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Praca dla grafika komputerowego 

Wymagania: 
znajomość programów: 

Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw 

Miejsce pracy:
Rawa Mazowiecka 

CV oraz portfolio prosimy przesyłać na adres: biuro@drukarnia-wam.eu 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Tomaszów Mazowiecki
Jechał pod prąd 
i doprowadził do wypadku
Kierujący autem jechał trasą S8 bez włączonych 
świateł, w dodatku pod prąd. Doprowadził do 
dwóch zderzeń. Szerzej str. 14.

Pierwszy kurs odbył 
się 18 listopada w siedzibie 
RIG. Wzięło w nim udział 
28 osób. Uczestnicy naj-
pierw przysłuchiwali się 
teorii, po to aby później 
przećwiczyć to w praktyce 

Bełchatów
Szkolenia 
z pierwszej pomocy
Bełchatowskie starostwo razem z Regionalną Izbą 
Gospodarczą zorganizowały cykl szkoleń z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
W szkoleniach mogą wziąć udział przedsiębiorcy.

zarówno z przytomnym, jak 
i nieuruchomionym pacjen-
tem. Przedsiębiorcy zdobyli 
wiedzę z zakresu zabezpie-
czania miejsca zdarzenia, 
postępowania w przypadku 

Szerzej str. 2

Rawa Mazowiecka

2015- rokiem 
Jana Długosza
1 grudnia 2015 r.  przypada 600. rocznica 
urodzin Jana Długosza. Z tej okazji 17 listo-
pada 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedago-
gicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konfe-
rencja metodyczna: „Jan Długosz-dziejopisarz,  
a także…”.     Szerzej str. 4.

Zima to okres, kiedy 
powinniśmy zachować na 
drodze wzmożoną ostroż-
ność, a także odpowiednio 
przygotować samochód do 

Bezpieczna jazda zimą
Zbliża się zima, a wraz z nią gorsze warunki dro-
gowe. Niskie temperatury, opady deszczu i śnie-
gu, mgły, oblodzenia i krótszy dzień – to przykłady 
czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
podczas jazdy. Zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym powinniśmy zachować szczególną 
ostrożność będąc za kierownicą.

jazdy – mówi Daria Kraw-
czak, Menadżer ds. Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy  
w Skanska. – Stosując się do 
kilku prostych zasad, może-
my uniknąć wypadku. 

Szerzej str. 7

Szerzej str. 8Pożyczki do 100 000 zł na 0%

Łódź
Odpowiedzą 
za dwa uprowadzenia
Funkcjonariusze zatrzymali sprawców dwóch 
uprowadzeń. Podejrzani więzili i maltretowali swo-
je ofiary. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wol-
ności. Szerzej str. 14.
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www.mluksus.pl

VAT8% 

Koncepcja zagospoda-
rowania terenu zielonego 
przy ul. Belzackiej, pomię-
dzy kortami tenisowymi,  
a krytą pływalnią powstała 
we wrześniu 2012 r. Prace 
na tym terenie rozpoczę-
ły się w maju ubiegłego 
roku. Wówczas wystarto-
wała budowa tzw. łącznicy 
pomiędzy al. Sikorskiego  
a ul. Belzacką. Oprócz dro-
gi wybudowano ścieżkę ro-
werową, nowe parkingi oraz 
ledowe oświetlenie. Pierw-

Piotrków Trybunalski

Kompleks 
sportowo-rekreacyjny
Zakończyły się prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Belzackiej. Dzieci i młodzież już mogą korzystać m.in. z nowoczesnego 
placu zabaw.

szy etap prac zakończył się 
późną jesienią 2014 roku. 

Drugi etap ruszył  
w tym roku i dobiegł końca 
w październiku. Od kilku 
tygodni rodzice oraz ich 
pociechy korzystają z li-
narium, siłowni terenowej, 
ścianki wspinaczkowej, pla-
cu wypoczynkowego, placu 
zabaw, trybuny boiska do 
piłki siatkowej, a zimą do-
datkowo do dyspozycji bę-
dzie górka saneczkowa.

- Obiekt jest monito-
rowany, aby czuwać nad 

bezpieczeństwem osób 
korzystających oraz stu-
dzić zapały osób chcących 
dewastować zainstalowa-
ny tutaj sprzęt - informują 
urzędnicy.

Po zrealizowaniu pro-
jektu, na powierzchni po-
nad hektara, powstał kom-
pleks sportowy, w skład 
którego wchodzą jeszcze: 
orlik, kryta pływalnia, kor-
ty tenisowe (wraz z halą 
balonową), skatepark oraz 
centrum rekreacyjno-reha-
bilitacyjne.

Pierwszy kurs odbył 
się 18 listopada w siedzibie 
RIG. Wzięło w nim udział 
28 osób. Uczestnicy naj-
pierw przysłuchiwali się 
teorii, po to aby później 
przećwiczyć to w praktyce 
zarówno z przytomnym, jak 
i nieuruchomionym pacjen-
tem. Przedsiębiorcy zdobyli 
wiedzę z zakresu zabezpie-
czania miejsca zdarzenia, 
postępowania w przypadku 

Bełchatów

Szkolenia 
z pierwszej pomocy
Bełchatowskie starostwo razem z Regionalną Izbą Gospodarczą zorganizo-
wały cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
W szkoleniach mogą wziąć udział przedsiębiorcy.

zaburzeń przytomności, za-
wału, oparzeń, krwawień, 
czy złamań.

- Takie szkolenia powo-
dują, że ludzie stają się bar-
dziej śmiali i odważniejsi  
w sytuacji zagrożenia życia 
– mówi jedna z ratowniczek 
prowadzących szkolenia.

Polskie prawo nakła-
da na świadka zdarzenia 
obowiązek powiadomie-
nia o nagłym zagrożeniu 

zdrowotnym pogotowia 
ratunkowego lub innych 
służb ratowniczych, a tak-
że udzielenia pierwszej po-
mocy poszkodowanemu, 
dlatego starostwo zachęca 
do udziału w kolejnych za-
jęciach. W najbliższych 
miesiącach przeszkolone 
zostaną jeszcze dwie grupy 
przedsiębiorców.
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OPTYKAlicja Krasoń

- BEZPŁATNE 
  komputerowe badanie wzroku
- okulary 
  i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

www.optyk-piotrkow.pl

ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51

ul. Słowackiego 87/89
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konferencja skierowana 
była do nauczycieli biblio-
tekarzy, nauczycieli języka 
polskiego, historii wszyst-
kich typów szkół i innych 
zainteresowanych tą tema-
tyką. 

W czasy Jana Długo-
sza wprowadzili uczestni-
ków konferencji uczniowie  
z Gimnazjum nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej prezentu-
jąc przybyłym interpreta-
cję ,,Kronik" Jana Długo-
sza. Następnie Małgorzata 
Wrzodak – konsultant ds. 
edukacji polonistycznej i bi-
bliotek WODN w Skiernie-

Rawa Mazowiecka

2015- rokiem 
Jana Długosza
1 grudnia 2015 r.  przypada 600. rocznica urodzin Jana Długosza. Z tej oka-
zji 17 listopada 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazo-
wieckiej odbyła się konferencja metodyczna: „Jan Długosz-dziejopisarz,  
a także…”.     

wicach zapoznała zebranych 
z biografią i działalnością 
tego znakomitego polskie-
go historyka i kronikarza.                                                                                            
Na zakończenie konferen-
cji nauczyciele  na papierze 

czerpanym, przygotowa-
nym przez rawską książni-
cę, ozdobili swój inicjał.

Małgorzata Piekut 
Biblioteka Pedagogicz-

na 
w Rawie Mazowieckiej

Turniej, który odbył się 
21 i 22 listopada br. został 
zorganizowany przez Piotr-
kowskie Stowarzyszenie 
HDK ,,KRWINKA” z oka-
zji Dni Honorowego Krwio-
dawstwa.

Pierwszego dnia tur-
nieju rywalizowały ze sobą 
drużyny w kategorii U-8. 
Pierwsze miejsce zajął RAP 
Radomsko, drugie miejsce 
– Włókniarz Moszczenica  
a trzecie miejsce – Szczer-
biec Wolbórz. Ponadto 
tego dnia odbył się mecz 
pokazowy pomiędzy Funk-
cjonariuszami KM PSP z 
Piotrkowa Tryb. i Fundacji 
„VOTUM”. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem stra-
żaków 11:3. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju MVP 

Sulejów

III Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej
W Sulejowie odbył się dwudniowy turniej piłki nożnej, zorganizowany pod 
hasłem ,,Krwiodawcy – Dzieciom”.

został Igor Wnukiewicz 
(Włókniarz Moszczenica). 
Najlepszym strzelcem oka-
zał się Bartłomiej Wysocki 
(RAP Radomsko). W kate-
gorii najlepszy bramkarz 
zwyciężył Dawid Szewczyk 
(Szczerbiec Wolbórz), a naj-
młodszym zawodnikiem 
okazał się Oliwier Jędrzej-
czyk (Polonia Piotrków 
Tryb.) 

Drugiego dnia rywa-
lizowały ze sobą drużyny  
w kategorii U-12. W tej ka-
tegorii zwyciężył Skalnik 
Sulejów. Na podium znaleź-
li się również: ZSG w Sule-
jowie (2 miejsce) i Polonia 
Piotrków Tryb. (3 miejsce). 
Dodatkowym elementem 
turnieju był mecz pokazowy 
pomiędzy funkcjonariusza-
mi KM Policji z Piotrkowa 

Tryb. i funkcjonariuszami 
Aresztu Śledczego z Piotr-
kowa Tryb. Mecz zakończył 
się zwycięstwem służby 
więziennej 3:2. Tego dnia 
najlepszym zawodnikiem 
turnieju MVP okazał się 
Adrian Staszewski (Skalnik 
Sulejów). Najlepszy strzelec  
to Natan Zieliński (Polonia 
Piotrków Tryb.). Najlepszy 
bramkarz – Dawid Kowal-
ski (ZSG Sulejów) a naj-
młodszy zawodnik – Julia 
Lubicka (IKS Inowłódz).

Współorganizatorami 
turnieju byli: Urząd Miasta 
i Gminy Sulejów, OZPN  
w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Narodowe Centrum 
Krwi. Impreza odbyła się 
pod Honorowym Patrona-
tem Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz Burmi-
strza Sulejowa.

Foto: Karolina Łuczyńska
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Dla poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców 
porą wieczorową należy 
zgłaszać brak oświetlenia 
celem naprawy usterek. 
Podając informacje o awa-
rii należy podać dokładny 
adres posesji, przed którą 
znajduje się słup z lampą, 
nazwisko i imię zgłaszają-

Prace konserwacyjne 
oświetlenia ulicznego
Oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Sulejów stanowią ciągi lamp 
rozmieszczone wzdłuż ulic. W najbliższym czasie planowana jest budowa no-
wych ciągów ze względu na intensywną rozbudowę osiedli mieszkaniowych  
na terenie gminy.

cego  oraz opis awarii.
Miejski Zakład Komu-

nalny w Sulejowie infor-
muje, że awarie oświetlenia 
ulicznego dla terenu mia-
sta i gminy Sulejów należy 
zgłaszać od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7 
– 15 pod numerem telefo-
nu 44 6162-187. Naprawy 

będą realizowane w opar-
ciu o instrukcje współpracy  
z  Zakładem Energetycz-
nym, a planowane wyjazdy 
konserwacyjne  odbywają 
się we wtorki i piątki. W ra-
zie pytań i wątpliwości pro-
simy bezpośrednio zgłaszać 
problemy do Transportu                          
i Oczyszczania Miasta. Pra-
ce konserwacyjne Miejski 
Zakład Komunalny prowa-
dzi w oparciu o zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Sule-
jowie.

Miejski Zakład Komu-
nalny będzie organizował  
i koordynował „Akcje Zima 
2015/2016”. W porozumie-
niu z Urzędem Miejskim 
będzie prowadził zimowe 
utrzymanie dróg na terenie 
miasta.

Telefon czynny od po-
niedziałku do piątku to 44 
6162 187, telefony czynne 
całodobowo i w dni świą-
teczne to 797 712 507 oraz 
797 712 512.

Miejski Zakład Ko-
munalny podaje do wia-
domości telefony zgłosze-
niowe do przyjęć zgłoszeń  
w sprawie awarii wodocią-
gowo – kanalizacyjnych. 
Można je zgłaszać codzien-
nie pod numerem telefonu 
446162 163 w godzinach  
7 – 15 oraz całodobowo  
w dni świąteczne 506 070 
734 oraz 513 169 385.

Urządzenia napędowe i elementy suwnic

Borysław 59, 96-130 Głuchów
607 404 741, tel./fax: 46 813 70 13

e-mail: promed.r@wp.pl

Oferujemy:
- przekładnie zębate 
  i motoreduktory - części zamienne
- przekładnie do suwnic
- sprzęgła (ASz, ASg, SE)
- koła jezdne
- zestawy kołowe
- hamulce szczękowe
- krążki linowe
- zblocza
- silniki elektryczne
- remonty przenośników

Remonty, regeneracja, 

dorabianie części

HIV to ludzki wirus upo-
śledzenia (niedoboru) odpor-
ności. Może wywołać zespół 
nabytego upośledzenia od-
porności – AIDS. Ze wzglę-
du na skalę zakażeń i tempo 
rozprzestrzeniania się wirusa 
epidemia HIV/AIDS jest jed-
nym z priorytetowych zagad-
nień zdrowia publicznego.

U każdego z pacjentów 
zakażenie HIV postępuje 
inaczej. Schorzenie to wyma-
ga natychmiastowego działa-
nia a leczenie jest dożywot-
nie. Ale warto zaznaczyć, że 
im szybciej zostanie wirus 
wykryty, tym większe praw-
dopodobieństwo na dłuższe 
życie. Szacuje się, że 30-35 
tys. Polaków jest zakażonych 
HIV, a 50% z nich o tym nie 
wie i może nieświadomie za-
każać. Wirus może być prze-
noszony drogą płciową lub 
poprzez transfuzję zakażonej 
krwi, używanie igieł zanie-

Bezpłatne testy na HIV
Od 20 do 27 listopada obchodzony jest Europejski Tydzień Testowania w kie-
runku HIV.

czyszczonych krwią zaka-
żonych osób, przez łożysko 
lub krew w trakcie porodu 
(zakażenie okołoporodowe), 
a także z mlekiem matki.

Zakażenie wirusem HIV 
można potwierdzić poprzez 
wykonanie specjalistycznych 
testów. Od 20 do 27 listopada 
podczas Europejskiego Tygo-

dnia Testowania w kierunku 
HIV w wielu punktach kon-
sultacyjno-diagnostycznych 
w całej Polsce można wyko-
nać badanie w kierunku HIV 
anonimowo i bezpłatnie oraz 
skorzystać z poradnictwa nt. 
HIV/AIDS. Szczegółowe in-
formacje na stronie Minister-
stwa Zdrowia.

REKLAMA

REKLAMA
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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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Bełchatów, ul. Kościuszki 10

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

Zapraszamy do naszych sklepów:

29zł

29zł

49zł

49zł

49zł

59zł

59zł

39zł

39zł

69zł

OBUWIE

Zima to okres, kiedy po-
winniśmy zachować na dro-
dze wzmożoną ostrożność,  
a także odpowiednio przy-
gotować samochód do jaz-
dy – mówi Daria Krawczak, 
Menadżer ds. Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy w Skan-
ska. – Stosując się do kilku 
prostych zasad, możemy 
uniknąć wypadku. Szcze-
gólnie, że mamy teraz czas, 
kiedy drastycznie pogar-
szają się warunki atmosfe-
ryczne i drogowe, wcześnie 
zapada też zmrok. Jak wiele 
zależy od nas, pokazują po-
licyjne statystyki. Za 82% 
wszystkich ubiegłorocznych 
wypadków winę ponosili 
kierujący. Z tego, jak podaje 
policja dwie główne przy-
czyny to: niedostosowanie 
prędkości do warunków 

Bezpieczna jazda zimą
Zbliża się zima, a wraz z nią gorsze warunki drogowe. Niskie temperatury, 
opady deszczu i śniegu, mgły, oblodzenia i krótszy dzień – to przykłady 
czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy. Zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym powinniśmy zachować szczególną ostrożność 
będąc za kierownicą.

ruchu (26,1%) oraz nieprze-
strzeganie pierwszeństwa 
przejazdu (26,8%). 

Firma Skanska S.A. 
przygotowała dla kierow-
ców prosty dekalog poru-
szania się po drogach zimą.  
- W szczególności powin-
niśmy zadbać o wymianę 
opon, odśnieżenie pojazdu 
przed jazdą, wolniejszą jazdę  
i właściwe zachowanie, gdy-
by zdarzyło nam się wpaść 
w poślizg. Zimą na lodzie 
droga hamowania jest nawet 
10-krotnie dłuższa niż la-
tem. Tymczasem przyczyną 
wielu poważnych wypad-
ków jest brak zachowania 
bezpiecznego odstępu do 
poprzedzającego nas samo-
chodu. Jadąc z prędkością 50 
km/h nasza droga hamowa-
nia na suchym asfalcie bę-
dzie wynosiła 26 m, podczas 

gdy przy tej samej prędkości 
na mokrej nawierzchni za-
trzymamy się po 33 m, na 
ośnieżonej drodze dopiero 
po 45 m, a w warunkach 
gołoledzi nasza droga ha-
mowania wyniesie aż 110 
m – wyjaśnia Daria Kraw-
czak. Dlatego prowadząc 
samochód, najlepiej wybrać 
przed sobą charakterystycz-
ny stały punkt przy drodze 
(np. znak, słupek kilome-
trowy, drzewo). W chwili, 
gdy ten punkt minie poprze-
dzające nas auto, zacznijmy 
liczyć upływające sekundy. 
Następnie, jeśli sami minie-
my wybrany punkt zanim 
upłyną 2 sekundy, oznacza 
to, że jesteśmy za blisko  
i musimy zwiększyć odstęp. 
Odległość, jaką samochód 
może pokonać w ciągu 
wspomnianych 2 sekund, 

to absolutne minimum bez-
piecznego odstępu (na su-
chej nawierzchni asfaltowej 
i przy optymalnych warun-
kach drogowych). Jeśli wa-
runki atmosferyczne ulegną 
pogorszeniu (mgła, deszcz), 
to powinniśmy zwiększyć 
odstęp od poprzedzające-
go pojazdu do co najmniej 
4-5 sekund. Natomiast na 
ośnieżonej i oblodzonej na-
wierzchni musi on być na-
wet dziesięciokrotnie więk-
szy.

Przypomnijmy, że we-
dług danych Komendy 
Głównej Policji w ubiegłym 
roku na polskich drogach 
doszło do niemal 35 tys. wy-
padków, w których zginęły 
3 202 osoby. Z zimowych 
miesięcy najbardziej niebez-
pieczny był grudzień, kiedy 
miało miejsce prawie 3,3 tys. 
wypadków, a śmierć ponio-
sły 323 osoby. Pod względem 
liczby zabitych grudzień był 
drugim najtragiczniejszym 
miesiącem ubiegłego roku. 

MAT na podst. materia-
łów ze Skanska S.A. 
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To będzie wyjątkowy, 
gorący, pełen wzruszeń, an-
drzejkowy koncert, który 
uświetnią kultowe przeboje 
oraz piosenki z najnowszej 
płyty zespołu CZERWO-
NYCH GITAR.

Bilety do nabycia
- HALA ENERGIA,
- Empik
- oraz 
  na www.kupbilety.net

To już „Złoty Jubileusz” 
legendy Polskiej muzyki bigbitowej!
Z tej okazji w niedzielę 
29 listopada o godzinie 
18-tej w Bełchatowskiej 
Hali Energia, wystąpią 
laureaci Plebiscytu na 
najpopularniejszy Pol-
ski Zespół XX wieku - 
CZERWONE GITARY!

DARIAH-PL to naj-
większe w historii polskiej 
humanistyki konsorcjum 
naukowe. Przyjęcie do DA-
RIAH-ERIC dla polskich 
badaczy oznacza dostęp do 
europejskich badań i no-
woczesnej infrastruktury. 
Decyzja została podjęta na 
Zgromadzeniu Ogólnym 
DARIAH-ERIC w Berlinie. 

Polska w DARIAH-ERIC
Polskie konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL zostało przyjęte do eu-
ropejskiej infrastruktury badawczej DARIAH-ERIC.

Procedury przyjęcia konsor-
cjum do europejskiej sieci 
rozpoczęły się w czerwcu 
2015 r. Wtedy Rada Mini-
strów wyraziła zgodę na 
przystąpienie DARIAH-PL 
do międzynarodowego po-
rozumienia.

DARIAH-ERIC skła-
da się obecnie z piętnastu 
państw-założycieli. W skład 

konsorcjów poszczególnych 
krajów weszły najbardziej li-
czące się instytucje europej-
skie. Krajem gospodarzem 
jest Francja. Decyzja Zgro-
madzenia Ogólnego ozna-
cza włączenie się polskich 
badaczy w badania między-
narodowe oraz możliwość 
skorzystania z doświadczeń 
i technik innych państw.

Głównymi czynnikami, 
które miały wpływ na zmia-
nę cen w październiku 2015 
r. (w relacji do września), 
były oczekiwane przez MG 
wzrosty cen odzieży i obu-
wia (o 3,3 proc.) oraz żyw-
ności (o 0,4 proc.), a także 

Inflacja 
w październiku
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 
2015 r. wzrosły o 0,1 proc. względem września 2015 r. W porównaniu z paź-
dziernikiem 2014 r. były zaś niższe o 0,7 proc.

spadek cen transportu, o 1,3 
proc.

Analitycy Ministerstwa 
Gospodarki oczekują, że  
w listopadzie 2015 r. ceny 
powinny wzrosnąć o 0,1 
proc. Prognozują ponadto 
dalszy wzrost cen żywności, 

a także stabilizację cen w 
transporcie. Roczny wskaź-
nik inflacji w listopadzie po-
winien wynieść (minus) -0,4 
proc.

Źródło MG

REKLAMA



Wieści 9
www.gazeta-wiesci.pl W Relacje

Organizatorami Klesz-
czowskich Dni Przedsię-
biorczości były: Fundacja 
Rozwoju Gminy Kleszczów 
oraz Bełchatowsko Klesz-
czowski Park Przemysłowo 
Technologicznym Sp. z o.o. 
Organizatorzy podzielili 
spotkanie na dwa, nieza-
leżne bloki tematyczne.  
W czwartek w auli Solparku 
zgromadzili się przedstawi-
ciele mikroprzedsiębiorstw 
oraz ci, którzy w niedale-
kiej przyszłości planują za-
łożenie własnej działalno-
ści. Piątek zaś był dniem dla 
przedsiębiorców doświad-
czonych, prowadzących 
średnie i duże firmy. Dzięki 
takiemu podziałowi, osoby 
zainteresowane konferencją 
miały możliwość wyboru 
tematyki spotkania.

Istotnym naszym zda-
niem było to, że przyszli in-
westorzy uzyskali informa-
cje o sposobie pozyskiwania 
środków na prowadzenie 
własnej działalności gospo-
darczej oraz odpowiedź,  
w jaki sposób składać 
wnioski o dotacje. Przed-
stawiciele Bełchatowsko 
Kleszczowskiego Parku 
Przemysłowego oraz Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie przekazali 
zainteresowanym cenne 
wskazówki na temat prowa-
dzenia własnego biznesu. 
Ponadto przyszli przedsię-
biorcy mogli dowiedzieć 
się, czy posiadają predys-
pozycje do kierowania fir-
mą oraz nabyć informacje 

o kolejnych inicjatywach 
podejmowanych w celu 
propagowania teoretycznej 
i praktycznej wiedzy w tej 
dziedzinie. Już w nadcho-
dzącym roku w ramach per-
spektywy budżetowej 2014-
2020 wdrożony zostanie 
program, który ma na celu 
kompleksowe wsparcie osób 
rozpoczynających własną 
działalność gospodarczą. 
Będą to m.in. dotacje dla 
nowo powstających przed-
siębiorstw, a także wsparcie 
finansowe na realizowa-
nie bieżących wydatków, 
powstałych wskutek pro-
wadzenia firmy. Ponadto 
zaplanowano szkolenia, 
mające na celu przygotowa-
nie do bycia przedsiębiorcą 
i inwestorem. Dzięki spe-
cjalistycznym warsztatom 
będzie można uzyskać wie-
dzę, tym samym podnieść 
kwalifikacje, które są nie-
zbędne dla osób zamierza-
jących prowadzić własną 
działalność gospodarczą.

Konferencja rozpoczęła 
się od licznych wystąpień i 
przemówień zaproszonych 
gości. Spośród nich, wśród 
wielu, dostrzegliśmy Grze-
gorza Gryczkę, wicestaro-
stę Powiatu Bełchatowskie-
go, Kazimierza Hudzika 
sekretarza Gminy Klesz-
czów, którzy w swoich wy-
stąpieniach zachęcali do 
podejmowania działalności 
gospodarczej, jednocześnie 
deklarując daleko idące 
wsparcie ze strony swoich 
instytucji. W tę atmosferę 

wpisał się swoją wypowie-
dzią Michał Mazur, Prezes 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, który wskazał 
na konieczność harmonij-
nego rozwoju gminy, ak-
centując jednocześnie wagę 
prawidłowych relacji inwe-
storskich.

- Naszym podstawo-
wym kierunkiem działania 
jest taka relacja z inwesto-
rami, która zapewni nam 
pozyskanie tych z nich, 
którzy spełnią nasze ocze-
kiwania na uczynienie  
z gminy Kleszczów gminy 
nastawionej na rozwiąza-
nia nowoczesne i innowa-
cyjne. A żeby tak się stało, 
musimy gminę stosownie 
promować i działać tak, 
aby o gminie nie było gło-
śno tylko w Polsce, ale i za 
granicą – podkreślił Prezes 
Mazur. Jako strategiczny, 
prezes podkreślił program 
Pro Eco. W ramach działań 
zmierzających do skutecz-
nej rekultywacji otoczenia, 
podniesienia jakości życia 
i weryfikacji parametrów 
środowiskowych możliwe 
są znaczące dofinansowa-
nia z programu BIOSTRA-
TEG, na który nabór od-
będzie się na wiosnę 2016, 
oraz funduszy norweskich. 
FRGK będzie organizato-
rem działań w ramach tych 
projektów. 

- Zapraszamy szczegól-
nie wszystkich inwestorów, 
którzy wytwarzają ekolo-
giczne produkty lub cha-
rakteryzują się przyjazną 

Kleszczów

Synergia przede wszystkim
W ramach 8. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kleszczowie 
odbyła się dwudniowa konferencja dla przyszłych przedsiębiorców, firm z 
sektora MMŚP oraz przedstawicieli dużych koncernów. 19-20.11.2015 r. boga-
ta oferta programowa, do sal konferencyjnych Solparku Kleszczów, przycią-
gnęła ponad sto osób.  

środowiskowo technolo-
gią. Tacy przedsiębiorcy są 
szczególnie miło widziani 
na terenie naszej gminy - 
dodał.  

Prezes Mazur poinfor-
mował zebranych o wy-
różnieniu, jakie ostatnio 
otrzymała Fundacja. Dzięki 
prezentacji „Wysoki stan-
dard życia magnesem dla 
inwestycji”, odbywającej 
się w bloku tematycznym 
„Rozwój gmin poprzez in-
westycje”, Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów 
otrzymała prestiżową 
statuetkę Lider Rozwoju 
Regionalnego 2015. Na-
groda została przyznana 
w ramach odbytego ostat-
nio III Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości, który 
w tym roku odbywał się  
w Łodzi. Wiodącym tema-
tem Kongresu była synergia 
pomiędzy światem nauki  
a przedsiębiorcami. Kwestie 
te Prezes Mazur podkreślał 
również na Kleszczowskich 
Dniach Przedsiębiorczości. 
Michał Mazur zwracając się 
do przedsiębiorców obec-
nych na sali stwierdził: 

- Jesteście Państwo  
w dobrym towarzystwie. 
Już samo przybycie na na-
sze spotkanie dobrze rokuje. 
Świadczy bowiem o tym, że 
jesteście i chcecie być Pań-
stwo przedsiębiorczymi. 
Zamierzamy wam w tym po-
stanowieniu pomagać.

Prezes FRGK zapraszał 
do zapoznania się z pełną 
ofertą przybyłych firm do-
radczych. Nam szczególnie 
podobała się ciekawa oferta 
współpracy z przedsiębior-
cami, jaką przedstawiła Po-
litechnika Łódzka. Bogata 
w konkretne osiągnięcia 

prezentacja multimedialna 
przybliżyła uczestnikom 
konferencji cele i założenia 
swego rodzaju barteru mię-
dzy Politechniką a firma-
mi. Według tej propozycji, 
przedsiębiorcy mogą zlecać 
uczelni projekty do wyko-
nania, wspólnie osiągając 
postawione cele, pozysku-
jąc w zamian zdolnych 
ludzi na staże zawodowe  
w swoich firmach.

Bardzo ciekawą ofertę 
współpracy zapropono-
wała Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów (FRGZ), 
prezentując cele projektu 
JEREMIE, które w skrócie 
można przedstawić w spo-

sób następujący: w ramach 
utworzonego funduszu po-
wierniczego, którego tzw. 
managerem projektu jest 
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, FRGZ udziela nisko 
oprocentowanych pożyczek 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub dla już ist-
niejących firm na finanso-
wanie ich rozwoju.

W ramach podsumo-

wania Kleszczowskich 
Dni Przedsiębiorczości od-
był się panel dyskusyjny,  
w którym skupiono się na 
idei tworzenia klastrów  
z firm prowadzonych w na-
szym regionie. Paneliści za-
stanawiali się nad tym, jak 
tworzyć formalną i niefor-
malną sieć powiązań pomię-
dzy producentami, ich do-
stawcami i odbiorcami. Jak 
tworzyć intensywny prze-
pływ informacji i wiedzy 
pomiędzy firmami, dbając 
zarazem o wysoki poziom 
jednoczesnej konkurencji, 
nie rezygnując z wzajemnej 
kooperacji. Okazją do licz-
nych indywidualnych roz-

mów był lunch biznesowy, 
który stał się faktycznym 
podsumowaniem imprezy. 
Z rozmów z uczestnikami 
wiemy, że uznali oni inicja-
tywę odbywania tego typu 
spotkań za bardzo udaną  
i chcieliby jej kontynuacji, 
co organizatorom poddaje-
my pod rozwagę.

IT
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Zmiana alimentów może 
polegać zarówno na 
ich podwyższeniu, jak 
i obniżeniu. W każdym 
przypadku jest to jednak 
„sprawa o alimenty”. 
Z wnioskiem o zmia-
nę np. o podwyższenie 
ustalonego stosunku 
alimentacyjnego może 
wystąpić jedna ze stron 
do sądu właściwego dla 
miejsca zamieszkania 
małoletnich. Zgodnie  
z art. 138 KRIO z pozwem o podwyższenie ali-
mentów można wystąpić w sytuacji, w której na-
stąpiła zmiana stosunków. 

Przywołana zmiana stosunków jest warunkiem 
dochodzenia podwyższonych alimentów i może ona 
dotyczyć wzrostu usprawiedliwionych potrzeb upraw-
nionego oraz zwiększenia się możliwości zarobkowych 
zobowiązanego. Warunkiem jest również to, że dotych-
czas zasądzona kwota alimentów nie zaspokaja w cało-
ści usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Należy 
również zwrócić uwagę na to, że sam wzrost możliwo-
ści zarobkowych zobowiązanego nie przesądza o możli-
wości i zasadności skutecznego wniesienia powództwa  
o podwyższenie alimentów. 

Sąd dokonując oceny tego, czy zostały spełnione 
przesłanki podwyższenia alimentów dokona oceny 
stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wy-
roku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym  
w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Ocena ta doty-
czy zakresu zarówno potrzeb uprawnionego, czyli wy-
kazania ile kosztuje utrzymanie uprawnionego, czyli 
podstawowych potrzeb uprawnionego jak wyżywienie, 
ubranie czy edukacja, ale i zakresu potrzeb, które nie 
są zaspokojone a mogłyby być z uwagi na możliwości 
zarobkowe zobowiązanych. Sąd oceni również upływ 
czasu pomiędzy wydaniem pierwszego wyroku, a datą 
złożenia powództwa o podwyższenie alimentów. Ty-
tułem przykładu zmiany sytuacji można wskazać na 
zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego związanych z wydatkami na leczenie, 
rehabilitację, wyjazd na studia, czy też zwiększeniem 
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia 
stałej opieki pielęgnacyjnej. Z kolei przykładem zmia-
ny sytuacji, wpływającej na obniżenie obowiązku ali-
mentacyjnego może być choroba dłużnika, konieczność 
realizacji obowiązku alimentacyjnego względem dziec-
ka z nowego związku, utrata pracy w konsekwencji 
zwolnień grupowych. W pozwie okoliczności te należy 
przytoczyć, opisać i uzasadnić. Opisując sytuację ma-
łoletniego należy odnieść się do konkretnych sytuacji 
i potrzeb oraz wydatków, które są uzasadnione w celu 
zapewnienia mu rozwoju adekwatnego do jego zdrowia, 
możliwości intelektualnych i emocjonalnych zestawia-
jąc je z możliwościami zarobkowymi zobowiązanych.  
Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 26 marca 1969 r., III 
CRN 54/69: „Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do 
zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku 
alimentacyjnego w myśl art. 138 k.r.o., należy brać pod 
uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmia-
nie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych  
i majątkowych stron.”

Adwokat Agnieszka Bienias

Ekspert radzi
Jak podwyższyć 

alimenty na dzieci

W Polsce zachorowania 
na grypę odnotowuje się  
w okresie od październi-
ka do kwietnia następnego 
roku, przy czym szczyt za-
chorowań przypada między 
styczniem a marcem. Grypy 
nie można lekceważyć, po-
nieważ dla niektórych osób 
z przewlekłymi choroba-
mi – np. z chorobami serca, 
płuc, cukrzycą może ona 
stanowić poważne zagro-
żenie dla zdrowia, a nawet 
życia bez względu na wiek 
– zwłaszcza dla osób z gru-
py podwyższonego ryzyka. 
Objawy grypy są bardzo 
nasilone. Rano bolą mięśnie  
i stawy a po kilku godzinach 
ma się już wysoką gorączkę. 
Tym objawom grypy często 
towarzyszy suchy, męczący 
kaszel. Grypa to ostra cho-
roba zakaźna wywoływana 
przez wirus grypy, który 
atakuje drogi oddechowe. 

Sezon na grypę
Jesienno-zimowa aura niestety sprzyja wzrostowi zachorowań na grypę. Nie powinniśmy jej bagatelizo-
wać. Powikłania pogrypowe mogą być naprawdę bardzo poważne.

Grypą możemy się zarazić 
poprzez kontakt bezpośred-
ni lub drogą kropelkową. 
Dlatego bardzo ważne jest 
zachowanie odpowiedniej 
higieny. Przede wszystkim 
bardzo często powinniśmy 
myć ręce, a zwłaszcza je-
śli spędzamy dużo czasu  
w miejscach, gdzie przeby-
wa dużo osób, jak sklepy, 
środki transportu publiczne-
go, itp.

Poza wirusem grypy ist-
nieje wiele innych wirusów, 
które powodują objawy po-
dobne do grypy. W związku 
z tym, aby stwierdzić lub 
wykluczyć chorobę, najle-
piej wykonać badania labo-
ratoryjne w  stacji sanitar-
no-epidemiologicznej lub 
tzw. szybki test przyłóżko-
wy, który można wykonać 
w trakcie wizyty w gabine-
cie lekarskim.

Grypy nie powinniśmy 
bagatelizować, powinniśmy 

ją wyleżeć. Niedoleczo-
na grypa daje powikłania, 

dlatego najlepiej zostać  
w domu przynajmniej przez 
tydzień.REKLAMA
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Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:

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

1. Święci codziennego użytku    Szymon Hołownia
2. Jak to robię     Ewa Drzyzga 
3. Ja Fronczewski    Piotr Fronczewski
4. Wariatka z Komańczy   Maria Nurowska
5. Masa o bosach polskiej mafii  Jarosław Sokołowski
6. 70 cudów Chin    
7. Dzieje duszy     św. Teresa od dzieciątka Jezus
8. Kurs rysowania. Podstawowe techniki
9. Świąteczne przepisy siostry Anastazji
10. Ewangelia 2016. Droga prawda życie. św. Paweł

Warto zobaczyć
Listy do M. 2

Cztery lata po spekta-
kularnym sukcesie „Listów 
do M.” bohaterowie najpo-
pularniejszej komedii wy-
świetlanej w polskich ki-
nach w ciągu ostatnich 25 
lat powracają. „Listy do M. 
2” mają w sobie wszystko 
to, za co pierwszy film po-
kochały miliony Polaków – 
światowy poziom realiza-
cyjny, wciągającą historię, 
błyskotliwy humor, praw-
dziwe wzruszenia, prze-
bojową ścieżkę dźwiękową 
i jeszcze więcej gwiazd  
w obsadzie. A w niej m.in. 
Maciej Stuhr, Roma Gąsio-
rowska, Tomasz Karolak, 
Agnieszka Dygant, Piotr 
Adamczyk, Maciej Za-
kościelny, Marta Żmuda-
-Trzebiatowska, Magdale-
na Lamparska, Agnieszka 
Wagner, Wojciech Malaj-
kat, Katarzyna Zielińska, 
Paweł Małaszyński, Mar-
cin Perchuć, Katarzyna 
Bujakiewicz, Piotr Gło-

wacki, Nikodem Rozbicki 
i Małgorzata Kożuchowska 
w pierwszej od lat roli na 
dużym ekranie. Komedia 
jeszcze bardziej roman-
tyczna, wyprodukowana 
przez TVN, trafi do kin 
w całej Polsce 13 listopa-
da. Od wydarzeń znanych 
z „Listów do M.” minęły 
równo cztery lata i wszyscy 
bohaterowie przygotowują 
się do kolejnej Wigilii. Mi-
kołaj (Maciej Stuhr), który 
znalazł szczęście u boku 
Doris (Roma Gąsiorow-
ska), wciąż nie może zde-
cydować się na oświadczy-
ny, co prowokuje jego syna 
Kostka (Jakub Jankiewicz) 
do obmyślenia sprytnej, 
świątecznej intrygi z pier-
ścionkiem zaręczynowym 
w tle. Małgosia (Agnieszka 
Wagner) i Wojtek (Woj-
ciech Malajkat) adoptowali 
Tosię (Julia Wróblewska), 
ale teraz, tuż przed Bożym 
Narodzeniem, ich rodzina 

musi zmierzyć się wspólnie 
z nową, trudną sytuacją, 
związaną ze zdrowiem 
Małgosi. Karina (Agniesz-
ka Dygant) – obecnie wzię-
ta pisarka i Szczepan (Piotr 
Adamczyk) – teraz tak-
sówkarz, rozstali się, lecz 
ich ścieżki nieustannie się 
przecinają. Związek Bet-
ty (Katarzyna Zielińska)  
i „niegrzecznego” Mikoła-
ja Mela (Tomasz Karolak) 
nie przetrwał próby czasu, 
Betty wychowuje ich synka 
Kazika z nowym partnerem 
Karolem (Marcin Perchuć). 
Czy Mel zdoła udowodnić, 
że zasługuje na miłość syna 
i stać się dla Kazika praw-
dziwym superbohaterem? 
Wladi (Paweł Małaszyń-
ski) wciąż kieruje Agen-
cją Mikołajów, wspierany 
przez niezawodną Larwę 
(Katarzyna Bujakiewicz)  
i nową pracownicę – Mag-
dę (Magdalena Lampar-
ska), która mocno namie-

sza w związku 
p o p u l a r n ego 
muzyka Redo 
(Maciej Za-
k o ś c i e l n y )  
i Moniki (Mar-
ta Żmuda-
-Tr zebia t ow-
ska). Rodzice 
( M a ł g o r z a t a 
Kożuchowska, 
W a l d e m a r 
B ł a s z c z y k ) 
zmagają się ze 
zbuntowanym 
n a s t o l e t n i m 
synem, konte-
stującym Wi-
gilię. Bohate-
rowie „Listów 
do M. 2” w re-
żyserii Macieja 
Dejczera będą 
rozśm ieszać, 
wzruszać, in-
spirować wi-
dzów do tego, 
by uwierzyli, 
że w święta 
wszystko jest 
możliwe i że to 
właśnie miłość 
jest najlepszym 
prezentem pod 
choinkę.

Kobiety w islamie. 
Miłość w życiu muzułmanek

„Kobiety w islamie” to 
owoc podróży autorki przez 
Indie, Pakistan i Bangladesz 
w poszukiwaniu prawdy  
o miłosnym i erotycznym 
życiu islamskich kobiet. Ni-
ghat Gandhi nie zadowala 
się powielaniem schematów 
– interesują ją zagadnienia 
stanowiące na co dzień tabu, 
dlatego wśród jej rozmów-
czyń znajdzie się zarówno 
młoda kobieta żebrząca  
w sufickiej świątyni, nawró-
cona na chrześcijaństwo 

muzułmanka, która przez 
całe życie czci jednocześnie 
Allacha i Jezusa, jak przed-
stawicielka „trzeciej płci” 
– Nisho, pisarka Firdaus 
Haider czy Nusrat - żyjąca 
w związku z kobietą wykła-
dowczyni akademicka. 

„Kobiety w islamie” to 
zaskakujące studium kobie-
cości, która – rozmaicie poj-
mowana i wyrażana – daje 
bohaterkom siłę i pozwala 
im odnaleźć swoje miejsce 
w społeczeństwie i kulturze. 

„Kobiety w islamie” to 
niezwykła książka o miłości.

Nighat M. Gandhi – pi-
sarka, matka, poszukująca 
wędrowniczka, jak sama 
się określa. Wychowana  
w Bangladeszu i Pakistanie, 
wykształcona w Stanach 
Zjednoczonych. Autorka m. 
in. tomu opowiadań „Ghalib 
at Dusk and Other Stories” 
(2009) „Kobiety w islamie” 
to jej pierwsza książka wy-
dana na polskim rynku wy-
dawniczym.

Bormann. Pierwszy po bestii
Martin Bormann był 

jednym z najbardziej znie-
nawidzonych funkcjonariu-
szy nazistowskich. Jako szef 
kancelarii NSDAP w randze 
ministra Rzeszy i prywat-
ny sekretarz Hitlera, budził 
strach wśród ministrów, 
gauleiterów, urzędników, sę-
dziów i generałów. Był czło-
wiekiem Hitlera od brudnej 
roboty, z zimną obojętno-
ścią decydował o losie mi-
lionów ludzi. Obsesyjny 
biurokrata kierował hitle-
rowskim aparatem terroru  
i zbrodni na tyle efektywnie, 
że stał się sekretnym władcą 
Niemiec. Był osobowością 
otoczoną tajemnicą – w ży-
ciu, a zwłaszcza po śmierci. 
Po samobójstwie Hitlera 
początkowo wszelki ślad po 
nim zaginął. W październi-
ku 1946 r. został zaocznie 
skazany na śmierć przez 
Międzynarodowy Trybunał 

Biografia alter ego Hitlera, najbardziej wpływowej osoby III Rzeszy.
Wojskowy w Norymberdze. 
W 1972 r. w Berlinie znale-
ziono jego szkielet. Ustalo-
no, że 2 maja 1945 r. sięgnął 
po kapsułkę z trucizną.

Volker Koop pokazu-
je, jak wielki był wpływ 
osobowości Bormanna na 
niszczycielski reżim naro-
dowo-socjalistyczny. Liczne, 
udostępnione dopiero nie-
dawno dokumenty pozwoli-
ły autorowi na napisanie od 
nowa biografii najwierniej-
szego wasala Hitlera. Volker 
Koop unaocznia czytelniko-
wi pełnię władzy i zupełny 
brak skrupułów działające-
go w cieniu Hitlera jednego 
najbardziej wpływowych 
przywódców Trzeciej Rze-
szy.

Mroczna postać Marti-
na Bormanna – najbardziej 
zaufanego współpracownika 
Hitlera – owiana jest legen-
dami. Według jednej z nich 

był sowieckim agentem, 
dzięki któremu Stalin miał 
wgląd w najpilniej strzeżone 
tajemnice III Rzeszy. We-
dług innej – Bormann miał 
uciec z płonącego Berlina  
i dożyć później starości w 
daczy na przedmieściach 
Moskwy albo gdzieś w Ame-
ryce Południowej. Oczywi-
ście po uprzednim podda-
niu się operacji plastycznej. 

Znakomity niemiecki 
badacz Volker Koop dzięki 
dotarciu do nowych do-
kumentów mógł wreszcie 
skonfrontować te legendy 
z rzeczywistością. Efektem 
jest jedna z najciekawszych 
książek o epoce Hitlera. 
Fascynująca i przerażająca 
biografia Martina Borman-
na – człowieka, którego 
Führer używał do brudnej 
roboty – jest kluczem do 
zrozumienia fenomenu na-
zizmu. 

Piotr Zychowicz 
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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 zacierane 
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.

Mam pracę dla opiekunki 
osób starszych w Niemczech. 
Tel. 514 781 696

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

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki :
 – 300 g mąki 

 – 3/4 szklanki cukru 
 – 2 łyżeczki cukru pudru 
 – 1/3 kostki masła 
 – 1 jajko 
 – 2 czubate łyżki śmietany 18% 
 – 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 – 6 jabłek 
 – 2 łyżeczki cynamonu 
 – kasza manna 2 łyżeczki 

Sposób przygotowania:
Do dużej miski wsypujemy mąkę z proszkiem do pie-

czenia, dodajemy śmietanę, cukier kryształ, jajko i posie-
kane masło. Zagniatamy na jednolite ciasto. Odkładamy  
w pojemniczku do zamrażalnika na 10 minut. W tym cza-
sie myjemy, obieramy i ścieramy na grubych oczkach jabł-
ka. Wyciskamy z nich sok, który możemy wypić. Foremkę 
kwadratową o wymiarach 24 cm/ 24 cm wykładamy pa-
pierem do pieczenia. Wyjmujemy ciasto z zamrażalnika  
i połowę wykładamy na spód. Posypujemy 1 łyżeczką ka-
szy manny i wykładamy jabłka. Posypujemy je cynamo-
nem. Na jabłka znów wysypujemy kaszę mannę i nakła-
damy drugą część ciasta. Ciasto najlepiej rozwałkować na 
2 kwadraty. Pieczemy w piekarniku około 50 minut w 180 
stopniach. Gdy ciasto przestygnie posypujemy cukrem pu-
drem.

Gotuj z nami
Szarlotka z cynamonem

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

Poszukujemy Kwalifiko-
wanych Pracowników Grup 
Interwencyjnych w Łodzi i 
okolicach. Tel. 667-698-177.

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

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

CYNAMON 
– z umiarem, na zdrowie!
Cynamon jest powszechnie uważany za jedną z najstarszych przypraw. Wzmianka o drzewie cynamo-
nowca pojawiła się już 2,5 tysiąca lat temu w chińskiej księdze zielarskiej.

Przyprawę tę wykorzy-
stywano w chińskiej me-
dycynie ludowej do celów 
leczniczych. Zalecano pi-
cie herbaty z cynamonem, 
dzięki której można było 
uzyskać siły witalne, a na-
wet przedłużać życie. Sto-
sowano go również przy 
z w a l c z a n i u 
p r z e z ię b ie ń , 
wzdęć, biegu-
nek, nudności 
oraz łagodze-
niu bolesnych 
m i e s i ą c z e k . 
Dzisiaj cyna-
mon znany jest 
jako ogólnodo-
stępny dodatek 
do wielu dań  
i napojów. Nie 
każdy zdaje so-
bie sprawę, że 
nadal tak ko-
rzystnie wpły-
wa na zdrowie.

 Szcze-
gólnie w okresie jesien-
no–zimowym przyprawa 
powinna gościć częściej  
w naszej kuchni. Kora cyna-
monu ma bowiem wartości 
bakteriobójcze i przeciwza-
palne. Pomaga więc utrzy-
mać formę w okresie, kie-
dy to jesteśmy najbardziej 

narażeni na przeziębienia. 
Ogranicza również wzrost 
i rozmnażanie drożdżaków. 
Dodawany do żywności, 
działa jak naturalny kon-
serwant. Cynamon to także 
doskonałe źródło żelaza.  
A żelazo jest przecież pod-
stawowym składnikiem 

hemoglobiny, odpowiadają-
cej m.in. za przechowywa-
nie i transportowanie tlenu  
w czerwonych krwinkach. 
Przyprawa zawiera również 
wapń, więc oczywistym 
jest fakt jej korzystnego 
wpływu na kości. Dzięki 
dużej zawartości błonnika, 

możemy liczyć na obniże-
nie poziomu cholesterolu, 
poprawę procesu trawienia 
i przyspieszenie przemiany 
materii. 

Poza podstawową funk-
cją, a więc nadawaniu nie-
powtarzalnego smaku po-
trawom, poprawia także 

funkcje poznawcze oraz 
pamięć. Co najważniejsze, 
naukowcy udowodnili, że 
cynamon może zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się ko-
mórek nowotworowych.

Mimo licznych za-
let, przyprawa ta nie dla 
wszystkich będzie stanowić 

idealny dodatek do potraw  
i napojów. Pojawiają się 
przeciwwskazania dla ko-
biet w ciąży, ponieważ 
cynamon w zbyt dużych 
dawkach może niestety wy-
kazywać działanie poronne. 
Do niekoniecznie pozy-
tywnych składników cyna-

monu należy 
o r g a n i c z n y 
związek che-
miczny zwa-
ny kumaryną. 
Duże dawki 
tej substancji 
mogą wy-
wołać mar-
skość wątro-
by. Dawka 
b e z p ie c z n a 
więc to 0,1 
mg na kilo-
gram masy 
ciała. Naj-
więcej kuma-
ryny niestety 
z najd z ie my  

w najpopularniejszej od-
mianie cynamonu – Cas-
sia. Jest on bardziej twardy  
i ciemniejszy, niż cynamon 
Cejloński. Zazwyczaj to ta 
odmiana króluje w naszych 
sklepach.

IT



Niewielu bierze pod 
uwagę zakup auta hybrydo-
wego. Sytuację może zmie-
nić Toyota Auris Hybrid. 
Był rok 1997, gdy Toyota 
zaprezentowała światu Priu-
sa. Był to pierwszy produ-
kowany na masową skalę 
pojazd hybrydowy. Od tam-
tej pory trwały nieustanne 
prace nad udoskonaleniem 
tego rodzaju napędu, zaś 
klienci byli przekonywani 
do połączenia silnika spali-
nowego i na prąd. Na efekty 
nie trzeba było długo cze-
kać. Już w maju 2008 roku 
Prius znalazł milionowego 
klienta. W kwietniu 2013 
roku liczba sprzedanych na 
całym świecie egzemplarzy 
osiągnęła 3 miliony. Wnio-
sek zatem nasuwa się jeden 
– kierowcy coraz częściej 
przekonują się do tego typu 
rozwiązań. To z kolei mu-
siało wpłynąć na mobilność 
konkurencji, która również 
nie chciała zostać w tyle.

Skupmy się jednak na 
Toyocie. Auris jest obok 
Yarisa i wspomnianego 
Priusa modelem, który może 
oferować takie rozwiązanie. 
Model ten zaprezentowa-
ny został po raz pierwszy  
w 2012 roku. Obecna gene-
racja tego auta całkowicie 
zmieniła styl w stosunku do 
poprzednika. Uwagę przede 
wszystkim zwraca inny 
przód i tył pojazdu a bocz-
na linia nawiązuje nieco do 
Lexusa CT 200h. Oprócz 
nowej stylizacji, samochód 
w stosunku do poprzednika 
jest o 30 mm dłuższy i o 55 
mm szerszy. Rozstaw osi po-
został bez zmian, ponieważ 
wykorzystano płytę pod-
łogową Aurisa I. Po czym 
możemy poznać, że mamy 
do czynienia z autem hybry-
dowym? Na klapie bagaż-
nika znajduje się plakietka 
z napisem „Hybrid Synergy 
Drive”, a na przednich błot-
nikach umieszczono napis 
„Hybrid”. 

W oczy rzuca się 
również zmienione logo, 
a także felgi różnią się od 
tych, z którymi sprzedawa-
ny jest Auris z tradycyjnym 
napędem.

Czy wewnątrz także 
znajdziemy różnice?

Różnice pomiędzy 
obecnym a dotychcza-

Być pro-eko
W dzisiejszych czasach w coraz większym stopniu jesteśmy przekonywani, że warto zainteresować się 
zakupem auta hybrydowego. Dlatego zdecydowaliśmy przyjrzeć się bliżej autu, którego producent jest 
prekursorem tego typu rozwiązań.

sowym modelem widać 
gołym okiem wewnątrz. 
Deska rozdzielcza jest nie-
mal pionowa. Nie można 
narzekać na ergonomię – 
czytelny zestaw zegarów 
i obsługa poszczególnych 
funkcji. Przeszkadza nato-
miast nieco podłokietnik 
podczas zmiany biegów.  
Z nowoczesnym stylem Au-
risa, kłóci się kwarcowy ze-
garek na desce rozdzielczej, 
który wygląda jak żywcem 
przeniesiony z lat 80. Mate-
riały wykończeniowe nie są 
z najwyższej półki, ale nie 
można na pewno narzekać 
na ich spasowanie. Podob-
nie jest z muzyką. O nasze 
doznania muzyczne trosz-
czy się słynna firma JBL. 
Nie sprawia żadnych trud-
ności zajęcie optymalnej 
pozycji za kierownicą, dzię-
ki regulowanej w dwóch 
płaszczyznach kolumnie 
kierownicy. Wygodne fote-
le mają regulację nie tylko 
wysokości, ale i podparcia 
lędźwiowego. Pasażerowie 
podróżujący z tyłu rów-
nież nie powinni narzekać 
na brak miejsca. O dobre 
samopoczucie dbać może 
opcjonalny panoramiczny 
dach. Gdy zaś przyjdzie 
nam parkować, lub cofać 
na środkowym ekranie mo-
żemy obserwować widok 
z kamery zamontowanej 
tuż przy klamce klapy ba-
gażnika (istnieje również 
możliwość skorzystania  
z systemu automatycznego 
parkowania).

Kierowca, który do tej 
pory nie miał do czynie-
nia z autem hybrydowym  
z łatwością zauważy inny 
zestaw zegarów oraz le-
warek ręczny. Znajdziemy 
obok prędkościomierza tak-
że tarczę informującą o pra-
cy napędu hybrydowego. Po 
uruchomieniu samochodu 
wskazówka ustawia się na 
początku pola ECO i utrzy-
muje się w nim podczas 

jazdy. Warunkiem takiego 
stanu jest ostrożne obcho-
dzenie się z pedałem gazu. 
W tym trybie komputer 
pokładowy rozdziela pracę 
pomiędzy jednostkę spali-
nową a silnik elektryczny, 
dzięki czemu jazda jest naj-
oszczędniejsza. Jeśli z kolei 
mocniej wciśniemy pedał 
gazu, wskazówka szybko 
znajdzie się w polu POWER 
rozbłyskując kolorem czer-
wonym. W tym momencie 
do dyspozycji mamy cały 
potencjał jednostki hybry-
dowej, zaś silnik spalinowy 
nie ładuje akumulatorów. 
Gdy natomiast zjeżdżamy 
ze wzniesień lub lekko ha-
mujemy wskazówka wędru-
je na pole CHG. W takiej 
chwili system odzyskiwania 
energii kinetycznej właśnie 
ładuje nasze akumulatory.

Zaskakująco ekono-
miczny

Pod maską Aurisa Hybrid 
pracuje zespół składający 
się z silnika benzynowego 
o pojemności 1.8 l z bezpo-
średnim wtryskiem oraz sil-
nika elektrycznego. Pierwszy  
z nich rozwija moc 99 KM 
i dysponuje momentem ob-
rotowym wynoszącym 142 
Nm. Drugi zaś oferuje 80 
KM i 207 Nm. Tutaj mała 
ciekawostka... Wiecie, że 
maksymalny moment obro-
towy jednostki elektrycznej 
jest dostępny już od startu 
silnika? Producent poda-
je, że łączna moc obydwu 
silników wynosi 136 KM. 
Auto nie jest miejskim za-
walidrogą (,,setkę” osiąga 
po 10,9 s.). Najwięcej jednak 
radości przynosi właścicielo-
wi świadomość niskiego zu-
życia paliwa. Jazdy testowe 
pokazały, że w warunkach 
miejskich można uzyskać 
zużycie na poziomie 4 litrów! 
Podobny zresztą rezultat od-
notowaliśmy na trasie. Przy 
tym nie odczuwamy także, 
że poruszamy się hybrydą. 

syczne kolumny McPher-
sona z przodu i podwójny 
wahacz z tyłu.

Toyotą Auris z napędem 
hybrydowym należy zasta-
nowić się z trzech powodów. 
Po pierwsze, to ciekawy po-
jazd, który jest bardzo eko-
nomiczny w eksploatacji. 
Po drugie, wg raportu De-
kra auta  hybrydowe Toyoty 
są bezawaryjne. Wreszcie 
można go nabyć w bardzo 
korzystnej cenie. W chwi-
li obecnej trwa wyprzedaż 
tego modelu. Ceny zaczyna-
ją się już od 79 900 zł.

Toyota Auris Hybrid 135 Prestige

Kolejną niespodzianką jest 
taka sama pojemność bagaż-
nika (360 l), jak w przypadku 
tradycyjnej odmiany.

Jazda Toyotą Auris Hy-
brid należy do przyjemno-

ści. Kierowca nie odczuwa 
wpływu dosyć dużej masy 
auta (1395 kg). Auto prowa-
dzi się pewnie dając wyczu-
cie drogi. Jest to możliwe 
dzięki zawieszeniu – kla-

Auto Podlasie Sp. z o. o.
Oddział TOYOTA ŁÓDŹ w Łodzi
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 24A
+48 42 656 90 90; +48 42 656 90 94 
info@toyota-lodz.com.pl; www.toyota-lodz.com.pl
 

AUTO PODLASIE
08-110 Siedlce, ul. Terespolska 14
tel. +48 25 633 41 10 - 12,
fax: +48 25 633 41 13
www.toyota-siedlce.com.pl
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10 listopada policjan-
ci przyjęli zgłoszenie 
od mieszkanki kamieni-
cy przy ulicy Zgierskiej. 
Kobieta twierdziła, że 
jej syn został porwany. 
Wieczorem ktoś zapukał 
do drzwi ich mieszkania  
i poprosił o przestawienie 
auta. Mężczyzna wyszedł 
na podwórko, po czym 
słychać było jego wołanie 
o pomoc. Niestety zanim 
matka zdążyła zareagować, 
nikogo już na podwórku 
nie było. Po dwóch godzi-
nach uprowadzony sam 
wrócił do domu, tłumacząc 
incydent żartem kolegów. 
Działania funkcjonariuszy 
szybko obaliły tę teorię. 
Mężczyzna zmieniał kil-
kakrotnie zeznania. Ana-
liza dowodów doprowa-
dziła policjantów do małej 
miejscowości w powiecie 

Łódź

Odpowiedzą 
za dwa uprowadzenia
Funkcjonariusze zatrzymali sprawców dwóch uprowadzeń. Podejrzani więzili i maltretowali swoje ofia-
ry. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. 

piotrkowskim. Według 
ustaleń w budynkach po 
byłych PGR-ach mógł być 
przetrzymywany uprowa-
dzony łodzianin. Podczas 
obserwacji kryminalni za-
uważyli auto, w którym 
siedziało 4 mężczyzn, a ich 
wygląd przypominał, usta-
lone na podstawie zapisów 
z monitoringu, rysopisy. 
Zostali  zatrzymani. Podej-

rzanymi okazali się miesz-
kańcy Pabianic: 39-latek  
i trzech 19-latków. W trak-
cie przeszukania znalezio-
no u jednego z nich kluczy-
ki od kajdanek i klucze do 
jednego z pobliskich po-
mieszczeń.

W budynku policjanci 
znaleźli leżącego na ziemi 
mężczyznę. Miał on zakle-
jone usta, oraz związane 

ręce i nogi. Zeznał, że był 
torturowany: sprawcy bili 
go bejsbolem, gumową pał-
ką, używali paralizatora, 
cięli nogi i rany posypywali 
solą. Udzielono mu natych-
miast pomocy medycznej.

W jednym z pomiesz-
czeń zabezpieczono wen-
tylatory, żarówki, folie  
i nawozy do uprawy ko-
nopi indyjskich. Okazało 
się, że porwani mężczyźni 
zajmowali się obsługą plan-
tacji marihuany, działali 
na zlecenie późniejszych 
oprawców. Kiedy „zlece-
niodawcy” skontrolowali 
pomieszczenie, zauważyli, 
że zniknęły narkotyki oraz 
część sprzętu. Postanowili 
więc rozliczyć się ze swo-
imi pracownikami. Grozi 
im kara do 15 lat więzienia.

KG

Zdarzenie miało miejsce 
17 listopada  na trasie S8, na 
nitce w kierunku Warszawy 
w miejscowości Jakubów. 
Kierowca jadący pod prąd 
doprowadził do zderze-
nia najpierw z peugeotem 
którym kierował 43-letni 
mieszkaniec Wołomina.  
Następnie czołowo zderzył 
się ze skodą, którą kierowa-
ła 54-latka z Chorzowa. Ko-
bieta trafiła do szpitala. Po-

Tomaszów Mazowiecki
Jechał pod prąd 
i doprowadził do wypadku
Kierujący autem jechał trasą S8 bez włączonych 
świateł, w dodatku pod prąd. Doprowadził do 
dwóch zderzeń.

licjanci zatrzymali dwóch 
mieszkańców powiatu to-
maszowskiego w wieku 62 
i 67 lat, obaj byli w stanie 
nietrzeźwości. Mundurowi 
ustalają który z nich kiero-
wał autem. Pozostali uczest-
nicy wypadku byli trzeźwi. 
Za kierowanie pojazdem  
w stanie nietrzeźwości gro-
zi do dwóch lat więzienia  
i utrata uprawnień do kiero-
wania pojazdami.            KG

Do zdarzenia doszło 
9 listopada w godzinach 
wieczornych. Funkcjona-
riusz, który dotarł na ulicę 
Kolejową, przy której znaj-
duje się żłobek, zauważył 
uszkodzoną elewację, wy-
bitą jedną i uszkodzoną 
drugą szybę oraz połamane 
paliki podpierające drzew-
ka. Dzięki świadkom incy-
dentu szybko ustalił wygląd 
sprawców oraz kierunek, 
w którym uciekli. Policjant 
obezwładnił dwóch nasto-

Rawa Mazowiecka

Zniszczyli 
budynek żłobka
Dwóch pijanych nastolatków zniszczyło nowy bu-
dynek miejskiego żłobka. Dzięki nagraniom z mo-
nitoringu wandale trafili do aresztu.

latków i wezwał patrol po-
licji. Sprawcami okazali się 
dwaj 19-letni mieszkańcy 
Rawy Mazowieckiej, któ-
rzy świętowali urodziny 
jednego z nich. W chwili za-
trzymania byli nietrzeźwi.  
W toku czynności okazało 
się, że towarzyszył im jesz-
cze 16-latek. Straty oszaco-
wano na około 5 000 zł. Za 
uszkodzenie mienia grozi 
im kara 5 lat pozbawienia 
wolności.

KG

Podczas przeszukania 
sklepu okazało się, że poza 
standardowym towarem 
oferowany jest klientom 
biały proszek w foliowych 
opakowaniach o nazwie 
„Rzymskie medaliony”. 
Funkcjonariusze zabez-
pieczyli łącznie 75 opa-
kowań różnych środków.  
W przypadku 49 opakowań 
wstępne badanie testerem 

Piotrków Trybunalski
Narkotyki 
sprzedawane w sklepie
17 listopada policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, na podstawie mate-
riałów operacyjnych, ustalili, że w jednym ze skle-
pów przy ulicy Wojska Polskiego sprzedawane są 
środki odurzające. 

narkotykowym dało wy-
nik pozytywny w kierunku 
mefedronu. Po przeprowa-
dzeniu szczegółowych ba-
dań laboratoryjnych pod-
jęte będą dalsze czynności  
w postępowaniu. Za wpro-
wadzanie do obrotu środ-
ków narkotycznych grozi 
kara od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.

KG

Do tragicznego wypad-
ku doszło 7 listopada na 
wysokości miejscowości 
Brodowe. Z dotychczaso-
wych ustaleń wynika, że 
kierujący samochodem opel 
corsa jadąc od strony Ra-
dziechowic i przecinając 
drogę krajową nr 1, nie za-
chował należytej ostrożno-
ści. Nieuwaga doprowadziła 
do zderzenia z jadącym od 
strony Częstochowy audi 
A6. W wyniku zdarzenia 
śmierć na miejscu poniósł 
kierowca opla. Do szpitala 

Radomsko
Śmiertelne wypadki 
na krajowej „jedynce”
Obydwa wypadki, do których doszło na krajowej 
„jedynce” w powiecie radomszczańskim okazały 
się śmiertelne. Policjanci pod nadzorem prokura-
tury wyjaśniają ich okoliczności.

trafiły trzy osoby podróżu-
jące samochodem audi i pa-
sażer corsy. 

11 listopada w miej-
scowości Stobiecko Szla-
checkie również doszło do 
wypadku drogowego. Poli-
cjanci ustalili, że kierujący 
osobowym mercedesem 
62-letni mieszkaniec Żor, 
najechał na tył ciężarowego 
MAN-a oczekującego na 
zmianę sygnalizacji świetl-
nej. Kierowca mercedesa 
pomimo akcji ratunkowej 
zmarł na miejscu.             KG

Późnym wieczorem 
dyżurny policji otrzymał 
informację o aucie, któ-
re znajduje się w rowie  
w miejscowości Chojnata. 
Po przybyciu na miejsce, 
funkcjonariusze znaleźli  
w rowie opla vectrę z włą-
czonym silnikiem, a w środ-
ku pijanego mężczyznę. Na 
widok policjantów włączył 
bieg i próbował odjechać. 
Był agresywny wobec 
funkcjonariuszy, jednak ci 

Skierniewice
Zatrzymali 
nietrzeźwego kierowcę
15 listopada policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
34-letniego mężczyznę, który wjechał do rowu.

go obezwładnili i uniemoż-
liwili mu dalszą jazdę. Za-
trzymany nie posiadał przy 
sobie żadnych dokumentów, 
a jego niewyraźna mowa 
nie pozwalała na ustalenie 
jego tożsamości. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, 
że miał w organizmie ponad 
3,7 promila alkoholu.  Oka-
zało się, że to 34-letni oby-
watel Ukrainy, zamieszkały 
tymczasowo na terenie po-
wiatu skierniewickiego. KG

Kryminalne

Czytaj on-line!
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Skorpion 24.10-22.11
K o r z y s t n y 

wpływ planet bę-
dzie sprzyjał popra-
wieniu koncentracji 

i skuteczniejszemu niż zwykle 
działaniu. Po prostu będziesz 
tryskał energią i pomysło-
wością. Wykorzystaj więc  
w pełni te przysłowiowe „5 
minut”. Przed tobą szansa na 
spełnienie życiowych marzeń.  
W finansach dalej mierz siły 
na zamiary.  

Strzelec 23.11-21.12
Czeka cię 

sporo niezwykle 
emocjonujących 

momentów, a więc nuda ci nie 
grozi. Poważniejsze wydatki 
raczej odłóż na później. Ktoś 
bliski twemu sercu potrzebuje 
czułości i częstszego spędza-
nia z tobą czasu.  

Koziorożec 22.12-20.01
Większość spraw 

zawodowych za-
łatwisz sprawnie i  
z korzyścią dla sie-

bie. Zaległości wreszcie zo-
staną zminimalizowane. Spo-
woduje to, że zmienisz swoje 
nastawienie do życia. Tym 
samym dobry nastrój udzieli 

się także twoim najbliższym.  
Wodnik 21.01-19.02

Naj b l i ż s z e 
plany w pełni się 
powiodą, jeśli 
wcześniej do-

kładnie je przeanalizujesz i 
dobrze rozpracujesz. Jednak 
nie bierz na siebie zbyt wiele. 
Rodzinne relacje wyraźnie 
się poprawią a  wówczas za-
panuje ład i harmonia.

Ryby 20.02-20.03
Praca zawo-

dowa coraz bar-
dziej cię fascy-
nuje. Jest duża 

szansa na poprawę sytuacji 
materialnej, a tym samym 
na pozytywną zmianę jako-
ści życia. Staraj się poświę-
cać więcej wolnego czasu 
swojej rodzinie.

 

Baran 21.03-20.04
Pomimo ma-

łych niepowo-
dzeń zawodo-
wych, nie daj się 

ponieść emocjom. Zaistnia-
łe sytuacje należy na bieżąco 
wyjaśniać. Możesz liczyć na 
pomoc przyjaciół, którzy 
pomogą ci wyjść z opresji. 
Dla relaksu i dobrego samo-

poczucia pamiętaj o sporcie.   
Byk 21.04-20.05

Warto mieć na 
uwadze zasadę, 
że nie da się żyć 
mrzonkami. Co-

dzienność to nieustająca 
walka z przeciwnościami 
losu. Tylko solidną pracą i 
konsekwencją osiągamy to, 
na czym nam bardzo zależy. 
Unikaj kredytów i wszelkich 
pożyczek.   

  

Bliźnięta 21.05-21.06
Pomyśl o usa-

modzielnieniu się 
w swych decy-
zjach, uzyskując 

większą swobodę działania 
i możliwość pokierowania 
swoim losem. Twoja bły-
skotliwość myśli i zdolność 
przewidywania są drogą do 
sukcesu, tylko musisz uwie-
rzyć w siebie.  

 

Rak 22.06-22.07
Skup się na 

sprawie najpilniej-
szej w danej chwili 
a nie łap przysło-
wiowych dwóch 

srok za ogon. To nie wróży 
sukcesu. Unikaj także robie-
nia interesów z rodziną. Na 
imprezie poznasz kogoś, kto 
być może zawróci ci w gło-
wie.

    

Lew 23.07-23.08  
Po dłuższym 

wypoczynku od-
czujesz wzrost pew-
ności siebie, dobre 

samopoczucie i pozytywne 
spojrzenie na trudy codzien-
nego życia. Twoje plany za-
wodowe będą wyjątkowo 
kreatywne i  wreszcie przy-
niosą oczekiwane efekty.  

Panna 24.08-23.09
W pracy jak 

zwykle nawał obo-
wiązków. Jednak nie 
panikuj, staraj się 

podchodzić do wszystkie-
go z większym, niż zwykle 
dystansem i dużą dozą cier-
pliwości. Z kolei twoja nad-
mierna ciekawość może być 
przyczyną nieporozumień 
rodzinnych.  

Waga 24.09-23.10
Warto pamiętać, 

że do odważnych 
świat należy, więc się 
tym kieruj i realizuj 

nakreślone zadania skutecz-
nie i konsekwentnie. Siłą 
swojej osobowości zaczniesz 
skutecznie przyciągać osoby 
także przedsiębiorcze i god-
ne zaufania.

Wróżka Amanda  

Rozrywka
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Polityk w trakcie kampanii odwiedza szpital i pyta:

- Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa, przypadająca 
na pacjenta?

- 18 zł.
- Za dużo – proszę obniżyć o połowę.

Później polityk odwiedza więzienie i pyta:
- Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa, przypadająca 

na więźnia?
- 30 zł.

- Za mało – proszę podwyższyć stawkę o połowę.
Asystent polityka, który mu towarzyszył, nie wytrzy-

mał i później go pyta:
- Nie rozumiem. Dlaczego zabiera Pan pacjentom i daje 

więźniom?
- A ty myślisz, że jak nas stąd zdejmą, to do szpitala 

poślą? - odpowiada polityk.
  

Wraca pijany mąż późną nocą do domu. Otwiera drzwi, 
w korytarzu czeka na niego żona z wałkiem w ręku i 

teściowa z patelnią? 
- Idźcie spać, nie jestem głodny.

  
Żona mówi do męża: 

- Kochanie czy mogę pójść tam, gdzie jeszcze nigdy 
nie byłam? 

- W takim razie idź do kuchni.
  

- Przed dwoma tygodniami ukradziono mojej żonie 
kartę kredytową. 

- O! Taki pech! 
- Nie jest tak źle. Ten złodziej wydaje mniej pieniędzy 

od mojej żony.
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