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Bełchatów

Wymienią 
makulaturę 
na drzewka
Ponad 10 tysięcy sadzonek drzew i krzewów cze-
ka na uczestników VI edycji akcji bełchatowskie-
go starostwa „Drzewko za makulaturę”. Akcja 
odbędzie się 3 października 2015 roku od godz. 
9:00 na parkingu przy Starostwie Powiatowym  
w Bełchatowie.

Piotrków 
Trybunalski

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

Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

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

Będziemy 
umacniać 
pozycję Polski
Opublikowany w jednym z poprzednich wydań naszej Gazety wywiad z Ja-
nuszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki, spotkał się  
z ogromnym zainteresowaniem Czytelników. Postanowiliśmy w związku  
z tym zaprosić Pana Premiera Piechocińskiego do nas. Pytaliśmy go o spra-
wy ważne dla regionu i kraju, w tym także o bardzo istotny dla naszego re-
gionu temat dotyczący kończącej się eksploatacji węgla brunatnego w okoli-
cach Bełchatowa, na terenie odkrywki Kleszczów. Spotkanie odbyło się przed 
wyjazdem naszego gościa na Krynickie Forum Ekonomiczne. Ze względu na 
cykl wydawniczy naszej Gazety, wywiad ten publikujemy w bieżącym wyda-
niu. Jesteśmy przekonani, że jest on w pełni aktualny i że ponownie spotka 
się z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników. Szerzej str. 8.

Szerzej str. 6.

- Zapraszam serdecz-
nie mieszkańców powiatu 
do udziału w naszej akcji, 
która z roku na rok cieszy 
się coraz większą popular-
nością – mówi Waldemar 

Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Jedna tona 
zebranej makulatury to 17 
uratowanych od wycięcia 
drzew.

Postrzelił 
kolegę 
w głowę
Podczas spotkania za-
krapianego alkoholem 
18-latek nieumyślnie 
postrzelił kolegę w gło-
wę.

Str. 2.

Tomaszów 
Mazowiecki
Kradzionym 
motorowerem na 
podwójnym gazie
Policjanci zatrzymali 
pijanego 25-latka, który 
jechał kradzionym mo-
torowerem.

Str. 6.

Skierniewice
Włamania, 
kradzieże 
i narkotyki
31-letni mieszkaniec 
Skierniewic usłyszał 
zarzuty kradzieży z wła-
maniem oraz posiada-
nia narkotyków.

Str. 14

Łódź
Wyłudzili 
100 tysięcy zł
Policjanci zatrzymali 
oszustów, którzy wyłu-
dzali pieniądze przy re-
jestracji pojazdów.

Str. 14.
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Czytaj on-line!

www.mluksus.pl

VAT8% 

Bełchatów Piotrków Trybunalski

Jadłodajnia 
dla bezdomnych
15 września br. oddano do użytku jadłodajnię przy ulicy Kwiatowej 6 w Beł-
chatowie. Będzie ona wydawać posiłki dla ubogich i bezdomnych.

Na otwarciu nie zabra-
kło włodarza Bełchatowa 
Marioli Czechowskiej, któ-
ra już w swym programie 
wyborczym zapowiadała, 
pomoc potrzebującym. - Ta 
działalność przyniesie wiele 
dobrego, bo wielką warto-
ścią jest umiejętność dziele-
nia się z innymi - podkreśla 
prezydent miasta. Jadłodaj-
nię prowadzi Fundacja „So-
lidarni”. Grzegorz Stępiński 
prezes fundacji zaznaczył, 

jak ważne to będzie miejsce 
dla osób, które często nawet 
przez kilka dni nie jedzą nic, 
a zbliża się najgorszy dla 
nich okres- zima. - Cieszę 
się, że mamy sojusznika w 
osobie pani prezydent, któ-
ra rozumie potrzebę poma-
gania tym, którzy w życiu 
sobie nie radzą - powiedział 
Grzegorz Stępiński.

 Urząd Miasta prze-
kazał na prowadzenie ja-
dłodajni ponad 28 tysięcy 

złotych w ramach konkursu 
na wsparcie realizacji zadań 
publicznych. Uroczystego 
poświęcenia jadłodajni do-
konał ksiądz kanonik Zbi-
gniew Zgoda. Jadłodajnia  
z ciepłymi posiłkami w po-
staci zupy i pieczywa czyn-
na jest od poniedziałku do 
soboty. Posiłki wydawane są 
od godziny 13.00 do 15.00. 
Korzystanie z jadłodajni dla 
osób potrzebujących jest 
całkowicie bezpłatne.

7 września 2015 roku 
około godziny 18.00,  
w jednym z domów w Ba-
bach (gm. Moszczenica ) 
31-latek razem ze swoim 
18-letnim znajomym pił 
alkohol. Podczas spotka-
nia właściciel mieszka-
nia pokazywał swojemu 
młodszemu koledze broń, 
którą najprawdopodobniej 
znalazł podczas prac re-
montowych. W pewnym 
momencie 18-latek na-
cisnął na spust pistoletu, 
nie zdając sobie sprawy, 
że magazynek jest nałado-

Postrzelił 
kolegę w głowę
Podczas spotkania zakrapianego alkoholem 18-latek nieumyślnie postrzelił 
kolegę w głowę.

wany. Pocisk ranił 31-lat-
ka. Mężczyzna z raną gło-
wy, nieprzytomny upadł 
na ziemię. Zdezorientowa-
ny sprawca zaczął wzywać 
na pomoc domowników 
i powiadomił pogotowie 
ratunkowe. Gdy do poko-
ju pokrzywdzonego we-
szła matka postrzelonego 
mężczyzny, szybko ukry-
ła nielegalnie posiadaną 
broń na strychu domu, 
wprowadzając fałszywymi 
zeznaniami policjantów 
w błąd. 9 września 2015 
roku 18-letni mieszkaniec 

powiatu piotrkowskiego 
usłyszał zarzut nieumyśl-
nego spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdro-
wiu, za co kodeks karny 
przewiduje karę do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
66-letnia matka poszko-
dowanego odpowie za 
składanie fałszywych ze-
znań i zatajanie dowodów 
za co grozi kara do 5 lat 
więzienia. Zabezpieczone 
jednostki broni zostaną 
poddane specjalistycznym 
badaniom. 
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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

ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42
www.myjki.eu

Partner Kärcher Sp. z o.o.

Firma OCEANFirma OCEAN

REKLAMA

Do 16 listopada wszy-
scy, którzy lubią konstruk-
cje z klocków, bez wzglę-
du na wiek, mogą zgłaszać 
swój udział w konkursie 
na makietę z klocków, 
której tematem przewod-
nim będzie scena z tej 
lubianej przez starszych 
i młodszych, filmowej 
sagi. Warunkiem przyjęcia 
zgłoszenia jest wykona-
nie własnoręcznie makie-
ty o wymiarach minimum 
25x25 cm, w której przy-
najmniej jeden element 
(budowla lub pojazd) 
będzie wykonany samo-
dzielnie, bez użycia goto-
wych zestawów klocków 
dostępnych w sprzedaży. 
Zwycięzca otrzyma duży 
zestaw klocków Lego Star 
Wars z najnowszej ko-
lekcji, ufundowany przez 
Supermarket E. Leclerc 
w Bełchatowie. Wszy-
scy zainteresowani mogą 
zgłosić się do konkursu, 
wypełniając formularz 
dostępny na stronie gigan-
tów i wysyłając go wraz ze 
zdjęciami makiety do PGE 
Gigantów Mocy. Wszyst-

Bełchatów
Zbudują makietę Star Wars
PGE Giganty Mocy w Bełchatowie zapraszają wszystkich miłośników sagi 
Star Wars do wzięcia udziału w konkursie „Gigamakieta Star Wars”.

kie konstrukcje zgłoszone 
do konkursu będzie moż-
na zobaczyć 22 listopada 
w MCK PGE Gigantach 
Mocy podczas imprezy 

„Gigapasje - fantastyka”. 
Szczegóły dotyczące kon-
kursu można znaleźć na 
stronie www.pgegiganty-
mocy.pl

Tomaszów Mazowiecki

Szkolenie z programu Płatnik
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim za-
prasza klientów na bezpłatne szkolenie na temat zmian w Programie Płatnik 
– wersja 10.01.001.

Program Płatnik, to 
bezpłatny program, który 

umożliwia płatnikom skła-
dek obsługę dokumentów 

ubezpieczeniowych. Pod-
czas spotkania zostaną omó-
wione zmiany wynikające  
z przepisów prawa oraz 
zmiany funkcjonalne pro-
gramu Płatnik.

Szkolenie odbędzie się 
w piątek, 25 września 2015 
roku o godzinie 10:00,  
w siedzibie tomaszowskie-
go Oddziału ZUS, ul. Pre-
zydenta Ignacego Mościc-
kiego 40/42, budynek A, III 
piętro, sala konferencyjna.

Osoby zainteresowane 
proszone są o telefoniczne 
dokonywanie zgłoszeń pod 
numerem telefonu: (44) 726 
36 00 wew. 518, od ponie-
działku do piątku, w godz. 
8:00 – 15:00.

Wysokość pomocy: 
- 800 zł na 1 ha po-

wierzchni owocujących 
upraw drzew i krzewów 
owocowych, na której wy-
stąpiły szkody spowodowa-
ne przez suszę;

- 400 zł na 1 ha po-
wierzchni upraw rolnych 
innych niż wskazane  
w punkcie wyżej, na której 
wystąpiły szkody spowodo-
wane przez suszę.

Wysokość pomocy po-
mniejsza się o 50%, jeżeli 
w 2015 r. co najmniej 50% 
powierzchni upraw w go-
spodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji 

Dopłaty do upraw 
dotkniętych suszą
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla 
producentów rolnych, którzy ucierpieli w związku z panującą w Polsce suszą. 
Rolnicy dokumenty mogą składać do 30 września.

rolnej, z wyłączeniem łąk  
i pastwisk, nie było ubezpie-
czonych.

Do wniosku należy do-
łączyć: 

- kopię (potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem 
przez członków komisji) 
protokołu oszacowania 
szkód sporządzonego przez 
komisję powołaną do szaco-
wania szkód, zawierającego 
ilość:

a. owocujących upraw 
drzew i krzewów owoco-
wych, na której wystąpiły 
szkody spowodowane przez 
suszę,

b. upraw rolnych innych 

niż wskazane w punkcie 
wyżej, na której wystąpiły 
szkody spowodowane przez 
suszę; 

- informacje dotyczące 
wnioskodawcy i prowadzo-
nej przez niego działalności 
gospodarczej oraz informa-
cje o wysokości otrzymanej 
pomocy publicznej innej niż 
de minimis.

Listę wszystkich po-
trzebnych dokumentów oraz 
szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
internetowej www.arimr.
gov.pl.
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OBUWIE zawsze

tanio !!!

Łódź, ul. Piotrkowska 48 
Bełchatów, ul. Kościuszki 10

Radomsko, ul. Plac 3-go Maja 3B 
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 34

39zł39zł

Zapraszamy do naszych sklepów:

29zł

39zł
39zł

49zł

49zł

49zł

49zł

29zł

49zł
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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

REKLAMA

Jest to już trzecia z cy-
klu, a piąta w ogóle kon-
ferencja zorganizowana 
przez Instytut Pedagogiki 
Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi i Wydział Zamiej-
scowy w Bełchatowie. Te-
mat przewodni konferencji 
porusza istotną kwestię,  
a mianowicie rodziny, która 
jest znamieniem całego spo-
łeczeństwa.

- Współczesna rodzi-
na przeżywa duży kryzys. 
Wynika to z uwarunko-
wań makrospołecznych 
i wewnątrzrodzinnych. 
Współczesny model rodzi-
ny charakteryzuje się coraz 
większą nietrwałością. Ob-
serwujemy również rosną-
cą atomizację, rozluźnienie  
i osłabienie więzi uczucio-
wych oraz osamotnienie 

Bełchatów

Naukowcy o współczesnej rodzinie
Rola rodziców w wychowaniu dzieci i zagrożenia współczesnej rodzi-
ny – to jedne z wielu tematów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  
„Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”. 

dziecka - mówił prof. dr 
hab. Henryk Cudak ze Spo-
łecznej Akademii Nauk. 
Profesor podkreślił, że 
zmiany społeczne, gospo-
darcze i polityczne mają 
duży wpływ na funkcjono-
wanie rodziny. - W związku 
z tym, że po transformacji 
ustrojowej wiele spraw ma-
krospołecznych nie zostało 
jeszcze uporządkowanych, 

rodzina przeżywa kryzys. 
Dlatego też uważam, że 
tego typu konferencje, są 
potrzebne, aby uwrażliwić 
rządzących na sprawy ro-
dziny i kształtowanie war-
tości. Nasza cykliczna kon-
ferencja przynosi korzyści 
zarówno praktyczne jak  
i teoretyczne. Podajemy 
szereg wskazówek dla szko-
ły i rodziny. Przedstawiamy 

również pewne uogólnienia 
z zakresu badań empirycz-
nych dotyczące funkcjono-

sor zwrócił uwagę na to, że 
coraz częściej dialog mię-
dzy rodzicami a dzieckiem 
zastępowany jest mass-me-
diami, a zwłaszcza interne-
tem. Rodzice coraz mniej 
czasu poświęcają dzieciom.

 Z kolei prof. zw. 
dr hab. Krystyna Ferenz 
(Uniwersytet Wrocławski) 
w swoim wystąpieniu o roli 
rodziców i dziadków w wy-
chowaniu młodego człowie-
ka, podkreśliła, że rodzice 
chcą u dziecka wykształcić 
umiejętności takie jak ini-
cjatywa, twórczość, aktyw-
ność, dzięki którym będzie 
mogło się ono odnaleźć  
w nowym świecie. Nato-
miast pokolenie dziadków 
skupiło się na tym, by przy-
gotować dziecko do bycia 
człowiekiem, kształtując 
jego sferę emocjonalno-mo-
ralną.

Doktor Adam Gogacz 
(SAN w Bełchatowie) pod-
kreślił zaś ważną rolę szkoły 
w wychowaniu dzieci i mło-
dzieży. - Szkoła i rodzina to 
są dwa środowiska, które 
muszą bardzo ściśle współ-
pracować. Moje dzisiejsze 

wystąpienie dotyczy pro-
jektu międzynarodowego, 
w którym Społeczna Akade-
mia Nauk bierze udział. Pro-
jekt ten ma na celu wspomóc 
szkołę w dojściu do rodziny. 
Szkoła jest instytucją, która 
poprzez dzieci może zdia-
gnozować problemy danej 
rodziny, a następnie jej po-
móc – powiedział dr Adam 
Gogacz (SAN w Bełchato-
wie).

- Cieszę się, że konfe-
rencja cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, czego 
potwierdzeniem jest z roku 
na rok rosnąca frekwencja. 
Gościmy dziś około 40 pre-
legentów z różnych uczelni 
z całego kraju. Warto pod-
kreślić, że wygłoszone refe-
raty zostaną opublikowane 
w opracowaniu pokonferen-
cyjnym – podsumował Mi-
rosław Olszewski, Dyrektor 
Wydziału Zamiejscowego 
SAN w Bełchatowie.

Konferencja odbyła się 
17 września br. w Miejskim 
Centrum Kultury w Bełcha-
towie.

JP

wania rodziny – podkreślił 
prof. H. Cudak.

- Niestety wyznaczni-
kiem naszych czasów jest 
to, co posiadamy. Zbyt dużą 
rolę rodzice przywiązują 
do gromadzenia dóbr mate-
rialnych, kosztem realizacji 
funkcji opiekuńczej czy so-
cjalizacyjnej – powiedział 
prof. dr hab. Sławomir Cu-
dak (SAN w Łodzi). Profe-
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- Zapraszam serdecz-
nie mieszkańców powiatu 
do udziału w naszej akcji, 
która z roku na rok cieszy 
się coraz większą popular-
nością – mówi Waldemar 
Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Jedna tona 
zebranej makulatury to 17 
uratowanych od wycięcia 
drzew. W dotychczasowych 
edycjach akcji zebrano łącz-
nie ponad 129 ton makulatu-
ry, dzięki czemu od wycię-
cia uratowano 2193 drzewa.

Zasady udziału w akcji 
są proste: każdy uczestnik, 
który przyniesie do 5 kg 
makulatury dostanie jedną 

Bełchatów

Wymienią 
makulaturę na drzewka
Ponad 10 tysięcy sadzonek drzew i krzewów czeka na uczestników VI edycji 
akcji bełchatowskiego starostwa „Drzewko za makulaturę”. Akcja odbędzie 
się 3 października 2015 roku od godz. 9:00 na parkingu przy Starostwie Po-
wiatowym w Bełchatowie.

sadzonkę, natomiast powy-
żej 5kg – 4 sadzonki – dwie 
z nadleśnictwa, dwie ze sta-
rostwa.

- Jak co roku włączamy 
się do udziału w tej proeko-
logicznej akcji – mówi Wie-
sław Gołębiowski, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa 
Bełchatów. - Przekażemy 
ponad pięć tysięcy sadzonek 
drzew i krzewów następują-
cych gatunków: sosna, dąb, 
świerk, modrzew, buk, dąb, 
jarząb, jodła, berberys. 

Starostwo dla uczestni-
ków zakupi prawie siedem 
tysięcy drzew i krzewów, 
takich jak thuja smaragd, 

wierzba Hacuro Nishiki, 
hortensja bukietowa, ja-
łowiec pospolity Arnold, 
śliwka i czereśnia. Współ-
organizatorem akcji będzie 
również firma EKO-RE-
GION, która odbierze ma-
kulaturę, którą przyniosą 
mieszkańcy. 

W 2014 roku do uczest-
ników V edycji akcji trafi-
ło blisko 11.000 sadzonek 
drzew i krzewów. W akcji 
uczestniczyło około 3.500 
osób. Zebrano 22 tony ma-
kulatury, dzięki czemu od 
wycięcia uratowano 374 
drzewa.

14 września o pół-
nocy na Placu Wolności  
w Ujeździe policjanci 
zwrócili uwagę na kierują-
cego motorowerem, który 
na widok policyjnego pa-
trolu zostawił motor i rzucił 
się do ucieczki w kierunku 
ulicy Wodnej. Policjanci 
pobiegli za nim. Uciekinier 
chciał przeskoczyć rzekę, 
ale nie udało mu się i wpadł 
do niej. Został wyciągnięty 
przez mundurowych i do-
prowadzony do radiowo-
zu. Zatrzymany to 25-letni 
mieszkaniec gminy Rokici-
ny. Tłumaczył się, że ucie-
kał bo jest pijany, po zba-
daniu alkotestem okazało 
się że ma w organizmie 1,6 

Tomaszów Mazowiecki

Kradzionym motorowerem 
na podwójnym gazie
Policjanci zatrzymali pijanego 25-latka, który jechał kradzionym motorowe-
rem.

promila. Policjanci spraw-
dzili pojazd którym poru-
szał się pijany kierowca, 
okazało się że został skra-

dziony 1 września z toma-
szowskiego parkingu.

MAT
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PAINTBALL

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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Zbliża się Krynickie 
Forum Ekonomiczne, któ-
re jest największym i naj-
ważniejszym spotkaniem 
liderów świata polityki  
i biznesu w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Z jaki-
mi tezami wybiera się Pan 
do Krynicy?

Zależy nam na tym, 
żeby Krynickie Forum było 
przede wszystkim intere-
sujące. Dzisiejsza Kryni-
ca wygląda inaczej niż ta 
sprzed kilku lat. Dzisiaj 
moim zdaniem wszyscy już 
wiedzą, że Europa Środko-
wo-Wschodnia ma coś do 
zaoferowania, potwierdzają 
to chociażby wyniki naszej 
gospodarki lepsze niż w Sta-
rej Europie czy Strefie Euro. 
Polska również nie musi już 
udowadniać, że jest najsil-
niejsza w regionie. Potwier-
dzeniem tego jest 40% PKB 
Europy Środkowo-Wschod-
niej, coraz mocniejsza, 
zmodernizowana gospo-
darka, coraz lepszy prze-
mysł, świetne rolnictwo, 
stabilny złoty. Do Krynicy  
w tym roku chcemy ściągnąć 
wszystkich tych, którzy są 
dla nas ważni z punktu wi-
dzenia naszych „Go”. Nie 
zapominajmy o nowej sy-
tuacji, pogarszaniu się prze-
strzeni na wschód od Polski 
i od Europy, niejako związa-
ne z sankcjami. Ale też duży 
demontaż ekonomiczny 
gospodarek poradzieckich,  
w pierwszej kolejności Ro-
sji, o czym świadczą wyni-
ki statystyczne pierwszego 
półrocza, tj. spadek naszego 
eksportu do Rosji o 27%. 
To wszystko powoduje, że 
tym bardziej trzeba umac-
niać dobrą pozycję Polski. 
A więc wracając do Krynicy 
ma to być kontynuacja „Go 
China”, „Go India”, „Go 
Pakistan”, „Go Arabia”, 
„Go Afryka”, „Go Iran”. 
Będą panele każdych z tych 
krajów. Ponadto będą też 
wątki ciągle aktualne, o któ-
rych trzeba mówić. Mam na 
myśli m.in. fatalny sygnał  
z chińskiej gospodarki, któ-
ry może się przerodzić w 
kryzys porównywalny z tzw. 

Będziemy umacniać pozycję Polski
Opublikowany w jednym z poprzednich wydań naszej Gazety wywiad z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki, spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem Czytelników. Postanowiliśmy w związku z tym zaprosić Pana Premiera Piechocińskiego do nas. Pytaliśmy go o sprawy ważne 
dla regionu i kraju, w tym także o bardzo istotny dla naszego regionu temat dotyczący kończącej się eksploatacji węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa, 
na terenie odkrywki Kleszczów. Spotkanie odbyło się przed wyjazdem naszego gościa na Krynickie Forum Ekonomiczne. Ze względu na cykl wydawniczy 
naszej Gazety, wywiad ten publikujemy w bieżącym wydaniu. Jesteśmy przekonani, że jest on w pełni aktualny i że ponownie spotka się z dużym zaintereso-
waniem naszych Czytelników.

amerykańskim 2007-2008  
z siłą niszczącą, gdzie wiele 
gospodarek jeszcze nie wró-
ciło do normy. Kolejna waż-
na kwestia to, pytanie jaka 
ma być Europa? Jaki rynek? 
Jaka przedsiębiorczość eu-
ropejska? Krynica się zmie-
nia, w ogóle Polska wyrasta 
na centrum. Polityka musi 
otwierać drzwi, a przedsię-
biorcy muszą być gotowi 
do otwierania trudniejszych 
drzwi. Kiedyś mówiliśmy 
„Bądź jeszcze lepszy”,  
a dziś mówimy „Bądź goto-
wy do zmian”.

Chciałbym podkreślić, 
że mamy nie tylko Krynic-
kie Forum Ekonomiczne. 
Jest też np. spotkanie ban-
kowo-finansowe w Sopocie. 
Mamy wielkie targi. Miały 
być to targi przede wszyst-
kim kilkudziesięciu firm 
irańskich, teraz słyszymy, 
że przyjeżdżają firmy in-
dyjskie, pakistańskie, itd. 
Moja ostatnia wizyta w In-
diach, przyniosła  duże za-
interesowanie, co jest w dal-
szym ciągu kontynuowane.  
Z trudnymi rynkami działa-
my wedle pewnego utarte-
go toru. Doprowadzamy do 
uporządkowania stanu trak-
tatowego wzajemnych rela-
cji, chodzi m.in. o ochronę 
inwestycji, unikanie po-
dwójnego opodatkowania. 
Szukamy partnerów finan-
sowych, zachęcamy firmy 
z tych trudniejszych także 
rynków, aby wchodziły na 
naszą warszawską giełdę. To 
wszystko tworzy odpowied-
ni klimat, uwiarygadnia ry-
nek. Pamiętajmy, że giełda 
warszawska jest największą 
giełdą Europy Środkowo-
-Wschodniej i już parę lat 
temu przeskoczyliśmy wie-
deńską.

W naszym regionie 
znajduje się Bełchatów – 
serce polskiej energetyki. 
Powoli złoża węgla bru-
natnego się wyczerpują. 
Co dalej?

Znamy zasobność tych 
terenów. Wiemy także, że 
kilkadziesiąt kilometrów 
dalej w Złoczewie znajduje 

się kolejne złoże. Na pozio-
mie biznesowym trzeba roz-
strzygnąć kwestię dalszych 
przedsięwzięć. Ostatnio wi-
dać, że idzie to w kierunku 
budowania nowych bloków, 
a nie przewożenia taśmo-
ciągami na gigantyczne od-
ległości węgla brunatnego. 
Dobrze, że w Złoczewie jest 
na to przyzwolenie społecz-
ne. W Bełchatowie zbudo-
wany jest już gigantyczny 
potencjał, w związku z tym 
nie może być sytuacji, że  
z dnia na dzień mówimy, że 
ten potencjał zniknie. Jest to 
kwestia mądrego zagospo-
darowania miejsca urobku. 
Jeszcze dzisiaj, kiedy nie 
wyczerpały się zasoby wę-
gla, trzeba myśleć o wyłą-
czaniu niektórych terenów 
wokół elektrowni i posada-
wianiu tam innego rodzaju 
przedsiębiorczości, także 
poprzez mechanizm specjal-
nych stref ekonomicznych. 
O czym np. myślę i na co 
patrzę z nadzieją, to fakt, 
że Bełchatów produkuje ol-
brzymie ilości gipsu. Płyta 
gipsowa z Polski może robić 
karierę w Unii Europejskiej. 

Kolejna ważna sprawa, 
w regionie bełchatowskim 
jest wszystko do wytwarza-
nia energii. Trzeba myśleć 
o tym, co będzie po usta-
niu węgla brunatnego i jak 
zamienić te bloki na węgiel 
kamienny, którego mamy 
więcej i którego eksploata-
cja nie jest zagrożona pro-

testami społecznymi. Oczy-
wiście to muszą być bloki 
na skalę efektywności, po-
równywalne z budowanymi 
w Opolu czy Kozienicach, 
a więc nie mniej niż 46. 
Nie możemy zrezygnować 
z tych miliardów złotych, 
którymi są: piece, infra-
struktura, technika, techno-
logia, automatyka, przede 
wszystkim linie przesyłowe. 
Pamiętajmy o tym, że tutaj 
wytwarzane jest 20% pol-
skiej energii. Ale jak już po-
wiedziałem, uważam, że to 
jest bardzo dobry czas żeby 
dokonać razem z miejsco-
wymi samorządami audytu 
terenów i zastanowić się nad 
tym, co zrobić, aby były one 
atrakcyjniejsze. Choć my-
ślę, że ta część Polski jest 
coraz lepiej skonfigurowana 
w bardzo szerokim już oto-
czeniu, choćby dzięki wy-
budowanym obwodnicom. 
Kolejna sprawa, przez 50 
lat została zbudowana pew-
na monokultura. Miejscowe 
samorządy i społeczność 
w znacznej mierze „żyje” 
z energetyki, wytwarza-
nia, spalania i pochodnych  
w każdym wymiarze. Ta 
energetyka stanowi też źró-
dło dochodów samorządów. 
W związku z tym trzeba my-
śleć o następnych ruchach, 
żeby nie było tak, że kończy 
się energetyka i ustaje do-
pływ 99% środków. A jed-
nocześnie mamy zupełnie 
nową sytuację. To nie tutaj 

ludzie będą przyjeżdżać do 
pracy, lecz stąd zaczną jej 
szukać. Dla Bełchatowa 
widzę wielką szansę. To co 
jest produktem ubocznym, 
może być w maksymalnym 
stopniu  zagospodarowane 
na miejscu. I druga istotna 
kwestia, trzeba się szyko-
wać do zamieniania paliwa 
na paliwo nowej generacji, 
przez co rozumiemy tech-
niki coraz czystszego węgla 
kamiennego. W strategii 
polskiej polityki energetycz-
nej, której projekt skierowa-
łem do dialogu społecznego 
i konsultacji społecznych, 
jest napisane, że do 2050 
przewidujemy istotny spa-
dek udziału energii elek-
trycznej z węgla brunatne-
go. Ale węgiel kamienny 
pozostanie w głównym 
rdzeniu miksu energetycz-
nego Polski.

Ostatnio wiele mówi 
się w mediach o aferze 
podsłuchowej. Również 
ponownie zrobiło się gło-
śno o pośle Janie Burym, 
kiedy ujawniono treść jego 
rozmów z szefem NIK-u, 
Krzysztofem Kwiatkow-
skim. Może Pan kwestię 
tych podsłuchów skomen-
tować? 

Razi mnie to, że nie 
otrzymujemy jasnej od-
powiedzi dotyczącej jesz-
cze zeszłorocznej sprawy  
a mamy coraz więcej pytań. 
Razi mnie to, że nie tylko 

w tych sprawach, wybucha 
wszystko w cyklach po-
litycznych. Razi mnie to, 
że prokuratura i służby nie 
zgromadziły stosownych 
dowodów. Razi mnie to, że 
najpierw o tym piszą media 
tak jakby sondażowo - oba-
wiam się, że ostatecznie 
może nastąpić rozregulowa-
nie państwa. Ale jedno na 
pewno mogę powiedzieć,  
z czego jestem dumny, że 
nigdy w tym procesie grania 
służbami i mediami prze-
ciwko komukolwiek, nie 
uczestniczyło Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Nigdy nie 
zgodziliśmy się na to, żeby 
w kampanii wyborczej dać 
na kogoś „brudne” papie-
ry. Niestety media ścigają 
się na newsy, bardzo często 
wbrew interesowi państwa. 
Jednocześnie mamy pewien 
wzrost zagrożeń terrory-
stycznych, a także na dużą 
skalę wzrost różnych me-
chanizmów przestępczości. 
W związku z tym, istnieje 
oczekiwanie, by wzmacniać 
państwo, dać mu odpowied-
nie narzędzia, tak by stało 
się bardziej efektywne. Po-
litycy powinni się nad tym 
poważnie zastanowić. Jed-
nak w każdym przypadku 
pozwólmy instytucjom pań-
stwa do tego powołanym - 
spokojnie pracować.

Rozmawiał 
Wojciech Adam Michalak
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Impreza skierowana 
jest przede wszystkim do 
osób, które chcą skorzystać 
z bezpłatnych porad oraz 
badań lekarzy specjalistów. 
Promuje ona również zdro-
wy i aktywny tryb życia.  
W tym roku w ramach Pik-
niku Zdrowia i Światowego 
Dnia Serca zorganizowany 
zostanie przez Szpital Po-
wiatowy oraz Pracownię 

Radomsko

V Radomszczański 
Piknik Zdrowia i Rekreacji
27 września 2015 odbędzie się V Radomszczański Piknik Zdrowia i Rekreacji.

Hemodynamiki i Kardiolo-
gii Inwazyjnej rajd rowero-
wy pod hasłem „Ucieknij 
rowerem przed zawałem”. 
Jak co roku będzie możli-
wość skorzystania z porad i 
badań lekarzy specjalistów 
między innymi dietetyka, 
diabetologa, badanie słu-
chu, konsultacje z logope-
dą. Dodatkowo uczestnicy 
będą mogli oddać krew oraz 

oddać krew do banku szpi-
ku kostnego w specjalnie 
ustawionym ambulansie  
i namiocie. Na dzieci cze-
kały będą popularne „dmu-
chańce".

Piknik zorganizowany 
jest przez Starostwo Powia-
towe w Radomsku wspólnie 
ze Szpitalem Powiatowym 
w Radomsku.

Zgodnie z regulaminem, 
każdy piotrkowianin po-
wyżej 16. roku życia mógł 
oddać jeden głos na jeden 
ze wszystkich pozytywnie 
zaopiniowanych projektów. 
Natomiast po podliczeniu 
głosów zwycięskimi pro-
pozycjami były te, które  
w danym rejonie zdobyły 
największą liczbę głosów.

Wyniki głosowania:

Piotrków Trybunalski

Zwycięskie projekty 
do budżetu obywatelskiego
Zakończyło się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego 2016.  
W tegorocznym głosowaniu oddano łącznie 2113 głosów.

Rejon I 
„Park sportowy Wyzwo-

lenie” – miejska przestrzeń 
sportu, rekreacji i wypo-
czynku dla różnych grup 
wiekowych, promująca ak-
tywny i zdrowy tryb życia 
połączony z integracją spo-
łeczną – 194 głosy (9,18%);

Rejon II
Modernizacja boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 

16 – 393 głosy

Rejon III 
Boisko wielofunkcyjne 

przy Szkole Podstawowej nr 
13 – 132 głosy

Rejon IV 
Rozbudowa boiska  

i wzbogacenie jego infra-
struktury przy III LO – 128 
głosów.

REKLAMA

Łódzki Ośrodek Me-
dycyny Paliatywnej oraz 
Ośrodek Opieki Długoter-
minowej będzie znajdował 
się przy ulicy Pojezierskiej 
51. Lokal po dawnej szkole 
został użyczony Stowarzy-

Łódź

Hospicjum 
dla dorosłych
W Łodzi powstanie stacjonarne hospicjum dla dorosłych.

szeniu „Hospicjum Łódz-
kie” przez Urząd Miasta 
Łodzi. Dzięki współpracy 
z organizacją Rotary Klub, 
placówka zostanie wyposa-
żona w odpowiedni sprzęt 
niezbędny dla przyszłych 

pacjentów. Będzie to pierw-
sze w Łodzi stacjonarne 
centrum dla osób dorosłych, 
które kompleksowo zajmie 
się opieką nad nieuleczalnie 
i przewlekle chorymi.

Akcja będzie polegała na 
wykonaniu zrzutów z doust-
ną szczepionką w kształcie 
ściętego stożka koloru zie-
lono-brunatnego o zapachu 
rybnym. Szczepienia obej-

Szczepienia lisów
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie pomiędzy 22 a 27 
września na terenie województwa łódzkiego zostanie przeprowadzona jesien-
na akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

mą cały teren województwa 
łódzkiego z wyłączeniem 
obszarów zabudowanych 
i akwenów wodnych. Wo-
jewódzki Lekarz Wetery-
narii prosi o pozostawienie 

szczepionki w miejscu jej 
wyłożenia i zastrzega, że nie 
może być ona konsumowa-
na przez ludzi.
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Kiedy uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów nie jest wymagane?

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcia określonych kategorii drzew lub krzewów zo-
stało uregulowane w art. 83 w ust. 6 ustawy o ochronie 
przyrody. Przepisów o konieczności uzyskania omawia-
nego zezwolenia nie stosuje się do drzew i krzewów:

1. w lasach;
2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na tere-

nie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz 
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody 
- na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3. na plantacjach drzew i krzewów;
4. których wiek nie przekracza 10 lat;
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem 

ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego 

organu z obszarów położonych między linią brzegu  
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wyso-
kim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciw-
powodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i tere-
nów do 3 m od stopy wału;

7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów  
i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń ko-
lejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp 
śnieżnych;

8. stanowiących przeszkody lotnicze;
9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego 

organu ze względu na potrzeby związane z utrzyma-
niem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Opłaty
Zgodnie z art. 84 ust. 1 u.o.p regułą jest ponosze-

nie przez posiadacza nieruchomości opłat za usunięcie 
drzew lub krzewów dokonane na podstawie stosownego 
zezwolenia. Organem właściwym do naliczenia i pobra-
nia opłaty jest organ właściwy do wydania zezwolenia. 
W większości przypadków będzie to wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. Jednakże w przypadku drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków, właściwym organem będzie wojewódzki 
konserwator zabytków. Gdy usunięcie dotyczy drzew 
lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości sta-
nowiącym własność gminy, organem właściwym będzie 
starosta.

Zezwolenie musi wskazywać opłaty za usunięcie 
oraz termin usunięcia, przesadzenia lub posadzenia 
innych drzew lub krzewów. Wysokość opłaty nie jest 
dowolna, ustala się ją na podstawie obwodu pnia oraz 
rodzaju i gatunku drzewa.

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za je-
den centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 
130 cm wynoszą: 270 zł  - obwód do 25 cm; 410 zł - ob-
wód od 26 do 50 cm; 640 zł - obwód od 51 do 100 cm; 
1.000 zł - obwód od 101 do 200 cm; 1.500 zł - obwód 
od 201 do 300 cm; 2.100 zł - obwód od 301 do 500 cm; 
2.700 zł - obwód od 501 do 700 cm; 3.500 zł - obwód 
powyżej 700 cm.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 
cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Kancelaria Adwokacka 
Adw. Janusz Goński 

ul. Piotrkowska 6 l. 3, 90-265 Łódź

Ekspert radzi
Wymogi prawne przy 
wycince drzew część II

REKLAMA

Z jednej strony mamy  
w perspektywie pięć lat cie-
kawych studiów, wiele stron 
kodeksów i dużo nauki,  
z drugiej, praktyczne umiejęt-
ności, których nabywamy już 
podczas studiów, z trzeciej 
natomiast, kolejne semestry 
aplikacji, na którą zdecydu-
jemy się po magisterium. 
Wszystko to ma na celu jak 
najlepsze przygotowanie do 
profesjonalnego wykonywa-
nia przyszłej pracy zawodo-
wej. 

Zostań prawnikiem
Lekarz, prawnik, psycholog to zawody, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Chcąc podjąć studia 
prawnicze, trzeba zastanowić się, czego tak właściwie oczekujemy. 

Nowatorski program stu-
diów prawniczych, łączący 
w sobie wszystkie powyższe 
aspekty, proponuje Społecz-
na Akademia Nauk w Łodzi. 
Celem kształcenia jest prze-
kazanie studentom nie tylko 
wiedzy z zakresu szeroko 
rozumianych nauk prawnych 
i im pokrewnych, ale także 
przyswojenie umiejętności 
zastosowania norm prawnych 
w praktyce. Ideą przyświe-
cającą kierunkowi jest takie 
ukształtowanie studenta, by 

na poziomie akademickim 
posiadał umiejętność wy-
kładni normy prawnej oraz 
jej zastosowania w życiu co-
dziennym i praktyce praw-
niczej. Jako jedyna uczelnia  
w Polsce SAN stosuje nowa-
torski program law in action, 
by już od pierwszego roku 
studiów uczyć studentów 
umiejętności stosowania pra-
wa w praktyce.

Poza tym, już na pozio-
mie akademickim, każdy 
student może skorzystać  

z jednej z pięciu specjalizacji, 
w pełni zgodnych z aplikacja-
mi prawniczymi: sędziowską, 
prokuratorską, adwokacką, 
notarialną i radcowską. Takie 
ukierunkowanie studentów 
umożliwia przyszłym absol-
wentom już w czasie studiów 
zdobycie wiedzy praktycz-
nej i umiejętność właściwej 
interpretacji przepisów, ale 
także poznanie wymarzone-
go zawodu w każdym jego 
aspekcie. 

TJ

Niemcy poinformowa-
li również, że tymczasowa 
kontrola graniczna ma doty-
czyć zwłaszcza granicy nie-
miecko-austriackiej i służby 
graniczne będą skoncen-
trowane przede wszystkim  
w tamtym regionie. Oby-
watele Unii Europejskiej,  
w tym obywatele Polski, 
mogą przekraczać granicę 
na podstawie dokumentu 
potwierdzającego tożsa-
mość i obywatelstwo tj. 
paszportu lub dowodu oso-
bistego. Pozostali podróżni 
– obywatele państw trzecich 
- są zobowiązani posiadać 
ważny paszport i inne do-
kumenty poświadczające 

Kontrola graniczna
13 września szef niemieckiego MSW Thomas de 
Maizière poinformował stronę polską o wprowa-
dzeniu tymczasowej kontroli na naszej zachodniej 
granicy. Obywatele polscy podróżujący do Nie-
miec powinni posiadać przy sobie ważny paszport 
lub dowód osobisty.

prawo do legalnego pobytu 
i przejazdu przez teryto-
rium państw strefy Schen-
gen. Decyzja niemieckiego 
MSW jest związana z falą 
imigrantów, którzy próbują 
przedostać się do Niemiec.

 Niemcy przywra-
cają kontrolę graniczną 
w tym roku po raz drugi. 
Po raz pierwszy miało to 
miejsce od 26 maja do 15 
czerwca br. i było związane 
z koniecznością zapewnie-
nia bezpieczeństwa podczas 
szczytu G7.

Źródło: MSW
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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
Anatomia Zła

 Fabuła „Anatomii zła” 
przywołuje najgłośniej-
sze, nierozwiązane sprawy 
kryminalne z ostatnich lat.  
W rolach głównych – lau-
reat Polskiej Nagrody Fil-
mowej – Orła za kreację w 
„Rysie” Krzysztof Stroiński, 
laureat Nagrody im. Zbysz-
ka Cybulskiego i nagrody 
za debiut festiwalu w Gdy-
ni Marcin Kowalczyk („Je-
steś Bogiem”) oraz Piotr 
Głowacki („Bogowie”), 
Andrzej Seweryn („Różycz-
ka”), Łukasz Simlat („Pani 
z przedszkola”) i Michalina 
Olszańska („Jack Strong”) 
i Anna Dereszowska („Lej-
dis”). Za zdjęcia do „Ana-
tomii zła” odpowiada Mi-
chał Englert, laureat FPFF  
w Gdyni i festiwalu Sun-
dance („Nieulotne”). Auto-
rem muzyki jest nagradza-
ny kompozytor i producent 
muzyczny Ludek Drizhal 
(„Uwikłanie”, „Śmiertelna 
wyliczanka”). Premiera fil-
mu odbędzie się w ramach 
tegorocznego Festiwalu 
Filmowego w Gdyni, gdzie 
w Konkursie Głównym 
imprezy „Anatomia zła” 
powalczy o najważniejsze 
nagrody. Płatny zabójca  
o pseudonimie „Lulek” 
(Stroiński) zostaje warunko-
wo zwolniony z więzienia. 
Wkrótce potem prokurator 
(Głowacki), który kilka lat 
wcześniej doprowadził do 
jego aresztowania, skła-

Najnowszy film zdobywcy Złotych Lwów – Jacka Bromskiego to wnikliwe 
spojrzenie na „rzeczywistość, w której dobro się nie liczy, a w której zło stało 
się punktem odniesienia”.

da mu propozycję nie do 
odrzucenia. W zamian za 
duże pieniądze, wymazanie 
kartoteki i możliwość dys-
kretnego opuszczenia kraju, 
„Lulek” ma zlikwidować 
komendanta Centralnego 
Biura Śledczego. Zabójca 
angażuje do pomocy Stasz-
ka (Kowalczyk), wydalone-
go z armii snajpera, który 
został kozłem ofiarnym nie-
udanej misji w Afganistanie. 
Podając się za oficera kon-

trwywiadu, „Lulek” wma-
wia mężczyźnie, że został 
wybrany do zadania specjal-
nego i jeśli je wykona, do-
stanie szansę na powrót do 
wojska. W trakcie przygo-
towań do zamachu Staszek 
zaczyna nabierać podejrzeń 
co do prawdziwych intencji 
„Lulka”. Tymczasem zlece-
niodawcy naciskają na przy-
spieszenie akcji. Rozpoczy-
na się śmiertelne odliczanie.

Warto posłuchać
Sounds 
Good Feels Good

Album ten jest kontynuacją ich pierwszej płyty, 
która sprzedała się w oszałamiającej liczbie ponad 
3 milionów na całym świecie czyniąc ich najwięk-
szym debiutem roku w Stanach Zjednoczonych! 
Album promuje singiel „She’s Kinda Hot” - elek-
tryczny kawałek z buntowniczym tekstem.

Najgłośniejszy debiutancki zespół 2014 
roku ogłasza premierę nowego albumu 
studyjnego „Sounds Good Feels Good”. 

Alex Cross musi zginąć
Dzieci pre-

zydenta USA 
zostają porwane 
ze szkoły. Cross 
dowiaduje się 
o tym przy-
padkiem, po-
nieważ sprawę 
prowadzi FBI 
i Tajna Służba, 
zdecydowane 
trzymać policję 
na dystans. Do-
piero interwen-
cja Pierwszej 
Damy powodu-
je wciągnięcie 
Alexa, będące-
go ekspertem 
od porwań, 
w śledztwo. 
Uprwadzen ie 
ma nietypo-
wy charakter 
– przekazane 
przez sprawców 
informacje – list 
i nagranie – nie 
zawierają żad-
nych żądań,  
a sugerują, że 
może to być 
akt prywatnej 
zemsty. Rów-
nocześnie toczy 
się sprawa wy-
krycia spraw-
ców ataków 
dokonywanych 
przez organiza-
cję terrorystyczną, zwaną 
„Rodziną”. Wspólnie z in-
nymi członkami ugrupowa-
nia małżeństwo Al Dossari 

W osiemnastej powieści z serii Alex Cross detektyw waszyngtońskiej policji 
rozwiązuje dwie zagadki: uprowadzenia oraz zamachów terrorystycznych.

dokonuje udanego zamachu 
na Sekretarza Stanu oraz 
szeregu innych prób ataków 
terrorystycznych. Istnie-
je także podejrzenie, że to 

„Rodzina” stoi za porwa-
niem dzieci prezydenckiej 
pary.
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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

Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
 • miąższ z 1 średniej dyni
• 1 duża cebula
• 3 ząbki czosnku
• bulion
• 1 puszka mleka kokosowego
• sól, pieprz, chilli
• olej do smażenia

Sposób przygotowania:
Cebulę i czosnek posiekaj i zeszklij na oleju. 

Dodaj pokrojoną dynię, smaż kilka minut. Całość 
zalej bulionem, tak by dynia była całkowicie przy-
kryta. Gotuj do miękkości. Kiedy dynia będzie 
miękka zmiksuj zupę na gładki krem. Dopraw 
solą, pieprzem i chilli. Wlej mleko kokosowe i na-
stępnie zagotuj. Można podawać np. z grzankami.

Gotuj z nami
Krem 
z dyni

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

Dynia pochodzi z Ame-
ryki Środkowej, uprawiana 
była już w czasach starożyt-
nych. W Europie natomiast 
z początku uważano ją jako 
egzotyczną ciekawostkę, 
dopiero po odkryciu jej 
zalet, zaczęto ją uprawiać 
na szerszą skalę do celów 
spożywczych i leczniczych.  
W Polsce zwana banią szyb-
ko zdobyła popularność. 
Jest to roślina warzywna  
o płożących się lub czep-
nych owłosionych łodygach 
i dużych owocach o grubej 
skórze i żółtym włóknistym 
miąższu z licznymi, białymi 
nasionami. Do najczęściej 
spotykanych jej gatunków 
należą: dynia zwyczaj-
na, olbrzymia i piżmowa  
o kształcie podłużnym, 
owalnym i okrągłym a bar-
wie pomarańczowej, zie-
lonej, żółtej lub mieszanej. 
Dynia zwyczajna ma duże, 
sercowate liście, które na 
brzegach są owłosione oraz 
bezwonne kwiaty kolo-
ru żółtego. Miąższ owocu 
dyni jest włóknisty, zawiera 
liczne, białe nasiona. Dynia 
w swym składzie zawiera 
wiele cennych składników 
odżywczych. Jest boga-
tym źródłem witamin i soli 
mineralnych. Zawiera ta-
kie pierwiastki, jak: potas, 
wapń, fosfor, magnez, żela-
zo, oraz w małych ilościach 
selen, miedź, mangan czy 

Dynia to skarbnica zdrowia
Dynia zawiera wiele cennych składników odżywczych, jest bogata w witaminy i minerały. Nazywana jest 
królową jesieni.  

cynk. Ponadto całą gamę 
witamin, tj. witaminę A, E, 
K, C, B1, B2, PP. Należy 
dodać, że dynia zawiera tak-
że w znikomych ilościach 

węglowodany, tłuszcze  
i białka. Ciekawostką jest to, 
że przede wszystkim dynia 
o pomarańczowym miąższu 
bogata jest w beta-karoten, 
czyli silny przeciwutleniacz, 
który niweluje działanie 
wolnych rodników, opóź-
nia procesy starzenia się 
skóry oraz chroni organizm 
przed chorobami nowotwo-
rowymi. Jest to warzywo 
niskokaloryczne i dlatego 
jest składnikiem diet odchu-
dzających. Miąższ dyni jest 
również doskonałym źró-
dłem substancji balastowych 
czyli błonnika oraz pektyn. 

Pobudzają one trawienie, 
oczyszczają  z toksyn i re-
gulują pracę jelit. Dynia 
posiada także właściwości 
moczopędne, co jest cenne 

w leczeniu schorzeń nerek  
i pęcherza moczowego. 
Duża zawartość potasu po-
maga w regulacji  gospo-
darki wodnej organizmu 
i wspomaga także prawi-
dłowe funkcjonowanie ne-
rek. Dynia stanowi środek 
ogólnie odkwaszający oraz 
żółciopędny. Spożywanie 
tego warzywa  zalecane 
jest między innymi oso-
bom posiadającym wy-
soki poziom cholesterolu  
i z nadciśnieniem tętniczym. 
Z kolei obecność w niej 
witamin C i E oraz cynku  
i selenu działa wzmacniają-

co na układ immunologicz-
ny. Ponadto dynia pomaga 
redukować tkankę tłuszczo-
wą, wspomaga przemianę 
witaminy D w wapń, posia-
da działanie uspakajające. 
Warto nadmienić, że pestki 
dyni składają się w 30-40%  
z oleju, który zawiera bardzo 
dużo fitosteroli i nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, 
które zapobiegają miażdży-
cy. Zmniejszają również 
ryzyko zachorowania na 
raka prostaty. Stosuje się je 
od bardzo dawna w lecze-
niu stanów zapalnych ne-
rek i pęcherza moczowego. 
Świeże pestki dyni poma-
gają pozbyć się owsików, 
tasiemca i innych pasoży-
tów. Stanowią cenne źró-
dło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, związków  
z grupy fitosteroli oraz or-
ganicznego, łatwo przyswa-
jalnego cynku. Natomiast 
działanie afrodyzjakalne 
przypisywane jest zawarto-
ści tokoferolowi, tj. witami-
nie E czyli witaminie płod-
ności. Należy podkreślić, że 
jest to warzywo smaczne, 
odżywcze i posiadające do-
broczynne działanie na nasz 
organizm, a więc doceńmy 
walory dyni, przyrządzając 
z niej pyszny obiad, deser 
lub robiąc zapasy w postaci 
zimowych przetworów.

KK
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Scout to, posługując się 
uproszczeniem, terenowa 
wersja Octavii. Uproszcze-
niem, ponieważ podniesio-
ny o 3 cm prześwit, plasti-
kowe osłony i napęd 4x4  
z Haldexem V generacji nie 
zrobią z rodzinnego kombi 
Jeepa Wranglera. Zmody-
fikowane zawieszenie po-
zwala jednak na wygodne 
poruszanie się po nierów-
nościach. Jednocześnie auto 
nie traci swoich stricte dro-
gowych możliwości i dobrze 
trzyma się na zakrętach. 

Jeździ się po prostu wy-
godnie, czemu sprzyja także 
bardzo mocno wysilona jed-
nostka 1.8 TSI. Ma 180 KM, 
a maksymalny moment ob-
rotowy 280 Nm osiąga już 
przy 1350 obr./min. Octavia 
Scout jest dostępna tylko 
z automatyczną, sześcio-
stopniową skrzynią biegów 
DSG. Określenie średniego 
spalania w testowanym Sco-
ucie jest niezwykle trudne. 
Bardzo wiele zależy tu od 
stylu jazdy. Wykorzystu-
jąc możliwości jednostki, 
bez większych problemów 
można osiągnąć nawet 11 li-
trów na 100 km. Poruszając 
się jednak ekonomicznie, 
z użyciem aktywnego tem-
pomatu, udało mi się zejść 
nawet do rezultatu 6,7 l na 
100 km. 

Scout ma napęd na czte-
ry koła, ale kierowca w ża-
den sposób nie jest w sta-
nie nim sterować. Haldex 
V generacji działa w pełni 
automatycznie, przekazu-
jąc moment obrotowy na 
tylną oś wtedy, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Blokowanie 
mechanizmu różnicowego 
także leży w gestii elektro-

Test: Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 180 KM

Wygoda ponad urodę
Do Skody Octavii Scout w topowej wersji wyposażenia najlepiej pasuje przymiotnik “uniwersalny”. Ten 
samochód naprawdę może wiele, ale też sporo kosztuje. 

nicznych urządzeń. Całość 
spisuje się dobrze i pozwa-
la na bezpieczne porusza-
nie się po nieutwardzonych 
szlakach i podjeżdżanie pod 
wzniesienia. Octavia Scout 
jest w stanie dać nam w te-
renie tyle, co dobry SUV – 
pamiętajmy jednak, że tego 
typu auta nie nadają się na 
wyprawy w naprawdę trud-
ny teren.

Testowany przeze mnie 
egzemplarz Octavii Scout 
został wyposażony w nie-
mal wszystkie możliwe ak-
cesoria z listy wyposażenia 
dodatkowego. Jest tu m.in.  
panoramiczne okno dacho-
we, wspomniany aktywny 
tempomat, elektronicznie 
sterowany fotel kierow-
cy czy system nawigacji  
z multimedialnym wyświe-
tlaczem dotykowym. Może 
irytować fakt, że część ele-
mentów wyposażenia, któ-
re w innych samochodach 
otrzymamy w standardzie, 
w Skodzie wymaga do-
datkowej dopłaty. Jeśli już 
jednak przełkniemy myśl  

o wydatkach i wyposażymy 
Octavię do niemal maksy-
malnego poziomu, poczu-
jemy się w niej jak w aucie 
klasy wyższej. 

O tym, że dobrze wypo-
sażona Skoda to nie Mer-
cedes przypominają nam 
detale. Trzecia generacja 
Octavii wygląda zdecydo-
wanie lepiej niż jej poprzed-
niczki, ale z pewnością nie 

jak auto za 150 tys. zł. Mniej 
więcej tyle właśnie kosztuje 
Scout z silnikiem 1.8 TSI  
i bogatym wyposażeniem. 
Za te pieniądze można ku-
pić słabo wyposażone Audi 
i „wyglądać”. Octavia nie 
wygląda, ale zapewnia kom-
fort jazdy.

Octavia w wersji Scout 
ma być z założenia autem 
zaspokajającym jak naj-

więcej potrzeb. To zarazem 
samochód na rodzinne za-
kupy, jak i na wyprawę po 
bezdrożach. Wersja z silni-
kiem 1.8 TSI jest w stanie 
zadowolić także pasjonatów 
szybkiej jazdy. Ta uniwer-
salność kosztuje, przez co 
na ulicach nie spotkamy 

wiele Octavii Scout, podob-
nie jak niewiele widujemy 
Skód z oznaczeniem RS. 
Wbrew pozorom więc, moż-
na wyróżnić się kupując tak 
popularne w naszym kraju 
auto jak Octavia.  

Witold Hańczka
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Wypadek miał miejsce 
na krajowej jedynce, nie-
daleko miejscowości Ła-
dzice. Z dotychczasowych 
ustaleń policjantów wynika, 
że 38-letni kierujący cię-
żarówką, jadąc w kierunku 
Częstochowy najechał na 
inną ciężarówkę, stojącą na 
pasie awaryjnym i zepchnął 
ją z nasypu. 60-letni kierow-
ca znajdujący się w unieru-
chomionej ciężarówce ze 
względu na liczne obrażenia 
ciała został przewieziony do 
radomszczańskiego szpitala. 
Obaj kierowcy byli trzeźwi. 
Utrudnienia w ruchu trwały 
ponad dwie godziny.

Radomsko

Zderzenie ciężarówek
14 września na drodze K1 zderzyły się dwie ciężarówki.

Policjanci zatrzyma-
li 44-letniego mężczyznę 
podejrzanego o podpalenie 
swojej konkubiny. Podczas 
rodzinnej awantury oblał 
35-latkę rozpuszczalnikiem 
i podpalił. Kobieta w stanie 
ciężkim trafiła do szpitala. 
Sprawca usłyszał zarzut usi-
łowania zabójstwa. Grozi 
mu kara nawet dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 11 

Piotrków Trybunalski

Podpalił konkubinę
44-letni mężczyzna oblał rozpuszczalnikiem i podpalił swoją konkubinę.

września 2015 roku oko-
ło godziny 14.00 w Woli 
Moszczenickiej. Policjanci 
zostali powiadomieni o zda-
rzeniu przez lekarza pogo-
towia, który zabierał ciężko 
ranną kobietę do szpitala. 
Śledczy ustalili, że para, 
siedząc w pomieszczeniu 
gospodarczym na terenie 
swojej posesji, zaczęła się 
kłócić. 44-latek wzburzony 
rodzinną awanturą, chwy-

cił stojącą na półce butelkę 
z rozpuszczalnikiem i polał 
ciało 35-latki. Jednocześnie 
podpalił kobietę od niedo-
pałka. Oprawca wystraszo-
ny sytuacją uciekł. Kobieta 
z rozległymi obrażeniami 
ciała trafiła do specjalistycz-
nego szpitala leczenia opa-
rzeń. Kilkanaście minut od 
zdarzenia 44-latek został 
zatrzymany przez policjan-
tów z Komisariatu Policji 

w Wolborzu. Był trzeźwy. 
Na podstawie zebranego  
w sprawie materiału dowo-
dowego oraz opinii biegłego 
lekarza, mężczyźnie przed-
stawiono zarzut usiłowania 
zabójstwa oraz spowodowa-
nia ciężkich obrażeń ciała 
stanowiących chorobę re-
alnie zagrażającą życiu. Za 
zbrodnię grozi kara nawet 
dożywotniego pozbawienia 
wolności.

7 września 2015 roku 
policjanci z Wydziału do 
walki z Przestępczością Go-
spodarczą i Korupcją Ko-
mendy Miejskiej w Łodzi 
dotarli do mieszkań pięciu 
podejrzewanych w wieku od 
40 do 56 lat 

Osoby te prowadziły 
działalność polegającą na 
pośrednictwie w rejestra-
cji pojazdów. Z zebranego 
przez policjantów materiału 
dowodowego wynika, że 
pobierały opłaty za usługę 
od swoich klientów, którzy 

Łódź

Wyłudzili 100 tysięcy zł
Policjanci zatrzymali oszustów, którzy wyłudzali pieniądze przy rejestracji pojazdów.

zakupywali pojazdy. Część 
z nich sprowadzana była z 

zagranicy i wymagała wnie-
sienia opłaty recyklingowej 

na rzecz Naro-
dowego Fun-
duszu Ochrony 
Ś r o d o w i s k a 
i Gospodarki 
Wodnej w jed-
norazowej wy-
sokości 500 
złotych. Spraw-
cy fałszowali 
dowód wpłaty 
takiej kwoty  
i bez proble-
mu rejestrowali 

auta jednocześnie przy-
właszczając sobie te pienią-
dze. Wstępnie szacuje się , 
że od początku roku mogło 
dojść do ponad 200 takich 
przypadków na łączną kwo-
tę co najmniej 100.000 zło-
tych. Czterem podejrzanym 
wśród, których jest trzech 
mężczyzn i jedna kobieta 
przedstawiono już zarzuty 
fałszowania dokumentów 
i przywłaszczenia gotówki 
za co grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. Sprawa 
jest rozwojowa.

Współpracujący ze 
sobą funkcjonariusze zaj-
mujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotyko-
wej Komendy Miejskiej 
i Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi wytypowali, iż 
w jednym z mieszkań 
na ulicy Paderewskiego  
w Łodzi może znajdować 
się uprawa konopi indyj-
skich. 8 września 2015 
roku pojechali pod wska-
zany adres, by potwierdzić 
swoje przypuszczenia. 
Drzwi otworzył im 33-let-
ni mężczyzna. Policjanci 

Łódź

Uprawiał 
marihuanę
Policjanci zatrzymali 33-latka, który w swoim 
mieszkaniu uprawiał konopie indyjskie.

od razu wyczuli charakte-
rystyczną woń marihuany. 
W jednym z pokoi zauwa-
żyli rozstawiony namiot,  
a w nim 50 krzaków kono-
pi indyjskich o wysokości 
od 75 do130 cm. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli 
rośliny oraz sprzęt po-
trzebny do ich uprawy. Za-
trzymali również 33-latka, 
który usłyszał już zarzuty. 
Za uprawę znacznej ilości 
konopi indyjskich grozi 
mu teraz kara nawet do 8 
lat pozbawienia wolności.

PAT

13 września skiernie-
wicka policja została po-
wiadomiona o włamaniach 
do dwóch sklepów w cen-
trum miasta. W jednym  
z nich sprawca po wyłama-
niu zamków ukradł pienią-
dze, karty do doładowań 
kont telefonicznych, bi-
lety autobusowe. Podczas 
próby drugiego włamania 
sprawcy nie udało się wy-
łamać drzwi wejściowych 
do sklepu. Policjanci 
przeglądając monitoring  
z okolicy jednego ze skle-
pów rozpoznali na nim 
mężczyznę, który miał 
w przeszłości podobne 
problemy z prawem. Na-
stępnego dnia funkcjona-
riusze zatrzymali na ul. 

Skierniewice

Włamania, 
kradzieże 
i narkotyki
31-letni mieszkaniec Skierniewic usłyszał zarzuty 
kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkoty-
ków.

Batorego wytypowanego 
mężczyznę, którym oka-
zał się 31-letni mieszka-
niec Skierniewic. Podczas 
przeszukania znaleźli przy 
nim folię z amfetaminą. 
Zatrzymany mężczyzna 
został następnego dnia 
przesłuchany - usłyszał 
trzy zarzuty dotyczące 
dokonania i usiłowania 
włamania oraz posiadania 
substancji odurzających. 
Za kradzież z włamaniem 
w myśl obowiązującego 
prawa grozi nawet do 10 
lat pozbawienia wolności, 
a za posiadanie narkoty-
ków – do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

PAT
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Panna 24.08-23.09
Przed tobą okres 

spokojnej pracy. 
Nie oglądaj się za 
siebie. Co było, 

już minęło. Warto wyciągnąć 
wnioski z błędów i porażek, 
aby ich w przyszłości nie po-
wielać. Dbaj o formę fizyczną 
i psychiczną poprzez aktyw-
ność na świeżym powietrzu, 
np. codzienne spacery lub jaz-
da na rowerze. Będziesz miał 
okazję do poznania ciekawych 
ludzi.    

Waga 24.09-23.10
Skoncentruj się 

bardziej i zmobili-
zuj, bo od tego, co 
postanowisz, zależeć 

będzie twoje dalsze życie za-
wodowe. Pomimo, że rywali-
zacja jest silna, to masz dużą 
szansę. Partnerowi życiowe-
mu okaż więcej cierpliwości i 
zrozumienia.

 

Skorpion 24.10-22.11
W nowych 

przedsięwzięciach 
kieruj się rachun-
kiem ekonomicz-

nym. Nie przegap nadarzającej 
się  okazji, by je zrealizować 
z sukcesem. Wówczas i two-

je finanse wyraźnie się po-
prawią. W relacjach part-
nerskich nie ma miejsca na 
nudę.

 

Strzelec 23.11-21.12
Więcej cier-

pliwości a twoje 
zalety i talent 
zostaną przez 

przełożonych docenione. 
Otrzymasz także propozycję 
współpracy, która da moż-
liwość przypływu pokaźnej 
gotówki. Spędzaj więcej 
wolnego czasu z osobami 
bliskimi twemu sercu.

 

Koziorożec 22.12-20.01
Nowe zadania 

podniosą poziom 
adrenaliny. Ale po-
dołasz tym przedsię-

wzięciom i poczujesz satys-
fakcję z tego, co robisz. Nie 
zadowala cię praca bez wy-
zwań. Wyjazd z rodziną to 
dobry sposób na zasłużony 
odpoczynek.

Wodnik 21.01-19.02
Ostatnio nie 

masz okazji do 
świętowania suk-
cesów. Być może 

należy więcej czasu po-
święcić na rozwój osobisty, 

poszerzanie horyzontów i 
zdobywanie wiedzy. Dbaj 
o zdrowie, któremu służy 
czynny wypoczynek i pozy-
tywne myślenie.

 

Ryby 20.02-20.03
Pojawią się 

trudności, lecz 
tym się nie zrażaj. 

Warto zerwać z rutyną. Pa-
miętaj o zachowaniu ostroż-
ności i czujności w swoich 
poczynaniach. Twoje tempo 
życia najwyraźniej przy-
spieszy. W wydatkach zale-
cana jest oszczędność.

Baran 21.03-20.04
Wszystko uło-

ży się po twojej 
myśli, jeśli tylko 
posłuchasz swo-

jego wewnętrznego głosu. 
Taki pomyślny obrót spraw 
spowoduje, że odnajdziesz 
w sobie radość życia. Do-
bry nastrój udzieli się także 
członkom rodziny. 

Byk 21.04-20.05
Żmudna i sys-

tematyczna praca 
zacznie cię nudzić. 
Ale nie rezygnuj 

z tego, co zapewnia ci do-
stateczną egzystencję. Być 
może warto zdobyć do-
datkowe kwalifikacje i się 

przebranżowić. Unikaj zbyt 
forsownych zajęć sporto-
wych. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Nowe podję-

ta działania oka-
żą się wyjątkowo 
owocne. Pokonasz 

dzielnie przeciwności losu. 
Jednak każdy organizm wy-
maga odpoczynku i nie lek-
ceważmy otrzymywanych 
sygnałów. Rodzinny wyjazd 
chociaż na kilka dni, to bar-
dzo dobry pomysł.

Rak 22.06-22.07
Sukces zarów-

no osobisty jak i 
zawodowy należy 
smakować powoli 
i cieszyć się nim 

jak najdłużej. Twoją mocną 
stroną są dobre relacje mię-
dzyludzkie. 

Lew 23.07-23.08  
W twoim życiu  

nastąpi wyraźne 
ożywienie, nie bę-
dziesz miał czasu na 

lenistwo czy smutek. Pracu-
jesz na swój autorytet, więc 
dbaj o to, by wzmacniały go 
przemyślane i trafne wybo-
ry. Z myślą o zdrowiu, nie 
przemęczaj organizmu.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Syn - prawnik mówi do swojego ojca, również prawni-

ka:
- Widzisz tato, ty tę sprawę Kowalskiego ciągnąłeś 

przez 20 lat, a ja ją załatwiłem po jednej rozprawie.
- Owszem synu, ale ja dzięki tej sprawie zapewniłem ci 

edukację i kupiłem dom...
  

Wchodzi Polak do sklepu w Wielkiej Brytanii. Oczywi-
ście nie zna angielskiego. Zwraca się do sprzedawcy (żeby 

być lepiej zrozumianym, sylabizuje)
- Pił-ka.
- ?????

- Pił-ka !!
Widząc, że sprzedawca nie rozumie, zaczyna poka-

zywać odbijanie piłki od podłogi, kopanie itp. W końcu 
sprzedawca się domyślił.

- Aaa, ball !!
- No widzisz, jaki Ty zdolny jesteś. To uważaj, teraz 

będzie trudniej
- Do-me-ta-lu.
  

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta.

- Staram się - wzdycha Pawełek - Ale mama i tak za-
wsze mnie znajdzie i wykąpie...

  
- Kochanie, pamiętasz że w sobotę jedziemy do mojej 

mamy?
- Tak, ale niestety szef kazał mi przyjść do pracy.

- Przecież ty masz własną działalność?
- Tak, ale w pracy jestem strasznym dupkiem.
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