
Wieści
Gazeta Regionalna 22

.0
5-

05
.0

6 
20

15
 r.

Eg
ze

m
pl

ar
z b

ez
pł

at
ny

Łódź, Zgierz, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki,  
Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny

W
yd

an
ie

 A

ISSN 2300-7516

Łó
dź

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45 1989 r.

Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki, 

REKLAMA

Energooszczędne 
domy 

kanadyjskie 
w trzy miesiące

tel. 501 242 798 
www.kanadyjski.com

Rawa 
Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Powołali komitet sterujący

14.05.br. w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie komitetu sterują-
cego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia 
Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”. Szerzej na str. 8.

Surowe kary 
dla kierowców
Od 18 maja br. obowiązują surowsze kary dla pira-
tów drogowych i pijanych kierowców.

Szerzej na str. 2.

Łódź

Nielegalny 
handel bronią
Policjanci łódzkiego Zarządu CBŚ Policji zatrzyma-
li 4 osoby, które podejrzane są o nielegalne posia-
danie i handel bronią. Szerzej na str. 14.

Bełchatów
PGE GiEK S.A. partnerem SAN
Społeczna Akademia Nauk zyskała potężnego i cenionego partnera. Beł-
chatowski wydział uczelni podpisał porozumienie o współpracy z PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Szerzej na str. 9.

Poniżej omówimy wy-
brane zmiany w przepisach 
ruchu drogowego. Jedną ze 
zmian jest utrata prawa jaz-
dy w przypadku, gdy prze-
kroczysz prędkość o więcej 

niż 50 km/h lub przewie-
ziesz zbyt dużą liczbę pasa-
żerów. Zgodnie z nowymi 
przepisami kierowcom, któ-
rzy przekroczą dozwoloną 
prędkość o więcej niż 50 
km/h w obszarze zabudowa-
nym, prawo jazdy zostanie 
odebrane na 3 miesiące. 

Gry i zabawy 
przyrodnicze 
na świeżym
powietrzu
14 i 18 maja 2015 r.  
w siedzibie Biblioteki 
Pedagogicznej w Ra-
wie Mazowieckiej od-
było się seminarium 
pn. „Gry i zabawy przy-
rodniczo-ekologiczne  
w edukacji przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej”.

Szerzej na str. 3.

Zgierz
Andrzej 
Supron 
z wizytą 
w Zgierzu
Andrzej Supron, mistrz 
świata i Europy a także 
wicemistrz olimpijski w 
zapasach gościł na po-
czątku maja w Zgierzu. 
Znakomity polski zapa-
śnik spotkał się z mło-
dzieżą z Gimnazjum nr 3 
z Oddziałem Integracyj-
nym im. A. Mickiewicza 
w Zgierzu.

Szerzej na str. 7.

Opoczno
Tajemnicza 
śmierć
Zarzut nieumyślnego 
spowodowania śmierci 
swojej partnerki usły-
szał 40-letni mieszka-
niec Opoczna. 

Szerzej na str. 14.
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Bełchatów
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DACHY

PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

DACHYDACHY
HURTOWNIA

  8% materiał + usługa VAT

 GONTY BITUMICZNE
   BLACHODACHÓWKA
      DACHÓWKA
         RYNNY
            TARCICA BUDOWLANA
               AKCESORIA
                 USŁUGI DEKARSKIE

www.mluksus.pl

To już piąte energetycz-
ne spotkanie ok. 65  foto-
grafików z siedmiu krajów 
Europy (Belgia, Bułgaria, 
Czechy, Litwa, Niemcy, Pol-
ska i Słowacja). Uczestnicy 
warsztatów odbędą zajęcia 
w grupach tematycznych, 
będą również zwiedzać  
i fotografować Elektrownię  
i Kopalnię Bełchatów, okolice 
Tomaszowa Mazowieckiego 
i Bełchatowa. Popołudniami 
będą prezentacje, wykłady i 
dyskusje. Opiekę nad uczest-
nikami warsztatów będą 
sprawować członkowie Beł-
chatowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, organizatora 
warsztatów. Część zajęć od-
bywać się będzie na obiektach 
Miejskiego Centrum Kultury  
w Bełchatowie - współorga-
nizatora warsztatów. Warsz-
taty odbędą się dzięki wspar-
ciu finansowemu Miasta  
i Starostwa Bełchatów a także 
PGE GiEK SA.

Warsztaty 
Fotograficzne ENERGIA 2015
Od 5 do 7 czerwca 2015 roku w Bełchatowie odbędą się Międzynarodowe 
Warsztaty Fotograficzne ENERGIA 2015.

kredyty

niskie
raty

także z komornikiem

tel. 44 618 12 45
tel. 44 618 12 46

Piotrków Trybunalski ul. Toruńska 2

niezależnie od BIK
bez opłat wstępnych
na spłatę US, ZUS i KRD

szybka
decyzja

możliwość zawieszenia
 spłaty rat

Poniżej omówimy wy-
brane zmiany w przepisach 
ruchu drogowego. Jedną ze 
zmian jest utrata prawa jaz-
dy w przypadku, gdy prze-
kroczysz prędkość o więcej 
niż 50 km/h lub przewie-
ziesz zbyt dużą liczbę pasa-
żerów. Zgodnie z nowymi 
przepisami kierowcom, któ-
rzy przekroczą dozwoloną 
prędkość o więcej niż 50 

Surowe kary dla kierowców
Od 18 maja br. obowiązują surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych 
kierowców.

km/h w obszarze zabudowa-
nym, prawo jazdy zostanie 
odebrane na 3 miesiące. Na 
ten sam okres uprawnienia 
do prowadzenia pojazda-
mi utracą kierowcy, którzy 
przewożą zbyt dużą liczbę 
osób (przekraczającą liczbę 
miejsc określoną w dowo-
dzie rejestracyjnym).

 W nowych prze-
pisach zaostrzono kary dla 

pijanych kierowców oraz 
tych, którzy pod wpływem 
alkoholu spowodowali wy-
padek drogowy. Okres, na 
jaki orzekany jest zakaz 
prowadzenia pojazdów zo-
stał wydłużony z 10 do 15 
lat, minimalną karą będą 3 
lata. Osoby kierujące pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości 
będą musiały się także li-
czyć z wysokimi karami fi-
nansowymi. Niezależnie od 
orzeczonej kary, sąd będzie 
obligatoryjnie stosował karę 
w wysokości nie mniejszej 
niż 5 tys. złotych, w przy-
padku osoby, którą złapa-
no po raz pierwszy oraz 
nie mniejszej niż 10 tys. zł, 
dla recydywistów. Nowe 
przepisy przewidują także 
możliwość zmiany przez 
sąd orzeczonego wcześniej 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów na konieczność posia-
dania blokady alkoholowej 
tzw. alkolocka w pojeździe. 
Z takiej możliwości będzie 
można skorzystać dopiero 
po upływie połowy zaka-
zu, a w przypadku gdy za-
kaz prowadzenia pojazdów 
orzeczono dożywotnio, po 
upływie co najmniej 10 lat. 

 Co ważne prowa-
dzenie pojazdu po utracie 
uprawnień będzie od 18 
maja przestępstwem. Bę-
dzie za to grozić grzywna, 
ograniczenie wolności lub 
pozbawienie wolności do 2 
lat. Do tej pory kierowanie 
bez uprawnień było wykro-
czeniem. Warto zaznaczyć, 
że nowa ustawa wprowadza 
także zaostrzenie przepisów 
wobec młodych kierowców. 

JP na podst. MSW

REKLAMA

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl W
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Szkolenie dla nauczy-
cieli odbędzie się we wto-
rek, 26 maja br.,  o godzinie 
09:00, w siedzibie Inspekto-
ratu ZUS w Piotrkowie Try-
bunalskim, ul. Armii Krajo-
wej 9 (sala nr 224, II piętro). 

Na szkoleniu będzie 
można uzyskać odpowie-
dzi m.in. na następujące 
pytania: Czy świadczenie 

Bezpłatne szkolenia ZUS
ZUS organizuje bezpłatne szkolenia. W Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się 
szkolenie na temat świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli a w Skier-
niewicach na temat wdrożenia nowego programu Interaktywny Płatnik Plus.

kompensacyjne przysługuje 
wszystkim osobom zatrud-
nionym w oświacie? Jeżeli 
nauczyciel spełnia warun-
ki i chce przejść na takie 
świadczenie to co powinien 
zrobić? Jak obliczane jest 
świadczenie kompensacyj-
ne? Czy można jednocze-
śnie pracować i pobierać 
świadczenie kompensacyj-

REKLAMA

ne? Zgłoszenia  przyjmo-
wane są pod numerem tele-
fonu: 44646 85 14 w godz. 
8:00 – 15:00   

 Z kolei Skiernie-
wicki Inspektorat Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
w związku z dużym zainte-
resowaniem ze strony klien-
tów organizuje dla wszyst-
kich zainteresowanych 
bezpłatne szkolenie poświę-
cone nowemu programowi 
Interaktywny Płatnik Plus 
(IPP). Szkolenie odbędzie 
się w środę, 27 maja 2015 
roku o godzinie 10:00, w 
siedzibie  Inspektoratu ZUS 
w Skierniewicach , Al. Nie-
podległości 5, sala 116. 
Zgłoszenia na szkolenie 
przyjmowane są  pod nume-
rem telefonu: (46) 832 27 52 
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8:00 – 15:00. 

MAT

Wychowanie przed-
szkolne i wczesnoszkolne 
ma szczególne znacze-
nie w edukacji dziecka. 
Powodzenie uzyskane w 
tym okresie w znacznym 
stopniu rzutuje na postępy  
w nauce w starszych kla-
sach. Efekty nauczania i wy-
chowania wzrastają, jeżeli 
nauczyciel potrafi we wła-
ściwym momencie procesu 
dydaktycznego wykorzystać 
pewne naturalne cechy psy-
chiki dziecka. Nauczycie-
le edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej  poprzez 
seminarium „Gry i zabawy 
przyrodniczo-ekologiczne 
w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej”, które 
miało miejsce 14 i 18 maja 
2015 r. w siedzibie Biblio-
teki Pedagogicznej w Ra-
wie Mazowieckiej, poznali 
gry i zabawy sprzyjające 
efektywnej realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowaw-
czych  okresu przedszkol-
nego i wczesnoszkolnego. 
Agnieszka Dąbrowska - 
konsultant ds. przedmiotów 
przyrodniczych, edukacji 
regionalnej i europejskiej 
WODN  w Skierniewicach 
podczas seminarium omó-

Rawa Mazowiecka  
Gry i zabawy 
przyrodnicze na świeżym powietrzu
14 i 18 maja 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowiec-
kiej odbyło się seminarium pn. „Gry i zabawy przyrodniczo-ekologiczne w 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

wiła  następujące kwestie: 
miejsce edukacji ekolo-
gicznej w zapisach podsta-
wy programowej, rolę gier 
i zabaw w edukacji, oraz 
przeprowadziła na świeżym 
powietrzu, na terenie zie-
lonym przed biblioteką gry  
i zabawy terenowe: sporto-

we, muzyczne  i artystyczne.                                                                                                                                    
Dla uczestników przygoto-
wana została również wy-
stawa publikacji dotycząca 
tematu, oraz zestawienie 
bibliograficzne. 

Małgorzata Piekut
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Marsze dla Życia i Ro-
dziny są manifestacją przy-
wiązania do wartości rodzin-
nych i szacunku dla życia 
ludzkiego. Imprezę wyróżnia 
jej afirmatywny charakter, 
ponieważ Marsze to przede 
wszystkim święto rodzin, 
stanowiące okazję do tego, 
by publicznie manifestować 
radość z posiadania rodziny. 
– To również sposobność, 
by spotkać osoby, z którymi 

Marsze dla Życia i Rodziny
W ostatnią niedzielę maja ulicami polskich miast przejdą Marsze dla Życia  
i Rodziny. Tematem tegorocznych Marszów jest troska rodziców o wychowa-
nie i edukację swoich dzieci.

dzielimy te same wartości. 
Uczestniczą w nich przede 
wszystkim młode rodziny  
z dziećmi, ale także różnego 
rodzaju ruchy i stowarzy-
szenia – wyjaśnia Jarosław 
Kniołek, koordynator wyda-
rzenia. Jednak Marsze, to nie 
tylko kolorowy korowód. To 
również dobitna odpowiedź 
na najważniejsze wyzwania 
naszych czasów. Tematem 
tegorocznych Marszów jest 

troska rodziców o wychowa-
nie i edukację swoich dzieci. 
Organizatorzy wydarzenia 
chcą przypomnieć, że rodzi-
ce mają prawo i obowiązek 
wychowania dzieci zgodnie 
ze swoimi przekonaniami. 
– Pragniemy również zwró-
cić uwagę na potrzebę coraz 
lepszej współpracy szkół  
z rodzicami uczniów w za-
kresie wychowania i przeka-
zywania młodemu pokoleniu 

spójnego systemu wartości. 
Wychowanie oparte na pod-
stawach wyrosłych z euro-
pejskiego kręgu kulturowe-
go, u którego podstaw leży 
odpowiedzialność, wartość 
rodziny oraz szacunek dla 
życia, daje gwarancję przy-
gotowania młodych ludzi do 
podjęcia odpowiedzialności 
za własną rodzinę, kraj i ży-
cie społeczne – tłumaczy Pa-
weł Kwaśniak, prezes Cen-
trum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodziny.

W ubiegłym roku Marsze 
dla Życia i Rodziny zorga-
nizowane były w 123 mia-
stach.                         PAT

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej przy-
gotowało projekt ustawy 
wprowadzającej e-zwol-
nienia. Zgodnie z nim, od 
przyszłego roku lekarz nie 
będzie musiał już wypisy-
wać papierowych druków  

E-zwolnienia
Powoli kończy się era papierowych zwolnień. Od przyszłego roku zastąpią je 
zwolnienia elektroniczne.

i przekazywać ich oryginału 
do ZUS, a kopii do praco-
dawcy. Zarówno ZUS, jak i 
pracodawca, dostaną infor-
mację o zwolnieniu lekar-
skim drogą elektroniczną.

Przez pierwsze 2 lata 
będzie obowiązywał okres 

przejściowy, zgodnie z któ-
rym obok elektronicznych 
zwolnień, nadal będą ho-
norowane tradycyjne pa-
pierowe druki. Od 2017 r. 
obowiązywać będą już wy-
łącznie e-zwolnienia.

Jak informuje Mini-

sterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, wprowadzenie 
e-zwolnień ma zredukować 
koszty i wyeliminować nad-
użycia. Obecnie w przypad-
ku krótkookresowych zwol-
nień lekarskich kontrola 
ZUS była praktycznie nie-
możliwa. Zanim zwolnienie 
trafiało fizycznie do ZUS 
często kończył się okres, na 
który zostało wystawione. 
Teraz ZUS będzie mógł je 
natychmiast zweryfikować.

PAT
REKLAMA

REKRUTACJA TRWA!
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Czepkowanie to uro-
czystość w trakcie której 
studenci otrzymują czepek - 
symbol zawodu pielęgniar-
ki. Studenci złożyli także 
przysięgę, w której zapew-
niali o niesieniu pomocy 
ludziom chorym i potrze-
bującym. Dziekan Jolanta 
Emanuel podkreśliła, że: 
„Pielęgniarstwo to służba 
Bogu przez niesienie pomo-
cy i ulgi człowiekowi”.

 Honorowym go-
ściem uroczystości była 
Wacława Kamieńska - ne-
storka pielęgniarstwa, która 

Piotrków Trybunalski

Uroczystość Czepkowania w WSPS
12 maja jest obchodzony Dzień Pielęgniarki. Z tej okazji w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego  
w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość czepkowania studentów I roku Wydziału Pielęgniarstwa.

w czasie II wojny światowej 
pomagała głodnym, chorym 
i cierpiącym. Organizowała 
Szpital polowy dla rannych 
żołnierzy, a także Polski 
Czerwony Krzyż, w którym 
działa do dziś. Za zasługi 
dla rozwoju pielęgniarstwa 
otrzymała w 1993 r. najwyż-
sze międzynarodowe odzna-
czenie - medal im. Florence 
Nightingale. Osoba Wacła-
wy Kamieńskiej związana 
jest z uczelnią od począt-

REKLAMA

Ekspert radzi
Umowa zlecenia 
a umowa o pracę

Kontynuując temat 
związany z zasadami 
i możliwymi formami 
świadczenia pracy, wspo-
mnieliśmy poprzednim 
razem o tym, że może 
odbywać się ona w opar-
ciu o umowę o pracę, lub  
w o oparciu  umowę cy-
wilnoprawną np. zlecenia. 
Należy jednak w tym miej-
scu zaznaczyć, że umowa 
zlecenia nie jest jedyną 
formą umowy alternatyw-
nej dla umowy o pracę, 
jaką możemy zawrzeć  
z pracodawcą w celu pod-
jęcia się wykonania okre-
ślonej pracy.

Obok popularnej umo-
wy zlecenia dużą popular-
nością cieszy się również 
umowa o dzieło. Warto za-
tem wiedzieć, na czym po-
legają podstawowe różni-
ce między tymi umowami  
i w jakich sytuacjach za-
sadne podpisanie jest jed-
nej, lub drugiej.

Zwykło się przyjmo-
wać, że umowa zlecenia 
jest umową należytego 
starania a umowa o dzie-
ło nazywana jest często 
umową rezultatu. Wynika 
to z podstawowych różnic 
między nimi a sprowadza-
jących się do określenia  
w umowie tego, co jest lub 
będzie jej przedmiotem.

Przy umowie zlecenia 
przedmiotem umowy bę-
dzie świadczenie usługi 
lub wykonywanie czyn-
ności prawnych, często 
zresztą umowa o świad-
czenie usług, utożsamia-
na jest właśnie z umową 
zlecenia. Przy umowie 
zlecenia nie jest istotne 
kto będzie zlecenie wyko-
nywał, (chyba że umowa 
będzie stanowić inaczej), 
czy w jaki sposób, ważne 
jest, aby zlecenie zostało 
wykonane w terminie np. 
wykonanie co piątek okre-
ślonych pieczątek.

Z kolei przedmiotem 
umowy o dzieło jest wy-
konanie, przez przyjmu-
jącego zamówienie, kon-
kretnego dzieła – dlatego 
też umowa nazywana jest 
często umową rezultatu. 

Zamawiającemu zależy, 
aby wykonane dzieło po-
siadało określone cechy, 
w praktyce ważne jest 
również wykonanie go 
przez określoną osobę. 
Ze słowem dzieło nieko-
niecznie utożsamiać mu-
simy przedmiot sztuki, 
ale stworzenie konkretnej 
materialnej lub niemate-
rialnej rzeczy. Może być 
to zatem ułożenie płytek 
w łazience, ścięcie wło-
sów przez danego fryzje-
ra w określony sposób, 
tłumaczenie książki, pod-
cięcie żywopłotu zgodnie 
z życzeniem właściciela. 
Rzeczy te powstają wedle 
ściśle określonych wska-
zówek lub z określonych 
materiałów, i posiadają ce-
chy określonego rezultatu 
wynikającego z opisu lub 
projektu. Dziełem będzie 
zatem każdy zindywi-
dualizowany twór pracy  
o określonych cechach  
a czym więcej cech zindy-
widualizujemy w umowie 
o dzieło, tym będzie mniej 
wątpliwości co do jej cha-
rakteru.

Przy zleceniu rezul-
tat może nie zostać osią-
gnięty, ale obowiązkiem 
zleceniobiorcy jest takie 
działanie, aby do tego 
celu doprowadzić np. 
podpisanie określonej ilo-
ści umów handlowych, 
ochrona obiektu, szycie 
spodni według różnych 
wzorów, jednak uszycie 
trzech par spodni na mia-
rę, będzie mogło już mieć 
cechy umowy o dzieło.

Ponadto umowa zle-
cenia może być umową 
terminową, przewidującą 
dodatkowo zasady wy-
powiedzenia jej lub roz-
wiązania, przy umowie  
o dzieło takiego wymogu 
być nie musi, trzeba je-
dynie wskazać, do kiedy 
dzieło ma być ukończo-
ne. Umowa o dzieło ma 
zwykle charakter jedno-
razowy, nie prowadzi do 
nawiązania trwałej więzi 
prawnej między stronami.

Adwokat 
Agnieszka Bienias

ku jej istnienia. Podczas 
uroczystości czepkowania 
Kanclerz Łukasz Janik wrę-
czył nestorce pielęgniarstwa 
dyplom uznania za okazanie 
najpiękniejszej postawy pie-
lęgniarki.

 W dniu święta pie-
lęgniarek uczelnia zachęcała 
do kształcenia w tym zawo-
dzie, gdyż potrzeby na ryn-
ku pracy wskazują na brak 
personelu pielęgniarskiego.

Dotychczas studenci  
z zagranicy mogli pracować 
w Polsce bez konieczności 
uzyskania zezwolenia tylko 
w trakcie trzech miesięcy wa-
kacyjnych. Przedłużenie tego 
okresu wymagało uzyskania 
zezwolenia, o które wystę-
pował pracodawca studenta  
i dotyczyło to wyłącznie okre-
ślonego stanowiska pracy. 
Jak informuje Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, nowe przepisy pozwalają 
obcokrajowcom pracować  
w Polsce przez cały okres 
ważności wizy studenckiej, 
czyli przez pełny rok. Zmiana 

Ułatwienia 
dla zagranicznych studentów
To z pewnością dobra wiadomość dla zagranicz-
nych studentów studiujących w Polsce. Od maja 
br. będą mogli pracować cały rok bez konieczności 
uzyskiwania zezwolenia na pracę.

dotyczy wszystkich studen-
tów studiów stacjonarnych 
pierwszego, drugiego i trze-
ciego stopnia oraz jednoli-
tych studiów magisterskich, 
którzy przebywają w Polsce 
na podstawie wizy studenc-
kiej. Studenci przebywający 
w Polsce na podstawie po-
zwolenia na pobyt czasowy 
już są objęci zwolnieniem  
z wymogu posiadania po-
zwolenia na pracę.

W ten sposób minister-
stwo chce zachęcić do studio-
wania w Polsce obcokrajow-
ców. Na polskich uczelniach 
kształci się obecnie ok. 46 
tys. obcokrajowców.

Decyzja Zarządu Dróg  
i Transportu została podjęta 
w oparciu o duże uchybienia 
formalne, których nie speł-
nia zwycięzca przetargu. Fir-
ma BikeU, która w przetargu 
okazała się najlepsza nie ma 
wymaganego doświadcze-
nia w przeprowadzaniu po-
dobnych działań. Do ZDiT 
wpłynęły również informa-
cje od firmy, która na etapie 
składania ofert deklarowała 
pomoc, iż nie współpracuje 
ze zwycięską firmą od wrze-
śnia ubiegłego roku. Firma 
BikeU nie składa jednak 
broni i w związku z decyzją 
ZDiT złożyła odwołanie.  
Z dużym prawdopodobień-
stwem należy zakładać, iż 
ZDiT będzie zmierzał do 
tego, aby unieważnić postę-

Łódź bez 
Roweru Miejskiego? 
W tym roku Łódź nie uruchomi Roweru Miejskiego. 
Zarząd Dróg i Transportu unieważnił decyzję na re-
alizację tego projektu przez firmę BikeU. Zwycięz-
ca przetargu złożył odwołanie w tej sprawie. 

powanie przetargowe. Od 
tego zresztą również firmie 
BikeU będzie przysługiwało 
prawo złożenia odwołania. 
Decyzję w tej sprawie wyda 
Krajowa Izba Odwoławcza. 
W związku z tym, łodzianie 
najprawdopodobniej naj-
wcześniej roweru miejskie-
go doczekają się w przy-
szłym roku. 

Pomysł projektu Roweru 
Miejskiego w Łodzi po raz 
pierwszy pojawił się w 2008 
roku. Przetarg obejmował 
wykonanie oraz obsługę sta-
cji na określonym odcinku 
w mieście. Sama idea tego 
przedsięwzięcia zakłada, 
iż w Łodzi powstałoby kil-
kadziesiąt stacji a do wy-
pożyczenia byłoby kilkaset 
rowerów.

DR
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95-100 Zgierz, 
ul. Dąbrowskiego 6/8 

tel. 42 717 13 63, 
kom 509 311 905

www.oknazgierz.pl

OKNA PVC
DRZWI
PARAPETY
BRAMY 
GARAŻOWE
ROLETY 
ŻALUZJE
MOSKITIERY

NAJLEPSZA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ!!!

SPRZEDAŻ 

MONTAŻ 

RATY!!!

7dni
w tygodniu

czynne
Czynne codziennie 9.00 - 20.00

Startery
Doładowania

Ładowarki 
do telefonów

Karty pamięci
Usługi ksero

POD ZASTAW!

ZŁOTO I SREBRO, SKUP I SPRZEDAŻ

ZGIERZ ul. 1-go Maja 33/40 lok. 51 

tel. 42 298 70 25; gg 45217962

zgierz@innex.pl

Znajdziesz nas również na Facebooku

REKLAMA

Ikona polskich zapasów 
z przełomu lat 70. i 80. ubie-
głego stulecia – Andrzej Su-
pron - spotkał się z uczniami 
Gimnazjum Nr 3 z Oddzia-
łem Integracyjnym im. A. 
Mickiewicza w nagrodę za 
aktywność szkoły podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów 
w Zapasach. Przypomnijmy, 
iż ta impreza sportowa odby-
ła się w Zgierzu pod koniec 
kwietnia. Co istotne, sam 
Andrzej Supron zapropono-
wał, iż w ten sposób nagro-
dzi szkołę, która w sposób 
najciekawszy zaprezentuje 
się podczas mistrzostw. Za-

Andrzej Supron 
z wizytą w Zgierzu
Andrzej Supron, mistrz świata i Europy a także wicemistrz olimpijski w zapa-
sach gościł na początku maja w Zgierzu. Znakomity polski zapaśnik spotkał 
się z młodzieżą z Gimnazjum nr 3 z Oddziałem Integracyjnym im. A. Mickiewi-
cza w Zgierzu.

szczyt ten przypadł miastu 
Zgierz.

Spotkanie ze zgierską 
młodzieżą rozpoczęło się od 
pokazu zapaśniczego, który 
wykonali zawodnicy Zgier-
skiego Towarzystwa Zapa-
śniczego. Podczas pokazu 
nie zabrakło rozgrzewki, 
przewrotów a także bardzo 
efektownych rzutów. Odby-
ły się również pokazy walk 
zapaśniczych. Kolejną od-
słoną spotkania była krótka 
opowieść byłego sportowca 
odnośnie przebiegu jego ka-
riery sportowej. 63-letni za-
służony dla polskiego spor-

tu warszawianin w swojej 
przemowie odnosił się także 
do wielu zagadnień związa-
nych ze sportem. W kolejnej 
części tego nietuzinkowego 
spotkania była możliwość 
zadawania pytań gościowi. 

W spotkaniu ze srebr-
nym medalistą Igrzysk 
Olimpijskich z Moskwy 
w 1980 roku udział wziął 
Prezydent Miasta Zgierza, 
Przemysław Staniszewski  
a także Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Młodzieży Urzę-
du Miasta Zgierza, Marek 
Lipiec. 

DR

Uroczystość, która zgro-
madziła wielu znakomitych 
gości, była okazją do wrę-
czenia awansów na wyższe 
stanowiska bibliotekarskie. 
Podczas spotkania Dorota 
Abramczyk, Dyrektor Miej-
sko-Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Zgierzu, 
wręczyła awanse na stano-
wisko starszego kustosza  
Renacie Stępień oraz Iwo-
nie Kaźmierskiej. Ponadto 
Renata Stępień odebrała 
Medal „W Dowód Uznania”  
w związku z zasługami dla 

Bibliotekarze obchodzili swoje święto
XI Zgierskie Dni Bibliotekarza odbyły się w czytelni Biblioteki Głównej w Zgie-
rzu. Uroczystość miała miejsce 14 maja i wiązała się z Ogólnopolskim Dniem 
Bibliotekarza i Bibliotek, który obchodzony jest 8 maja.

bibliotekarstwa polskiego  
i Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich. Awans na sta-
nowisko kustosza uzyskały 
Anna Królak-Kawałek oraz 
Agnieszka Lewandowska, 
natomiast Małgorzata Czy-
żewska otrzymała awans 
na starszego bibliotekarza. 
Podczas uroczystości Do-
rota Abramczyk, Dyrektor 
Miejsko-Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Zgie-
rzu, otrzymała tytuł Łódz-
kiego Bibliotekarza Roku 
2014, który zdobyty został 

w plebiscycie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich. 

W święcie zgierskich 
bibliotekarzy uczestniczył 
Przemysław Staniszewski, 
Prezydent Miasta Zgierza. 
Pogratulował on wszyst-
kim bibliotekarzom, którzy 
otrzymali awanse oraz na-
grody a także serdecznie 
podziękował za trud, jaki 
podejmują w codziennej 
pracy na rzecz czytelnictwa 
w Zgierzu. 

DR

Cykl spotkań dla osób 
starszych przeprowadziła 
nadkom. Liliana Garczyń-
ska z Komendy Powiatowej 
Policji w Zgierzu. Na przeło-
mie lutego i marca spotkała 
się ze zgierskim kołem se-
niorów, które prowadzone 
jest przez Mirkę Kalisiak 
oraz Klubem Seniora przy 
parafii Matki Bożej Dobrej 
Rady w Zgierzu. Ponadto do 
cyklu spotkań włączone były 
spotkania z pensjonariusza-
mi Domu Dziennego Pobytu 
w Zgierzu oraz członkami 
Stowarzyszenia „Senior”  
w Głownie. 

Spotkania o bezpieczeństwie
Czas podsumować cykl spotkań Bezpieczny Senior, który organizowany był 
w ramach kampanii Wspólne Osiedla. W lutym i marcu Komenda Powiato-
wa Policji w Zgierzu przeprowadziła spotkania dla osób starszych z powiatu 
zgierskiego. 

 Głównym tematem 
spotkań było omówienie 
sposobów, do jakich posu-
wają się przestępcy by oszu-
kiwać oraz okradać osoby  
w starszym wieku. Porusza-
ny był temat telefonowania 
sprawców do osób starszych 
podając się za członka ro-
dziny i prosząc o pieniądze. 
Trzeba jednak pamiętać, iż 
przestępcy mają różne po-
mysły i za każdym razem 
mogą posługiwać się inną 
metodą, aby osiągnąć swój 
cel. Często w ostatnim czasie 
złodzieje posługują się meto-
dą kradzieży „na policjanta”. 
Należy jednak pamiętać, że 

prawdziwi policjanci nigdy 
nie informują telefonicznie  
o prowadzonych sprawach  
i nigdy nie zdarzają się sy-
tuacje, że proszą o przeka-
zanie pieniędzy obcej oso-
bie. Bardzo istotną kwestią 
poruszaną podczas spotkań 
z seniorami było zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
w przypadku wpuszczania 
do mieszkania „niespodzie-
wanych gości”. Częstokroć 
zdarza się, że sprawcy po-
dają się za pracowników 
MOPS-u oraz innych insty-
tucji. Nadkom. Garczyńska 
uczulała również, że osoby 
starsze powinny unikać no-
szenia przy sobie dużych 
kwot pieniędzy. Duże kwoty 
pieniędzy oraz przedmioty 
wartościowe nie powinny 
również być przechowywane 
w mieszkaniu. Jeżeli osoby 
starsze nie mają innej moż-
liwości powinny pamiętać  
o trzymaniu ich w miejscach 
trudno dostępnych. 

DR

15 maja po godzinie 
19:00 policja przyjęła 
zgłoszenie, że instruktor 
jednej ze zgierskich szkół 
nauki jazdy najprawdo-
podobniej prowadzi kurs 
pod wpływem alkoholu. 
Funkcjonariuszy zawia-
domili rodzice kursantki, 
których uprzednio po-
informowała o tym ich 
córka. Kiedy zaniepoko-
jona kursantka wysiadła 
z samochodu, nietrzeźwy 
instruktor przesiadł się 
za kierownicę i odjechał. 
45-letniego instruktora, 

Pijany instruktor nauki jazdy
Zgierska policja zatrzymała instruktora nauki jaz-
dy, który pod wpływem alkoholu uczył kursantkę 
oraz prowadził samochód. 

policja zatrzymała na ul. 
Baczyńskiego w Zgierzu. 
Został on przewiezio-
ny na komendę, gdzie po 
badaniu okazało się, że  
w jego organizmie jest 
blisko 3 promile alkoho-
lu. Nietrzeźwy mężczyzna 
usłyszał zarzut kierowania 
w stanie nietrzeźwości. 
Teraz grozi mu kara do 2 
lat pozbawienia wolności. 
Zatrzymany stracił rów-
nież prawo jazdy.  

DR
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Głównym zadaniem ko-
mitetu jest czuwanie nad re-
alizacją działań zapisanych 
w programie rozwoju mia-
sta, przyjmowanie i weryfi-
kacja sprawozdań z postępu 
prac oraz promocja realizo-
wanych działań.

Podczas spotkania zosta-
ły m.in. wręczone akty po-
wołania do zespołu. Komi-
tet sterujący składa się z 15 
członków. Przewodniczą-
cym został Bogdan Munik, 
Sekretarz Miasta. W ramach 
komitetu działają także 
cztery zespoły robocze: ds. 
rewitalizacji, ds. infrastruk-
tury i środowiska, ds. mia-
sta innowacyjnego oraz ds. 
edukacji i mobilności za-
wodowej, które pracują nad Fo

to
 U

M
 P

io
trk
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a 
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Piotrków Trybunalski

Powołali komitet sterujący
14.05.br. w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze 
spotkanie komitetu sterującego ds. monitorowa-
nia realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków 
Trybunalski 2020”. 

wdrożeniem poszczegól-
nych celów operacyjnych 
zapisanych w Strategii. Do 
realizacji tych celów służyć 
mają wypracowane przez 
zespoły projekty. Pomysły 
będą prezentowane na po-
siedzeniach komitetu steru-
jącego, które organizowane 
mają być nie rzadziej niż 
raz na kwartał. Przygoto-
wane projekty będą czekały 
na ogłoszenie programów,  
z których będzie można po-
zyskać pieniądze na ich re-
alizację. 

Podczas spotkania omó-
wione zostały także spra-
wozdania z realizacji Stra-
tegii za I kwartał 2015 r.  

GW

W ciągu trzech dni 
oczyszczalnię ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 
odwiedziło około 600 osób. 
Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród uczniów, 

Piotrków Trybunalski

Zwiedzali oczyszczalnię ścieków
Od 15 do 17 maja mieszkańcy Piotrkowa Tryb. 
mieli okazję po raz kolejny zwiedzić nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków.

jak i piotrkowian. Na  
uczestników czekało zwie-
dzanie zmodernizowanej 
miejskiej oczyszczalni ście-
ków, możliwość obejrze-
nia wystawy fotograficznej 
„Oczyszczalnia teraz i dziś” 

oraz zminiaturyzowanego 
schematu zakładu. Zwiedza-
nie trwało około 1,5 godziny. 
W tym czasie przewodnicy 
omawiali proces oczyszcza-
nia ścieków oraz odpowia-
dali na pytania: co dzieje się 
z wodą, którą zużywamy  
w domu, jak oczyszczane są 
ścieki, po co na oczyszczalni 

piaskowniki, co to są ZKF-y? 
To ostatnie Dni Otwarte 

piotrkowskiej oczyszczalni, 
zorganizowane w ramach 
projektu „Modernizacja  
i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Try-
bunalskim”. Wydarzenie 
było jedną z akcji promocyj-
nych Projektu. Zostało ono 

zorganizowane w ramach 
projektu „Modernizacja  
i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybu-
nalskim”, współfinansowa-

nego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko.  
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Porozumienie zosta-
ło podpisane 19 maja br.  
w siedzibie PGE GiEK S.A. 
w Bełchatowie. W imieniu 
koncernu porozumienie sy-
gnowali: Prezes Zarządu 
Jacek Kaczorowski i Wice-
prezes Zarządu Robert Im-
bor, a w imieniu Społecznej 
Akademii Nauk prof. zw. 
dr hab. Łukasz Sułkowski  
i prof. dr hab. inż. Mirosław 
Wasilewski. Społeczna Aka-
demia Nauk jest pierwszą 
prywatną uczelnią, która 
podpisała umowę o współ-
pracy z PGE GiEK S.A.

Umowa o współpracy 
uczelni i koncernu obejmu-
je szereg obszarów, mię-
dzy innymi tematykę prac 
badawczych i naukowo-
-badawczych, organizację 
wydarzeń naukowych, pro-
innowacyjnych, szkolenio-
wych oraz publikacyjnych.

- Dostajecie szansę 
przygotowania kadr dla 
kompleksu paliwowo- 
energetycznego Bełchatów. 
Jesteśmy w końcowym eta-
pie prac związanych z eta-
tyzacją Spółki. Ten projekt 
zawiera w swej treści ko-
nieczność utrzymania kom-
petencji dla naszej Spółki 
w szeroko rozumianym wy-
miarze – podkreślił Jacek 
Kaczorowski, Prezes Zarzą-
du PGE GiEK S.A.

Społeczna Akademia 
Nauk wyraziła gotowość 
dostosowania programów 
kształcenia, w tym pody-

Bełchatów

PGE GiEK S.A. partnerem SAN
Społeczna Akademia Nauk zyskała potężnego  
i cenionego partnera. Bełchatowski wydział uczel-
ni podpisał porozumienie o współpracy z PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

plomowego, do zdefiniowa-
nych potrzeb partnera. Jak 
zapewniają władze uczelni, 
pierwszych efektów podpi-
sanego porozumienia po-
winniśmy się spodziewać od 
nowego roku akademickie-
go. Wtedy to zostaną spro-
filowane istniejące kierunki 
oraz uruchomione nowe, 
w tym studia inżynierskie. 
Wydziały, które będą  ukie-
runkowane pod potrzeby 
koncernu to głównie kie-
runki techniczne, finanse, 
rachunkowość, zarządzanie 
oraz logistyka.

- Obecna ustawa o szkol-
nictwie wyższym daje moż-
liwość tworzenia kształcenia 
o profilu praktycznym, któ-
ry jest dedykowany nawet 
dla konkretnego przedsię-
biorstwa. To porozumienie, 
które dzisiaj zawarliśmy, 
daje zielone światło w kie-
runku stworzenia bardzo 
konkretnej oferty dla dane-
go pracodawcy, jakim jest 
PGE – powiedział prof. zw. 
dr hab. Łukasz Sułkowski, 
Pełnomicnik Rektora ds. 
Jakości Kształcenia SAN.  
- Oprócz nowych kierunków 
i specjalności oraz profilo-
wania w stronę praktyczną, 
chcielibyśmy przedstawić 
projekt Akademii Bełcha-
towskiej, który dałby moż-
liwość kształcenia nie tylko 
na studiach I i II stopnia, ale 
również zaadaptowania stu-
diów na poziomie studiów 
MBA dla liderów, mana-

gerów. Ponadto projekt ten 
dałby możliwość kształcenia  
w programie polsko-amery-
kańskim z dyplomem Clark 
University. Jesteśmy uczel-
nią, która posiada upraw-
nienia doktoranckie w na-
ukach ekonomicznych oraz 
zarządzaniu. Rozwijamy 
seminarium doktoranckie 
dla managerów i liderów, 
ale zamierzamy stworzyć 
również taką możliwość 
osobom, które chciałyby się 
doskonalić w tym kierunku 
w PGE. Jest to więc dywer-
syfikacja pozioma jeśli cho-
dzi o kierunki i specjalności, 
ale również pionowa, jeśli 
chodzi o zakres kompetencji 

(od specjalisty po managra) 
– wyjaśnił prof. Łukasz Suł-
kowski.

Na mocy porozumie-
nia, bełchatowscy studenci 
będą mogli także ubiegać 
się o odbycie kierunkowych 
praktyk oraz staży w jed-
nostkach organizacyjnych 
koncernu. Prezes Kaczo-
rowski podkreślił również, 
że koncern będzie wspierał 
uczelnię w różnych obsza-
rach m.in. poprzez organi-
zację staży, przyznawanie 
stypendiów, a także szansę 
podjęcia pracy przez najlep-
szych absolwentów w PGE 
GiEK S.A . 

Podpisanie porozumie-

nia z PGE GiEK S.A. jedno-
cześnie zapoczątkowało ob-
chody 20-lecia Społecznej 
Akademii Nauk. 

- Jesteśmy najwięk-
szą niepubliczną uczelnią 
w Polsce. Nazwa Spłecz-
na Akademia Nauk oddaje 
szeroką paletę kierunków 
kształcenia - od kierun-
ków ekonomicznych, po-
przez humanistyczne po 
społeczne i techniczne a 
nawet medyczne. Misją 
uczelni od samego począt-
ku było solidne kształcenie 
dla potrzeb rynku pracy. 
20 lat naszego istnienia 
świadczy o tym, że uczel-
nia zawsze wsłuchiwała się  

w głos pracodawców, dosto-
sowując ofertę kształcenia 
do potrzeb pracodawców – 
podsumował prof. Łukasz 
Sułkowski.

Z okazji jubileuszu 
20-lecia uczelni, 19 maja 
br. w Łodzi odbyło się uro-
czyste posiedzenie Senatu 
Społecznej Akademii Nauk, 
a także rozpoczęła się mię-
dzynarodowa konferencja 
„Family Business”. W ra-
mach uroczystych obcho-
dów w czerwcu odbędzie 
się również konferencja po-
święcona logistyce i przed-
siębiorcom.

Justyna Pająk
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy firmowe

Relacje

- Budowa jest realizo-
wana zgodnie z harmono-
gramem – mówi Waldemar 
Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Cieszę się, 
że prace wykonywane są  
w dobrym tempie, co daje 
nawet szansę, aby w nowym 
roku szkolnym młodzież  
z naszych szkół mogła już 
korzystać z obiektu. Wszyst-
kie nasze działania ukierun-
kowane są na działanie na 
rzecz mieszkańców, w tym 
przypadku będzie to posze-
rzenie oferty dla osób czyn-
nie lub amatorsko uprawia-
jących sport, stadion będzie 
oferował wiele ciekawych 
możliwości aktywności fi-
zycznej – dodaje starosta.

Przypomnijmy, że sta-
dion powstanie na terenie 
Powiatowego Centrum 
Sportu przy ulicy Czapli-
nieckiej. W tym roku na 

Bełchatów

Stadion lekkoatletyczny coraz bliżej
Trwają prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego.

ten cel z budżetu powiatu 
przeznaczonych zostanie 
6.123.200 zł. Budowa trwa 
od 2014 roku i kosztować 

będzie łącznie około 9 mi-
lionów złotych. Na tę in-
westycję powiat pozyskał 
dofinansowanie z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycz-
nej z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 
3.200.000 złotych. Stadion 
wzbogaci ofertę Powiato-

wego Centrum Sportu. W 
zakres inwestycji wchodzą 
m.in.: budowa boiska pił-
karskiego oraz boiska do 
rugby, pełnowymiarowa 

bieżnia lekkoatletyczna o 
nawierzchni poliuretano-
wej, elementy rozgrywek 
lekkoatletycznych takich 
jak: rzutnia do pchnię-
cia kulą, rozbieg do rzutu 
oszczepem, rozbieg do sko-
ku wzwyż, rozbieg do skoku 
w dal i trójskoku, rozbieg do 
skoku o tyczce, rów z wodą 
do biegów długodystanso-
wych, rzutnia wraz z klatką 
ochronną do rzutu dyskiem/
młotem oraz trybuny żelbe-
towe, zadaszone, trzyrzędo-
we podzielone na dwa seg-
menty na 513 miejsc.

Dzięki pomyślnej we-
ryfikacji projektu stadionu 
przez Polski Związek Lek-
kiej Atletyki po zbudowaniu 
obiektu, będzie można na 
nim przeprowadzać zawody 
o randze ogólnopolskiej.

Planowany termin od-
dania obiektu do użytku to 
październik tego roku.

GW
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Księgarnia               poleca:

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

1. Oddech     Monika Jaruzelska
2. 1945 Wojna i Pokój    Magdalena Grzebałowska
3. Życie to jednak strata jest   Andrzej Stasiuk
4. Żołnierze wyklęci    Marek A. Koprowski
5. Nie oddam dzieci    Katarzyna Michalak
6. Nalewki i wina lecznicze   
7. Życie trudne lecz nie trudne  Władysław Bartoszewski
8. Śpiewnik Pielgrzyma. Chodź z nami przyjacielu
9. Sekrety dekoracji z warzyw i owoców Łukasz Szewczyk
10. Katechizm Kościoła Katolickiego

Książka na prezent Warto zobaczyć

Warto posłuchać

1414 r. w Czechach ukoń-
czono wyjątkowe dzieło, które 
współcześnie nazywamy Biblią 
gnieźnieńską. Dziś tj. w roku 
2014 obchodzi ona swoją 600 
rocznicę powstania. Ten per-
gaminowy rękopis gotycki za-
wiera Stary i Nowy Testament 
po łacinie, a także prologi 
do poszczególnych ksiąg 
autorstwa św. Hieronima.

Powstanie tego dzie-
ła przypisuje się czeskiej 
szkole iluminacji, a kon-
kretnie pracowni Laurina 
z Klatowy. Sposób zdo-
bienia Biblii gnieźnień-
skiej jest wspaniałym 
przykładem tzw. piękne-
go stylu. Cechuje go wiele 
podobieństw do grupy 
zabytkowych rękopisów 
powiązanych z Mszałem 
hasenburskim z 1409 r.

Największe wrażenie 
na odbiorcy robi pierwsza 
strona Księgi Rodzaju, 
która w rozpoczynającej 
dzieło miniaturze w inicjale li-
tery „I” ukazuje niezwykle mi-
sternie wykonane wyobrażenie 
siedmiu dni stworzenia.

Według dawnego, ale ra-
czej mylnego przekazu, Bi-
blię podarował katedrze pry-
masowskiej król Kazimierz 
Jagiellończyk (1427-1492). 
Bardziej prawdopodobne jest 
jednak, że darczyńcą był ks. 
Wyszota z Górki (zm. 1453), 
kanonik, kanclerz kapituły 

Biblia Jubileuszowa
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Bibli-
stów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła zilustrowane minia-
turami z Biblii gnieźnieńskiej z roku 1414.

gnieźnieńskiej i proboszcz po-
znański.

Biblia sacra, bo tak również 
jest nazywana, należy do nie-
wielkiej w polskich zbiorach 
grupy luksusowych rękopisów 
czeskiego pochodzenia. Pre-
zentuje bardzo wysokie walory 

artystyczne. Przez wieki była 
własnością katedry gnieźnień-
skiej, natomiast od roku 1960, 
ze względu na dbałość o jej stan, 
przechowywana jest w specjal-
nych warunkach w gnieźnień-
skim Archiwum Archidiece-
zjalnym, dlatego podziwiać ją 
mogą tylko nieliczni. Archi-
wum znane jest ze szczególnej 
troski o zabytki rękopiśmienne, 
dla renowacji których poszuku-
je darczyńców w ramach akcji 

Mecenat Skarbów Słowa.
Z okazji stulecia istnienia 

Towarzystwa Świętego Pawła, 
którego misją jest głoszenie Sło-
wa Bożego za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu, 
wydawnictwo Edycja Świętego 
Pawła postanowiło przygoto-

wać specjalne wydanie 
Pisma Świętego – Biblię 
Jubileuszową. Jest ona 
inspirowana unikatową 
Biblią gnieźnieńską.

Te dwa wydarzenia 
to szczególna okazja, aby 
w wymiarze biblijnym  
i wydawniczym podkre-
ślić łączność duchowej 
stolicy Kościoła w Polsce, 
Częstochowy, gdzie ma 
swoją siedzibę Towarzy-
stwo Świętego Pawła,  
z jego stolicą historyczną 
i siedzibą prymasowską, 
czyli Gnieznem.

Ten ponadepokowy 
eksperyment połączenia 
Biblii Paulistów, czyli 

współczesnego przekładu Pi-
sma Świętego, oraz pięknej 
ornamentyki i XV-wiecznej 
stylizacji Biblii gnieźnieńskiej 
dał wspaniały efekt w postaci 
Biblii Jubileuszowej. To wyjąt-
kowe wydanie ucieszy nie tylko 
bibliofilskie oko, ale sprawi, że 
współcześnie, w XXI wieku, 
możemy zostać urzeczeni ma-
jestatem Słowa Bożego, pod 
wpływem, którego byli nasi śre-
dniowieczni przodkowie.

Biblia w cenie 599 zł w sprzedaży w Księgarni WAM, 
ul. Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej.

Wiek Adaline
Adaline musi się ukry-

wać przed władzami, które 
chcą poddać ją ekspery-
mentom. Wciąż podróżując, 
zmieniając tożsamość tra-
ci kontakt z najbliższymi, 
którzy starzeją się na jej 
oczach. Ta pełna przygód  
i dramatycznych wydarzeń 
podróż przez życie Adaline 
trwa przez cały niemal XX 
wiek. To życie jest fanta-
styczne wręcz interesują-
ce, kolorowe, niezwykłe 
ale także bardzo samotne.  
W końcu Adaline znajduje 
miłość, dla której warto wy-
rzec się nawet nieśmiertel-
ności. Ale czy to możliwe?

Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline jako dwudziestolatka ulega 
wypadkowi, na skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje się speł-
nieniem marzeń o nieśmiertelności, z czasem przynosi dramatyczne konse-
kwencje. 

Krzysztof Komeda 
w Polskim Radiu

Płytę otwierają nagrania 
z roku 1963 z 6 Festiwalu 
Jazz Jamboree ’63, gdzie so-
lista Jerzy Milian występuje 
z Triem Krzysztofa Kome-
dy (M. Suzin b, L. Dudziak 
dr). Następnie prezento-
wany jest występ Zespołu 
Jerzego Miliana (K. Kome-
da p, W. Lechowski-g, T. 
Wójcicki b, L. Dudziak dr) 
z 5 Festiwalu Jazz Jambo-
ree ’62. Album zamyka na-
granie Sekstetu Komedy (J. 
Milian-vib, J. Wróblewski 
cl, bs, Z. Brzeszczyński-tb, 
J. Stolarz-b, J. Zylber dr), 
jest to nagranie najstarsze, 
zrealizowane w 1957 roku 
w Polskim Radiu Gdańsk. 
Płyta zawiera same stan-
dardy, za wyjątkiem kom-
pozycji Komedy „Will Be 
Together Again”.

Album zawiera wczesne nagrania dwóch związanych twórczo muzyków: 
Krzysztofa Komedy i Jerzego Miliana.
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Betonowe wylewki agrega-
tem 608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959

OGŁOSZENIA
PRACUJ JAKO OPIE-
KUNKA W NIEMCZECH I 
ANGLII! PROMEDICA24 
OFERUJE ATRAKCYJ-
NE WYNAGRODZENIE, 
OPŁACONY ZUS I 24-GO-
DZINNE WSPARCIE! OD-
WIEDŹ NASZE MOBIL-
NE BIURO W OPOCZNIE 
3 CZERWCA, PL. KILIŃ-
SKIEGO. ZADZWOŃ:
514 781 696 

Pożyczki i chwilówki na 
sam dowód osobisty 
bez BIK  i komornika 

(cała Polska)
tel.796-15-19-19

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie tel. 600 086 
995.
WYLEWKI AGREGA-
TEM 668 327 588

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.

Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety. 
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki :
 > 0,5 kg kaszy jaglanej
 > 1/4 szklanki bulionu warzywnego
 > 1 czerwona papryka
 > 1/2 cukinii
 > 1 marchew
 > 10 dkg rodzynek
 > 1 łyżka masła
 > 2 łyżeczki przecieru pomidorowego
 > ząbek czosnku
 > kardamon i kolendra

Sposób przygotowania:
Kaszę jaglaną gotujemy w osolonej wodzie przez ok. 10 

minut. Rodzynki zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na 
kilkanaście minut. Pokrojone warzywa w dość duże kawał-
ki, podsmażamy na maśle razem z odsączonymi rodzynkami 
i zmiażdżonym czosnkiem a następnie doprawiamy karda-
monem. Po ok. 2 minutach dodajemy przecier pomidorowy 
połączony z bulionem i dusimy całość przez kilka minut na 
wolnym ogniu. Warzywa tak przyrządzone podajemy lekko 
przemieszane z ugotowaną kaszą z dodatkiem kolendry.

Gotuj z nami
Kasza jaglana 
z warzywami

W

AUTO MYJNIA
Adrian Szewczyk

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą

pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych

ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl tel. 517 763 147

AD-KA

Zatrudnimy do szli-
fowania posadzek 
betonowych, marmu-
rowych i do wyko-
nywania posadzek z 
żywic epoksydowych. 
Kontakt 422913741

Praca w ochronie w 
Nadarzynie, Mszczono-
wie i Łazach. Oferujemy 
darmowego busa z Rawy 
Mazowieckiej. Kontakt: 

667-676-200 

Bełchatów

To kasza jaglana zwana 
krupami i jagłami uważa-
na jest za królową kasz. 
Otrzymuje się ją z łuska-
nych nasion prosa i należy 
do najstarszych spożywa-
nych przez nas kasz. Są 
to drobne, koloru żółtego 
ziarenka, z czarną kropką. 
Jest ona łatwo przyswa-
jalna a zarazem bardzo 
pożywna. Kasza jaglana 
zawiera w swym składzie 
przede wszystkim dużo 
łatwo przyswajalnego 
białka. Poza tym kaszę  tę 
charakteryzuje najwyższa 
zawartość witamin z gru-
py B tj. B1, B2 i B6 oraz 
zawiera składniki mine-
ralne, takie jak: magnez, 
wapń, fosfor, potas, żelazo 
i miedź. Dostarcza nasze-
mu organizmowi również 
witaminy E oraz lecyty-
nę, która poprawia pamięć  
i koncentrację. Jest boga-
ta także w antyoksydanty, 
tj. substancje wychwytu-
jące i neutralizujące wol-
ne rodniki. Posiada wła-
ściwości antywirusowe,  
a także działa leczniczo 
przy stanach zapalnych 
błon śluzowych, np. przy 
zapaleniu zatok. Kasza 
ta uznawana jest za natu-
ralny antybiotyk, z uwagi 
na posiadane właściwości 
antygrzybiczne. Zawie-
ra w swym składzie po-
nadto krzemionkę, której  

Królowa polskich kasz
Kasza jaglana należy do najstarszych a zarazem smacznych i niezwykle zdrowych kasz. Posiada  mnó-
stwo zalet, jest lekkostrawna i odżywcza, stanowi doskonałe źródło białka.

z reguły mamy niedobór 
a wpływającą leczniczo 
na nasze stawy. Zapewnia 
ona także zdrowy wygląd 
skóry, włosów i paznok-
ci oraz zapobiega odkła-
daniu się cholesterolu na 
ściankach naczyń krwio-
nośnych, utrzymując je 
w dobrym stanie. Krzem 
uczestniczy także w pro-
cesie mineralizacji kości, 
czyli zapobiega ich od-
wapnianiu. Ze względu na 
zawartość błonnika wspo-
maga usuwanie toksyn  
z organizmu oraz przyspie-
sza metabolizm. Wpły-
wa na przemianę materii,  
a w konsekwencji pomaga 
w procesie odchudzania. 
Wpływa dobroczynnie na 
nasze zdrowie, z uwagi na 
posiadany odpowiedni sto-
sunek wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych do 
nasyconych, który wynosi 

2:1. Taki układ jest szcze-
gólnie korzystny, ponieważ 
wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe wpływają na 
wzrost „dobrego” chole-
sterolu we krwi (HDL),  
a obniżają stężenie „złe-
go” (LDL), w wyniku 
czego zmniejsza się ry-
zyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych. 
Kasza jest także dobra na 
serce. Posiada również 
właściwości rozgrzewają-
ce, dlatego zalecana jest 
przy wszelkich przeziębie-
niach czy chorobach gór-
nych dróg oddechowych. 
Warto nadmienić, że ka-
sza jaglana zalecana jest 
osobom stosującym dietę 
bezglutenową z uwagi na 
fakt, że nie zawiera ona 
w swym składzie glutenu,  
a także osobom anemicz-
nym i z alergiami. Zali-
czana jest do kasz zasa-

dotwórczych i dlatego 
między innymi, tak waż-
ne jest zastosowanie jej  
w naszej codziennej za-
kwaszonej diecie, nieko-
rzystnej dla organizmu. 
Można ją podawać do 
duszonych mięs, zup, za-
piekanek lub przygotować 
pyszne kotlety. Smaczne 
są także przyrządzone  
z niej słodkie desery  
z mlekiem lub owocami.  

Spożywając syste-
matycznie pod dowolną 
postacią kaszę jaglaną, 
posiadającą tak wiele  do-
broczynnych właściwości 
dla naszego organizmu, 
między innymi zwiększy-
my odporność  na choro-
by, uzupełnimy niedobory 
witamin i składników mi-
neralnych a także popra-
wimy wygląd skóry, wło-
sów czy paznokci. 

KK
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Test: Test: Citroen C4 Cactus 1.2 82 KM

Czym jest Citroen Cactus?
Powiedzmy to sobie już 

na wstępie. C4 Cactus to ra-
czej „wariacja na temat” niż 
całkowita nowość na rynku. 
Bazuje technicznie na zna-
nych już modelach grupy 
PSA (nie tylko na C4), a jego 
główną siłą jest niespotyka-
ny design, ciekawe gadżety 
i kilka innych elementów, 
które za chwilę opiszę. Na 
wprowadzenie takiego auta 
do produkcji seryjnej po-
trzeba było przede wszyst-
kim odwagi. Gratuluję więc 
Citroenowi odwagi, której 
nie mają inne marki. 

Cactus wygląda niemal 
jak jego wersja koncepcyj-
na. Kiedy ta była prezento-
wana na targach motoryza-
cyjnych, wszyscy traktowali 
ją z przymrużeniem oka. Tak 
rzadko przecież pojazd, 
który ostatecznie opuszcza 
fabrykę jest podobny do 
swojego prototypu. Citroen 
zaskoczył nie tylko cieka-
wymi, opływowymi kształ-

tami nadwozia, ale przede 
wszystkim dodatkowymi, 

wykonanymi z tworzywa 
„poduchami”. Airbumpy, bo 
tak każe je nazywać Citroen, 
mają przydawać się w ruchu 
miejskim i chronić nadwo-
zie przed obijaniem – głów-
nie przez drzwi innych po-
jazdów – oraz niewielkimi 
stłuczkami. Trudno oceniać 
już teraz jak ten koncept 
sprawdzi się w praktyce. 
Mam pewne zastrzeżenia, 
gdyż airbumpy kończą się 
kilka centymetrów przed za-
kończeniem tylnych drzwi. 
Nie chronią więc w pełni 
przed typową parkingową 
sytuacją  - dzieci wyskaku-
jące z tylnych siedzeń dy-
namicznie otwierają drzwi 
i… obijają nimi samochód 
sąsiada. Ponadto czarny (w 
modelu testowym) materiał 
airbumpa był podatny na 
drobne rysy, które rzucają 
się w oczy z bliskiej odle-
głości.

Airbump to nie wszyst-
ko

C4 Cactus, dzięki pracy 

designerów jest niepodobny 
do wszelkich innych pojaz-
dów Citroena. Przyciąga 

wzrok niemal wszystkich 
przechodniów. Podczas ty-
godniowego testu, kilku-
krotnie byłem zaczepiany 
przez przechodniów lub in-
nych kierowców na parkin-
gach. Pytali zwykle: „Co to 
za samochód!?”. Ciekawą 
pracę projektanci wykona-
li także wewnątrz. Mamy 
tu prostą deskę rozdzielczą 
z wyświetlaczem dotyko-
wym znanym już z innych 
modeli PSA. Schowków 
jest kilka i są duże, ale nie 
powiedziałbym, by ergono-
mia była mocną stroną tego 
auta. Siedzimy w miękkim 
i wygodnym dla większo-
ści kierowców, przy czym 
niezbyt konfigurowalnym 
fotelu. Pasażerowie tylnych 
siedzeń mają do dyspozycji 
coś na kształt piankowej 
sofy, podobnej do niedro-
gich mebli z sieciowych 
sklepów. Ten pomysł to 
ewidentna oszczędność, acz 
na miękkim materiale siedzi 
się wygodnie. Pojemność 

bagażnika jest jak na ten 
segment wystarczająca, ale 
trzeba przyzwyczaić się do 

wysokiego progu załadun-
ku. 

Cactus jest wysoko za-
wieszony i ma pozować 
na miejskiego crossovera. 
Faktycznie nie ma co tego 
auta porównywać do SU-
Vów, ale większy niż stan-
dardowy prześwit oraz duże 
koła przydają się podczas 
parkowania na krawężniku 
czy przy pokonywaniu iry-
tujących progów zwalniają-
cych. Samochód jest duży 
tylko optycznie, dlatego 
nie spodziewajmy się nie-
zwykłej przestronności. Co 
ciekawe mocną stroną Ci-
troenów była zwykle dobra 
widoczność. C4 Picasso to 
jeżdżące akwarium, nato-
miast C3 imponował paten-
tem z przedłużaną przednią 
szybą Visiodrive. Cactus ma 
za to małą przednią szybę, 
przez którą nie zobaczymy 
sygnalizacji świetlnej, gdy 
podjedziemy blisko skrzy-
żowania.

Wzorowy silnik trzycy-
lindrowy 

Jednostka o pojemności 

Nie ma drugiego takiego
Mówi się, że w dzisiejszych czasach wszystkie auta są do siebie podobne. I trochę tak jest – najważniej-
sze podzespoły produkowane są przez niezależne firmy i dostarczane do montowni wielu producentów 
samochodów. Ze względu na obowiązujące normy międzynarodowe, fantazja projektantów pojazdów 
jest ograniczona. Od czasu do czasu na rynku pojawia się jednak koncepcja, która wyróżnia się z tłumu. 
Zwykle odpowiedzialni za jej wprowadzenie są Francuzi…

1.2 nie posiada turbosprę-
żarki, a mimo to generuje aż 
82 KM mocy. Układ zmien-
nych faz rozrządu zapewnia 
dobrą dynamikę w niemal 
każdych warunkach, a przy 
tym silnik pracuje niezwykle 
kulturalnie. Chwilami trud-
no było mi uwierzyć, iż ta 
jednostka posiada tylko trzy 
cylindry. Żadnych wibracji, 
przesadnie głośnej pracy na 

wysokich obrotach, a przy 
tym nie brakuje mocy. Ta-
jemnicą sukcesu jest tu nie 
tylko silnik, ale także bardzo 
niska masa C4 Cactusa, któ-
ry w wersji testowej ważył 
niespełna tonę. Przełożyło 
się to na spalanie. Na mojej 
stałej trasie testowej spalił 
6,3 l na 100 km. To wynik 
absolutnie konkurencyjny 
względem pojazdów posia-
dających turbodoładowane 
silniki o małej pojemności.

Czy kupić sobie Cactusa?
Citroen C4 Cactus jest 

autem dziwnym, nietypo-
wym, a przez to w zasadzie 

pozbawionym konkurencji 
na rynku. Dla jednych jego 
cena może wydawać się 
okazyjna, inni będą uważa-
li, że jest za wysoka. Oso-
ba, która chce się wyróżnić,  
a przy tym podróżować 
ekonomicznie i wygodnie 
po mieście powinna być 
zadowolona z cen zaczyna-
jących się od nieco ponad 
50 tys. zł (benz. 1.2 75 KM)  

i kończących na ponad 80 
tys. (diesel 1.6, najwyż-
sza wersja wyposażenia). 
Pragmatycy zauważą jed-
nak wiele wspólnych cech 
Cactusa z niedawno wpro-
wadzonymi budżetowymi 
modelami grupy PSA – Ci-
troenem C-Elysee i Peugeo-
tem 301. Niektóre oszczęd-
ności, poczynione przez 
konstruktorów widać gołym 
okiem. Trudno ocenić czy 
Cactus jest tani czy drogi, 
istotne jest to, że jest jedyny 
w swoim rodzaju. To wła-
śnie takie auta przełamują 
schemat i dodają motoryza-
cji barw.     

Witold Hańczka
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Dyżurny policji w godzi-
nach wieczornych 14 maja 
br. otrzymał informację, że 
w jednej z wiosek w gminie 
Ujazd doszło do ugodzenia 
nożem 42-letniego mężczy-
zny. Pokrzywdzony niestety 
zmarł, pomimo uzyskanej 
pomocy medycznej w toma-
szowskim szpitalu. Zebrany 
materiał dowodowy przez 
policjantów, doprowadził 
do 31-letniego mieszkań-
ca gminy Ujazd. Podejrze-
wany został przewieziony 
do komendy Policji. Był 
kompletnie pijany - miał 
prawie 4 promile alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna 
po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzuty zabójstwa. 16 maja 
tomaszowski sąd zastosował 
wobec niego 3 miesięczny 
areszt. Grozi mu nawet do-
żywocie. 

MAT

Tomaszów Mazowiecki

Zmarł 
po ugodzeniu nożem
Na terenie gminy Ujazd pijany 31-latek śmiertelnie ugodził nożem mężczyznę.

Zatrzymane na terenie 
Łodzi to osoby w wieku 
od 33 do 59 lat. W trakcie 
przeszukań funkcjonariusze 
ujawnili i zabezpieczyli 39 
jednostek broni, w tym tak-
że palnej oraz 3400 sztuk 
różnego rodzaju amunicji. 
Podejrzani usłyszeli zarzu-
ty, za co grozi im kara do 10 
lat pozbawienia wolności. 
Śledztwo nadzoruje Proku-
ratura Apelacyjna w Łodzi.

MAT

Łódź

Nielegalny handel bronią
Policjanci łódzkiego Zarządu CBŚ Policji zatrzymali 4 osoby, które podejrza-
ne są o nielegalne posiadanie i handel bronią. 

17 maja 2015 r. przed 
godz.7.00 rano na ul. Bier-
nackiego w Opocznie prze-
chodnie zauważyli leżącą 
kobietę w wieku około 30-
40 lat. Wezwany na miejsce 
lekarz stwierdził zgon. Poli-
cjanci pracujący przy ustale-
niu okoliczności jej śmierci, 
jeszcze tego samego dnia 

Opoczno

Tajemnicza śmierć
Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki usłyszał 40-let-
ni mieszkaniec Opoczna. 

ustalili dane denatki oraz 
zatrzymali do wyjaśnienia 
jej śmierci trzech mężczyzn. 
Okazało się, że zmarła 
to 40-letnia mieszkanka 
Opoczna. Dwóch z zatrzy-
manych po złożeniu wyja-
śnień zostało zwolnionych, 
natomiast 40-letni partner 
kobiety,  usłyszał zarzut 

nieumyślnego spowodowa-
nia jej śmierci. Prokurator 
zastosował wobec mężczy-
zny środek zapobiegawczy  
w postaci dozoru policji. 
Prowadzone są dalsze usta-
lenia i dodatkowe badania 
sekcyjne, w celu rozwikła-
nia śmierci kobiety.  

MAT

Łowiccy policjanci pod 
nadzorem prokuratury wy-
jaśniają okoliczności śmier-
ci 13-latka. 15 maja 2015 r. 
około godz.16.00 chłopiec 
wyszedł z domu, aby po-
jeździć na rowerze. Gdy do 
22.00 wieczorem nie wrócił, 

Łowicz

Utonął chłopiec
Z rzeki Bobrówka na terenie gminy Łowicz wyłowiono ciało 13-letniego chłopca.

jego matka zgłosiła zagi-
nięcie. Przez całą noc poli-
cjanci wraz ze strażakami 
prowadzili poszukiwania. 
16 maja  br. o godz. 3.00 
w nocy wyłowiono ciało 
13-latka z niewielkiej rzeki 
Bobrówka w pobliżu jego 

miejsca zamieszkania. Jako 
przyczynę zgonu lekarz 
wskazał utonięcie. Prokura-
tor zlecił wykonanie sekcji 
zwłok chłopca.

GW

- 10 maja br. ok. godz. 
21.00 piotrkowscy policjan-
ci zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samocho-
dem osobowym opel vectra. 
Okazało się, że 37- letni męż-
czyzna jest pijany i ma prawie  
3 promile alkoholu w or-
ganizmie. Chcąc uniknąć 
odpowiedzialności karnej 

Piotrków Trybunalski

Próba przekupstwa
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali 
do kontroli drogowej 37-letniego kierowcę. Mężczyzna był pijany. Za odstą-
pienie od czynności służbowych zaproponował policjantom łapówkę.  

zaproponował policjan-
tom kilka tysięcy złotych  
w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych 
– informuje  Ewa Drożdż 
z KMP w Piotrkowie Tryb. 
Pijany kierowca trafił do 
policyjnego aresztu. Usły-
szał zarzut jazdy w stanie 
nietrzeźwości i obietnicę 

wręczenia korzyści mająt-
kowej. Prokurator rejonowy 
w Piotrkowie Trybunalskim 
zastosował wobec podej-
rzanego policyjny dozór. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

GW

19 maja 2015 r., na dro-
dze krajowej nr 1, niedaleko 
Radomska doszło do wypad-
ku drogowego. Z dotychcza-
sowych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący oso-
bowym mercedesem jadąc 
„nitką” na Katowice, nie do-
stosował prędkości i stracił 
panowanie nad pojazdem. 

Radomsko

Śmiertelny wypadek na DK 1
Kierowca osobówki nie udzielił pomocy 26–latkowi i uciekł z miejsca wypad-
ku. Trwa obecnie poszukiwanie nieodpowiedzialnego kierowcy mercedesa. 

Kierowca zjechał na lewe 
pobocze, uderzył w bariery 
energochłonne, przejechał 
na przeciwny pas ruchu  
i tam uderzył w dostawcze-
go mercedesa a następnie 
uciekł. W wyniku zdarzenia 
na miejscu zginął kierow-
ca mercedesa, którym był 
26 - letni mieszkaniec Kra-

kowa. Dwie osoby jadące 
w mercedesie sprinterze 
nie odniosły obrażeń ciała. 
Zgodnie z decyzją proku-
ratora ciało denata zostało 
zabezpieczone w radomsz-
czańskim prosektorium. Po-
licjanci poszukują sprawcy 
wypadku drogowego.  

GW
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Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Przed osobami 

spod tego znaku 
niespodziewane 
zmiany w życiu 

osobistym. Także w sprawach   
finansowych odczuwalna wy-
raźna poprawa. Należy unikać 
sytuacji konfliktowych, nie 
tylko ze współpracownikami, 
ale także z członkami rodziny. 
Warto wybrać się na rower  
i korzystać z ruchu na świe-
żym powietrzu. 

Rak 22.06 – 22.07
Nie podejmuj 

się w najbliższym 
czasie nowator-
skich przedsię-
wzięć, bo możesz 

na tym dużo stracić. Jak zwy-
kle nuda w pracy ci nie grozi. 
Na horyzoncie nowa interesu-
jąca znajomość, godna uwagi.

Lew  23.07 – 23.08  
Pamiętaj, że 

z a a n g a ż o w a n i e , 
wytrwałość i syste-
matyczność są nie-

zbędne do uzyskania każdego 
sukcesu. Jednak nie kosztem 
zdrowia i dobrych relacji  
z rodziną. Wspólny wyjazd 
nad wodę z pewnością, to do-

bry pomysł.  
 

Panna  24.08 – 23.09
Nadrab ian ie 

zaległości i krót-
kie delegacje służ-
bowe pochłoną 

cię bez reszty. Dasz sobie 
jednak ze wszystkim radę. 
Działaj rozważnie i bez 
zbędnego pośpiechu. Nieza-
powiedziana wizyta kogoś 
bliskiego, sprawi ci dużą 
frajdę.  

Waga  24.09 -23.10
Nie pora na na-

rzekanie, bo jak 
wiadomo, każdy 
jest kowalem swego 

losu. Należy zabrać się na 
serio do pracy i próbować 
odmienić zły los. Rodzina 
jak zwykle liczy na ciebie 
i wierzy, że jej i tym razem 
nie zawiedziesz.   

Skorpion  24.10 – 22.11  
Staraj się być 

stanowczy i ufaj 
swojemu doświad-
czeniu oraz wro-

dzonej, z reguły niezawod-
nej intuicji. Zwolnij tempo 
życia chociażby dla zdro-
wia, które ostatnio wyraźnie 
zaniedbałeś. Ulegną także 

poprawie twoje relacje z 
najbliższymi.  

Strzelec  23.11 – 21.12 
Dobra passa 

przed tobą. Z suk-
cesem załatwisz 
wszelkie zaległe 

sprawy urzędowe. Pojawi 
się także szansa na zmianę 
pracy lub miejsca zamiesz-
kania. Pora roku sprzyja 
spotkaniom towarzyskim na 
łonie natury.

Koziorożec  22.12 – 20.01
Przed podejmo-

waniem ważnych 
decyzji, warto wziąć 
pod uwagę wszyst-

kie argumenty za i przeciw. 
W sprawach finanso-

wych stabilnie, jednak nie 
pozwalaj sobie na zbytnie 
ekstrawagancje, bo się to 
może źle skończyć.   

 

Wodnik  21.01 – 19.02
Wykażesz się 

dużą pomysło-
wością i odwagą 
w podejmowaniu 

trafnych decyzji. Przeło-
ży się to z pewnością na 
korzyści finansowe, lecz 
wydatki należy ciągle kon-
trolować. Czeka cię miła 
wiadomość od osoby za-
przyjaźnionej. 

Ryby  20.02 – 20.03
W najbliż-

szym czasie 
p o z a ł a t w i a s z  
z wynikiem sa-

tysfakcjonującym cię zale-
głe sprawy,  które dręczyły 
cię od dawna. Odetchniesz 
wreszcie pełną piersią i po-
czujesz wyraźną ulgę. Ten 
dobry nastrój udzieli się 
także domownikom.

Baran 21.03 – 20.04 
Przyłóż się 

solidniej do pra-
cy, a z pewnością 
osiągniesz z tego 

wymierne korzyści. Czas 
na podreperowanie swojej 
reputacji zawodowej. Spo-
tkanie rodzinne upłynie  
w wyjątkowo miłej atmos-
ferze a relacje ulegną po-
prawie. 

Byk  21.04 – 20.05
 Sukces w za-

sięgu ręki, a to 
dzięki korzyst-
nemu wpływowi 

planet. Warto tę szansę 
wykorzystać i ostatecznie 
zdecydować się na pewne 
zmiany w życiu zawodo-
wym lub osobistym. Wolny 
czas spędzaj na czynnym 
wypoczynku.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Mama pyta Jasia: 
- Co dziś robiłeś na podwórku? 

- Udawałem ptaka. 
- A co robiłeś - śpiewałeś czy ćwierkałeś? 

- Jadłem robaki. 

  

Policjant zatrzymuje panią Kowalską jadącą pod prąd 
ulicą jednokierunkową. 

- Czy pani wie, dokąd pani jedzie? 
- Nie wiem, ale gdziekolwiek by to było, muszę być po-

twornie spóźniona, bo wszyscy już wracają! 

  

Wieczór, ostatni dzień roku. Jasio pyta mamę: 
-Mamo, możemy zaprosić na sylwestra tych samych ludzi 

co przychodzą do nas co roku? 
-Dobrze Jasiu. 

Jasio: 
-Policja! Policjaaaaaaaaaaaaaa! 

  

Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go: 
- Jasiu jak było w szkole?

 - A dobrze Pani mnie wyróżniła, powiedziała że cała 
klasa to debile a ja największy.
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