
Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, dotyczące pojazdów zarejestrowanych  
w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą już posiadać 
przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwier-
dzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.
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Kierowco pamiętaj 
o zmianie przepisów!
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Powstanie nowe cen-
trum dystrybucyjne

Policjanci uratowali 
desperata

Znikająca ziemia, 
znikający rolnicy... 
Mało się o tym wie, że sejmiki województw nie są wyłącz-
nie od spraw lokalnych, ale mogą mieć wiele do powiedzenia  
w sprawach europejskich. Dino Polska S.A. rozpoczęła budowę centrum dystrybucyjne-

go w Wolborzu. 
Docelowo zatrudnienie w centrum logistycznym znaj-
dzie 350 osób. Uruchomienie centrum planowane 
jest w III kwartale 2019 roku. Centrum dystrybucyj-
ne ma wspierać dalszą ekspansję sieci sklepów Dino  
w tym regionie.

44-letni mężczyzna chciał popełnić samobójstwo. Dzięki 
sprawnej reakcji piotrkowskich policjantów nie doszło do tra-
gedii. 
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OGŁOSZENIE

ZATRUDNIMY 
osoby do sprzątania marketu 

budowlanego 
przy ul. Szparagowej 

w Łodzi. 
Kontakt pon. - pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466

OGŁOSZENIE

Przyjmę do zbioru 
jabłek.

Okolice Rawy Mazo-
wieckiej, 

przy trasie S-8.

Tel. 790 740 988

OGŁOSZENIE

Poszukujemy podwykonawców odśnieżania 
mechanicznego na obiekcie

wielkopowierzchniowym w Tuszynie. 
Osoby posiadające traktory z pługami 

i rozsiewaczami lub koparko-ładowarki 
z pługiem proszone są o kontakt pod 

nr telefonu 725-075-509. 
Współpraca na cały sezon 2018/19

www.mluksus.pl

VAT8% 

Piotrków TrybunalskiBełchatów

Ul. Kostromska i Sienkie-
wicza otwarte dla ruchu

Alarmowy system anty-
terrorystyczny w szkole

Ulica Sienkiewicza zo-
stała otwarta 12 paździer-
nika. Otwarcie ulicy było 
połączone z patriotycznym 
happeningiem, nawiązu-
jącym do 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie 
ze szkół znajdujących się 
przy zmodernizowanej dro-
dze (Szkoła Podstawowa 
nr 8 oraz Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych nr 4) 
niosąc nad głowami białe  
i czerwone kartony utwo-

- Inwestujemy w rozwój 
naszych szkół, w przebu-
dowy budynków, zakupy 
pomocy dydaktycznych, 
remonty, ale równie waż-
ne jest bezpieczeństwo 
uczniów, nauczycieli i per-
sonelu – mówi Waldemar 
Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Na początku 
tego roku zdecydowaliśmy 
o przekazaniu do naszych 
szkół filmu edukacyjnego 
pt. „Wtargnięcie napastnika 
do szkoły”, dzięki któremu 
chcemy przygotować się 

rzyli flagę narodową. Marsz 
wyruszył od strony ul. Woj-
ska Polskiego i zakończył 
przy ul. Słowackiego. 

- Po przeprowadzeniu 
remontu droga jest nie tyl-
ko ładniejsza, ale również 
bezpieczniejsza. To bardzo 
ważne, ponieważ przy tym 
fragmencie ul. Sienkiewi-
cza znajdują się m.in. trzy 
placówki oświatowe oraz 
wiele instytucji – powiedział 
Krzysztof Chojniak, prezy-
dent Piotrkowa Tryb.

w placówkach na wszelkie 
możliwe scenariusze, rów-
nież te związane z terro-
ryzmem i przemocą. Dziś 
prezentujemy z kolei pierw-
szy antyterrorystyczny sys-
tem alarmowy, który mam 
nadzieję nie będzie nigdy 
użyty, ale pilotażowo wdro-
żony w CKP-ie, być może 
zainstalowany zostanie we 
wszystkich szkołach.

Każdy z nauczycieli 
CKP-u otrzyma pilot, dzię-
ki któremu w razie sytuacji 
kryzysowej może zdalnie 

W ramach modernizacji 
ul. Sienkiewicza przebudo-
wano ciepłociąg i wodociąg 
oraz wybudowano kanali-
zację deszczową. Pojawił 
się nowy asfalt, a chodniki 
ułożono z płyt kamiennych. 
Wzdłuż całego odcinka wy-
budowano miejsca parkin-
gowe.

Zaś zmodernizowana 
ulica Kostromska została 
otwarta dla ruchu 8 paź-
dziernika. 

Przebudowa ulicy Ko-
stromskiej realizowana była 
na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Modrzew-
skiego. Najważniejszym 
etapem inwestycji była bu-
dowa nowego ronda, które 
powstało przy skrzyżowaniu 
ulicy Kostromskiej z ulicą 
Polną. Oprócz prac przy ron-
dzie inwestycja objęła także 
modernizację chodnika, 
ścieżki rowerowej i jezdni.

MAT
                                                                                                         

uruchomić alarm, słyszalny 
w całym budynku. Przery-
wany sygnał dźwiękowy 
powiadomi pozostałych 
pracowników i uczniów  
o ewentualnym niebezpie-
czeństwie, dzięki czemu 
adekwatnie do sytuacji za-
stosują odpowiednie proce-
dury bezpieczeństwa.

- Choć dziś może się 
wydawać, że mówimy o ja-
kimś abstrakcyjnym proble-
mie, bo w Polsce nie mie-
liśmy do czynienia z tego 
typu zagrożeniami, gdy do 
szkoły wkracza terrorysta 
lub uzbrojony napastnik, to 
przecież lepiej, aby nasze 
placówki były przygotowa-
ne na takie sytuacje – mówi 
Grzegorz Gryczka, wicesta-
rosta bełchatowski.

Koszt zakupu urządzeń 
alarmowych to 5 tysięcy zło-
tych i sfinansowany został  
z budżetu Centrum Kształ-
cenia Praktycznego.

KB

To dobra wiadomość dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskie-
go, a zwłaszcza kierowców. Ulice: Sienkiewicza oraz Kostromska 
są wreszcie przejezdne.

Centrum Kształcenia Praktycznego jako pierwsza jednostka 
oświatowa w powiecie bełchatowskim zainstalowała alarmowy 
system antyterrorystyczny. W razie wtargnięcia do szkoły terro-
rysty, czy też uzbrojonego napastnika, nauczyciele za pomocą 
pilotów mogą uruchomić specjalny alarm, który poinformuje  
o niebezpiecznej sytuacji kryzysowej.
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Dino Polska S.A. rozpoczęła budowę centrum dystrybucyjnego 
w Wolborzu.

Powstanie nowe cen-
trum dystrybucyjne

Docelowo zatrudnienie 
w centrum logistycznym 
znajdzie 350 osób. Urucho-
mienie centrum planowa-
ne jest w III kwartale 2019 
roku. Centrum dystrybucyj-
ne ma wspierać dalszą eks-
pansję sieci sklepów Dino  
w tym regionie.

Wybór terenu pod budo-
wę centrum logistycznego 
Spółki Dino Polska, został 
podyktowany w głównej 
mierze strategicznym po-
łożeniem Gminy Wolbórz, 
doskonałym połączeniem 
komunikacyjnym terenów 
inwestycyjnych z trasą S8. 
Dodatkowym atutem lo-
kalizacji nowego centrum 
jest dostęp do pracowni-
ków w gminie Wolbórz oraz 

powiecie piotrkowskim, 
co pozwoli na zatrudnie-
nie odpowiedniej liczby 
osób niezbędnych do ob-
sługi przyszłego centrum. 
- Dziś mamy efekty naszej 
rocznej pracy. Zaczęliśmy 
od przygotowania komplek-
sowej oferty inwestycyjnej 
terenów wokół Wolborza, 
która pojawiła się w branżo-
wych pismach w całym kra-
ju. Znalazł się inwestor. Na-
stępnie szybko uzbroiliśmy 
teren i wykonaliśmy drogę 
dla samochodów ciężaro-
wych. Dziś zaczynamy bu-
dowę DINO, ale już wiem, 
że inwestycja ta przyciągnę-
ła za sobą kolejnych inwe-
storów, z którymi już rozma-
wiamy - powiedział Andrzej 

Jaros Burmistrz Wolborza.
Łączna powierzch-

nia magazynowa centrum 
wyniesie 42 500 m2. Na 
jego terenie znajdą się po-
mieszczenia m.in. mroźni, 
chłodni, magazynów z kon-
trolowaną temperaturą, ma-
gazynu suchego oraz części 
socjalno-biurowych wraz 
z towarzyszącą infrastruk-
turą techniczną, drogami 
wewnętrznymi, miejscami 
parkingowymi, zbiornikiem 
wody pożarowej, zbiorni-
kiem retencyjnym. Docelo-
wo zatrudnienie na terenie 
magazynu znajdzie ok. 350 
osób.

Na podst. UM
 w Wolborzu
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Rozpoczęła się kolejna edycja plebiscytu „Wolontariusz Roku”. 

Wybiorą 
„Wolontariusza Roku”

Konkurs organizowany 
jest przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Młodzie-
ży „HARC” oraz Piotrkow-
skie Centrum Wolontariatu. 
- Naszym celem jest wy-
różnienie bezinteresownej  
i niezwykłej aktywności 
wolontariuszy działających 
w Piotrkowie Trybunalskim 
i powiecie piotrkowskim 
– opowiada Marcin Joń-
czyk, prezes Stowarzyszenia 
„HARC”. 

Kandydatów do ty-
tułu można zgłaszać do 

9 listopada. Prawo do 
zgłaszania przysługuje: 
- każdej organizacji po-
zarządowej działającej na 
rzecz mieszkańców miasta 
i powiatu piotrkowskiego; 
- każdej instytucji publicz-
nej działającej na terenie 
powiatu piotrkowskiego na 
rzecz mieszkańców miasta 
i powiatu piotrkowskiego. 
- Organizacja lub instytucja 
mogą zgłosić jednego kan-
dydata – zastrzegają organi-
zatorzy. 

Regulamin oraz for-

mularz wniosku nomina-
cyjnego dostępne na stro-
nach internetowych: www.
harc.com.pl oraz www 
wolontariat.harc.com.pl. 
Każdej organizacji lub insty-
tucji zgłaszającej nominację 
przysługuje prawo do zgło-
szenia jednego kandydata.

Gala Wolontariatu odbę-
dzie się 5 grudnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury...

MAT
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504 930 044

Działający od 1 kwietnia 
2016 r. program „Rodzina 
500 +” cieszy się poparciem 
zdecydowanej większości 
Polaków. To wsparcie, któ-
re pozwoliło odciążyć wiele 
rodzin, wpłynęło na spadek 
ubóstwa i wzrost liczby uro-
dzeń.  W sierpniu br. pienią-
dze z programu „Rodzina 
500 +” trafiły do 154,3 tys. 
rodzin, z czego ponad 40 
tys. (26%) stanowiły rodzi-
ny otrzymujące 500 zł na 

Zgodnie z oczekiwania-
mi, w ujęciu miesięcznym 
wzrosły ceny żywności  
(o 0,7 proc.), a także, na sku-
tek czynników sezonowych, 
ceny odzieży i obuwia (o 2,4 
proc.). Natomiast nieznacz-
nie spadły ceny w transpor-
cie (o 0,3 proc.), przy wzro-
ście cen paliw o 0,5 proc.

W październiku 2018 
roku, w porównaniu z wrze-
śniem, oczekiwany jest dal-
szy wzrost cen żywności  

W ciągu jednego dnia 
do Zakładu zadzwoniło kil-
kanaście osób z informacją  
o dziwnych mailach, w któ-
rych jako nadawca figuruje 
właśnie Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. W te-
macie wiadomości wpisana 
jest fraza „Zaległe składki”, 
zaś w samym mailu prośba 
o potwierdzenie odebrania 
wiadomości. Na szczęście 
klienci zwrócili uwagę na 

pierwsze dziecko. W sumie 
wsparcie trafiło do 226,5 tys. 
dzieci.

Dużo rodzin sko-
rzystało też z programu 
„Dobry start”. Wnioski  
o wypłatę 300 zł na wy-
prawkę szkolną dla każ-
dego uczącego się dziecka 
niezależnie od dochodów 
można było składać onli-
ne od 1 lipca (od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną). Do końca 
września br. w wojewódz-

i cen w transporcie, a także 
wzrost cen odzieży i obuwia, 
wynikający z czynników  
o charakterze sezonowym. 
W ocenie MPiT, w paździer-
niku 2018 roku ceny dóbr 
i usług konsumpcyjnych 
wzrosną o 0,5 proc. wobec 
września br., natomiast rocz-
ny wzrost cen pozostanie na 
poziomie z września i wy-
niesie 1,9 proc.

Na podst. MPiT

nieprawidłowy adres mailo-
wy ZUS, który był w stopce 
maila. Stopka, poza prawi-
dłowym adresem centrali 
ZUS, zawierała bowiem ad-
res skrzynki mailowej oparty 
o domenę rządową tj. „gov.
pl”, tymczasem tak strona 
www.zus.pl, jak i adresy 
mailowe pracowników ZUS 
nie funkcjonują w oparciu o 
domenę rządową. 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przypomina, że 
nie wysyła do swoich klien-
tów korespondencji mailo-
wej. Kontakt elektroniczny 
ze strony Zakładu możliwy 
jest jedynie w sytuacji gdy 
klient posiada profil na Plat-
formie Usług Elektronicz-
nych ZUS i wyraził zgodę 
na taką formę kontaktu. 

twie łódzkim złożono 189,5 
tys. takich wniosków. Z naj-
nowszych danych wynika, 
że rozpatrzono ponad 185,8 
tys. wniosków i przyznano 
prawie 257 tys. świadczeń. 
Wnioski o świadczenie moż-
na składać tylko do 30 listo-
pada – złożenie wniosku po 
tym terminie nie daje szansy 
na otrzymanie świadczenia.

Na podst. MPiPS

ZUS ostrzega by w żadnym 
przypadku nie odpowiadać 
na maile, które teoretycz-
nie pochodzą z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
ani nie otwierać zawartych  
w tej korespondencji załącz-
ników. Korespondencja tego 
typu ma bowiem najczęściej 
na celu zainfekowanie kom-
putera lub uzyskanie dostę-
pu do danych wrażliwych, 
które zapisane są w jego pa-
mięci. W sytuacji, w której 
ktokolwiek z klientów ma 
wątpliwości co do nadawcy 
otrzymanej korespondencji, 
prosimy o kontakt z naj-
bliższą placówką Zakładu 
lub Centrum Obsługi Tele-
fonicznej pod numerem: 22 
560 16 00. 

MK

W województwie łódzkim 26% wszystkich rodzin pobierających 
świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” otrzymuje pie-
niądze na pierwsze dziecko. 

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług 
konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku 
wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z sierp-
niem br. W porównaniu z wrześniem 2017 
roku ceny wzrosły o 1,9 proc. 

Uwaga na oszustów, którzy chcą uzyskać dostęp do danych zgro-
madzonych na komputerach klientów ZUS. Podszywający się 
pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszuści nasilili swoje dzia-
łania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie wy-
syła maili do swoich klientów.

Co czwarta rodzina 
w Łódzkiem 
z „500 +” na 
pierwsze dziecko

Inflacja we 
wrześniu

ZUS ostrzega przed 
oszustami



Reklama

Wywiad

Liczy się tylko rozwój gospodarczy 
i tworzenie zamożnego społeczeństwa

Dlaczego zdecydował 
się Pan startować w wybo-
rach zamiast odpoczywać na 
zasłużonej emeryturze?

W moim przypadku 
emerytura nastąpiła dość 
wcześnie, a moim poważ-
nym hobby od zawsze była 
polityka. Jestem prawico-
wym ideowcem, a obser-
wując ostatnie wydarzenia 
w kraju i za granicą, utwier-
dzam się w przekonaniu, że 
Polska ma szansę przetrwać 
i zaistnieć w Europie oraz 
na świecie jedynie będąc 
państwem narodowym. Na 
kosmopolityzm mogą sobie 
pozwolić duże kraje, taki jak 
np. Stany Zjednoczone. W 
czerwcu wraz z rodziną by-
łem w Chinach (córka była 
tam na wymianie studenc-
kiej). Kraj ten pędzi w przy-
szłość nie zważając na nic. 
W Pekinie i innych miastach 
wyburzane są całe kwarta-
ły ulic o niskiej zabudowie 

i zastępowane nowoczesną 
infrastrukturą, co w ciągu 2 
lat potrafi całkowicie zmie-
nić krajobraz obszaru, np. 
nieopodal Placu Tian’an-
men. W innych miastach 
jest podobnie, budowane są 
nowe linie metra, autostrady, 
itp., a szybka kolej to już co-
dzienność.

Czyżby chciał Pan po-
równywać Polskę do Chin, 
tak jak niektórzy chcieli 
budować drugą Japonię? 
Nic podobnego. Polacy na 
razie są w znacznie lepszej 
sytuacji, ale jeżeli nasz kraj 
nie weźmie udziału w świa-
towym wyścigu technolo-
gicznym i gospodarczym, to 
za kilka lub kilkanaście lat 
możemy stać się skansenem. 
Te wszystkie socjalistyczne 
i antysocjalistyczne teorie 
nie mają żadnego znacze-
nia, liczy się tylko rozwój 
gospodarczy i tworzenie 
kapitału, przede wszystkim 

w postaci zamożnego spo-
łeczeństwa. Kraj, żeby się 
rozwijał, musi mieć uregu-
lowane sprawy wewnętrz-
ne, w tym współpracujące 
z rządem jednostki samorz 
ądowe. W Polsce funkcjonu-
je wiele wpływowych grup  
o charakterze znajomościo-
wo-rodzinno-kastowym, 
które zainteresowane są je-
dynie olbrzymimi zyskami 
i pozycją społeczną. De-
mokracji niczego u nas nie 
brakuje. A co do ataków na 
Polskę z zewnątrz, to miało 
to miejsce już w historii, tyle 
że były to ataki militarne. 
Obecne ataki nie są podyk-
towane troską o demokracje, 
a jedynie mają na celu utrzy-
manie stanu bałaganu, żeby 
polskie firmy nie stanowiły 
konkurencji gospodarczej.

Czyli rozumiem, że po-
piera Pan politykę partii rzą-
dzącej ?

Niestety nie w całości. 
Uważam za zupełnie nie-
potrzebne powracanie do 
starych spraw. Takim przy-
kładem jest ustawa nazy-
wana nieadekwatnie „anty-
ubecką”. Byli pracownicy 
SB mający związek z wła-
dzą „ustawili się” na takich 
stanowiskach i w takich 
spółkach, że dzisiaj swoje 
emerytury mają na tzw. „wa-
ciki”. Natomiast emerytur 
zostali pozbawieni policjan-
ci, którzy byli w przeszłości 
szeregowymi funkcjonariu-
szami lub mieli z SB spo-
radyczny kontakt (szkole-
nia, przesunięcia etatów),  
a wiele lat zgodnie z ustawą 
pracowali w Policji. Praca 
ta jest trudna, niewdzięczna 
i kiepsko płatna, gdzie je-
dyną w miarę dobrą rzeczą 

jest emerytura. Jestem prze-
ciwny odpowiedzialności 
zbiorowej, mamy przecież 
lekarzy morderców, sędziów 
łapowników, wojskowych 
szpiegów, polaków szmal-
cowników, księży pedofili, 
czy polityków zdrajców. Ale 
nie dotyczy to wszystkich 
ludzi z wymienionych grup. 
Dodatkowo, przez taką usta-
wę, prawica traci dużą ilość 
głosów w wyborach oraz 
„zyskuje” zażartych prze-
ciwników, którzy wcześniej 
nimi nie byli.Należy jed-
nak podkreślić, że gdyby 
nie nastąpiła zmiana rządu 
po ostatnich wyborach, to 
Polska byłaby już bankru-
tem. Powstrzymując mega 
złodziejstwo, obecny rząd 
powstrzymał postępującą 
zapaść gospodarczą, gdyż 
dobre wyniki ekonomiczne 
rządów PO-PSL były tylko 
kreatywną księgowością. 
Życzę obecnemu rządowi 
wytrwałości w działaniu, 
chociaż uważam, że przyda-
łoby się więcej sprytu i prze-
biegłości, gdyż działając  
„z otwartą przyłbicą” można 
wygrać bitwę, ale nie wojnę. 

Na czym opiera Pan 
swoje twierdzenia o sytuacji 
gospodarczej?

Przez prawie 10 lat, przed 
odejściem ze służby, zajmo-
wałem się w CBŚ i CBA 
oceną materiałów z kontroli 
operacyjnej (podsłuchami) i 
oceną zasadności wniosków 
o ww. kontrolę. W CBŚ jest 
ich około 2 tys. a w CBA 
około 500 rocznie. Zdecy-
dowana większość dotyczy 
przestępstw, ale część była 
również związana z osobami 
kreującymi politykę w na-
szym państwie. Ujawnione 

nielegalne podsłuchy 3 kel-
nerów z restauracji „Sowa 
i Przyjaciele” były całkiem 
niezłe, ale ja znam równie 
dobre. A ich ilość dawała mi 
doskonały przegląd rzeczy-
wistości, która była odmien-
na od tej propagandowej  
w telewizji. Nie mogę się 
podzielić tą wiedzą, ponie-
waż jest ona niejawna, ale 
mogę podzielić pogląd jed-
nego z polityków nagranego 
w restauracji, że gdyby lu-
dzie znali prawdę o prowa-
dzeniu polityki przez PO, to 
głosowałoby na nich około 2 
procent wyborców. Dodam 
od siebie, że PSL zniknęłoby 
ze sceny politycznej.

A jak się to wszystko ma 
do Sejmiku Wojewódzkie-
go?

Działalność koalicji PO-
-PSL w sejmikach w zasa-
dzie jest odbiciem działal-
ności byłego rządu PO-PSL. 
Występująca w sejmikach 
korupcja przy wydawaniu 
pieniędzy z budżetu UE nie 
była niczym niezwykłym. 
Urzędnicy w Brukseli przy-
jęli dość dziwną metodę 
wstrzymywania dotacji  
w razie wystąpienia niepra-
widłowości przy ich wyda-
waniu. Dlatego ujawnianie 
przez organy ścigania ko-
rupcji w tym zakresie było 

bardzo niemile widziane,  
a Prokurator Generalny mu-
siał się niejednokrotnie tłu-
maczyć z tego, że wykonuje 
swoje obowiązki. Dlatego 
uważam, że moja znajomość 
metod i mechanizmów wy-
łudzania pieniędzy z dota-
cji będzie bardzo przydatna  
w zapobieganiu nieprawidło-
wościom. Ponadto, organy 
samorządowe tak naprawdę 
są swego rodzaju przecho-
walnią dla byłych urzędni-
ków administracji rządowej, 
którzy niczego nie tworzą   
a jedynie czekają do następ-
nych wyborów z nadzieją, że 
znowu się uda wskoczyć do 
rządu i spółek skarbu pań-
stwa. Teren, z którego kan-
dyduję, jest mi szczególnie 
bliski, gdyż moja rodzina 
pochodzi z pogranicza piotr-
kowskiego i opoczyńskiego. 
W Piotrkowie, Bełchatowie 
i koło Przedborza zamiesz-
kuje wielu moich krewnych.
Obowiązkowo, w rocznicę 
bitwy oddziału AK mojego 
ojca (92 lata), każdego roku 
jestem na uroczystościach 
na Diablej Górze w gm. Żar-
nów. Na terenie, z którego 
kandyduję, zrobiono dość 
dużo, ale uważam, że można 
zrobić o wiele więcej.

Agnieszka Wilczyńska
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Rozmowa z Krzysztofem Szymczykiem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Łódzkiego
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Krzysztof Szymczyk 

to były młodszy inspektor policji, Radca Ko-
mendanta Głównego Policji w Centralnym 
Biurze śledczym i były Agent Specjalny Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego

Nr. 3 na liście PIS 
do Sejmiku Województwa Łódzkiego
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Znikająca ziemia, znikający rolnicy... 
Unia Europejska ma poważne problemy 

z bezpieczeństwem żywnościowym 

Mało się o tym wie, że 
sejmiki województw nie są 
wyłącznie od spraw lokal-
nych, ale mogą mieć wiele 
do powiedzenia w sprawach 
europejskich. Przedstawi-
ciele sejmików wchodzą 
bowiem w skład unijnego 
Komitetu Regionów, organu 
opiniodawczego i opinio-
twórczego Unii, który bę-
dzie się wypowiadał między 
innymi w sprawach przy-
szłej polityki rolnej UE. Dla-
tego głos polskich sejmików, 
także głos Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego będzie 
się liczył w Europie. Waż-
ne, by to był głos rozumny, 
widzący problemy Polski  
w szerszym, europejskim 
kontekście. 

Dotyczy to w szczegól-
ności rolnictwa, o którego 
losach dziś w większości 
rozstrzyga się na poziomie 
Unii Europejskiej. Obec-
nie zaczyna się czas debaty  
o przyszłym 7-letnim bu-
dżecie Unii Europejskiej, 
w tym o budżecie na rol-
nictwo, który to budżet we-
dług wstępnych zapowiedzi 
miałby zostać zmniejszony. 
Polska powinna zabiegać 

o jak największy budżet na 
rolnictwo, bo tylko wtedy, 
gdy cały budżet unijny bę-
dzie większy, również Pol-
ska i polscy rolnicy mogą 
uzyskać więcej. Powinny 
się w to włączyć także sej-
miki, w tym Sejmik Woje-
wództwa Łódzkiego. Warto  
w związku z tym przypo-
mnieć pewne informacje,  
o których reformatorzy rol-
nictwa powinni pamiętać. 
Wszystkie dane pochodzą  
z oficjalnych raportów 
przedstawionych przez Eu-
ropejski Trybunał Obra-
chunkowy, spełniający rolę 
unijnej Najwyższej Izby 
Kontroli. 

1. Europa nie wyżywi 
się sama. Unia Europej-
ska nie ma nadprodukcji 
rolnej, lecz 34 mld Euro 
deficytu.

Niektórzy sądzą, że rol-
nictwo Europejskie charak-
teryzuje się nadprodukcją, 
bo wartość eksportu żyw-
ności z UE o 20 miliardów 
przewyższa import. To praw-
da, ale duża część eksportu 
żywności to przetworzone, 
a czasem tylko przepakowa-

ne towary importowane, jak 
kawa czy herbata. W handlu 
towarami czysto rolniczymi, 
nieprzetworzonymi, takimi 
jak zboża, owoce, warzywa, 
czy mięso – Unia ma coraz 
większy deficyt handlowy, 
wynoszący już 34 mld Euro 
(w 2017 r. eksport 47 mld 
Euro, import 81 mld Euro). 
Te dane świadczą, że o ile 
bardzo dobra jest kondycja 
europejskiego przemysłu 
spożywczego, to samego 
rolnictwa już niekoniecznie. 
Wbrew często głoszonym 
poglądom - Europa nie jest 
obecnie w stanie wyżywić 
się sama. 

2. Znikają gospodar-
stwa rolne w tempie ponad 
tysiąc gospodarstw dzien-
nie.

W ciągu niespełna de-
kady (2005-2013) w Unii 
Europejskiej zniknęło 4 mi-
liony gospodarstw rolnych, 
ich liczba zmniejszyła się  
z 14 do 10 milionów. Tem-
po likwidacji to ponad tysiąc 
gospodarstw znikających 
dziennie. Jeśli ten proces nie 
zostanie powstrzymany, za 
25 lat będziemy mieć w Eu-

ropie może trzy gospodar-
stwa rolne, po 50 milionów 
hektarów, prowadzone przez 
wielkie korporacje. Albo nie 
będziemy mieli rolnictwa 
wcale, licząc że import nas 
wyżywi.

3. Znika ziemia rolna, 
w ciągu dekady ponad 19 
mln ha.

W ciągu dekady (2007-
2016) powierzchnia grun-
tów rolnych, deklarowanych 
przez rolników pobierają-
cych dopłaty zmniejszyła 
się ze 164 milionów do 145 
milinów hektarów. Wypadło  
z użytkowania rolniczego 
ponad 19 mln ha, czyli 190 
tys. km kw., prawie dwie 
trzecie powierzchni Polski. 

4. Wieś się starzeje, co 
trzeci rolnik w wieku po-
wyżej 65 lat.

Prawie jedna trzecia 
rolników w UE jest w wie-
ku emerytalnym, powyżej 
65 lat. Brak następców jest 
dramatycznym problemem 
wsi w Europie. W Polsce 
sytuacja jest tu jedna z naj-
lepszych, odsetek rolników 
w wieku 65+ wynosi u nas 
poniżej 10 procent, a z dru-
giej strony odsetek rolni-
ków najmłodszych w wieku 
35 minus tylko w Polsce  
i w Austrii przewyższa 10 
procent. Generalnie jed-
nak sytuacja demograficzna  
w Unii pogarsza się i do-
tychczasowa polityka rolna 
nie zdołała tego procesu po-
wstrzymać.

5. Wieś się wyludnia, 
mniej niż co piąty miesz-
kaniec UE mieszka na wsi.

Na obszarach wiejskich 
(czysto wiejskich, odlicza-
jąc strefy podmiejskie) za-
mieszkuje zaledwie 19 pro-
cent mieszkańców Europy  
i wskaźnik ten pogarsza się, 
powoli (w ciągu dekady  
o niespełna 1 punkt procen-
towy), ale oczekiwania po-
lityczne były inne, polityka 
rolna UE miała służyć mię-
dzy budowaniu równowagi 
terytorialnej, miała zapobie-
gać wyludnianiu się wsi, co 
jak widać się nie udaje.

6. Niesprawiedliwa 
dystrybucja, dopłat dla 
większych więcej pomocy, 
dla mniejszych mniej.

Środki na dopłaty 
dla rolników, wynoszące  
w skali całej Unii około 40 
miliardów Euro rocznie, 
dzielone są obecnie w taki 
sposób, że około 80 pro-
cent całej tej puli trafia do 
grupy 20 procent rolników 
będących posiadaczami 
największych gospodarstw,  
a dla pozostałej grupy 80 
procent rolników z mniej-
szych gospodarstw pozosta-
je 20 procent puli pomocy. 
Taki podział sprzyja latyfun-
dyzacji rolnictwa w Europie 
i jest kwestią polityczną, czy 
ten proces ma nadal trwać, 
czy też powinien być po-
wstrzymany i potrzebna jest 
jest preferencja dla mniej-
szych gospodarstw. 

7. Nierówny podział 
między państwami, bogat-
si więcej, biedniejsi mniej.

Wysokość dopłat rol-
niczych w przeliczeniu na 

hektar gruntów rolnych jest 
zróżnicowana i to w sposób 
preferujący państwa lepiej 
rozwinięte oraz dyskrymi-
nujący państwa rozwinięte 
słabiej. Są państwa człon-
kowskie z poziomem dopłat 
powyżej 400, a nawet po-
wyżej 500 Euro na hektar,  
a są państwa gdzie te dopłaty 
wynoszą mniej niż 200 Euro 
na hektar. O ile w polityce 
spójności obowiązuje zasa-
da – biedniejszym więcej, 
bogatszym mniej (żeby wy-
równać różnice rozwojowe), 
a tyle w polityce rolnej w za-
kresie dopłat rolniczych do-
strzec można zasadę odwrot-
ną – dla bogatszych więcej, 
dla biedniejszych mniej.

O tych sprawach tak-
że Sejmik Województwa 
Łódzkiego powinien głośno 
mówić w Europie i skutecz-
nie zabiegać o jak najlepszą 
politykę rolną i jak najwięk-
szą pomoc dla polskich rol-
ników. 

Grzegorz 
Wojciechowski

Grzegorz Michał Wojciechowski

Polityk, rolnik
Ukończył w 1986 studia na Wydziale Rolni-
czym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, a w 2001 na Wydziale 
Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej  
i Informatyki Politechniki Łódzkiej.
Od 1998 do 2006 zasiadał w Radzie Gminy 
Regnów , później do 2007 był radnym sejmiku 
łódzkiego. Należał do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W 2006 przeszedł do PSL „Piast”, 
gdzie zasiadał w radzie politycznej. Jako kan-
dydat tej partii w wyborach parlamentarnych 
w 2007 z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-
ści uzyskał mandat senatorski, otrzymując  
w okręgu piotrkowskim 81 692 głosy. 
15 listopada 2010 został członkiem PiS.  
Został ponownie wybrany do Senatu  
z ramienia tej partii w wyborach parlamen-
tarnych 2011 r.
W wyborach parlamentarnych 2015 r. kandy-
dował z listy PiS do Sejmu w okręgu piotr-
kowskim. Otrzymał 21 163 głosy, uzyskując 
mandat posła VIII kadencji.
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Jednych już jesienna 
chandra dopadła, inni mają 
po prostu zły nastrój. Jedno 
jest pewne, jesienią coraz 
częściej narzekamy na złe 
samopoczucie. Główną tego 
przyczyną jest brak słońca. 
Jesienią szybciej robi się 
ciemno, a pogoda zmienia 
się jak w kalejdoskopie. Mó-
wimy sobie wtedy, byle do 
wiosny, ale do wiosny po-
zostało jeszcze prawie pół 
roku. Sposobów na poprawę 
samopoczucia jest bardzo 
wiele. Jednym pomaga do-
bra książka lub film, innym 
spacer a jeszcze innym cze-
kolada. Ważne jest to, żeby 
starać się myśleć pozytyw-
nie i nie siedzieć w domu. 
Spędzajmy jak najwięcej 
czasu na świeżym powie-
trzu. Nawet, jeśli pogoda 
jest brzydka, wybierzmy 
się choć na krótki spacer. 
Na walkę z chandrą dobrze 
robi aktywność fizyczna, 

Dolegliwość ta jest pro-
blemem nie tylko wsty-
dliwym ale również bole-
snym. Charakteryzuje się 
bólem i dyskomfortem w 
jamie brzusznej, wzdęcia-
mi, zmianą częstotliwości 
wypróżnień, biegunkami 
lub zaparciami. Chorych ce-
chuje nadmierne wrażenie 
odczuwania bólu, nadwraż-
liwość, nadreaktywność. 
Mimo powyższych dolegli-
wości, nie chudnie się i nie 
występuje niedokrwistość 
organizmu. IBS jest zespo-
łem przewlekłych (trwają-

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. Gry-
py nie można lekceważyć, 
ponieważ dla niektórych 
osób z przewlekłymi cho-
robami – np. z chorobami 
serca, płuc, cukrzycą może 
ona stanowić poważne za-
grożenie dla zdrowia, a na-
wet życia bez względu na 
wiek – zwłaszcza dla osób  
z grupy podwyższonego 
ryzyka. Objawy grypy są 
bardzo nasilone. Rano bolą 
mięśnie i stawy a po kilku 
godzinach ma się już wyso-

pójdźmy na basen, siłownię 
czy poruszajmy się przy mu-
zyce. Najważniejsze jest to 
żebyśmy nie wrośli w fotel, 
zajadając się chipsami lub 
słodyczami. Ale co, jeśli 
pomimo wszelkich naszych 
wysiłków stan przygnębie-
nia się utrzymuje? Może 
to jednak nie chandra ale 
jesienna depresja? Chan-
dra to stan przygnębienia, 
niezadowolenie z siebie  
i otaczającego świata z któ-
rym jesteśmy sobie w stanie 
poradzić sami. Jeśli takie sa-
mopoczucie trwa dłużej i nic 
nie jest w stanie nam pomóc, 
wówczas możemy mieć do 
czynienia z depresją. Jesie-
nią bowiem może dopaść 
nas tzw. depresja sezonowa, 
której nawroty pojawiają 
się najczęściej na przełomie 
jesieni i zimy. Depresja to 
jedno z najczęściej występu-
jących zaburzeń psychicz-
nych i koniecznie wymaga 

cych przez co najmniej trzy 
miesiące) zaburzeń czynno-
ściowych jelit. Oznacza to, 
że dokuczliwe objawy nie 
są związane z wadami bu-
dowy anatomicznej, uszko-
dzeniem przewodu pokar-
mowego, obecnością guzów 
lub innych zmian chorobo-
wych jelit. Z medycznego 
punktu widzenia IBS nie jest 
chorobą. Zaburzenia czyn-
nościowe przewodu pokar-
mowego są zależne od osi 
mózgowej. Nasz tryb życia, 
sposób odżywiania i usposo-
bienie mają ogromny wpływ 

ką gorączkę. Tym objawom 
grypy często towarzyszy 
suchy, męczący kaszel. Gry-
pa to ostra choroba zakaźna 
wywoływana przez wirus 
grypy, który atakuje drogi 
oddechowe. Grypą możemy 
się zarazić poprzez kontakt 
bezpośredni lub drogą kro-
pelkową. Dlatego bardzo 
ważne jest zachowanie od-
powiedniej higieny. Przede 
wszystkim bardzo często 
powinniśmy myć ręce, 
zwłaszcza gdy spędzamy 
dużo czasu w miejscach, 
gdzie przebywa dużo osób, 
jak sklepy, środki transportu 
publicznego, itp.

Poza wirusem grypy ist-
nieje wiele innych wirusów, 

Jesienna deprecha

IBS czyli wstydliwy problem

Sezon na grypę

Pogoda w kratkę, krótsze dni, ponury nastrój, bezsenność, roz-
drażnienie, brak motywacji do działania. Jesienna chandra do-
tyka coraz większą liczbę Polaków. Jak sobie z nią radzić?

IBS (Irritable Bowel Syndrome), nazywany zespołem jelita nadwrażliwego lub zespo-
łem jelita drażliwego, to jedna z najczęstszych dolegliwości układu pokarmowego. Sza-
cuje się, że cierpi na nią ponad 30% naszej populacji.

Jesienno-zimowa aura niestety sprzyja wzrostowi zachorowań 
na grypę. Nie powinniśmy jej bagatelizować. Powikłania pogry-
powe mogą być naprawdę bardzo poważne.

Zdrowie

k o n s u l t a c j i 
psychiatrycz-
nej, bowiem 
nie można jej 
b a g a t e l i z o -
wać. Mogą 
pojawić się 
również my-
śli samobój-
cze. Depresja 
dopada coraz 
większą licz-
bę Polaków 
niezależnie od 
wieku. Czę-
ściej jednak 
występuje u kobiet. Jej 
wzrost zauważalny jest  
w szczególności w listopa-
dzie. W większości wypad-
ków w walce z depresją sto-
suje się leki antydepresyjne, 
ale popularna staje się świa-
tłoterapia, w której wyko-
rzystuje się specjalne lampy, 
dające światło zbliżone do 
słonecznego. 

MAT

na pracę naszych jelit. Dla-
tego tak ważne jest, by cho-
rzy zwolnili tempo życia  
i zredukowali poziom stresu.  
Z przeprowadzonych badań 
wynika, że schorzenie to w 
większości dotyczy kobiet, 
w mniejszym zaś stopniu 
mężczyzn.

Przyczyny zespołu jelita 
drażliwego nie są do koń-
ca znane. Przed ustaleniem 
rozpoznania IBS, konieczne 
jest wykluczenie schorze-
nia organicznego przewodu 
pokarmowego (chorób za-

które powodują objawy po-
dobne do grypy. W związ-
ku z tym, aby stwierdzić 
lub wykluczyć chorobę, 
najlepiej wykonać badania 
laboratoryjne w  stacji sani-
tarno-epidemiologicznej lub 
tzw. szybki test przyłóżko-
wy, który można wykonać  
w trakcie wizyty w gabine-
cie lekarskim. 

Pamiętajmy, że grypy nie 
powinniśmy bagatelizować, 
powinniśmy ją wyleżeć. 
Niedoleczona grypa daje po-
wikłania, dlatego najlepiej 
zostać w domu przynajmniej 
przez tydzień.

GRW

palnych, nowotworowych  
i innych). Dlatego tak istot-
ną rolę odgrywa prawidłowa 
diagnoza lekarska, posta-
wiona na podstawie przepro-
wadzonych wcześniej badań 
(np. morfologia, OB, bada-
nie kału na obecność paso-
żytów, badania endoskopo-
we jelit). Spektrum przyczyn 
tego schorzenia jest bardzo 
szerokie. Z jednej strony 
istnieje hipoteza, że IBS to 
choroba pierwotnie psychia-
tryczna, a z drugiej, że jest to 
organiczne zaburzenie funk-
cji przewodu pokarmowego. 

Wielu lekarzy uważa, że naj-
częstszą przyczyną IBS jest 
stres i depresja. 

Objawy IBS mogą się 
nasilać z powodu niewłaści-
wego sposobu odżywiania. 
W związku z tym, bardzo 
ważne jest stosowanie odpo-
wiedniej diety dostosowanej 
do postaci choroby. Wyróż-
niamy trzy typy IBS: 

• zaparciowy,
• biegunkowy,
• mieszany.
W postaci zaparciowej 

zalecana jest dieta wyso-
kobłonnikowa i wypijanie 
dużej ilości płynów niega-
zowanych. W przypadku 
biegunek konieczne jest 
zastosowanie diety nisko-
resztkowej, czyli ograni-
czenie spożywania produk-
tów zawierających włókna 
roślinne. W typie miesza-
nym biegunki występują 

na przemian z zaparciami  
i w tym przypadku mody-
fikacja żywienia zależy od 
okresu choroby. We wszyst-
kich typach IBS powinno 
się unikać słodyczy, lakto-
zy, kawy naturalnej, mocnej 
herbaty i alkoholu.

W leczeniu zespołu jelita 
nadwrażliwego stosowane 
są również środki farmako-
logiczne, np. przeciw zapar-
ciom czy przeciwbiegunko-
we. Jednak mają one jedynie 
działanie objawowe, czyli 
łagodzą objawy a nie usuwa-
ją przyczyny dolegliwości. 
W niektórych przypadkach 
stosuje się leki rozkurczowe, 
a nawet przeciwdepresyjne.

Niestety IBS jest scho-
rzeniem nieuleczalnym, ale 
dzięki medycynie i odpo-
wiedniej diecie można na-
uczyć się z nim żyć. 

MAT 

Reklama
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Test: Ford Fiesta 
1.0 EcoBoost 125 KM
Kompaktowo i wygodnie

Nowa generacja 
Premiera najnowszej, 

siódmej generacji Fiesty 
miała miejsce w 2017 r. 
Oglądając nowy pojazd wie-
le osób miało jednak coś  
w rodzaju deja vu. Nowa 
Fiesta jest bardzo podobna 
do poprzedniej, zwłaszcza 
do wersji poliftingowej, pro-
dukowanej od 2012 r. Wła-
śnie wtedy światu spodo-
bał się rozłożysty przedni 
grill przypominający atrapę 
chłodnicy Astona Martina. 
Był to zabieg stylistycz-

ny wcześniej nie widziany  
w segmencie małych kom-
paktów. Nowa Fiesta rów-
nież dysponuje dużym gril-
lem, którego kształt został 
jednak nieco zmieniony. 
Międzygeneracyjne różnice 
dotyczące kształtu nadwozia 
nie są widoczne na pierw-
szy rzut oka, zwłaszcza dla 
osób, które rzadko mają do 
czynienia z Fordami. Aż 
trudno uwierzyć, że jest to 
auto zbudowane całkowicie 
od nowa.

Więcej zmian zaob-

serwujemy we wnętrzu. 
Przypomina ono teraz ka-
biny innych nowych mode-
li Forda. Mamy masywną 
kierownicę, ekran dotyko-
wy, inny układ nawiewów 
oraz chromowane wstawki.  
W zależności od wersji, 
możemy teraz wybierać ele-
menty wyposażenia dodat-
kowego wcześniej zarezer-
wowane w Fordzie dla aut 
większych. Nie mówimy tu 
o takich oczywistościach jak 
np. kamera cofania. Nabyw-
cy Fiesty mogą zamówić ją  

Nową generacją Fiesty Ford przypomina o istnieniu segmentu małych kompaktów. Nie 
tylko przypomina, ale i udowadnia, że zapatrzony w SUVy współczesny świat potrze-
buje takich samochodów.

z adaptacyjnym tempoma-
tem, systemem monitoro-
wania koncentracji kierow-
cy czy świetnym audio. W 
moim odczuciu, główną za-
letą Fiesty jest jednak kom-
fort jazdy tym samochodem.

Jak jeździ nowa Fiesta?
Czy współcześni kierow-

cy oczekują od samochodów 
wyłącznie dużej przestrzeni 
wewnątrz oraz łatwego par-
kowania na krawężnikach? 
W tym zakresie Fiesta nie 
będzie rywalizować z SU-
Vami i crossoverami. Jeśli 
jednak kierowca przyzwy-
czajony do wchodzenia do 
auta jak po schodach zajmie 
już jakoś miejsce za kierow-
nicą Fiesty i wyreguluje wy-
sokość fotela, by za chwilę 
nie uderzyć się czołem  
w podsufitkę (sprawdzo-
ne), z pewnością polubi ten 
samochód. Fiesta oferuje 
bardzo dobrą ergonomię we 
wnętrzu. Wszystko, czego 
potrzebujemy mamy na wy-
ciągnięcie ręki, bez odrywa-
nia pleców od wygodnego 
fotela. Świetnie sprawdza 
się układ kierowniczy, dzię-
ki czemu w aucie czujemy 
się bezpiecznie na wszyst-
kich zakrętach. Znaczenie 

ma tu zapewne także aero-
dynamiczna sylwetka auta  
i nisko położony środek 
ciężkości. Komfortowo pra-
cuje także zawieszenie, któ-
re nie jest ani twarde, ani też 
przesadnie miękkie. Mimo 
stosunkowo niewielkich 
rozmiarów auta i położonej 
pod sporym kątem przedniej 
szyby, kierowca nie czuje się 
przytłoczony, a nawet długa 
podróż nie męczy. Również 
za sprawą solidnego wyci-
szenia kabiny. Na tylnym 
rzędzie siedzeń jest całkiem 
dużo miejsca, oczywiście 
jak na segment B.

Testowaną Fiestę wypo-
sażono w trzycylindrowy, 
litrowy, turbodoładowany 
silnik benzynowy 1.0 Eco-
Boost w wersji 125-kon-
nej. Wiele już powiedziano 
i napisano o tej jednostce. 
Mogę tylko po raz kolej-
ny potwierdzić, że jest ona 
bardzo dobrze wyważona, 
pracuje kulturalnie i potrafi 
spalać mało paliwa. Potrafi, 
gdyż widełki możliwych do 
uzyskania wyników spalania 
są tu bardzo szerokie. Na 
mojej stałej trasie testowej 
(miasto, trasa, drogi grunto-
we) Ford spalił 6,5 litra na 
100 km (mimo bardzo mroź-
nych warunków). To wynik 
przyzwoity jak na segment 
B, ale uzyskany w warun-
kach, w których silnik nie 
był szczególnie wysilany. 
Maksymalny moment obro-
towy mały EcoBoost osiąga 
już od 1400 obr./min. Silnik 
sprzężono z sześciobiegową 
skrzynią, co ułatwia ekono-
miczną jazdę. Jeżeli jednak 
komuś w ogóle nie zależy na 
niskim spalaniu, może „wy-
kręcić” nawet wynik prze-
kraczający 10 l na 100 km. 
Fiesta z EcoBoostem potrafi 

się rozpędzać, jej prędkość 
maksymalna to aż 195 km/h. 
Wraz z osiąganiem coraz 
wyższych wskazań licz-
nika spalanie drastycznie 
wzrasta. Nie o litr czy dwa, 
jak to ma zwykle miejsce  
w przypadku silników wol-
nossących, ale o znacznie 
więcej. Reasumując, wie-
lokrotnie nagradzany silnik 
1.0 EcoBoost z pewnością 
czyni auto bardziej wszech-
stronnym. Fiesta może być 
ekonomicznym autem dla 
starszego pana jak i prawie 
sportowym wozem dla dy-
namicznego millenialsa.  

Cena Fiesty
Cennikowo nowa Fiesta 

startuje od nieco ponad 46 
tys. zł za ubogo wyposażo-
ną wersję z małym, wolnos-
sącym silnikiem o mocy 70 
KM. Można wybrać także  
o 15 KM mocniejszą wer-
sję jednostki lub jedną z 
czterech dostępnych wersji 
EcoBoosta. Ofertę uzupeł-
nia jeden diesel 1.5 TDCI 
o mocy 85 KM. Za dobrze 
wyposażoną wersję z moc-
niejszym silnikiem zapłaci-
my ponad 70 tys. zł, co jest 
już kwotą wysoką jak na 
samochód tych rozmiarów. 
Nie przewiduję zatem dobrej 
sprzedaży najwyższych wer-
sji wyposażenia Fiesty, acz 
szkoda, gdyż gwarantują one 
komfort rzadko spotykany  
w segmencie B. Fiesta wy-
daje się skazana na rynkowy 
sukces, gdyż jest samocho-
dem bardzo uniwersalnym 
i wygodnym. Podczas za-
stanawiania się nad wybo-
rem nowego auta, nikt nie 
powinien skreślać jej tylko 
dlatego, że nie jest modnym 
SUVem.

Witold Hańczka



Porady

ZATRUDNIMY 
OD ZARAZ osoby do 
sprzątania oraz bryga-
dzistę serwisu sprzątają-
cego. Praca w markecie 
budowlanym  
ul. Szparagowa w Łodzi. 
Kontakt 601 156 466

O G Ł O S Z E N I A
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 ślusar-
skie? Masz uprawnienia na 
spawanie? Pracuj w nor-
malnej firmie w Piotrkowie 
na umowę o pracę, stawkę 
wynegocjuj z kierownikiem. 
Kontakt pod nr 507 177 958

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

Stała praca na produkcji w 
Łodzi - bezpłatny transport 
- tel. 696 077 879

Zatrudnimy elektryków  
i pomocników elektryków, 
tel. 42 214 07 00 

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

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie
tel. 600 086 995.

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

Kierowca międzynarodowy 
(bus)  wymagane prawo 
jazdy kat. B do 3,5 T. 
Wysokie zarobki. 
Praca od zaraz 
Kom. 500 860 678 
lub 601 348 969

Betonowe wylewki agrega-
tem, tel. 608 577 428.

Poszukujemy przewoźników 
do ciągania naszych naczep 
w kółkach na trasie Finlan-
dia – 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 niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

ATERIMA MED Opiekunki 
Niemcy Nawet 1400 EURO 
netto + premie, opłacony 
przejazd i ubezpieczenie. 
Tel. 42 306 70 40

Porcja dla 4 osób
Czas przygotowania 40 minut 
Składniki (spód ciasta): 

• 25 dag mąki 
• 10 dag cukru
• 10 dag margaryny
• 2 łyżki mleka
• 1 żółtko
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki (masa): 
• 1 kostka margaryny
• 25 dag cukru
• 25 posiekanych orzechów włoskich
• 3 łyżki kokosu
• 2 cukry waniliowe
• 3 łyżki mleka

Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto ze składników wchodzą-
cych w skład spodu ciasta. Następnie ciasto 
wstawić na godzinę do lodówki. Na posma-
rowaną tłuszczem blachę, wykładamy ciasto 
i podpiekamy w piekarniku przez 15 min.  
W tym czasie przygotowujemy masę, tj. 
roztapiamy 1 kostkę margaryny z 25 dag cu-
kru. Do tego dodajemy posiekane orzechy 
włoskie, kokos, cukry waniliowe i mleko. 
Wszystko razem dokładnie mieszamy i wy-
lewamy na podpieczony spód ciasta. Całość 
pieczemy jeszcze ok. 20 min.

Składniki: 
• Orzechy włoskie - 250g
• Miód - 4 łyżki
• Cynamon - szczypta
• Sól – 1/2 łyżeczki

Sposób przygotowania:
Orzechy namoczyć w zimnej wodzie przez 
godzinę. Następnie należy odlać wodę  
i zalać orzechy ponownie. Tę czynność po-
wtórzyć dwukrotnie. Dzięki temu orzechy 
powinny stracić gorzkawy posmak. Później 
należy orzechy zblendować. Następnie do-
dać miód, cynamon oraz sól i blendować ca-
łość jeszcze kilka minut.

Ciasto 
orzechowe

Masło 
orzechowe

Sprzedam 
zakład 

produkcyjny,
własne trafo, woda 

i kanalizacja,
możliwy gaz ziemny
około 1500 m2 pod 

dachem, teren 
utwardzony

-w Piotrkowie 
Trybunalskim.

informacje: 
tel. 502 814 323

Orzechy włoskie

Wśród spożywanych 
orzechów rozróżniamy 
orzechy włoskie, orzeszki 
ziemne, orzechy pekanowe, 
laskowe, brazylijskie, mig-
dały, nerkowce i pistacje. 
To właśnie orzechy włoskie 
zawierają najwięcej prze-
ciwutleniaczy a także od-
znaczają się lepszymi 
właściwościami zdro-
wotnymi niż pozo-
stałe orzechy. Doj-
rzałe jego owoce są 
kształtu kulistego 
lub lekko owal-
nego, o długości 
4-5 cm i średnicy 
3-4 cm. Jadalną 
częścią owocu 
jest nasiono zwa-
ne jądrem, otoczo-
ne błoniastą łupiną. 
Orzechy włoskie są 
wyjątkowym źródłem 
przeciwutleniaczy, dzięki 
zawartości silnego antyok-
sydantu czyli kwasu elago-
wego, który chroni orga-
nizm ludzki przed wolnymi 
rodnikami. Wolne rodniki 
to niebezpieczne cząsteczki, 
które między innymi przy-
spieszają proces starzenia 
się organizmu i powstawa-

nie zmarszczek. Przeciwu-
tleniacz zawarty w kwasie 
elagowym wspomaga układ 
odpornościowy 
a także 

dzia-
ła prze-
ciwnowotworo-
wo. Spożywając orzechy, 
dostarczamy mózgowi sub-
stancji, między innymi dużą 

ilość fosforu, dzięki którym 
ten organ może sprawnie 
funkcjonować. Zawiera-

ją one także war-
t o ś c i o w e 

białko, 

z n a c z -
ne ilości 

soli mineralnych tj.: 
oprócz fosforu także żelazo, 
wapń, potas, magnez, cynk, 
mangan i miedź a także wi-

Spożywając je dostarczamy organizmowi między innymi mnóstwo przeciwutleniaczy, 
poprawiamy pamięć i koncentrację a także wspomagamy czynności sercowo-ochron-
ne.

taminę A, witaminy z grupy 
B (B3, B5 i B6) oraz błonnik 
niezbędny przy prawidło-
wym procesie trawiennym. 
Zawierają także duże stęże-
nie kwasów tłuszczowych 
z grupy omega-3, które ob-
niżają stężenie złego chole-
sterolu LDL. Wspomagają 
układ krążenia, zapobiega-

jąc wysokiemu ciśnieniu 
krwi, wspomagają układ 
nerwowy a także poma-
gają poprawić metabo-
lizm organizmu. Spo-
żywanie ich zalecane 
jest również osobom 
mającym problem ze 
snem. Otóż, orzechy 
te zawierają przy-
swajalną melatoninę - 

hormon biorący udział 
w regulacji snu. Poza 

tym orzechy korzystnie 
wpływają na cerę, wspo-

magają  leczenie wrzodów 
skórnych, egzemy, trądzika, 
zakażeń grzybiczych i dla-
tego też, są one składnikiem 
wielu kosmetyków a także  
i leków.

KK
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Tomaszów Mazowiecki

Bełchatów

Piotrków Trybunalski

Przestępczy duet

Kierowco pamiętaj o zmianie przepisów!

Ukradli motorower 
i pieniądze

Policjanci uratowali 
desperata

Rzucił się na maskę 
samochodu

Seria włamań do domów 
jednorodzinnych

Do jednego ze zdarzeń 
doszło 28 września 2018 
r. około godz. 2.00 w nocy 
przy ul. Granicznej w To-
maszowie Mazowieckim. 
Sprawcy poprosili 35-letnie-
go mężczyznę o papierosa. 
Gdy zostali poczęstowani, 
uderzyli 35-latka pięścią  
w głowę oraz grożąc uży-
ciem noża zażądali pie-
niędzy. Pokrzywdzonemu 
zabrali plecak, gotówkę, 
papierośnicę z zapalniczką, 
portfel z dokumentami i te-
lefon komórkowy. Przestęp-
czy duet kolejnego czynu 
dopuścił się 8 października 
2018 r. Wówczas mężczyźni 

Podczas kontroli drogo-
wej policjanci dane o pojeź-
dzie i dokumentach pojazdu 
będą weryfikować w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów  
i Kierowców. Zniesienie 
obowiązku posiadania przy 
sobie dowodu rejestracyj-
nego wiąże się również ze 
zmianą dotyczącą zatrzy-
mywania i zwrotu tego 
dokumentu. Do tej pory 
dowód rejestracyjny był 
zatrzymywany fizycznie.  
W przypadku, gdy pojazd 
nie będzie spełniał wymagań 
ochrony środowiska, będzie 

8 października 2018 
roku, bełchatowscy poli-
cjanci zostali zawiadomieni 
o włamaniu do niezamiesz-
kałego domu jednorodzin-
nego w gminie Drużbice. 
Nieznani sprawcy z jego 
wnętrza ukradli motorower 
marki Ogar oraz pieniądze. 
Pokrzywdzony wycenił stra-

13 października 2018 
roku, zastępca dyżurnego 
piotrkowskiej jednostki, 
otrzymał informację o męż-
czyźnie, który w rozmowie 
telefonicznej z byłą partner-
ką powiedział, że się zabije. 
Oficer dyżurny bez chwili 
zwłoki zadzwonił pod nu-
mer telefonu, który należał 
do zdesperowanego męż-
czyzny. 44-latek podtrzy-
mywał w rozmowie, że chce 
odebrać sobie życie. Poli-
cjant kontynuując rozmowę 

13 października 2018 
roku tuż po godzinie 17.00 
doszło do nietypowego 
zdarzenia na parkingu przy 
ulicy Łódzkiej w Piotrko-
wie Trybunalskim. W za-
parkowanym przed sklepem 
audi siedziała młoda kobieta  
i czekała na swojego part-
nera. Nagle na maskę samo-
chodu rzucił się nieznajomy 
mężczyzna. Był agresywny. 
Bez przyczyny zaczął ude-

W ostatnich dniach na 
terenie powiatu bełcha-
towskiego doszło do kilku 
włamań do domów jedno-
rodzinnych. Do przestępstw 
dochodzi najczęściej pomię-
dzy godziną 8.00 a 11.00. 
Sprawcy dostają się do do-
mów poprzez wyważenie 
drzwi tarasowych lub okna, 
zazwyczaj znajdującego 
się z tyłu budynku. Łupem 
złodziei padają wyłącznie 
biżuteria i pieniądze. Aby 

podeszli do kobiety wcho-
dzącej do klatki jednego  
z bloków przy ul. Św. Antonie 
go w Tomaszowie i zażądali 
od niej wydania pieniędzy. 
Gdy próbowała uciec, jeden 
z nich dwukrotnie uderzył ją 
młotkiem w głowę. Mimo 
tego pokrzywdzona zdołała 
dotrzeć do drzwi swojego 
mieszkania, z którego wy-
szedł jej partner i spłoszył 
napastnika. W efekcie pracy 
policjantów 9 października 
2018 r. sprawcy obu prze-
stępstw zostali zatrzymani. 
Byli to dwaj bracia z To-
maszowa Mazowieckiego. 
Policjanci przeszukali ich 

zagrażał bezpieczeństwu lub 
porządkowi ruchu drogowe-
go funkcjonariusz odnotu-
je zatrzymanie dokumentu  
w systemie informatycz-
nym. Informacja o zatrzy-
maniu zostanie przekazana 
do Centralnej Ewidencji Po-
jazdów, a kierujący otrzyma 
- podobnie jak dotychczas 
- pokwitowanie. Należy też 
pamiętać, że po 1 paździer-
nika 2018 r. trzeba mieć przy 
sobie dowód rejestracyjny  
i dokument potwierdzający 
zawarcie ubezpieczenia OC, 
jeśli kieruje się pojazd, który 

ty na ponad 3000 złotych. 
Sprawą zajęli się policjan-
ci wydziału kryminalnego. 
Podjęte przez nich działania 
doprowadziły do odzyskania 
części skradzionego mienia. 
Ogar powrócił już do pra-
wowitego właściciela. Do 
wyjaśnienia sprawy zatrzy-
mano dwóch mieszkańców 

ustalił adres zamieszkania 
mężczyzny. Mundurowi peł-
niący służbę na terenie Wol-
borza, zaalarmowani przez 
dyżurnego o sytuacji zagra-
żającej ludzkiemu życiu, 
pojechali do domu 44-latka. 
Dyżurny cały czas rozma-
wiał z mężczyzną, próbując 
go uspokoić i odwieść od 
samobójczych zamiarów. 
Kiedy mundurowi dojecha-
li na miejsce okazało się, 
że furtka była zamknięta na 
klucz. Policjanci wiedzieli, 

rzać pięścią w szybę sa-
mochodu. Uszkodził także 
błotnik pojazdu. Całe zajście 
zauważył właściciel audi  
i obezwładnił agresora do 
czasu przyjazdu policji. 
Mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu. Podczas 
przeszukania 41-latka funk-
cjonariusze znaleźli w jego 
odzieży torebkę z suszem 
roślinnym. Wstępne bada-
nie testerem narkotykowym 

uniknąć nieprzyjemnych 
sytuacji należy pamiętać  
o zamykaniu drzwi i okien 
za każdym razem kiedy 
wychodzimy z domu, także 
wtedy, kiedy udajemy się 
do sklepu na szybkie zaku-
py. Włamywacze potrzebują 
dosłownie kilkunastu minut, 
aby dokładnie splądrować 
mieszkanie i ukraść to co 
ich interesuje najbardziej. 
Dlatego nie należy trzymać 
w jednym miejscu biżuterii, 

mieszkania. U starszego bra-
ta znaleźli umowę sprzedaży 
w lombardzie telefonu, który 
policjanci zdążyli odzyskać. 
Młodszy miał skradzio-
ną papierośnicę. 18-latek 
spędził noc w policyjnym 
areszcie tomaszowskiej ko-
mendy, a jego 16-letni brat 
w policyjnej izbie dziecka  
w Łodzi. Za rozbój grozi 
kara nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności. 18-letni 
tomaszowianin usłyszał już 
zarzuty. O dalszym losie 
16-latka zdecyduje sąd ro-
dzinny.

GWA

został zarejestrowany poza 
granicami naszego kraju.

Przy kolizji jej uczest-
nicy nadal nie zawsze mu-
szą wzywać patrol Policji. 
W sytuacji kiedy wszystkie 
strony spisują oświadczenie, 
dane potrzebne dla ubezpie-
czyciela są zawarte w pra-
wie jazdy. Natomiast polisę 
ubezpieczenia OC spraw-
dzimy na podstawie numeru 
rejestracyjnego pojazdu na 
stronie Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego.

MAT

tej gminy w wieku 25 i 37 
lat oraz 41-letniego bełcha-
towianina. Zgodnie z ko-
deksem karnym, za kradzież  
z włamaniem grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści.

GWA

że liczy się każda sekunda. 
Przeskoczyli ogrodzenie 
i zaczęli sprawdzać teren 
wokół domu. Zdesperowa-
nego mężczyznę znaleźli za 
pomieszczeniem gospodar-
czym. Oficer dyżurny pod-
trzymywał z nim rozmowę 
do momentu przyjazdu po-
licyjnego patrolu. Mieszka-
niec powiatu piotrkowskie-
go trafił pod specjalistyczną 
opiekę medyczną. 

MAT

dało wynik pozytywny  
w kierunku marihuany. Za-
bezpieczono ponad pól gra-
ma środka narkotycznego. 
Piotrkowianin usłyszał już 
zarzuty uszkodzenia mienia 
oraz posiadania środków 
narkotycznych. Za popełnio-
ne przestępstwa grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

MAT

pieniędzy i innych kosztow-
ności. Warto też poszukać 
oryginalnej skrytki na cenne 
przedmioty, innej niż barek 
czy szuflada w sypialni. 

Informacje o podejrza-
nych osobach lub pojazdach 
należy przekazywać dyżur-
nemu Komendy Powiatowej 
Policji w Bełchatowie na nr 
alarmowy 997 lub 112. Każ-
da informacja będzie zwery-
fikowana.

KG

Policjanci z tomaszowskiej komendy zatrzymali dwóch braci, 
którzy dokonali w ostatnim czasie dwóch rozbojów.

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie 
muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwier-
dzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Policjanci z wydziału kryminalnego bełchatowskiej komendy 
wyjaśnili sprawę włamania do jednej z posesji w gminie Druż-
bice. 

44-letni mężczyzna chciał popełnić samobójstwo. Dzięki spraw-
nej reakcji piotrkowskich policjantów nie doszło do tragedii. 

Piotrkowscy policjanci zatrzymali piotrkowianina, który bez po-
wodu uszkodził samochód. Mężczyzna miał przy sobie narkoty-
ki. 

W związku z ostatnimi włamaniami do domów jednorodzinnych, 
do których dochodzi w godzinach dopołudniowych, Policja ape-
luje o czujność i przezorność. 

Piotrków Trybunalski

Bełchatów
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SUDOKU

Humor
- Dzień dobry, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przy-
szedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie proble-

my związane z alkoholem.  
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci 

pomóc?  
- Brakuje mi 1,50 zł. 

W sądzie sędzia pyta:  
- Więc oskarżona twierdzi, że rzuciła w męża 

pomidorami?  
- Tak wysoki sądzie.  

- To w takim razie dlaczego pani mąż ma wstrząs 
mózgu i rozbitą głowę?  

- Pomidory były w puszce. 

Moja żona znowu się na mnie wkurzyła i ma 
ciche dni. Teraz najważniejszym moim zadaniem 
jest sprawić, żeby uwierzyła, że to dla mnie kara. 

- Zapomnij to, czego nauczyłeś się na studiach. 
W naszej firmie liczy się praktyka, a nie teoria.  

- Ale ja nigdy nie byłem na studiach.  
- A, to przykro mi, ale nie masz odpowiednich 

kwalifikacji, by tu pracować.

Przychodzi teściowa do zięcia:  
- Cześć synku, dawno Cię nie widziałam.  

- Ja mamusi też. Na ile mama przyjechała?  
- A, mogę zostać tyle ile tylko chcesz.  

- To co, mamusia się nawet herbatki nie napije? 

Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze boli mnie wątroba. 

- A pije pan? - pyta lekarz 
- Piję, ale nie pomaga. 
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H O R O S K O P
Waga 24.09-23.10

Przed tobą okres 
spokojnej pracy. 
Nie oglądaj się za 
siebie. Warto wy-
ciągnąć wnioski  

z błędów i porażek, aby ich  
w przyszłości nie powielać. 
Dbaj o formę fizyczną i psy-
chiczną poprzez aktywność 
na świeżym powietrzu, np. 
codzienne spacery lub jazdę 
na rowerze. Wkrótce będziesz 
miał okazję do poznania 
ciekawych ludzi. Jedna z tych 
znajomości dla samotnych 
Wag może przerodzić się  
w związek na całe życie.

Skorpion 24.10–22.11
   

Okaż więcej 
cierpliwości  
a twoje zalety 
i talent zostaną 

przez przełożonych docenio-
ne. Otrzymasz także propo-
zycję współpracy, która da 
możliwość przypływu pokaź-
nej gotówki. Spędzaj więcej 
wolnego czasu z osobami 
bliskimi twemu sercu.

Strzelec 23.11–21.12
 

Skoncentruj 
się bardziej 
i zmobilizuj, 
bo od tego, co 
postanowisz, 

zależeć będzie twoje dalsze 
życie zawodowe. Pomimo, że 

rywalizacja jest silna, to masz 
dużą szansę na awans. Partne-
rowi życiowemu okaż więcej 
cierpliwości i zrozumienia.
 

Koziorożec 22.12–20.01

Przed Tobą ner-
wowy okres. Po-
mimo potknięć 
zawodowych, 
nie daj ponieść 

się nerwom. Zaistniałe nie-
porozumienia należy szybko 
wyjaśnić. Możesz liczyć na 
przyjaciół, którzy pomogą ci 
wyjść z opresji. Dla relaksu 
uprawiaj sport. 

Wodnik 21.01–19.02

Zdobądź się na 
odwagę  
i podążaj śmiało 
obraną drogą  
a nie pożałujesz. 
Finanse stabil-

ne. Zachowaj większą ostroż-
ność za kierownicą. Wygospo-
darowany wolny czas spędzaj 
aktywnie. Wysiłek fizyczny 
sprawi wiele przyjemności  
i wzmocni organizm. 

Ryby 20.02–20.03

Spełni się twoje 
marzenie,  
w które już 
zwątpiłeś. 

Nowa znajomość pomoże ci  
w rozwoju kariery zawodo-
wej. Tym samym unikniesz 

zaciągania planowanych 
kredytów. Pomyśl o krótkim 
urlopie i spędzeniu czasu  
z rodziną.

Baran 21.03–20.04

Ostatnio nie masz 
okazji do święto-
wania sukcesów. 
Być może należy 
więcej czasu 

poświęcić na rozwój osobisty, 
poszerzanie horyzontów i zdo-
bywanie wiedzy. Twoje tempo 
życia najwyraźniej przyspie-
szy. W wydatkach zalecana 
jest oszczędność.

Byk 21.04–20.05

Pomimo krótkich 
i często pochmur-
nych dni, dobry 
nastrój nie będzie 
cię opuszczał. 
Zarazisz nim 

również swoich najbliższych. 
We wszystkich przedsięwzię-
ciach możesz liczyć na ich 
wsparcie. Uważaj na kieszon-
kowców. 

Bliźnięta 21.05–21.06 

Przyszła pora, 
by rozwiązać 
wszystkie 
problemy, które 

od pewnego czasu utrudniają 
ci życie. Twoje nastawienie 
wówczas diametralnie się 
zmieni a każdy kłopot wyda ci 

się banalny. Relacje z partne-
rem poprawią się. 

Rak 22.06–22.07

Przed Rakami 
wyjątkowo 
gorący okres. 
Wzrośnie ilość 
obowiązków, 

których nie można  będzie 
lekceważyć. Robienie uników 
przyniesie negatywne konse-
kwencje. Twoje plany finanso-
we wymagają rozwagi. 

Lew 23.07–23.08 

Warto na pewne 
sprawy spojrzeć 
z optymizmem  
i uwierzyć  

w swoje możliwości. Nie zra-
żaj się małymi niepowodze-
niami, to wkrótce się zmieni. 
W życiu zawodowym zmiany 
i to na lepsze. Czeka Cię miła 
niespodzianka.

Panna 24.08–23.09

Korzystny wpływ 
planet spowoduje 
wzrost witalności  
i siły woli. Przy 

podejmowaniu nowych 
wyzwań korzystaj z rad osób 
zaufanych oraz kieruj się intu-
icją. Nie unikaj spotkań towa-
rzyskich. Pomocną dłoń poda 
Ci ktoś spod znaku Raka. 

Wróżka Amanda




