
Najpierw spożywali razem alkohol. Kiedy jednak między 
mężczyznami doszło do sprzeczki, jeden z nich oblał swojego 

towarzysza spirytusem i podpalił go. Po-
krzywdzony nadal jest w ciężkim stanie  
i walczy o życie.
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Kampania na piątkę
FLY FEST w lipcu

W czasie 99 godzin spędzonych na pogadankach i warsztatach, 
prowadzący spotkali się z 2273 uczniami ze 121 klas gimnazjów 
powiatu bełchatowskiego – to efekt kampanii „NIE dla ćpania! 
Nie wciągaj własnego życia!”. 

Już po raz piąty miłośnicy lotnictwa będą mieli możliwość przy-
bycia na Międzynarodową Wystawę Lotniczą w Piotrkowie  
Trybunalskim. Tegoroczny FLY FEST odbędzie się 1 i 2 lipca.

Podpalił swojego kompana
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Trwają zgłoszenia do Konfrontacji Muzycznych o nagrodę Prezydenta To-
maszowa Mazowieckiego Marcina Witko.

1 czerwca 2017 r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazo-
wieckiej akcja masowego czytania pn. „Jak nie czytam, jak czytam”. 

9 czerwca oficjalnie otwarto pierwsze w Piotrkowie Trybunalskim rondo turbinowe.

Wydarzenia

Piotrków Trybunalski 

Tomaszów MazowieckiRawa Mazowiecka

Konfrontacje Muzyczne 
odbędą się w ramach festi-
walu „A może byśmy tak… 
do Tomaszowa”.

Koncert zespołów, któ-
re zgłoszą się do konkursu 
odbędzie się w sobotę 24 
czerwca w godzinach od 
godz. 19.30 na tomaszow-
skich Błoniach. Do udzia-
łu w konkursie mogą się 
zgłaszać wokaliści, zespoły 
wokalno-instrumentalne, 
grupy muzyczne nieformal-
ne z województwa łódzkie-
go. Pierwsze trzy nagrody 
przyzna jury. Warto dodać, 
że zostanie również przy-
znana nagroda publiczności.  
W puli nagród konkursu 
jest 6 tys. złotych. Laureat 
I miejsca wystąpi także 25 

W akcji uczestniczy-
li wychowankowie wraz  

czerwca przed koncertem 
Natalii Kukulskiej.

Zgłoszenia należy nade-
słać w nieprzekraczalnym 
terminie do 19 czerwca 2017 
r. na adres Organizatora – 
Miejskie Centrum Kultury  
w Tomaszowie Mazowiec-
kim, pl. Kościuszki 18, 97- 
200 Tomaszów Maz., tel. 44 
712 23 69, kontakt@mck-

z opiekunami z Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii      

Rondo turbinowe oficjalnie 
otwarte

Konfrontacje MuzyczneJak nie czytam, jak czytam

Rondo Sulejowskie to 
jedno z newralgicznych 
miejsc na drogowej mapie 
Piotrkowa. Jestem przeko-
nany, że nowy układ komu-
nikacyjny zdecydowanie 
zwiększy bezpieczeństwo na 
tym odcinku drogi – mówił 
podczas konferencji pra-
sowej prezydent Krzysztof 
Chojniak.

Jednym z nowych ele-
mentów ronda jest także 
waga dla samochodów cię-
żarowych, którą zarządzać 
będzie Inspekcja Transpor-
tu Drogowego. Rondo tur-
binowe powinno znacznie 
zwiększyć bezpieczeństwo 
w tym miejscu.

Kierowcy przed wjaz-
dem na rondo muszą wy-

brać odpowiedni pas ruchu,  
w którym dalej chcą się po-
ruszać. Ustąpienie pierw-
szeństwa następuje przy 
wjeździe na skrzyżowanie, 
a następnie rondo „wyrzu-
ci” samochód w kierunku 
dalszej jazdy – tłumaczył 
podinspektor Grzegorz Ko-
tarski, Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego Komen-

dy Miejskiej Policji.
Przebudowa ronda Su-

lejowskiego rozpoczęła się  
w grudniu 2016 roku. Koszt 
inwestycji wyniósł około 3 
mln złotych, a na jej realiza-
cję miasto pozyskało ponad 
2 mln zł dofinansowania  
z funduszy europejskich.

AK

-tm.pl
Liczy się data stempla 

pocztowego lub data wysła-
nia maila wraz z kartą zgło-
szeniową.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Miejskim 
Centrum Kultury (pl. Ko-
ściuszki 18, tel. 44 712 23 
69, kontakt@mck-tm.pl)

AK

w Rawie Mazowieckiej.  
W czasie akcji zaprojekto-
wali oni plakaty promujące 
czytelnictwo, zaaranżowali 
plenerową czytelnię i czyta-
li wybrane książki. Lekturę 
umilał drobny poczęstunek. 
Celem ogólnopolskiej akcji 
było  między innymi: pro-
mocja książek oraz czytania, 
zainicjowanie mody na czy-
tanie, oraz ukazanie nieczy-
tającym uczniom, że książki 
są popularne wśród ich ró-
wieśników.

Małgorzata Piekut                                                                                                                                           
         

Biblioteka Pedagogiczna  
w Rawie Maz.

www.mluksus.pl

VAT8% 

Reklamuj się
w Gazecie Regionalnej Wieści

504 929 908
504 930 044



Relacje

Rozbudowa drogi 
powiatowej oraz 
dróg gminnych

FLY FEST  
w lipcu

Od 7 czerwca należy liczyć się z utrudnie-
niami na głównej drodze, prowadzącej 
przez Łuszczanowice Kolonię oraz Łusz-
czanowice. Ma to związek z rozpoczęciem 
rozbudowy drogi powiatowej nr 1900E 
oraz dróg gminnych w Łuszczanowicach  
i Łuszczanowicach Kolonii. 

Już po raz piąty miłośnicy lotnictwa będą 
mieli możliwość przybycia na Międzyna-
rodową Wystawę Lotniczą w Piotrkowie 
Trybunalskim. Tegoroczny FLY FEST odbę-
dzie się 1 i 2 lipca.

Kleszczów Piotrków Trybunalski

Łączna długość prze-
znaczonych do rozbudowy 
dróg przekracza 2,4 km.  
W ramach tej inwestycji bę-
dzie wymieniana i uzupeł-
niana podziemna infrastruk-
tura sieciowa. W pierwszym 
etapie wykonawca - STRA-
BAG Sp. z o.o. rozpocznie 
prace w rejonie ujęcia wody 
i oczyszczalni ścieków  
w Łuszczanowicach Kolo-
nii. Następnie prace będą 

Przypomnijmy, że Sto-
warzyszenie Aeroklub Ziemi 
Piotrkowskiej w Piotrkowie 
Tryb. organizuje w ramach 
umowy z Centrum Obsłu-
gi Przedsiębiorcy w Łodzi, 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Łódzkiego 
trzy edycje międzynarodo-
wej wystawy lotniczej FLY 
FEST 2016, 2017, 2018 na 
lotnisku w Piotrkowie Tryb. 

Atrakcją tegoroczne-
go FLY FEST będą pokazy 
akrobacji lotniczej Artura 
Kielaka na samolocie Xtre-

prowadzone na drodze przez 
Łuszczanowice Kolonię 
do pierwszego skrzyżowa-
nia z sygnalizacją świetlną  
w Łuszczanowicach. Na 
tych odcinkach droga będzie 
zamknięta i wprowadzone 
zostaną objazdy. Zamknię-
cie dróg na pierwszym eta-
pie inwestycji może potrwać 
do końca bieżącego roku.

RP

meAir XA-41 oraz Jacoba 
Hollandera ze Szwecji na 
samolocie THOR. W po-
wietrzu zaprezentują się 
m.in.: Boeing Stearman, 
Taylorcraft Auster, DHC-1 
Chipmunk, Tiger Moth, Pi-
per Cub,  MIG 29 Fulcrum, 
samolot Dromader (gaszenie 
pożaru), wiatrakowiec Auto-
Gyro Cavalon.  

Festiwalowi towarzy-
szyć będą Międzynarodowa 
Wystawa Sprzętu Lotnicze-
go, Kongres naukowy nt. 

bezpieczeństwa w lotnic-
twie, loty widokowe, weso-
łe miasteczko, gry i zabawy 
dla dzieci w ramach akcji 
„Smyki na start”, pokazy 
grup rekonstrukcyjnych, 
pokazy straży pożarnej oraz 
koncerty.

Szczegółowe  infor-
macje i program festiwalu 
na stronie Międzynarodo-
wej Wystawy Lotniczej  
www.flyfest.pl

IT
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Dwudniowe obchody 
Święta Gminy Wola Krzysz-
toporska rozpoczęły się 
wędkowaniem nad stawem 
w Wygodzie. Na liście ry-
walizujących w zawodach 
znalazło się 65 osób, ale 
wspólnie spędzały czas całe 
rodziny. Ci, którym najbar-
dziej dopisało szczęście, zo-
stali nagrodzeni. Największa 
złowiona ryba ważyła ponad 
2,5 kg. 65 zawodników z 25 

szkół podstawowych woje-
wództwa łódzkiego zmagało 
się z kolei na matach Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Woli Krzysztoporskiej 
podczas Mistrzostw Woje-
wództwa Łódzkiego Szkół 
Podstawowych w zapasach. 

W klasyfikacji szkół SP 
Wola Krzysztoporska zajęła 
3 miejsce, a SP Parzniewice 
– 6. Zwyciężyła piotrkow-
ska „Szesnastka”. W ramach 

Święta Gminy Wola Krzysz-
toporska odbyły się także 
zawody strażackie Mega Fi-
refighter. Ochotnicy biorący 
w nich udział musieli zmie-
rzyć się np. z  przesuwaniem 
opony metalowym młotem. 
Nie zabrakło również zabaw 
i konkursów dla najmłod-
szych. Były też rozgrywki 
siatkarskie i mistrzostwa 
gminy w piłkę nożną do lat 
18.

Za nami Święto Gminy Wola Krzysztoporska (3-4 czerwca). 
Pierwszy dzień - sobota upłynęła pod znakiem zmagań sporto-
wych i rekreacji, natomiast w niedzielę przyszedł czas na koncer-
ty. Gwiazdą wieczoru był zespół Andre.

Wola Krzysztoporska Zabawa w niedzielę (4 
czerwca) rozpoczęła się ok. 
godziny 15.00 kolorowym 
i wesołym programem dla 
dzieci „W Krainie Jaski-
niowców”. Nieco później 
zaprezentowali się laure-
aci konkursów wokalnych 

i tanecznych. Wystąpiły też 
lokalne zespoły dziecięce 
i młodzieżowe, a po nich 
Orkiestra Dęta z Gomuli-
na. O godzinie 17.00 miało 
miejsce uroczyste otwarcie 
Święta Gminy Wola Krzysz-
toporska, podczas którego 
wręczono liczne nagrody  
i podziękowania. Miłym  
i budującym akcentem 
był też moment przeka-
zania przez mieszkańca 

Woli Krzysztoporskiej Na-
tanela Wieczorka nagro-
dy, jaką otrzymał podczas 
wyborów Mistera Ziemi 
Łódzkiej (Natanel został 
finalistą tego konkursu). 
Postanowił przekazać ty-
godniowy pobyt dla 4 osób  

w ośrodku wypoczynkowym 
„Słoneczny Brzeg” rodzinie 
z Woli Krzysztoporskiej, 
która zmaga się z choro-
bami dzieci. Za ten piękny 
gest dziękowali mu na sce-
nie wójt Roman Drozdek  
i przewodnicząca RG Maria 
Głowacka.

Później już królowa-
ła muzyka. Jako pierwsza 
na scenie pojawiła się Sara 
Pach, a po niej zabawę na 

resztę wieczoru zapewniły 
zespoły disco polo – naj-
pierw Kamikadze i Non 
Stop, a o godzinie 21:00 na 
scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru.

Na finał przewidziano 
pokaz sztucznych ogni i za-

bawę taneczną z zespołem 
Red Dance.

Podczas całej impre-
zy dzieci mogły korzystać  
z przygotowanego dla nich 
wesołego miasteczka, a do-
rośli z ogródków gastrono-
micznych. Chętni brali też 
udział w konkursach wiedzy 
o historii gminy organizo-
wanych przez prowadzące-
go tegoroczną imprezę Bar-
tosza Gumulca.               RP
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Hasło Nocy Bibliotek 
„Czytanie porusza” było 
motywem przewodnim za-
jęć zorganizowanych dla 
najmłodszych czytelników. 
Spotkanie dla rodziców  
i ich pociech zorganizowały 
bibliotekarki z oddziału dla 
dzieci. Wśród atrakcji nie 
zabrakło konkursów z nagro-
dami. Dużą popularnością 
cieszyły się gry i zabawy dla 
maluchów, malowanie bu-
ziek oraz czytanie w ramach 
XVI Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom. 
Wyjątkowym momentem 
tegorocznej Nocy Bibliotek 
było uhonorowanie najak-
tywniejszych czytelników 
biblioteki. Nagrody książ-
kowe otrzymały dwie czy-

„Czytanie porusza” Pieniądze z PUP 
na młodego pracownikaOgólnopolską akcję Noc Bibliotek w opoczyńskiej książnicy roz-

poczęło spotkanie z Krystyną Wieczorek, autorką serii książek 
„Młyn na Stawkach”. Wieczór autorski był okazją do podzielenia 
się opiniami na temat jej twórczości.

Pracodawcy mogą składać wnioski do 
PUP w Bełchatowie o zorganizowanie 
rocznych staży dla osób do 30. roku ży-
cia w ramach projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie bełchatowskim (III)”. 

Reklama

Opoczno Bełchatów

Staże będą mogły być 
realizowane do 31 lipca 
2018 roku. Projekt przewi-
dziany jest wyłącznie dla 
osób młodych w wieku do 
30 lat, zarejestrowanych  
w PUP Bełchatów jako oso-
by bezrobotne, należące do 
tzw. młodzieży NEET, tj. 
które nie pracują, nie kształ-
cą się i nie szkolą.

W przypadku osób do 
25. roku życia okres zareje-
strowania przed przystąpie-
niem do projektu nie może 
być dłuższy niż 4 miesiące. 
Zgodnie z kryteriami 

przyjętymi w projekcie 
priorytetowo traktowa-
ni będą bezrobotni o ni-
skich kwalifikacjach (tj. 
nieposiadający wykształ-
cenia wyższego lub poli-
cealnego/pomaturalnego). 
Zainteresowani pracodawcy 
mogą składać wnioski o za-
warcie umowy o zorganizo-
wanie stażu w ramach ww. 
projektu. Wnioski przyjmo-
wane będą w trybie ciągłym 
- do wyczerpania przyzna-
nego na tę formę wsparcia 
limitu środków. 

MAT

telniczki. W kategorii osób 
dorosłych Katarzyna Bana-
sik, w kategorii dzieci i mło-
dzież - Maria Wieruszew-
ska. Na scenie prezentowali 
się również poeci OKL „Nad 
Wąglanką”. Nawiązując do 
hasła Nocy Bibliotek „Czy-
tanie porusza” oraz do ob-
chodów Roku Reymonta  
w województwie łódzkim 
na scenie zabrzmiały frag-
menty „Chłopów” polskiego 
noblisty. Tradycją obcho-
dów Nocy Bibliotek w MBP  
w Opocznie są koncerty or-
ganizowane na scenie let-
niej. Licznie zgromadzeni 
goście mogli wysłuchać 
artystów Studia 107 Band, 
koncertu Marcina Snokow-
skiego oraz Macieja Smolu-
cha a także występu gwiaz-
dy polskiego bluesa Adama 
Kulisza. Dużym zaintere-
sowaniem uczestników im-
prezy cieszyły się również 
warsztaty czerpania papieru 
przygotowane przez firmę 
ART-PAPIER. Nocy Biblio-
tek towarzyszyły również 
akcje czytelnicze.         MBP

www.gazeta-wiesci.pl W Wieści 5
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29 maja w ZSP nr 3  
w Bełchatowie podsumo-
wano kampanię profilak-
tyczną „NIE dla ćpania! Nie 
wciągaj własnego życia!”, 
która trwała od 15 marca 
br. Pierwszym etapem było 
seminarium naukowo-me-
todyczne, skierowane do 
dyrektorów szkół, nauczy-
cieli oraz zainteresowanych 
rodziców. Działanie profi-
laktyczne przygotowali beł-
chatowscy żacy działający 
w Kole Naukowym Profi-
laktyki Społecznej i Reso-
cjalizacji Społecznej Aka-
demii Nauk w Bełchatowie, 
wspólnie z kadrą Akademii 
Profilaktyki Społecznej 
Akademii Nauk, Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemio-

logiczną w Bełchatowie, 
Stowarzyszeniem Katolicka 
Akcja Antynarkotyczna KA-
RAN oraz Kliniką Lecze-
nia Uzależnień WOLMED  
w Dubiu. Wykorzystany 
został także autorytet ce-
nionych naukowców oraz 
doświadczonych praktyków,  
a także młodych ludzi, któ-
rzy mówili o swoich obser-
wacjach i refleksjach. 

W drugim etapie bene-
ficjentami kampanii byli 
uczniowie gimnazjum. 

- To jest ten wiek, kiedy 
powinno się wychodzić do 
młodzieży, żeby ich prze-
strzec i w porę powiedzieć, 
jakie niebezpieczeństwo 
niesie ze sobą zażywanie 
narkotyków. Beneficjentami 

w drugim etapie byli także 
studenci, którzy prowadzi-
li zajęcia. Uczyli się więc, 
jak to jest stanąć z drugiej 
strony – być nauczycielem 
– mówił komisarz mgr Sła-
womir Szymański, koor-
dynator Koła Naukowego 
Resocjalizacji SAN. Warsz-
taty profilaktyczne dla gim-
nazjalistów prowadzili stu-
denci z kierunku pedagogika  
o specjalności resocjaliza-
cja z profilaktyką społecz-
ną i prewencją kryminalną 
bełchatowskiego wydziału 
Społecznej Akademii Nauk, 
z czynnym udziałem poli-
cjantów. 

- Bełchatów nie jest wol-
ny od narkotyków i mamy 
tego pełną świadomość. 

Kampania na piątkę
W czasie 99 godzin spędzonych na pogadankach i warsztatach, 
prowadzący spotkali się z 2273 uczniami ze 121 klas gimnazjów 
powiatu bełchatowskiego – to efekt kampanii „NIE dla ćpania! 
Nie wciągaj własnego życia!”. 

Ale mamy też sukcesy na tej 
płaszczyźnie. Największym 
jest brak popytu na rynku 
bełchatowskim. Temu wła-
śnie służyła ta kampania. 
Miała ona na celu zwiększyć 
świadomość i przedstawić 
młodzieży zagrożenie, jakie 
wiąże się z zażywaniem środ-
ków odurzających. Świa-
domość będzie decydowała  
o ich losach w przyszłości – 
mówił mł. insp. Tomasz Ję-
drzejczyk, z-ca komendanta 
KPP w Bełchatowie.

- Z założenia kampania 
„NIE dla ćpania! Nie wcią-
gaj własnego życia!” miała 
trwać od 15 marca do 17 
kwietnia. Nie udało się zre-
alizować jej w tym terminie, 
ale tylko dlatego, że chęć 
udziału zadeklarowało po-
nad 40 placówek. Ostatnie 
spotkania odbyły się więc 
25 maja. Wolę udziału zgło-
siły również zainteresowane 
szkoły spoza powiatu beł-
chatowskiego. Efektem kam-
panii było 99 godzin spotkań 
i warsztatów, w ramach któ-
rych prowadzący spotkali się 
z 2273 uczniami ze 121 klas 

gimnazjów - podsumował 
Mirosław Olszewski, dy-
rektor Biura ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym.

Ponadto odbyły się także 
eksperckie prelekcje dla ro-
dziców oraz rad pedagogicz-
nych. - Jeżeli akcja, którą 
przeprowadziliście przynie-
sie zyski w postaci uratowa-
nia jakiś osób, to spełniliście 
ogromną pracę dla społecz-
ności. Jest to część misji 
Społecznej Akademii Nauk, 
bo tą główną misją - oprócz 
misji edukacyjnej - jest dzia-

łanie na rzecz młodzieży, 
działanie na rzecz poprawy 
naszego życia społecznego 
– podsumował prof. zw. dr 
hab. Adam Jaworski.

Organizatorami kampa-
nii byli: Wydział Zamiej-
scowy SAN w Bełchatowie, 
Koło Naukowe Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji, 
Komenda Powiatowa Policji 
w Bełchatowie oraz Klini-
ka Psychiatryczna i Terapii 
Uzależnień „WOLMED”  
w Dubiu.

IT

Bełchatów
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Klaster medycznyKręci nas 
bezpieczeństwo 26 maja został podpisany list intencyjny dotyczący kształcenia  

i pracy dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. 
8 czerwca br. przed budynkiem Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie 
Tryb. odbył się  happening pt. „Kręci nas 
bezpieczeństwo”.

BełchatówPiotrków Trybunalski

Porozumienie zakłada 
odrodzenie tradycji kształce-
nia pielęgniarek w Bełchato-
wie. Jego sygnatariuszami 
są: Waldemar Wyczachow-
ski, starosta bełchatowski, 
Anita Szymczyk – Trawiń-
ska, dyrektor II LO, dr n. 
med. Paweł Skoczylas, dy-
rektor Szpitala Wojewódz-
kiego w Bełchatowie oraz 
prof. dr hab. inż. Mirosław 
Wasielewski, dziekan Spo-
łecznej Akademii Nauk  
w Łodzi, Wydział Zamiej-
scowy w Bełchatowie i Pro-
dziekan – dr Łukasz Prysiń-
ski.

- Dziękuję sygnata-
riuszom porozumienia za 
współpracę, która ma za za-
danie po pierwsze stworzyć 
w Bełchatowie odpowied-
nie warunki kształcenia dla 
przyszłego personelu me-
dycznego średniego szcze-
bla, a później zapewnić mu 
pracę w bełchatowskim 
szpitalu lub innych placów-
kach służby zdrowia - mówi 
Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski.

W II LO w Bełchatowie 

od ubiegłego roku funkcjo-
nuje klasa o profilu pielę-
gniarskim. To swego rodzaju 
powrót do korzeni, ponieważ 
kiedyś w budynku placów-

ki było Liceum Medyczne  
a później 2,5-letnie Medycz-
ne Studium Zawodowe. - Li-
czę, że będziemy mieli wielu 
chętnych w naborze do kla-
sy o profilu pielęgniarskim 
w kolejnym roku szkolnym, 
co jest pierwszym krokiem 
do rozwoju kariery zawodo-
wej w tym kierunku  – mówi 

Anita Szymczyk – Trawiń-
ska, dyrektor II LO w Beł-
chatowie.

Partnerem projektu jest 
również Społeczna Aka-

demia Nauk, która planuje 
uruchomić w wydziale za-
miejscowym w Bełchatowie 
od października tego roku 
studia na tym kierunku.

- Przeprowadzaliśmy 
masę badań i rozmów  
w kierunku sprecyzowania, 
co miastu jest potrzebne i do-
szliśmy do wniosku, że po-

Akcja została zorgani-
zowana przez Filię UJK  
i Komendę Miejską Policji. 
Miała na celu w zabawowy 
sposób przypomnieć mło-
dym ludziom o bezpieczeń-
stwie i walce z patologiami 
społecznymi. Akcja miała na 
celu w sposób niekonwen-
cjonalny promować war-
tości bezpieczeństwa oraz 
przeciwdziałać patologiom 
społecznym. Uniwersytet do 
happeningu zaprosił także 
szkoły średnie i studentów. 
Esencja zabawy polegała na 
przeciąganiu się liną mię-
dzy dobrem i złem. Dobro 
reprezentowali przedstawi-
ciele szkół średnich, Policja 

i studenci, a zło, w postaci 
patologi społecznych re-
prezentanci klubu kultury-
stycznego. W ten zabawowy 
sposób pokazano, że warto-
ści pozytywne są potrzebne  
a siła grupy może zwyciężyć 
z patologiami, które symbo-
lizowały samobójstwo, alko-
holizm, kłamstwo, nikotyna, 
przemoc, narkomania i por-
nografia.

Imprezie towarzyszyło 
wspólne tworzenie plakatu 
promującego bezpieczeń-
stwo oraz manifestacja prze-
ciwko patologii i agresji  
i inne.

JP

winniśmy iść w stronę stwo-
rzenia klastra medycznego, 
co da możliwość połączenia 
nauki polskiej z potrzeba-
mi szpitala i innych placó-
wek medycznych  – mówi 
prof. dr hab. inż. Mirosław 
Wasielewski, dziekan SAN  
w Łodzi, Wydziału Zamiej-
scowego w Bełchatowie.

Według założeń projek-
tu, młodzież po zdobyciu  
w Bełchatowie odpo-

wiedniego wykształcenia 
bez problemu ma znaleźć  
w mieście pracę. Głównym 
pracodawcą zapewne zo-
stanie Szpital Wojewódzki  
w Bełchatowie, który już te-
raz boryka się z problemem 
zbyt małej ilości wykwali-
fikowanej kadry pielęgniar-
skiej.                          MAT

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl W
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Warto przeczytać

Warto posłuchaćWarto zobaczyć

Metro 2033 
Dmitry Glukhowsky

Is This The Life We 
Really Want?
Roger Waters 

Wonder Woman

Pierwsza część cieszącej 
się serii „Metro”. Opowia-
da o świecie po zagładzie 
nuklearnej. Jedyni ocalali 
ukrywają się w podziemiach 
moskiewskiego metra  i wal-
czą o przetrwanie z potwo-
rami i mutantami. Garstka 
ludzi, która przeżyła ukrywa 
się przed szkodliwymi skut-
kami promieniowania i no-
wymi formami życia. 

Metra w tym świecie 
stanowią namiastkę państw-
-miast i osad miejskich, zna-
nych ludziom sprzed wojny 
nuklearnej. To tu rozwija 
się handel wymienny, jako 
istotna część nowego ładu 

społecznego.
Choć akcja książki Glu-

khowsky’ego rozgrywa się 
po III wojnie światowej, jest 
to opowieść o człowieku, 
który ma misję do wypełnie-
nia. Jako osoba i przedstawi-
ciel swojego gatunku. Jest to 
swoiste studium psycholo-
giczne człowieka, a przede 
wszystkim jego zachowań  
w obliczu zagrożenia.

Mimo ciężkiego klimatu 
jest to książka poruszająca, 
do której z pewnością nie 
raz powrócimy. Ciekawa 
oraz prosta fabuła zachęca 
do sięgnięcia po lekturę.

Roger Waters, były czło-
nek legendarnej grupy Pink 
Floyd, powraca po 25 la-
tach z nowym, rockowym 
materiałem. Płyta „Is This 
The Life We Really Want?” 
ukazuje się na CD i winylu 
2 czerwca nakładem Colum-
bia Records.

Dyskografię Rogera Wa-
tersa zamyka album „Amu-
sed To Death” z 1992r., 
który w głównej mierze 
inspirowany był wojną  
w Zatoce Perskiej i pytania-
mi o wpływ, jaki mają na 
człowieka media, telewizja 
oraz agresywna globaliza-
cja. Album „Is This The Life 
We Really Want?” stanowi 
kontynuację tamtego wy-
dawnictwa. Jest doskonałym 
komentarzem do niepoko-
jów wstrząsających współ-

czesnym światem i natural-
nym sukcesorem kultowych 
już krążków Pink Floyd – 
„Animals” i „The Wall”.

Na płycie „Is This The 
Life We Really Want?” 
znalazło się 12 nowych 
kompozycji muzycznych  
i występów studyjnych Ro-

gera Watersa. Ciekawostką 
jest, że tekst utworu „Wait 
For Her” zainspirowany był 
angielskim tłumaczeniem 
poematu „Lesson from the 
Kama Sutra (Wait for Her)” 
autorstwa Mahmouda Dar-
wisha.

za wojnę odpowiedzialny 
jest Ares, opuszcza idyllicz-
ną wyspę Themyscira i przy 
boku ludzi staje do walki. 
Diana próbuje zapobiec złu, 
pamiętając o skutkach nisz-
czycielskiej wojny z Are-
sem, którą toczyły Amazon-
ki. Zanim to się stanie, musi 
odnaleźć się w XX-wiecz-
nej rzeczywistości. Naiwna  
i młoda wojowniczka Diana 
zostaje Wonder Woman, bo-
haterką rzędu Supermena, 
Batmana, Flasha czy Green 
Lantern. Z filmu o amazoń-
skiej księżniczce wyłania 

się przesłanie bezsensu 
wojen i związanego z nim 
okrucieństwa.

Wonder Women Pat-
ty Jenkins to sprawny film 
akcji. Nieco lżejszy od po-
przednich produkcji DC, jak 
Człowiek ze stali i Batman 
v Supermen, z odpowiednią 
dawką humoru. Łączy się 
fabularnie z innymi ekrani-
zacjami komiksów DC. Sta-
nowi też dobrą rozrywkę, 
nie tylko dla fanów komik-
sowych bohaterów, ale dla 
wszystkich spragnionych 
dobrej przygody.

Kulturalnie

Diana (Gal Gadot) to 
córka królowej Amazonek  
i Zeusa, działająca pod pseu-
donimem Wonder Women. 
Jest to jedna z najbardziej 
znanych kobiecych komik-
sowych bohaterek wydaw-
nictwa DC, obok Cat-Wo-
men, Supergirl, Batgirl czy 
antybohaterki Harley Qinn. 
Wyszkolona w starożytnych 
sztukach walki i obdarzo-
na przez bogów niezwykłą 
mocą, ratuje podczas I woj-
ny światowej amerykańskie-
go pilota, ściganego przez 
Niemców. Przekonana, że 



Porady

Sprzedam 3 ha

–grunty

inwestycyjne

przyległe

do S-8

w Konopnicy

ZATRUDNIMY osoby  
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Powierzchnia do wynajęcia 
ok. 19 m2 w miejscowości 
Rusiec przy ul. Dworcowej  
z przeznaczeniem pod 
punkt gastronomiczny. 
Numer kontaktowy: 
695 803 472

Bistro & Pizza CORSO
w Radomsku,

zatrudni
PIZZERMENA

na stałe.

Umowa o pracę na
pełen etat, atrakcyjne

wynagrodzenie.
CV prosimy dostarczać

osobiście do Bistro
(ERA PARK

HANDLOWY
RADOMSKO,

ul. Sierakowskiego 11)

lub przesyłać na adres
email:

radomsko@corsobistropizza.pl

OGŁOSZENIA
Porcja dla 6 osób
Czas przygotowania 45 minut

Składniki: 
• 1 szklanka mąki
• 1 szklanka cukru
• kostka masła
• 4 jajka
• pół kg truskawek
• 2 łyżki cukru do posypa-

nia owoców
• 1 łyżka cukru pudru do 

posypania ciasta
• tłuszcz do posmarowania 

formy

Sposób 
przygotowania:
Owoce truskawek obrać, umyć i osuszyć. Masło 
ze szklanką cukru utrzeć na puszystą masę. Dodać 
do niej 4 żółtka. Następnie dodać przesianą szklan-
kę mąki. Całość wymieszać. Z białek ubić pianę  
i delikatnie połączyć z ciastem. Ciasto wylać do na-
tłuszczonej formy, na wierzchu ułożyć truskawki  
i posypać je cukrem. Piec około 30 minut w temp. 200 st. 
C. Po upieczeniu ciasto posypać cukrem pudrem.

Ciasto 
truskawkowe

Truskawki

Pierwszymi owocami 
witaminowo-mineralnymi 
w sezonie wiosennym są 
właśnie truskawki, które 
pojawiają się już pod ko-
niec maja. Owoc truskawki 
jest krzyżówką poziomki 
chilijskiej i poziomki wir-
ginijskiej. Zdecydowanie 
największym producentem 
truskawek są Stany Zjed-
noczone a w drugiej kolej-
ności  Hiszpania. W Polsce 
na 1 mieszkańca przypada 
ok. 4 kg tych owoców. War-
tości odżywcze truskawek 
są bardzo duże. A to dzięki 
zawartości witamin: C, B1, 
B2, makro- i mikroelemen-
tów a przede wszystkim: 
żelaza, wapnia, fosforu, 
magnezu oraz manganu. 

Żelazo nazywane pierwiast-
kiem życia, jest mineralnym 
składnikiem niezbędnym 
do wytwarzania hemoglo-
biny. Natomiast wapń ze 
wszystkich składników mi-
neralnych ma największy 
udział w budowie naszego 
organizmu. To wapń i fosfor 
decydują o prawidłowym 
rozwoju układu kostnego  
i uzębienia. Zaś wapń i ma-
gnez zapewniają właściwą 
pracę układu sercowo-na-
czyniowego. O dostatecz-
nym wchłanianiu wapnia de-
cyduje zawartość witaminy 
D w organizmie. Kolejnym 
mineralnym składnikiem 
jest fosfor, który uczestniczy 
między innymi w regulacji 
pracy serca, w prawidłowym 

posiadają także właściwości 
odtruwające. Ogólnie można 
stwierdzić, że działają one 
na organizm odkwaszająco, 
krwiotwórczo, wzmacnia-
jąco a sok z truskawek ma 
właściwości bakteriobójcze, 
dzięki zawartym w swym 
składzie fitocydom, podob-
nie jak cebula, czosnek czy 
chrzan. Ponadto są źródłem 
kwasu elegonowego, który 
chroni nasz organizm przed 
nowotworami. Właściwości 
odżywcze i lecznicze truska-
wek są nie do przecenienia. 

funkcjonowaniu nerek oraz 
w przekazywaniu impulsów 
nerwowych. Znajduje się 
on we wszystkich  komór-
kach organizmu. Dla jego 
funkcjonowania niezbędna 
jest obecność wapnia i wita-
miny D. Następnie magnez 
konieczny jest do metaboli-
zmu wapnia, fosforu, sodu, 
potasu i witaminy C oraz do 
prawidłowej pracy układu 
nerwowego i mięśni. Działa 
przeciwstresowo.

Mangan zaś ma wpływ 
na czynność enzymów. 
Ponadto odpowiada za 
stan kości, konieczny jest  
w procesie trawienia  
i wchłaniania składników 
odżywczych. Zapobiega tak-
że osteoporozie, poprawia 
pamięć, zwalcza zmęczenie  
i ma działanie uspokajające. 
Natomiast sole organiczne 
zawarte w truskawkach po-
prawiają przemianę materii 
a pektyny oczyszczają jelita 
z resztek pokarmu i pozy-
tywnie wpływają na natural-
ną florę bakteryjną. Poprzez 
spalanie tłuszczów owoce te 

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, 
mozaika, glazura-terakota, 
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053

Wylewki agregatem zacie-
rane
mechanicznie
tel. 600 086 995.

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461

Wiatraki, elektrownie
wiatrowe, pomiary wiatru,
montaż, instalacja i serwis.
tel. 669‒632‒564

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwo-
lenia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
Tel.: 605737751.

Sprzedam rower dla dzieci  
w wieku 3-5 lat. Kolor 
niebieski, z rączką i zapaso-
wymi kółkami. 
Tel. 505 374 894

Betonowe wylewki agrega-
tem
608 577 428.

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

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-
dzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynaro-
dowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat 
Ducato  
( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,  
601 348 969

Truskawki kuszą nie tylko wyśmienitym 
wyglądem, przyjemnym aromatem, prze-
pysznym  smakiem, ale także korzystnie 
wpływają na nasz organizm. Stanowią wi-
taminową bombę dla zdrowia i urody.

Poleca się je reumatykom, 
cierpiącym na schorzenia 
wątroby, a także nerek. Tru-
skawki obniżają również po-
ziom cholesterolu i ciśnienie 
tętnicze. Są wskazane dla 
osób z nadwagą. Te bardzo 
smaczne  i zdrowe dla czło-
wieka owoce, spożywać 
możemy na surowo lub jako 
mrożonki oraz przetworzo-
ne na soki, dżemy, konfitu-
ry, kompoty, nalewki, wina 
i likiery. Natomiast osoby, 
które są uczulone na surowe 
truskawki, powinny je spo-

żywać w formie przetworzo-
nej, np. jako dżemy, soki czy 
konfitury.  

Truskawki oprócz  du-
żych wartości odżywczych 
posiadają także wartości ko-
smetyczne. Działają bowiem 
odżywczo, bakteriobójczo  
a także ściągająco. Stanowią 
idealny owoc do różnego 
rodzaju maseczek, np. likwi-
dujących przebarwienia skó-
ry czy jako składnik zapa-
chowy wielu kosmetyków.

KK
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Radomsko

Piotrków Trybunalski

Łódź

Nieudana próba przekupstwa 
policjantów

Jechał na podwójnym gazie, 
bez prawa jazdy

Zniszczył lustro drogowe  
i rozpijał małoletnich

Złodziejka grasowała na te-
renie przedszkola

Podpalił swojego 
kompana

4 czerwca ok. godzi-
ny 20:00 dyżurny toma-
szowskiej policji otrzymał 
informację o podejrzeniu 
nietrzeźwości kierujące-
go ciągnikiem rolniczym. 
Funkcjonariusze jadący 
na interwencję, w jednej  
z wiosek w gminie Czernie-
wice zauważyli grupę ludzi 
oraz zaparkowany na jezdni 
ciągnik rolniczy, w którym 
znajdował się mężczyzna. 
Świadkowie zatrzymali pi-

8 czerwca o godz. 17:00 
oficer dyżurny bełchatow-
skiej policji został powiado-
miony o ujęciu nietrzeźwego 
kierowcy na ulicy Okrzei. 
Funkcjonariusze na miejscu 
zastali zgłaszającego, który 
poinformował ich, że kilka 
minut wcześniej jadąc samo-
chodem zauważył kierują-
cego oplem, poruszającego 

Przy okazji prowadzone-
go postępowania w sprawie 
uszkodzenia lustra drogowe-
go przy ulicy Wyszyńskiego 
w Radomsku, wyszło na jaw 
inne - niewłaściwe zacho-
wanie 18-letniego radomsz-
czanina. Zawiadomienie  
w sprawie uszkodzenia 
znaku drogowego wpłynę-
ło do komendy pod koniec 
kwietnia bieżącego roku. 
Straty oszacowano na po-
nad 500 złotych. Wytypo-
wano sprawcę wandalizmu, 
a następnie postawiono 
mu zarzuty. Podczas prze-
słuchania 18-latek przy-

7 czerwca dyżurny piotr-
kowskiej komendy policji 
został poinformowany o kra-
dzieży portfeli z zawartością 
dokumentów i pieniędzy, 
w kwocie ok. 1100 zł. Do 
zdarzenia doszło na terenie 
jednego z piotrkowskich 
przedszkoli, kiedy wycho-
wawczynie wyszły z dzieć-
mi na plac zabaw. Jak się 
okazało, obca osoba wyko-

Zdarzenie miało miejsce 
30 maja na ulicy Henryka 
Brodatego w Łodzi. Poli-
cjanci zostali powiadomie-
ni, że doszło do podpalenia 
bezdomnego, który z roz-
ległymi oparzeniami trafił 
do szpitala. Analizą sprawy 
zajęli się kryminalni. Funk-
cjonariusze rozpytywali 
świadków, przeglądali za-
pisy z kamer monitoringu  
i przeanalizowali efekty 

janego traktorzystę, stwarza-
jącego zagrożenie dla siebie 
i innych uczestników ruchu 
drogowego. Pilnowali go do 
czasu przyjazdu munduro-
wych. Kierujący ciągnikiem 
na widok umundurowanych 
funkcjonariuszy próbował 
uciekać. Jednak policjanci 
zatrzymali 43-letniego po-
dejrzanego. Okazało się, że 
miał 2,2 promila w orga-
nizmie. Mężczyzna został 
przewieziony do komisaria-

się całą szerokością jezdni. 
Wykorzystując okazję na 
ul. Okrzei, 31-latek zaje-
chał drogę kierowcy opla, 
uniemożliwiając mu dalszą 
jazdę. W czasie rozmowy  
z mężczyzną, wyczuł od nie-
go woń alkoholu. Policjanci 
na miejscu sprawdzili stan 
trzeźwości. 61-letni bełcha-
towianin miał w organizmie 

znał się do uszkodzenia 
znaku drogowego. Ale to 
nie wszystko. Przyznał się 
także do rozpijania swoich 
młodszych trzech kolegów  
i koleżanki. Wspomniani na-
stolatkowie to mieszkańcy 
Radomska, w wieku 17 i 16 
lat. Okazało się, że sprawca 
od kilku miesięcy umawiał 
się ze znajomymi, wcześniej 
kupował alkohol, po czym 
wspólnie go spożywali. 
Każdy z pijących partycypo-
wał w kosztach, związanych 
z zakupem wódki. W kwestii 
zniszczenia znaku drogowe-
go 18-latek stwierdził, że 

rzystała nieobecność perso-
nelu i weszła do sali. Stam-
tąd ukradła pozostawione na 
biurku dwa portfele z doku-
mentami i pieniędzmi. Po-
krzywdzone kobiety szybko 
zorientowały się, że padły 
ofiarą złodzieja, podejrze-
wając o przestępstwo znaną 
im kobietę. Sprawą zajęli 
się wywiadowcy. Dotarli 
do miejsca zamieszkania 

oględzin. Zgromadzone ma-
teriały dowodowe wskazy-
wały, że za zbrodnią może 
stać jeden z bezdomnych. 
Ta okoliczność znacząco 
utrudniała kryminalnym na-
mierzenie podejrzewanego. 
Przełom w śledztwie na-
stąpił 6 czerwca ok. godzi-
ny 14:20, kiedy typowany 
mężczyzna pojawił się pod 
jednym z marketów na osie-
dlu Olechów. Kompletnie 

tu. W radiowozie próbował 
przekonać policjantów do 
odstąpienia od czynności 
służbowych, w zamian pro-
ponując im po 250 złotych. 
Oprócz zarzutów kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeź-
wości, usłyszał więc jeszcze 
zarzuty usiłowania wręcze-
nia korzyści materialnej 
funkcjonariuszowi. Teraz 
grozi mu kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

KK

ponad 2 promile alkoholu. 
Ponadto mężczyzna nie po-
siadał prawa jazdy. Jak się 
później okazało, zostało mu 
zatrzymane w 2015 roku, 
również za jazdę pod wpły-
wem alkoholu. Za swoje 
zachowanie odpowie przed 
sądem.

IT

rzucił kamieniem w lustro, 
ponieważ był zdenerwowa-
ny na swoją dziewczynę. 
W taki sposób chciał wyła-
dować swoją złość. Za akt 
wandalizmu grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

Osoba rozpijająca ma-
łoletniego, poprzez dostar-
czanie mu napoju alkoho-
lowego, ułatwianie jego 
spożywania lub nakłaniają-
ca do spożywania alkoholu 
podlega karze grzywny, ka-
rze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do 2 lat.

IT

sprawczyni. Podczas prze-
szukania,  znaleziono jeden 
ze skradzionych portfeli, 
niestety już bez zawartości. 
35- latka została zatrzymana 
w policyjnej celi do wyja-
śnienia. Kobieta przyznała 
się do popełnionego czynu. 
Za kradzież grozi kara nawet 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

KK

zaskoczony 38-latek został 
zatrzymany. Miał w orga-
nizmie ponad 2,5 promila 
alkoholu. Przyznał się, że 
wspólnie z pokrzywdzo-
nym spożywali alkohol.  
W pewnym momencie 
doszło między nimi do 
sprzeczki, oblania spirytu-
sem i podpalenia pokrzyw-
dzonego. Podejrzewany 
widząc rozprzestrzeniający 
się ogień i zbliżających się 
przechodniów - uciekł. Po-
parzony trafił najpierw do 
szpitala w Łodzi, a następnie 
został przetransportowany 
do Siemianowic Śląskich.   
Zgromadzony materiał do-
wodowy pozwolił na przed-
stawienie zatrzymanemu 
prokuratorskiego zarzutu 
usiłowania zabójstwa. Jest 
to przestępstwo zagrożone 
karą nawet dożywotniego 
pozbawienia wolności.

IT

Kierujący ciągnikiem rolniczym miał ponad 2 promile alkoholu 
we krwi i próbował przekupić policjantów. Teraz za swój czyn 
odpowie przed sądem.

31-letni bełchatowianin uniemożliwił dalszą jazdę 61-letniemu 
kierowcy opla i powiadomił policjantów. Kierujący samocho-
dem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

18-letni radomszczanin rozpijał swoich młodszych trzech kole-
gów i koleżankę. Dodatkowo uszkodził lustro drogowe, bo na 
czymś musiał wyładować swoją złość.

35-letnia piotrkowianka usłyszała zarzut kradzieży portfeli z za-
wartością dokumentów i pieniędzy. Za ten czyn grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

 



Bliźnięta 21.05–21.06 

Wyjątkowe za-
angażowanie w 
bieżące sprawy, 
sprawi że poczu-

jesz się spełniony  
i zadowolony. Twój en-
tuzjazm pozwoli ci snuć 
odważne, dalekosiężne 
plany. Być może nastąpią 
duże zmiany w twoim życiu 
zawodowym lub osobistym. 
Oby były one dla ciebie 
korzystne pod każdym 
względem.   

Rak 22.06–22.07

Otrzymasz 
nowe, odpowie-
dzialne zadanie 
do załatwienia. 
Ale poradzisz 

sobie z nim doskonale.     
Skoncentruj się także na 
szukaniu źródeł dodatkowego 
zarobku, bo ostatnio twoje 
wydatki wyraźnie przekracza-
ją dochody. 

Lew 23.07–23.08 

W twoim życiu 
wyraźne ożywie-
nie, nie znaj-
dziesz czasu na 

lenistwo czy smutek. Twoim 
atutem będzie świetna kondy-
cja, zarówno fizyczna, jak  
i intelektualna. Unikaj niebez

piecznych sytuacji, zwłaszcza 
będąc za kierownicą. 
   

Panna 24.08–23.09

Nadchodzące dni 
zapowiadają się 
niezbyt intere-
sująco. Zadania 
których się po-

dejmujesz, traktuj poważnie 
i odpowiedzialnie, a nie                 
z przymrużeniem oka. Za-
wrzesz nową znajomość, którą 
warto  podtrzymać na dłużej.     

   .Waga 24.09-23.10

Pozytywne nasta-
wienie doda ci sił, 
w celu osiągnięcia 
zawodowego 
sukcesu. Lecz 

interesy i sprawy finansowe 
zawsze wymagają logicznego 
myślenia i ostrożności, pa-
miętaj o tym. Spędzaj więcej 
czasu z bliskimi.  

Skorpion 24.10–22.11
   

Posiadasz w sobie 
duży potencjał 
energii i odwagi, 
który pomoże ci 

w realizacji nowych    przed-
sięwzięć. Tym samym zyskasz 
uznanie wśród przyjaciół, 
których bardzo sobie cenisz. 
To dobry czas na podniesienie 
swoich kwalifikacji

Strzelec 23.11–21.12
 

Pojawią się 
trudności, lecz 
one nie znie-
chęcą cię do dal-

szego działania. Warto zerwać 
z rutyną. Pamiętaj o zachowa-
niu ostrożności i czujności w 
swoich poczynaniach. Twoje 
tempo życia najwyraźniej 
przyspieszy.
  

Koziorożec 22.12–20.01

W interesach 
możesz dużo 
zyskać, albo 
dużo stracić, 

jeśli popełnisz błąd. Przed 
podjęciem wiążących decyzji, 
warto poradzić się kogoś za-
ufanego. Zachowaj ostrożność 
w wydatkach.  Unikaj przefor-
sowania organizmu.     

Wodnik 21.01–19.02

Sukces należy 
zawsze smako-
wać powoli  
i cieszyć się 
nim jak najdłu-
żej. Warto  

o tym pamiętać.  Nastąpi także 
wyraźna poprawa zdrowia,  
z którym ostatnio było różnie. 
Czeka cię powodzenie w 
miłości.  

Ryby 20.02–20.03

Układ gwiazd 
spowoduje, 
że na twojej 

twarzy coraz częściej zagości 
uśmiech. Obdarzony zosta-
niesz wyjątkową werwą. Wy-
korzystaj tę dobrą passę. W 
finansach nastąpi odczuwalna 
poprawa, gdyż pozbędziesz 
się dłużników.

Baran 21.03–20.04

Twoje plany w 
pełni się powio-
dą, jeśli wcze-
śniej dokładnie 

je rozpracujesz i ustalisz prio-
rytety. Jednak nie bierz zbyt 
wiele na swoje barki. Pamiętaj 
o relaksie. W twoim domu po-
prawią się relacje z bliskimi, 
zapanuje ład i harmonia.      

Byk 21.04–20.05

Nowe działania, 
które  
w najbliższych 
dniach podej-
miesz, okażą się 

owocne. Pokonasz dzielnie 
przeciwności losu. Organizm 
twój domaga się odpoczynku, 
zmęczenie daje się we znaki. 
Rodzinny wakacyjny wyjazd 
to dobry pomysł.

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Dwaj koledzy spotykają się po pracy. Jeden mówi:

- Cześć Franek. Mam pytanie, dlaczego szef był na ciebie 
zły, przecież ty jesteś zawsze pracownikiem miesiąca!

- A bo widzisz, byłem wczoraj na jego urodzinach, wznieśli-
śmy toast na jego cześć. On, żeby nie być gorszy krzyknął:

- Niech żyją pracownicy!
Na to ja:

- Tak? A za co? 

Żona wraca od fryzjera. Mąż spogląda na nią i zauważa:
- O, nowa fryzura!

- Wiesz zdecydowałam się ściąć włosy, bo w tych długich 
wyglądałam jak stara baba, i jak teraz wyglądam w tych 

krótkich?
- Szczerze.

- Oczywiście.
- Hmmm... teraz wyglądasz jak stary dziad.

Dwóch myśliwych wybrało się do lasu. Jeden z nich nagle 
upadł. Drugi po oględnym zbadaniu kolegi stwierdził, że 
jego gałki oczne wywróciły się na drugą stronę i że chyba 

nie oddycha. Chwycił za telefon komórkowy i zadzwonił na 
pogotowie.

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

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

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

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

Sąsiad z dołu do sąsiada z góry:
- Ależ w nocy poszaleliście z żoną. Mało mi żyrandol nie 

zleciał.
- Panie sąsiedzie, tak się właśnie rodzą plotki... Mnie w 

nocy nawet w domu nie było! 
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