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Energooszczędne 
domy 

kanadyjskie 
w trzy miesiące

tel. 501 242 798 
www.kanadyjski.com

Skierniewice

Czynne: 

Pon-Pt 9-17; Sob 9-14
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5a 

tel. 46 895 16 45
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1989 r.

Zapraszamy!

PODRĘCZNIKI
Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

REKLAMA
Szerzej str. 2 Szerzej str. 8

Nowe logo wykonał 
tomaszowianin Dariusz 
Kwapisiewicz z firmy 
BRANDmedia. 

- Jest ono początkiem 
nowego Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Chcemy, 
aby rozpoczęło kształto-
wanie nowoczesnego wi-
zerunku naszego miasta, 
dlatego nosi znamiona 
takiej nowoczesności. 
Cieszymy się bardzo, że 
twórca logo jest tomaszo-
wianinem. Mam nadzieje, 

Tomaszów Mazowiecki

Nowe logo miasta
Tomaszów Mazowiecki … i jesteś w dobrym miejscu! - to nowe hasło Toma-
szowa Mazowieckiego.

że nowe logo przyjmie się 
i spodoba mieszkańcom. 
Ważne też, by spodobało 
się osobom spoza Toma-
szowa Mazowieckiego i 
zachęciło ich do odwie-
dzenia naszego miasta - 
mówi Marcin Witko pre-
zydent Tomaszowa. 

- Przy projektowa-
niu logo naszego miasta 
głównym czynnikiem 
determinującym jego 
wygląd naturalnie była 
nazwa Tomaszów Mazo-

wiecki - mówi Dariusz 
Kwapisiewicz. Oczywi-
ście chciałoby się ująć w 
znaku graficznym wszyst-
kie atrakcje i atuty, które 
miasto posiada, ale było 
ich zbyt wiele by taki lo-
gotyp był czytelny i przy-
jemny w odbiorze. Stało 
się jasne, że elementy 
graficzne należy zastąpić 
hasłem, które skupia w 
sobie te dobre cechy, ja-
kie miasto posiada. 

18 sierpnia 2015 roku, 
w miejscowości Niemgłowy 
w gminie Cielądz około go-
dziny 8.00 policjant jadący 

Rawa Mazowiecka

Pijany motorowerzysta
Policjant z Rawy Mazowieckiej w drodze do pracy zatrzymał nietrzeźwego mo-
torowerzystę. 

do pracy zwrócił uwagę na 
kierującego motorowerem. 
Mężczyzna jechał całą sze-
rokością jezdni, często zjeż-

dżając na przeciwległy pas 
ruchu. 

Szerzej str. 14

Na wyższych uczel-
niach kształci się prawie 
1,5 miliona studentów na 
około 4500 kierunkach. 
Najwięcej studentów 
studiuje na kierunkach 
ekonomicznych, admini-
stracyjnych, społecznych  
oraz pedagogicznych. Te-

Prywatna czy państwowa?
Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 uczelni, z czego zdecydowana 
większość to uczelnie niepubliczne.

goroczni maturzyści stoją 
przed trudnym wyborem 
uczelni: państwowa czy 
prywatna? Studia dzien-
ne czy może zaoczne? 
Rekrutacja trwa, a czas 
nagli.
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Czytaj on-line!

www.mluksus.pl

VAT8% 

TYNKI MASZYNOWETYNKI MASZYNOWE
WYLEWKI

692 503 340692 503 340

MIXOKRETEM
zacierane mechanicznie

www.mixbetposadzki.pl

Anna Milewska - ak-
torka filmowa i teatralna, 

Piotrków Trybunalski

Spotkanie 
z Anną Milewską
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika serdecznie zaprasza na 
spotkanie autorskie z Anną Milewską-Zawadą, które odbędzie się 9 września 
2015 r. o godz. 17.00 w Czytelni dla dorosłych MBP, ul. Jerozolimska 29.

poetka. Jako poetka zade-
biutowała w 1999 r. tomi-

kiem „Ludzie mnie pyta-
ją". W roku 2000 wydała 
zbiór wierszy „Odpłynęli 
łodzią", dedykowany mężo-
wi. Andrzejowi Zawadzie 
poświęcona jest także ko-
lejna książka poetycka Mi-
lewskiej – „Kolory czerni" 
(2002). Rok później ukazał 
się tomik „Zawirowania". 
W 2007 nakładem wydaw-
nictwa Nowy Świat został 
wydany wybór jej poezji pt. 
„Płyniem, płyniem, odpły-
wamy....". W tym samym 
roku Oficyna Wydawnicza 
Łośgraf wydała wybór wier-
szy ilustrowany portretami 
autorki pt. „Mijamy, mija-
my, pozostawiamy".

W maju 2009 r., nakła-
dem wydawnictwa Łośgraf, 
ukazała się jej autobiogra-
ficzna książka „Życie z Za-
wadą", opowiadająca o jej 
długoletnim związku mał-
żeńskim z nieżyjącym już 
wybitnym polskim himala-
istą Andrzejem Zawadą.

Nowe logo wykonał 
tomaszowianin Dariusz 
Kwapisiewicz z firmy 
BRANDmedia. 

- Jest ono początkiem 
nowego Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Chcemy, 

aby rozpoczęło kształto-
wanie nowoczesnego wi-
zerunku naszego miasta, 
dlatego nosi znamiona 
takiej nowoczesności. 
Cieszymy się bardzo, 
że twórca logo jest to-
maszowianinem. Mam 
nadzieje, że nowe logo 
przyjmie się i spodoba 
mieszkańcom. Ważne też, 
by spodobało się osobom 
spoza Tomaszowa Mazo-
wieckiego i zachęciło ich 
do odwiedzenia naszego 
miasta - mówi Marcin 
Witko prezydent Toma-
szowa. 

- Przy projektowa-
niu logo naszego miasta 
głównym czynnikiem 
determinującym jego 

Tomaszów Mazowiecki

Nowe logo miasta
Tomaszów Mazowiecki … i jesteś w dobrym miejscu! - to nowe hasło Toma-
szowa Mazowieckiego.

wygląd naturalnie była 
nazwa Tomaszów Mazo-
wiecki - mówi Dariusz 
Kwapisiewicz. Oczywi-
ście chciałoby się ująć 
w znaku graficznym 
wszystkie atrakcje i atu-

ty, które miasto posiada, 
ale było ich zbyt wiele by 
taki logotyp był czytelny 
i przyjemny w odbiorze. 
Stało się jasne, że ele-
menty graficzne należy 
zastąpić hasłem, które 
skupia w sobie te dobre 
cechy, jakie miasto po-
siada. Hasło jest uniwer-

salne i nie przykleja nam 
łatki, że jesteśmy stolicą 
czegoś, czy że jesteśmy 
np. miastem otwartym. 
Odnosi się zarówno do 
biznesu, do turystyki i do 
wszystkiego dobrego, co 

w nim jeszcze będzie – 
dodaje.

Nowe logo miasta 
będzie pojawiało się 
m.in. na materiałach 
promocyjnych. Oficjal-
nie, mieszkańcom logo 
zostało zaprezentowane 
podczas pikniku Lokalni 
Niebanalni.

REKLAMA
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Kleszczów

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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, 

Rawa Mazowiecka,
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 

Wieści
Gazeta Regionalna

Nazwisko Błażusiak po-
działało jak magnes, i choć 
jest to dopiero druga edycja 
imprezy, w ciągu zaledwie 
kilku godzin rozeszło się 
700 miejsc startowych. Sam 
Tadeusz tym razem będzie 
dopingować uczestników 
– w związku z trwającym 
leczeniem nie może wziąć 
udziału w wyścigu.

Dzięki spektakularne-
mu debiutowi Red Bull 111 
Megawatt w ubiegłym roku, 
Polska znalazła się obok 

Red Bull 111 Megawatt
W tym roku zawody motocyklowego enduro Red Bull 111 Megawatt, odbędą 
się 5 i 6 września 2015 r. w należącej do Grupy Kapitałowej PGE Kopalni Wę-
gla Brunatnego Bełchatów.

Włoch, Wielkiej Brytanii, 
Austrii, Rumunii i Turcji na 
liście gospodarzy zawodów 
światowego kalendarza hard 
enduro.

Od piątku, 4 września, 
do Kleszczowa zjeżdżać się 
będą zawodnicy z 12 kra-
jów m.in. Niemiec, Rosji, 
Wielkiej Brytanii i Holan-
dii. W sobotę, o godzinie 
12:00, rozpocznie się runda 
kwalifikacyjna. Jej wynik 
zadecyduje o przepustce do 
wyścigu finałowego, który 

Podczas gali będzie 
można usłyszeć obdarzo-
nych wspaniałymi głosami, 
fantastycznych solistów 
operowych. Towarzyszyć 
im będą wybitni, polscy ka-
meraliści młodego pokole-
nia, występujący na co dzień 
z najlepszymi orkiestrami  
i dyrygentami w Polsce i 
Europie. 

Tej gali nie można prze-
gapić, na scenie pojawią się 
laureaci międzynarodowych 
konkursów muzycznych, 
wirtuozi skrzypiec, for-

Piotrków Trybunalski

Koncert 
Wiedeński
Organizatorzy zapraszają na wspaniały Koncert Wiedeński, który odbędzie 
się 4 października o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie 
Trybunalskim.

tepianu, wspaniali soliści 
polskiej estrady. Zabrzmią 
największe przeboje króla 
walca - Johanna Straussa, 
nie zabraknie także popi-
sowych arii z najsłynniej-
szych operetek „Zemsta 
nietoperza", „Baron cygań-
ski", „Wesoła Wdówka", 
„Księżniczka Czardasza" 
oraz „Kraina Uśmiechu". 
Publiczność usłyszy m.in.: 

Walc „Nad Pięknym 
Modrym Dunajem", Arię 
Barinkaya „Wielka sława to 
żart", 

odbędzie się w niedzielę. 
500 finalistów będzie mu-
siało pokonać ponad 60 km 
w 3 okrążeniach, mieszcząc 
się w regulaminowym limi-
cie czasu 4 godzin.

Na miejscu imprezy bę-
dzie specjalna strefa dla ki-
biców, gdzie komentowany 
będzie przebieg rywalizacji. 
Wstęp na teren zawodów 
jest bezpłatny. Partnerem 
strategicznym imprezy jest 
PGE Polska Grupa Energe-
tyczna.

Duet wszech czasów 
„Usta milczą dusza śpiewa" 
czy polkę „Tritsch- Trat-
sch". 

Koncert programowo 
nawiązywał będzie do tra-
dycyjnych gali i noworocz-
nych koncertów, odbywają-
cych się w Wiedniu.

Bilety do nabycia w ka-
wiarni w budynku Ośrodka 
Kultury; bilety online na: 
www.kupbilecik.pl, www.
ebilet.pl, www.eventim.pl, 
oraz w sieciach Empik, Me-
dia Markt, Media Expert.
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REKLAMAPAINTBALL

www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieñskie
- 18- stki
- imprezy firmowe

StART100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX20
PLN 70

PLN 130
PLN

Dodatkowe 100 kulek = 20 zł
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ul. Lipowa 2, 90-742 Łódź
tel.: +48 42 637 75 91; 502 287 017
e-mail: klima@ventra.com.pl
www.ventra.com.pl 

Pompy ciepła, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Oferujemy wykonanie “pod klucz” instalacji:
- fotowoltaicznych  
- pomp ciepła
- klimatyzacji

Wszystkie instalacje wykonujemy kompleksowo począwszy od 
projektu do montażu, wykonując serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny. W instalacjach wykorzystywane są najwyższej 
jakości materiały i urządzenie znanych producentów 
niemieckich i japońskich. 

Jako instalatorzy z wieloletnim doświadczeniem spełniamy 
wszelkie wymogi związane z wykonywaniem instalacji 
dofinansowywanych z programu Prosument oraz przedsięwzięć 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii dofinansowywanych przez 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- gminnych. 

Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z 
uzyskaniem dotacji: 
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pompa ciepła (grzanie, CWU, klimatyzacja)

Fotowoltaika

91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 125
tel.: +48 42 640 60 46; 500 623 627
e-mail: biuro@pro-sun.com.pl
www.pro-sun.com.pl

Posiadamy wymagane uprawnienia instalacyjne (UDT, SEP)

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Inwerter

Jest to cykliczne wyda-
rzenie organizowane przez 
Województwo Łódzkie  
z Łódzką Agencją Rozwo-
ju Regionalnego. Hasło 
tegorocznej edycji to „Wy-
zwania Europy 
– gospodarka, 
pieniądze, biz-
nes”.

- Forum 
jest miejscem 
spotkań oraz 
wymiany my-
śli właścicieli 
małych, śred-
nich i dużych 
polskich przed-
siębiorstw. Jest 
wydarzeniem, 

Łódź

Europejskie 
Forum Gospodarcze
W dniach 28-29 września w Łodzi odbędzie się VIII Europejskie Forum Gospo-
darcze – Łódzkie 2015.

którego jedną z idei jest 
promowanie najnowszych 
osiągnięć oraz najlepszych 
praktyk biznesowych – opo-
wiadają organizatorzy.

Rejestracja uczestników 

oraz więcej informacji na te-
mat programu oraz bloków 
tematycznych, które będą 
poruszane w trakcie spotka-
nia można znaleźć na www.
forum.lodzkie.pl.

REKLAMA

Przy ulicy Sportowej 
kończy się budowa dwóch 
nowych budynków. Każdy 
z nich mieści po 14 miesz-
kań o zróżnicowanym me-
trażu. Lokale 2-pokojowe  
z kuchnią mają powierzch-
nię od 46,6 do 60,5 m kw. 
Z kolei lokale 3-pokojowe 
mają 71,8 m kw. (z oddziel-
ną kuchnią), bądź 73,6 m 
kw. (z aneksem kuchen-
nym). Największy metraż 
(90,2 m kw.) ma mieszka-
nie 4-pokojowe z kuchnią, 
mieszczące się na poddaszu.

W obu budynkach pro-
wadzone są ostatnie pra-
ce wykończeniowe: trwa 
montaż ościeżnic, drzwi  
i zamków oraz montaż pa-
neli podłogowych i listew. 
Łazienki zostały komplet-
nie wykończone i wyposa-
żone w dwufunkcyjne pie-
ce gazowe. Na podłogach  
i ścianach kuchni ułożone 

Kleszczów
Przybędzie 28 mieszkań
W ciągu kilku tygodni pula komunalnych mieszkań, należących do gminy 
Kleszczów, zwiększy się o ponad 20 procent.

płytki ceramiczne, a ściany 
i sufity w całym mieszkaniu 
wykończone zostały gładzią 
gipsową i pomalowane na 
biało.

Wraz z dwoma budyn-
kami mieszkalnymi powstał 
zespół 20 garaży, stojący 
przy drodze dojazdowej do 

osiedla. Inwestycja, której 
koszt wyniesie 5,59 mln 
zł jest realizowana przez 
konsorcjum firm budowla-
nych: PBU „Wiktor” sp.j. 
z Radomska oraz Cz.P.B.P. 
„Przemysłówka” S.A.  
z Częstochowy.
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8% VAT
Bełchatów, ul. Czapliniecka 51,  tel. (44) 633 44 55

Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 28, tel (44) 648 50 50

montaż usługi dekarskie
OCIEPLANIE NATRYSKOWE: 

dachy, poddasza, budynki inwentarskie 
Piany PUR

PROMOCJA! BLACHATRAPEZOWA 13,50złbrutto

SKŁAD DREWNA 
Z CERTYFIKATEM

NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

REKLAMA

1. Domowa kuchnia 
dobra na wszystko

Dla naszego wypo-
czętego umysłu powrót  
z urlopu bywa udręką, 
jednak dla sylwetki – wy-
bawieniem. Wakacje to 
czas szczególnie silnych 
pokus żywieniowych. 
Fast foody, panierowane  
i smażone przekąski, słone 
małe co nieco i słodkości 
w najróżniejszej postaci 
– to często stałe pozycje 
w naszym wyjazdowym 
menu. Zadbajmy więc o to, 
by dzięki zdrowej, domo-
wej kuchni nasz organizm 
mógł powrócić do pourlo-
powej równowagi – uni-
kajmy smażenia i tłustych Komentarz eksperta

Karolina Borkowska, dietetyk Grupy LUX MED

Zachowaj wakacyjną 
sylwetkę na dłużej
Cały rok ciężko pracujesz, by podczas urlopu móc zaprezentować nienagan-
ną figurę? Nie pozwól, by przez kilka dni zapomnienia cały wysiłek poszedł na 
marne. Oto kilka prostych rad, które pomogą, utrzymać wakacyjną sylwetkę  
i zdrowe nawyki żywieniowe.

sosów, za to wzbogacajmy 
nasze dania o duże ilości 
warzyw. 

2. Bogactwo sezonu 
nie tylko w sezonie

Lato obfituje w sezo-
nowe pyszności. Agrest, 
czereśnie, jagody, maliny, 
porzeczki, truskawki, wi-
śnie – lista jest naprawdę 
długa. Z tego bogactwa 

możemy jednak czerpać 
nie tylko latem! Sezonowe 
owoce stanowią znakomi-
ty dodatek do koktajli na 
bazie jogurtu naturalnego 
bądź kefiru i smoothies 
na bazie świeżo wyciska-
nego soku. Wystarczy, że  
z wyprzedzeniem zamroz-
isz ulubione owoce – w 
czasie jesiennej pluchy i 
zimowych mrozów będą 
jak znalazł.

3. Nawadnianie to 
podstawa

Od picia wody nie ma 
urlopu. W upały odrucho-
wo sięgamy po butelkę 
wody. Kiedy jednak robi 
się chłodniej, często przy-
pomina nam o tym dopiero 
suchość w gardle. A to pod-
stawowy błąd. Obowiązko-
we dwa litry dziennie, by 
utrzymać prawidłowy me-
tabolizm oraz smukłą syl-
wetkę. Do wody możemy 
dodać cytrynę i miętę, aby 
wzbogacić jej smak.

4. Smukła sylwetka – 
zgodnie z planem!

Plażowanie, piesze 
wyprawy, wielogodzin-
ne zwiedzanie – waka-
cyjne aktywności często 
zaburzają regularne od-
żywianie. Dlatego po po-
wrocie do domu na nowo 
zorganizujmy swój grafik 
– zarówno żywieniowy, jak  
i sportowy. Planujmy każ-
dy dzień tak, by znaleźć 
czas na regularne jedzenie 
posiłków co 3-4 godziny 
Nie zapominajmy o  pierw-
szym śniadaniu (pierw-
szy posiłek do godziny po 
wstaniu). Pamiętajmy o ru-
chu – wybierajmy schody 
zamiast windy, rower za-
miast samochodu i spacer 
zamiast kanapy.
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Edukacyjne

Każdego roku polskie 
uczelnie proponują kan-
dydatom nowe kierunki 
studiów, niektóre brzmiące 
wręcz bardzo tajemniczo. 
Mogą się one również oka-
zać strzałem w dziesiątkę. 
Jednak zanim wybierzemy 
jakiś oryginalny kieru-
nek, warto się zastanowić 
nad tym czy później bę-
dzie łatwo znaleźć pracę. 
Z pewnością decyzja, co 
studiować, nie jest łatwa. 
W końcu mamy do wybo-
ru blisko 3000 wydziałów 
oferujących ponad 4500 
kierunków. Czy powinni-
śmy pójść w kierunku roz-

Co warto studiować?
Jak pokazują statystyki, dyplom szkoły wyższej jest wciąż atutem na rynku pracy. Osoby w wieku 25-29 
lat z wykształceniem wyższym w mniejszym stopniu zasilają grono bezrobotnych w stosunku do osób  
z wykształceniem najwyżej średnim.

wijania swoich zaintereso-
wań, nie myśląc o tym, co 
będzie potem? Czy raczej 
powinniśmy wybrać takie 
studia, które w przyszło-
ści zapewnią dobrą pracę, 
choć niekoniecznie idzie to 
w parze z naszymi pasja-
mi? Na te pytania nieste-
ty nie ma jednoznacznych 
odpowiedzi. Pracownicy, 
dla których praca pokrywa 
się z zainteresowaniami,  
z pewnością odniosą suk-
ces, pod oczywiście jednym 
warunkiem, że na ich pracę 
będzie zapotrzebowanie.

Zdaniem ekspertów, 
zapotrzebowanie rynku 

pracy za kilka lat będzie 
głównie na inżynierów 
nauk ścisłych, (np. elektro-
techników, automatyków, 
budowlańców), doradców 
biznesowych i finanso-
wych, lekarzy i specjali-
stów od ochrony zdrowia 
oraz gerontologów. Studia 
humanistyczne również 
dają szansę na znalezienie 
ciekawej i dobrze płatnej 
pracy. Jednak te kilka lat 
studiowania należy jak 
najlepiej wykorzystać, by 
po studiach nie zginąć w 
tłumie przeciętnych huma-
nistów, jakimi obecnie dys-
ponuje rynek. Nieoceniona 

będzie również znajomość 
przynajmniej dwóch języ-
ków obcych. Poszukiwani 
będą też absolwenci szkół 
zawodowych, posiadający 
wiedzę z zakresu najnow-
szych technologii i nie-
ustannie podnoszący swoje 
kwalifikacje. Pamiętajmy 
jednak, że rozwój cywili-
zacyjny powoduje, że nasza 
wiedza szybko się dezaktu-
alizuje. Dlatego, aby spro-
stać wymaganiom rynku 

pracy, musimy, czy to w 
postaci szkoleń, kursów, 
wykładów czy też studiów 

podyplomowych, uczyć się 
przez całe życie.

JPREKLAMA

To już drugi rok reformy 
podręcznikowej. 1 września 
2014 r. bezpłatny podręcz-
nik „Nasz elementarz” do-
stali uczniowie pierwszych 
klas szkół podstawowych. 
Szkoły dostały natomiast 
dotację celową na zakup dla 
nich ćwiczeń. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zleca 
przygotowanie, druk i kol-
portaż darmowych podręcz-
ników tylko dla klas I-III. 
Podręczniki do pozostałych 
klas szkół podstawowych  
i wszystkich klas gimna-
zjów kupi szkoła za pienią-
dze z dotacji celowej, którą 
przekaże jej MEN.

Reforma wprowadzana 
jest etapami. Do 1 wrze-
śnia 2017 r. darmowe pod-
ręczniki i ćwiczenia dosta-
ną uczniowie wszystkich 

Darmowe 
podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 darmowe podręczniki będą przysługiwały 
uczniom klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierw-
szej klasy gimnazjum.

klas szkół podstawowych  
i gimnazjów. W roku szkol-
nym 2016/17 darmowe 
podręczniki i ćwiczenia 
dostaną uczniowie III i V 
klasy szkoły podstawowej 
oraz II klasy gimnazjów. W 
roku szkolnym 2017/2018 
uczniowie VI klasy szkoły 
podstawowej oraz III kla-
sy gimnazjów. Zaś w roku 
szkolnym 2017/2018 – dar-
mowe podręczniki i ćwicze-

nia będą już dla wszystkich 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Przykładowo koszt 
każdej z dziewięciu części 
podręcznika „Nasza szko-
ła” do klasy drugiej szko-
ły podstawowej to 4,21 zł.  
I takiej kwoty zażądać może 
szkoła od rodziców ucznia 
w przypadku uszkodzenia, 
zniszczenia lub niezwróce-
nia podręcznika.
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Wieści 
Edukacyjne

Na wyższych uczelniach 
kształci się prawie 1,5 mi-
liona studentów na około 
4500 kierunkach. Najwię-
cej studentów studiuje na 
kierunkach ekonomicz-
nych, administracyjnych, 
społecznych  oraz pedago-
gicznych. Tegoroczni matu-
rzyści stoją przed trudnym 
wyborem uczelni: państwo-
wa czy prywatna? Studia 
dzienne czy może zaoczne? 
Rekrutacja trwa, a czas na-
gli.

Prywatna czy państwowa?
Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 uczelni, z czego zdecydowana 
większość to uczelnie niepubliczne.

Niektórzy uważają, że 
prywatne studia to zbęd-
ny wydatek. Zaś publiczne 
uczelnie są wyznacznikiem 
prestiżu. Inni z kolei twier-
dzą, że prywatne uczelnie 
zapewniają indywidualne 
podejście i godne traktowa-
nie studenta. Zdania są jak 
zwykle podzielone.

Uczelnie publiczne cie-
szą się niewątpliwie dużą 
renomą, mają długą tradycję  
i są dzięki niej rozpoznawal-
ne przez pracodawców. Atu-
tem uczelni państwowych 

jest także fakt, że są one 
bezpłatne. Mimo to, szkoły 
prywatne z powodzeniem 
rywalizują z najlepszymi 
uczelniami państwowymi. 
Zaletą większości uczelni 
prywatnych są nowatorskie 
metody kształcenia i nacisk 
na jego praktyczny aspekt. 
W obu typach uczelni jest 
taka sama liczba godzin 
zajęć, podobne wymagania 
i często ci sami wykładow-
cy. O polskich maturzystów 
zabiegają także uczelnie za-
graniczne.

Czasy, kiedy dyplom 
uczelni wyższej niezależnie 

od kierunku kształcenia, 
otwierał furtkę do karie-
ry zawodowej, już minęły. 
Dlatego też, oprócz wyboru 
uczelni bardzo istotny jest 

REKLAMA

kierunek studiów, który po-
winien być dostosowany do 
potrzeb rynku pracy.
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Studium kształci  
w zawodzie aktora filmo-
wego w 2,5 letnim okresie 
nauki. Zajęcia obejmują 
interpretację wiersza, pro-
zy oraz monodram, sceny 
aktorskie oraz pracę na 
planie filmowym. Uzupeł-
niane są wiedzą z histo-
rii sztuki, historii filmu, 
analizą postaci filmowej, 
udziałem w sesjach zdję-

Studium 
Aktorskie
Podejmij naukę w Filmowym Studium Aktorskim przy Wydziale Filmu i Foto-
grafii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

ciowych i pokazach mody 
oraz lektoratem języka an-
gielskiego.

Po ukończeniu Studium, 
jego absolwenci otrzymują 
dyplom studium aktorskiego 
przy Wyższej Szkole Sztuki 
i Projektowania w specjali-
zacji AKTORSTWO FIL-
MOWE. Czesne 500 zł mie-
sięcznie, niezmienne przez 
cały rok akademicki.

Równolegle do zajęć  
w Studium, słuchacze mogą 
podjąć studia z reżyse-
rii filmowej lub fotografii  
w Katedrze Realizacji Ob-
razu Filmowego, Telewizyj-
nego i Fotograficznego.

Studium prowadzi rów-
nież roczne kursy przygoto-
wujące kandydatów na stu-
dia aktorskie w wyższych 
szkołach teatralnych. 

Wieści 
Edukacyjne

Konsultacje programu 
trwały do końca sierpnia. 
Nabór wniosków do pierw-
szej edycji ma rozpocząć się 
30 września 2015 roku. Za 
rekrutację odpowiadać bę-
dzie kapituła programu, zło-
żona z 25 członków – m.in. 
przedstawicieli środowiska 
naukowego z różnych dzie-
dzin. Rozpatrywanie wnio-
sków studenckich będzie 
przebiegać dwuetapowo: na 
początku zostaną sprawdzo-
ne złożone przez nich doku-
menty, a następnie odbędą 

„Studia dla Wybitnych”
Stu polskich studentów na najlepszych uczelniach świata – to nowy ministe-
rialny program „Studia dla Wybitnych”, który ma wystartować już we wrze-
śniu.

się rozmowy kwalifikacyj-
ne.

Finansowanie pokrywać 
będzie koszty czesnego, 
utrzymania, zakwaterowa-
nia, podróży i ubezpieczeń. 
Wysokość kwoty dostoso-
wana będzie m.in. do kosz-
tów utrzymania w wybra-
nym przez studenta miejscu. 
Projekt rozporządzenia do-
tyczy również finansowania 
zwrotnego m.in. dla osób 
korzystających ze stypen-
dium socjalnego czy osób 
niepełnosprawnych.

Lista uczelni, na któ-
re będą mogli zgłaszać się 
studenci, będzie ustalana na 
podstawie Akademickiego 
Rankingu Uniwersytetów 
Świata, publikowanego 
przez Instytut Szkolnictwa 
Wyższego przy Uniwersy-
tecie Jiao Tong w Szangha-
ju. W programie znajdzie 
się pierwszych piętnaście 
uczelni z głównego rankin-
gu, a także dziesięć pierw-
szych z każdej z pięciu list 
branżowych.

JP na podst. MNiSW

Do tej pory studenci, któ-
rzy przyjechali do Polski z za-
granicy, musieli ponosić opłaty 
za całe studia z góry. W przy-
padku studiów licencjackich 
student musiał przed rozpoczę-
ciem nauki w Polsce zapłacić 
za trzy lata. Mniej zamożnym 
osobom uniemożliwiało to stu-
diowanie w Polsce.

Ułatwienia 
dla zagranicznych 
studentów
Już od nowego roku akademickiego studenci z zagranicy będą mogli studio-
wać w Polsce na korzystniejszych zasadach.

Od nowego roku akade-
mickiego zagraniczny stu-
dent będzie płacił osobno za 
każdy semestr. Nie będzie 
musiał więc jednorazowo 
dokonywać dużej opłaty. 
Oprócz tego, koszty studiów 
na polskich uczelniach pu-
blicznych dla cudzoziem-
ców spadną – to rektorzy 
będą ustalać wysokość cze-

snego. Uczelnie będą więc 
konkurować między sobą, 
a dzięki niższym stawkom 
studentów z zagranicy bę-
dzie w Polsce jeszcze wię-
cej.

Obecnie w Polsce stu-
diuje ponad 46 tys. cudzo-
ziemców. W ciągu ostatnie-
go roku ich liczba wzrosła 
aż o 10 tys.REKLAMA
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Zasadą jest, iż usunięcie drzew lub krzewów z te-
renu nieruchomości następuje po uzyskaniu stosow-
nego zezwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Od tej zasady istnieją jed-
nak wyjątki.

Zezwolenie, o którym mowa wydawane jest na 
wniosek, a wycięcie drzew bez uprzedniego uzyskania 
zezwolenia, skutkuje wymierzeniem kar pieniężnych na 
podstawie art. 88 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie przy-
rody (u.o.p.).  

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzew lub 
krzewów? 

Zgodnie z postanowieniami art. 83 u.o.p., upraw-
nionym do złożenia wniosku w przedmiocie usunię-
cia drzew lub krzewów będzie co do zasady posiadacz 
nieruchomości, a jeśli nie jest on właścicielem, będzie 
zobligowany do przedstawienia organowi zgody wy-
rażonej przez właściciela tej nieruchomości. Jednak od 
zasady tej istnieją dwa wyjątki:

1. posiadacz nieruchomości - w przypadku za-
miaru usunięcia drzew lub krzewów z gruntów odda-
nych w użytkowanie wieczyste- zwolniony jest z uzy-
skania zgody właściciela nieruchomości,

2. właściciel urządzeń przesyłowych będących 
częścią składową przedsiębiorstwa - jeżeli drzewa lub 
krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń rów-
nież zwolniony jest z uzyskania zgody właściciela nie-
ruchomości.

Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

lub krzewów zgodnie z wymogami zawartymi w art. 83 
ust. 4 u.o.p. musi zawierać następujące elementy:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości albo właścicie-
la urządzeń przesyłowych będących częścią składową 
przedsiębiorstwa;

2. tytuł prawny władania nieruchomością - nie 
dotyczy wniosku właściciela urządzeń przesyłowych 
będących częścią składową przedsiębiorstwa;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 

130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo 

lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia 

drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunię-

te krzewy;
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie 

drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomo-
ści i obiektów budowlanych istniejących lub budowa-
nych na tej nieruchomości.

W przypadku braku któregoś z elementów składo-
wych wniosku, organ administracji zgodnie z regula-
cją przepisów k.p.a powinien wezwać wnioskodawcę 
do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, 
że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania. Nieuzupełnienie wniosku 
zgodnie z wezwaniem organu nie wyklucza możliwości 
wystąpienia z ponownym wnioskiem o usunięcie drzew 
lub krzewów w przyszłości.

Kancelaria Adwokacka 
Adw. Janusz Goński 

ul. Piotrkowska 6 l. 3, 90-265 Łódź

Ekspert radzi
Wymogi prawne przy 
wycince drzew część I

Nowelizacja ogranicza 
okres zatrudnienia na umo-
wę na czas określony do 33 
miesięcy, plus maksymal-
nie trzymiesięczny okres 
umowy na okres próbny –  
w sumie 36 miesięcy. Nadal 
ograniczona ma być liczba 
umów terminowych z jed-
nym pracodawcą – ale zgod-
nie ze zmianami nie może 
być ich więcej niż trzy, 
czwarta stawać ma się umo-
wą na czas nieokreślony. 
Od tych zasad przewidziano 
jednak wyjątki - np. doty-
czące umów na zastępstwo 
czy na okres kadencji. 

Zgodnie z nowelizacją 
zrównany będzie okres wy-
powiedzeń umów na czas 
określony i na czas nieokre-
ślony. W przypadku, gdy staż 
pracy w danym przedsiębior-
stwie wynosi mniej niż sześć 
miesięcy, to okres wypowie-
dzenia wynosić ma dwa ty-

Zmiany w prawie pracy
Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie 
okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wprowadza no-
welizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP.

godnie, gdy od pół roku do 
mniej niż trzech lat - miesiąc, 
a trzy miesiące, gdy staż wy-
nosi co najmniej trzy lata.

Zmiany w Kodeksie Pra-
cy dotyczą także umów na 
okres próbny. Co do zasady 
pracodawca będzie mógł 
zawrzeć umowę o pracę na 
okres próbny tylko raz i tyl-
ko, by sprawdzić kwalifika-
cje pracownika i możliwości 

wykonywania określonej 
pracy; jednakże w określo-
nych przypadkach możliwe 
będzie ponowne zatrudnie-
nia pracownika na okres 
próbny.

Po zmianach w Kodek-
sie Pracy będą wyróżnione 3 
rodzaje umów o pracę: umo-
wa na czas nieokreślony, 
umowa na czas określony  
i umowa na okres próbny.

Zmiany zakładają rów-
nież ułatwienia dla firm. 
Pracodawcy będą mo-
gli jednostronnie zwolnić 
pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia z zachowa-
niem prawa do wynagrodze-
nia.

Źródło MPiPS

Jak podaje Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, 
ujęte w rozporządzeniu pod-
wyższenie kryteriów docho-
dowych wpłynie na wzrost 
liczby świadczeniobiorców 
korzystających ze świad-
czeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodo-
we uprawniające do świad-
czeń z pomocy społecznej 
to:

• dla osoby samotnie 
gospodarującej – maksy-
malnie 634 zł (wzrost o 92 
zł),

• dla osoby w rodzi-
nie – maksymalnie 514 zł 
(wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zo-
staną także niektóre świad-
czenia, a o 38 zł zwiększy 
się kwota dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego:

• kwota stanowiąca 
podstawę pomocy pienięż-
nej na usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki i po-
mocy na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej wzro-
śnie z 1 647 zł na 1722 zł;

Będą wyższe zasiłki
Od 1 października br. zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe.

• minimalna kwota 
świadczenia pieniężnego na 
utrzymanie i pokrycie wy-
datków związanych z nauką 
języka polskiego dla cudzo-
ziemców, którzy uzyskali  
w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą zwiększy się 
z 531 zł na 606 zł;

• maksymalna kwota 
świadczenia pieniężnego na 
utrzymanie i pokrycie wy-
datków związanych z nauką 
języka polskiego dla cudzo-
ziemców, którzy uzyskali  
w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą wzrośnie z 1 
260 zł na 1 335 zł;

• maksymalna kwota 
zasiłku stałego zwiększy się 
z 529 zł na 604 zł;

• wartość dochodu 
miesięcznego z 1 ha przeli-
czeniowego wzrośnie z 250 
zł na 288 zł.

MAT na podst. MPiPS
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Księgarnia               poleca:

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

1. Od lekarza do kucharza    Danuta Myłek
2. Atlas kamieni użytkowych   Hill Detlev  
3. Drzewa i krzewy ozdobne   Jadwiga Wilder
4. Filozofia życia    Anna Ciesielska
5. Kompozycje z kwiatów   
6. Nalewki i receptury ziołowe   Jadwiga Górnicka
7. Budować zdrowie    Danuta Korżawska
8. Dżentelmeni PRL-u    Emilia Pader
9. Cesarzowa wdowa Cixi   Chang Jung 
10. Matka Świętego (Jerzy Popiełuszko) Milena Kindziuk

Kulturalnie

Warto przeczytać Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Karbala

W muzułmańskie świę-
to Aszura zaatakowali ra-
tusz miejski, w którym 
przetrzymywani byli aresz-
towani rebelianci. Kiedy 
tłum dżihadystów zbliżał 
się do City Hall, na placu 
boju pozostał jedynie nie-
wielki oddział polskich i 
bułgarskich żołnierzy. 80 
prawdziwych bohaterów, 
mających zapasy jedzenia 
oraz amunicji wystarcza-
jące tylko na 24 godziny, 

„Karbala” to opowieść o jednej z najbardziej bohaterskich bitew w najśwież-
szej historii polskiej armii. Islamscy terroryści zgotowali polskim i bułgar-
skim żołnierzom prawdziwe cztery dni piekła.

stanęło oko w oko z roz-
wścieczonym i gotowym na 
wszystko tłumem uzbrojo-
nych terrorystów. Heroicz-
na postawa, determinacja 
i wola walki sprawiły, że 
polsko-bułgarska formacja 
nie tylko wygrała bitwę, ale 
wyszła z niej bez straty ani 
jednego żołnierza. Obro-
na City Hall jest jeszcze 
nieodkrytym fragmentem 
najnowszej historii polskiej 
armii. Tajemnice ściśle taj-

nej operacji odkrywa przez 
widzami reżyser Krzysztof 
Łukaszewicz („Żywie Bie-
łaruś!”, „Lincz”). Film in-
spirowany jest prawdziwą 
historią ppłk. Grzegorza 
Kaliciaka, który, dowodził 
oddziałem polskich i buł-
garskich żołnierzy w Kar-
bali. Jako uczestnik tam-
tych wydarzeń był również 
konsultantem merytorycz-
nym filmu.

Tańcz choćby płonął świat
Pierwsza od 17 lat płyta Zdzi-
sławy Sośnickiej! Album po-
wstał z inspiracji prezentem 
od przyjaciela – Romualda 
Lipko (Budka Suflera) w po-
staci piosenki „Tańcz, choćby 
płonął świat”. Spotkanie z tym 
pięknym utworem wywołało 
silną potrzebę zaśpiewania go 
i etap pracy nad głosem i re-
pertuarem. Efektem jest kobie-
cy, ciepły, pełen uczuć album, 
którego myślą przewodnią jest 
afirmacja życia. Zdzisława So-
śnicka odkrywa przed nami 
wiele kolorów szczęścia .

Od lekarza do kucharza
„Od lekarza do kucha-
rza” jest książką me-
dyczno-kucharską dla 
alergików, otyłych, reu-
matyków, sercowców, 
cukrzyków, chorych z 
rakiem, dzieci , doro-
słych, niemowląt a tak-
że zdrowych, którzy nie 
chcą chorować, chcą 
żyć długo i w dobrej for-
mie. Książka przemyca 
wiedzę medyczną o je-
dzeniu do kuchni . Wyja-
śnia zawiłości łączenia 
składników pokarmo-
wych, przełożenia ich 
doboru do utrzyma-
nia lub utraty zdrowia. 
Omawia przydatność 
i zastosowanie każ-
dej grupy pokarmowej 
włącznie z przepisami. 
Uczy jak przygotować 
popularne potrawy bez 
mąki pszennej, cukru, 
mleka i innych składni-
ków szkodliwych z róż-
nych powodów.

Dżentelmeni PRL-u
Do tego walczy i 

skrywa się za swoim ko-
stiumem? Dziewięciu 
bohaterów tej książki — 
Leopold Tyrmand, Zbi-
gniew Cybulski, Marek 
Hłasko, Leon Niemczyk, 
Daniel Olbrychski, Stani-
sław Mikulski, Jerzy Zel-
nik, Andrzej Łapicki i Jan 
Nowicki — to mężczyźni 
zachwycający sukcesa-

Czy dżentelmen jest w modzie? A może czasem się wstydzi? Czy jest wrażli-
wy, obrażalski, czy kocha adrenalinę równie żarliwie, jak kocha kobiety?

mi, podziwiani za urodę, 
często drażniący wize-
runkiem. Wszyscy byli w 
PRL-u idolami — łączyły 
ich charyzma, ambicja i 
zdumiewające losy. Każ-
dy z nich był wzorcem 
w inny sposób, zawsze 
jednak w wyjątkowej ży-
ciowej roli — roli dżen-
telmena.
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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
Opiekunki do opieki nad oso-
bami starszymi na terenie 
Niemiec, bezpieczna i legalna 
praca. Prowadzimy bezpłatne 
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY, 
CV: BIURO@SENECTUS-
24GERMANY.COM, TEL. 
726250081.
Pożyczki i chwilówki na sam 
dowód osobisty bez BIK i ko-
mornika (cała Polska)
tel. 796-15-19-19

Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176

Składniki :
- 3 kg brzoskwiń
- 1,5 kg cukru żelującego

Sposób przygotowania:
Brzoskwinie umyć i obrać, pokroić na kawał-

ki, wyrzucić pestki. Włożyć do dużego garnka, 
dodać cukier żelujący i wymieszać. Gotować na 
małym ogniu aż do uzyskania odpowiedniej kon-
systencji. Całość można zblendować. Później za-
gotowane brzoskwinie przelać do wyparzonych  
i gorących słoików i zakręcić. Odstawić na zimę 
do spiżarni.

Gotuj z nami
Dżem 
brzoskwiniowy

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
Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.

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

tel. 501-396-390

APT Work Service S.A. 
( numer wpisu do rej. 

2010) poszukuje sorto-
waczy listów. 

Miejsce pracy Wola 
Bykowska. 

Praca od zaraz. Or-
ganizujemy dowóz do 

miejsca pracy. 

Kontakt 508 040 095.

Praca dla grafika kompu-
terowego. Wymagania: biegła 
znajomość programów gra-
ficznych i edytorskich: Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop, 
Adobe Ilustrator, Corel Draw. 
Miejsce pracy: Rawa Mazo-
wiecka. CV oraz portfolio: biu-
ro@drukarnia-wam.eu

Brzoskwinia pochodzi 
z Chin. Owoce brzoskwiń 

uznawane są za jedne z naj-
smaczniejszych owoców 
okresu letniego. Są one 
smaczne, bardzo soczyste, 
kolorowe, pachnące i zdro-
we. W zależności od odmia-
ny, wyróżniamy brzoskwi-
nie żółte, czerwone bądź 
zielone. Owoce o jaśniejszej 
skórce są słodsze w porów-
naniu z owocami o skórce 
ciemniejszej. Brzoskwinie 
w swym składzie zawierają 

Brzoskwinie
Brzoskwinie należą do najzdrowszych a zarazem 
bardzo smacznych owoców. Zawierają wiele wita-
min i składników mineralnych.

między innymi witaminy 
A, B1, B2, B3, B6, C, PP, 

magnez, fosfor, żelazo, bor, 
potas, kwas foliowy, wapń 
oraz niacytynę. I to dzię-
ki bogactwu tych witamin 
i minerałów, znakomicie 
wpływają na cały nasz or-
ganizm. Spożywanie ich 
zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na osteoporozę, po-
nieważ zawierają bor pod-
noszący poziom estrogenu 
i mający pozytywny wpływ 
na gęstość mineralną kości. 

Działają także zdrowotnie 
przy zaparciach, zmniej-
szają ryzyko zachorowania 
na raka jelita grubego, za-
pobiegają anemii, pobu-
dzając produkcję czerwo-
nych krwinek a także leczą 
choroby płucne. Jedzenie 
brzoskwiń zaleca się także 

przy zaburzeniach pokar-
mowych, złej przemianie 
materii, ponieważ pobudza-
ją żołądek do wydzielania 
soku trawiennego i regulują 
pracę układu pokarmowego. 
Pomagają także w oczysz-
czeniu organizmu ze zbęd-
nych toksyn i szkodliwych 
produktów przemiany mate-
rii oraz działają odtłuszcza-
jąco. Owoce brzoskwiń są 
niskokaloryczne i zawierają 

dużo składników odżyw-
czych, dlatego poleca się je 
w kuracjach i dietach odchu-
dzających. Ponadto, z uwagi 
na działanie zasadotwórcze 
i moczopędne, zalecane są 
przy dolegliwościach reu-
matycznych oraz schorze-
niach układu moczowego. 
Poza tym, owoce te w wy-
niku zawartości niacytyny, 
witaminy z grupy B, zwanej 
czynnikiem antystresowym, 
łagodzącym niepokój, oraz 
stany lękowe, posiadają 
zdolność łagodzącą wszel-
kie stresy i poprawiają nasz 
zły nastrój. Wpływają rów-
nież na poprawę kondycji 
naszej skóry, tonizują ją  
i odświeżają a to dzięki znaj-
dującej się w nich witaminie 
A, witaminom z grupy B  
i PP. Dodatkowo zawierają 
karotenoidy, które posiadają 
właściwości odmładzające. 
Dlatego też brzoskwinie wy-
korzystywane są w przemy-
śle kosmetycznym. Oprócz 
spożywania ich w stanie 
surowym, sprawdzają się 
doskonale także jako doda-
tek do ciast, deserów, lodów, 
gofrów i sałatek owoco-
wych. Wykorzystywane są 
również w coraz większym 
stopniu do produkcji takich 
przetworów, jak: dżemy, 
galaretki, konfitury, soki, 
kompoty i likiery. Należy 
podkreślić, że dobroczynne 
właściwości tych owoców 
są bardzo pomocne także  
w utrzymaniu dobrej kondy-
cji całego naszego ciała. A 
więc jedzmy je na zdrowie.

KK
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Do Krakowa przybyli 
miłośnicy Fiata 126 z całej 
Polski – przyjechały „Malu-
chy” z Gdańska, Inowrocła-
wia, Łodzi, Lidzbarka War-
mińskiego, Zielonej Góry  
i wielu innych odległych za-
kątków. Wśród uczestników 
byli także liczni fani małego 
Fiata z zagranicy.

Na zlocie można było 
podziwiać trzy unikatowe 
maluchy z 1973 roku, a tak-
że wiele aut z 2000 roku,  
z ostatniej serii tak zwanych 
„Happy End-ów”.

Partnerem zlotu był FCA 
Poland.

To był niezapomniany 
widok! Przeszło pół tysiąca 
Fiatów 126 we wszelkich 
wersjach i kolorach w mi-
niony weekend zdominowa-
ło Kraków. Ich właściciele 
przebyli nieraz setki kilo-
metrów w palącym słońcu, 
by wziąć udział w 12. Ogól-
nopolskim Zlocie Fiata 
126p. „Zlot był absolutnym 
sukcesem – mówi Marcin 
Małysz z organizującej im-
prezę Grupy Krakowskiej. 

Przeszło pół tysiąca aut na 
Ogólnopolskim Zlocie Fiata 126
Przeszło pół tysiąca samochodów pojawiło się w dniach 14-16 sierpnia br. w Krakowie na 12. Ogólno-
polskim Zlocie Fiata 126.

– Po pierwsze, był rekor-
dowy, jeżeli chodzi o liczbę 
załóg. Po drugie, dostaliśmy 
mnóstwo podziękowań i po-
zytywnych opinii ze strony 
uczestników, sponsorów  
i partnerów. Oba wieczory 
były udane, wszyscy dobrze 
się bawili, panowała swo-
bodna, rodzinna atmosfera” 
– dodaje Małysz. 

W dniach 14-16 sierp-
nia br. do Krakowa przybyli 
miłośnicy Fiata 126 z całej 
Polski – przyjechały „Malu-
chy” z Gdańska, Inowrocła-
wia, Łodzi, Lidzbarka War-
mińskiego, Zielonej Góry 
i wielu innych odległych 
zakątków. Wśród uczestni-
ków byli także liczni fani 
małego Fiata z Rumunii, 
Węgier, Czech, Słowacji, 
Włoch i Niemiec, a nawet 
załoga mieszkająca w Kana-
dzie. Fiatami 126 przyjecha-
ło wiele rodzin z dziećmi,  
a najmłodszy uczestnik zlo-
tu miał zaledwie cztery mie-
siące. 

Na zlocie można było 
podziwiać trzy unikato-
we maluchy z 1973 roku, 

w tym dwa uczestników  
i jeden współorganizatora,  
a także wiele aut z 2000 roku,  
z ostatniej serii tak zwanych 
„Happy End-ów”. Pojawiło 
się ponad 10 samochodów 
typu cabrio, w tym fabrycz-
ne Bosmale i indywidual-
ne przeróbki. Nie zabrakło 
najbardziej zaskakujących 
wersji „customowych”,  
a nawet 4-drzwiowej „limu-
zyny”. Zdecydowana więk-
szość aut była utrzymana w 
doskonałym stanie, a lśniące 
karoserie, wyremontowane 
silniki i zadbane wnętrza 
stanowiły chlubę swoich 
właścicieli, przyciągając 
spojrzenia licznie groma-
dzącej się publiczności.

W piątek, 14 sierpnia, 
uczestnicy wzięli udział  
w rajdzie turystycznym po 
Krakowie. W sobotę blisko 
250 załóg można było spo-
tkać pod samym Wawelem. 
Jeszcze tego samego dnia 
na pasie lotniska Rakowi-
ce-Czyżyny należącym do 
Muzeum Lotnictwa Polskie-
go odbyła się próba sporto-
wa, w której o puchary wal-

czyły „Maluchy” seryjne, 
modyfikowane i z silnikami 
4-cylindrowymi. W niedzie-
lę, 16 sierpnia, Fiaty 126 
gościły w Muzeum Inży-
nierii Miejskiej. Na koniec 
weekendu Kraków pożegnał 
uczestników zlotu desz-
czem. Wielu z nich czekała 
daleka droga do domu. 

Organizatorem zlotu 
byli Urząd Miasta Krakowa, 
Grupa Krakowska, Muzeum 
Lotnictwa Polskiego oraz 
Pavo Travel. Patronat ho-
norowy nad imprezą objęli 
Prezydent Miasta Krakowa 
i Marszałek Województwa 
Małopolskiego. Partnerem 
zlotu był FCA Poland, który 
m.in. udostępnił samochody 
marki Fiat do obsługi impre-
zy. 

Ogólnopolski zlot Fiata 
126p odbył się już po raz 
12. Każdego roku miłośnicy 
„Maluchów” spotykają się 
w innym mieście, przy czym 
w Krakowie pojawili się po 
raz pierwszy. Szczegółowe 
informacje o imprezie są 
dostępne na stronie: www.
zlot126p.pl.
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Ustalenia kryminal-
nych z KWP w Łodzi do-
tyczące kradzionych cięża-
rówek doprowadziły ich na 
teren gminy Mszczonów  
w powiecie żyrardowskim. 
Tam w garażach jednej  
z posesji znaleziono kra-
dzione ciężarówki. Dal-
sze działania i współpraca  
z policjantami z Żyrardowa 
doprowadziły do zatrzy-

Łódź

Skradzione ciężarówki
Policjanci odzyskali skradzione w Niemczech ciężarówki o wartości 250 tysięcy euro. 

mania dwóch mężczyzn: 
69-letniego właściciela po-
sesji, na której ukryte były 
samochody oraz 23-letnie-
go mężczyznę zajmujące-
go się importem aut. Odna-
lezione samochody, dwie 
ciężarówki siodłowe Mer-
cedes Actros wraz z cyster-
ną z 2014 r. nie posiadały 
tablic rejestracyjnych. Ich 
dokładne sprawdzenie po-

zwoliło stwierdzić, że są to 
samochody skradzione na 
terenie Niemiec. Wartość 
odzyskanych pojazdów to 
250 tys. euro. Na terenie 
posesji funkcjonariusze 
znaleźli również, kilkana-
ście niekompletnych nad-
wozi samochodów Subaru 
bez cech identyfikacyjnych 
oraz planację 19 krzaków 
konopi indyjskich. Właści-

ciel posesji usłyszał zarzut 
paserstwa mienia znacznej 
wartości w warunkach re-
cydywy oraz uprawy ko-
nopi - został tymczasowo 
aresztowany na dwa mie-
siące. Drugi mężczyzna 
również usłyszał zarzut 
paserstwa mienia znacznej 
wartości i po złożeniu wy-
jaśnień został zwolniony.

18 sierpnia 2015 roku, 
w miejscowości Niemgło-
wy w gminie Cielądz około 
godziny 8.00 policjant jadą-
cy do pracy zwrócił uwagę 
na kierującego motorowe-
rem. Mężczyzna jechał całą 
szerokością jezdni, często 
zjeżdżając na przeciwległy 
pas ruchu. W pewnym mo-
mencie zjechał na pobocze 
i przewrócił się. Policjant 
zatrzymał samochód i wy-

Rawa Mazowiecka
Pijany motorowerzysta
Policjant z Rawy Mazowieckiej w drodze do pracy 
zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę. 

siadł aby sprawdzić, czy 
mężczyźnie nic się nie stało. 
Motorowerzysta nie odniósł 
żadnych obrażeń, ale wy-
raźnie czuć było od niego 
woń alkoholu. Jak wykazało 
badanie, 44-letni mieszka-
niec Nowego Miasta miał 
niemal 3,5 promila alkoholu 
w organizmie. Tłumaczył, 
że wypił trochę, ponieważ 
zdenerwował się w pracy,  
z której właśnie wracał.

29 sierpnia 2015 roku 
około południa na przy-
stanku autobusowym przy 
ulicy Wysokiej w Toma-
szowie Mazowieckim po-
licjanci zauważyli męż-
czyznę trzymającego za 
rękę małe dziecko. Jego 
zachowanie wskazywało 
na to, że może być on nie-
trzeźwy. Opiekunem 7-let-
niej dziewczynki, okazał 
się 37-letni mieszkaniec 
powiatu tomaszowskiego. 
Mężczyzna był pijany. Miał 
w organizmie 2,7 promila. 
Do czasu przyjazdu rodzi-
ców, dzieckiem zaopieko-
wała się trzeźwa ciotka. 

Tomaszów Mazowiecki

Pijani opiekunowie
Tomaszowska policja w ciągu dwóch dni ujawni-
ła dwa przypadki nietrzeźwych opiekunów, którzy 
zajmowali się dziećmi.

Następnego dnia, policjan-
ci pojechali na ulicę Miel-
czarskiego, gdzie według 
informacji doszło do awan-
tury domowej w obecności 
małych dzieci. Na miejscu 
zastali 43-letniego mężczy-
znę i jego rok młodszą żonę,  
a także trójkę dzieci w wie-
ku 16, 12 i 10 lat. Dorośli 
zostali przebadani na za-
wartość alkoholu. Kobieta 
miała 1,4 promila a jej part-
ner 3,2. Do czasu wytrzeź-
wienia rodziców dziećmi 
zaopiekowała się ich babcia. 
O dalszym losie tych rodzin 
zdecyduje sąd rodzinny.

26 sierpnia 2015 roku 
funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Sulejowie zo-
stali powiadomieni o rozbo-
ju na 60-letnim mieszkańcu 
powiatu piotrkowskiego. 

- Tego dnia mężczyzna 
około godziny 22.00 wracał 
rowerem do domu. 60-la-
tek twierdził, że wcześniej 
spożywał pod sklepem al-
kohol. W drodze powrotnej 
na wysokości miejscowo-
ści Kawęczyn został za-
atakowany od tyłu przez 
nieznanych sprawców. Na-
pastnicy uderzyli go w gło-
wę. Kiedy spadł z roweru 
sprawcy przytrzymali go  

Piotrków Trybunalski

Przestępczy duet
60-latek został pobity i okradziony przez dwóch 
nastolatków. 

i przeszukali jego ubranie. 
Pokrzywdzony widział jak 
dwie młode osoby, które  
z przedniej kieszeni ukradły 
mu 370 złotych, odjechały 
rowerami w kierunku miej-
scowości Aleksandrów – in-
formuje Ewa Drożdż z KMP 
w Piotrkowie Tryb. W toku 
prowadzonych czynności 
śledczy z Sulejowa ustalili, 
że sprawcami najprawdo-
podobniej są dwaj bracia  
w wieku 13 i 15 lat. 26 
sierpnia funkcjonariusze 
zatrzymali przestępczy duet 
do wyjaśnienia. O ich dal-
szym losie zdecyduje sąd 
rodzinny.

Policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia dro-
gowego do jakiego doszło 
21 sierpnia 2015 roku, po 
godzinie 6.00 w miejsco-
wości Kawęczyn w gminie 
Masłowice. Z dotychcza-
sowych ustaleń wynika, że 
32-letni kierujący daewoo 
matiz nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu kierującemu 
seatem leonem. W wyniku 
zderzenia pojazdów doszło 
do ich zapalenia. 32-latek 
z niewielkimi obrażeniami 
ciała został przewiezio-
ny do radomszczańskiego 
szpitala. Obydwaj kierowcy 
to mieszkańcy powiatu ra-
domszczańskiego, obaj byli 
trzeźwi.

Radomsko

Nie ustąpił pierwszeństwa
W Kawęczynie 32-letni kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. W wyniku zderzenia, auta spłonęły.
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Lew 23.07 – 23.08
Czas działa 

na twoją korzyść, 
nie próbuj nicze-
go przyśpieszać, 

z pewnością ze wszystkim 
zdążysz na czas. Wykorzystaj 
przypływ energii oraz kre-
atywności i pozałatwiaj zale-
głe sprawy, uporządkuj kon-
takty i znajomości. Jednak nie 
obędzie się bez niespodzia-
nek, które podniosą twoje ci-
śnienie. Możesz jednak liczyć 
na wsparcie najbliższych.

Panna 24.08 – 23.09
Po wyjątkowo 

udanym urlopie 
odczujesz wzrost 
witalności i aktyw-

ności twórczej. Rozpoczę-
te przedsięwzięcia nabiorą 
szybkości, oby nie za dużej. 
Trzymaj palec na pulsie. Jest 
szansa, że     zawarta nowa 
znajomość okaże się rozwo-
jowa.

Waga 24.09 -23.10
Wpływ planet 

sprawi, że łatwo po-
konasz napotkane 
trudności. Poczujesz 

wreszcie wiatr w żaglach. 
Sprzyjać ci będzie także 

szczęście w interesach. Mu-
sisz jednak działać szybko i 
nie odkładać podjętych zo-
bowiązań na później.

Skorpion 24.10 – 22.11
Pomimo po-

tknięć zawodo-
wych, nie daj po-
nieść się nerwom. 

Zaistniałe nieporozumienia 
należy   szybko wyjaśnić. 
Możesz liczyć na pomoc 
przyjaciół, którzy pomogą 
ci wyjść z opresji. Dla re-
laksu    uprawiaj sport, który 
lubisz.

 

Strzelec 23.11 – 21.12
W finansach 

czas dobry na in-
westycje, wyko-
rzystaj tę szansę. 

W domu przybędzie obo-
wiązków. Ta sytuacja wpły-
nie na podreperowanie rela-
cji partnerskich a wspólne 
życie stanie się łatwiejsze i 
przyjemniejsze.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Zdobądź się na 

odwagę i podążaj 
śmiało obraną drogą 
a nie pożałujesz. Fi-

nanse stabilne, strzeż się jed-
nak złodziei. Wygospodaro-

wany wolny czas spędzaj 
aktywnie. Wysiłek fizyczny 
sprawi wiele przyjemności i 
wzmocni organizm.

 

Wodnik 21.01 – 19.02
To dobry czas 

do zdobywania 
samodzielności, 
większej swobo-

dy działania i pokierowania 
swym losem. Twoja bły-
skotliwość myśli i zdolność 
przewidywania są drogą do 
sukcesu, tylko uwierz w sie-
bie a będziesz szczęśliwy.

 

Ryby 20.02 – 20.03
W pracy czeka 

cię nawał obo-
wiązków. Jednak 
nie panikuj, staraj 

się podchodzić do codzien-
ności z większym, niż zwy-
kle dystansem i dużą dozą 
cierpliwości. Z kolei twoja 
nadopiekuńczość może być 
przyczyną nieporozumień 
rodzinnych.

 

Baran 21.03 – 20.04
W i ę k s z o ś ć 

spraw osobistych 
załatwisz sprawnie 
i z korzyścią dla 

siebie. Twoje posunięcia 
zawodowe będą bardzo kre-
atywne i przyniosą oczeki-
wane efekty. Pozytywne na-
stawienie do życia sprawi, 

że zapanuje miła atmosfera 
w domu.

Byk 21.04 – 20.05
Do odważnych 

świat należy, więc 
się tym kieruj i 
realizuj nakre-

ślone zadania skutecznie i 
konsekwentnie. Siłą swo-
jej osobowości zaczniesz 
przyciągać innych. Wśród 
nich spotkasz osoby przed-
siębiorcze i godne zaufania.

 

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Skup się na 

sprawie istotnej w 
danej chwili a nie 
łap przysłowio-

wych dwóch srok za ogon. 
Tak się nie da funkcjono-
wać. Unikaj także interesów 
z rodziną. Na spotkaniu to-
warzyskim poznasz kogoś, 
kto być może da ci szczę-
ście.

Rak 22.06 – 22.07
Spełni się two-

je marzenie, w 
które już zwątpiłeś. 
Nowa znajomość 
pomoże ci w roz-

woju kariery zawodowej. 
Tym samym unikniesz za-
ciągania planowanych kre-
dytów a twój budżet stopnio-
wo będzie się powiększał.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Humor
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Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien 

zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, 
czy rachunek za nowe buty mamy?

  

Żona do męża:
- Czy zawsze będziesz mi wierny?

- Absolutnie tak! Przecież wiesz, że od czasu gdy się 
pobraliśmy zdążyłem znienawidzić wszystkie kobiety...

  

Spotyka się dwóch znajomych:
- Widzisz, i wygrałem tę sprawę o przekroczenie pręd-

kości.
- Ale jak?

- Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km/h nie widać 
znaku ograniczenia do czterdziestu.

  

Policjant zatrzymuje motocyklistę.
- No i co? Nie zauważył pan, jak przed skrzyżowaniem 

panu żona spadła z motocykla?
- O mój Boże! A ja przed chwilą pomyślałem, że ogłu-

chłem!

  

Humor
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gnięcie,
rozsze-
rzenie

wyłado-
wanie

burzowe

cienias i
dureń
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tożsa-
mości

... Nou,
stadion
w Bar-
celonie

na niej
kółka plebs

rozbły-
skują
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