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Dodatkowe 5 mln zł na
inwestycje w okręgu
piotrkowskim
11 stycznia br. sejm
przyjął nową ustawę budżetową. Zaakceptowano w niej
dodatkowe środki na
inwestycje dla okręgu
piotrkowskiego. Te dodatkowe środki postanowiono przeznaczyć
na doposażenie szpitali powiatowych, zakup
sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz na najpilniejsze
prace remontowo-budowlane w kościołach.
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Rawa Mazowiecka

Trzy pytania
do...
Sebastiana Gromka,
Prezesa Zarządu
Rawskich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Szerzej str. 6

Opoczno
Szerzej str. 6

Postawa godna
naśladowania
29-letnia mieszkanka powiatu opoczyńskiego udaremniła dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Kobieta zajechała drogę
pijanemu kierowcy i wezwała na miejsce
policję.
Szerzej str. 10

Piotrków Trybunalski

Nieuczciwa agentka
ubezpieczeniowa
Piotrkowscy policjanci zatrzymali nieuczciwą agentkę ubezpieczeniową. Kobieta oszukała towarzystwo ubezpieczeniowe na blisko 4 tysiące złotych.
Szerzej str. 10
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Rawa Mazowiecka

Badania
mammograficzne
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W
Tomaszów Mazowiecki

Bezpłatna
komunikacja miejska

22 stycznia br. w Rawie Mazowieckiej będzie można wykonać Od 1 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim została
uruchomiona bezpłatna komunikacja miejska.
bezpłatne badanie mammograficzne.

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka i NZOZ Medica w Łodzi zapraszają na
bezpłatną
mammografię
w technologii cyfrowej.
Badania odbędą się obok
siedziby
Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni MieszReklama

kaniowej przy ul. Sobieskiego 1.
Bezpłatną mammografię
mogą wykonać kobiety od
50 do 69 lat, które w ciągu
2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały badania w tym
zakresie. Badania będą wy-

konywane (w poniedziałek)
22 stycznia 2018 r.
Zapisy pod nr tel. 42 254
64 10, 517 544 004. Możliwa jest również rejestracja
online www.salvemedica.pl/
mammografia.
MAT

- Udało nam się zrealizować nasze zapowiedzi
dzięki pozyskanym środkom
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na wymianę niemalże całego taboru
Miejskiego Zakładu Komunalnego. Stare paliwożerne i bardzo
awaryjne autobusy
zastąpiliśmy nowoczesnymi hybrydami. Koszty funkcjonowania Miejskiego
Zakładu Komunalnego będą mniejsze,
dlatego mogliśmy
wprowadzić bezpłatną komunikację
– informuje Marcin
Witko, prezydent
Tomaszowa Maz.
Z
bezpłatnych
przejazdów
mogą
korzystać
m.in. mieszkańcy
Tomaszowa
Mazowieckiego
posiadający
Kartę
Tomaszowianina,
a także osoby zamieszkujące
tereny gminy wiejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na
podstawie Tomaszowskiej
Karty
Komunikacyjnej.
Dokumenty uprawniają do
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na tere-

nie miasta i gminy wiejskiej.
Poruszając się po terenach
gmin Inowłódz, Wolbórz,
Lubochnia i Ujazd nadal
obowiązują opłaty za przejazdy. Informację o tym jak
otrzymać Kartę Tomaszowianina oraz Tomaszowską

Kartę Komunikacyjną znajdziemy na stronie Urzędu
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Od 15 stycznia br. będzie obowiązywał również
nowy rozkład jazdy i nowy
układ komunikacyjny MZK.

W nowym rozkładzie żadne połączenie autobusowe nie zostanie usunięte.
W ramach wprowadzonych
zmian utworzono węzeł
przesiadkowy w centrum
miasta, na pl. Tadeusza Kościuszki. Poprawiono również częstotliwość
i rytmiczność obsługi
komunikacyjnej we
wszystkich częściach
miasta. Wraz z uruchomieniem nowego
rozkładu jazdy, na
tomaszowskie ulice
wyjadą nowoczesne,
ekologiczne, hybrydowe autobusy. Zakupiono w sumie 25
takich pojazdów. Hybrydy są wyposażone
w monitory LCD pokazujące m.in. trasę
i czas przejazdu,
informacje o najbliższych przystankach,
wiadomości
miejskie i pogodę.
W pojazdach można
też naładować telefon komórkowy i skorzystać
z bezprzewodowego Internetu. 15 stycznia zostanie
również uruchomiony zintegrowany system informacji
pasażerskiej.
RP
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Co z remontem 26. Finał Wielkiej Orkiestry
ul. Próchnika? Świątecznej Pomocy za nami

14 stycznia br. w całej Polsce wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszli z pusz-

Dalszy remont ul. Próchnika został wstrzy- kami na ulice. Piotrkowianie również ochoczo zaangażowali się w akcję czerwonych serduszek.
many.

Przebudowa miała objąć
remont od ul. Piastowskiej
do ul. Żeromskiego. Wykonano jednak odcinek do
wjazdu do MOPR-u. Dalsza
część prac została wstrzymana ze względu na zły stan
techniczny prywatnego budynku przy ul. Próchnika 19.
- Wykonawca przedstawił opinię techniczną, która
wskazywała na brak możliwości wykonania tutaj prac
drogowych. Na jej podstawie zleciliśmy szczegółową
ekspertyzę. Otrzymaliśmy
już dokument, który potwierdza, że aby kontynuować remont drogi właściciel budynku musi rozebrać
Reklama

pierwsze piętro – mówi Małgorzata Majczyna, Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontów.
Opinia o stanie technicznym i zagrożeniach została
przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, który wysłał
decyzję o wykonaniu robót
do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków. Po uzgodnieniu
decyzja będzie wysłana do
właściciela. Dalszy remont
drogi będzie zależał od zabezpieczenia budynku przez
jego właściciela.
GWA na podst.
UM Piotrkowa

Historia WOŚP sięga
1993 r., kiedy to odbył się
pierwszy Finał. - Wcześniej
w ogóle nie myśleliśmy
o tym, żeby zakładać Fundację, a pierwsza zbiórka
pieniędzy była organizowana w oparciu o potrzeby
kardiochirurgii dziecięcej
Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. To właśnie
tam istniała fundacja, która już od pewnego czasu
zbierała pieniądze na zakup
specjalistycznego
sprzętu
medycznego.(...)
Sukces
pierwszego Finału pozwolił
na podział zebranych pieniędzy pomiędzy wszystkie
ośrodki kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Tym samym
akcja nabrała znaczenia

ogólnopolskiego – pisze na
stronie www WOŚP Jurek
Owsiak.
Przypomnijmy, że celem tegorocznego 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy było

pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków. Kilkustopniowy mróz nie odstraszył ludzi

dobrej woli, by świętować
tegoroczny Finał. W Piotrkowie na ulice wyszło około
600 wolontariuszy. Działali
oni w dwóch sztabach. Jedna
scena na której odbywały się
licytacje, występy i koncerty
była w galerii
Focus Mall.
Szefową tego
sztabu była
Małgorzata
Pingot.
Na
scenie wystąpili również
m.in. piotrkowscy artyści – Agata
Michalska i Marcin Januszkiewicz. Nie zabrakło mnóstwa atrakcji. Z kolei na drugiej scenie na terenie C.H.

Echo, po głównych licytacjach i koncertach o 20.00
odbył się pokaz fajerwerków. Następnie po symbolicznym światełku do nieba
wystąpiła gwiazda wieczoru
Cleo. Temu sztabowi szefował Dariusz Cecotka.
W roku ubiegłym zebrano łącznie ponad 200 tys. zł.
W chwili pisania artykułu
wiadomo, że łączna kwota pozyskanych pieniędzy
z obydwu piotrkowskich
sztabów przekroczyła 130
tys. zł. Nadal jednak trwają
aukcje na platformie Allegro, więc na ostateczne podsumowanie trzeba będzie
jeszcze poczekać.
GWA
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Wola Krzysztoporska

Karty usług

Masz do załatwienia ważną sprawę w urzędzie i nie wiesz, od
czego zacząć? Wystarczy w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wola Krzysztoporska odszukać tzw. kartę usługi i sprawdzić,
co po kolei należy zrobić. Na stronie dostępne są także wzory
potrzebnych wniosków.
Przypuśćmy np. że
ktoś chce wybudować dom
i musi uzyskać tzw. decyzję
o
ustaleniu
warunków
zabudowy. Jakie dokumenty
należy
zebrać
i do kogo zwrócić się
o pomoc w Urzędzie Gminy? To wszystko i wiele innych potrzebnych informacji
znajdzie właśnie w karcie
usługi, która znajduje się
w BIP Urzędu Gminy (można tam wejść bezpośrednio
- www.bip.wola-krzysztoporska.pl lub przez stronę
www.wola-krzysztoporska.
pl). W zakładce „Karty

usług” znajduje się odnośnik
do kart, gdzie zainteresowany znajdzie informację,
w którym referacie Urzędu
Gminy, w którym pokoju
i z jaką osobą sprawę należy
załatwiać. Dowie się także,
jakie są podstawy prawne
wydania decyzji, a także jaki
jest sposób załatwienia sprawy (np. czy trzeba to zrobić
w formie pisemnej, jaki
wniosek należy złożyć
i skąd go pobrać). Znajduje
się tu także spis koniecznych
do wydania decyzji dokumentów i informacja, gdzie
można je otrzymać (np.

mapa, którą należy kupić
w Starostwie Powiatowym
itp.). Podane są także: wysokość opłaty skarbowej (jeśli
jest konieczna), termin rozpatrzenia wniosku i – ewentualnie – tryb odwoławczy,
gdybyśmy nie chcieli zgodzić się z decyzją.
Co ważne – do każdej
sprawy przypisany jest gotowy wzór wniosku, który
należy wypełnić. Złożenie kompletnego wniosku
znacznie skraca czas załatwienia sprawy, a przecież
chodzi właśnie o to, by załatwić ją szybko i sprawnie.

Jakie sprawy można załatwić, korzystając z kart usług?
Podatki
Karta usługi - wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta usługi - wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Karta usługi - wydanie zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Karta usługi - wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową
Karta usługi - zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Karta usługi - zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Karta usługi - zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Karta usługi - zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Karta usługi - wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów podlegających
opodatkowaniu podatkiem rolnym
Karta usługi - zwolnienie i ulga podatkowa w podatku rolnym z tytułu nabycia
gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
Gospodarka komunalna
Karta usługi - złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach zamieszkałych
Karta usługi - zezwolenia dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wola
Krzysztoporska
Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości
Karta usługi - przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego
Karta usługi - zmiana stanu wody na gruncie
Karta usługi - wydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta usługi - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Karta usługi - zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Karta usługi - podział nieruchomości
Karta usługi - uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
Budownictwo
Karta usługi - ustalenie lokalizacji celu publicznego
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Karta usługi - wydanie informacji o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Karta usługi - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium
Karta usługi - wydanie informacji o możliwości zalesienia działki
Karta usługi - zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
Karta usługi - ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego
Karta usługi - wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
Karta usługi - wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Karta usługi - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
Karta usługi - udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Karta usługi - opinia o klasyfikacji akustycznej
Karta usługi - lokalizacja urządzenia obcego
Karta usługi - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych
Karta usługi - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego
Karta usługi - wydanie decyzji na lokalizację zjazdu
Referat Spraw Obywatelskich/USC
Karta usługi - wydanie dowodu osobistego
Karta usługi - zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi
Karta usługi - wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego
Karta usługi - wymeldowanie w trybie administracyjnym
Karta usługi - wymeldowanie z pobytu stałego
Karta usługi - zameldowanie na pobyt stały
Karta usługi - zameldowanie na pobyt czasowy
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Powalczą o tytuł
„Firmy na medal”
Znamy listę firm, które wystartowały w jedenastej edycji konkursu „Firma na medal”.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
firm średnich, działających
powyżej 3 lat, zatrudniających powyżej 50 osób oraz
w kategorii firm małych,
działających powyżej 3 lat,
zatrudniających do 50 osób.
W pierwszej kategorii o tytuł
„Firmy na medal” powalczą
Majami Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa oraz KONSTAK Sp. z o.o.. Z kolei
w kategorii małych firm będzie rywalizowało pięć firm:
FHPU MARCZAK, Druk
Handlowy i Reklamowy
Kontakt Sp. z o.o., Konsorcjum
Projektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA”
Reklama

Sp. z o.o., Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o., Gocreate
Artur Cimoch.

W konkursie oceniane
będą m.in. wskaźniki ekonomiczne,
zrealizowane

inwestycje, działania innowacyjne, sposoby promocji
przedsiębiorcy, korzystanie
z funduszy zewnętrznych,
rozwój i tworzenie nowych
miejsc pracy, w tym dla
osób
niepełnosprawnych,
dbałość o środowisko naturalne. Kapituła konkursu,
której przewodniczy starosta
bełchatowski, złożona jest
z przedstawicieli podmiotów wspierających działalność gospodarczą. Oficjalne
ogłoszenie wyników nastąpi
podczas III Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego 26 kwietnia.
MAT
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Rawa Mazowiecka

Trzy pytania do...

Sebastiana Gromka, Prezesa Zarządu
Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W ostatnich latach
udało się firmie, którą Pan
kieruje zrealizować szereg ważnych inwestycji.
Proszę powiedzieć czy ten
kierunek będzie kontynuowany i jakie inwestycje są
planowane?
Myślę, że warto tu przypomnieć, iż w 2016 roku
Spółka RAWiK pozyskała
z NFOSiGW w Warszawie
dofinansowanie w kwocie
około 6,5 mln zł. na inwestycje. Dzięki tym środkom
jak i oczywiście własnym
funduszom rozwijamy sieci
wodno-kanalizacyjne. Robimy wszystko, żeby każdy
mieszkaniec naszego miasta
miał dostęp do dobrej jakości wody i mógł odprowadzać ścieki dzięki urządzeniom Spółki. Oczywiście
ten proces jest rozciągnięty
na lata. Inwestycje te podnoszą komfort życia, ale są
również bardzo ważne dla
ochrony naszego środowiska. W 2018 roku planujemy
zakończyć duże inwestycje.
Odwodnienie ulic Aleksandrówka i Zamkowa Wola,
oraz prace w obrębie ulic
Żmichowskiej i Konopnickiej. Podpisaliśmy też umowę na budowę wodociągu
w ulicach Krasickiego, Staffa, Żeromskiego i Dąbrowskiej. Planujemy rozpocząć
także inwestycje na ulicach
Gąsiorowskiego i Lenartowicza, Polnej i Słowackiego. Cały czas modernizujemy Oczyszczalnię Ścieków,
by dostosować ją do zmieniających się potrzeb. Widać, że RAWiK działa pręż-

nie i ten nowy, 2018 rok
będzie dla nas również bardzo pracowity.
Gdy obejmował Pan
funkcję Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa wiązało się to z oczekiwaniem
wzmocnienia kondycji firmy z zachowaniem zasady
o niepodwyższaniu taryf
na wasze usługi. Czy się to
udało?
W związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego koszty spółki
w 2015 r. znacząco wzrosły.
Przede wszystkim mówię
tu o opłatach za amortyzację, to około milion zł; ponadto wrosły także koszty
eksploatacji. Jednak dzięki
konsekwentnej, przemyślanej i realizowanej od 2015
roku polityce optymalizacji
kosztów i zwiększania przychodów, ceny usług taryfowych są utrzymane na tym
samym poziomie. Żeby to
osiągnąć podwinęliśmy rękawy i wzięliśmy się ostro
do pracy. Zdecydowanie
rozwinęliśmy
działalność
dotyczącą przyjmowania odpadów organicznych tłuszcze do unieszkodliwiania
w instalacji WKF w Oczyszczalni Ścieków. Sporym zainteresowaniem cieszy się
zupełnie nowa od 2016 roku
usługa spółki a mianowicie
wywóz nieczystości wozem
asenizacyjnym.
Oceniam
to jako nasz spory sukces,
gdyż przez 2 lata osiągnęliśmy przychód około 200
000 zł. Dzięki prowadzeniu systematycznej proce-

dury przyłączania naszych
mieszkańców do nowo
wybudowanych sieci, odnotowujemy ciągły wzrost
odbiorców i przychodów.
Po zainstalowaniu jednostki
kogeneracyjnej zmniejszyliśmy koszty zużycia energii
o około 300000 zł. Planujemy, że dzięki optymalizacji
zatrudnienia do końca 2018
roku zmniejszymy ilość etatów o około 10%. Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że dobre wyniki naszej
działalności nie byłyby możliwe bez zaangażowania
i ciężkiej pracy wszystkich
pracowników
RAWiK-u.
Mieszkańcy naszego miasta, nasi klienci mogą być
pewni, że robimy wszystko,
aby nie przerzucać na nich
kosztów działalności Spółki.
Przypomnę, że od 2015 roku
nie było podwyżek cen za
wodę i ścieki .
W chwili obecnej na
przedsiębiorstwo składa
się kilka zakładów, które
są od siebie stosunkowo
oddalone. Czy przewiduje Pan możliwość zmian
w tym zakresie, czy rozważa Pan swego rodzaju scalenie firmy?
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja ciągle
się rozwija, zwiększamy
wachlarz naszych usług,
zwiększamy
przychody,
optymalizujemy koszty i zatrudnienie. Proces ten będzie
trwał i w mojej ocenie musi
to doprowadzić do scalenia.
Nie ukrywam, że mamy
plany budowy nowej siedziby na terenie SUW przy ul.
Kolejowej, co spowodowałoby połączenie wydziałów
i zdecydowanie ułatwiło zarządzanie firmą. Nowa przestrzeń znacząco poprawiłaby
organizację i warunki naszej
pracy.
Odpowiedzi na pytania
zanotował
Wojciech Adam Michalak
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Dodatkowe 5 mln zł
na inwestycje w okręgu piotrkowskim
11 stycznia br. sejm przyjął nową ustawę budżetową. Zaakceptowano w niej dodatkowe środki na inwestycje dla okręgu piotrkowskiego.
Te dodatkowe fundusze
postanowiono przeznaczyć
na doposażenie szpitali powiatowych, zakup sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na najpilniejsze
prace remontowo-budowlane w kościołach. Pozyskanie tych funduszy było
możliwe dzięki poprawkom
zgłoszonym do budżetu
państwa przez Antoniego
Macierewicza oraz pozostałych parlamentarzystów PIS
z okręgu. Środki te zostaną
rozdzielone w sposób następujący: na zakup urządzeń
medycznych dla Oddziału
Położniczo-Noworodkowego w Państwowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim,
postanowiono przeznaczyć
470 tys. zł; na aparaturę do
dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach przeznaczono 370
tys. zł; na sprzęt medyczny
dla Oddziału Urologicznego
w Szpitalu Wojewódzkim
w Bełchatowie 750 tys. zł;
na zakup karetek dla szpitala

w Opocznie 800 tys. zł; na
stół operacyjny dla szpitala
w Tomaszowie Mazowieckim 500 tys. zł. Podjęto
także decyzję o wyposażeniu bloków operacyjnych
w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku, gdzie zostanie wydatkowane 200 tys.
zł oraz w Rawie Mazowieckiej, dla której przeznaczono
600 tys. zł.
Przekazano także środki
na prace konserwatorsko-restauracyjne w kościołach.
Dotacje otrzymają parafie:
św. Wawrzyńca w Białyninie 150 tys. zł; św. Jakuba
w Skierniewicach 120 tys.
zł; św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim 100 tys.
zł; Wszystkich Świętych
w Rzejowicach 150 tys.
zł; św. Jacka i św. Doroty
w Piotrkowie Trybunalskim
150 tys. zł; Klasztor OO.
Bernardynów w Piotrkowie
Trybunalskim 100 tys. zł.
Kwotę 120 tys. zł postanowiono przeznaczyć na remont zabytkowego muru
kościoła Ojców Pasjonistów

w Rawie Mazowieckiej. 150
tys. zł przeznaczono na odbudowę Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
w Studziannie – Poświętne.
370 tys. zł przeznaczono na
prace remontowe w Klasztorze Ojców Dominikanów
w Radomsku. 150 tys. zł
przekazano do Państwowej
Straży Pożarnej w Skierniewicach.
Czytelnikom
przypominamy, że w okręgu nr
10 obok Antoniego Macierewicza - prezesa zarządu
okręgowego PIS, o środki
zabiegali Anna Milczanowska, Robert Telus, Dariusz
Kubiak, Krzysztof Maciejewski, Małgorzata Janowska i Grzegorz Wojciechowski. Szerzej o sytuacji
w służbie zdrowia w okręgu,
a w szczególności w Szpitalu Powiatowym w Rawie
Mazowieckiej, napiszemy
w następnym numerze naszej gazety.
MAT
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Wydarzenia

Ferie zimowe

Ferie zimowe w roku szkolnym 2017/2018 przypadają na przestrzeni
dwóch miesięcy: stycznia i lutego. W województwie łódzkim ferie rozpoczną się 29 stycznia br.
Zgodnie z komunikatem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ferie zimowe
w roku szkolnym 2017/2018
trwać będą od 15 stycznia do
25 lutego 2018 roku. Ferie
odbędą się w czterech turach
w różnych terminach dla poszczególnych województw.
Dni wolne rozpoczynają
się w poniedziałek a kończą w niedzielę, w związku
z czym, czas wolny od zajęć
szkolnych praktycznie trwa
16 dni. Pierwsza grupa województw zwykle rozpoczyna ferie w drugiej połowie
stycznia, a czwarta grupa
w okolicy połowy lutego.
Taki podział i zróżnicowanie terminów rozpoczęcia i
zakończenia sprawia, że na
stokach górskich wypoczynek jest bardziej komfortowy i dzięki temu, każdy kto
zechce, może lepiej wykorzystać swój wolny czas.
Reklama

Pierwsi z tegorocznych ferii zimowych skorzystają
uczniowie z województwa
dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 22
stycznia do 4 lutego ferie
będą obowiązywać w woj.
podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od 29 stycznia do
11 lutego ferie będą w woj.
łódzkim, lubelskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Ostatnią grupą, która
skorzysta z ferii (12-25 lutego br.) będą uczniowie
z woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego
i wielkopolskiego.
Ferie zimowe to czas,
który można przeznaczyć
np. na wyjazdy i czynny
wypoczynek. Ofert zimowisk i organizacji czasu
wolnego jest naprawdę wiele. Dla dzieci i młodzieży

z woj. łódzkiego przygotowano wiele ciekawych
atrakcji i zajęć tematycznych. Planowane są otwarte
spotkania a także półkolonie. Jednak nie wszystkie
dzieci mają możliwość
wyjazdu. Właśnie z myślą
o nich domy kultury, biblioteki, muzea, obiekty
sportowe, świetlice i szkoły
przygotowały szereg atrakcji. Oferta jest bogata i różnorodna.
A po błogim okresie lenistwa, przyjdzie czas na
powrót do szkolnej ławy.
Warto więc jak najlepiej
wykorzystać ten wolny od
zajęć szkolnych czas, bo jak
to zwykle bywa, wszystko
co dobre szybko się kończy.
Następna przerwa w nauce
- z okazji Świąt Wielkanocnych – będzie pod koniec
marca.
JP
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Ranking szkół
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10 stycznia został opublikowany najnowszy ranking najlepszych
liceów i techników, przygotowany przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Pod lupę wzięto wyniki 2186 liceów ogólnokształcących oraz 1743 techników z całej Polski. A jak wypadły
szkoły z województwa łódzkiego?
W kategorii liceów najlepiej w województwie
łódzkim wypadło Publiczne
LO Politechniki Łódzkiej,
plasując się jednocześnie
na 21. pozycji w skali kraju. Dobrym wynikiem może
pochwalić się również II
Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w
Tomaszowie Mazowieckim
– 6. miejsce w województwie. Bełchatowskie I LO
im. Władysława Broniewskiego otworzyło drugą
dziesiątkę w województwie,
znajdując się tym samym na
11. miejscu. Na 14. miejscu
w województwie (149. miejsce w kraju) znalazło się I
Liceum Ogólnokształcące
w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z postanowieniem
Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione
za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły
w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (25%), oraz
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).
W klasyfikacji techników jak zwykle bezkonkurencyjne w naszym województwie okazało się
Technikum Nowoczesnych
Technologii im. Jana Pawła
II w Kleszczowie. Uzyskało ono znakomitą pozycję

w tym zestawieniu i tym samym znalazło się na piątym
miejscu w Polsce i na pierwszym w regionie łódzkim.
Kleszczowskie TNT okazało
się też najlepsze w kraju pod
względem wyników matur.
W klasyfikacji techników punkty przyznawane
były za: sukcesy uczniów
w olimpiadach (20%), wyniki matur z przedmiotów
obowiązkowych (20%), wyniki matur z przedmiotów
dodatkowych (30%), wyniki
egzaminu zawodowego (%).

Czytaj on-line!
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Zakwaszony organizm to chory organizm
Chcesz przejąć kontrolę
nad stanem swojego zdrowia? Wprowadź w swoje życie pewną zasadę - odkwaszaj organizm, a zakwaszaj
żołądek. Zupełnie innym
pojęciem jest zakwaszenie
organizmu, a zupełnie innym – zakwaszenie żołądka...(o zakwaszaniu żołądka
napiszę w drugiej części artykułu).
Wdrożenie tych dwóch
prawideł w życie pomoże
nam cieszyć się ZDROWIEM.
Krótko, co to jest zakwaszenie organizmu? Jest
to zaburzenie gospodarki
kwasowo-zasadowej, niedobory substancji zasadowej sprawiają, że nadmiar
kwasów zaczyna atakować
przede wszystkim nasze kości, tkankę łączną oraz inne
organy, tkanki i komórki naszego organizmu.
Zakwaszony organizm
to chory organizm! Więc
utrzymanie naszego zdrowia

zależy od codziennej diety.
Pamiętaj jesteś tym co jesz głosi znane i jakże prawdziwe przysłowie. W zdrowym
ciele wskaźnik pH powinien
mieścić się w przedziale 7,3
do 7,4 co odpowiada odczynowi zasadowemu. Długotrwałe zakwaszenie organizmu może doprowadzić do
zaburzeń
fizjologicznych
procesów regulacyjnych, co
objawia się ciągłym zmęczeniem, stanami zapalnymi,
apatią, sennością, bólami
głowy (w tym migreny) czy
problemami z cerą i łamliwością paznokci, wypadaniem włosów itp. Przewlekłe
zakwaszenie organizmu niestety prowadzi do wystąpienia takich chorób jak: choroby serca, zapalenie stawów,
wyższe ciśnienie tętnicze,
cukrzycę, udary, zawały,
wysoki poziom cholesterolu,
choroby nowotworowe itd...
Co zakwasza najbardziej
nasz
organizm? Przede
wszystkim duże ilości mię-

sa i wędlin w codziennej
diecie, pieczywo, węglowodany, czarna herbata, kasze
(wyjątek stanowi kasza jaglana), jajka, mleko, gluten,
alkohol a przede wszystkim
cukier. Kolejnym silnym zakwaszaczem jest kawa oraz
palenie papierosów! Zakwaszeniu sprzyja również
stres, brak ruchu, ale także
i nadmiar aktywności fizycznej, podczas której powstaje
kwas mlekowy.
Jakie więc produkty
działają na organizm zasadotwórczo? Przede wszystkim cytrusy, ale również
większość warzyw i owoców. Najwięcej żywności zasadowej znajduje się
w zielonych liściastych warzywach. Zawierają one najwięcej witamin, minerałów
i składników odżywczych,
które mają właściwości alkalizujące.
Niestety
pęd
życia
w jakim żyjemy, plus skażona żywność często nie

pozwalają nam na utrzymanie zdrowej diety. By temu
zapobiec i zadbać o nasze
zdrowie, koniecznością jest
do codziennej diety dołączyć chlorofil, w tym nie zapominając o prawidłowym
nawodnieniu
organizmucodziennie
powinniśmy
wypijać około 2,5 l wody.
Co to jest chlorofil? Jest to
„żywa krew roślin”, struktura chlorofilu jest bardzo
zbliżona do hemu, barwnika
naszej krwi a to oznacza, że
cząsteczka hemoglobiny ma
zbliżoną budowę do cząsteczki chlorofilu, czyli podobnie jak hemoglobina ma
ogromną zdolność łączenia
się z tlenem. Uzupełnienie diety w chlorofil ma za
zadanie przede wszystkim
utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu,
dotlenić naszą krew, oczyścić
organizm z toksyn
(w tym metali ciężkich oraz
wolnych rodników), oczyszczenie traktu jelitowego

jak również ma działanie
antynowotworowe. Temat
chlorofilu jest bardzo rozległy i można by pisać o nim
wiele zachęcam zgłębienie
tematu na poniższej stronie,
gdzie potwierdzają to badania naukowe: http://www.
fronda.pl/a/oto-prawdziwe-przyczyny-powstawania-nowotworow,79786.html.
W następnym artykule napiszę Państwu o prawidłowym
zakwaszeniu żołądka, który
jest kluczowym elementem
naszego zdrowia...
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Naturopata
Monika Zawodzińska
Konsultacje
tel: 731-645-652
kontakt@CentrumNaturoaptii.pl

Reklama

OGŁOSZENIA
Sprzedam 3 ha
–grunty
inwestycyjne
przyległe
do S-8
w Konopnicy
koło
Rawy
Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89

ZATRUDNIMY
OD ZARAZ osoby do
sprzątania oraz brygadzistę serwisu sprzątającego. Praca w markecie
budowlanym
ul. Szparagowa w Łodzi.
Kontakt 601 156 466

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki,
mozaika, glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461
Wykonujesz pracę ślusarskie? Masz uprawnienia na
spawanie? Pracuj w normalnej firmie w Piotrkowie
na umowę o pracę, stawkę
wynegocjuj z kierownikiem.
Kontakt pod nr 507 177 958
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751
Stała praca na produkcji w
Łodzi - bezpłatny transport
- tel. 696 077 879

Zatrudnimy elektryków
i pomocników elektryków,
tel. 42 214 07 00
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.
Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – Europa Południowa
(Polska, Słowacja, Czechy,
Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia)
Kontakt:
Katarzyna Warpechowska,
tel. 783 965 398
Kupię Fiata 125p 1968-1973
tel. 691150515
Powierzchnia do wynajęcia
ok. 19 m2 w miejscowości
Rusiec przy ul. Dworcowej
z przeznaczeniem pod
punkt gastronomiczny.
Numer kontaktowy:
695 803 472
ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
ATERIMA MED Opiekunki
Niemcy. Tel. 42 306 70 40

Gołąbki siekane

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:

- 1/4 główki białej kapusty
- 50 dag mięsa drobiowego mielonego
- 1 torebka ryżu
- 1 szklanka przecieru pomidorowego
- 1 jajko
- 3 łyżeczki mąki ziemniaczanej
- 2 cebule
- tarta bułka
- olej
- sól
- czarny pieprz
- posiekana zielenina (pietruszka, szczypior, koper, bazylia)

Sposób przygotowania:

Jedną cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oleju. Dodać
przecier pomidorowy, sól, pieprz i gotować na małym
ogniu mieszając. Kapustę drobno poszatkować, sparzyć
wrzątkiem i odcisnąć. Drugą cebulę zetrzeć na tarce
i dodać do mięsa razem z ugotowanym ryżem, kapustą,
jajkiem i posiekaną zieleniną. Całość doprawić solą i pieprzem do smaku. Wyrobić, dodając bułkę tartą i formować pulpety wielkości jajka, obtoczyć w mące ziemniaczanej i włożyć do ciepłego sosu pomidorowego i dusić
pod przykryciem na małym ogniu przez 30 minut.
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Kryminalne

Opoczno

Tomaszów Mazowiecki

Postawa godna
naśladowania

O krok od tragedii

Pomimo walki z dopalaczami, nadal odnotowywane są przypadki zażywania ich przez osoby młode. W tego typu sprawie inter29-letnia mieszkanka powiatu opoczyńskiego udaremniła dalszą weniowała ostatnio tomaszowska policja.
jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Kobieta zajechała drogę pijane7 stycznia 2018 roku dy- z suszem oraz tzw. fifkę. o dużym szczęściu. Pamiężurny
tomaszowskiej policji Wszystko wskazywało, że tajmy jednak, że dopalacze
mu kierowcy i wezwała na miejsce policję.
11 stycznia 2018 roku,
przejeżdżająca przez miejscowość Zakrzów kobieta,
zauważyła, że jadący przed
nią samochód marki Fiat
Punto jedzie „wężykiem”.
Kobieta widziała również,
że kierujący punto wyrzuca
przez otwarte okno pustą
butelkę prawdopodobnie po
alkoholu.

Przypuszczając, że kierowca fiata jest nietrzeźwy,
29-latka zajechała mu drogę
uniemożliwiając dalszą jazdę i wezwała na miejsce policję. Okazało się, że kobieca intuicja i tym razem nie
zawiodła. 61-letni kierowca
fiata punto miał ponad 2,5
promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił już

prawo jazdy.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierującym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zatrzymanie
prawa jazdy na 3 lata oraz
wpłata 5.000 złotych na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.
MAT

Bełchatów

Nielegalna uprawa
marihuany

młodzi ludzie wypalili zawartość jednej z torebek,
w której był dopalacz. Na
miejsce została wezwana karetka pogotowia. Tym razem
młodzi ludzie mogą mówić

jeśli nie doprowadzą swojego użytkownika do szybkiej
śmierci, to z pewnością wystawią mu rachunek w przyszłości.
MAT

Piotrków Trybunalski

Bełchatowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KWP
w Łodzi zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który w wynajmowanym mieszkaniu uprawiał znaczne ilości narkotyków.
Bełchatowscy i łódzcy
kryminalni zajmujący się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że
w jednym z mieszkań przy
ulicy Norwida w Bełchatowie mogą się znajdować
środki odurzające. Pozyskane informacje funkcjonariusze sprawdzili 10 stycznia
2018 roku. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli
kilka słoików z suszem marihuany w ilości prawie 650
gramów. Jedno z pomieszczeń zajmował tzw. growbox, czyli specjalny namiot
wyposażony w instalację
oświetleniowo–wentylacyjną oraz filtry, służący do
uprawy i pielęgnacji roślin.
W namiocie znajdowało się
5 doniczek z krzewami konopi indyjskich w różnym
stadium rozwoju. Mężczyzna został zatrzymany.
Usłyszy zarzuty posiadania
i uprawy konopi indyjskich.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani za
posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia.
Natomiast uprawianie ko-

otrzymał informację, że przy
ulicy Spalskiej na chodniku
siedzi dziwnie zachowujący
się młody mężczyzna. Policjanci zastali tam 20–letniego mieszkańca Tomaszowa.
Mężczyzna zachowywał się
irracjonalnie, wypowiadał
niezrozumiałe słowa. Kilkanaście metrów dalej stał jego
2 lata młodszy kolega, który
podobnie się zachowywał.
Nie można było nawiązać
z nimi żadnego kontaktu.
W kieszeni 18-latka policjanci ujawnili torebkę

Nieuczciwa agentka
ubezpieczeniowa

Piotrkowscy policjanci zatrzymali nieuczciwą agentkę ubezpieczeniową. Kobieta oszukała towarzystwo ubezpieczeniowe na
blisko 4 tysiące złotych.
Z ustaleń policjantów
wynika, że piotrkowianka, prowadząc działalność
gospodarczą,
zawierała
umowy ubezpieczenia, nie
przekazując składek od
swoich klientów. Jak ustalili policjanci, kobieta bez
wiedzy zainteresowanych

wypowiadała umowy ubezpieczenia a pieniądze trafiały na jej konto. Zebrany
przez śledczych materiał
dowodowy potwierdził, że
41-latka działała na podstawie zawartej umowy z jedną
z firm ubezpieczeniowych.
Piotrkowianka usłyszała już

zarzuty oszustwa oraz przywłaszczenia blisko 4 tysięcy
złotych. Sprawa ma jednak
charakter rozwojowy. Grozi
jej kara do 8 lat pozbawienia
wolności.
MAT

Rawa Mazowiecka

Pobili mężczyznę

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o pobicie. Sprawcy zaatakowali mężczyznę, który
zwrócił im uwagę na chodniku.

nopi, jak również posiadanie
przyrządów do nielegalnego
wytwarzania
narkotyków
zagrożone jest karą grzywny

lub pozbawienia wolności
do lat 2.
GWA

Do zdarzenia doszło 7
stycznia 2018 roku w Rawie
Mazowieckiej na ulicy Konstytucji 3-go Maja. Wówczas
jeden z idących chodnikiem
mężczyzn uderzył ramieniem przechodnia. Gdy zaczepiony zwrócił uwagę
napastnikowi początkowo
doszło do ostrej wymiany

zdań między mężczyznami.
Następnie młodszy z mężczyzn chwycił pokrzywdzonego a 36-latek uderzał go
pięścią w twarz. Pobity doznał urazu łuku brwiowego
oraz zasinienia oka. O zdarzeniu zostali powiadomieni
policjanci, którzy szybko
ujęli dwóch napastników

w wieku 36 i 19 lat. Obaj
byli nietrzeźwi. Starszy
z mężczyzn miał w organizmie 2,6 a jego kompan blisko 1,4 promila alkoholu. Po
wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty.
Za pobicie grozi kara do 3
lat pozbawienia wolności.
GWA
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HOROSKOP
Koziorożec 22.12–20.01
Układ gwiazd
spowoduje, że
życie zaoferuje ci wiele
ciekawych możliwości w celu
zrealizowania zamierzonych
celów. Będzie to wyjątkowo
pracowity okres, ale wysiłki
te zostaną docenione w formie
poprawy sytuacji finansowej. Znajdź wolny czas na
odpoczynek, bez którego nie
odnajdziesz w sobie wystarczających pokładów energii.
Wodnik 21.01–19.02
Rachunek
zysków i strat
za miniony rok
już za tobą.
Teraz czas na
opracowanie nowej strategii,
aby wreszcie odnieść sukces
zawodowy, o którym tak marzysz. Nie przyspieszaj jednak
biegu wydarzeń, wszystko
w swoim czasie.
Ryby 20.02–20.03
Pomimo
zmiennej,
zimowej aury,
dobry nastrój
nie będzie cię opuszczał.
Wreszcie znajdziesz czas, aby
poświęcić więcej go na reali-

Wieści
Gazeta Regionalna

zację własnych a zarazem ambitnych planów. Nie zaniedbuj
zdrowia i dbaj o sprawność
fizyczną.
Baran 21.03–20.04
Poczujesz się
wyraźnie przemęczony
i znużony. Nawał
pracy związany
z podsumowaniem roku dał ci
się we znaki. Pomyśl więc
o krótkim urlopie np.
w górach z kimś bliskim
twemu sercu, a dobre samopoczucie wróci. Uważaj na
kontuzje.
Byk 21.04–20.05
To odpowiedni
czas na wiążące
decyzje. Znów
nabierzesz wiatru
w żagle. Wykorzystaj tę dobrą passę, bo
jest to szansa na zwiększenie
dopływu gotówki. W sferze
uczuciowej zapanuje harmonia i wyrozumiałość.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nowy rok
a z jego nadejściem pewne
zmiany. Oczywiście, korzystne. Atrakcyjna

Wieści 11

Rozrywka
propozycja zawodowa związana z wyższymi zarobkami
i możliwością rozwijania się.
Nie przegap takiej okazji,
która zdarza się rzadko.
Rak 22.06–22.07
Los nie będzie
cię zbytnio rozpieszczał, więc
warto zakasać
rękawy i zabrać
się solidnie do pracy. Tym
bardziej, że ostatnio trochę
„odpuściłeś” i masz pewne
zaległości. W finansach mierz
siły na zamiary a unikniesz
przykrych niespodzianek.
Lew 23.07–23.08
Święta były okazją do odpoczynku i zregenerowania sił
w gronie rodzinnym. Ale życie toczy się dalej i najwyższy
czas, aby pomyśleć o nowych
zadaniach i ich realizacji. We
wszystkich przedsięwzięciach
możesz liczyć na wsparcie
najbliższych.
Panna 24.08–23.09
Korzystny wpływ
planet ułatwi ci
podjęcie ostatecznych decyzji w
ważnych sprawach,
które być może zmienią
diametralnie twoje dotychczasowe życie. Nieraz warto

Waga 24.09-23.10
Szczęście się do
ciebie uśmiechnie,
więc masz szansę
wreszcie odbić
się od dna i wyjść na prostą.
Wykorzystaj swoją wiedzę
i daj się poznać przełożonym
z tej dobrej strony a sukces
gwarantowany. Dbaj o odporność organizmu, aby nie dać
się grypie.
Skorpion 24.10–22.11
Nurtujące cię
problemy powinny wkrótce
się rozwiązać
i to z korzyścią dla ciebie.
Będzie co świętować, więc
to także odpowiedni czas na
spotkania rodzinne, które będą
okazją do ocieplenia relacji.
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Strzelec 23.11–21.12
Wszystko ułoży
się po twojej
myśli, jeśli będziesz postępować rozsądnie i bez zbędnego
pośpiechu. Staraj się przy tym
być stanowczy i ufaj swojemu
doświadczeniu. Nie lekceważ
odczuwanych dolegliwości
reumatycznych.
Wróżka Amanda
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SUDOKU

zaryzykować i iść na całość.
Dbaj o dobre relacje
z najbliższymi.

Humor
Wchodzi Amerykanin do baru w Polsce i
mówi:
- Słyszałem, że wy, Polacy to jesteście straszni pijacy. Założę się o 500 dolców, że żaden z
was nie wypije litra wódki jednym haustem.
W barze cisza.
Każdy boi się podjąć zakład.
Jeden facet nawet wyszedł.
Mija kilka minut, wraca ten sam gościu, podchodzi do Amerykanina i mówi:
- Czy twój zakład jest wciąż aktualny?
- Tak. Kelner! Litr wódki podaj!
Facet wziął głęboki oddech i fruuu... z litra
wódki została pusta butelka.
Amerykanin stoi jak wryty, wypłaca 500 dolców i mówi:
- Jeśli nie miałbyś nic przeciwko, mógłbym
wiedzieć, gdzie wyszedłeś kilka minut wcześniej?
- A, poszedłem do baru obok sprawdzić, czy
mi się uda.

Pojechałem na weekend pozwiedzać Kraków.
Do tej pory nie ulegałem stereotypom i nie
wierzyłem w opowieści o „Centusiach”, ale
na własne oczy widziałem tubylca, który targował się z automatem parkingowym.

Tato kto to jest alkoholik? - Pyta Jasiu.
-Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi
osiem.
-Ale tato tam są tylko dwa drzewa.

Reklama

Reklama

