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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz,  
                                   Biała Rawska, Brzeziny
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Biuro Projektu
ul. Piwna 3/8, 91-003 Łódź  tel. (44) 739 22 50 lub 51

Dowiedz się więcej www.projektpraca.com

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ?

Ostatnie 
darmowe 
szkolenia

 kursy kosmetyczne
 opieka nad osobami 
   starszymi
 obsługa kas fiskalnych
 podstawy komputera
 kurs kroju i szycia 
   oraz wiele, wiele innych

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kobiet pracujących z wykształceniem średnim lub zawodowym.

Czytaj on-line! 
www.gazeta-wiesci.pl/ogloszenia

Bezpłatne ogłoszenia:

Biorąc pod uwagę obec-
ne zachowanie Rosji, czy 
mamy szansę rozwijać się 
bezkonfliktowo i co na to 
ekonomia?

Przykład Rosji jest tylko 
jednym z wielu przykładów. 

Czy świat może 
rozwijać się bezkonfliktowo ?

Rozmowa z prof. Grzegorzem Kołodko

Teoria ekonomii oczywiście 
pokazuje możliwości roz-
woju bezkonfliktowego i w 
tym swoim głównym nurcie, 
nawet przyjmuje takie zało-
żenie, że ludzie, podmioty 
gospodarcze, politycy, przed-
siębiorcy, urzędnicy, konsu-

menci, pracownicy, wszyscy 
zachowują się racjonalnie. A 
zachowanie racjonalne nie 
prowadzi do nieprzezwy-
ciężalnych konfliktów. 
Ekonomia jest nauką o roz-
wiązywaniu sprzecznych in-
teresów.        Szerzej na str. 8.

Opoczno

Nielegalna broń
Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez opoczyńską po-
licję 55-letniemu mężczyźnie, u którego zabezpieczono nielegalnie posiadaną 
broń myśliwską wraz z amunicją.               Szerzej na str. 14.

Piotrków Trybunalski

Będzie rondo turbinowe
Rondo Sulejowskie będzie przebudowane. Nie jest jeszcze znany termin roz-
poczęcia prac, ponieważ, jak informuje piotrkowski magistrat, w dużej mierze 
zależy to od pozyskania pieniędzy zewnętrznych.                   Szerzej na str. 3.

Bełchatów
Budowa stadionu lekkoatletycznego
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił przetarg na budowę stadionu lekko-
atletycznego, który powstanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nu-
mer 3 w Bełchatowie.  Str. 2.

REKLAMA



Wieści
30.04-14.05.2014 r.

2 Wieści
30.04-14.05.2014 r.

3
www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.plW WWydarzenia

Była to już szósta edycja 
tego konkursu. W tym roku 
zgłoszono sześć wniosków. 
Komisja konkursowa przy-
znała pięć nagród pienięż-
nych i jedno wyróżnienie.

Na drugim miejscu 
sklasyfikowano budynek 
przy ul. Pijarskiej 7, które-
go właściciel został uhono-

Piotrków Trybunalski

Nagrodzono najpiękniejszą elewację
Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą elewację w Piotrkowie Try-
bunalskim i 20 tys. zł zdobyła Katarzyna Stawska, właścicielka nieruchomo-
ści położonej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 1.

rowany kwotą 18 tys. zło-
tych. Najniższe miejsce na 
podium zajął budynek przy 
ulicy Wojska Polskiego 77 
(15 tys. zł). Czwarta lokata 
przypadła kamienicy przy 
ulicy Polnej 26 (12 tys. zł.). 
Ostatnią nagrodę przyzna-
no za remont budynku przy 
ulicy Narutowicza 40 (10 

tys. zł). Jury wyróżnieniem 
postanowiło nagrodzić 
odremontowaną nierucho-
mość przy ul. Dąbrowskie-
go 7, gdzie teraz mieści się 
Starostwo Powiatowe.

- Wszystkim Państwu 
chcę serdecznie podzięko-
wać za te modernizacje. W 
ten sposób znacząco przy-
czyniacie się do poprawy 
wizerunku Piotrkowa Try-
bunalskiego – dziękował 
prezydent Krzysztof Choj-
niak zaznaczając jedno-
cześnie, że nagrody nie są 
rekompensatą poniesionych 
wydatków, a formą uhono-
rowania i uznania za wnie-
siony trud i wysiłek.

Wręczenie nagród od-
było się 7 kwietnia br. w 
Ośrodku Działań Arty-
stycznych.                         PJ

Jak podaje starostwo, 
istnieje duża szansa, że 
stadion lekkoatletyczny 
otrzyma dofinansowanie 
ze środków rządowych. 
Powiat otrzymał także od 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki pismo stwierdza-
jące pomyślną weryfikację 

Bełchatów
Budowa stadionu lekkoatletycznego
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił przetarg na budowę stadionu lekko-
atletycznego, który powstanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nu-
mer 3 w Bełchatowie. 

projektu budowy stadionu. 
Dzięki temu będzie moż-
na na nim przeprowadzać 
zawody o randze ogólno-
polskiej. - Po przebudowie 
boiska nowy stadion wzbo-
gaci ofertę Powiatowego 
Centrum Sportu, w którego 
skład obecnie wchodzi hala 

lodowiska, basen, dwie sale 
gimnastyczne oraz dwa bo-
iska ze sztuczną murawą 
– informuje Krzysztof Bo-
rowski, rzecznik prasowy 
Starostwa Powiatowego w 
Bełchatowie.

GW

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

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

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

RABATY NA W
ESELA

od stycznia do maja

oraz lis
topad

Wysuszona po zimie ro-
ślinność bardzo szybko zaj-
muje się płomieniami. Gwał-
towny podmuch wiatru może 
sprawić, że ogień wymknie 
się spod kontroli. Według 
danych Państwowej Straży 
Pożarnej w 2013 roku doszło 
do 24.241 pożarów spowodo-

MSW ostrzega przed pożarami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa 
Straż Pożarna apelują, by nie wypalać traw, łąk, 
pastwisk i innych nieużytków.  Z pozoru niewinne 
wypalanie traw może skończyć się tragedią.

wanych wypalaniem traw. 
Wciąż pokutuje prze-

konanie, że wypalanie traw 
spowoduje szybszy wzrost 
roślinności. Nic bardziej 
mylnego. Ogień sieje spu-
stoszenie. Ziemia wyjaławia 
się, gdyż zahamowany zo-
staje pożyteczny proces na-
turalnego rozkładu resztek 

roślinnych i asymilacja azotu 
z powietrza. Podczas pożaru 
do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicz-
nych, które są trucizną dla 

zwierząt. Dym jest szkodli-
wy również dla człowieka. 
Ponadto pożary często prze-
noszą się na pobliskie zabu-
dowania i lasy. Niejedno-

krotnie w ich wyniku ludzie 
tracą dobytek całego życia, a 
drzewostany potrzebują wie-
lu długich lat, by ponownie 
się zregenerować. 

Przypominamy, że wy-
woływanie pożarów traw, 
łąk, pastwisk i innych nie-
użytków jest w Polsce za-

REKLAMA

bronione. Grozi za to kara 
grzywny, a w przypadku 
spowodowania zagrożenia 
dla zdrowia i życia wielu 
osób oraz spowodowania du-
żych strat materialnych, kara 
pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat.

Źródło MSW
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Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

... powiedzieliśmy 1 maja 2004 roku. Jedni  z 
dumą, inni z radością, a jeszcze inni – z nadzieją. 
Nie brakowało także obaw – przed nowym, niezna-
nym, przecież nasze przystąpienie do Wspólnoty 
wiązało się nie tylko z przywilejami, ale także ze zo-
bowiązaniami. Dziś, po 10 latach od tamtego 1 maja, 
nie tylko jesteśmy, ale i czujemy się Europejczyka-
mi. Polska jest pełnoprawnym członkiem Wspólno-
ty, ma w niej swoje miejsce i potrafi to wykorzystać. 
A co Unia dała nam, mieszkańcom województwa 
łódzkiego? 

Pierwsze o czym pewnie myśli wielu miesz-
kańców regionu, to fundusze pomocowe, z których 
nauczyliśmy się rozsądnie korzystać. Dzięki pienią-
dzom z Brukseli nasze miasta i miasteczka zmieniły 
się przez minione 10 lat nie do poznania. Dużo po-
dróżuję po województwie i widzę te kilometry no-
wych dróg. Wybudowanych i wyremontowanych, a 
wszystko to, dzięki pieniądzom z Unii. Obok dróg i 
ulic są nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie 
– to wszystko nie tylko sprawia, że podróż po regio-
nie jest bardziej komfortowa, ale poprawia znacznie 
bezpieczeństwo korzystających z tych dróg. Wiele 
gmin wykorzystało unijne wsparcie finansowe na 
budowę czy modernizację istniejących sieci kana-
lizacyjnych, oczyszczalni ścieków, inwestują także 
w alternatywne źródła energii. Ale dzięki unijnemu 
wsparciu pięknieją też centra miast i miasteczek, od-
nawiane są kamienice, budynki szkolne, placówki 
służby zdrowia. Władze samorządowe inwestują w 
obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne – nie spo-
sób nie zauważyć zmian, jakie już zaszły.

Nasza akcesja to nie tylko pieniądze przeznaczo-
ne na infrastrukturę, nie można zapominać o wspar-
ciu dla małych firm, mieszkańcy regionu chętnie 
sięgali po taką pomoc, by rozwijać swoje przedsię-
biorstwa albo otwierać nowe firmy. A dzięki wspól-
nemu rynkowi wiele firm z regionu zyskało nowych 
partnerów w Europie, nawiązało kontakty bizneso-
we, które wprost przełożyły się na ich rozwój. Mło-
dzi ludzie zmagający się z trudną dla nich sytuacją 
na rynku pracy także – dzięki temu, że jesteśmy w 
Unii – mają nowe możliwości. Mogą się dokształcać, 
zdobywać doświadczenie i pracować w całej Euro-
pie. Nie, nie zachęcam do emigracji, ale do mobilno-
ści. Skoro w rodzinnym mieście nie ma pracy, warto 
jej poszukać w Europie. Zdobyte tam doświadczenie 
na pewno zaprocentuje. Dzięki decyzji Parlamentu 
Europejskiego nasze województwo ma do dyspozy-
cji dodatkowe fundusze na pomoc młodym ludziom 
bez pracy, więc i ci, którzy nie chcą wyjeżdżać do-
staną wsparcie. 

Oczywiście wiele jeszcze mamy do nadrobienia, 
ale przed nami kolejne lata w Unii, kolejne pienią-
dze, które dostaniemy i jestem pewna – rozważnie 
wydamy. Jesteśmy Europejczykami i możemy być z 
tego dumni. 

Jesteśmy w Unii...

vertirol@poczta.onet.pl
Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368

Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368

VERTI ROL

DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*

ROLETY  ¯ALUZJE
BRAMY  NAPÊDY

*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.

REKLAMA

Izabela Urbaniak jest 
fotografką, wiceprezesem 
Związku Polskich Arty-
stów Fotografików okręgu 
łódzkiego i laureatką wie-
lu prestiżowych nagród i 
wyróżnień. Jej prace były 
wystawione na licznych in-
dywidualnych i zbiorowych 
wystawach w kraju i za gra-
nicą. Od lat jest aktywna na 
polu fotografii artystycznej 

Tomaszów Mazowiecki

Spotkanie 
z Izabelą Urbaniak
W Miejskim Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazo-
wieckim odbędzie się spotkanie z fotografką Iza-
belą Urbaniak. 

i komercyjnej. Poza ak-
tywnością w fotografii ar-
tystycznej autorka zajmuje 
się reportażem (fotografią 
dokumentalną). 

 Spotkanie od-
będzie się 9 maja o godz. 
18.00 w salce Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy ulicy 
Browarnej 7. Wstęp wolny. 

GW

W miejsce istniejące-
go skrzyżowania ma po-
wstać tzw. rondo turbinowe.  
- Jest ono zaprojektowane w 
sposób prawie bezkolizyj-
ny – tłumaczy Małgorza-
ta Majczyna. - Ustąpienie 
pierwszeństwa następuje 

Piotrków Trybunalski

Będzie rondo turbinowe
Rondo Sulejowskie będzie przebudowane. Nie jest jeszcze znany termin rozpoczęcia prac, ponieważ, 
jak informuje piotrkowski magistrat, w dużej mierze zależy to od pozyskania pieniędzy zewnętrznych. 

tylko przy wjeździe na ron-
do, dalej pojazdy kierowane 
są na odpowiednie pasy, 
dzięki czemu ryzyko koli-
zji podczas zjazdu z ronda 
znacząco się zmniejsza – 
zaznacza Dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów.

Przetarg na wykonanie 
kompleksowej dokumenta-
cji technicznej rozbudowy 
ronda Sulejowskiego wraz 
z przebudową przyległych 
ulic, wygrała firma ,,VlA” 
Usługi Techniczne i Pro-
jektowe w Budownictwie 

Drogowym z Piotrkowa. 
Dokumentacja przebudowy 
ronda Sulejowskiego ma 
być gotowa do końca listo-
pada. Koszt jej przygotowa-
nia wynosi 104 tys. 550 zł. 
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15 kwietnia ruszyły za-
pisy uczestników tego biegu. 
Organizatorzy ustalili, że 
będzie w nim mogło wziąć 
udział 350 biegaczy. Tego-
roczny bieg odbędzie się w 
niedzielę 15 czerwca.

Tak, jak w pierwszej, ze-
szłorocznej edycji tego biegu, 
start i meta zlokalizowane 
będą na bieżni gminnego sta-
dionu w Kleszczowie. Trasa 

Kleszczów

Bieg uliczny
LKS Omega Kleszczów wspólnie z Gminą Klesz-
czów organizują bieg uliczny na dystansie 5 kilo-
metrów, czyli „Kleszczów na Piątkę”.

prowadzić ma wokół osie-
dla „Zacisze”, fragmentem 
ulicy Głównej, ulicą Miłą, 
drogą przez Łuszczanowice 
(od GPZ Kleszczów do ul. 
Sportowej) i ulicą Sporto-
wą. W pakiecie startowym 
wszyscy biegacze otrzyma-
ją koszulki techniczne, a na 
mecie - pamiątkowe meda-
le. Bieg główny poprzedzi 
rywalizacja najmłodszych 

uczestników, dla których wy-
znaczone zostaną dystanse 
wokół gminnego stadionu w 
Kleszczowie.

Szczegółowe informacje 

wraz z formularzem zgłosze-
niowym dostępne są na stro-
nie zawodów: www.klesz-
czowna5.pl.

JS
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Przedstawiciel Oświatowy 

Lider w branży edukacyjno-oświatowej zajmujący się 
przygotowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych, multimedialnych 
projektów edukacyjnych w związku z rozwojem poszukuje osoby 

do współpracy w charakterze:

Region: woj. łódzkie

Wymagania:
· preferowana własna działalność gospodarcza lub gotowość do 
jej założenia,
· doświadczenie w  sprzedaży bezpośredniej usług lub/i 
produktów,
· zdolności interpersonalne, negocjacyjne i sprzedażowe,
· wysoka kultura osobista, 
· zorientowanie na cel,
· gotowość do podróży służbowych,
· samodzielność i doskonała organizacja,
· własny samochód, 

Oferujemy:
· współpracę na umowę agencyjną bądź umowę zlecenie, 
· miesięczny ryczałt (pokrycie kosztów ubezpieczenia),
· wysokie prowizje uzależnione od wyników sprzedażowych,
· bezpłatne wsparcie marketingowe,
· profesjonalne przygotowanie (szkolenia produktowe i 
sprzedażowe), 
· dobrą atmosferę w pracy.

CV prosimy przesyłać na adres:  
praca@lekcje.info.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Questy to nieoznako-
wane szlaki, którymi moż-
na wędrować, korzysta-
jąc z ulotek lub aplikacji  
na urządzenia mobilne. 
Wierszowane wskazów-
ki wytyczają trasę, a do 
jej ukończenia potrzebne 
jest rozwiązanie szeregu 
zadań i zagadek. Dzięki 
temu poznawanie cieka-
wych miejsc jest bardziej 
atrakcyjne i lepiej zapada 
w pamięć. – Chcemy dać 
turystom szansę na ak-
tywne spędzenie czasu.  
Ale też pozwolić im na sa-
modzielne dociekanie hi-
storii, bliski kontakt z przy-
rodą i lepsze zrozumienie 
otaczającego nas świata 
– mówił marszałek Witold 
Stępień.

Nowe ścieżki powsta-
ły w projekcie QUIZ, czyli 
Questing Umożliwi Inno-
wacyjne Zwiedzanie. Swe 
siły połączyły przy tym trzy 
Lokalne Grupy Działania 
z województwa: „Dolina 

Questing w łódzkim
W województwie łódzkim rusza 35 nowych tras questingowych, wytyczonych w ramach projektu QUIZ, 
realizowanego wspólnie przez trzy łódzkie LGD.  – To największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce – 
powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego podczas oficjalnej inauguracji szlaków, 
która odbyła się 23 kwietnia w Dłutówku.

rzeki Grabi”, Stowarzysze-
nie BU-DUJ RAZEM oraz 
Fundacja Rozwoju Gmin 
„PRYM”. – Razem mamy 
35 szlaków. Dziś oficjalnie 
prezentujemy 12 z nich, 
zrealizowanych na terenie 
działania naszego LGD – 
powiedziała Anna Doliwa, 
prezes „Doliny rzeki Gra-
bi”.

Wytyczone trasy poka-
zują mniej znane walory 

ziemi łódzkiej: przyrodni-
cze, historyczne i kulturo-
we. Na przykład w Drużbi-
cach quest prowadzi przez 
ostępy pełne wiekowych 
drzew. W Sędziejowicach 
powędrujemy „Śladami Po-
wstania Styczniowego”. A 
w Zelowie pójdziemy trasą 
braci czeskich, poznając 
zwyczaje, tradycje i religię 
społeczności czeskich ko-
lonistów, którzy w począt-

kach XIX w. osiedlili się w 
miasteczku. – Każda trasa 
jest wyjątkowa, bo poka-
zuje walory i atrakcje cha-
rakterystyczne dla konkret-
nego miejsca – powiedziała 
Anna Doliwa.

Ulotki wszystkich qu-
estów ściągnąć można ze 
strony quiz.questing.pl. 
Tam też dostępna jest apli-
kacja na urządzenia mobil-
ne.

28 kwietnia w samo 
południe w Rynku Trybu-
nalskim strzałami z armaty 
zainaugurowano Między-
narodowy Plener Artystów 
Karykatury w Piotrkowie 
Tryb. Jest to już druga edy-
cja pleneru. 

- Tegorocznym tematem 
przewodnim jest dziesięcio-
lecie Polski w Unii Europej-
skiej. Chcemy pokazać, jak 
karykaturzyści widzą mi-
nioną dekadę i zmiany, ja-
kie zaszłym w naszym kraju 
dzięki integracji ze struktu-
rami unijnymi – opowiadają 
organizatorzy. Mistrzowie 
rysunków karykaturalnych 
bardzo miło wspominają 
ubiegłoroczny festiwal w 
trybunalskim grodzie. O 
to, czy jest to trudna praca 
zapytaliśmy jednego z ka-
rykaturzystów. -  Jeśli ktoś 

Piotrków Trybunalski
Mistrzowie 
„wesołych portretów” po raz drugi w Piotrkowie
Kilkunastu karykaturzystów przybyło do Piotrkowa Trybunalskiego na II Międzynarodowy Plener Arty-
stów Karykatury.

chciałby traktować ryso-
wanie karykatur wyłącznie 
jako pracę, to nie osiągnie 
żadnego sukcesu. Tutaj naj-
pierw musi być pasja, zaan-
gażowanie, chęć zrobienia 
czegoś fajnego. Dopiero 
po zarysowaniu kilku ton 
papieru, można mówić o 
średnim 
p r o f e -
s j o n a -
l i z m i e . 
Ja rysuję 
od uro-
d z e n ia , 
n a t o -
m i a s t 
kar yka-
tury por-
tretowe, 
c z y l i 
w e s o ł e 
portrety 
od ok. 

11 lat. Dodatkowo wyko-
nuję rysunki satyryczne 
dla prasy, do reklam, itd. 
Uważam, że tak naprawdę 
w każdej dziedzinie sztuki 
najlepsi zawsze znajdą swo-
je miejsce - mówi Szczepan 
Sadurski, satyryk, karyka-
turzysta, przewodniczący 

Partii Dobrego Humoru. 
Tego dnia mieszkańcy 
Piotrkowa mieli niepowta-
rzalną okazję zobaczyć jak 
tworzy się karykatury oraz 
przekonać się jak widzą tę 
dekadę artyści.

Justyna Pająk 

REKLAMA

Elastyczny czas pracy 
wprowadziły głównie duże 
przedsiębiorstwa zatrud-
niające od 50 do 249 osób. 
Najchętniej z nowych roz-
wiązań korzystają przedsię-
biorstwa zajmujące się prze-
twórstwem przemysłowym, 
handlem i naprawami oraz 
budownictwem. 

Przypomnijmy, że firmy 
mogą uelastyczniać czas 
pracy od sierpnia zeszłego 
roku. Muszą jednak wyra-
zić na to zgodę działające 
w zakładzie związki zawo-
dowe lub przedstawiciele 
pracowników. Pracodawcy 
mogą wydłużyć okres roz-
liczeniowy czasu pracy do 
maksymalnie 12 miesięcy 
oraz wprowadzić w firmie 

Elastyczny 
czas pracy w Polsce
Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy 
do końca marca elastyczny czas pracy w całym 
kraju wprowadziło 707 firm.

ruchomy czas pracy. Po 
wprowadzeniu elastycz-
nego czasu pracy, pracow-
nikom nadal przysługuje 
wynagrodzenie za przepra-
cowane nadgodziny. Zacho-
wane zostaje również prawo 
do 11-godzinnego nieprze-
rwanego odpoczynku w 
ciągu doby oraz do 35-go-
dzinnego w ciągu tygodnia. 
Pod szczególną ochroną 
pozostają m.in. kobiety w 
ciąży, rodzice małych dzie-
ci czy pracownicy młodo-
ciani. Zmiany wprowadzo-
ne w kodeksie mają służyć 
dopasowaniu czasu pracy 
pracowników do wielkości 
zamówień lub liczby zleceń 
w firmie.
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BILETY DO NABYCIA
Biuro Podróży Cyklady Marta Jagodzińska ul. B. Głowackiego 5

ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów 47
Zamówienia grupowe u organizatora J.W.Conference 

791-934-281 Jakub Kaczor
Oraz na stronie : biletynakabarety.pl

Związki pracodawców 
są zdania, że tylko odpo-
wiednio długi okres przej-
ściowy (nie mniej niż 24 
miesiące) pozwoli przed-
siębiorcom na dokonanie 
właściwych procesów do-
stosowawczych, co jest 
niezbędne dla uzyskania 
realnych korzyści przez 
pracowników.

Zmiany w zasadach 
funkcjonowania umów zle-
ceń stanowią olbrzymie 
wyzwanie dla pracodaw-
ców, przede wszystkim ze 
względu na groźbę dra-
stycznego wzrostu kosztów 
realizacji bieżących umów 
z kontrahentami. Niewy-
starczający czas trwania 
vacatio legis uniemożliwi 
skuteczne renegocjacje dłu-
goterminowych kontraktów 

Ozusowanie – kij o dwóch końcach
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej ozusowania umów zleceń. Nowe przepisy mają na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Pracodawcy zgadzają się z propozycją rządu, jednakże 
ich zdaniem proponowane rozwiązania – zakładające jedynie 3-miesięczne vacatio legis – nie stanowią 
właściwej ścieżki realizacji zmian systemowych.

ze zleceniobiorcami. W 
szczególności z sektora pu-
blicznego. 

Jedynie racjonalnie 
ustalony okres przejścio-
wy pozwoli na właściwe 
dostosowanie wielkości i 
skali umów do nowych wa-
runków rynkowych. Budżet 
większości przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce 
ustalany jest bowiem z kil-
kumiesięcznym wyprze-
dzeniem, więc i jego reor-
ganizacja w istotnej mierze 
uzależniona jest od czasu.

Decyzja w sprawie wy-
dłużenia vacatio legis bę-
dzie też kluczowa z punk-
tu widzenia pracowników. 
Zbyt szybkie wprowadze-
nie tak istotnych zmian 
może doprowadzić do 
zmniejszenia zatrudnienia, 
a nawet wypchnięcia czę-

ści zleceń do szarej strefy. 
W ten sposób główne zało-
żenie projektu – mające na 
celu zwiększenie bezpie-
czeństwa zatrudnionych – 
nie tylko nie zostanie speł-
nione, ale doprowadzi do 
jeszcze głębszej deprecjacji 
dotychczasowych przywi-
lejów. Tym samym ucierpi 
każda ze stron: pracodaw-
cy, pracownicy oraz budżet 
państwa, osiągający niższy 
niż dotąd poziom przycho-
dów z tytułu zobowiązań 
podatkowych przedsię-
biorstw.

Należy mieć świado-
mość, że wprowadzenie 
wydłużonego okresu przej-
ściowego może być efek-
tywne tylko wraz z jed-
noczesnymi zmianami w 
ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zakładającymi 

m.in. obowiązkową walory-
zację umów w toku o zmia-
ny w przepisach czy kalku-
lowanie budżetu w oparciu 
o rzeczywistą stawkę płacy 
minimalnej. Zamówienia 
publiczne – zwłaszcza w 
niektórych branżach usłu-
gowych – prowadzone są w 
Polsce w bardzo szerokim 
zakresie. Ze względu na ich 
skalę, proces przewartościo-
wania zawartych wcześniej 
kontraktów staje się kluczo-
wy. Będzie on jednak cał-
kowicie nieskuteczny, jeżeli 
ustawa nie zostanie dosto-
sowana do realnych zasad 
funkcjonujących na rynku.

Zgodnie z postulatami 
OPZZ, skuteczne byłoby 
także powiązanie umów z 
zatrudnieniem pracowni-
ków wyłącznie na umowy 
o pracę w obszarze kontrak-REKLAMA

tów z zakresu zamówień 
publicznych. Ozusowanie 
bez stałości zatrudnienia na 
dłuższą metę nie może być 
bowiem skuteczne.

Równolegle koniecz-
ne będzie wprowadzenie 
zmian uelastyczniających 
rynek pracy oraz ograni-
czających koszty pracy. 

Podwyższenie podstawy 
oskładkowania umów zle-
ceń odbije się negatywnie 
zwłaszcza dla sektora prac 
niskopłacowych.

Zapewnienie 24-mie-
sięcznego vacatio legis w 

kontekście planów ozuso-
wania umów zleceń to jedy-
ny rozsądny krok, który w 
perspektywie najbliższych 
kilku lat wpłynie korzyst-
nie na funkcjonowanie pra-
cowników, pracodawców i 
sektora zamówień publicz-
nych. Nagłe i nieprzemyśla-
ne decyzje spowodują na-

tomiast kolejne negatywne 
konsekwencje, które jako 
pierwsi odczują właśnie 
pracownicy.

ZBW
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W ramach porozumie-
nia uczelnia obejmuje patro-
nat nad klasami licealnymi 
prowadzonymi w szkołach 
oraz, po analizie wdrożo-
nych w szkołach innowacji 
pedagogicznych, poszerza 
własną ofertę edukacyjną, 
zapewniając uczniom kon-
tynuację specjalizacji oraz 
pogłębienie kompetencji 
w zakresie merytorycznie 
zgodnym z wybraną spe-
cjalnością. Licealiści na 
mocy porozumienia otrzy-
mają wkrótce możliwość 
korzystania z wybranej 
oferty akademickich zajęć 
warsztatowych i wykła-
dów, zaoferowanych przez 
Społeczną Akademię Nauk. 
Studenci natomiast będą 
mogli odbywać w szkole 
praktyki studenckie, pod 
kierunkiem tamtejszych na-
uczycieli.

Porozumienie o bilate-
ralnej współpracy uczelni 
z III Liceum Ogólnokształ-
cącym im. płk. St. Hoj-
nowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim w imieniu 
uczelni sygnowali prof. 
Henryk Cudak oraz dr 
Adam Gogacz, natomiast 
w imieniu organu prowa-
dzącego szkołę podpisali 

Bełchatów

SAN w Bełchatowie 
współpracuje 
ze szkołami z regionu
Wydział Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 16 kwietnia podpisał po-
rozumienie o współpracy ze szkołami z Bełchatowa i Tomaszowa Mazowiec-
kiego.

je: Piotr Kagankiewicz – 
Starosta Powiatu Toma-
szowskiego i Leon Karwat 
– Członek Zarządu Powiatu 
Tomaszowskiego oraz Ce-
zary Żegota – Dyrektor III 
LO w Tomaszowie Maz. Zaś 
umowę z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych numer 
3 w Bełchatowie w imieniu 
organu prowadzącego szko-
łę porozumienie podpisali: 
Marek Jasiński – Wicesta-
rosta Powiatu Bełchatow-
skiego i Piotr Mielczarek 
– Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych numer 
3 w Bełchatowie. Koncep-
cję porozumienia poparł 
również Komendant Powia-
towy Policji w Bełchatowie, 
patronujący prowadzonym 
w szkole klasom licealnym 
o specjalności tzw. „po-
licyjnej”. W uroczystości 
zawarcia umowy o współ-
działaniu komendanta re-
prezentował I Zastępca, mł. 
insp. Karol Mielczarek. 

GW

Zmodernizowane bank-
noty będą zastępowały 
zniszczone lub uszkodzone 
banknoty wycofywane z 
obiegu. Warto zaznaczyć, 
że wszystkie obecnie uży-
wane banknoty beztermi-
nowo pozostaną prawnym 
środkiem płatniczym. Pro-

W obiegu 
są już nowe banknoty
Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu bankno-
ty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.  

jekty graficzne zmoderni-
zowanych banknotów nie 
uległy zmianie, ale zasto-
sowanie nowych zabezpie-
czeń powoduje, że różnice 
pomiędzy banknotami no-
wej i dotychczasowej emisji 
będą widoczne. Najważ-
niejsze zmiany to odkryte 

pole znaku wodnego, wpro-
wadzenie farby opalizującej 
i ulepszone zabezpieczenie 
recto-verso. Jedynie bank-
not o nominale 200 złotych 
na razie nie zostanie zmie-
niony.

MAT

Egzaminy trwały trzy 
dni – od 23 do 25 kwietnia 
br. Pierwszego dnia gimna-
zjaliści zmagali się na eg-
zaminie z testem z historii 
i wiedzy o społeczeństwie 
oraz z języka polskiego. 
Drugiego dnia uczniowie 
rozwiązywali test mate-
matyczno-przyrodniczy. 
W ostatnim dniu 
egzaminu gimna-
zjaliści zmagali się 
ze sprawdzianem z 
języków obcych. 

 P r z y s t ą -
pienie do egzami-
nu jest warunkiem 
ukończenia gimna-
zjum. Jeśli uczeń z 
powodu choroby lub 
ważnych wypad-
ków losowych nie 
mógł przystąpić do 
egzaminu w środę, 
czwartek i piątek, 

Egzamin gimnazjalny 2014
Ponad 370 tysięcy uczniów kończących gimnazjum przystąpiło do egzaminu 
gimnazjalnego.

wówczas będzie go pisać w 
drugim terminie, tj. 2, 3 i 5 
czerwca. Wyniki egzaminu 
są jednym z kryteriów re-
krutacyjnych do szkół po-
nadgimnazjalnych – obok 
ocen szkolnych i szcze-
gólnych osiągnięć. Prace 
gimnazjalistów zostaną 
sprawdzone przez egzami-

natorów, a wyniki przysła-
ne do szkół przez właści-
wą terytorialnie okręgową 
komisję egzaminacyjną. 
Uczniowie otrzymają za-
świadczenia 27 czerw-
ca, wraz ze świadectwem 
szkolnym.

GW 
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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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Biorąc pod uwagę 
obecne zachowanie Rosji, 
czy mamy szansę rozwijać 
się bezkonfliktowo i co na 
to ekonomia?

Przykład Rosji jest tylko 
jednym z wielu przykładów. 
Teoria ekonomii oczywiście 
pokazuje możliwości roz-
woju bezkonfliktowego i w 
tym swoim głównym nurcie, 
nawet przyjmuje takie zało-
żenie, że ludzie, podmio-
ty gospodarcze, politycy, 
przedsiębiorcy, urzędnicy, 
konsumenci, pracownicy, 
wszyscy zachowują się ra-
cjonalnie. A zachowanie ra-
cjonalne nie prowadzi do 
n ie p r z ez w yc ię ż a l nych 
konfliktów. Ekonomia jest 
nauką o rozwiązywaniu 
sprzecznych interesów. Jeśli 
te sprzeczności są rozwią-
zywane metodami niewła-
ściwymi, może to wówczas 
prowadzić do eskalacji kon-
fliktów, a czasami nawet do 
konfliktów zbrojnych. Tego 
typu konfliktów na świe-
cie obecnie trochę mamy i 
z tego punktu widzenia, to 
co się dzieje wokół Ukrainy, 
to nie jest największy pro-
blem, jaki mamy na świe-
cie. Bywały inne przypadki 
aneksji terytoriów, których 

Czy świat może rozwijać się bezkonfliktowo ?
Rozmowa z prof. Grzegorzem Kołodko

nikt nigdy nie uznał, a są w 
tej sprawie rezolucje ON-
Z-u przyjęte, powszechnie 
zaakceptowane, a niereali-
zowane. Np. trwająca cały 
czas od 1967 r. okupacja 
niektórych ziem arabskich 
przez Izrael, czy zajęcie w 
roku 1975 przez Turcję pół-
nocnej części Cypru. Turcja 
dalej jest członkiem NATO 
i obecnie wraz z NATO 
także podejmuje pewne re-
zolucje potępiające Rosję 
za jej niegodziwe wobec 
Krymu działania. Wobec 
tego, jest możliwy rozwój 
bardziej spokojny, ale on 
wymaga innego podejścia 
do wielu stosunków, nie tyl-
ko gospodarczych. Ja jestem 
zasadniczo ekonomistą i 
zawsze dopatruję się tych 
wątków ekonomicznych w 
procesach, które mają miej-
sce. Uważam, że nie można 
zrozumieć tzw. Arabskiej 
Wiosny, wielkiego buntu 
w kilkunastu krajach arab-
skich na północy Afryki i 
na Bliskim Wschodzie, bez 
przyjrzenia się jak olbrzy-
mi był obszar wykluczenia 
społecznego, wielkich nie-
równości, biedy, ale także 
jak daleko tamten system 
był niedemokratyczny, w 
istocie skorumpowany i to 

spowodowało olbrzymią 
irytację ludzi. Ale przede 
wszystkim bieda, masowe 
bezrobocie i  ewidentna nie-
sprawiedliwość w podziale 
dochodów. I uważam, że to 
także leżało u podstaw bun-
tu, który najpierw rozpoczął 
się w Kijowie na Majdanie, 
a potem nabrał innego roz-
miaru. I dzisiaj konflikt czy 
kryzys ukraiński jest w zu-
pełnie innej fazie, ale obser-
wuję przy okazji pewną de-
monizację Rosji, prezydenta 
Putina, pewną rusofobię. Ja 
patrzę na to szerzej. Trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, 
że wycofuje się NATO, a 
dokładnie mówiąc Amery-
kanie, którzy skłonili część 
państw natowskich, w tym 
także niestety Polskę do 
udziału w swojej przygodzie 
wcześniej irackiej, potem 
afgańskiej, na dobrą sprawę 
nie wygrywając tych wojen. 
I pytanie, co z tym zrobić? 
To zmniejsza zapotrzebo-
wanie na wydatki zbroje-
niowe i na broń. Wobec tego 
dobrze jest podbić napięcia 
międzynarodowe i Zachód 
tu też nie jest bez winy, zu-
pełnie niepotrzebnie nad-
miernie reagując na pewne 
zachowania Moskwy czy 
Rosji. Dzisiaj potrzebne są 

twarde negocjacje, rozumna 
dyplomacja, wszystkie inne 
formy, które ratują to, co do-
bre w stosunkach naszych z 
wszystkimi krajami, w tym z 
sąsiadami w szczególności, 
a w tym konkretnym przy-
padku także z Rosją. Jestem 
sceptycznie ustosunkowany 
do sankcji, gdyż moje obser-
wacje z tego co się dzieje i 
działo w innych krajach na 
świecie, są takie, że sankcje 
nie dają tych skutków, któ-
re się zakłada w momencie, 
kiedy są nakładane, a cza-
sami nawet szkodzą tym, 

którzy te sankcje nakłada-
ją. Na zaognianiu sytuacji 
wokół Ukrainy, nastrojów 
czy opinii antyrosyjskich 
również może stracić pol-
ska gospodarka. To jest dla 
nas bardzo ważny, poten-
cjalnie jeszcze ważniejszy 
przyszłościowy partner 
gospodarczy. Trzeba trosz-
czyć się o to, by tych kon-
fliktów było jak najmniej. 
Teoria ekonomii pokazuje 
nam, jak ma wyglądać roz-
wój w miarę bezkonflikto-
wy, a na pewno pokojowy, 
ale rzeczywistość jest inna. 

Rzeczywistość nie rządzi 
się tym, co my piszemy w 
podręcznikach ekonomii, 
tylko grą interesów i kon-
frontacją idei. Idee i interesy 
są najważniejsze, i jak one 
się rozjeżdżają zbyt bardzo, 
to sytuacja ma tendencję do 
wymykania się spod kontro-
li i czasami rozsądek ekono-
miczny jest wtedy spychany 
na dalszy plan, bo inne spra-
wy wydają się ważniejsze, 
choć wcale ważniejsze być 
nie muszą.

                                                                                                                
Wojciech Adam Michalak
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Niewielu z nas wie, że 
ta wybitna postać niero-
zerwalnie jest związana z 
Radomskiem. To właśnie 
w tym mieście 9 paździer-
nika 1921 roku urodził się 
Tadeusz Różewicz. Gdy 
wybuchła wojna, jako 
18-latek wstąpił do Armii 
Krajowej. Po wojnie zdał 
maturę i zaczął studia na 
Wydziale Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Debiutował w 1947 
r. tomem „Niepokój”. Od 
1968 r. Tadeusz Różewicz 
mieszkał we Wrocławiu, 
publikował głównie na ła-
mach „Twórczości”, „Odry” 

W 2014 roku przypada 
100 rocznica urodzin Jana 
Karskiego, legendarnego 
emisariusza, który jako 
pierwszy przekazał przy-
wódcom państw alianckich 
informacje o zagładzie Ży-
dów. „Jubileusz stanowi 
okazję do oddania hołdu 
jednemu z najwybitniej-
szych Polaków XX wieku, 
bohaterowi II wojny świa-
towej, Sprawiedliwemu 
Wśród Narodów Świata, 
obywatelowi Stanów Zjed-
noczonych, Honorowemu 
Obywatelowi Państwa Izra-
el, często dziś określanemu 
jako „człowiek, który chciał 
powstrzymać Holokaust”.” 
– czytamy w uchwale Sej-
mu RP  z dnia 6 grudnia 
2013 r. 

Jan Karski, w rzeczy-
wistości Jan Kozielewski, 
urodził się 24 kwietnia 
1914 roku w Łodzi. Ukoń-
czył prawo i 
dyplomację na 
Un iwe r s y t e -
cie Lwowskim 
oraz Wołyń-
ską Szkołę 
Podchorążych 
Rezerwy. Tuż 
przed wybu-
chem II wojny 
światowej roz-
począł karierę 
dyplomatyczną 
w Minister-
stwie Spraw 
Zagranicznych. 
Po wkrocze-
niu Rosjan na 
wschodnie te-
reny Polski we 
wrześniu 1939 
r. znalazł się 
w sowieckiej 
niewoli. Jed-
nak udało mu 
się zbiec i pod-
jąć działalność 
konspiracyjną. 
Ze względu 
na doskonałą 
pamięć i zna-

Patroni 
2014 roku
Sejm ogłosił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego, Oskara Kolberga oraz św. 
Jana z Dukli. W tym numerze Gazety przybliżymy postać jednego z trzech 
patronów, a mianowicie Jana Karskiego - człowieka, który chciał zatrzymać 
Holokaust.

jomość języków obcych 
powierzono mu obowiązki 
politycznego emisariusza 
władz Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

Dwudziestoośmioletni 
Jan Karski osobiście dostar-
czył w 1942 roku szczegó-
łowe raporty o działaniach 
Niemców wobec ludności 
żydowskiej przedstawi-
cielom władz brytyjskich 
i zaapelował do brytyj-
skiego Ministra Spraw Za-
granicznych Anthony’ego 
Edena oraz przedstawicieli 
mediów o powstrzyma-
nie Holokaustu. W lipcu 
1943 roku, tuż po zagła-
dzie warszawskiego getta, 
Jan Karski dotarł do Wa-
szyngtonu, gdzie spotkał 
się z Prezydentem Stanów 
Zjednoczonych Franklinem 
D. Rooseveltem. Działania 
Karskiego i fakty przed-
stawione w jego raporcie, 

które zebrał przedostając 
się dwukrotnie do getta 
warszawskiego, a następ-
nie w przebraniu strażni-
ka, do niemieckiego obozu 
przejściowego w Izbicy, nie 
spowodowały interwencji 
aliantów.  Po wojnie Jan 
Karski pozostał w USA. O 
swoich doświadczeniach 
napisał książkę pod tytułem 
„Story of a Secret State”, 
wydaną w 1944 roku w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie 
stała się bestsellerem (w 
Polsce została wydana pod 
tytułem „Tajne państwo”). 
Jan Karski zmarł w Wa-
szyngtonie 13 lipca 2000 r. 
w wieku 86 lat. 

Dlatego też Sejm RP w 
uznaniu zasług i przesłania 
tego wielkiego Polaka ogło-
sił rok 2014 Rokiem Jana 
Karskiego.

GW

Zmarł Tadeusz Różewicz
 – wybitna postać związana z Radomskiem
24 kwietnia br. we Wrocławiu w wieku 93 lat zmarł Tadeusz Różewicz - po-
eta, dramatopisarz, scenarzysta filmowy, prozaik, satyryk, jeden z najbardziej 
twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w kraju i na świecie. 

i „Dialogu”. Książki Tade-
usza Różewicza przełożono 
na 49 języków. Był człon-
kiem Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich. Wielokrotnie 
wymieniany jako kandydat 
do Nagrody Nobla. Tade-
usz Różewicz jest również 
Honorowym Obywatelem 
Miasta Radomska, w któ-
rym to cyklicznie orga-
nizowany jest Różewicz 
Open Festiwal - jedyny w 
Polsce festiwal poświęcony 
życiu i twórczości Janusza, 
Tadeusza i Stanisława Ró-
żewiczów. Dla Tadeusza 
Różewicza Radomsko było 
zawsze ważnym i wyjątko-

wym miejscem. „Magicz-
nym naprawdę jest miasto, 
miasteczko, wieś, właściwie 
każda miejscowość, gdzie 
człowiek przyszedł na 
świat. Od tego zaczęło się 
jego życie, gdzie odejdzie 
nie wiadomo, i kiedy. Ale 
odejście nie jest już tak ma-
giczne... Takie miejsce jest 
naprawdę magiczne. Dla 
mnie to jest Radomsko.” 
- tak o swym rodzinnym 
mieście wspominał Tadeusz 
Różewicz na łamach Tygo-
dnika Powszechnego (nr 
48/2008).

PJ

W

W

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Lokale użytkowe w Brzezinach: 
- lokale już od 15 m2,
- możliwość adaptacji,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

3. Lokal użytkowy w Rawie Mazowieckiej: 
- w centrum miasta
- 50 m2

Kontakt: 
502 814 323; 503 77 77 98

Lokale użytkowe do wynajęcia:
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(cena nie obejmuje betonowych płyt) 
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Warto zobaczyć

1. 113 dań siostry Anastazji    Anastazja Pustelnik

2. Chleb i proch wędrówka przez góry Gruzji  Tony Anderson

2. MASA - o kobietach polskiej mafii  Artur Górski

3. Nie bój się żyć. Biografia Ojca J. Badaniego Judyta Syrek

4. Zabić arcyksięcia     Greg King 

5. Róża      Róża Thun

7. Jestem bardzo w rękach Bożych - notatki osobiste Jan Paweł II

8. Rozkwit i upadek rodu Sobieskich  

9. Idąc przez puste Błonie    ks. Józef Tischner

10. Kresowa Atlandyta    Stanisław Nicieja

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
Miłość mi wszystko wyjaśniła

Biblijna przypowieść 
o talentach nigdy nie stra-
ci na aktualności. Oto 
pewien bogaty człowiek, 
udając się w daleką po-
dróż, przekazał sługom 
swój majątek pod opiekę. 

Jeden z podwładnych 
otrzymał pięć talentów, 
drugi dwa, trzeciemu przy-
padł w udziale jeden. Dwaj 
pierwsi puścili talenty w 
obieg, zyskali drugie tyle 
i zostali nagrodzeni przez 
swego pana, gdy wrócił do 
domu. Trzeci sługa zakopał 
swój talent, więc za mar-
notrawstwo został ukarany 
wygnaniem…

Dziś nikt nie ma naj-
mniejszych wątpliwości, że 
największym talentem Ka-
rola Wojtyły było powołanie 
do świętości. Ale przecież i 
innych talentów nie zako-

pał, nie zaniedbał, dzięki 
czemu możemy z wdzięcz-
nością wspominać jego 
zdolności dyplomatyczne, 
studiować przenikliwe roz-
prawy filozoficzne, czy 
wreszcie cieszyć się poezją 
pierwszego Polaka na tronie 
Stolicy Apostolskiej.

C z ę -
sto roz-
p r a w i a 
się o mi-
stycznych 
walorach 
p o e z j i 
wielkiego 
P o l a k a , 
roz wa ża 
się za-
warte w 
niej my-
śli, ale 
warto też 
z w r ó c i ć 

uwagę na śpiewność tej 
frazy. Zrobił to niedawno 
Robert Janson, wszech-
stronny kompozytor i in-
strumentalista, który do 
poezji świętego z Wadowic 
dopisał kruche, melancho-
lijne i chwytające za serce 
melodie.

Anglia, XI wiek. Rob 
Cole (Tom Payne) jako 
dziecko po śmierci rodzi-
ców przygarnięty został 
przez wędrownego znacho-
ra (Stellan Skarsgård). Pod 
jego okiem uczył się reguł 
rządzących światem, a tak-
że opanował podstawy me-
dycznej wiedzy. Spotkanie 
z wędrownych lekarzem 
odmieniło życie chłopca, 
który, dostrzegł on  mło-
dzieńczy talent i zapał, za-
szczepił w nim marzenie o 
medycznych studiach pod 
kierunkiem znanego na 
całym świecie lekarza per-
skich królów Ibn Siny (Ben 
Kingsley). Podejmując de-
cyzję o wyprawie do arab-
skiego Isfahanu, Cole nie 
zdaje sobie sprawy z czeka-
jących go przygód i niebez-
pieczeństw.

Przemierzył świat, by 
zrealizować swe marzenia.

Medicus
Fascynująca opowieść o marzeniach, które potrafiły rozświetlić mroki Śre-
dniowiecza. Adaptacja bestsellerowej powieści Noah Gordona.

Masa 
o kobietach polskiej mafii
Polski świadek koronny 
numer jeden przerywa 
milczenie!

Kim były matki, żony i 
kochanki polskich gangste-
rów?

Wstrząsająca opowieść 
o kobietach w cieniu wiel-
kich mafiosów. Co porabia 
piękna i bezwzględna Inka, 
która wystawiła ministra 
Dębskiego? Poznaj Monikę 
Z, żonę Słowika, damę z za-
miłowaniem do ogromnego 
luksusu i potencjałem ma-
fijnego bossa. Agnieszka R., 
konkubina Świni. Git-falba-

na, czyli prawdziwa kobieta 
mafii. Niewiarygodna hi-
storia pięknej Polki, która 
trzęsła kalabryjską mafią! 
Szaleńczo zakochane? Żąd-
ne sławy i luksusu? A może 
z ambicjami, by wpływać 
na decyzje polskiej mafii?

Wiele osób odradzało 
pisanie tej książki. Ci, o 
których napiszecie, wciąż 
są groźni! – ten argument 
padał najczęściej. Inny był 
taki, że podstarzałym gan-
gsterom należy dać już 
spokój, bo przecież odpo-
kutowali swoje winy, a jeśli 

nawet nie odpokutowali, to 
po co wywlekać stare spra-
wy?

W tej książce znajdują 
się rzeczy niewygodne dla 
wielu – i dla gangsterów, i 
dla biznesmenów, i dla po-
lityków, a nawet dla cele-
brytów. Także dla samego 
Masy, który nie wybiela 
siebie, ale też nie oszczędza 
dawnych kompanów. Inten-
cja była jasna: cała prawda 
i tylko prawda. Nawet jeśli 
nie wszyscy w nią uwierzą.

Artur Górski
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Do wynajęcia magazyny i 
biura w Piotrkowie Tryb. 
Niskie ceny/dowolne po-
wierzchnie. Tel. 502 814 
323

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

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

Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. 

OGŁOSZENIA

7000 zł szybkiej po-
życzki. Błyskawiczna 
decyzja, bez ukrytych 
opłat. Provident 

600 400 288 

(Taryfa wg opłat 
operatora)

Gotuj z nami

Dla 4 osób, czas przygotowania 70 min
Składniki na ciasto:
1,5 szklanki mąki
20 dag masła 
1 szklanka cukru
3 jajka
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
40 dag rabarbaru

Kruszonka
8 łyżek mąki
4 łyżki masła
4 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
Rabarbar kroimy w małe kawałki, zasypujemy 2 

łyżkami cukru i odstawiamy. W tym czasie ucieramy 
masło z cukrem, do uzyskania jednolitej masy. Następ-
nie stopniowo dodajemy jajka i ucieramy. Do całości 
dodajemy mąkę, cukier waniliowy oraz proszek do 
pieczenia i dokładnie mieszamy. Następnie przygoto-
wujemy kruszonkę, łącząc masło z cukrem pudrem i 
mąką. Wykładamy przygotowane ciasto do formy, wy-
łożonej papierem do pieczenia. Na jego powierzchnię 
wykładamy rabarbar i posypujemy kruszonką. Całość 
wstawiamy do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i 
pieczemy ok. godziny. Wystudzone ciasto posypujemy 
cukrem pudrem.

Ciasto 
z rabarbaremAloes to niepozorna ro-

ślina, która nie  tylko ozda-
bia parapety naszych okien, 
ale jest także prawdziwą 
skarbnicą cennych dla zdro-
wia składników. Pochodzi z  
Afryki, a obecnie występu-
je w wielu miejscach naszej 
planety. Posiada wyjątkowe 
właściwości przystosowaw-
cze do trudnych, często 
pustynnych warunków we-
getacji. To dzięki umiejęt-
ności gromadzenia wody, 
aloes w warunkach pustyn-
nych potrafi przetrwać bez 
niej nawet kilka lat. Jednak, 
to nie zdolność przetrwania 
rośliny lecz  jej lecznicze 
właściwości zadecydowały 
o jej popularności. Już sta-
rożytni Egipcjanie i Grecy 
odkryli lecznicze właściwo-
ści tej niezwykłej rośliny. 
Szczególnie cenną częścią 
aloesu są jego szarozielone, 
grube, mięsiste, mieczo-
wate liście, w których za-
warta jest największa ilość 
substancji śluzowych. Ich  
miąższ jest galaretowaty, 
jasnozielony i składa się w 
ponad 90%  z wody, a po-
zostałość to ok. 270 skład-
ników o dużej aktywności 
biologicznej. Roślina ta 
stanowi wyjątkowo bogate 
źródło białek, występują-
cych w postaci najłatwiej 
przyswajalnych aminokwa-

Zielony lek w doniczce
Aloes uznawany jest za „królową roślin leczniczych” z uwagi na zbawienny wpływ na nasz organizm. W 
celach leczniczych wykorzystywany jest świeży miąższ z tych roślin, jego soki lub roztwory. 

sów egzogennych niezbęd-
nych naszemu organizmo-

wi. Miąższ zawiera także 
w swym składzie duże ilo-
ści witamin, między in-
nymi witaminę C, B1, B2, 
B3 oraz beta-karoten oraz 
szereg biopierwiastków, 
tj. potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, sodu, fosforu, 
cynku czy siarki. Sok z alo-
esu jest bogaty w związki 
glikozydowe, jak aloinę i 
biostymulatory. Bogaty i 
urozmaicony skład aloesu 
sprzyja wszechstronnemu 

i korzystnemu działaniu na 
nasz organizm. Między in-

nymi aloes podnosi odpor-
ność organizmu, oczyszcza 
go ze szkodliwych toksyn, 
regeneruje układ nerwowy, 
przyspiesza gojenie ran i 
oparzeń, zapobiega tworze-
niu się kamieni w nerkach, 
wpływa korzystnie na układ 
krążenia oraz zwiększa 
przyswajalność niektórych 
witamin. Jest dobrym le-
kiem stosowanym w zabu-
rzeniach przemiany materii, 
reguluje procesy trawienne 

w organizmie, poprawia 
stan błony śluzowej jelit  

oraz energe-
tyzuje cały 
o r g a n i z m . 
Sok z aloesu 
ze względu 
na posiadane 
właściwości 
bakteriobój-
cze i prze-
c iw b ólowe 
s t o s ow a n y 
jest między 
innymi w 
c h o r o b a c h 
wrzodowych 
żołądka i 
dwunastnicy 
oraz jelita 
grubego. Po-
nadto aloes 
jest także 
składnikiem 
b a l s a m ów, 
żelów lub 

kremów do ciała, ponieważ 
bardzo dobrze nawilża na-
szą skórę. Regeneruje naskó-
rek, łagodzi podrażnienia i 
zaczerwienienia, zwiększa 
mikrokrążenie, przez co 
nasza skóra jest bardziej 
odżywiona i promienna. W 
wyniku tych właściwości 
ma wpływ na opóźnienie 
procesu starzenia się skóry. 
Należy jednak pamiętać, że 
przedawkowanie go może 
mieć przykre skutki. KK 
  

REKLAMA
Mycie: 

dachów, elewacji, 
kostki brukowej; 

impregnacja od 5 zł/m2.
 

Obszar: woj. łódzkie. 
Kontakt: tel. 886338458

paw.ma@wp.pl
Cena - 70.000 zł, wynajem - 
300 zł mc + opłaty
Sprzedam działkę położoną 
w Gorzkowicach przy ulicy 
Działkowej, wymiary: 23m 
x 100m, częściowo poro-
śnieta drzewami (brzoza, 
sosna).
Możliwość doprowadzenia 
wody, kanalizacji i prądu 
(odległość ok.100m). Cena 
75,000.00, tel. 601618714

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

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

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

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

Test: Volkswagen Up! 1.0 75 KM

Up! przełamuje kon-
wencje

Realia rynku motoryza-
cyjnego wciąż się zmienia-
ją. Auta są coraz cięższe, 
coraz bardziej bezpieczne 
(przynajmniej w teorii) i 
coraz droższe. Mają małe, 
turbodoładowane silniki 
o słabej żywotności. Jeśli 
trend się utrzyma, za kil-
ka lat rynek samochodowy 
bardzo się zmieni. W jaki 
sposób? Według jednej 
z teorii ludzie przestaną 
wierzyć reklamom, mar-
ketingowej propagandzie i 
będzie im kompletnie obo-
jętne, co myślą o ich stanie 
posiadania sąsiedzi. Innymi 
słowy, gadżety takie jak sa-
mochód stracą swój prestiż. 
Ludzie będą jeździli autami 
prostymi, praktycznymi, 
nie sprawiającymi proble-
mów. Taki trend ponoć już 
dziś można zaobserwować 
w dużych miastach w kra-
jach rozwiniętych.

Volkswagen Up! to jed-
no z aut, które może służyć 

Miejska nowość
Up! to jeden z lepszych pomysłów grupy Volkswagena z ostatnich lat. To miej-
ski, ekonomiczny samochód o właściwościach jezdnych porównywalnych do 
aut o wiele większych. Jest wygodny i przewozi z punktu A do B. Czego wię-
cej wymagać?

właśnie jako prosta alterna-
tywa dla efektownych, no-
woczesnych pojazdów. Kto 
by pomyślał, że koncern 
VW, promujący auta z ma-
łymi, turbodoładowanymi 
silnikami, naszpikowane 
elektronicznymi rozwiąza-
niami, nagle stworzy takie 

auto. A jednak stało się. Up! 
jest jednym z najlepszych 
wyborów dla osoby szuka-
jącej prostego, wygodnego 
środka transportu.

Powstanie Up’a
Do niedawna w ofercie 

grupy Volkswagena brako-
wało auta konkurencyjne-
go do Citroena C1, czy Kii 
Picanto – taniego, wszech-
stronnego samochodu miej-
skiego. Volkswagen Lupo 
nie był zbyt udanym projek-
tem. Potrzeba było czegoś 
nowoczesnego i jednocze-
śnie niedrogiego.

Tak powstały niemiec-
kie trojaczki - Up, Skoda 
Citigo i Seat Mii, z których 
największą popularność w 
Polsce zdobywa oczywiście 
Skoda. Z powodu dobrej 
oferty flotowej, bazowej 
ceny niższej niż w przy-
padku Volkswagena i Seata 
(mimo, że to auta prawie 
identyczne) oraz kilku in-

nych zalet. Up! od Skody 
różni się jedynie kilkoma 
detalami stylistycznymi, 
dzięki czemu niektórym po 
prostu może się bardziej po-
dobać. 

Dlaczego Up! jest nie-
typowy?

Up! i spółka w momen-
cie debiutu zaoferowały 
coś, czego na rynku nie było 

Krótszy o cały metr Up! 
ma rozstaw osi mniejszy 
tylko o 17 cm. Dzięki temu 
to małe (raczej krótkie i 
dość szerokie) auto ma spo-
ro miejsca w środku i pew-
nie się prowadzi. Zawiesze-
nie jest dość  komfortowe 
– producent mógł sobie na 
to pozwolić. 

Trzycylindrowy silnik 
1.0

Trzycylindro-
wy silnik 1.0 MPI 
ma kilka zalet. Po 
pierwsze można 
zamontować do 
niego instalację 
gazową i jeździć 
za pół darmo. Po 
drugie potrafi 
rozpędzić auto 
do prędkości au-
t o s t r a dow ych . 
Jego kultura pra-
cy jest przyzwo-
ita jak na trzycy-
lindrowca, choć 
koncern przed 
premierą obiecy-
wał coś lepszego. 
Testowana prze-
ze mnie wersja to 
mocniejszy silnik 
o mocy 75 KM. 

Niegdyś jeździłem także 
wersją słabszą - 60 KM. Tak 
naprawdę nie sposób od-
czuć różnicy. Dodatkowych 
15 KM  doda animuszu tyl-

ko na bardzo wysokich ob-
rotach. Podczas testu auto 
spaliło średnio 4,9 l benzy-
ny na 100 km.

Up!, Citigo, Mii - kon-
kurencja będzie rosnąć?

Trojaczki Volkswagena 
wkraczały na rynek pełen 
wysłużonych, znanych od 
lat modeli. Prawdziwego 
konkurenta zyskały do-
piero niedawno, za sprawą 
debiutu nowego Hyundaia 
i10. Jest to auto, oferujące 
podobną przestrzeń pasa-
żerską i trochę większy ba-
gażnik. Czy jeździ równie 
dobrze, co Volkswagen? 
O tym przekonamy się w 
teście. Wkrótce doczeka-
my się także debiutu nowej 
Toyoty Aygo oraz francu-
skiego miejskiego malucha 
Peugeot. 

Cena testowanego prze-
ze mnie egzemplarza Vol-
kswagena Up! to aż 48 tys. 
zł. Wspomnieć należy jed-
nak, że była to wersja bar-
dzo bogato wyposażona. Za 
pięciodrzwiowego Up’a z 
silnikiem o mocy 60 KM i 
z bardzo ubogim wyposaże-
niem zapłacimy ok. 33 tys. 
zł.  To już cena, nad którą 
warto się zastanowić.

Witold Hańczka

REKLAMA

REKLAMA

– dużą przestrzeń wewnątrz 
i stosunkowo dobre osiągi. 
Są w segmencie A samo-
chody, które oferują albo 
jedno, albo drugie. Up! jest 
autem szerszym niż więk-
szość miejskich maluchów. 
1650 mm szerokości pozwa-
lają nie tylko na wygospo-
darowanie miejsca dla pasa-
żerów, ale także na większy 
rozstaw kół, a więc lepsze 
trzymanie się drogi. Up! 
ma bagażnik – prawdziwy 
bagażnik, w którym można 
przewieźć cokolwiek poza 
jedną torbą  z zakupami. 
Przy tym jest to zwarte auto 
o masie nieznacznie prze-
kraczającej 900 kg. 

Porównajmy wymia-
ry VW Up! z klasycznym 
autem segmentu C, czyli 
dużym kompaktem - Sko-
dą Octavią II: Octavia (dł./
szer./wys./rozstaw osi – w 
cm) : 456 / 176 / 145 /257 - 
Up!: 356 / 164 / 148 / 240
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Tomaszów Mazowiecki

Pobili przechodnia
Policjanci z Wydziału Kryminalnego tomaszowskiej komendy zatrzymali 
trzech mężczyzn, którzy pobili przechodnia.

Do zdarzenia doszło 26 
kwietnia 2014 roku po pół-
nocy, przy ul. Jana Pawła II.

Jadący fiatem mężczyź-
ni obrzucili wulgaryzma-
mi idącą chodnikiem parę. 
Przechodzień obruszony za-
chowaniem jadących autem 
mężczyzn rzucił w ich kie-
runku kamieniem. W pew-

nym momencie fiat zatrzy-
mał się, wysiadło z niego 
trzech mężczyzn i podbie-
gło do wspomnianej pary i 
pobiło przechodnia. W tym 
czasie idąca z nim kobieta 
zadzwoniła po policję. Po-
licjanci po kilku  minutach 
namierzyli fiata z krewkimi 
podróżnymi. Wszyscy poza 

siedzącą za kierownicą ko-
bietą byli nietrzeźwi i tra-
fili do policyjnego aresztu. 
Po wytrzeźwieniu dwóch 
mężczyzn w wieku 19 lat 
i ich o rok starszy kompan 
usłyszeli zarzuty pobicia 
zagrożone karą do 3 lat po-
zbawienia wolności.

GW

Skierniewice

Poszukiwany 
dwoma listami gończymi
Skierniewiccy dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego podwójnym listem goń-
czym 37-latka.

19 kwietnia 2014 roku 
około godz.18:30 dyżur-
ny skierniewickiej policji 
skierował patrol do jedne-
go z mieszkań w centrum 
miasta, na interwencję ro-
dzinną. Jednak przed przy-
byciem funkcjonariuszy 
awanturnik uciekł. Kilka-
naście minut później, na 
kolejną interwencję pod 

ten sam adres zostali we-
zwani dzielnicowi. I tym 
razem mężczyzna zdołał 
uciec przed ich przyjazdem. 
Policjanci podejrzewali, 
że ukrywa się w pobliżu i 
po odjechaniu radiowozu 
wraca do domu. Odczekali 
więc chwilę i bez uprzedze-
nia wrócili pod wskazany 
adres. Mężczyzna rzeczy-

wiście wrócił do domu. Po-
czątkowo nie chciał podać 
swoich danych, a później 
podawał się za kogoś inne-
go. Okazało się, że 37-letni 
skierniewiczanin był po-
szukiwany dwoma listami 
gończymi. Sąd zadecydo-
wał o doprowadzeniu za-
trzymanego 37-latka do za-
kładu karnego.           MATRawa Mazowiecka

16-letni napastnicy
26 kwietnia ok. 19-tej dwóch 16-latków pobiło o dwa lata młodszego chłopaka.

O całym zdarzeniu po-
licję jeszcze tego samego 

dnia poinformowała matka 
14-latka. 

37-letnia mieszkanka 
Rawy Mazowieckiej jako 
sprawców pobicia wskaza-
ła dwóch 16-letnich miesz-
kańców powiatu rawskie-
go. Chłopcy bez wyraźnej 
przyczyny pobili 14-latka, 
który m.in. doznał obrażeń 
głowy. Sprawcy zostali za-
trzymani przez policjantów 
i przesłuchani. O ich losie 
zadecyduje sąd dla nielet-
nich. 

MAT

Piotrków Trybunalski
Nocny 
pościg za pijanym kierowcą
Piotrkowscy policjanci po kilkumetrowym pościgu na ulicy Zalesickiej, za-
trzymali pijanego kierowcę.

W świąteczny ponie-
działek około godz. 21.00 
policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego piotr-
kowskiej jednostki policji, 
patrolując ulicę Krakow-
skie Przedmieście chcieli 
zatrzymać do kontroli nis-
sana almerę. Jednak 42-la-
tek kierujący nissanem nie 
zatrzymał się. Skręcił w 
ulicę Zalesicką i kontynu-

ował ucieczkę. Po przeje-
chaniu kilku metrów, kiedy 
policyjny radiowóz był na 
jego wysokości, mężczyzna 
uderzył w bok oznakowanej 
alfy romeo. Jednak to nie 
był koniec pościgu. Męż-
czyzna postanowił konty-
nuować ucieczkę pieszo. 
Stróżom prawa udało się za-
trzymać mężczyznę. 42-la-
tek zachowywał się agre-

sywnie. Badanie wykazało 
w jego organizmie ponad 
2 promile alkoholu. Oka-
zało się także, że kierowca 
nissana miał już wcześniej 
zatrzymane prawo jazdy. W 
wyniku zdarzenia obrażeń 
ciała doznał 28-letni dys-
ponent radiowozu. O losie 
42-latka zdecyduje Sąd. 

GW

Nielegalny tytoń i al-
kohol do obrotu wprowa-
dzał 66-letni ojciec wraz 
z 31-letnim synem. Funk-
cjonariusze w ich domu 
zabezpieczyli: dwa worki 
tzw. krajanki tytoniowej, 
kilkadziesiąt paczek papie-
rosów bez polskich znaków 
akcyzowych, 11-butelek 
pojemności 0,9 litra z al-
koholem, paletozbiornik 
tzw.”mauser” o pojemności 
1000 litrów z resztkami al-
koholu, kilkaset sztuk na-
krętek do butelek, kilkaset 

Opoczno

Nielegalna broń
Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez opoczyńską policję 55-letniemu mężczyź-
nie, u którego zabezpieczono nielegalnie posiadaną broń myśliwską wraz z amunicją.

Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego opoczyńskiej 
policji uzyskali informację, 
że jeden z mieszkańców gmi-
ny Mniszków posiada niele-

galną broń palną myśliwską 
wraz z amunicją.  Okazało 
się, że w szafie w jednym z 
pomieszczeń gospodarczych 
na terenie posesji, 55-latek 

przechowywał trzy sztuki 
broni palnej myśliwskiej tj. 
sztucer wraz z lunetą, dwie 
dubeltówki oraz amunicję. 
Dodatkowo policjanci za-

bezpieczyli dwie wiatrów-
ki, naboje śrutowe do broni 
gładkolufowej, dwa naboje 
typu „breneka”, naboje z 
pociskami gumowymi oraz 
amunicję do sztucera. Pod-
czas sprawdzeń okazało się, 
że jedna z dubeltówek figu-
ruje w policyjnych rejestrach 
jako skradziona w 2003 roku 
podczas włamania na terenie 
powiatu szydłowieckiego w 
województwie mazowiec-
kim. 55-latek został zatrzy-
many i doprowadzony do 
opoczyńskiej komendy po-
licji. Mężczyźnie grozi kara 
od 6 miesięcy do 8 lat pozba-
wienia wolności.   

GW

Opoczno

Nielegalna 
kontrabanda
Opoczyńscy policjanci w jednym z domów ujawnili 
nielegalny alkohol oraz wyroby tytoniowe bez pol-
skich znaków akcyzy.

sztuk opakowań na tytoń 
oraz akcesoria do rozlewa-
nia nielegalnego alkoholu. 
Uszczuplenie podatku kar-
no-skarbowego wstępnie 
oszacowano na kwotę po-
nad 7600 złotych. Dodatko-
wo mężczyźni odpowiedzą 
za nielegalne rozlewanie 
napojów spirytusowych co 
zagrożone jest karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do roku.

MAT
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Byk 21.04 – 20.05
Szykuje się 

większy przypływ 
gotówki. Twoje 
pozytywne nasta-

wienie sprawi, że sukces 
odniesiesz praktycznie w 
każdej dziedzinie życia. W 
zdrowiu duża poprawa. Wy-
gospodaruj trochę czasu dla 
siebie i twoich bliskich. To 
dobry czas na należyty od-
poczynek. Warto pomyśleć 
o urlopie.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
P r z e s i l e n i e 

wiosenne sprawi, 
że poczujesz się 
trochę rozdrażnio-

ny. Nie poddawaj się jednak 
emocjom, bo może dojść do 
niepotrzebnych nieporozu-
mień z otoczeniem. Czeka 
cię nieplanowany wydatek.

Rak  22.06 – 22.07 
Planety za-

pewnią ci optymi-
styczne i beztro-
skie podejście do 

życia. Będzie to czas uda-
nych spotkań towarzyskich 
i relaksu. Rozważ propo-
zycję nowej pracy, bo może 

to być dla ciebie wyjątkowo 
korzystna oferta.

Lew 23.07 – 23.08
Osoby spod 

tego znaku będą 
miały szansę 
podjęcia się du-

żych wyzwań zawodowych. 
Sukces w zasięgu ręki, a to 
dzięki korzystnemu wpły-
wowi Merkurego. W sta-
łych związkach możliwe 
nieporozumienia. 

Panna 24.08 – 23.09
Będziesz teraz 

wyjątkowo podat-
ny na wpływ in-
nych. Nie bierz tak 

bardzo do siebie krytycz-
nych uwag. Więcej czasu 
poświęć na odpoczynek. 
Mogą odezwać się dolegli-
wości alergiczne.

Waga 24.09-23.10
Przed tobą nie-

spodziewane zmia-
ny. W sprawach 
finansowych nie-

znaczna poprawa. Nie lek-
ceważ  zawartych nowych 
znajomości, które warto 
jak najdłużej podtrzymać. 

Pomyśl o wyjeździe i odpo-
czynku.   

Skorpion 24.10 – 22.11
Los w najbliż-

szym czasie nie 
będzie zbyt łaska-
wy. Nie wszystko 

ułoży się pomyślnie. A więc 
cierpliwości a wkrótce na-
dejdą lepsze dni. Kontakty 
z przyjaciółmi ostatnio ule-
gły oziębieniu i czas naj-
wyższy to zmienić. 

Strzelec 23.11 – 21.12
W pracy na-

tłok pilnych 
spraw do zała-
twienia. Dobry 

czas na rozmowę dotyczącą 
podwyżki lub awansu. W 
życiu towarzyskim  znaj-
dziesz się w centrum za-
interesowania. Gwiazdy 
sprzyjają twoim pomysłom.

Koziorożec 22.12 – 20.01
W nadchodzą-

cym czasie spo-
dziewaj się przy-
pływu gotówki. 
Wpływy Marsa i 

Jowisza pomogą odwró-
cić złą passę w interesach. 
W życiu uczuciowym jest 
szansa na nową miłość lub 
prawdziwą przyjaźń.

Wodnik 21.01 – 19.02
W podejmo-

waniu decyzji 
f i n a n s o w y c h 
bądź wyjątkowo 

ostrożny. Przemęczenie 
pracą nadwyręża odpor-
ność twojego organizmu. 
Przed tobą ciekawy wyjazd 
i związana z nim nowa, bar-
dzo obiecująca znajomość. 

 
Ryby 20.02 – 20.03

Dobry czas 
na rozkręcenie 
interesu, więc do 
dzieła i realizuj 

swoje zawodowe marzenia. 
Wszystko co robisz, rób z 
umiarem. Dbaj o zdrowie, 
szczególnie o stawy i kości, 
bo możesz być podatny na 
kontuzje.

Baran 21.03 – 20.04
Nadszedł dobry 

czas na realizację 
odważnych pomy-
słów. Intuicja cię 

nie zawiedzie. W sprawach 
finansowych los będzie ci 
sprzyjał. Możesz pozwolić 
sobie na większe wydatki i 
odrobinę szaleństwa.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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HOROSKOP

Rozmawia dwóch górali:
- Baco, a jeśli bym się przespał z waszą żoną, to jak by my 

wtedy byli? Kumy? Szwagry?
- Wtedy to by my byli kwita.

  

Żona robi wyrzuty mężowi: 
- Obiecałeś mi, że staniesz się innym człowiekiem. A ty 

wciąż pijesz! 
- Naprawdę stałem się innym człowiekiem. Tylko, że on też 

pije...

  

Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze boli mnie wątroba. 

- A pije pan? - pyta lekarz 
- Piję, ale nie pomaga.

***

Blondynka idzie ulicą z rozpiętą bluzką i wystającą prawą 
piersią. Zatrzymuje ją policjant i mówi: 

- Proszę pani, czy pani ma świadomość, że mogę panią 
zatrzymać za obnażanie się publiczne? 

- Ale dlaczego? - pyta blondynka.  
- Bo idzie pani z wystającą prawą piersią.  

Blondynka patrzy w dół i woła: 
- O mój Boże! Znowu zostawiłam dziecko w autobusie! 
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egipska
- m.in.
szarań-
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dymny
lub bez-
dymny

zespół z
deficy-

tem
uwagi

starożyt-
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