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„Wyprawka Szkolna”
Już po raz kolejny realizowany będzie rządowy program „Wyprawka szkolna”,
w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na zakup podręczników.
51 mln zł – tyle zaplanowano na realizację programu „Wyprawka Szkolna”
w
roku
szkolnym
2015/2016. W zależności od
klasy, wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do
450 zł, w przypadku zakupu
podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta
może sięgać 770 zł.

W tym roku pomoc
mogą uzyskać rodzice
uczniów: III klasy szkoły podstawowej, III klasy
ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz
IV klasy technikum. Aby
ubiegać się o pomoc dochód na osobę w rodzinie
nie może przekraczać 574
zł netto.

Tomaszów Mazowiecki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z bezpłatnej aplikacji iPolak oraz poradnika

www.polakzagranica.msz.
gov.pl zawierającego aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju.

Aplikację iPolak możemy zainstalować na smartfonie lub tablecie, który zabierzemy ze sobą na wakacje.
Szerzej str. 4

Piotrków Trybunalski

Energooszczędne
domy
kanadyjskie
w trzy miesiące

i dotarli na posesję znajdującą się w okolicach Łodzi.

tel. 501 242 798
www.kanadyjski.com

Szerzej str. 14

1989 r.
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24 lipca został przekazany plac budowy firmie wykonującej przebudowę wiaduktu drogowego nad
linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu
ulic Gminna – Cisowa.
Szerzej str. 2

Piotrkowscy policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową, która mieściła się
w okolicach Łodzi.
o kradzieży skody octavii
z przyblokowego parkingu.
Policjanci ustalili miejsce
ukrycia skradzionej skody

Pieniądze mogą otrzymać także uczniowie niespełniający kryterium finansowego. Dzieje się tak
w uzasadnionych przypadkach np. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, długotrwałej ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
Szerzej str. 4

Remont wiaduktu

Dziupla samochodowa
23 lipca 2015 roku do
piotrkowskiej komendy policji zgłosił się 33-letni mężczyzna, który powiadomił

31.07-18.08 2015 r.

Wydanie A

Łódź

Gazeta Regionalna

Urlop za granicą

REKLAMA

ISSN 2300-7516

Egzemplarz bezpłatny

Wieści

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

Książki I Mapy I Art. szkolne I Art. papiernicze I Druki Akcydensowe

PODRĘCZNIKI

Skierniewice

Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

Czynne:
Pon-Pt 9-17; Sob 9-14

Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39, tel. 46 895 16 45
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Kleszczów

Konkurs
na wieniec dożynkowy

Do 10 sierpnia br. przyjmowane będą zgłoszenia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
W konkursie organizowanym wspólnie przez
Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Gminny Ośrodek
Kultury mogą brać udział
osoby fizyczne, organizacje
zrzeszone zarejestrowane
i niezarejestrowane (np.
kluby seniora, rady sołeckie, grupy reprezentujące
parafie itp.) z terenu gminy
Kleszczów. Wieńce mogą
być wykonywane indywidualnie lub w zespołach
czteroosobowych. Oficjalne
zgłoszenie udziału w konkursie należy dostarczyć
do 10 sierpnia do siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie. Regulamin
oraz karta zgłoszeniowa
zostały zamieszczone na
stronie internetowej urzędu
gminy.
Ogłoszenie
wyników
tego konkursu odbędzie się
podczas Gminnego Święta
Plonów, które w tym roku
odbędzie się 30 sierpnia w
Łuszczanowicach.
JS

Tomaszów Mazowiecki

Remont wiaduktu

24 lipca został przekazany plac budowy firmie wykonującej przebudowę wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic
Gminna – Cisowa.

Przebudowę wykonuje
firma „DROBET”. W ramach inwestycji wykonany
zostanie wiadukt drogowy,
wodociąg podwieszony do

wiaduktu i linia telekomunikacyjna napowietrzna zlokalizowana nad wiaduktem
oraz tymczasowe przejście
w poziomie torów na czas

przebudowy
wiaduktu.
Wartość inwestycji wynosi
2852370,00 zł. Prace mają
się zakończyć do 16 listopada tego roku.

Piotrków Trybunalski

Kurs dla dorosłych
w „Odzieżówce”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza
osoby dorosłe na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kroju,
szycia i stylizacji ubioru.

Czytaj on-line!

W
REKLAMA

Szkolenie jest szansą na
zdobycie w krótkim czasie
zawodu lub przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami zmieniającego się
rynku pracy. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
ukończenia kursu i będzie
mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwali-

GONTY BITUMICZNE
BLACHODACHÓWKA
DACHÓWKA
RYNNY
TARCICA BUDOWLANA
AKCESORIA
USŁUGI DEKARSKIE
materiał + usługa
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8% VAT

www.mluksus.pl

fikacje w zawodzie krawiec.
Zaliczone kwalifikacje pozwolą także na zdobycie
zawodu technika przemysłu
mody.
Dla najlepszych organizatorzy gwarantują pracę po
pierwszym semestrze nauki.
Zajęcia będą odbywać
się w dwudziestoosobowych

grupach. Zgłoszenia do 15
września można składać
w siedzibie szkoły przy ul.
Krakowskie Przedmieście
36. Szczegółowe informacje na www.zsp6piotrkow.
com oraz pod nr tel. (44)732
03 25.

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

www.gazeta-wiesci.pl
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Akademia Liderów Polska przyjmie
2 tysiące uchodźców
Czy można zmienić świat w wakacje? Już wkrótce to się okaże. Młodzi liderzy
z województwa łódzkiego udowadniają, że hasło „myśl globalnie, działaj lokalnie” - ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Polska do 2017 roku przyjmie łącznie 2 tys. uchodźców.

Akademia Liderów to
projekt skierowany do młodych ludzi z województwa
łódzkiego. Jego celem jest
podniesienie kompetencji
uczestników oraz umożliwienie im zdobycia cennego doświadczenia w roli
kierownika projektu. - Cieszymy się z zaangażowania, jakie młodzież wkłada
w uczestnictwo w naszym
projekcie.
W
sierpniu
i wrześniu liderzy przeprowadzą swoje autorskie akcje
w Łódzkiem, które przyczynią się do pozytywnych
zmian w regionie– mówi
Adam Konowrocki, koordy-

nator projektu, prezes Stowarzyszenia Latawiec.
Uczestnicy
Akademii
podczas warsztatów zdobywają wiedzę m.in. z zakresu zarządzania projektem,
tworzenia zespołu oraz
przywództwa.
Kolejnym
krokiem jest tworzenie swojej akcji społecznej przy
wsparciu profesjonalnych
trenerów.
Akademia Liderów odbywa się już po raz drugi.
Poprzednia edycja z sukcesami była prowadzona
w województwie warmińsko – mazurskim. Zajęcia
szkoleniowe odbywają się

w Łodzi i w Piotrkowie
Trybunalskim
w
lipcu
i sierpniu. Praktyczną część
projektu uczestnicy będą realizować w swoich społecznościach. Projekt współfinansowany jest ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Organizatorem projektu jest
Stowarzyszenie Latawiec,
które prowadzi działania
w obszarze rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.
Szczegóły znajdują się na
stronie internetowej: www.
akademia-liderow.com

Piotrków Trybunalski

Konsultacje
dla uzależnionych

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” informuje, że
uruchomiony został punkt konsultacyjny z zakresu uzależnień od środków
psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
W każdy wtorek w godzinach 17-19 w siedzibie
placówki (al. 3 Maja 31)
dyżurował będzie certyfikowany
specjalista
terapii uzależnień. Terapeuta będzie bezpłatnie
udzielał informacji oraz
poradnictwa z zakresu
uzależnienia od narkotyków, innych środków
psychoaktywnych
oraz
uzależnień behawioral-

nych (hazard, internet,
gry komputerowe).
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz.
16-20 w placówce czynny jest punkt informacyjny z zakresu wszystkich
rodzajów
uzależnień.
Więcej informacji na
http://www.piotrkow.
zsawl.pl/

900 osób będzie przyjętych w ramach przesiedleń
i 1 tys. 100 osób w ramach
relokacji. Uchodźcy, których Polska przyjmie to
głównie obywatele Syrii
i Erytrei. Osoby te będą
przyjmowane sukcesywnie
i etapami – pierwsze osoby
przyjadą do Polski w 2016
r., ostatnich uchodźców
z Syrii i Bliskiego Wschodu
planuje się przyjąć w 2017
r. Uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo w małych
grupach, liczących od kilkunastu do maksymalnie
150 osób tak, aby ułatwić
tym osobom proces adapta-

cji do nowych warunków
i asymilacji z polskim społeczeństwem. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych podkreśla, że bezpieczeństwo
państwa i obywateli Polski
jest najważniejsze – dlatego
osoby składające wnioski
o azyl będą sprawdzane pod
tym względem; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, osoby
te nie zostaną wpuszczone
na teren Polski. Uchodźcy,
którzy uzyskają ochronę
w naszym kraju, trafią do
otwartych ośrodków Urzędu
do Spraw Cudzoziemców.
Zostaną objęci opieką me-

dyczną, kursami informacyjnymi, ułatwiającymi proces adaptacji i nauką języka
polskiego. Z kolei najmłodsi
i młodzież zostaną objęci
obowiązkiem
szkolnym.
Zapewnienie
schronienia
uchodźcom w Polsce będzie
finansowane ze środków
Unii Europejskiej. UE zwróci Polsce po 10 tys. euro na
każdego uchodźcę przyjętego z Bliskiego Wschodu i 6
tys. euro na uchodźcę przebywającego w obozach na
terenie UE – w Grecji i na
terenie Włoch.
Opr. JP na podst MSW

Mariusz Trynkiewicz
skazany na 5,5 roku
Sąd w Gostyninie skazał Mariusza Trynkiewicza na 5,5 roku więzienia. Wyrok
nie jest prawomocny.
Przypomnijmy, że Mariusz Trynkiewicz to seryjny morderca i przestępca seksualny z Piotrkowa
Trybunalskiego. Za zabójstwo czterech chłopców
został skazany w 1989 r. na
karę śmierci, zamienioną
później (na mocy amnestii) na 25 lat pozbawienia
wolności. Karę pozbawienia wolności Trynkiewicz
najpierw odbywał w zakładzie karnym w Strzelcach
Opolskich, skąd w 2012 r.
trafił do więzienia w Rzeszowie. 11 lutego 2014 r.
Trynkiewicz wyszedł na
wolność. W międzyczasie
w życie weszła tzw. „ustawa o bestiach”, czyli osobach z zaburzeniami psychicznymi stwarzającym
zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności seksualnej
innych osób. Ustawa ta
umożliwia na mocy decyzji sądu cywilnego zastosowanie wobec takich osób
nadzoru
prewencyjnego
lub leczenia w ośrodku
zamkniętym utworzonym

w Gostyninie. W kwietniu
2014 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że
Trynkiewicz jest osobą zagrażającą innym i nakazał
umieszczenie go w specjalnym ośrodku w Gostyninie
koło Płocka, gdzie przebywa obecnie.

REKLAMA

31 lipca 2015 r. sąd
w Gostyninie skazał piotrkowianina za posiadanie
pornografii dziecięcej w
czasie, gdy odbywał wyrok w Strzelcach Opolskich. Trynkiewicz został
skazany na 5,5 roku więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą Domu Seniora Anders.

Oferujemy pobyty krótko- i długoterminowe.
Jesteśmy placówką o statusie DPS.
Wpółpracujemy z MOPS i GOPS.
Właściciele i Dyrekcja
Przyjmujemy zapisy na
konsultacje do
lekarza Specjalisty
neurologii i rehabilitacji
medycznej
dr Dariusza Kulmy
792 – 868- 325
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
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„Wyprawka Szkolna”
Już po raz kolejny realizowany będzie rządowy program „Wyprawka szkolna”,
w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na zakup podręczników.
51 mln zł – tyle zaplanowano na realizację programu „Wyprawka Szkolna”
w
roku
szkolnym
2015/2016. W zależności
od klasy, wysokość dofinansowania wynosi od 225
zł do 450 zł, w przypadku
zakupu podręczników do
kształcenia
specjalnego
wysokość ta może sięgać
770 zł.
W
tym
roku pomoc
mogą uzyskać rodzice

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z bezpłatnej aplikacji iPolak oraz poradnika
www.polakzagranica.msz.
gov.pl zawierającego aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju.
Aplikację iPolak możemy zainstalować na smartfonie lub tablecie, który
zabierzemy ze sobą na
wakacje. Aplikacja m.in.
wskaże drogę do najbliższej
polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie co zrobić

w razie kłopotów podczas
wyjazdu. Dzięki telefonowi
alarmowemu, wybieranemu
jednym przyciskiem S.O.S.,
w niebezpiecznej sytuacji
użytkownik smartfonu czy
tabletu łatwo skontaktuje się
z najbliższą polską placówką dyplomatyczną.
Przed wakacyjną wyprawą warto skorzystać także
z innych narzędzi konsularnych MSZ, które zwiększają bezpieczeństwo w czasie
podróży. Jednym z nich jest
serwis „Odyseusz” (www.

odyseusz.msz.gov.pl) umożliwiający łatwą rejestrację
naszego wyjazdu do innego
kraju.
Dane
zgromadzone
w systemie w razie niebezpiecznych sytuacji pomagają polskim służbom
konsularnym w prosty sposób zlokalizować Polaków
w każdym zakątku świata
i szybciej udzielić im pomocy. Bezpłatna rejestracja
podróży trwa tylko kilka
minut.
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uczniów: III klasy
szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV
klasy technikum. Aby ubiegać się o pomoc dochód na
osobę w rodzinie nie może
przekraczać 574 zł netto.
Pieniądze mogą otrzymać także uczniowie niespełniający kryterium finansowego. Dzieje się tak
w uzasadnionych przypad-

Wójt Gminy Cielądz
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń UG,
na stronie internetowej gminy
www.cieladz.pl
oraz www.cieladz.bip.pl
w dniu 21.07.2015 r. na okres 21 dni
został zamieszczony wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w roku 2015,
PROSISZ KILKAKROTNIE O POWTÓRZENIE PYTAŃ?
ZBYT GŁOŚNO NASTAWIASZ TELEWIZOR? PRZYJDŹ!!!
działki ozn. nr ew. 97/2 położonej
NA BEZPŁATNE, KOMPLEKSOWE BADANIA SŁUCHU
w obrębie wsi Komorów stanowiącej
mienie komunalne gminy Cielądz,
będącej w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych.

DOR - MED

- DOFINANSOWANIE NFZ
- BEZPŁATNY PRZEGLĄD APARATÓW SŁUCHOWYCH
- BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
- CYFROWE, ANALOGOWE APARATY SŁUCHOWE WEWNĄTRZUSZNE I ZAUSZNE
- ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I EKSPLOATACYJNE DO APARATÓW I WKŁADEK
- DWA LATA GWARANCJI NA APARATY ZAUSZNE

www.gazeta-wiesci.pl

kach np. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, długotrwałej ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
Wówczas decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
O wsparcie – niezależnie od dochodów - mogą
ubiegać
s i ę

jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez
uczniów
niepełnosprawnych
jest
posiadanie
orzeczenia o potrzebie
kształcenia
specjalnego.
W przypadku uczniów
spełniających
kryterium
dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń
rodzinnych.
Dopuszcza
się również złożenie
oświadczenia o dochodach. Rodziny,
które
przekraczają
kryterium dochodowe zamiast
zaświadczenia
o
do-

także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności

c h o dach
składają
uzasadnienie
do
otrzymania pomocy. Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych,
składa się do dyrektora
szkoły. Zwrot pieniędzy
następuje po przedłożeniu
dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia
o dokonanym zakupie.
Program finansowany
jest ze środków rządowych.

REKLAMA

DOR-MED
A PA R AT Y S Ł U C H OW E

Kompleksowe
badanie słuchu

baterie do aparatów słuchowych 2,50 zł/szt.
ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. J. Dąbrowskiego 17/21
Tel. 42 672-27-91, kom. 728-995-907

ODDZIAŁ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Dmowskiego 47
Tel. 44 788 61 27

RAWA MAZOWIECKA - PRZYCHODNIA VERBENA

ul. Krakowska 9
tel. 728 995 907

www.gazeta-wiesci.pl
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Elektroodpady

Sejm RP uchwalił ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
która ma ułatwić użytkownikom pozbycie się zużytego urządzenia.
Ustawa zobowiąże duże
sklepy (o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mniejszej niż
400 m kwadratowych) do
nieodpłatnego
przyjęcia
małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych
(żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może

OGŁOSZENIE

przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego
urządzenia. Ponadto, użytkownik będzie mógł nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub
pralkę) w miejscu dostawy
nowo zakupionego sprzętu,
o ile zużyte urządzenie jest
tego samego rodzaju.
Ustawa ma przyczynić
się do zwiększenia masy

zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągania przez Polskę poziomów
zbierania tych odpadów, ich
odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu. Ponadto, ma
doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla
zdrowia ludzi i środowiska
demontażu zużytego sprzętu, a kolejno recyklingu i

innych form odzysku odpadów powstałych po jego
demontażu. Przepisy ustawy
zakażą bowiem zbierania
niekompletnego zużytego
sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu
podmiotom innym niż wymienione w ustawie, co ma
zminimalizować nielegalny
demontaż zużytego sprzętu
w celu sprzedaży pewnych
jego elementów do tzw.
punktów skupu złomu.
Ustawa została skierowana do dalszych prac
w Senacie.
Źródło:
Ministerstwo
Środowiska
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Import
i eksport
w 2014 roku
Według ostatecznych danych GUS, w 2014 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2013 r.
o 7 proc., osiągając wartość blisko 165,8 mld euro.
Natomiast import wyniósł 168,4 mld euro i był wyższy o 7,3 proc. W rezultacie zanotowano deficyt
obrotów w wysokości ok. 2,7 mld euro, czyli o ok.
0,7 mld euro wyższy niż przed rokiem.
W 2014 roku, inaczej
niż w kilku poprzednich latach, zdecydowanie lepsze
wyniki eksportu osiągnięto z rynkami rozwiniętymi
gospodarczo, niż z rynkami słabiej rozwiniętymi.
Sprzedaż na rynki rozwinięte zwiększyła się o 9,8
proc. (do prawie 139,4 mld
euro), czyli o 2,4 pkt. proc.
szybciej niż przed rokiem.
Z kolei import z tych rynków wzrósł o 7,2 proc. (do
prawie 111 mld euro), co
oznaczało przyspieszenie
w porównaniu z rokiem
2013 r. o 3,1 pkt. proc. Zaowocowało to dalszą poprawą salda z rynkami rozwiniętymi - o 5 mld euro, do
28,4 mld euro.
Eksport do UE wzrósł
o 10,4 proc. (do blisko 128,4
mld euro), w tym do strefy
euro o 11,5 proc. (do 89,1 mld
euro). Spośród ważniejszych
rynków UE najszybciej
wzrósł eksport na: Łotwę (o
24,8 proc.), do Hiszpanii (o
17,6 proc.), Rumunii (o 12,6
proc.), Włoch (o 12,4 proc.),
Niderlandów (o 12,3 proc.)
oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec
(o 12,2 proc.). Spadek eksportu odnotowano jedynie
w przypadku Bułgarii, tj.
o 2,8 proc.
Z relatywnie szybkim
wzrostem eksportu do UE
kontrastują jego wyniki
z pozaunijnymi rynkami
rozwiniętymi gospodarczo,
gdzie wzrósł on zaledwie
o 2,7 proc. (do ok. 11 mld
euro), czyli aż 7,5–krotnie
wolniej niż w roku 2013
r. Było to konsekwencją
spadku eksportu do krajów
EFTA (o 3,6 proc.), w tym
do Norwegii aż o 9,7 proc.
Z drugiej strony dynamicznie zwiększyła się sprzedaż towarów do Kanady

(o 24,8 proc.), Australii
(o 24,2 proc.) oraz RPA
(o 10,8 proc.).
W 2014 r. niekorzystne
wyniki obrotów odnotowano z rynkami rozwijającymi
się i słabiej rozwiniętymi.
Po wzroście eksportu do
tej grupy państw w 2013 r.
o 11,2 proc., kolejny rok
przyniósł jego zmniejszenie o 5,8 proc., do 26,4 mld
euro. Z drugiej strony wyraźnie przyspieszył import
z tych rynków (wzrost o 7,6
proc., do 57,4 mld euro),
podczas gdy przed rokiem
notowano jego spadek na
poziomie 2 proc. Przełożyło
się to na pogłębienie i tak
pokaźnego deficytu wymiany, tj. o prawie 5,7 mld euro,
do blisko 31,1 mld euro
w 2014 r.
Za zmniejszenie wywozu na rynki słabiej rozwinięte odpowiadał jego głęboki
spadek do WNP, tj. o 16,8
proc. (do 12,8 mld euro),
w tym do Rosji o 14 proc.,
na Ukrainę o 27,1 proc. oraz
na Białoruś o 12 proc. Z kolei szybciej niż w skali ogólnej zwiększył się eksport na
pozostałe rynki rozwijające
się (spoza WNP), tj. o 7,5
proc. (do 13,6 mld euro),
w tym do Algierii (blisko
2-krotnie), ZEA (o 48 proc.)
oraz Arabii Saudyjskiej
(o 36,5 proc).
W ujęciu towarowym
szybciej niż przeciętnie
wzrósł eksport: wyrobów
przemysłu lekkiego (o 12,9
proc.), wyrobów elektromaszynowych (o 8 proc.)
wyrobów drzewno-papiernicznych (o 8,7 proc.). Podkreślić należy wysoką dynamikę eksportu artykułów
rolno-spożywczych (wzrost
o 7,1 proc.), mimo rosyjskiego embarga.
Źródło: MG
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Piotrków Trybunalski

Kolejna
Biesiada Trybunalska za nami
1 sierpnia br. w Piotrkowie odbyła się już III Biesiada Trybunalska
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Łódź

Narodowe Centrum
Kultury Filmowej
W Łodzi powstanie Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Biesiada miała miejsce
w Rynku Trybunalskim.
Zgodnie z tradycją impreza odbywa się w pierwszy
weekend sierpnia. Tego dnia
w Rynku można było spotkać wielu wystawców m.in.
z ekologicznym jedzeniem
oraz rękodziełem. Nie za-

brakło również atrakcji dla
dzieci. Odbyły się np. pokazy walk rycerskich. Na najmłodszych czekał także plac
zabaw oraz karuzela. Biesiada w swoim programie
miała również koncerty. Na
płycie Rynku Trybunalskiego wystąpiły Czardasz Trio,

Tomaszów Mazowiecki

Kasztelania Swing Band,
a także Mateusz Żerek z zespołem. Na koniec imprezy,
uczestnicy biesiady bawili
się na dancingu pod gwiazdami. Tego dnia piotrkowski
Rynek tętnił życiem do późnych godzin nocnych.
PJ

Łódź od zawsze kojarzy się nie tylko z przemysłem
włókienniczym
ale również i z filmem.
Z Łodzią związane są takie
instytucje jak: Szkoła Filmowa, Wytwórnia Filmów
Fabularnych,
Wytwórnia
Filmów Oświatowych, Muzeum Kinematografii, itp.
Z tego m.in. względu właśnie
w Łodzi powstanie Narodowe Centrum Kultury Filmowej (NCKF). Jego powstanie zapowiedziała, podczas
wizyty w Łodzi, premier
Ewa Kopacz. Wcześniej odbyło się też robocze spotkanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof.
Małgorzaty Omilanowskiej
oraz Prezydent Łodzi Hanny
Zdanowskiej, zakończone
podpisaniem listu intencyjnego w tej sprawie. Pierwszym krokiem, poprzedzającym utworzenie NCKF,
będzie podpisanie umowy
o współprowadzeniu przez
MKiDN i Miasto Łódź istniejącej już instytucji „EC1
Łódź – Miasto kultury”. Po-

mysł utworzenia NCKF ma
na celu utworzenie jednolitej struktury organizacyjnej
w ramach wspólnej instytucji kultury, realizującej
misję związaną z promocją
wiedzy o kulturze filmowej
i prezentacją jej dorobku.
W związku z tym, łódzkie
instytucje z zakresu kultury filmowej połączą siły.
Nowa instytucja kultury ma
pełnić funkcje wystawiennicze, edukacyjne i badawcze.
Będzie to miejsce do organizacji wystaw i wydarzeń
związanych z tematyką fil-

mową. Odbywać się tam
również będą warsztaty,
kursy i zajęcia poświęcone
kinematografii i kulturze
audiowizualnej. Narodowe
Centrum Kultury Filmowej
będzie też gromadzić i prezentować dorobek polskich
twórców filmowych.
Siedziba
przyszłego
NCKF znajdować się będzie
na terenie dawnej elektrociepłowni EC1 przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi.

ZUS
– praktyki dla studentów Łódź świętowała
Łódź

Tomaszowski Oddział ZUS i Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim czekają na studentów chcących
odbyć praktykę.
Tomaszowski Oddział
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych uczestniczy
w rządowym programie
praktyk studenckich. - Przygotowaliśmy wiele ciekawych ofert do skorzystania,
z których serdecznie zapraszamy. W trakcie praktyk
studenci będą mogli nabyć
umiejętności poszukiwane
przez pracodawców takie
jak: planowanie i organizacja pracy, komunikacja,
współpraca i praca zespołowa, nastawienie na rozwój
oraz umiejętności analityczne. Szczegółowe informacje o programie praktyk
w naszym Zakładzie można
uzyskać pod numerem (44)
726 36 00 wew. 361 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. www.zus.pl/ oferty pracy/ muje Marta Markun, rzecz- w Tomaszowie Maz.
oraz na stronie internetowej praktyki studenckie – infor- nik prasowy Oddziału ZUS

nadanie
praw miejskich

592 lat temu Łódź otrzymała w Przedborzu prawa
miejskie.
Łódź powstała w roku
1423. Była to wówczas mała
osada, która systematycznie rosła. Przywilej króla
Jagiełły nadawał m.in. Łodzi prawo do organizacji
jarmarków, które były początkiem do rozwoju handlu
i biznesu. Dzisiejsza Łódź
jest metropolią.
Z okazji nadania praw
miejskich, Urząd Miasta
Łodzi we współpracy ze
Stowarzyszeniem Starego
Miasta w Łodzi zorganizował uroczystość. Zgodnie
z coroczną tradycją, łodzianie świętowali ten dzień się

na Starym Rynku, gdzie
stoi pomnik upamiętniający
rocznicę. Uroczystości rozpoczął hejnał miasta, czyli
„Prząśniczka”. Następnie
strażnicy konnej sekcji
Straży Miejskiej, w przebraniu piętnastowiecznych
mieszczan, przywieźli na
plac symboliczny akt nadania praw miejskich. Tego
dnia nie zabrakło atrakcji
zwłaszcza dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się m.in. „bajeczne
średniowiecze”, czyli miasteczko cyrkowe stylizowane na czasy średniowiecza.
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Uważaj
na kleszcze

Wieści 7

Ostrzeżenie
przed barszczem Sosnowskiego
Na terenie całego województwa może występować niebezpieczna roślina –
barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi.

Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń.
Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu.
Kleszcze to stawonogi
zaliczane do pajęczaków,
które przenoszą wiele
groźnych dla zdrowia,
a nawet życia chorób zakaźnych.
Wśród
nich
najpowszechniejszą jest
borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Z obserwa-

cji wynika, że populacja
tych pajęczaków z roku na
rok globalnie się zwiększa.
Szybkiemu ich rozwojowi
sprzyjają między innymi
w ostatnich latach łagodne
zimy. W Polsce co roku aż
kilkaset tysięcy osób zaraża się groźną bakterią
przenoszoną właśnie przez
kleszcze. Są one pasożytami zewnętrznymi. Warto jednak zaznaczyć, że
nie każde ich ukłucie jest
zagrożone rozwojem choroby u ofiary. Kąsających
krwiopijców zakażających
chorobotwórczymi drobnoustrojami nazywa się
wektorami czyli nośnikami. Długość ciała kleszczy
to 2-5 mm. Każde z trzech
stadium rozwojowego tego
pasożyta, tj. larwa, nimfa i imago (czyli postać
dojrzała), musi raz w życiu wyssać krew kręgowca, która jest pokarmem

niezbędnym do przeobrażenia i rozmnożenia się.
Cykl rozwojowy jednego
pokolenia kleszczy trwa 2
lata. Żerują one z reguły
od marca lub kwietnia do
października a nawet listopada, gdy gleba ma temperaturę minimum 5-7°C.

Natomiast w okresie zimowym kleszcze zapadają w sen, ukrywając się
w ściółce leśnej. Spotykamy ich dużo w tych rejonach, gdzie przebywają
większe ssaki, takie jak
wilki, sarny, jelenie lub
zające, gdyż żerowanie na
nich pozwala kleszczom
zakończyć swój cykl rozwojowy i złożyć jaja. Samica kleszcza składa ok.
20 tys. jaj. Po rozmnożeniu
dorosły kleszcz umiera.
Najczęściej kleszcze występują na obrzeżach lasów
mieszanych, łąkach z wysokimi trawami, pastwiskach, polanach, terenach
bagnistych i zakrzewionych. Atakując ofiarę pobierają krew na przemian
z wpuszczaniem do rany
śliny, w której prócz substancji znieczulającej znajdują się także chorobotwórcze mikroorganizmy.

Do najpowszechniejszych
chorób
odkleszczowych
należy między innymi
kleszczowe zapalenie opon
mózgowych, przeciw któremu istnieje szczepionka
oraz borelioza, na którą
brak szczepionki uodparniającej.

Pamiętajmy, że po powrocie z miejsc, w których mogą występować
kleszcze, należy dokładnie
obejrzeć całe ciało i głowę. Kleszcze najczęściej
można znaleźć tam, gdzie
skóra jest najdelikatniejsza
(na rękach, nogach, głowie
– na granicy włosów i za
uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz
fałdach skórnych). Wybierając się na spacer do lasu,
parku lub innych miejsc
zakrzewionych lub porośniętych wysokimi trawami, chcąc uchronić się
przed ukąszeniem przez
kleszcze, należy mieć na
sobie odpowiedni ubiór
zakrywający ciało, stosować środki odstraszające
a także pamiętać o szczepieniach ochronnych.
KK

Roślina ta występuje
głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków
wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach
dróg i przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.
Barszcz Sosnowskiego
jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowo
włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą
substancję, która może powodować zapalenie skóry
oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego
parzące działanie nasila się
podczas słonecznej pogody,
wysokiej temperatury oraz
dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne
są dzieci i osoby cierpiące
na alergie. U zwierząt może
spowodować podrażnienie
przewodu pokarmowego,
biegunkę, nudności, a nawet krwotoki wewnętrzne.
Więcej informacji o kaukaskich barszczach znajduje
się na stronie www.barszcz.
edu.pl.
Wszyscy, którzy zauważyli tą roślinę proszeni
są o kontakt on-line http://
barszcz.edu.pl lub na adres
serwis@barszcz.edu.pl .

REKLAMA

ZOSTAŃ MANAGEREM
w Restauracji McDonald's

MIEJSCE PRACY:
Restauracje Mc Donald’s
Łódź Manufaktura, ul. Drewnowska 58
91-002 Łódź, tel. 602-416-436
Zduńska Wola, ul. Łódzka 15
98-220 Zduńska Wola, tel. 694-495-948 ,
Pabianice, ul. Partyzancka 1/3
95-200 Pabianice, tel. 668-476-163
OFERUJEMY:
- stałą pracę w stabilnej ﬁrmie
będącej liderem w branży
- możliwości rozwoju zawodowego i awansu
- nowoczesne zasady zarządzania biznesem
- rozwinięty system szkoleń
- system wynagrodzeń bezpośrednio związany z
efektywnością i wynikami pracy
WYMAGAMY:
- zdolności interpersonalnych
- chęci do szkolenia i rozwoju zawodowego
- umiejętności pracy w zespole
- umiejętności podejmowania decyzji
- dyscypliny i sumienności
- energii i zaangażowania
- dyspozycyjności
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71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
71 lat temu miał miejsce jeden z największych aktów polskiego czynu zbrojnego w czasie II wojny światowej - Powstanie Warszawskie. Powstanie, które
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. trwało 63 dni.

Powstanie Warszawskie
było zorganizowanym przez
Armię Krajową w ramach
planu „Burza” wystąpieniem
zbrojnym w okupowanej
przez wojska niemieckie
Warszawie. Pierwotny plan
„Burza” nie przewidywał
jednak walk na terenie dużych miast dla oszczędzenia
ich mieszkańców i zabudowy. Była to więc realizacja
planu „Burza” w samej Warszawie. W ostatnich dniach
lipca 1944 r. zdawało się,
że nadszedł przełomowy
moment II wojny światowej. Front na Zachodzie
rozszerzał się w głąb Francji, Armia Czerwona kontynuowała natarcie. Komuniści z poparciem Moskwy
powołali Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego
i ogłosili, że nie uznają rządu
na uchodźstwie. Premier rzą-

du londyńskiego - Stanisław
Mikołajczyk, wódz naczelny – Kazimierz Sosnkowski
i Komendant Główny AK
- gen. Tadeusz „Bór” Komorowski, stanęli przed podjęciem trudnej decyzji jak
przeciwdziałać zniewoleniu
kraju. Zamach bombowy na
życie Hitlera w Kętrzynie 20
lipca 1944 r. pozwalał przypuszczać, że upadek Niemiec może już być blisko. 10
dni później pierwsze oddziały radzieckie przekroczyły
Wisłę 60 km od Warszawy,
a 5 dywizji niemieckich ruszyło do kontrataku. Ostatniego dnia lipca zaobserwowano już czołgi radzieckie
na Pradze. Chwila do wybuchu powstania wydawała się
organizatorom najlepsza.
Na rozkaz dowódcy
AK gen. Tadeusza „Bora”
Komorowskiego powstanie

w Warszawie wybuchło 1
sierpnia o godzinie 17.00
(godzina „W”). W walkach
wzięło udział ok. 50 tys.
żołnierzy AK, do których
dołączyły m.in. jednostki
Narodowych Sił Zbrojnych
w liczbie 700-800 żołnierzy i Armii Ludowej w sile
500 żołnierzy. Do powstańców przyłączyła się także
ludność cywilna, zasilając
oddziały powstańcze i organizując zaplecze. Powstanie
toczyło się okrutnym torem przez 63 dni. Przez 63
dni powstańcy prowadzili
heroiczny i samotny bój
z wojskami niemieckimi.
W ciągu czterech pierwszych dni powstańcy zajęli
centralne dzielnice Warszawy. Później zostali zepchnięci do defensywy.
Około 50 tys. słabo uzbrojonych powstańców stawiło

czoło odwetowi profesjonalnej hitlerowskiej machiny wojennej. Dzień po dniu
równano Warszawę z ziemią. Masowe egzekucje
były na porządku dziennym.
2 września Armia Krajowa
opuściła rejon Starego Miasta. 1,5 tysiąca pozostałych
przy życiu powstańców, niosąc na noszach kilkuset rannych, przedostało się przez
jedyny właz do biegnących
pod miastem kanałów. Brodząc w kanale, przebyli
sześciokilometrową drogę
- drogę ratunku. 6 września
upadło Powiśle. Po przegranej bitwie na Pradze, los
miasta był już przesądzony.
23 września padł Czerniaków, 26 września – Mokotów, 30 września – Żolibórz.
Odcięte i otoczone oddziały
AK zostały zmuszone do
kapitulacji. 2 października

1944 r. generał „Bór” Komorowski podpisał akt kapitulacji. Nastąpiła ewakuacja
Warszawy. Około 200 tysięcy ludzi zginęło w czasie
powstania, ok. 550 tysięcy
wywieziono do obozu przejściowego w Pruszkowie.
Kolejne 150 tysięcy wysłano na przymusowe roboty
do Rzeszy. Znaczne straty
ponieśli też Niemcy: ok. 17
tys. zabitych, 9 tys. rannych,
ok. 2 tys. wziętych do niewoli. Powstańcy zniszczyli
kilkadziesiąt i uszkodzili
ponad 200 czołgów i dział
szturmowych.
Zgodnie z rozkazem
Hitlera całkowitego zrównania Warszawy z ziemią,
niemieckie jednostki specjalne rozpoczęły wysadzanie nielicznych ocalałych
budynków. Gdy 17 stycznia
1945 roku oddziały Armii

Czerwonej wkroczyły do
Warszawy, zastały doszczętnie zniszczone miasto i jedno wielkie cmentarzysko.
Biorąc pod uwagę czynnik
polityczny jak i militarny
Powstanie Warszawskie niewątpliwie było klęską. Nie
zrealizowało celów, jakie
przy wybuchu powstania
postawiła sobie Komenda Główna AK. Warszawę
oswobodzili Sowieci, narzucając w późniejszym czasie
władze komunistyczną i doprowadzając do utraty suwerenności na 45 lat… Jednak
czy każdy z nas nie podjąłby takiej samej decyzji, jak
Ci wszyscy młodzi ludzie,
którzy w sierpniowe popołudnie chwycili za broń, by
walczyć z okupantem, za
co często płacili najwyższą
cenę – własne życie…?
Justyna Pająk

www.gazeta-wiesci.pl
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Wydarzenia

IV edycja programu
stypendialnego IKEA
Akcja „Na Rodzinę Można Liczyć” potrwa do 23 sierpnia. Zebrane w tym czasie środki trafią do uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, chcą rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz talenty, a przede wszystkim angażują
się społecznie.

2% PKB
na Siły Zbrojne

Od 2016 roku budżet obronny zostanie zwiększony do co najmniej 2% PKB.
Bronisław Komorowski
podpisał ustawę o zmianie
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy o finansach publicznych, zwiększającą od
2016 roku budżet obronny

„Na Rodzinę Można Liczyć” to ogólnopolski program stypendialny prowadzony wspólnie przez IKEA
oraz Fundację Świętego
Mikołaja. Program realizowany jest od 2012 roku.
Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci w Polsce. Zadanie
to realizowane jest poprzez
fundowanie stypendiów dla
uczniów, którzy angażują
się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, ale często nie mają wystarczających środków na
realizację swoich marzeń.
W ramach programu, IKEA
stworzyła specjalny Fundusz Stypendialny, dzięki
któremu do tej pory ufundowanych zostało 399 stypendiów. W tym roku planowana jest pomoc kolejnym

110 uczniom. W ramach
zeszłorocznej akcji wsparcie otrzymało 14 uczniów
z województwa łódzkiego.
Tegoroczna edycja programu rozszerzona została
o dodatkowy element wsparcie finansowe dla
stypendystów na realizację
projektów społecznych. Dofinansowanie w wysokości
do 5 tysięcy złotych otrzymają autorzy pięciu najciekawszych pomysłów. Trzy
najlepiej zrealizowane uhonorowane zostaną nagrodami specjalnymi. Każdy
autor zwycięskiego projektu
otrzyma od współorganizatora akcji - Fundacji Świętego Mikołaja, wsparcie
i know-how mające ułatwić planowanie i realizację
projektu oraz będzie mógł
na bieżąco konsultować
z pracownikiem Fundacji wszystkie wątpliwości.

Konkurs projektów społecznych ma na celu zachęcać
młodzież do dodatkowej aktywności na rzecz lokalnej
społeczności.
Wsparcie zaangażowanym społecznie i zdolnym
uczniom może okazać każdy z nas. Wystarczy w okresie trwania akcji, podczas
zakupów w sklepie IKEA
Łódź, pokazać kasjerowi
swoją kartę IKEA FAMILY.
Za każde przeciągniecie tej
karty przy kasie (zarejestrowanie zakupów) IKEA
przekazuje 50 groszy na
Fundusz Stypendialny.
Warunki uczestnictwa
w programie „Na Rodzinę
Można Liczyć” dla szkół
oraz procedura ubiegania
się o stypendia zostały zamieszczone na stronie www.
IKEA.pl/stypendia.
JP na podst. materiałów
z IKEA Łódź

Jeśli jesteś osobą kreatywną,
świadomie planujesz swój rozwój zawodowy,
marzysz o ciekawej i niekonwencjonalnej pracy
a jednocześnie jesteś osobą zorganizowaną,
wytrwale realizującą postawione przed Tobą cele,
to może nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.
Z nami masz szansę
współtworzyć Wieści Gazetę Regionalną,
oraz portal www.gazeta-wiesci.pl
Skontaktuj się z nami i przyślij swoje CV
na adres: redakcja@gazeta-wiesci.pl
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
sprzedawca powierzchni reklamowych
z terenów:
Bełchatów oraz Rawa Mazowiecka.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wieści
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do poziomu co najmniej 2
proc. PKB.
Celem nowelizacji jest
uwzględnienie na gruncie
przepisów
ustawowych
deklaracji Prezydenta RP
i Rządu RP w zakresie
zwiększenia poziomu finansowania wydatków obron-

nych, a także realizacja
ustaleń podjętych na szczycie NATO w Newport we
wrześniu 2014 r., mówiących że państwa członkowskie, które wydają na obronność mniej niż 2 proc. PKB,
będą dążyć do osiągnięcia
tego poziomu.

100 tysięcy
dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 20 sierpnia rozpocznie
przyjmowanie wniosków od gospodarzy, którzy chcą otrzymać 100 tysięcy
złotych premii na rozwój.
Do
rozdysponowania
jest 718 mln euro, które
trafią do 29 tysięcy gospodarstw.
O premię może się starać
osoba, która:
- ma nie więcej niż 40
lat,
- posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,
- po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co
oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła

gospodarstwa rolnego jako
kierujący,
- stała się właścicielem
lub objęła w posiadanie
gospodarstwo rolne przed
dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, lecz
nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej
na rzecz dla młodych rolników” to jeden z elementów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Jego priorytetem jest

skokowy rozwój rolnictwa
w Polsce poprzez dostosowanie małych i średnich
gospodarstw rodzinnych do
współczesnych warunków
konkurencyjności. Łączny
budżet PROW 2014-2020
w wysokości 13,5 mld euro
ma zapewnić polskim gospodarstwom modernizację
i stabilizację ekonomiczną.
Więcej informacji na
stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
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Relacje

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieñskie
- 18- stki
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Byłam
służącą w arabskich pałacach

Wstrząsająca historia biednej Hinduski, która służyła możnym tego świata.
Opowieść o Bibi Shaik, mentalność i obyczajednej z milionów służących je. To wszystko szow bogatych krajach Zatoki kuje Europejczyków.
Laila Shukri –
Perskiej, żyjącej w systemie
współczesnego niewolnic- ukrywająca się pod
twa. Laila Shukri wysłucha- pseudonimem pisarła jej historii, aby móc opo- ka jest znawczynią
Wschodu, Polką powiedzieć ją światu.
Dziesięcioletnia Bibi zo- dróżującą i mieszstaje wysłana przez swoją kającą w krajach
matkę do pracy do Kuwejtu. arabskich. Obecnie
Musi nauczyć się służyć tak, mieszka w Zjednożeby pracodawcy byli z niej czonych Emiratach
zadowoleni. Z czasem od- Arabskich, ale już
krywa, że jest od nich całko- planuje swoją dalszą
Niezależwicie zależna. Oni decydują podróż.
o jej prawie do wolności, nie od tego, czy zaprawie do jedzenia, prawie trzyma się na dłużej
do życia.
w położonej na puJak wygląda życie słu- styni oazie, czy w
żących w arabskich domach ociekającym luksusem ho- tarasie i napić się campari.
i pałacach? Jaka jest cena, telu, udaje jej się dotrzeć W 2014 roku ukazał się jej
którą można płacić za na- do najgłębszych sekretów debiut powieściowy „Perska
miastkę normalnego życia? świata arabskiego. Po całym miłość”, który podbił serca
Odległy świat, odrębna dniu uwielbia zasiąść na polskich czytelniczek.

Mussolini. Butny faszysta
Wnikliwe studium opętania władzą, rzucające
nowe światło na postać włoskiego dyktatora.
Wizerunek
Mussoliniego i Hitlera, a także stworzonych przez
nich reżimów zlał się ze
sobą do tego stopnia, że
twórca faszyzmu zniknął
w cieniu Führera, uznany
za jego nieudane wcielenie albo wręcz komiczną
kopię. Tymczasem to właśnie władza Mussoliniego
miała o wiele bardziej to-

Judd Apatow, reżyser „Wpadki” i „40-letniego prawiczka”, przedstawia historie młodej kobiety, której życie wypełnia fantastyczna praca marzeń i bogate
życie towarzyskie, jest popularna, zamożna, każdy chciałby być na jej miejscu.
Ale jej życie osobiste to
katastrofa. Prawdziwa katastrofa. Twórczynia scenariusza jest jedn z najzabawniejszych kobiet Ameryki,
gwiazda bijącego rekordy
popularności serialu komediowego „Inside Amy Schumer”. W obsadzie: dawno
nie widziana w komedii laureatka Oscara Tilda Swinton
i Marisa Tomei (również nagrodzona Oscarem).

Warto posłuchać

Voo Voo - Placówka ‚44
Album Voo Voo powstały na 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy udziale takich artystów, jak Organek, Tomek Makowiecki, Justyna
Święs (The Dumplings), Barbara Derlak (Chłopcy kontra Basia) i Barbara
Wrońska (Pustki).
Niezwykłe teksty na
płycie powstały w sierpniu
1944 roku podczas zaciętych walk po lewej stronie
Wisły, zostały napisane na
konkurs poetycki ogłoszony przez komendanta 3. Re-

talny charakter, a stworzony przez niego system był
całkowicie zależny od jednego, owładniętego manią
wielkości dyktatora.
Można sobie wyobrazić ideologię nazistowską,
jej zbrodnie i rytuały bez
Hitlera.
Komunistyczny terror istniał zarówno
przed, jak i po Stalinie.

Księgarnia 					

Wykolejona

poleca:

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

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

jonu (Grochów) VI Obwodu
AK Praga mjr Tadeusza
Schollenberga „Rakowskiego”.
Producentem płyty jest
Wojciech Waglewski.
24 lipca w Muzeum

Powstania Warszawskiego
odbędzie się prapremierowe
wykonanie utworów z płyty
„Placówka ‘44”, otwierające
obchody rocznicy Powstania Warszawskiego.
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Pomidory

Spożywając pomidory i ich przetwory, które posiadają wyjątkowe zalety smakowe, serwujemy sobie
także zastrzyk witamin oraz wartości odżywczych i
leczniczych.
Pomidory to rośliny,
należące do rodziny psiankowatych. Ich ojczyzną jest
Ameryka Południowa, a do
Polski trafiły dzięki królowej Bonie. Warto nadmienić, że jeszcze w XVII wieku w niektórych krajach
uprawiano
pomidory
jako roślinę ozdobną
a nie jako jadalną, uznając ją za wręcz trującą. Prawdopodobnie to
z powodu przykrego
zapachu wydzielanego
przez jej liście i łodygi. Rzeczywiście liście
i łodygi są trujące, gdyż
zawierają trujący składnik jakim jest solanina.
Znajduje się ona także
w zielonych owocach,
przy czym nie ginie ona
w procesie gotowania,
lecz dopiero w czasie
dojrzewania owoców.
Pomidory występują w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym.
Barwę czerwoną nadaje im
likopen, który stanowi naturalny barwnik. Czerwone
i żółte posiadają podobne
wartości odżywcze, lecz
właśnie żółte mają mniej
likopenu. Natomiast jeżeli
chodzi o zielone, to powinniśmy spożywać je ostrożnie. Są one uboższe w sub-

Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Poszukuję
Pracowników
Ochrony na obiekt handlowy
w Bełchatowie. 723 236 603.
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel. 600 086
995.

W

Porady

stancje odżywcze, natomiast
zawierają więcej tomatyny,
która jest szkodliwa dla naszego organizmu.
Pomidory w 93% składają się z wody i są niskokaloryczne oraz zasadotwór-

cze. Stanowią w naszym
pożywieniu duże znaczenie,
z uwagi na dużą zawartość
witamin i substancji odżywczych. Spośród witamin zawierają najwięcej karotenu,
witaminy: C, K, E, B1, B2,
B3, B6, kwas foliowy oraz
biotynę. Natomiast ze składników mineralnych, najbo-

gatsze są one w potas, sód,
fosfor, magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk, mangan
i kobalt. Ale przede wszystkim pomidory są niezwykle
bogate w likopen, cenny antyutleniacz, który nadaje im
właśnie czerwony kolor. Zawarte w nich antyutleniacze
chronią naszą skórę przed
wolnymi rodnikami, neutralizując je i tym samym
spowalniają proces starzenia się organizmu człowieka. Wzmacniają także odporność organizmu dzięki

dużej zawartości witaminy
C. Pomidory są zalecane
między innymi w dietach
przeciw otyłości, w cukrzycy, reumatyzmie, zapaleniu
stawów, dnie i chorobach
nerek. Pomidory poza tym
zmniejszają także ryzyko
zawałów serca, miażdżycy,
obniżają wysokie ciśnienie

krwi, czyli wpływają na
prawidłową pracę układu
krążenia. Z kolei zawarty
w nich błonnik poprawia
trawienie, perystaltykę jelit
oraz pomaga przy uciążliwych zaparciach. To dzięki
błonnikowi pomidory dają
nam uczucie sytości. Natomiast w związku z zawartym w swym składzie solom
bromu, posiadają właściwości uspokajające, korzystnie
wpływając na układ nerwowy
Warzywo to polecane
jest szczególnie do
spożywania go przez
młodzież i dzieci
w czasie intensywnego ich wzrostu. W naszym kraju największą
popularnością
cieszą się pomidory
zwyczajne, ale są także malinowe, małe
koktajlowe, karłowate czy śliwkowe. Różnią się od siebie nie
tylko kształtem, ale
i miękkością, barwą,
smakiem i zawartością miąższu. Konsumowane są w różnych postaciach, np.
w sałatkach, surówkach, jako pomidory
z puszki, pieczone,
nadziewane, suszone lub
jako główny składnik zupy
pomidorowej oraz przetworzone na koncentraty i sosy.
Właśnie trwa sezon na
pomidory, więc spożywajmy ich jak najczęściej, bo
to samo zdrowie.
KK

OGŁOSZENIA
Firma produkcyjna zatrudni
operatora i mechanika maszyn
oraz kierowcę wózka widłowego. Miejsce pracy Wykno (gm.
Ujazd). Tel. 601583868, praca@posiadalo.pl
Zatrudnię kierowców C+E
na chłodnie, kierunek zachód, jazda po 2 tygodnie,
auto przypisane do kierowcy.
Więcej info pod numerem tel
885 121 588.

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety.
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

www.gazeta-wiesci.pl

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

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

W

Praca na produkcji w dużej
firmie!
Miejsce pracy: Łódź.
Możliwość zorganizowania
transportu!
Zadzwoń! Wyślij CV!
Anna.przychodnia@adecco.
com
Tel: 691 520 200

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

AD-KA

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

Gotuj z nami
Krewetki
z pomidorami

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki :

> 30 krewetek małych
> 15 pomidorków koktajlowych
> 2 ząbki czosnku
> 1/2 papryki żółtej
> 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
> 3 łyżki masła
> sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Umyte krewetki dusimy na maśle na patelni. Gdy
się zarumienią dodajemy przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, dwa posiekane na drobno ząbki czosnku, pokrojoną żółtą paprykę oraz natkę pietruszki.
Wszystko dusimy razem, aż uzyskamy odpowiednią
miękkość. Pod koniec przyprawiamy całość solą i pieprzem do smaku. Podajemy z ryżem lub pieczonymi
ziemniaczkami.

W
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Test: Volkswagen Passat 2.0 TDI 150 KM

Odpowiedź na Twoje potrzeby
Jeśli jeździłeś już wieloma autami, w pewnym sensie znudziła Ci się motoryzacja, potrzebujesz za to spokoju, komfortu i żwawego silnika, nowy Volkswagen Passat jest autem dla Ciebie.
Spokojna ewolucja
Najnowszy, zaprezentowany w roku 2014 Passat to
już ósma generacja. Łatwo
się pogubić, gdyż Volkswagen nie jest zwolennikiem
odważnych zmian stylistycznych. Nowe nadwozie
Passata można pomylić
z poprzednim. Jeśli jednak
przyjrzymy się z bliska,
zaobserwujemy
bardziej
wyraźnie zarysowane linie, nowe, lepsze reflektory oraz uwydatniony grill.
Passat wygląda po prostu
dobrze i widać po nim, że to
drogie, poniekąd prestiżowe auto. Jeszcze lepiej jest
w środku. Choć stylistycznie otrzymujemy niemal
dokładnie to samo, co
w Passacie poprzedniej generacji,
zaobserwowałem
skok jakościowy w spasowaniu poszczególnych elementów. Nic nie zatrzeszczy
ani się nie złamie – pod tym
względem Passat reprezentuje chyba najwyższy poziom
spośród wszystkich aut spoza segmentu premium.
Na pokładzie znajdziemy
kilka ciekawych rozwiązań,
które w znacznym stopniu
wpływają na komfort jazdy.
Mamy rozbudowany system multimedialny z ciekawą opcją Mirror Link – za
jej pomocą możemy „przerzucić” obraz ze swojego
smartfona na ekran wyświetlacza pojazdu i sterować
z niego aplikacjami – np. nawigacją. To dobry pomysł,
gdyż fabryczna nawigacja
VW nadal spisuje się co najwyżej średnio.
Auto samo jedzie
Kolejną ciekawostką jest

REKLAMA

poprawiony aktywny tempomat (był już w nowej generacji Golfa). Auto samo zwalnia, gdy widzi przed sobą
przeszkodę. Nowy tempomat
robi to bezbłędnie. Ważne, że
jest możliwość samodzielnego ustawienia odległości od
poprzedzającego pojazdu.
W połączeniu z automatyczną skrzynią DSG, wykorzystanie tempomatu umożliwia

kierowniczego, który natychmiast reaguje, wykonując skręt korygujący.
W praktyce wygląda to tak,
że jeśli nie wykonamy skrętu kierownicą, samochód
zrobi to za nas. Jest przy
tym niezwykle precyzyjny. Warunkiem jest jednak
poruszanie się po trasie
z dobrze oznaczonymi liniami. Pomijając pewne

jazdę niemal beztroską, ale
to nie wszystko. Na pokładzie mamy też funkcję Lane
Assist. To asystent toru jazdy. Działa na zasadzie sprzężenia kamery monitorującej
przestrzeń przed samochodem oraz elektromechanicznego układu kierowniczego
Servotronic. Asystent pracuje przy prędkości powyżej
65km/h. Kamera rozpoznaje wyznaczone pasy ruchu
po obu stronach jezdni i w przypadku opuszczenia
pasa ruchu - system przekazuje sygnał do układu

niedoskonałości Lane Assist
oraz to, że działa on tylko na
niektórych drogach, warto
zauważyć, że to zapowiedź
pojazdów poruszających się
całkowicie
samodzielnie.
Być może nie za kilka, ale za
kilkanaście lat, wsiądziemy
rano do samochodu, ustawimy w opcjach nawigacji cel
i bezpiecznie dojedziemy na
miejsce… śpiąc wygodnie
na fotelu kierowcy.
Silnik, skrzynia, zawieszenie
Dwusprzęgłowa skrzynia DSG to wciąż jedna

z najlepszych przekładni
na świecie. Trudno w jakikolwiek sposób przyczepić
się do precyzji jej działania.
W trybie Comfort pracuje… komfortowo, w trybie
Sport, zmienia biegi błyskawicznie. Gdy chcemy
nagle przyspieszyć, szybko
redukuje biegi. Testowany Passat był wyposażony
w DSG w wersji z sześcioma przełożeniami. Lepsza
jest siedmiostopniowa, ale
jeśli wybieramy diesla, jest

testowej Passat spalił 6,0 l na
100 KM. Nieźle jak na ciężką
limuzynę, ale więcej niż jego
dawne generacje. Znanym
atutem Passata jest zasięg.
Obecna generacja również
oferuje możliwość przejechania nawet ponad 1100 km
na jednym baku.
Passat jest jedną z najbardziej przewidywalnych
na drodze limuzyn na rynku. Myli się ten, kto twierdzi, że można przejechać
nim perfekcyjnie slalom na

ona dostępna tylko w topowym wariancie z silnikiem
Bi-Turbo.
Jeśli już przy silniku jesteśmy, to diesel 2.0 TDI
ewoluuje równie łagodnie
jak cały Passat. Najpopularniejsza wersja ma teraz
o 10 KM więcej (150 KM,
maksymalny moment obrotowy 340 Nm od 1750 obr./
min). Tym, czego możemy
się spodziewać po tak skonfigurowanym Passacie jest
dobre przyspieszenie, łatwe
wyprzedzanie i ekonomiczna
jazda. Na mojej stałej trasie

torze, ale typowy użytkownik nie wyprowadzi tego
auta z równowagi. Precyzja
układu kierowniczego robi

REKLAMA

bardzo dobre wrażenie. Jedynym mankamentem, jaki
zaobserwowałem jest zbyt
twarde jak na nasze drogi
zawieszenie. Dało się to odczuć, zwłaszcza, że w aucie
zamontowano aż osiemnastocalowe felgi. Polecam co
najwyżej 17”.
Kupić Passata?
We wstępie zasygnalizowałem, że Passat to auto
dla ludzi, którym znudziła
się motoryzacja. Nie mam
na myśli nic złego. Każdy
w końcu przestanie uganiać się za sportowymi
kompaktami czy kuszącymi kabrioletami i zapragnie prawdziwej wygody
i komfortu jazdy. Dla takich
ludzi stworzono Passata –
auto przewidywalne, ale
dopracowane niemal pod
każdym względem. Efekt
wieloletniej ewolucji kosztuje słono. Ceny testowanej
przeze mnie wersji (2.0 TDI
+ DSG) z bogatym wyposażeniem zaczynają się od ponad 136 tys. zł. Wyposażenie
dodatkowe winduje cenę
jeszcze wyżej.
Passat. Ten model święci triumfy sprzedażowe od
początku swojego istnienia,
czyli od 1973 r. Nic nie wskazuje na to, by jego najnowsze
wcielenie miało nie przypaść
do gustu klientom, zwłaszcza
tym, którzy szczególnie cenią
markę Volkswagen.
Witold Hańczka
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Tomaszów Mazowiecki

Uderzył w drzewo Zderzenie dwóch cystern
28 lipca w Kalinowie zderzyły się dwie cysterny.

39-latek spowodował kolizję, a uciekając z miejsca zdarzenia uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło 28
lipca 2015 roku około godziny 12:25 w Tuszynie na
ulicy Ks. Ściegiennego. Jak
się okazało, chwilę wcześniej na drodze krajowej nr
1 w miejscowości Kruszów
39-latek najechał seatem
Cordoba na tył volkswagena
passata. Podczas rozmowy
z kierowcą passata zaproponował przekazanie pewnej
sumy pieniędzy w zamian
za ,,dogadanie się”. Kierowca volkswagena nie zgodził
się, gdyż podejrzewał, że
kierujący seatem mógł być
nietrzeźwy. W czasie gdy
dzwonił po policję, kierowca seata odjechał w kierunku
Tuszyna. Kierujący seatem
Cordoba, prawdopodobnie
jechał z nadmierną prędkością. Mężczyzna stracił pa-

nowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu
i uderzył w drzewo. Siła
uderzenia była na tyle duża,
że pojazd rozpadł się na
dwie części, a 39-latek zginął na miejscu.
Policja ustaliła, że tego
dnia 39-latek miał stawić
się w Komisariacie Policji w Tuszynie w związku

z kierowaniem dzień wcześniej ciężarówką MAN pod
wpływem alkoholu, na terenie budowy trasy A-1 i doprowadzeniem do przewrócenia ciężarówki na bok.
Okoliczności obu zdarzeń
badają policjanci z komisariatu w Tuszynie.
GW

Piotrków Trybunalski

Dziupla samochodowa

Piotrkowscy policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową, która mieściła się
w okolicach Łodzi.
23 lipca 2015 roku do
piotrkowskiej komendy Policji zgłosił się 33-letni mężczyzna, który powiadomił
o kradzieży skody octavii
z przyblokowego parkingu.
Policjanci ustalili miejsce
ukrycia skradzionej skody
i dotarli na posesję znajdująca się w okolicach Łodzi.
W jednym z pomieszczeń
gospodarczych
znaleźli
skradzioną skodę octavię
bez tablic rejestracyjnych.
Na miejscu śledczy zatrzymali 31-letniego mieszkańca województwa łódzkiego
- właściciela firmy zajmującej się handlem pojazdami

i częściami samochodowymi oraz jego 31-letniego
pracownika. Ponadto w hali
firmy policjanci zabezpieczyli kolejne pojazdy; vw
golfa, vw tourana, mercedesa sprintera oraz karoserię
volkswagenie jetta. Okazało się, że pojazdy te zostały
skradzione w pierwszym
półroczu 2015 roku z terenu województwa łódzkiego.
Ponadto w samochodowej
dziupli policjanci znaleźli
też inne części samochodowe i tablice rejestracyjne
pochodzące najprawdopodobniej z rozbiórki skradzionych pojazdów. W wyniku

prowadzonych czynności
pozaprocesowych 24 lipca
2015 roku funkcjonariusze
zatrzymali kolejnego mężczyznę, który uczestniczył
w przestępczym procederze.
35-letni łodzianin i dwaj
31-latkowie zostali osadzeni w policyjnym areszcie.
25 lipca Sąd Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim
zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Sprawa jest rozwojowa.
MAT

Do zdarzenia doszło na
drodze wojewódzkiej nr 716
w Kalinowie ok. południa.
Kierujący cysterną-scania
38-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego stracił
panowanie nad pojazdem
w wyniku czego cysterna

uderzyła w jadącego z przeciwnego kierunku mana z
cysterną (do przewożenia
mleka), którym kierował
57-letni mieszkaniec Radomia. Policjanci ustalili stan
trzeźwości kierujących pojazdami. Alkotest wykazał

wynik 0,00. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
Przez około 3 godziny były
utrudnienia, ruch odbywał
się wahadłowo.
GW

Opoczno

Fałszywy alarm o bombie

Policjanci z Opoczna zatrzymali mężczyznę, który 26 lipca 2015 roku zadzwonił na numer dyspozytora jednej z firm ratownictwa z informacją o podłożeniu
bomby w szpitalu.
26 lipca 2015 r. około godziny 17.50 do dyspozytora
jednej z firm ratownictwa
medycznego w Pabianicach
obsługującej kilka powiatów, zadzwonił anonimowy
mężczyzna, który oświadczył, że w jednym ze szpitali
podłożona jest bomba.
- Ponieważ nie sprecyzował konkretnej placówki,
policjanci z kilku powiatów
w tym z powiatu opoczyńskiego sprawdzali każdy
szpital znajdujący się na
danym terenie. Na szczęście kontrola w szpitalu
w Opocznie nie ujawniła
żadnych podejrzanych pa-

kunków czy przedmiotów
mogących świadczyć o zagrożeniu eksplozją – informuje st.asp. Barbara Stępień.
Niespełna dobę po zgłoszeniu opoczyńscy kryminalni namierzyli i zatrzymali 39-letniego mieszkańca

Opoczna, który jest podejrzewany o fałszywe zaalarmowanie o podłożonej bombie. Mężczyzna trafił już do
policyjnego aresztu. Za tego
rodzaju przestępstwo grozi
mu kara do 8 lat pozbawienia wolności
MAT

Bełchatów

Pijany pirat drogowy
Bełchatowscy policjanci zatrzymali po pościgu pijanego pirata drogowego.
Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego bełchatowskiej komendy, 31 lipca
2015 roku namierzyli w Rząsawie (gmina Bełchatów)
kierowcę samochodu land
rover, jadącego w obszarze
zabudowanym 89 kilome-

trów na godzinę. Na podany przez funkcjonariusza
sygnał do zatrzymania kierowca przyspieszył. Chwilę
później, w sąsiednim Oleśniku, policjanci zatrzymali
uciekiniera, którym okazał
się 39-letni mieszkaniec

Bełchatowa. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało obecność 1,96 promila
alkoholu w jego organizmie.
Zatrzymanemu grożą dwa
lata więzienia i utrata prawa
jazdy.
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HOROSKOP
Lew 23.07 – 23.08
Trwający okres
wakacyjny jest odpowiedni na towarzyskie spotkania i
przyjemne rozrywki. Warto
zrobić sobie taką przerwę
w wyczerpującej pracy. Należy zregenerować siły, aby
podołać nowym wyzwaniom i odnosić wówczas
zamierzone sukcesy. Poprawi się też twoje zdrowie a
w domu zapanuje spokój i
wzajemne zrozumienie.

Panna 24.08 – 23.09
W pracy zawodowej czekają cię
nowe, dodatkowe
obowiązki. Ale dasz
sobie z nimi radę. Masz
także szansę na korzystne
zmiany w życiu osobistym.
Być może dotyczyć to będzie zmiany mieszkania,
samochodu lub korzystnej
transakcji.
Waga 24.09 -23.10
Będziesz w wyjątkowo
dobrym
nastroju, co udzieli
się również i twoim
najbliższym. Takie pozytywne nastawienie pomoże
okragły
˛
cukierek

monarchini

ci pokonać przeszkody, które napotkasz przy realizacji
podjętych wcześniej przedsięwzięć.

Skorpion 24.10 – 22.11
Należysz do
grupy osób odpowiedzialnych i
pracowitych. Z reguły więc ma to przełożenie
na stan twojego konta. A potrzeb i wydatków coraz więcej. Nie ograniczaj jednak
czasu dla swojej rodziny, bo
ona cię zawsze potrzebuje.
Strzelec 23.11 – 21.12
Korzystny
wpływ
planet
będzie sprzyjał
poprawieniu koncentracji
i skutecznemu działaniu.
Po prostu będziesz tryskał
energią. Wykorzystaj w
pełni te przysłowiowe „5
minut”. Zachowaj jednak
ostrożność będąc za kierownicą.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Będziesz
żył
na wysokich obrotach, co nie będzie
obojętne dla twojego zdrowia. Powinieneś
zadbać o siebie i tak nie
edni˛
kłopoty, urzcze
tarapaty
teczki

roślina
lecznicza

z
krowami

szarżować. Pewne zaległe
sprawy wreszcie zostaną pozytywnie załatwione, dzięki
wsparciu i pomocy rodziny.
Wodnik 21.01 – 19.02
To nie jest dobry czas na osiąganie sukcesów
w interesach. Na
obrót spraw trzeba będzie
trochę poczekać, a więc
cierpliwości. Jednak twój
optymizm i pogoda ducha
sprawią, że będziesz w dobrych stosunkach z najbliższymi.
Ryby 20.02 – 20.03
Otrzymasz
,,zielone światło”
w wielu dziedzinach, wykorzystaj
tę szansę. Ponadto twoja
trafna intuicja poprowadzi
cię w dobrym kierunku,
więc sukces w zasięgu ręki.
Wiedzy nigdy za wiele, więc
może warto się dokształcać.
Baran 21.03 – 20.04
Zrealizujesz swoje plany
wprawdzie w części, lecz jeśli pojawi się choćby cień
szansy na osiągnięcie nawet małego sukcesu,
nie wahaj się. A zaplanowany wyjazd służbowy da ci
dużo inspiracji i pomysłów
z
Prisztina˛

resztka

można znajomy
je
kota
marsz- Garﬁelczyć
da

.. Hackman,
aktor

W
cienka
gałazka
˛
bez liści

miasto
w
Wielkopolsce

imie
˛
aktora Jasia
Fasoli

nocna
antylopa

twierdzenie

kolor w
kartach

skupowany
ślimak
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... Andrycz,
aktorka

cyfra nic

kurek,
zawór

pierwiastek o
l.at. 68
włoska
telewizja

stan na
południu
USA
zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
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Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie...

pracuje
przy krosnach
e z krzyżykiem

7

Humor

forma
wanilii
napój z
chinina˛

3

Wróżka Amanda

Saudyjska

ryś albo
lew

SUDOKU

Rak 22.06 – 22.07
Po dłuższym i udanym
urlopie odczujesz
wzrost pewności
siebie. Będziesz
tryskać humorem.
Twoje posunięcia
zawodowe będą wyjątkowo
kreatywne i szybko przyniosą zamierzone efekty.

pole
czyjejś
działalności

Flinta,
laureatka
Idola

Jagielski

z jego
kwiatów
napar

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Czeka cię sporo niezwykle emocjonujących momentów,
więc z pewnością
nie będzie nudno.
Większe wydatki planuj na
miarę swoich możliwości.
Ktoś miły twemu sercu potrzebuje czułości i uwagi.

wróży z
gwiazd

zdaje
raport z
meczu

miasto
w
Szkocji

Byk 21.04 – 20.05
Twoim
poczynaniom
sprzyjać będzie dobre samopoczucie,
optymizm i wiara we własne siły.
Tym razem możesz pozwolić sobie na małe szaleństwo
w wydatkach. Odczujesz
potrzebę ruchu i przebywania w towarzystwie.

pył naniesiony
wiatrem

imie
˛
faraona
spis
kontrolny
towarów

wyznaw- słynny
cy
kwartet
kara- szwedzizmu
ki

do dalszej pracy.

z
twarz na zakon
obrazie Jasnej
Góry

dyscyplina z
tyczka˛

stojan

Wieści 15

Rozrywka





Panie doktorze, czy operacja się udała?
- Tak. Jest pan od wczoraj 100% kobietą.
- Ale ja miałem mieć wyrostek robaczkowy usunięty!
- No masz. Babie nigdy nie dogodzisz!






Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan buty przed wejściem do
gabinetu?
- Oczywiście.
- Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami nie
ma wycieraczki.






Rozmawiają dwie blondynki: jedna drugiej się pyta:
- Ciekawe co jest bliżej Paryż czy księżyc?
Na to druga odpowiada koleżance:
- A czy widzisz Paryż z okna?






Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

Tel. 605 249 849
E-mail: michalak@danwood.pl

www.danwood.pl

