 promile alkoholu. Policjanci ustalili,
że znajdując się w takim
stanie opiekowała się swoją 8-letnią córką. Kobieta
jest też matką 9-miesięcz-

nego chłopca, który w tym
czasie miał przebywać pod
opieką członków rodziny.
Ponieważ dalsze sprawowanie opieki przez kobietę
nad swoimi dziećmi było
niemożliwe, przekazano je
pod opiekę rodzinie.
Jeżeli okaże się, że swoim zachowaniem 32-latka
spowodowała bezpośrednie
zagrożenie życia i zdrowia
dzieci, może jej grozić kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

W

Rawa Mazowiecka

Chłopiec
wypadł z okna
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń nieuczciwy proceder trwał
co najmniej od stycznia 2012 roku na terenie
Łodzi. Mechanizm zawsze wyglądał podobnie.
Osoby reprezentujące i
współpracujące z łódzką firmą wyszukiwały
za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych

czy też ośrodków pomocy
społecznej zadłużone lokale, których właściciele
znajdowali się w trudnej
sytuacji życiowej i finansowej. Zdesperowani i
przytłoczeni perspektywą
eksmisji bardzo łatwo zawierzali obietnicom pomocy, polegającej na spłacie
zadłużenia i zapewnieniu
innego tańszego lokum.

Bezwarunkowo podpisywali w obecności notariusza pełne pełnomocnictwa
do dalszych działań w ich
imieniu, zupełnie obcym
sobie osobom podstawionym przez spółkę. Tym
samym tracili jakikolwiek
wpływ na to co działo się
dalej z ich mieszkaniem.
Po fakcie dowiadywali się,
że zostali wymeldowani i

już nie mają domu. Pozornie wszystko odbywało się
zgodnie z prawem.
Za oszustwo grozi kara
do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 5 osób, w
tym kierowników zorganizowanej grupy przestępczej, skierowano wnioski o
tymczasowe areszty.

W MAT

Z okna na 4 piętrze na jednym z rawskich osiedli,
wypadł dwuletni chłopczyk. Na szczęście przeżył.
Do zdarzenia doszło 13
września 2014 roku. Upadek
prawdopodobnie zamortyzował trawnik. Przytomny
dwulatek z obrażeniami
ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. Policjanci
ustalili, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu wraz
z dzieckiem przebywały

29-letnia matka i 62-letnia
babcia. Obie kobiety były
trzeźwe. Wszystko wskazuje na to, że malec wykorzystał znajdujące się w pokoju
meble, po których wspiął
się na okno a następnie wypadł. Rawscy policjanci pod
nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego
zdarzenia.
W PJ
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Waga 24.09-23.10
Po leniuchowaniu, czas na większe
zaangażowanie się w
realizację podjętych
przedsięwzięć. Utrzymuj
dobre kontakty z ludźmi,
którym ufasz, a osiągnięsz
sukces o którym marzysz.
W związkach partnerskich
w dalszym ciągu harmonia.
Skorpion 24.10 – 22.11
Pozytywny
wpływ planet spowoduje, że Skorpiony poradzą sobie z
kłopotami i przeciwnościami losu. Działaj rozważnie,
bez zbędnego pośpiechu i
nie pozwól ponieść się emoMax,
kierowca Moto
GP

wypiekany w
piekarni

cjom. To dobry czas na odpoczynek i relaks.

Strzelec 23.11 – 21.12
Przed tobą
zmiany w życiu osobistym.
Będziesz z nich
zadowolony, o ile wykażesz
się rozsądkiem i rozwagą.
Spójrz na pewne sprawy z
optymizmem i nie zadręczaj swoich bliskich małymi niepowodzeniami zawodowymi.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Nie przyspieszaj tempa życia.
Warto głębiej analizować swoje zamierzenia zarówno zawodowe jak i osobiste. Odczujesz
wyjątkowy przypływ energii, więc ze wszystkim sobie poradzisz. Nie lekceważ
uwag bliskich.
Wodnik 21.01 – 19.02
W pracy skup
się na swoich zawodowych obowiązkach i nie
dopuszczaj do zbędnych
ich opóźnień i zaległości.
Pamiętaj, że pośpiech nie
sprzyja w podejmowaniu
ważnych decyzji. Wolny
budowla
ogrodowa

czasspędzaj z osobami, które dodatnio wpływają na
twoje samopoczucie.
Ryby 20.02 – 20.03
Wpływ planet spowoduje,
że sprawy przybiorą dla ciebie
korzystny obrót. Unikaj
jednak nieporozumień ze
współpracownikami.
Po
prostu trzymaj nerwy na
wodzy. W stosunkach damsko – męskich wyraźna poprawa.
Baran 21.03 – 20.04
Znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji, dzięki
odwadze i trafnym
decyzjom. To w dalszym
ciągu okres, który sprzyja
wycieczkom i wypoczynkowi w gronie najbliższych
i przyjaciół. Spożywaj pokarmy mniej kaloryczne.
Byk 21.04 – 20.05
W pracy docenione zostanie twoje zaangażowanie i
dobrze wykonywana
praca. To dobry czas
na umocnienie zdobytej pozycji. W miłości dobra passa. Przestrzegaj koniecznie
terminów spłat swoich zobowiązań pieniężnych.
wyspa
jak motocykl

sukcesja

bitwa,
bój

zabieg
leczniczy

państwo
z Libreville

W

jezioro
w Lombardii

waluta
Wegier
˛

apatia

przysmak

król z
oślimi
uszami

wada
wzroku

jezyk
˛
stron
www

z małżowina˛

Andrzej, spietrza
˛
aktor
rzeke˛

jaskinia
miasto w reperna
zajac
˛
tuarze samiec
północy magika
Francji

mniej
niż
maksi
Re dla
chemika

uznanie,
aplauz

Lew 23.07 – 23.08
Przełożeni
docenią cię za
dobrą organizację pracy i duże
zaangażowanie. Będzie to
awans lub nagroda pieniężna. Nurtujący cię problem
w najbliższym czasie rozwiąże się sam. W twoim
życiu wszystko zacznie się
układać.
Wróżka Amanda

pierwszy
stopień
świece
˛ ń

Samara
mknaca
˛
szosa˛

dawny
ksiego˛
wy

Rak 22.06 – 22.07
Najwyższy
czas abyś uwierzył w swoje możliwości i poczuł
się nieco pewniej.
Wykorzystaj szansę podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Relacje
z partnerem poprawią się
po ostatnich nieporozumieniach i cichych dniach.

egipska
bogini
płodności

państwo
z Kiszyniowem

kuzyn
królika

żona
Adama

patyk

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Tryskał
będziesz
energią,
dobrym samopoczuciem i pozytywnym nastawieniem do
życia. Przed tobą szansa
awansu, więc wykorzystaj
sprzyjające okoliczności. W
najbliższych dniach niespodziewana wizyta przyjaciela z dawnych lat.

barbarzyńca z
ekranu

alergiczna
choroba
skóry

miasto
w Rosji
nad
Wołga˛
ważna
persona
w
rzadzie
˛

krewne
gwanako

atrakcja
nadmorskich
kurortów

nie
kopia
panie w
talii
pracuje
z wykresami
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zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
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Rozrywka

HOROSKOP
Panna 24.08 – 23.09
W najbliższym
okresie wszystko
będzie szło zgodnie
z twoimi założeniami. Odważniej podejmuj się
nowych wyzwań. Wykorzystaj dobrą passę, by podreperować również i budżet
domowy. Osobiście poczujesz przypływ kreatywności i energii. Zapragniesz
wprowadzenia
pewnych
zmian w swoim życiu. Dbaj
jednak o zdrowie.
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Humor
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Jedzie rodzina szosą: mąż, żona i dwuletni Jaś. Zatrzymuje ich
policja i bada ich alkomatem
Mąż: 2 promile,
- Do radiowozu! Już!
- Ależ panie, macie alkomat zepsuty, niech pan bada żonę!
Żona: 2 promile.
- Tym bardziej do radiowozu!
- Ależ naprawdę nic nie piliśmy! Niech pan zbada Jasia! Dziecku
przecież byśmy nie dawali!
Jaś: 2 promile.
- Przepraszamy państwa, rzeczywiście mamy zepsuty alkomat.
Proszę jechać dalej, do widzenia! - mówi policjant.
Rodzinka jedzie dalej. Po chwili mąż odwraca się do żony i mówi:
- Widzisz? A mówiłaś, żeby Jasiowi nie dawać!
  
Jasiu chce popływać i pyta ratownika o zgodę:
- Czy mogę popływać w tym basenie?
- Musisz mi najpierw pokazać jak pływasz.
Jasiu zaczyna. Robi fikołki, pływa, nurkuje. Wreszcie ratownik
pyta:
- Gdzie ty nauczyłeś się tak pływać?
- Tata wyrzucał mnie na środek jeziora.
- To pewnie trudno było dopłynąć do brzegu?
- Nie - mówi Jasiu. Najtrudniej było wydostać się z worka.
  
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz, że w tym roku Sylwester wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

