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Zapraszamy!

PODRĘCZNIKI
Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

REKLAMA

Jak ocenia Pan roz-
wój regionu łódzkiego? 
Ziemia łódzka przeszła ol-
brzymią transformację: od 
gospodarki opartej, tak jak 
w „Ziemi Obiecanej”, na 
przemyśle odzieżowym  
i włókienniczym do bar-
dzo zróżnicowanego miksu 
przedsiębiorczości. Pol-
ski przemysł odzieżowy  
i tekstylny wreszcie odbi-
ja się od dna. Coraz więcej 
produkcji wraca do Polski, 
na przykład z Azji. Mamy 
blisko dwanaście tysięcy 
przedsiębiorstw w prze-
myśle odzieżowym, blisko 
sześć tysięcy w tekstylnym. 
Jesteśmy wytwórcami naj-
lepszych tkanin technicz-
nych. Należy cieszyć się 
ze zdobywania rynków za-
granicznych przez lokalne 
przedsiębiorstwa, także te 
działające w regionie łódz-
kim. Należy tutaj wyróżnić 
firmę Ptak i jej model prze-
noszenia wysokiej jakości 
polskich produktów i usług 
na rynek amerykański. Ale 
województwo łódzkie to nie 
tylko przemysł odzieżowy. 
Mocną stroną regionu są 

Kilka pytań do ...

Janusza Piechocińskiego, 
wicepremiera i ministra gospodarki

fabryki ceramiki materia-
łów budowlanych, a tak-
że rolnictwo z zagłębiem 
sadowniczo-warzywnym  

i Instytutem w Skierniewi-
cach. 

Dopalacze można 
nadal kupić, tylko teraz 
kryją się pod innymi, 
niebudzącymi podejrzeń 
nazwami. Młodzież, któ-
ra po nie sięga, często 
myśli, że skoro można je 
kupić po prostu w skle-
pach czy przez Internet, 

Niebezpieczne 
dopalacze
Po głośnej w 2010 r. walce rządu z dopalaczami 
wydawało się, że problem zniknie. Niestety, tak się 
nie stało. Dopalacze wciąż stanowią realne zagro-
żenie.

to są one bezpieczniej-
sze od zwykłych nar-
kotyków. Niestety, jak 
się później okazuje, ze 
względu na ich nieznany 
skład i działanie, zaży-
wanie tego typu środków 
może skończyć się tra-
gicznie. 

Wraz ze wzrostem 
temperatur znacząco 
wzrasta ryzyko odwod-
nienia oraz przegrzania 
organizmu. Upał może 
doprowadzić do wystąpie-
nia udaru słonecznego lub 
cieplnego. Jego objawy 
to: zmęczenie, silne bóle i 
zawroty głowy, nudności, 
gorączka, szum w uszach, 
drgawki, wzrost tempe-

Jak przeżyć upały?
Gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C mamy 
do czynienia z upałem. Jak powinniśmy wówczas dbać o swój organizm?

ratury ciała zagrażający 
życiu, większa częstotli-
wość bicia serca i odde-
chu.

Niewątpliwie, upał 
wpływa również na układ 
nerwowy człowieka. Wy-
sokie temperatury mogą 
powodować ospałość, 
zdenerwowanie, a także 
wpływają na poziom kon-
centracji i efektywność 

pracy. Należy pamiętać, 
że upał jest szczególnie 
niebezpieczny dla osób 
starszych i dzieci. Trzeba 
również zadbać o zwie-
rzęta, gdyż wysokie tem-
peratury również u nich 
mogą prowadzić do prze-
grzania organizmu. 

Szerzej str. 5

Szerzej str. 7



Wieści2
www.gazeta-wiesci.plWWydarzenia

REKLAMA

DACHY

PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000
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 GONTY BITUMICZNE
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         RYNNY
            TARCICA BUDOWLANA
               AKCESORIA
                 USŁUGI DEKARSKIE

www.mluksus.pl

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

W

Basen w Ośrodku Re-
habilitacji Dzieci Nie-
pełnosprawnych czynny 
jest codziennie (również  
w weekendy) od 10:00 do 
17:00. Bezpieczeństwa na ba-
senie pilnuje ratownik odde-
legowany w ramach współ-
pracy z WOPR. Przy basenie 
jest również plac zabaw oraz 
miejsce na ognisko pod wia-
tą, które można wynająć.  
Cena za osobę :  
4,00 zł/godzinę, za każdą 
następną rozpoczętą 2,00 zł; 
15 zł za jednodniowe wej-

Tomaszów Mazowiecki

Basen odkryty
W Tomaszowie Mazowieckim w upalne dni można się schłodzić nie tylko  
w basenie krytym czy przy kurtynie wodnej na placu Kościuszki, ale również 
w basenie zewnętrznym w ORDN. 

ście. Osoby posiadające To-
maszowską Kartę Dużej Ro-

dziny 3+ mają 50% zniżki. 

Wyróżnienie może być 
przyznane osobom, które 
całokształtem swej działal-
ności zawodowej lub spo-
łecznej albo realizacją swo-
ich zadań, przyczyniły się 
do rozwoju i promocji po-
wiatu piotrkowskiego, lub 
też poprzez inne swoje osią-
gnięcia zasługują na szcze-
gólne uznanie. Decyzję  
o tym komu nadany zostanie 
tytuł „Za zasługi dla Powia-
tu Piotrkowskiego” podej-
mie Kapituła. Zgłoszenia 
kandydatów do honorowego 
tytułu przyjmowane będą 
w Biurze Rady Starostwa 
Powiatowego w Piotrko-

Piotrków Trybunalski

Wybiorą 
Zasłużonego dla Powiatu 
Piotrkowskiego
Kto w tym roku zostanie Zasłużonym dla Powiatu Piotrkowskiego? Do 7 wrze-
śnia można zgłaszać kandydatów do tego honorowego tytułu.

wie, przy ul. Dąbrowskiego 
7, pokój 3A do 7 września 
2015 roku. Prawo zgłaszania 
kandydatów do tytułu posia-
dają: mieszkańcy powiatu 
piotrkowskiego z pisemnym 
poparciem co najmniej 100 
osób zamieszkałych w po-
wiecie, organizacje społecz-
ne, wyznaniowe, zawodowe 
i gospodarcze działające na 
terenie powiatu, instytucje 
i inne podmioty prowadzą-
ce działalność w dziedzinie 
społecznej, kulturalnej, za-
wodowej, gospodarczej lub 
sportowej.

Tegorocznego laureata 
poznamy w czasie najbliż-

szych Dożynek Powiato-
wych, które odbędą się 20 
września 2015 r w Gorzko-
wicach.

Przypomnijmy, że  
w gronie dotychczasowych 
laureatów tytułu znaleźli 
się: Stanisław Cubała, Zyg-
munt Kocimowski, Lucjan 
Czesław Kobędza, Kry-
styna Wieczorek, Śp. Ks. 
Marian Wiewiórowski, ks. 
kan. Grzegorz Gogol, Leon 
Fortak, Bogdan Kazub, Jan 
Sachrajda i Śp. gen. bryg. 
Stanisław „Burza” Karliń-
ski.

GW

28-letni mieszkaniec 
Rawy – właściciel sklepu, 
zadzwonił na Policję mó-
wiąc, że do jego sklepu 
weszło dwóch mężczyzn, 
którzy zażądali 200 złotych 
haraczu. Napastnicy, spło-
szeni tym telefonem, ucie-
kli. Mężczyzna opisał do-

Rawa Mazowiecka

Żądali haraczu
Dwóch mężczyzn usiłowało wymusić pieniądze od właściciela sklepu.

kładnie ich wygląd, dyżurny 
przekazał te dane patrolom. 
Po niespełna godzinie dziel-
nicowi, na Placu Piłsudskie-
go, zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy wyglądem 
odpowiadali przekazanemu 
rysopisowi. Rozpoznał ich 
także właściciel sklepu. 

Okazało się, że są to dwaj 
mieszkańcy Rawy w wieku 
42 i 43 lata. W chwili za-
trzymania młodszy z nich 
miał 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Za wymu-
szenie rozbójnicze grozi im 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to niemal 41 mln 
złotych, z czego 31 mln 
złotych dofinansowanych 
zostało w formie pożyczki 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Inwesty-

Kamieńsk
Nowy Zakład 
Zagospodarowania Odpadów
W Ruszczynie, na terenie gminy Kamieńsk, został otwarty Zakład Zagospo-
darowania Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne.

cja obejmowała między in-
nymi wykonanie instalacji 
mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania odpadów 
o przepustowości 75 tys. ton 
na rok oraz wybudowanie 
linii technologicznej do pro-
dukcji paliwa alternatywne-

go, dzięki której zostanie 
znacznie ograniczony stru-
mień odpadów trafiających 
na składowisko. W zakła-
dzie będzie składowanych 
a następnie przetwarzanych 
125 tysięcy ton odpadów 
rocznie.
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Zapraszamy  do zapoznania się  
z ofertą Domu Seniora Anders.

Przyjmujemy zapisy na 
konsultacje do 

lekarza Specjalisty 
neurologii i rehabilitacji 

medycznej
dr Dariusza Kulmy

792 – 868- 325

Oferujemy pobyty krótko- i długoterminowe.
Jesteśmy placówką o statusie DPS. 

Wpółpracujemy z MOPS i GOPS.
Właściciele i Dyrekcja

Więcej informacji na stronie www.andersdomseniora.pl
Dom seniora ANDERS
Studzianki 19 d, 97-320 Wolbórz; tel. 44 744 16 48, kom. 609 004 093

REKLAMA

Pierwsze prace przy tej 
inwestycji ruszyły jesz-
cze w 2014 roku. Obecnie 

Piotrków Trybunalski

Kompleks 
sportowo-rekreacyjny 
coraz bliżej
Trwają prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Belzackiej.

trwa drugi etap robót, któ-
ry ruszył w czerwcu i za-
kończy się jesienią.

- W ubiegłym roku wy-
budowaliśmy drogę łączą-
cą al. Sikorskiego z ul. Bel-

zacką wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową, par-
kingami i oświetleniem.  
W tym roku powstanie tu-
taj linarium, górka sanecz-
kowa, siłownia terenowa, 
ścianka wspinaczkowa, 
plac wypoczynkowy, plac 
zabaw, trybuna boiska do 
plażowej piłki siatkowej – 
mówi prezydent Chojniak.

Obecnie prowadzo-
ne są prace przy budowie 
trybuny, przygotowywany 
jest teren pod plac zabaw  
i siłownię oraz wykony-
wane są wykopy pod ka-
mienne gabiony, które 
będą oddzielać poszcze-
gólne części kompleksu. 
Cały teren zostanie oświe-
tlony oraz objęty monito-
ringiem.

Koszt prac tego eta-
pu to blisko 2,5 mln zł. 
Na wykonanie inwestycji 
piotrkowscy urzędnicy 
pozyskali 650 tys. złotych 
dofinansowania z środków 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.

PAT

EasyArt to jedyna  
w swoim rodzaju okazja dla 
dzieci, by mogły się wcielić 
w twórców różnych epok 
i korzystając z dostępnych 
dla nich narzędzi stworzyć 
własne dzieła, a później wy-
stawić je na prawdziwym 
wernisażu. Warsztaty odbę-
dą się w dniach 3 – 14 sierp-
nia w Miejskim Centrum 
Kultury w Bełchatowie.

 EasyArt umożliwia 
zdobycie wiedzy z zakresu 
historii malarstwa, dzięki 
której świat sztuki będzie 
bliższy, a przez to bardziej 
zrozumiały i przystępny dla 
każdego uczestnika warsz-
tatów. Na dwugodzinnych 
spotkaniach, ułożonych  
w cyklu chronologicznym 
stanowiącym przekrój sztu-
ki od czasów najdawniej-

Bełchatów

EasyArt
Od 3 do 14 sierpnia w Miejskim Centrum Kultury  
w Bełchatowie odbędą się warsztaty EasyArt.

szych po XXI wiek, młody 
uczestnik wcieli się w twór-
cę danego okresu. 

Na zajęciach dzieci 
otrzymują wszystkie po-
trzebne materiały, inspira-
cje w postaci materiałów 
multimedialnych, fachową 
opiekę. Ostatnie zajęcia 
to wernisaż, prace dzie-
ci zostaną wystawione dla 
wszystkich zwiedzających 
oraz opublikowane w Inter-
necie na „stałym wernisażu 
EasyArt”.

EasyArt zaprasza dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym 
na letni cykl spotkań z ma-
larstwem.

Więcej szczegółów na 
https://www.facebook.com/
ProjectEasyArt oraz na stro-
nie MCK w Bełchatowie.

REKLAMA
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W lipcu i sierpniu, ale 
także i w innych miesiącach 
roku, do Częstochowy zmie-
rzają tysiące pątników z róż-
nych miejsc kraju. Tegorocz-
na piotrkowska pielgrzymka 
odbywa się pod hasłem 
„Wierzcie w Ewangelię”. 
Pielgrzymi wyruszyli do 
Częstochowy 11 lipca rano, 
tradycyjnie sprzed kościoła 
farnego. Do Częstochowy 
podążają trzy grupy, łącznie 
około 460 osób. Pielgrzymi 
tradycyjnie podzieleni zo-
stali na trzy grupy: Maryj-
ną, Patriotyczną i Papieską. 

Piotrków Trybunalski

146. pielgrzymka 
na Jasną Górę
11 lipca już po raz 146. wyruszyła Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną 
Górę. 

Czwartą grupę stanowi tzw. 
grupa duchowa, czyli osoby, 
które z różnych przyczyn nie 
mogą iść w tradycyjny spo-
sób, a chcą uczestniczyć w 
pielgrzymce. 

- Już po raz drugi w trak-
cie drogi będzie tworzyć 
się także grupa Milczenia. 
Do niej nie prowadziliśmy 
zapisów, a pielgrzymować 
mogą tutaj osoby, które po-
trzebują wyciszenia i indy-
widualnej modlitwy – mó-
wił ks. Tomasz Estkowski, 
kierownik tegorocznej piel-
grzymki. 

Do Piotrkowa pielgrzy-
mi powrócą 19 lipca wie-
czorem.         MAT

W Podstrefie Toma-
szów Mazowiecki inwe-
stor deklaruje zatrudnienie 
przynajmniej 50 nowych 
pracowników. Podstawowa 
działalność spółki to pro-
dukcja i sprzedaż przekąsek 
(w opakowaniach) na bazie 
mąki i wyrobów cukierni-
czych z czekoladą.  Główne 
marki firmy to: 7Days, Chi-

Chipita się rozbudowuje
Chipita Poland Sp. z o.o. otrzymała drugie zezwolenie na działalność w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oznacza to m.in. nowe miejsca pracy.

Tomaszów Mazowiecki

picao,  Bake Rolls i Fineti. 
Nowa inwestycja będzie po-
legać na kompleksowej roz-
budowie zakładu w Toma-
szowie Mazowieckim i ma 
na celu zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych istnie-
jącego zakładu oraz dywer-
syfikację produkcji. Spółka 
zamierza ponieść wydatki 
inwestycyjne w wysoko-

ści co najmniej 64 mln zł 
(do końca marca 2017 r.)  
i zatrudnić przynajmniej 50 
nowych pracowników (do 
końca marca 2017 r.) oraz 
utrzymać łącznie zatrud-
nienie na terenie Strefy na 
poziomie 468 pracowników 
przez 3 lata.

Źródło ŁSSE

W ramach programu, 
przedsiębiorcy mogą wystą-
pić z wnioskiem dotyczącym 
projektu inwestycyjnego jak 
i doradczego. W ramach in-
westycji z uzyskanych od 
ZUS środków można np. za-
kupić i zainstalować osłony 
do niebezpiecznych maszyn 
i urządzeń, kabiny dźwię-
koszczelne, czy urządzenia 

Program 
Dofinansowania 
Przedsiębiorstw
W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych oferuje przedsiębiorcom Program Dofinansowania Przedsiębiorstw.

oczyszczające powietrze.  
W przypadku projektów 
doradczych ZUS dofinan-
sowuje działania, które 
mają pomóc przedsiębior-
com ocenić zagrożenia wy-
stępujące w ich firmie tj. 
przeprowadzenie pomiarów 
hałasu, wibracji, zapylenia, 
czy stanu instalacji tech-
nicznych. Program jest za-

adresowany do wszystkich 
pracodawców ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
małych i średnich przedsię-
biorstw. Poziom dofinan-
sowania jest zróżnicowany 
w zależności od wielkości 
firmy. Maksymalna kwota 
dla mikroprzedsiębiorstw 
(1-9 osób) wynosi 40 tys. zł 
dla projektów doradczych, 

REKLAMA 100 tys. zł dla projektów 
inwestycyjnych i 140 tys. 
zł dla projektów doradczo-
-inwestycyjnych. Małe fir-
my (10-49 zatrudnionych) 
mogą liczyć na 80 proc. 
dofinansowanie, w wyso-
kości odpowiednio 60, 150 
i 210 tys. zł. Z kolei średnie 
przedsiębiorstwa przy 60 
proc. dofinansowaniu do-
staną maksymalnie 340 tys. 
zł. Największe podmioty od 
250 osób w górę mogą sko-
rzystać z dofinansowania na 
poziomie 20 proc. nakładów 
inwestycyjnych, do kwoty 
500 tys. zł. Na ten rok ZUS 
zarezerwował na ten cel 27 
mln zł. W 2016 będzie to 35 
mln zł, a w 2017 - 46 mln zł. 
Wniosek o dofinansowanie 
wraz z dokładną listą moż-
liwych do realizacji projek-
tów dostępne są na stronie 
internetowej ZUS pod adre-
sem www.zus.pl/prewencja.
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Ekspert radzi
Wypowiedzenie 

bez okresu 
wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku 
pracy może mieć miejsce 
również poprzez jedno-
stronne oświadczenie woli 
jednej ze stron umowy bez 
zachowania okresu wypo-
wiedzenia. Pracodawca 
może rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika  
w trybie art. 52 KP z po-
wodu ciężkiego narusze-
nia przez pracownika pod-
stawowych obowiązków 
pracowniczych, popeł-
nienia przez pracownika  
w czasie trwania umo-
wy o pracę przestępstwa, 
które uniemożliwia dalsze 
zatrudnianie go na zajmo-
wanym stanowisku, jeżeli 
przestępstwo jest oczy-
wiste lub zostało stwier-
dzone prawomocnym 
wyrokiem, zawinionej 
przez pracownika utraty 
uprawnień koniecznych 
do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowi-
sku. Rozwiązanie umowy 
o pracę w tym trybie nie 
może nastąpić po upływie 
1 miesiąca od uzyskania 
przez pracodawcę wia-
domości o okoliczności 
uzasadniającej rozwiąza-
nie umowy. Ponadto pra-
codawca może rozwiązać 
bez wypowiedzenia umo-
wę jeżeli niezdolność pra-
cownika do pracy wskutek 
choroby trwa dłużej niż 3 
miesiące - gdy pracownik 
był zatrudniony u danego 
pracodawcy krócej niż 6 
miesięcy, lub dłużej niż 
łączny okres pobiera-
nia z tego tytułu wyna-
grodzenia i zasiłku oraz 
pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego przez 
pierwsze 3 miesiące - gdy 
pracownik był zatrudnio-
ny u danego pracodawcy 
co najmniej 6 miesięcy 
lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowa-
na wypadkiem przy pracy 
albo chorobą zawodową, 
jak również w razie uspra-
wiedliwionej nieobecno-
ści pracownika w pracy  

z innych przyczyn niż wy-
mienione a trwającej dłu-
żej niż 1 miesiąc.

 Natomiast pra-
cownik może złożyć 
wypowiedzenie bez za-
chowania okresu wypo-
wiedzenia w sytuacji, 
w której zostanie wyda-
ne orzeczenie lekarskie 
stwierdzające szkodliwy 
wpływ wykonywanej 
pracy na jego zdrowie, 
natomiast pracodawca  
w wyznaczonym w orze-
czeniu lekarskim termi-
nie nie przeniesie go do 
innej pracy, odpowiedniej 
ze względu na stan jego 
zdrowia i kwalifikacje za-
wodowe. Pracownik może 
również rozwiązać umo-
wę o pracę bez wypowie-
dzenia w sytuacji w któ-
rej pracodawca dopuścił 
się ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika, 
w takim przypadku pra-
cownikowi przysługuje 
odszkodowanie w wyso-
kości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia, 
a jeżeli umowa o pracę 
została zawarta na czas 
określony lub na czas wy-
konania określonej pracy 
- w wysokości wynagro-
dzenia za okres 2 tygodni.  
W celu rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowie-
dzenia pracownik powi-
nien uczynić to na piśmie, 
z podaniem przyczyny 
uzasadniającej rozwiąza-
nie umowy.

 P r a c o w n i k o -
wi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę bez wy-
powiedzenia z narusze-
niem przepisów o rozwią-
zywaniu umów o pracę, 
przysługuje roszczenie  
o przywrócenie do pracy 
na poprzednich warun-
kach albo o odszkodowa-
nie. Orzeka o tym zawsze 
sąd pracy.

Adwokat 
Agnieszka Bienias

PROMOCJA
wymiana zbiorników LPG

już od 300 zł Zadzwoń, umów się!!!

sekwencyjny wtrysk gazu
z 3-letnią gwarancją bez limitu km
firmy KME na wtryskiwaczach BARRACUDA

lub HANA

Oferujemy:
= =Montaż instalacji gazowych
= = = =Serwis Diagnozowanie Modernizacje
= =Handel częściami do instalacji gazowych

od 2000 zł
Auto GAZ-RAWA
Wałowice 57, 96-200 Rawa Mazowiecka

kom.: 695 442 444
kontakt@autogazrawa.pl

Dopalacze można na-
dal kupić, tylko teraz kryją 
się pod innymi, niebudzą-
cymi podejrzeń nazwami. 
Młodzież, która po nie się-
ga, często myśli, że skoro 
można je kupić po prostu w 
sklepach czy przez Internet, 
to są one bezpieczniejsze 
od zwykłych narkotyków. 

Niebezpieczne dopalacze
Po głośnej w 2010 r. walce rządu z dopalaczami wydawało się, że problem zniknie. Niestety, tak się nie 
stało. Dopalacze wciąż stanowią realne zagrożenie.

Niestety, jak się później 
okazuje, ze względu na ich 
nieznany skład i działanie, 
zażywanie tego typu środ-
ków może skończyć się 
tragicznie. Nowelizowana 
ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii zakwalifiko-
wała 114 substancji wcho-
dzących w skład dopalaczy 

jako narkotyki. Od 1 lipca 
sprzedawcy dopalaczy pod-
legają takim samym sank-
cjom karnym jak dilerzy 
narkotyków.

Ogólnopolska fala 
zatruć dopalaczami nie 
ominęła również naszego 
regionu. Przypomnijmy, 
że w całym kraju do szpi-

tali trafiło już blisko 300 
osób. Dopalacz o nazwie 
„Mocarz” był najczęściej 
wymieniany przez tych, 
którzy w ciągu kilku ostat-
nich dni trafili do szpitali  
w województwie śląskim 
z objawami zatrucia. „Mo-
carz” ma postać zielonego 
suszu roślinnego przezna-
czonego do palenia. Prze-
prowadzone badania wy-
kryły w nim syntetyczne 
kanabinoidy, po wypaleniu 
których występują efekty 
bardzo podobne do tych, ja-
kie wywołuje marihuana i 
haszysz, tyle, że nawet kil-
kaset razy silniejsze.

 Pamiętajmy, że 
szkody wyrządzone przez 
dopalacze w organizmach 
ludzi okazują się nieodwra-
calne.  Często mieszanki te 
okazują się śmiertelne dla 
organizmu.

PJ
REKLAMA

Znajdź nas na facebooku: AUTO GAZ RAWA
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Ponadregionalna stra-
tegia dla Polski Centralnej 
określa obszary współpracy 
województwa mazowieckie-
go i łódzkiego oraz zacieśnia 
związki pomiędzy aglomera-
cjami Warszawy i Łodzi.

Główne kierunki działań 
Strategii to:

Łódź

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej
14.07.br. na wyjazdowym posiedzeniu rządu, które odbyło się w Łodzi, przyjęto Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

• zintegrowana prze-
strzeń wiedzy i innowacji,

• przestrzeń przyjazna 
twórcom i projektantom,

• innowacyjna sieć me-
dyczno-farmaceutyczna,

• międzynarodowe cen-
trum żywności prozdrowot-
nej,

• multimodalny węzeł 

transportowy o znaczeniu 
międzynarodowym.

Strategie ponadregional-
ne mają m.in. na celu odej-
ście od konkurowania na 
rzecz rozwijania współpra-
cy ponad granicami admini-
stracyjnymi.

W przyjętym programie 
regionalnym dla Łodzi znala-

zło się między innymi zapew-
nienie budowy drogi S-14, a 
także wsparcia finansowego 
dla Centrum Zdrowia Matki 
Polki. Instytut Centrum Zdro-
wia Matki Polki i Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie dostaną po sto milinów 
złotych pożyczki. Zapadła 
również decyzja o utworze-

niu Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej z siedzibą 
w Łodzi.

Rząd zatwierdził rów-
nież zmiany w Kontraktach 
Terytorialnych dla 5 wo-
jewództw: łódzkiego, ma-
zowieckiego podlaskiego, 
świętokrzyskiego i kujaw-
sko-pomorskiego. Środki 

unijne na wszystkie Regio-
nalne Programy Operacyjne 
w latach 2014-2020 wynio-
są ok. 31,2 mld euro. W tym 
na województwo łódzkie 
przeznaczone będzie 2,3 
mld euro, a na mazowieckie 
- 2,1 mld euro.

Opr. MAT
na podst. KPRM
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kulturykulturystrefastrefa

W każdą sobotę lipca  
i sierpnia o godz. 21.30,  
Restauracja GulJana & Me-
tropoliSpa zaprasza wszyst-

Piotrków Trybunalski

Letnie Kino GulJana
kich piotrkowian na parking 
przy ul. Narutowicza 40 - 
wstęp wolny. W specjalnie 
zaaranżowanym plenero-

Letnie projekcje filmowe, to przede wszystkim doskonała okazja do obejrzenia wybitnych filmów w niecodziennych warunkach. Urokliwa atmosfera, jaką two-
rzą ciepłe letnie wieczory, w połączeniu ze specjalnie wybranym repertuarem filmowym wprowadzą widza w niepowtarzalny oraz unikalny nastrój artystyczne-
go kina. Prezentowane obrazy ze względu na swoją autentyczność i mistrzowskie wykonanie aktorów zaspokoją nawet najbardziej wymagającego kinomana.

wym kinie będzie można 
obejrzeć film (na ekranie 
wielkości 5,5*3 m), wy-
godnie usiąść na specjalnie 

przygotowanych kinowych 
kanapach oraz spróbować 
specjałów nowego szefa 
kuchni GulJany. Po każdej 

letniej projekcji, organiza-
torzy zapraszają wszystkich 
gości na dyskotekę połączo-
na z wideoteką najlepszych 

klipów lat 80/90 - wstęp 
wolny.

KS

Wraz ze wzrostem tem-
peratur znacząco wzrasta 
ryzyko odwodnienia oraz 
przegrzania organizmu. 
Upał może doprowadzić 
do wystąpienia udaru sło-
necznego lub cieplnego. 
Jego objawy to: zmęczenie, 
silne bóle i zawroty głowy, 
nudności, gorączka, szum 
w uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażają-
cy życiu, większa częstotli-
wość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie, upał 
wpływa również na układ 
nerwowy człowieka. Wy-
sokie temperatury mogą 
powodować ospałość, zde-
nerwowanie, a także wpły-
wają na poziom koncen-
tracji i efektywność pracy. 
Należy pamiętać, że upał 
jest szczególnie niebez-
pieczny dla osób starszych 
i dzieci. Trzeba również za-
dbać o zwierzęta, gdyż wy-
sokie temperatury również 
u nich mogą prowadzić do 
przegrzania organizmu. Co 

Jak przeżyć upały?
Gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C mamy do czynienia z upałem. Jak 
powinniśmy wówczas dbać o swój organizm?

ważne, w ciągu dnia, naj-
wyższa temperatura wystę-

UV notowane jest w go-
dzinach 12 – 13. W czasie 
upalnych dni powinniśmy 
unikać wychodzenia na ze-
wnątrz w najgorętszej porze 
dnia. Powinniśmy również 
unikać opalania. Pod żad-
nym pozorem nie wolno 

Temperatura w nagrzanym 
samochodzie może docho-
dzić do 60 st. C. Jeśli musisz 
przebywać na zewnątrz, noś 
przewiewne ubranie, zakry-
wające możliwie największą 
powierzchnię skóry, nakry-
cie głowy, przewiewne obu-
wie, okulary słoneczne. Na-
leży również pić regularnie 
duże ilości płynów, unikając 
napojów zawierających cu-
kier lub alkohol. W upalne 
dni należy przygotowywać 
lekkie posiłki, bazujące na 
owocach i warzywach, któ-
re dostarczają organizmowi 
niezbędnych składników 
mineralnych i witamin,  
a unikać tłustych, smażo-
nych i wysokokalorycz-
nych dań, które dodatkowo 
obciążają i tak zmęczony 
upałem organizm. Należy 
także unikać dużych różnic 
temperatur między klima-
tyzowanymi pomieszcze-
niami i autami, a tempera-
turą panującą na zewnątrz.  
W ciągu dnia należy zamy-
kać w domu okna i żaluzje, 
by ograniczyć napływ gorą-
cego powietrza do pomiesz-
czeń (szczególnie po stronie 
nasłonecznionej). Okna na-
leży otwierać nocą, kiedy 
temperatura jest niższa.puje pomiędzy godziną 15  

a 18, a nie jak się powszech-
nie sądzi - w południe, zaś 
największe promieniowanie 

zostawiać dzieci i zwierząt  
w zaparkowanym pojeździe. 
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Jak ocenia Pan roz-
wój regionu łódzkiego? 
Ziemia łódzka przeszła ol-
brzymią transformację: od 
gospodarki opartej, tak jak 
w „Ziemi Obiecanej”, na 
przemyśle odzieżowym  
i włókienniczym do bar-
dzo zróżnicowanego miksu 
przedsiębiorczości. Pol-
ski przemysł odzieżowy  
i tekstylny wreszcie odbi-
ja się od dna. Coraz więcej 
produkcji wraca do Polski, 
na przykład z Azji. Mamy 
blisko dwanaście tysięcy 
przedsiębiorstw w prze-
myśle odzieżowym, blisko 
sześć tysięcy w tekstylnym. 
Jesteśmy wytwórcami naj-
lepszych tkanin technicz-
nych. Należy cieszyć się 
ze zdobywania rynków za-
granicznych przez lokalne 
przedsiębiorstwa, także te 
działające w regionie łódz-
kim. Należy tutaj wyróżnić 
firmę Ptak i jej model prze-
noszenia wysokiej jakości 
polskich produktów i usług 
na rynek amerykański. Ale 
województwo łódzkie to nie 
tylko przemysł odzieżowy. 
Mocną stroną regionu są 
fabryki ceramiki materia-
łów budowlanych, a tak-
że rolnictwo z zagłębiem 
sadowniczo-warzywnym  
i Instytutem w Skierniewi-
cach. Ziemia łódzka to tak-
że trzecia mleczarnia w Pol-
sce, czyli Łowicz. To blisko 
2 mln mleka do przerobu.  
A Łowiczanka to najbar-
dziej rozpoznawalny sym-
bol Polski w Chinach. Ko-
lejny obszar bardzo ważny 
to przemysł motoryzacyj-
ny, ulokowany głównie  
w Łódzkiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Przy-
pomnę, że w zeszłym roku 
w międzynarodowej kon-
kurencji, łódzka SSE zo-
stała uznana za najlepszą 
w Europie, która w sposób 
szczególny bardzo dobrze 
oddziałuje na małą i średnią 
przedsiębiorczość. To wielki 
sukces. W strefy zainwesto-
wano 102 mld zł. Co ważne, 
już co piąta zainwestowana 
w strefach złotówka jest 
kapitału polskiego. Mamy 
nową tendencję funkcjo-
nowania specjalnych stref 
ekonomicznych. Wreszcie 
po pięciu latach „posuchy” 
mamy duży wzrost inwesty-
cji sektora przedsiębiorstw. 

Kilka pytań do ...
Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki

I te trendy chcielibyśmy 
umacniać także przy po-
mocy wsparcia środków 
unijnych. SSE są po to, by 
uruchamiać dodatkowy im-
puls inwestowania. I chciał-
bym przywołać przykład 
Strykowa, miasta które leży 
na styku dwóch autostrad. 
Stryków bardzo dobrze wy-
korzystał to, że drogi do in-
westowania otwierają nowe 
tereny inwestycyjne. W cią-
gu ostatnich 10 lat potroił 
swoje dochody, w wyniku 
napływu inwestorów i wy-
generował nową aktywność 
gospodarczą z jedynie 4% 
bezrobociem. Dziś Stryków 
jest symbolem akcji „drogi 
do inwestowania”, a więc 
nowego impulsu kojarze-
nia polityki gospodarczej 
z samorządem, przedsię-
biorczością i budowania 
gospodarki jutra oraz za-
bezpieczania przestrzeni 
gospodarczej dla prowadzo-
nej działalności.

W Łodzi będą realizo-
wane najważniejsze zamó-
wienia dla polskiej armii. 
Podczas wizyty w regionie 
łódzkim, odwiedził Pan 
również Wojskowe Zakła-
dy Lotnicze. Czy jest szan-
sa na to, żeby małe zakłady 
jako kooperanci też sko-
rzystały z tego kontraktu?

Pamiętajmy o tym, że 
to nie tylko Łódź, ale także 

Dęblin i Radom. W obsza-
rze lotnictwa, także tego 
na pograniczu lotnictwa 
militarnego i lotnictwa cy-
wilnego, generuje się dzi-
siaj największa światowa 
rentowność. To są sektory, 
które potwierdzają nowo-
czesność gospodarki. Mu-
simy patrzeć na to szerzej. 
Te kontrakty dla wojska 
mają umocnić potencjał 
przemysłu militarnego  
w Europie. Nadal rośnie 
światowy rynek broni, któ-
rego USA pozostają naj-
większym eksporterem. 
Europa jest z tyłu. Poza 
tym zawsze sektor mili-
tarny jest sektorem, który 
generuje wielką zmianę 
techniczną i technologiczną  
w jego otoczeniu. Jeśli chodzi  
o wspomniany kontrakt, to 
przypomnę po raz kolejny, 
że Ministerstwo Gospo-
darki spowolniło przetarg, 
by dać szansę Mielcowi  
i Świdnikowi na formalne 
uzupełnienie oferty. Nie 
zapominajmy o tym, że 
Ministerstwo Gospodarki 
odpowiada za offset. Dzi-
siaj na etapie końcowym, 
po zweryfikowaniu przez 
ekspertów wojskowych mi-
litarnych funkcji śmigłowca 
w stosunku do specyfikacji, 
przystępujemy do bardzo 
trudnego wyliczenia i prze-
niesienia do znanej, czytel-
nej umowy, deklaracji co do 

skali zainwestowania nowej 
techniki i technologii. I tutaj 
będziemy bezwzględni. 

 Sektor zbrojenio-
wy przechodził wielkie  
i trudne procesy restruktury-
zacji. Dzisiaj bardzo ważna 
w przemyśle zbrojeniowym 
jest także jakość. Zwracam 
uwagę również na to, że 
znaczna część elementów 
podzespołów tego uzbro-
jenia jest produkowana  
w małych i średnich pol-
skich firmach. Na przykład 
część rozwiązań metalo-
wych jest produkowana na 
Podkarpaciu w rodzinnej 
firmie, która ma najwięk-
szej klasy zgniatarki.

Porozumienie w spra-
wie irańskiego programu 
nuklearnego zostało osią-
gnięte. Co oznacza to dla 
polskiej gospodarki?

To państwo islamskie, 
kryzys i terroryzm przy-
spieszyły te negocjacje  
i pozwoliły znaleźć nowe-
go partnera, dzięki któremu 
będzie można stabilizować 
bardzo trudny region. Uwa-
żam, że naszemu światu 
brakuje zaufania. Norma-
lizacja stosunków z kra-
jem, który 85 proc. żywo-
ści importuje, to świetna 
wiadomość dla polskich 
rolników, np. dla polskich 
producentów drobiu. Pol-
ska osiągnęła rekord świata,  

w ciągu pięciu lat podnie-
śliśmy produkcję drobiu  
o 40%. Jeśli przez dwa lata 
nie podwoimy eksportu, 
to na rynku europejskim 
nie sprzedamy już więcej, 
w efekcie czego co trzeci 
właściciel kurnika w Pol-
sce zbankrutuje. W związku  
z tym, sygnał o normaliza-
cji stosunków z Iranem to 
jest wielka szansa na sprze-
daż kilku tysięcy wagonów, 
kilku tysięcy tramwajów, 
pojazdów do metra, bardzo 
dużej ilości żywności, nie 
tylko nabiału, z mlekiem  
w proszku na czele. To jest 
olbrzymia szansa na eksport 
drobiu i polskiego mięsa 
wołowego, olbrzymia szan-
sa na wiele technologii np.  
z zakresu ochrony środo-
wiska czy przetwórstwa 
rolniczego. Iran to jest 
także potencjalnie obszar 
ekspansji np. w zakre-
sie techniki poszukiwania  
i eksploatacji złóż surow-
cowych, ograniczenia ener-
gochłonności. Iran może 
być także rynkiem zbytu 
dla polskich lodówek i me-
bli, w produkcji których 
jesteśmy liderem. Każda 
normalizacja stosunków  
z „dużym rynkiem, który 
jest wygłodzony, a ma czym 
płacić” to dobry sygnał dla 
polskiej gospodarki. My-
ślę, że możemy mówić  
o postawieniu sobie zadania 

- po udanych działaniach 
pod hasłem „Go India”, 
teraz pora na „Go Iran”. 

Czy zgodzi się Pan  
z tezą, że w Polsce mamy 
do czynienia z nadpłynno-
ścią banków?

Ta nadpłynność bierze 
się m.in. z tego, że wpływa 
mało dobrych wniosków. 
Jest za mało optymizmu  
w gospodarce, za mało od-
wagi i chęci podejmowa-
nia ryzyka. Z jednej strony 
mówimy o pozornej nad-
płynności, a z drugiej stro-
ny przy rekordowo niskich 
stopach procentowych, ale 
rekordowo wysokich - pa-
trząc na sąsiadów czy Unię 
Europejską - mamy to zja-
wisko. Bałbym się sytuacji, 
w której my dajemy impuls 
naciskowy na sektor ban-
kowy, żeby „poluzować” 
rygory kredytowe. Przy 
kredytach mieszkaniowych 
tak się stało i w związku  
z tym dzisiaj znaczna część 
ludzi ma problemy ze spła-
caniem kredytów. Banki 
spółdzielcze się obroniły, 
ich sukces polega na tym, że 
są najbliżej kredytobiorców. 
W ich koszyku kredytowym 
jest najmniej złych kredy-
tów. Tak więc w tej kwestii 
byłbym bardzo ostrożny.

Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak
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- Świetlica będzie słu-
żyła dzieciom i młodzieży 
z najbliższego środowiska 
lokalnego, uczestnikom 
Hufca Pracy i grupie osób 
niepełnosprawnych z Piotr-
kowa Trybunalskiego.  
W okresie letnim świetlica 
będzie otwarta od 10 do 14, 
a w pozostałym okresie od 
8 do 15. Dzieci mogą odra-
biać u nas lekcje, bawić się 
i spędzać swój wolny czas 
w taki sposób, w jaki zorga-
nizują go nasi wychowawcy 
– mówi Sławomir Górecki, 
Komendant Środowiskowe-

Piotrków Trybunalski

IKEA wsparła remont świetlicy
Dzięki wsparciu Centrum Dystrybucji IKEA Jarosty oraz sklepu IKEA Łódź, Hufiec Pracy w Piotrkowie Trybunalskim może korzystać z odremontowanej i no-
wocześnie urządzonej świetlicy środowiskowej.

go Hufca Pracy w Piotrko-
wie Trybunalskim.

W nowych wnętrzach 
odbywać się będą zajęcia 
wyrównawcze, plastycz-
ne oraz sportowe dla dzieci  
i młodzieży. O wyposażenie 
pomieszczenia zadbało Cen-
trum Dystrybucji IKEA Jarosty 
oraz sklep IKEA Łódź, które 
od kilku lat wspólnie działają 
na rzecz różnorodnych miejsc 
użyteczności publicznej, zlo-
kalizowanych na terenie woje-
wództwa łódzkiego.

Świetlica Środowisko-
wego Hufca Pracy w Piotr-

kowie Trybunalskim mieści 
się w trzech pomieszcze-
niach. Na co dzień odbywa-
ją się tam zajęcia dla dzieci 
z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. Miejsce zapew-
nia im opiekę wychowawczą 
nakierowaną na profilak-
tykę, socjalizację i resocja-
lizację, a także możliwość 
kształcenia i przygotowania 
zawodowego. W roku szkol-
nym w świetlicy odbywają 
się zajęcia wyrównawcze, 
plastyczne i sportowe. Na-
tomiast w okresie wakacji 
i ferii zimowych miejsce to 

chętnie odwiedza młodzież  
i dzieci, które nie wyjeżdża-
ją z miasta.

- Zależało nam na mak-
symalnym i funkcjonalnym 
wykorzystaniu przestrzeni 
świetlicy, dlatego stworzy-
liśmy w niej kilka niezależ-
nych przestrzeni. (...) Mamy 
nadzieję, że nowo wyre-
montowane miejsce będzie 
dla dzieci przyjazną prze-
strzenią, nie tylko w okresie 
zbliżających się wakacji, ale 
też w kolejnych miesiącach 
i latach – powiedziała Iwona 
Gasik-Płomińska, Sustaina-
bility Developer IKEA DS 
North Europe.

Remont polegał na od-
malowaniu pomieszczeń, 
które Hufiec przeprowadził 
we własnym zakresie i cał-
kowitej wymianie mebli 
na nowe, przekazane przez 
Centrum Dystrybucji IKEA 
Jarosty. Całości dopełniły 
także różne dodatki z asor-
tymentu IKEA – dywany, 
zasłony, ramki, zegar, a tak-
że akcesoria do malowania 
w kąciku dla najmłodszych. 
Sklep IKEA Łódź przygoto-
wał projekty wnętrz.

- Chętnie angażujemy 
się w inicjatywy, które słu-
żą lokalnej społeczności.  
Z wyremontowanej świe-

tlicy z pewnością skorzysta 
wielu najmłodszych miesz-
kańców Piotrkowa Trybu-
nalskiego i okolic. Dla IKEA 
dzieci to najważniejsi ludzie 
na świecie, dlatego wszelkie 
projekty, które wspierają ich 
rozwój i edukację, są dla nas 
bardzo ważne. Cieszymy 
się, że IKEA Łódź mogła po 
raz kolejny przyczynić się 
do poprawy ich codzienne-
go życia – powiedziała Jo-
anna Sitek, koordynator ds. 
zrównoważonego rozwoju 
IKEA Łódź.                       

JP na podstawie mate-
riałów z IKEA Łódź

W Piotrkowie Trybu-
nalskim podczas akcji prze-
prowadzonej przez Straż 
Miejską ponad 40 rowerzy-
stów zostało pouczonych. 
Najczęściej funkcjonariu-
sze interweniowali wo-
bec rowerzystów jadących 
chodnikiem lub jezdnią,  
w sytuacji gdy po jednej 
stronie ulicy była wyzna-
czona ścieżka rowerowa.  
W kilku przypadkach za-
trzymani zostali cykliści 
przejeżdżający w sposób 
niezgodny z przepisami 
przez przejście dla pieszych.

Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze informacje, 
przydatne rowerzystom.

Obowiązkowe wyposa-

ABC rowerzystów
W okresie letnim w ruchu ulicznym znacznie wzrasta liczba rowerzystów. To 
z pewnością korzystne zjawisko biorąc pod uwagę zatłoczone ulice. Jednak 
sporo z nich łamie przepisy.

żenie roweru:
- co najmniej jedno 

światło przednie białe lub 
żółte świecące ciągłym lub 
migającym światłem;

- co najmniej jedno 
światło tylne czerwone, od-
blaskowe;

- co najmniej jedno 
światło tylne świecące cią-
głym lub migającym świa-
tłem;

- co najmniej jeden sku-
tecznie działający hamulec;

- dzwonek lub inny sy-
gnał ostrzegawczy.

Pamiętajmy, że rowe-
rzyści nie są zobowiązani 
do całodziennego używania 
świateł. Rowerzysta jest za 
to obowiązany korzystać  

z drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów, je-
śli są one wyznaczone dla 
kierunku, w którym poru-
sza się lub zamierza skręcić. 

Kierujący rowerem, korzy-
stając z drogi dla rowerów 
i pieszych, jest obowiąza-
ny zachować szczególną 
ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym. Nie wolno 
jeździć rowerem po chod-
niku. Od tej zasady istnieją 
jednak trzy wyjątki. Rowe-
rzysta może jechać po chod-
niku gdy:

- jedzie z dzieckiem do 
lat 10;

- podczas złej pogody 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, 
gęsta mgła, gołoledź);

- są spełnione jednocze-
śnie następujące warunki: 
chodnik ma co najmniej 2 m 
szerokości, ruch na jezdni 
jest dozwolony z prędkością 
ponad 50 km/h (w terenie 
zabudowanym), brakuje od-
dzielnej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla nich 
przeznaczonego.

Rowerzysta nie może 
przejeżdżać rowerem po 
pasach dla pieszych. Zgod-
nie z przepisami Prawa  
o Ruchu Drogowym rowe-
rzysta jest zobowiązany zejść  
z roweru i przeprowadzić 
go po przejściu dla pieszych 
jeśli chce je przekroczyć. 
Niezastosowanie się do tego 
przepisu grozi mandatem  
w wysokości 100 zł. Pamię-
tajmy również o zakazie 
jazdy bez trzymania co naj-
mniej jednej ręki na kierow-
nicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach. Pomimo że 
nie ma takiego obowiązku, 
rowerzyści powinni też za-
opatrzyć się w kask i kami-
zelkę odblaskową. W wielu 
przypadkach może to nawet 
uratować życie. To tylko 
kilka z istotnych informacji. 
Wiele wykroczeń karanych 
jest grzywną od 50 do na-
wet kilkuset złotych.

MAT
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

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

Czasami dzieje się jed-
nak tak, że nie udaje nam 
się zdać z powodzeniem 
egzaminu maturalnego w 
pierwszym terminie. To 
jeszcze nie koniec świa-
ta. Jeśli nie zaliczyli-
śmy jednego przedmiotu, 
można poświęcić trochę 
czasu, przysiąść do nie-
zaliczonego materiału  
i zdać egzamin poprawko-
wy w końcu sierpnia. Ponie-
waż najczęściej niepowo-
dzenie na maturze dotyczy 
matematyki, Społeczna 
Akademia Nauk przygoto-
wała specjalną i atrakcyjną 
propozycję dla tych, którzy 
nie poradzili sobie z tym 
przedmiotem. SAN za-
prasza do wzięcia udziału  
w bezpłatnym 3-tygodnio-
wym kursie przygotowu-
jącym do egzaminu po-
prawkowego z matematyki. 

Maturalna poprawka…
Egzamin maturalny to pierwszy prawdziwy test w naszym życiu. Od niego 
zależy bardzo wiele. To na jego podstawie uczelnie przyjmują kandydatów 
na studia, to od ocen, które uzyskaliśmy na świadectwie maturalnym zależy, 
czy uda nam się rozpocząć studia na wymarzonym kierunku w bardzo dobrej 
uczelni. 

Kurs będzie prowadzony w 
Łodzi.

„Chcemy pomóc oso-
bom, które podjęły już decy-
zję o wyborze naszej uczel-
ni, ale muszą w sierpniu 
poprawić egzamin z mate-
matyki. Kurs pozwoli na po-
wtórzenie materiału i lepsze 
przygotowanie do egzami-
nu.” – mówi przedstawiciel 
Biura Rekrutacji SAN.

Kurs rozpocznie się 3 
sierpnia, a zakończy 22 
sierpnia – czyli na kilka 
dni przed egzaminem. Za-
pisy trwają do 31 lipca,  
a liczba miejsc jest ogra-
niczona. Aby zgłosić chęć 
udziału, należy skontakto-
wać się z Biurem Rekru-
tacji SAN (tel. 042 664 66 
57) lub wysłać e-mail na 
adres matura@san.edu.pl. 
Społeczna Akademia Nauk 
proponuje również wszyst-

kim zainteresowanym kursy 
maturalne on-line (http://
kursymaturalne.spoleczna.
pl). Więcej informacji na 
ten temat znajduje się na 
stronie uczelni: www.san.
edu.pl. W ubiegłym roku 
SAN organizowała podob-
ny kurs. Wszyscy uczestni-
cy byli bardzo zadowoleni 
z poziomu kursu i sposobu 
jego prowadzenia, dzięki 
czemu z powodzeniem zdali 
egzamin poprawkowy z ma-
tematyki.

Wiele uczelni, w tym 
także Społeczna Akademia 
Nauk rekrutuje swoich stu-
dentów do końca września, 
dlatego niezaliczony jeden 
przedmiot na egzaminie 
maturalnym nie jest jedno-
znaczny z brakiem możli-
wości podjęcia od paździer-
nika nauki w wymarzonej 
uczelni wyższej.              TJ

REKLAMA

To dopiero początek se-
zonu kąpielowego. W wa-
kacje wiele z nas będzie ko-
rzystało z wypoczynku nad 
zalewami, jeziorami, rzeka-
mi czy morzem. W związku 
z tym, służby podległe Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrz-
nych apelują o rozwagę  
i przestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku nad 
wodą.

Jak podaje ministerstwo, 
pod żadnym pozorem nie 

Bezpieczny 
wypoczynek nad wodą
Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak należy robić to  
z rozwagą. Od początku maja w całym kraju utonęło kilkadziesiąt osób.

można wchodzić do wody 
po spożyciu alkoholu lub 
narkotyków. Natomiast 
wchodząc do wody po dłuż-
szym czasie spędzonym na 
słońcu, powinniśmy stop-
niowo schładzać ciało, żeby 
przyzwyczaić je do niższej 
temperatury, uniknąć szoku 
termicznego. Nie skaczmy – 
w szczególności na główkę 
– do nieznanej i zbyt płytkiej 
wody. W rzece pływajmy 
zawsze zgodnie z prądem, 
a nie pod prąd. Pamiętajmy, 

żeby kąpać się tylko w miej-
scach strzeżonych, gdzie są 
ratownicy. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na dzieci.

Z kolei pływając ża-
glówkami, łódkami czy 
kajakami, powinniśmy 
mieć założone kapoki,  
a wypływając w dłuższy rejs 
koniecznie sprawdźmy pro-
gnozę pogody.

W ubiegłym roku od 
maja do września życie w 
wodzie straciło w sumie 470 
osób.
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Księgarnia               poleca:

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 46 895 16 45

1. Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza  Andrzej G. Kruszewicz
2. 99 wiosennych przepisów siostry Anastazji 
3. Dziewczyny z Syberii   Anne Heroich
4. Jaruzelski życie Paradoksalne  Paweł Kowal
5. Umarli mają głos. Prawdziwe historie Marek Krajewski
6. Tuskuland     Krzysztof Daukszewicz
7. Pogromca lwów    Camilla Lackberg
8. Poradnik Na błędach   Paulina Młynarska
9. Tytus, Romek i Atomek. Super kolekcja 
10. Upadek     Wiktor Suworov

Warto przeczytać Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Ted 2
I wszystko byłoby do-

brze, gdyby nie wspólnota 
Massachusetts, która nie 
uznaje Teda za człowieka, 
brutalnie uprzedmiotowia-
jąc go do roli "własności", co 
rujnuje myśl o adopcji. Ted 

traci pracę, a jego małżeń-
stwo zostaje unieważnione. 
Wściekły i przygnębiony 
Ted prosi Johna, by pomógł 
mu pozwać stan Massachu-
setts i odzyskać należne mu 
prawa. Do walki angażują 

John i Ted wciąż mieszkają w Bostonie i mają się znakomicie. Tyle że John 
jest teraz rozwodnikiem, a Ted ułożył sobie życie z uroczą Tami-Lynn. Kiedy 
dopada ich rutyna, decydują się na dziecko. 

młodą miłośniczkę (leczni-
czej) marihuany, prawnicz-
kę Samanthę L. Jackson 
(Amanda Seyfried). Kie-
dy przegrywają, ostatnią 
szansą pozostaje podróż do 
Nowego Jorku i spotkanie 
z legendarnym adwokatem 
broniącym praw cywilnych, 
Patrickiem Meighanem 
(Morgan Freeman), który 
pomógłby im wnieść apela-
cję. Jeśli wygrają, udowod-
nią całemu światu, że Ted 
nie jest jedynie pachnącym 
marychą pluszowym mi-
siem, ale pełnoprawnym 
obywatelem Stanów Zjed-
noczonych - z tymi samymi 
prawami, co inni ujarani  
i popijający piwo ludzie.

Oddycham

Na początku tego roku 
wróciłem na Jamajkę, by 
ponownie spotkać się ze 
wspaniałymi muzykami, 
których miałem okazję po-
znać kilka lat wcześniej. 
Zaprosiłem do współpracy 
m.in. rewelacyjnego sak-
sofonistę Deana Frasera  
i jego sekcję dętą, Alboro-
sie'ego, chórek Earl i Ma-
ria Smith (dzieci gitarzy-

Album „Oddycham” nie jest zestawem piosenek, które powstawały z myślą  
o płycie. To swego rodzaju dziennik, zbiór moich wspomnień z ostatnich 
dwóch intensywnych lat. Wyjątek stanowi utwór „List” - jest to piosenka, któ-
rą mój tata napisał dla mamy kiedy byli bardzo młodzi. Nigdy nie miał okazji, 
by ją nagrać, wiec zrobiłem to dla niego.

sty Earla "Chinna" Smitha 
- grającego m.in. z Bobem 
Marley'em i jego synami), 
Resoterica z Fyah Keepers 
i bardzo ważną dla mnie 
postać - Juniora Kelly. To 
właśnie dzięki niemu za-
cząłem słuchać reggae. Na 
płycie udział wzięli także 
niezwykli polscy goście, 
jak Jelonek, Staff, KaCezet 
i wielu innych.

Album zarejestrowali-
śmy we wrocławskim Tower 
Studio oraz Tuff Gong Stu-
dio w Kingston, a produkcją 
zajął się Mario Activator ze 
Studio As One.

"Oddycham" to energe-
tyczne, rootsowe reggae ze 
wspólnym mianownikiem - 
moimi wspomnieniami.

Kamil Bednarek

Raport Tarquina
To szpital dla byłych 

pracowników wywiadu, 
którzy są w posiadaniu 
ściśle poufnych informa-
cji. Tak jak Hal Ambler z 
Wydziału Operacji Konsu-
larnych, były agent, który 
zna wiele ważnych tajemnic 
państwowych. Jego szwan-
kujący umysł stanowi więc 
zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa narodowego. Ambler 
jest leczony farmakologicz-
nie i obserwowany. Istnieje 
jednak pewna zasadnicza 
różnica pomiędzy nim a 
pozostałymi pacjentami 
szpitala – wbrew temu, co 
twierdzą lekarze Ambler nie 
jest szalony. Musi więc jak 

Na wyspie Parrish, u wybrzeży Wirginii, z dala od wścibskich oczu ulokowano 
pilnie strzeżony rządowy ośrodek psychiatryczny. 

najszybciej 
znaleźć spo-
sób, by uciec 
ze szpitala, 
dowiedzieć 
się, kto go 
tam umie-
ścił i odkryć 
prawdę o 
tym, kim 
był i dlacze-
go ktoś jest 
gotów za-
r yzykować 
w s z y s t k o , 
aby zoba-
czyć go 
martwego.

PAY

Życie na pełnej petardzie
Ceniony za swój auten-

tyzm, odwagę i szczerość. Po-
dziwiany zarówno przez ka-
tolików, jak i niewierzących. 
Sam o sobie mówi, że jest 
onkocelebrytą, czyli człowie-
kiem znanym z tego, że ma 
raka. Zanim się o tym dowie-
dział, wybudował hospicjum 
w Pucku.

W szkole nie chodził na 
religię. Gdy już zyskał pew-
ność co do swojego powołania 
- odrzucili go jezuici (Niech 
żałują!). Kłopoty ze wzro-
kiem prawie uniemożliwiły 
mu święcenia (- A pieniądze 
widzi?; -Widzi!; -To święcić!).

W inspirującej rozmowie 

Najbardziej lubiany polski ksiądz w rozmowie życia.
z Piotrem Żyłką ks. Jan zdra-
dza źródła swojej niesamowi-
tej energii i nieskończonych 
pokładów optymizmu. O 
swoim życiu i polskim Ko-
ściele mówi z odwagą i dy-
stansem osoby, który nie ma 
już nic do stracenia. Wzru-
szające do łez świadectwo 
człowieka, który wie, że nie 
zostało mu wiele czasu. Naj-
bardziej lubiany polski ksiądz 
w rozmowie życia

Ceniony za swój auten-
tyzm, odwagę i szczerość. Po-
dziwiany zarówno przez ka-
tolików, jak i niewierzących. 
Sam o sobie mówi, że jest 
onkocelebrytą, czyli człowie-

kiem znanym z tego, że ma 
raka. Zanim się o tym dowie-
dział, wybudował hospicjum 
w Pucku.

W szkole nie chodził na 
religię. Gdy już zyskał pew-
ność co do swojego powołania 
- odrzucili go jezuici (Niech 
żałują!). Kłopoty ze wzro-
kiem prawie uniemożliwiły 
mu święcenia (- A pieniądze 
widzi?; -Widzi!; -To święcić!).

W inspirującej rozmowie 
z Piotrem Żyłką ks. Jan zdra-
dza źródła swojej niesamowi-
tej energii i nieskończonych 
pokładów optymizmu. O swo-
im życiu i polskim Kościele 
mówi z odwagą i dystansem 
osoby, który nie ma już nic do 
stracenia. 
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Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428.

Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959

Poszukuję Pracowników 
Ochrony na obiekt handlowy 
w Bełchatowie. 723 236 603.

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie tel. 600 086 
995.

OGŁOSZENIA
Firma produkcyjna zatrudni 
operatora i mechanika maszyn 
oraz kierowcę wózka widłowe-
go. Miejsce pracy Wykno (gm. 
Ujazd). Tel. 601583868, pra-
ca@posiadalo.pl

Zatrudnię kierowców  C+E 
na chłodnie, kierunek za-
chód, jazda po 2 tygodnie, 
auto przypisane  do kierowcy. 
Więcej info pod numerem tel 
885 121 588.

Pożyczki i chwilówki na sam 
dowód osobisty bez BIK i ko-
mornika (cała Polska)
tel.796-15-19-19

Sprzedam dodge caliber rok 
2012 -wersja sxt najbogatsze 
wyposażenie, silnik 2,0 ben-
zyna, skrzynia automatyczna 
cena 42000 zł faktura vat tel. 
739417885.

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki :
– 50 dag mąki
– 5 jajek
– 3/4 szklanki cukru
– 1/4 szklanki cukru pudru
– 3 łyżeczki proszku do pieczenia
– 25 dag margaryny
– 1 litr jagód

Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto z: mąki, pięciu żółtek, margaryny 

i cukru pudru. Ciasto podzielić na dwie części. Jed-
ną część wyłożyć na wysmarowaną wcześniej formę  
i nakłuć widelcem. Następnie ułożyć na niej jagody.  
W międzyczasie z pięciu białek i 3/4 szklanki cukru 
ubić pianę na sztywno. Pianę wyłożyć na jagody. Z 
drugiej części ciasta zrobić kruszonkę i posypać nią 
warstwę piany. Piec ok. 40 min w temperaturze 200 
stopni C.

Gotuj z nami
Ciasto 
z jagodami

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

Działki budowlane a także re-
kreacyjne w gminie Kleszczów 
ze wszystkimi mediami, przy 
nowej drodze. Nowy plan za-
gospodarowania, bardzo ładne 
miejsce. O szczegółach poinfor-
muję telefonicznie. Zapraszam 
do obejrzenia.608186158.

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.

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

tel. 501-396-390

Jagody to wieloletnie 
krzewinki rosnące w lasach 
iglastych, dąbrowach, wrzo-
sowiskach, torfowiskach, te-
renach podmokłych a także 
w górach. Nazywane są naj-
częściej czarnymi jagodami 
lub jagodami, czernicami  
i czarnymi borówkami. 
Występują w całej Europie, 
Azji, Ameryce Północnej, 
w klimacie umiarkowanym 
jak i arktycznym. Czarne ja-
gody są roślinami leczniczy-
mi, wspomagającymi lecze-
nie wielu chorób. Posiadają 
właściwości bakteriobójcze 
a także przeciwwirusowe. 
Obniżają ilość złego cho-
lesterolu. Owoce jagód 
zawierają między innymi  
kwasy garbnikowe, kwasy 
owocowe, karotenoidy, pek-
tyny, duże ilości witamin, 
takich jak: C, A, D, B1, B2, 
PP oraz antocyjany i gliko-
zydy. Poza tym są źródłem 
składników mineralnych, 
jak: potas, fosfor i wapń 
a z mikroelementów mię-
dzy innymi cynku, żelaza 
i manganu. Czarne jagody 
wpływają korzystnie także 
na pracę naszych jelit, zwal-
czając uporczywe bakterie, 
dzięki zawartym enzymom 
działającym jak penicyli-
na. Uelastyczniają naczynia 
krwionośne, uczestniczą  
w produkcji czerwonych 

Czarne jagody
Czarne jagody stanowią nie tylko smaczny przysmak ale również naturalny 
lek. Właściwości lecznicze posiadają zarówno ich owoce, jak i liście.

krwinek skutecznie prze-
ciwdziałając anemii. Sta-

nowią wartościowy lek  
w leczeniu żylaków, he-
moroidów. Poza tym zapo-
biegają jaskrze i zaćmie. 
Zawarte w nich antocyjany 
to przeciwutleniacze, które 
neutralizują szkodliwe dzia-
łanie wolnych rodników. 
Oczyszczając   organizm  
i skórę z wolnych rodni-
ków,  powodują opóźnianie 
procesów starczych i co jest 
bardzo ważne, stanowią 
profilaktykę przeciwno-
wotworową. Chronią także 
przed chorobami Alzheime-
ra. Ponadto zmniejszają ry-
zyko wystąpienia wysokie-
go ciśnienia krwi, które jest 
przyczyną wielu chorób ser-
ca i udarów mózgu. Owoce 
czarnej jagody korzystnie 
wpływają na pamięć, są 

również skutecznym na-
turalnym lekiem w walce  

z pasożytami układu pokar-
mowego, takimi jak owsiki 
czy glisty ludzkie. Zawarte 
w owocach jony chromu 
oraz glukokininy, pomaga-
ją regulować poziom cukru 
we krwi. Świeże owoce 
czarnych jagód posiadają 
działanie rozluźniające przy 
zaparciach i jednocześnie 
przeciwbiegunkowe, nato-
miast owoce suszone dzia-
łają przeciwbiegunkowo, 
antyseptycznie, a także 
przeciwgorączkowo, są za-
lecane przy stanach zapal-
nych gardła. Sporządzone 
napary z suszonych owoców 
jagód działają uspokajająco 
i przeciwbólowo, natomiast 
syropy leczą przede wszyst-
kim kaszel oraz infekcje 
układu oddechowego. Z ko-

lei sok z jagód jest uznawa-
ny za antidotum na zatrucia, 
ponieważ wychwytuje z 
naszego organizmu szko-
dliwe toksyny. Natomiast 
liście tej rośliny zawierają 
olejki eteryczne, antocy-
jany, glikozydy fenolowe, 
garbniki, substancje ściąga-
jące, działające przeciwza-
palnie, przeciwbakteryjnie, 
hamują pocenie się i wy-
dzielanie łoju. Stosowane 
są w leczeniu między in-
nymi trądziku, grzybicy i 
nadmiernej potliwości. Po-
nadto są pomocne przy le-
czeniu biegunek oraz w ła-
godzeniu stanów zapalnych 
układu moczowego i prze-
wodu pokarmowego oraz  
w leczeniu cukrzycy. Zale-
ca się jeść czarne jagody na 
surowo lub jako dodatek do 
ciast i deserów. Przyrządza 
się z nich także zupy, sosy, 
kompoty, soki, dżemy czy 
konfitury. Używamy ich 
do dekoracji lodów, babe-
czek, gofrów, naleśników, 
nadziewamy nimi pierogi  
i bułeczki drożdżowe. Owo-
ce można także mrozić lub 
zawekować, aby w ten spo-
sób umożliwić delektowa-
nie się nimi przez cały rok. 
Dobroczynne właściwości 
czarnych jagód jak i ich li-
ści, docenił także przemysł 
farmaceutyczny, i dlatego 
są one składnikiem różnych 
leków. Podobnie znalazły 
zastosowanie w kosmetyce 
do produkcji kosmetyków 
nawilżających i odżywiają-
cych naszą skórę.  

KK
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Test: Nissan Pulsar 1.2 DIG-T  115 KM

Polityka marki
Pulsar to samochód 

kompaktowy, czyli repre-
zentant segmentu najpo-
pularniejszego w Europie.  
W tym segmencie jeszcze 
do niedawna Nissan nie 
oferował żadnego modelu. 
Było to związane z rewela-
cyjną sprzedażą Qashqaia  
i rynkową klapą Tiidy – 
następcy Almery, który nie 
przypadł do gustu europej-
skim klientom. Skupiając 
się w Europie na oferowa-
niu crossoverów, Nissan 
zwlekał z wypuszczeniem 
na rynek kolejnego kom-
paktu. Ten czas w końcu 
nadszedł – tuż po debiucie 
nowej generacji Qashqaia.

Wspomniałem o Nissa-
nie Tiida, czyli bezpośred-
nim poprzedniku Pulsara. 
Ten model w 2005 r. za-
stąpił niezwykle popularną 
Almerę, ale nie powtórzył 
jej sukcesu. Nissan zdecy-
dowanie nie trafił w euro-
pejskie gusta. Większość 
klientów ze Starego Konty-
nentu uznała ten samochód 
za po prostu brzydki. Tiidę 
z Europy wycofano, ale  
w innych miejscach na 
świecie sprzedawano nadal.  
I uwaga, Pulsar jest następ-
cą, a raczej inną wersją, 
nieznanej nam, drugiej ge-
neracji Tiidy.

Czym się wyróżnia 
Pulsar?

Pulsar bazuje na mode-
lu Tiida sprzedawanym w 
Azji. Tylko bazuje, ponie-
waż w samochodzie doko-
nano bardzo wielu zmian, 
dopasowując go do wyma-
gań rynku europejskiego i 
tutejszego klienta. Mamy 

Nareszcie kompakt od Nissana
W ostatnich latach Nissan był marką kojarzoną z odważnym podejściem do projektowania samocho-
dów. Pierwsza generacja Qashqaia była ryzykiem, które się opłaciło. Klientom przypadł do gustu samo-
chód, który trudno jednoznacznie sklasyfikować, a Nissan powędrował na szczyty rankingów sprzedaży. 
Czym zaskakuje nowy model Pulsar? 

więc nadwozie prezentu-
jące aktualny język styli-
styczny Nissana – podob-
ne do nowego Qashqaia 
i X-Traila. Pod maskami 
pracują popularne diesle 
dCi i turbodoładowane 
silniki 1.2 i 1.6 DIG-T. 
Jeśli ktoś, podobnie jak 
ja, jeździł najpierw no-
wym Qashqaiem, a dopie-
ro potem Pulsarem, dozna 
dziwnego dysonansu. Oto 
wnętrze auta, które zade-
biutowało później, wyglą-
da mniej nowocześnie. To 
nie przypadek. Niektórych 
nowych elementów, wpro-
wadzonych do Qashqaia 
nie przeniesiono do Pulsa-
ra. Jego wnętrze bazuje na 
wspomnianej azjatyckiej 
Tiidzie.

Konkurent dla Golfa?
Niezwykle banalne, ale 

i nadal uzasadnione jest 
porównywanie wszystkich 
nowych samochodów kom-
paktowych do rynkowego 
hegemona, czyli Volkswa-
gena Golfa. Jaką część 
tortu zdoła uszczknąć no-
wość Nissana? Jej atutem 
jest niebanalny wygląd 
nadwozia - w tym aspek-
cie przebija stonowanego 
i niezmiennego Golfa. Plu-
sem jest także duża ilość 
miejsca dla pasażerów – 
zwłaszcza tylnych siedzeń. 
Nissan chwali się, że dzię-
ki dużemu rozstawowi osi 
Pulsar, oferuje największą 
przestrzeń na nogi w ca-
łym segmencie. Niemały 
jest także bagażnik. 

Poza tym Pulsar jest  
w niemal każdym elemen-
cie poprawny. Dobrze trzy-
ma się drogi, przyzwoicie 
reaguje na ruchy kierow-
nicą. Zawieszenie to stan-
dardowy układ – kolum-
ny McPhersona z przodu  
i belka skrętna z tyłu. Pod-
czas testu miałem wra-
żenie pewnej asymetrii  
w wybieraniu nierówno-
ści – zdarzało się, że przód 
postukiwał na niektórych 
niedoskonałościach drogi. 

Silnik 1.2 DIG-T ge-
neruje 115 KM i 190 Nm 
maksymalnego momentu 
obrotowego  (przy 2 tys. 
obr./min). Dość dobrze 
radzi sobie z napędza-
niem Qashqaia, a więc  
i w przypadku mniejsze-

go Pulsara musiał poradzić 
sobie dobrze. DIG-T jest 
odpowiedzią koncernu Re-
nault-Nissan na popularne 

Ile to kosztuje?
Bazowo Pulsar jest tań-

szy niż wielu konkurentów 
z segmentu C. Ceny startu-
ją od niespełna 60 tys. zł, 
ale za te pieniądze kupimy 
pojazd słabo wyposażony. 
Ceny lepiej dopasowanych 
do obecnych trendów wer-
sji niebezpiecznie szybują 
w górę i przestają być kon-
kurencyjne wobec popular-
nych modeli innych marek. 
Np. dobrze wyposażony 
diesel 110 KM to koszt 
prawie 90 tys. zł.  Uwagę 
zwraca bardzo ciekawe 
wyposażenie dodatkowe, 
oferowane przez Nissana.

Pulsar jest raczej uzu-
pełnieniem oferty Nissana 
niż próbą podboju rynku 
kompaktów. Jest nowo-
cześniejszy i ładniejszy 
od swoich poprzedników, 
imponuje miejscem dla 
pasażerów, ale poza tym 
niczym szczególnym się 
nie wyróżnia. Warto wspo-
mnieć, że choć poprzedni 
kompakt Nissana – Tiida 
nie odniósł sukcesu, jego 
użytkownicy do dziś chwa-
lą go za niezawodność  
i brak poważnych awarii. 
Miejmy nadzieję, że Pul-
sar odziedziczył tą cechę 
w genach, przejmując tak-
że dobre cechy odważnych  
i ciekawych modeli Nissa-
na, które aktualnie znajdu-
ją się w sprzedaży.

Witold Hańczka

turbodoładowane cztero-
cylindrowe silniki o małej 
pojemności, lansowane od 
kilku lat przez konkurencję. 
Jest do nich porównywalny, 
może odrobinę lepszy czy 
gorszy w niektórych sytu-
acjach. Spalanie na mojej 
stałej trasie testowej wynio-
sło średnio 6,0 l na 100 km. 
Przyzwoicie.
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Piotrków Trybunalski Stryków

Wieczorem 9 lipca 2015 
r. w Strykowie przy ul. 
Kolejowej do siedzącego  
w barze 45-latka podbiegło 
dwóch mężczyzn. Nieznajo-
mi zaczęli go bić po całym 
ciele i głowie, a następ-
nie wyciągnęli go z baru  
i volkswagenem transporte-
rem wywieźli do żwirowni  
w Strykowie. Tam kazali mu 
wysiąść z auta i próbowali 
skrępować sznurkiem. Na-

Bezwzględni napastnicy
45-letni mężczyzna został pobity i wywieziony do lasu. 

stępnie przewieźli 45-latka 
do lasu, gdzie kazali mu się 
rozebrać, po czym rozebra-
nego do naga mieszkańca 
Strykowa zostawili w lesie 
i odjechali. Pobity mężczy-
zna po dwóch godzinach do-
tarł do domu. Okazało się, 
że ma złamane żebra. Po-
wiadomiona o tym zdarze-
niu policja ze strykowskiego 
komisariatu, wytypowała i 
zatrzymała sprawców. Po-

dejrzewani mają 34 i 40 lat  
i są mieszkańcami Stry-
kowa. Mężczyźni usłysze-
li zarzuty współdziałania  
w pozbawieniu wolności  
i zmuszania do określonego 
zachowania w tym także do 
wymuszenia zwrotu wierzy-
telności. 40-latek dodatko-
wo odpowie za naruszenie 
miru domowego i stosowa-
nie gróźb karalnych.

GW

Jak wynika z wstępnych 
ustaleń, zapory sterowane 
przez dróżnika były pod-
niesione w chwili przejazdu 
pociągu pospiesznego rela-
cji Wrocław-Olsztyn. Przez 
torowisko, mijając się, prze-
jeżdżały dwa samochody 

Łódź

Śmiertelny wypadek 
na przejeździe kolejowym
Policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło 
11 lipca 2015 roku na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ża-
kowice w powiecie łódzkim-wschodnim. 

osobowe. Pociąg uderzył w 
tył skody kierowanej przez 
47-latka, który na szczęście 
nie odniósł żadnych obrażeń 
a następnie w mazdę 323. 
Mazdą podróżowały trzy 
osoby. W związku z odnie-
sionymi obrażeniami hospi-

talizowana został 32-kieru-
jąca i jej 3-letnia córeczka. 
Niestety 30-letniego męż-
czyzny, mimo reanimacji, 
nie udało się uratować. 
Lekarz stwierdził zgon na 
miejscu. 48-letnia dróżnicz-
ka była trzeźwa.

Tego dnia dwóch męż-
czyzn, w czarnych kaskach 
motocyklowych na głowach 
weszło do pomieszczenia 
obsługi klienta banku i gro-
żąc pracownicy przedmio-
tem przypominającym broń 
palną zażądali od niej wy-
dania pieniędzy. Po otrzy-
maniu kilkunastu tysięcy 
złotych sprawcy opuścili 
placówkę bankową po czym 
wsiedli na motocykl koloru 
czarnego o początkowym 
nr rejestracyjnym EPI…... 
i odjechali w kierunku Piotr-
kowa Trybunalskiego. Na 
podstawie zeznań pokrzyw-
dzonych sporządzono por-
tret pamięciowy mężczyzny, 
który 9 lipca 2015 roku był 
w banku i może mieć zwią-
zek ze sprawą.

Napad na bank w Ręcznie
10 lipca br. dwóch mężczyzn napadło na Bank Spółdzielczy w Ręcznie.

wiek: około 30- 40 lat 
wzrost: około 160 cm  
i średniej budowy ciała 
twarz: o kształcie pięcio-
kątnym, wysokie czoło, 
włosy krótkie zaczesa-

ne do góry, ciemny blond 
oczy: duże kolor 
k a s z t a n o w y - p i w n y 
uszy: średniej wiel-
kości, przylegające 
cera: wyraźna opalenizna 
ubiór: bluza koloro-
wa z dominującym ko-
lorem czerwonym  

Policjanci proszą 
wszystkie osoby, któ-
re posiadają informacje  
w tym zakresie i rozpozna-
ją mężczyznę na portrecie 
pamięciowym, o kontakt  
z funkcjonariuszem prowa-
dzącym postępowanie asp. 
Piotrem Kałużą pod nume-
rem telefonu 44 647- 90- 84 
lub 723 - 440 - 628. 

Policja zapewnia anoni-
mowość.

1 lipca 2015 roku toma-
szowscy policjanci dotar-
li w rejon pól uprawnych  
w gminie Żelechlinek, gdzie 
jak wynikało z wcześniej 
uzyskanych informacji 
miała być plantacja konopi 
indyjskich. Z pozoru dział-
ka wglądała na porośnię-
tą jedynie rośliną facelii, 

Tomaszów Mazowiecki
Plantacja konopi indyjskich
Tomaszowscy i czerniewiccy policjanci zlikwidowali jedną z największych na 
terenie Polski plantację konopi indyjskich. 

która miała kamuflować 
zasiane w głębi odurzające 
krzewy. Łącznie policjanci 
na działce o długości oko-
ło 210 metrów i szerokości 
około 12 metrów zabezpie-
czyli 31102 rośliny konopi,  
z których można było pozy-
skać około 682 kilogramów 
marihuany wartej ponad 

20 mln złotych. W tej spra-
wie, kryminalni zatrzymali 
4 mężczyzn (mieszkańców 
gminy Żelechlinek) - trzech 
braci w wieku 25, 26, 27 lat 
i ich 52-letniego ojca. Po-
nadto podczas przeszukania 
należącej do nich posesji, 
policjanci ujawnili także 
proces produkcji wyrobów 
wędliniarskich. Właści-
ciel posesji nie posiadał 
zezwoleń na prowadzenie 
tego typu działalności. Na 
miejsce przyjechał lekarz 
weterynarii, który prze-
jął wyroby wędliniarskie. 
Za produkcję, posiadanie 
i wprowadzanie do obrotu 
znacznych ilości marihuany 
podejrzanym grozi do 8 lat 
więzienia.

MAT

Policjanci pod nadzo-
rem prokuratury wyjaśniają 
okoliczności tego tragicz-
nego wypadku. Według 
wstępnych ustaleń kieru-
jący oplem astra na łuku 
drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał z jezdni  

Bełchatów
Tragiczny wypadek w Dobiecinie
19 czerwca br. w Dobiecinie doszło do tragicznego wypadku. Pięć osób nie żyje.

i uderzył w drzewo. Jak się 
okazało w pojeździe znajdo-
wało się 6 osób (2 kobiety  
i 4 mężczyzn) w wieku od 
18 do 24 lat. W wyniku zde-
rzenia śmierć na miejscu 
poniosły 4 osoby. Natomiast 
dwie osoby zostały prze-

wiezione do szpitala. Mimo 
udzielonej pomocy, zmarła 
piąta osoba - 19-letni męż-
czyzna. Osoby jadące tym 
samochodem to mieszkańcy 
powiatu bełchatowskiego  
i łaskiego. 

GW
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Rak 22.06 – 22.07
O s i ą g n i ę t y 

każdy sukces na-
leży smakować 
powoli i cieszyć 
się nim jak naj-

dłużej. Zarówno ten osobisty 
jak i zawodowy. Warto być 
pozytywnie nastawionym do 
świata i ludzi. Zachowaj jed-
nak ostrożność w wydatkach. 
Pełnia lata to odpowiedni czas 
na zasłużony wypoczynek lub 
spełnienie podróżniczych ma-
rzeń.    

 
Lew 23.07–23.08  

Gwiazdy będą ci 
sprzyjać we wszyst-
kich działaniach, je-
śli tylko uwierzysz 
w swoje możliwo-

ści. Pomimo znużenia co-
dziennością i ogólnego zmę-
czenia, bądź cierpliwy i nie 
poddawaj się. Głowa do góry. 
Do odważnych świat należy.    

Panna 24.08–23.09
Pomimo napo-

tykanych przeszkód 
na swojej drodze, 
wykażesz się pomy-

słowością w rozwiązywaniu 
problemów. To spowoduje, że 

twoje poczynania i wysiłki 
zaczną przynosić wymierne 
efekty. Dbaj o zdrowie.  

Waga 24.09-23.10
Po ostatnim 

wypoczynku, po-
czujesz ożywienie 
i zaczniesz praco-

wać na wysokich obrotach. 
Wreszcie uporasz się z zale-
głościami, które nie dawały 
ci spokoju. Czeka cię także 
szczęście w interesach i mi-
łości.

Skorpion 24.10–22.11   
Przed tobą 

możliwość szyb-
kiej realizacji no-
watorskich przed-

sięwzięć. Nadarzy się też 
okazja do intratnej inwesty-
cji. Warto poradzić się w tej 
kwestii kogoś zaufanego. To 
odpowiednia pora na miłe, 
towarzyskie spotkania.  

Strzelec 23.11–21.12
W swoich 

działaniach po-
legaj na intuicji, 

która podpowie ci o naj-
lepszym  rozwiązaniu. Nie 
opóźniaj zakończenia roz-

poczętych spraw, bo czas 
nie działa na twoją korzyść. 
W sprawach damsko-mę-
skich sielanka.

 

Koziorożec 22.12–20.01
Twoje powo-

dzenie w interesach 
ulegnie zakłóceniu. 
Mimo to, zajmij się 

codzienną pracą i nie ule-
gaj emocjom. Należy umieć 
cierpliwie znosić i te gorsze 
chwile. Wolny czas spędzaj 
aktywnie na rowerze, space-
rze czy pracując w ogrodzie.

Wodnik 21.01 – 19.02
K o r z y s t n y 

wpływ planet spo-
woduje wzrost 
witalności i siły 

woli. Przy podejmowaniu 
nowych wyzwań korzystaj 
z rad osób zaufanych oraz 
kieruj się intuicją. Nie uni-
kaj spotkań towarzyskich.

Ryby 20.02–20.03
Czas zwol-

nić tempo życia 
i zrobić wresz-
cie coś dla siebie  

i swojej rodziny. Twoje za-
angażowanie w realizację 
rozpoczętych działań wresz-
cie zaowocuje i odczujesz 
poprawę finansową. Uważaj 
na zdrowie, możesz być po-

datny na infekcje.
   

Baran 21.03–20.04
W najbliższym 

okresie nie podej-
muj pochopnych 
decyzji, bo może 

to być dla ciebie zgubne. 
Nadarzające się małe nie-
powodzenia nie należy roz-
pamiętywać, lecz dzielnie 
pokonywać. Wyraźne oży-
wienie w sferze uczuciowej.

 

Byk 21.04–20.05
Swoje pomysły 

zrealizujesz bez 
większego trudu 
i osiągniesz z nich 

duże korzyści finansowe. 
Tym samym zdobędziesz 
także cenne doświadczenie. 
Przestrzegaj terminów spłat 
wszystkich należności, aby 
uniknąć zadłużeń.

Bliźnięta 21.05–21.06  
Poczujesz wy-

raźne zmęczenie 
i znużenie pracą 
zawodową. Może 

warto coś zmienić. Nato-
miast w domu rodzinnym 
zapanuje harmonia, która 
wpłynie dodatnio na jakość 
i szybkość regeneracji za-
równo sił fizycznych jak  
i psychicznych.  

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Dwaj koledzy spotykają się po pracy. Jeden mówi:

- Cześć Franek. Mam pytanie, dlaczego szef był na cie-
bie zły, przecież ty jesteś zawsze pracownikiem miesiąca?

- A bo widzisz, byłem wczoraj na jego urodzinach, 
wznieśliśmy toast na jego cześć. On, żeby nie być gorszy 

krzyknął:
- Niech żyją pracownicy!

Na to ja:
- Tak? A za co?
  

Żona wraca od fryzjera. Mąż spogląda na nią i zauwa-
ża:

- O, nowa fryzura!
- Wiesz zdecydowałam się ściąć włosy, bo w tych dłu-

gich wyglądałam jak stara baba, i jak teraz wyglądam  
w tych krótkich?

- Szczerze.
- Oczywiście.

- Hmmm... teraz wyglądasz jak stary dziad.
  

Dwóch myśliwych wybrało się do lasu. Jeden z nich nagle 
upadł. Drugi po oględnym zbadaniu kolegi stwierdził, że jego 
gałki oczne wywróciły się na drugą stronę i że chyba nie oddy-
cha. Chwycił za telefon komórkowy i zadzwonił na pogotowie.

- Mój kolega jest martwy. Co mogę zrobić? – zapytał pielę-
gniarkę, która odebrała telefon.

- Tylko spokojnie – usłyszał myśliwy w słuchawce. – Naj-
pierw musimy się upewnić czy ta osoba jest martwa.

Nastała chwila ciszy, po której pielęgniarka usłyszała przez 
telefon strzał.

- OK, to co teraz? – odezwał się w telefonie z powrotem 
głos myśliwego.
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