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CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ?

Skorzystaj
z ostatnich
darmowych
szkoleń.

 kursy kosmetyczne

 opieka nad osobami 

   starszymi

 obsługa kas fiskalnych

 podstawy komputera

 kurs kroju i szycia 

   oraz wiele, wiele innych

Dla kobiet zatrudnionych z wykształceniem nie wyższym niż średnie

Trzy pytania do …

Tasii Athanasiou, 
ambasador Grecji w Polsce

Piotrków Trybunalski 

18-letni piotrkowianin 
ma na swoim koncie 
kradzież siedmiu rowe-
rów. Policjanci z Wy-
działu Kryminalnego 
Komendy Miejskiej Po-
licji w Piotrkowie Trybu-
nalskim zatrzymali go 8 
kwietnia 2014 r. 

Szerzej na str. 2.

18-letni złodziej rowerów

Niebawem otwarcie 
ekspozycji PGE Giganty Mocy

Bełchatów

Szerzej str. 3.

Szerzej str. 9.

REKLAMA

REKLAMA

Smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta 

ten okres czasu jak najlepiej.

Radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy

Czytaj on-line! 
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Wiary, która przenosi góry,

Nadziei większej od wszystkiego, 
co się jej może sprzeciwiać,

Miłości, która wszystko przetrzyma 
i która nigdy nie ustaje!

Na Święta Wielkiejnocy 
wszystkiego co najlepsze

-z radosnym Alleluja

Życzy

Krystyna Ozga
Poseł na Sejm

W sumie w ciągu dwóch 
tygodni ze szczeliny wydo-
byto szczątki 53 osób. Od-
najdywane w szczelinach 
ludzkie szczątki nie były 
kompletne. Odnalezione 
nienaruszone uzębienia 
świadczą o tym, że byli 
to ludzie młodzi. Część z 
nich pochowana została w 
drewnianych skrzyniach 
w kształcie przypomina-
jącym trumny. Do tej pory 
nie ustalono kim są ludzie 
spoczywający dotąd pod 

Tomaszów Mazowiecki
Zakończyły się 
ekshumacje na pl. Kościuszki
3 kwietnia ze szczeliny na placu Kościuszki wydobyto ostatnie przedmioty i 
szczątki. 

płytą placu Kościuszki, 
w miejscu gdzie kiedyś 
znajdował się „pomnik 
wdzięczności”, nazywany 
przez tomaszowian potocz-
nie gwiazdą. Pomimo, że 
prace ekshumacyjne są na 
ukończeniu, tak naprawdę 
praca naukowa dopiero się 
rozpoczyna. Teraz trzeba 
dokładnie opisać, zbadać i 
skatalogować znalezione w 
mogile przedmioty. Szcząt-
ki póki co czekają w po-
mieszczeniach przy chłodni 

na cmentarzu komunalnym 
na pochówek. Urząd Miasta 
będzie musiał wyłonić fir-
mę, która przygotuje trum-
ny, a następnie przygoto-
wać ceremonię pochówku. 
Trudno powiedzieć, kiedy 
to nastąpi. Jednocześnie z 
placu przenoszone są do 
skansenu ostatnie resztki 
szczelin przeciwlotniczych, 
a na oczyszczonym terenie 
będą się mogły nadal toczyć 
prace rewitalizacyjne.

Monika Kowalska

REKLAMA

REKLAMA

Piotrków Trybunalski 

W ostatnim okresie 
na terenie Piotrkowa do-
chodziło do szeregu kra-
dzieży rowerów. Krymi-
nalni od dłuższego już 
czasu prowadzili wnikli-
we działania zmierzają-
ce do ustalenia sprawcy 
przestępczego procederu. 
Z ustaleń policjantów wy-
nika, że podejrzany męż-
czyzna upatrywał jedno-
ślady pozostawione pod 
klatkami schodowymi 
i sklepami. W dwóch 
przypadkach kradzieży 
dokonał sprzed szkoły. 
Sprawca pozbywał się za-
bezpieczeń mocujących 
rower do podłoża przeci-
nając linkę. Jeden rower 
ukradł sprzed bloku, gdy 
jego właściciel wrócił na 

18-letni piotrkowianin ma na swoim koncie kradzież siedmiu rowerów. Poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Try-
bunalskim zatrzymali go 8 kwietnia 2014 r. 

18-letni złodziej rowerów

chwilę do domu pozosta-
wiając swoje mienie nie-
zabezpieczone. 18-latek 
przyznał się do zarzuca-

kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Sprawa ma cha-
rakter rozwojowy.

nych mu czynów. Część 
odzyskanego mienia wró-
ciła już do właścicieli. 
Mężczyźnie może grozić 
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Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Mieszkańcy województwa łódzkiego, z którymi 
spotykam się przy różnych okazjach, zadają pytania 
dotyczące Unii Europejskiej, funkcjonowania jej 
instytucji, ale bodaj najczęściej pojawia się pytanie 
„po co nam właściwie ten Parlament Europejski?” 
Trudno w jednym zdaniu na nie odpowiedzieć, bo 
nie wszystkim wystarczy informacja, że ponad 75 
procent aktów prawnych uchwalanych przez Sejm 
jest efektem decyzji unijnego Parlamentu. Prawo 
unijne jest nadrzędne, wszystkie kraje członkowskie 
muszą dostosować swoje przepisy do tych uchwala-
nych w Brukseli, oczywiście mają na to określony 
czas, bo nie może być tak, że dziś podejmiemy w 
Parlamencie Europejskim jakąś decyzję, a za tydzień 
będzie ona obowiązywać w całej Wspólnocie. A co 
konkretnie mają Polacy i mieszkańcy regionu z pra-
cy europosłów? 

O pieniądzach z różnego rodzaju funduszy po-
mocowych jakie płyną do Polski, także do naszego 
regionu z unijnej kasy, wiedzą wszyscy, ale niewiele 
osób orientuje się, że rekordowa pula 115 mld euro 
do rozdysponowania w latach 2014 – 2020 przez 
nasz kraj to także zasługa Parlamentu Europejskie-
go. Także, ponieważ największa to zasługa premiera 
Donalda Tuska i jego talentów negocjacyjnych, ale to 
eurodeputowani w głosowaniu zatwierdzili taki po-
dział środków, że to Polska dostanie w tym rozdaniu 
najwięcej. Przypomnę, że z tej ogólnej puli do wo-
jewództwa łódzkiego trafi ponad 9 miliardów euro, 
tą kwotę „przydzieliło” nam już Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, ale gdyby nie tak duże środki 
ogółem i nasz region nie dostałby aż tyle. 

Kolejna decyzja Parlamentu Europejskiego do-
tyczy praw konsumentów, a dokładnie zaintereso-
wanych kredytami hipotecznymi. Do 2015 znikną 
obowiązkowe teraz ubezpieczenia dodawane do po-
życzek na zakup mieszkania czy domu. A w grudniu 
przyszłego roku będziemy mniej płacić za komórki 
– zniknie wreszcie obowiązkowy roaming, a przy-
pomnę, że opłaty za rozmowy w krajach Unii już są 
tańsze. To w Brukseli zapadła decyzja o ich sukce-
sywnym obniżaniu, co na pewno odczuwa już każ-
dy kto korzysta z telefonu podczas podróży zagra-
nicznej: służbowej czy prywatnej. Nowy program 
Erasmus+ dający teraz szansę na uzyskanie unijne-
go wsparcia na organizację imprez sportowych dla 
amatorów czy stypendia na studia magisterskie w 
krajach Unii czy modyfikacja prawa zamówień pu-
blicznych likwidująca kryterium najniższej ceny, to 
także decyzje unijnego Parlamentu. 

Trudno wyliczyć wszystkie ważne dla każdego 
z nas decyzje jakie zapadły „w dalekiej Brukseli”, 
jak mawiają eurosceptycy, myślę, że te, które wy-
mieniłam powinny pomóc każdemu mieszkańcowi 
regionu znaleźć odpowiedź na pytanie „po co nam 
ten Parlament Europejski”. 

Życzę wszystkim radosnych i ciepłych świąt. 

Unijny Parlament 
jest ważny

Oczekiwane przez kil-
ka lat budowy, otwarcie 
ekspozycji odbędzie się 
w dniach od 1 do 4 maja 
2014 r. W programie inau-
guracyjnym przewidziano 
liczne atrakcje, a wśród 
nich m.in. kolejny koncert 
z cyklu „Giganci w Gigan-
tach”, podczas którego na 
deskach nowo otwartej sce-
ny teatralnej gościć będzie 
jeden z najwybitniejszych 
tenorów na świecie – Israel 
Rand.

Podczas otwarcia no-
wego centrum kultury nie 
zabraknie również atrakcji 
dla odwiedzających za-
równo ekspozycję, jak i  
zrewitalizowane centrum 
Bełchatowa. Na centralnym 
placu miejskim, placu Na-

Niebawem otwarcie 
ekspozycji PGE Giganty Mocy
W weekend majowy odbędzie się uroczyste otwarcie interaktywnej ekspozycji muzealnej PGE Giganty 
Mocy, która powstała w centrum Bełchatowa.

Bełchatów

rutowicza, odbędzie się bo-
wiem II edycja „Festiwalu 
Re:Aktor”, podczas którego 
odbędzie się: piknik na-
ukowy, pokazy i warsztaty 
robotyczne, targi pomocy 
dydaktycznych i zabawek 
edukacyjnych, a także pre-

REKLAMA

Życzenia Piotrków Trybunalski

zentacja samochodów o na-
pędzie elektrycznym oraz 
przeglądy filmów Discove-
ry Science. Tematyką tego-
rocznych wydarzeń festi-
walowych będzie „Zielona 
Energia Bełchatowa”.

Na uczestników uro-

czystości otwarcia czekają 
liczne konkursy, w których 
nagrodami będą wejściówki 
do ekspozycji. Nasza Gaze-
ta objęła to wydarzenie pa-
tronatem medialnym.

Szczegółowy program 
na www.gigantymocy.pl
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju oraz

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzą

Przewodniczący Rady Powiatu             Starosta Bełchatowski   

            Edward Olszewski                             Szczepan Chrzęst

BIAŁA RAWSKA

Świąt prawdziwie Wielkanocnych

z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,

z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją…

a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,

których miłość, dobroć, radość

pozostaną z Państwem

na dni wiele i tygodni…

Niech te Święta Wielkanocne 
będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, 

spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, 

radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

  Paweł Królak                        Bogumił Grabowski
   Wójt Gminy                              Przewodniczący 
                                                       Rady Gminy

Cielądz 2014

Wszystkim	Klientom	

pragniemy	złożyć	

najserdeczniejsze	

życzenia:	spokojnych	
i	radosnych	świąt.	

Niech	los	pomaga	

Państwu	zrealizować	

wszystkie	plany	i	spełnić	

nawet	te	najskrytsze	

marzenia	tak,	abyście	
w	każdej	chwili	mogli	

odnajdywać	szczęście.

ZPH PIEKARSTWO
- CUKIERNICTWO

BIAŁA RAWSKA

Renisław Zwoliński

Właściciele oraz pracownicy 
firmy

Z okazji zbliżających się Świąt,

życzę rodzinie, krewnym i znajomym:

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

oraz wesołego Alleluja.
Artur Piotrowski

Prezes Zarządu 

wraz z pracownikami

Rawskich Wodociągów i Kanalizacji

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia - 

zdrowia, spokoju, wiary w sens istnienia,
nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego,

przyjemnie spędzonych chwil z najbliższymi
oraz

by tradycji stało się zadość 
smacznego jajka i mokrego dyngusa - 

wszystkim mieszkańcom  
Miasta i Gminy Biała Rawska

składają
Burmistrz Białej Rawskiej
Wacław Jacek Adamczyk

Radni Rady Miejskiej
oraz 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

WIELKANOC 2014

WESOŁEGO ALLELUJA!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę 
Czytelnikom „Wieści - Gazeta Regionalna”, 

aby spędzili czas Wielkanocy w atmosferze szczególnej 
radości i pokoju, zgody i pojednania oraz otwarcia się 

na potrzeby innych.
Niech świąteczne dni napełnią Was nadzieją.

� � � � �  � � �
                                         Wójt Gminy Kleszczów

                                     SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI
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Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony 
   grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub 
PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH

 www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

RABATY NA W
ESELA

od stycznia do maja

oraz lis
topad

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl

W

OPTYK Alicja Krasoń

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

www.optyk-piotrkow.pl

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

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

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

Przedstawiciel Oświatowy 

Lider w branży edukacyjno-oświatowej zajmujący się 
przygotowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych, multimedialnych 
projektów edukacyjnych w związku z rozwojem poszukuje osoby 

do współpracy w charakterze:

Region: woj. łódzkie

Wymagania:
· preferowana własna działalność gospodarcza lub gotowość do 
jej założenia,
· doświadczenie w  sprzedaży bezpośredniej usług lub/i 
produktów,
· zdolności interpersonalne, negocjacyjne i sprzedażowe,
· wysoka kultura osobista, 
· zorientowanie na cel,
· gotowość do podróży służbowych,
· samodzielność i doskonała organizacja,
· własny samochód, 

Oferujemy:
· współpracę na umowę agencyjną bądź umowę zlecenie, 
· miesięczny ryczałt (pokrycie kosztów ubezpieczenia),
· wysokie prowizje uzależnione od wyników sprzedażowych,
· bezpłatne wsparcie marketingowe,
· profesjonalne przygotowanie (szkolenia produktowe i 
sprzedażowe), 
· dobrą atmosferę w pracy.

CV prosimy przesyłać na adres:  
praca@lekcje.info.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
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Jedną z najbardziej ak-
tywnych grup pragnącej 
odmiany swojego życia 
zawodowego są kobiety.  
Szczególnie widać to w 
województwie łódzkim – z 
unijnego programu „Projekt 
Praca” skorzystały do tej 
pory 72 mieszkanki regio-
nu. Ogólnopolskie badania 
pokazują, że aż 30 procent 
Polek przekwalifikowałoby 
się, jeżeli dotychczasowe 
zajęcie nie dawałoby im sa-
tysfakcji, a ponad 72 pro-
cent deklaruje chęć udziału 
w szkoleniach lub kursach 
podnoszących umiejętności. 
Dotyczy to zarówno kobiet z 
wyższym wykształceniem, 
jak i tych o niższych kwa-
lifikacjach. Sytuacja kobiet 
chcących zmienić pracę nie 
jest łatwa – dużo trudniej 
znaleźć im pracę, a jeżeli 
już się uda, to jest ona naj-
częściej nieadekwatna do 
oczekiwań i słabiej płatna. 
Problemem mogą również 
być niskie kwalifikacje, nie-
wielkie doświadczenie za-
wodowe i wynikająca z tego 

Bezpłatne szkolenia dla kobiet
Twoja szansa na lepiej płatną pracę
W dzisiejszych czasach poszukiwanie pracy wiąże się z cierpliwością i de-
terminacją. Niekiedy potrzebne jest też szczęście. Ale najlepiej proces ten 
odpowiednio zaplanować i wykorzystać przy tym możliwości, jakie dają nam 
szkolenia zawodowe lub kursy podnoszące nasze kwalifikacje. 

niska samoocena. Co zatem 
zrobić, aby podnieść swoje 
umiejętności, zainteresować 
pracodawcę swoją osobą i 
znaleźć satysfakcjonującą 
pracę? 

„Projekt Praca” - sko-
rzystaj, póki jeszcze moż-
na

Jednym z projektów 
doradczo-szkoleniowych 
służących podniesieniu 
naszych kwalifikacji jest 
„Program Outplacement 
– wsparcie dla pracowni-
ków objętych procesami 
restrukturyzacji zatrud-
nienia w województwie 
łódzkim” - realizowany 
wspólnie przez firmy PM 
Doradztwo Gospodarcze z 
Krakowa oraz  zespół 4job.
pl z  Łodzi. Jest on pomy-
ślany głównie o osobach po-
szukujących pracy w regio-
nie łódzkim. 

- Obecnie na ścieżce 
szkoleniowej mamy wolne 
miejsca dla kobiet o wy-
kształceniu nie wyższym 
niż średnie, pracujących 
ostatnio w firmach, któ-
re musiały przeprowadzić 

zwolnienia. Zre-
krutowaliśmy już 

160 osób, ale nadal 
pozostało 40 miejsc 

dla kobiet pragnących 
podnieść swoje kwa-
lifikacje. Udział w 

programie może spowodo-
wać, że nie znajdziemy się 
na liście zwolnionych osób 
lub nowe kwalifikacje przy-
spieszą znalezienie nowej 
pracy – zachęca Iwona Ko-
kosza, kierownik projektu w 
PMDG. 

Przygotowana ścieżka 
uczestnictwa zakłada kilka 
połączonych ze sobą etapów 
doskonalenia zawodowego i 
podniesienia swoich kwali-
fikacji. Obejmują one m.in. 
porady psychologa, porad-
nictwo zawodowe, przy-
gotowanie indywidualnego 

planu działań oraz duży wy-
bór szkoleń zawodowych, 
w którym można znaleźć  
ponad 100 propozycji naj-
popularniejszych szkoleń. 
Zdobycie dodatkowych 
umiejętności, takich jak cho-
ciażby nauka języka obcego, 
czy kurs komputerowy sta-
nowią dodatkowy atut w 
rozmowach z potencjalnym 
pracodawcą. 

- Przyznam szczerze, że 
na początku moje nastawie-
nie było bardzo sceptyczne. 
Wydawało mi się, że jako 
HR-owiec znam metody 
poszukiwania pracy. Dzięki 
projektowi wzięłam udział 
w zaawansowanym, inten-
sywnym szkoleniu języko-
wym oraz stażu w dziale, 
do którego z pewnością nie 
mogłabym dostać się w inny 
sposób. Dziś pracuję między 
innymi dzięki wiedzy, którą 
nabyłam jako uczestnik Pro-
jektu Praca i wiem, że nie 
należy bagatelizować żadnej 
możliwości przy szukaniu 
nowego zatrudnienia - mówi 
Anna Kilańska, uczestnicz-
ka projektu. 

Kwalifikacje, motywa-
cja i zdobycie pracy 

Dla sporego grona 
uczestniczek, spotkanie z 
profesjonalnym doradcą za-
wodowym „otwiera oczy” 
na obecną, niełatwą sytuację 
na rynku pracy. Pozwala 
również na inne spojrzenie 
na „samą siebie” - odkrycie 
własnego potencjału oraz 
wzmocnienie motywacji do 
działania.  

- Wsparcie psycholo-
giczne oraz merytoryczne 
ze strony profesjonalnych 
doradców zawodowych jest 
bardzo istotne odnośnie 
planowania dalszej ścieżki 
zawodowej. Wskazujemy, 
co kobiety mogą zrobić, aby 
ich działania na rynku pra-
cy były bardziej efektywne, 
czyli  pomagamy w sformu-

łowaniu celu zawodowego.  
Oferujemy również dostęp 
do bieżących ofert pracy – 
podkreśla Edyta Spaczyń-
ska z 4job.pl, partnera pro-
gramu. 

Program oferuje również 
możliwość skorzystania z 
wybranych ofert pracy. Do-
radcy znajdą co najmniej 
2 oferty zgodne z oczeki-
waniami uczestnika i ade-
kwatne do jego kompetencji. 
Pomogą na nie zaaplikować 
oraz przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
W ramach projektu istnieje 
możliwość uczestniczenia w 
stażach i praktykach zawo-
dowych przygotowujących 
do podjęcia nowej pracy.

- Jestem absolwentką 
wydziału biologii i ochro-
ny środowiska. Po prawie 
dwóch latach niepowodzeń 
w poszukiwaniu pracy, stra-
ciłam nadzieję na pracę w 
zawodzie i postanowiłam 
zmienić kierunek poszu-
kiwań. Przeglądając portal 
gminy Koluszki natknęłam 
się na informacje o „Pro-
jekcie Praca”. Wypełniłam 
i wysłałam formularz zgło-
szeniowy. Wszystko dalej 
potoczyło się błyskawicznie: 
spotkania z doradcą, ustale-
nie planu działania, szkole-
nie zawodowe i rozpoczęcie 
półrocznego stażu w Labo-
ratorium Paliw Płynnych w 
Koluszkach. Staż pozwo-
lił mi na zdobycie wie-

dzy, umiejętności i przede 
wszystkim kwalifikacji za-
wodowych. Po odbyciu sta-
żu zostałam pracownikiem 
firmy OLPP. „Projekt Praca” 
jest doskonałą okazją do roz-
poczęcia ścieżki zawodowej 
i spełniania się w kierunku, 
który się kocha – dodaje 
Magdalena Szymczewska, 
która również skorzystała z 
oferty.

Staż trwa 6 miesięcy, 
przewidziane jest także sub-
sydiowanie przez 12 m-cy 
zatrudnienia uczestnika u 
nowego pracodawcy. Nieba-
gatelne znaczenie ma także 
pomoc dla osób w szcze-
gólnie niekorzystnej sytu-
acji, które ukończyły prze-
kwalifikowujące szkolenie 
zawodowe i muszą zdobyć 
doświadczenie w nowym 
zawodzie. 

Determinacja, lojal-
ność i zaangażowanie

Z badań wynika, że po-
nad 43 procent pracowni-
ków przyznaje, że gdyby 
szef wysłał ich na szkolenia 
chętnie by z takiej możliwo-
ści skorzystali. W tej grupie 
przeważają kobiety. - Jeżeli 
mówimy o grupie kobiet o 
niższych kwalifikacjach lub 
w grupie wiekowej 40+, to 
warto zaznaczyć, że nie są 
one typem karierowiczek. 
Po prostu chcą mieć stabil-
ną pracę dającą satysfakcję, 
zawalczyć o pensję wyższą 

od minimalnej lub spokojnie 
dopracować do emerytury. 
Warto zwrócić uwagę, że 
kobiety jako pracowników 
cechuje lojalność wobec 
pracodawcy, większe za-
angażowanie w obowiązki 
i gotowość do rozwoju za-
wodowego – podsumowuje 
Iwona Kokosza z PMGD. 

 Tezę tę potwierdzają 
sami pracodawcy. - Zatrud-
niam kilkadziesiąt osób na 
różnych stanowiskach. Pa-
nie cechują się większą lo-
jalnością i zaangażowaniem 
w sprawy firmy, są bardziej 
obowiązkowe i często po 
prostu lepiej zorganizowane 
– podkreśla właściciel jednej 
z łódzkich firm motoryza-
cyjnych. 

Pracownice o niskich 
kwalifikacjach są wciąż 
jednak grupą pracowników, 
której oferuje się stosun-
kowo niewielkie wsparcie 
w rozwoju zawodowym w 
ramach przedsiębiorstwa. 
Gdy jednak nie ma takiej 
możliwości warto spróbo-
wać samej. „Projekt Praca” 
realizowany przez PMDG 
oraz 4job.pl jest skierowany 
do kobiet zarówno objętych 
programem zwolnień moni-
torowanych, jak i osób indy-
widualnych pracujących w 
mikro, małych, średnich lub 
dużych firmach. Formalno-
ści są proste i przejrzyste, a 
udział jest całkowicie bez-
płatny.  

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: 
http://www.projektpraca.com/

 telefon: (44) 739 22 50/51

PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
PM Doradztwo Gospodarcze to firma z 17-letnim doświadczeniem w zakresie szko-

leń i doradztwa biznesowego. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych. Firma 
zrealizowała z sukcesem wiele projektów dofinansowanych m.in. dla przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. 

4job.pl
Zespół 4job.pl tworzą profesjonalni doradcy zawodowi i trenerzy, którzy od ponad 20 

lat działają w obszarze pośrednictwa pracy. Ponad 8500 osobom w Polsce, w tym oko-
ło 1200 osobom w województwie łódzkim pomogli w skutecznym poszukiwaniu nowej 
pracy i rozwoju kariery zawodowej. Oferowane wsparcie jest kompleksowe i obejmuje 
między innymi pomoc w napisaniu CV; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i 
negocjacji wynagrodzenia z nowym pracodawcą; pośredniczenie w docieraniu do ofert 
pracy, firm rekrutacyjnych i samych pracodawców. 

Biuro Projektu
ul. Piwna 3/8, 91-003 Łódź  tel. (44) 739 22 50 lub 51 Dowiedz się więcej www.projektpraca.com

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ?

Skorzystaj
z ostatnich
darmowych
szkoleń.

 kursy kosmetyczne

 opieka nad osobami 

   starszymi

 obsługa kas fiskalnych

 podstawy komputera

 kurs kroju i szycia 

   oraz wiele, wiele innych

Dla kobiet zatrudnionych z wykształceniem nie wyższym niż średnie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W naszym regionie, 
jedynie w większych mia-
stach są kryte pływalnie. 
Jednak, jak się okazuje, w 
przeważającej mierze są one 
absorbowane przez szkoły 
bądź zorganizowane gru-
py. Ich oferta jeśli chodzi o 
dodatkowe zajęcia, często 
okazuje się niestety ubo-
ga. Postanowiliśmy więc 
sprawdzić, czego oczekują 
mieszkańcy naszego regio-
nu, gdzie się najczęściej 
udają, jeśli chcą popływać. 
Przeprowadziliśmy również 
ranking najchętniej odwie-
dzanych pływalni w regio-
nie. Zaskoczenia dużego nie 
było, mieszkańcy zwłaszcza 
południowej części naszego 
regionu, najchętniej odwie-
dzają baseny w Parku Zdro-
wia i Rozrywki – Solpark 
Kleszczów. Przypomnijmy, 
że Solpark jest obiektem 
spor towo -rek reacy jno -
-szkoleniowym gwarantują-
cym swoim gościom dosko-

Piotrków jeździ do Solparku
Region

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz okolicznych miejscowości coraz częściej korzystają z szerokiego wachlarza usług Parku Zdrowia i Rozrywki – 
Solpark Kleszczów. Największym zainteresowaniem cieszą się wodne atrakcje oraz odnowa biologiczna.

nałą zabawę i wypoczynek, 
a także możliwość skorzy-
stania z bogatego wachlarza 
usług. Do dyspozycji klien-
tów jest m.in. strefa base-
nów, czyli: basen sportowy, 
w którym jeden z torów zo-
stał wypłycony do głęboko-
ści 0,9 m, aby mógł służyć 
do nauki pływania, baseny 
rekreacyjne, podzielone na 
zewnętrzny i wewnętrzny 
z wieloma atrakcjami wod-
nymi m.in.: kaskady, bicze 
wodne, zjeżdżalnie, gejze-
ry. Sympatycy relaksu i cie-
płych kąpieli mają do dys-
pozycji trzy wanny jacuzzi. 
W okresie wakacyjnym 
niewątpliwą atrakcją jest 
również  możliwość skorzy-
stania z kąpieli pod gołym 
niebem w temp. 27 st.C.  Z 
myślą o najmłodszych go-
ściach przygotowane zosta-
ły brodziki dla dzieci oraz 
zjeżdżalnia wodna o długo-
ści 118 metrów. 

- Z pewnością to co nas 

wyróżnia, to dobrze rozbu-
dowana strefa basenów, ale 
także obiekty towarzyszą-
ce. Mam tu na myśli całą 
strefę SPA& Wellness z 
grotą solną, saunami: fiń-
skimi, tureckimi i kriosau-
ną, gabinetem masażu oraz 
solarium. Nie zapominaj-
my także o dodatkowych 
atrakcjach w postaci bilar-
da, kręgli, doskonałego za-
plecza gastronomicznego i 
hotelowego – mówi Adrian 
Cybulski, Kierownik Dzia-
łu Sprzedaży i Marketingu 
Solpark Kleszczów Sp. z 
o.o. Ogromnym zaintere-
sowaniem wśród gości Sol-
parku cieszą się także zaję-
cia z Aquacyclingu. Są to 
jedyne tego typu zajęcia w 
tej części regionu. Aquacyc-
ling to trening cardio, który 
łączy w sobie zalety jazdy 
na rowerze oraz dobroczyn-
ny wpływ wody. Trening 
odbywa się na specjalnie 
przystosowanych rowerach, 

przy dynamicznej muzyce. 
- Dla wszystkich, którzy 

chcą poprawić swoją kondy-
cję lub zrzucić kilka zbęd-
nych kilogramów prowadzi-
my zajęcia aqua aerobiku. 
Jako jedni z nielicznych 
w Polsce oferujemy lekcje 
pływania dla noworodków i 

niemowlaków – dodaje Ad-
rian Cybulski.

Niewątpliwym atutem 
jest dogodne położenie Sol-
parku blisko trasy DK1 w 
samym centrum Polski, 70 
km na południe od Łodzi 
oraz 55 km na północ od 
Częstochowy i jedyne 20 

minut jazdy z Piotrkowa. 
Sportowcy oraz amatorzy 
aktywnego wypoczynku 
przyjeżdżają tutaj z całego 
kraju. Ze statystyk prowa-
dzonych przez kompleks 
wynika, że gros osób, które 
przyjeżdżają do Solparku 
to mieszkańcy naszego re-
gionu, a zwłaszcza powiatu 
piotrkowskiego, bełchatow-
skiego i radomszczańskie-
go. Ale sporą grupę stano-
wią również mieszkańcy 
Częstochowy i okolic. 

- Klienci, którzy do nas 
przyjeżdżają najczęściej 
spędzają u nas kilka go-
dzin, a niekiedy cały dzień. 
Przyjeżdżają osoby indywi-
dualne jak i całe rodziny. 
Nasza oferta dostosowana 
jest do osób w różnym wie-
ku – od niemowlaka, po 
seniora. Ruszamy również 
z ofertą do portali, typu 
Groupon. Dzięki tego typu 
ofertom, klient będzie miał 
możliwość skorzystania z 
naszych usług po konkuren-
cyjnych cenach – podkreśla  
Adrian Cybulski.

Podsumowując, po-
mimo że pogoda jeszcze 
nie jest wakacyjna, nie 
zapominajmy o typowej 
dla wakacji formie ruchu, 
czyli pływaniu. Pływanie 
to bowiem zdecydowanie 
najdoskonalsza forma ak-
tywności, odpowiednia 
dla osób w każdym wie-
ku, również doskonała 
jako forma rehabilitacji. 

Agnieszka Wilczyńska

REKLAMA

REKLAMA
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Stało się już tradycją, 
że pięknie odrestaurowa-
ny Pałac Chojnata, zwany 
perłą architektury woje-
wództwa łódzkiego, jest 
gospodarzem tego typu 
uroczystości, bowiem była 
to już dwunasta celebracja 
świętowana w tym niezwy-
kłym miejscu. Pomysło-
dawcą i organizatorem tej 
cyklicznej uroczystości jest 
Krzysztof Malarecki, wła-
ściciel Pałacu Chojnata.

 Wydarzenie to 
miało za zadanie podkre-
ślenie możliwości współ-
pracy kulturalnej, społecz-
nej i biznesowej w ramach 
założeń Unii Europejskiej 
na szczeblu międzynarodo-
wym i regionalnym między 
krajami UE, a w szcze-
gólności między Grecją a 
Polską. Zarówno ta, jak i 
poprzednie Celebracje cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem korpusu dyploma-
tycznego, reprezentantów 

Biała Rawska

Świętowano prezydencję Grecji w Radzie UE
12 kwietnia br. w Pałacu Chojnata odbyła się celebracja prezydencji Republiki 
Greckiej w Radzie Unii Europejskiej. 

parlamentu, przedsiębior-
ców, liderów opinii publicz-
nej oraz mediów. 

Gośćmi specjalnymi 
tegorocznej Celebracji byli 
m.in. jej ekscelencja Tasia 
Athanasiou, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg 
członek Prezydium Parla-
mentu Europejskiego i po-
seł Republiki Grecji w PE 
oraz prof. Grzegorz Kołod-
ko.

- Priorytety bieżą-
cej prezydencji Grecji to 
przede wszystkim działania 
na rzecz wzrostu zatrudnie-
nia, pogłębienie integracji 
Strefy Euro oraz wzmoc-
nienie kontroli unijnych 
granic i polityka morska – 
mówiła Tasia Athanasiou, 
ambasador Grecji w Polsce.

Uroczystości towarzy-
szyła prezentacja obrazu 
„Ateny” wybitnego ma-
larza Edwarda Dwurnika 
oraz muzyczno-taneczne 
występy greckie. Część 

oficjalną uroczystości za-
kończył wykład profeso-
ra Grzegorza Kołodki pt. 
„Problemy Europy, Nasza 
Przyszłość”. Po wykładzie 
odbyło się rendez-vous 
grecko-polskie, czyli spo-
tkanie zaproszonych go-
ści stanowiące okazję do 
nawiązania kontaktów i 
wymiany doświadczeń kul-
turalnych i biznesowych. 
Goście mieli również oka-
zję skosztować specjałów 
kuchni greckiej.

Grecka prezydencja po-
trwa do końca czerwca bie-
żącego roku. 1 lipca 2014 r. 
Grecja przekaże ster w Ra-
dzie Włochom. Jest to już 
piąta prezydencja Grecji, 
od czasu przystąpienia tego 
państwa do Wspólnot Euro-
pejskich. 

Nasza Gazeta objęła 
tę uroczystość patronatem 
medialnym.

PJ

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności

oraz wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie
przy świątecznym stole.

Niech te Święta będą czasem odpoczynku,
źródłem optymizmu oraz energii niezbędnej na co dzień.

Wesołego Alleluja, smacznego jajka
i mokrego Śmigusa Dyngusa!

        Przewodnicząca Rady                                            Starosta Rawski
         Powiatu  Rawskiego

            Maria Charążka                                                   Józef Matysiak

Wielkanoc, kwiecień 2014 r.

REKLAMA
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Jak Pani postrzega Eu-
ropę w kontekście koncep-
cji integracji europejskiej?

My jako Grecy wierzymy 
przede wszystkim w Europę, 
która jest Europą narodów. 
I to stanowi clue greckiej 
prezydencji. Mówię o tym, 
ponieważ uważam, że prio-
rytety greckiej prezydencji 
zostały stworzone uwzględ-
niając właśnie potrzeby na-
rodów Europy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że stoimy przed 
wyborami do europarlamen-
tu oraz, że w Europie narasta 
fala eurosceptycyzmu, grec-
ka prezydencja skupiła się na 
takich tematach jak pogłębie-
nie integracji europejskiej, 
bezpieczeństwo i rozwój go-
spodarczy.

W czasie celebracji pre-
zydencji Republiki Grecji 
w Radzie UE, która odby-
ła się w Pałacu Chojnata, 
mieliśmy okazję wysłuchać 

wykładu prof. Kołodki pt. 
„Problemy Europy, Nasza 
Przyszłość”. Jakie są Pani 
wrażenia po tym wykła-
dzie?

Prof. Kołodko bez-
sprzecznie jest  mówcą, pory-
wającym swoich słuchaczy. 
Muszę przyznać, że jest to 
osoba o dość kontrowersyj-
nych poglądach, ale kontro-
wersyjnych w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Dla mnie 
jako dyplomaty, najważniej-
szą kwestią jest to, co profe-
sor powiedział o rozwijaniu 
związków z krajami poło-
żonymi na wschodzie gra-
nic UE. Jestem pod dużym 
wrażeniem ogromnej wiedzy 
profesora na temat sytuacji w 
Grecji. Muszę też podkreślić, 
że bardzo się cieszę, że ta 
dzisiejsza uroczystość w ja-
kiś sposób splata się również 
z faktem, że Grecji udało się 
w sposób dynamiczny wyjść 
powtórnie na rynki kapitało-

we. Zwłaszcza, że zanim się 
zaczęła grecka prezydencja, 
wielu wątpiło czy Grecja 
temu podoła.

Co łączy Grecję i Pol-
skę?

Polacy nawet nie do końca 
sobie zdają sprawę z tego, jak 
bardzo dotychczasowe prezy-
dencje Grecji są związane z 
losami Polski. A ten związek 
jest bardzo silny. Np. wniosek 
Polski o to, żeby została przy-
jęta do UE, został złożony w 
czasie greckiej prezydencji. 
Ponadto Polska została człon-
kiem UE w czasie trwania 
kolejnej greckiej prezydencji. 
I wreszcie, okrągła 10. rocz-
nica wstąpienia Polski do 
UE, znów przypada na okres 
greckiej prezydencji. Dlatego 
uważam, że jesteśmy bliskimi 
przyjaciółmi.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Adam Michalak

Trzy pytania do …
Tasii Athanasiou, 
ambasador Grecji w Polsce

Świąt	prawdziwie	Wielkanocnych
z	jajkiem,	słońcem	i	Dyngusem	roześmianym,

z	wiarą	mocną	w	lepsze	jutro	i	nadzieją...
a	przy	stole	niech	zasiądą	Przyjaciele,

których	miłość,	dobroć,	radość
pozostaną	z	Państwem
na	dni	wiele	i	tygodni...

lata	całe

Właściciele	oraz	
pracownicy

REKLAMA

REKLAMA

Przewodniczący Rady Powiatu                  Starosta Tomaszowski

       Mirosław Zieliński                                Piotr Kagankiewicz

Z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy mieszkańcom, sympatykom

 oraz osobom współpracującym z Powiatem Tomaszowskim

życzenia zdrowia, spokoju, radości

oraz miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne 

staną się dla nas Wszystkich okazją do pojednania 

i okazywania sobie miłości i szacunku.

O zwycięstwie „ELEK-
TRONEWSA” zadecydo-
wały m.in.  różne formy 
wypowiedzi dziennikar-
skiej zastosowanej w gazet-
ce oraz interesująca i dobrze 
opracowana strona tytuło-
wa. Komisja konkursowa 
wyróżniła tę gazetę również 
za dobre zdjęcia. Poza głów-
ną nagrodą, przyznano tak-
że dwa wyróżnienia. Pierw-
sze wyróżnienie przyznano 
gazetce „SUPERMECHA-
NIK” nadesłanej przez Ze-
spół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Radomsku. 
Drugą wyróżnioną gazetką 

Piotrków Trybunalski

Fo
to
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II edycja 
warsztatów dziennikarskich
W konkursie na gazetkę szkolną II edycji warsztatów dziennikarskich, które 
odbyły się pod  hasłem „Każdy może zostać dziennikarzem (?)” zwyciężyła 
gazetka „ELEKTRONEWS” z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w 
Radomsku. 

jest „EKONOMIK NEWS” 
redagowany przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Bełchatowie. 

Oprócz ogłoszenia wy-
ników konkursu, podczas 
warsztatów odbyła się rów-
nież dyskusja panelowa pod 
hasłem: Każdy może zostać 
dziennikarzem (?). W spo-
tkaniu z przedstawicielami 
szkół ponadgimnazjalnych, 
wzięli udział dziennikarze 
z lokalnych i regionalnych 
mediów, w tym z: Gazety 
Regionalnej Wieści, Tygo-
dnia Trybunalskiego, Radia 
Strefa FM, Radia ESKA. 

Podczas dyskusji zapro-
szeni eksperci m.in. opo-
wiedzieli o kulisach pracy 
dziennikarskiej oraz poru-
szyli problematykę etyki 
dziennikarskiej.

Organizatorem warsz-
tatów, które odbyły się 11 
kwietnia br. w piotrkow-
skiej Filii UJK, był Instytut 
Filologii Polskiej. Konkurs 
oraz warsztaty były skie-
rowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z re-
gionu.

JP
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Warto zobaczyć

1. 113 dań siostry Anastazji    Anastazja Pustelnik

2. Chleb i proch wędrówka przez góry Gruzji  Tony Anderson

2. MASA - o kobietach polskiej mafii  Artur Górski

3. Nie bój się żyć. Biografia Ojca J. Badaniego Judyta Syrek

4. Zabić arcyksięcia     Greg King 

5. Róża      Róża Thun

7. Jestem bardzo w rękach Bożych - notatki osobiste Jan Paweł II

8. Rozkwit i upadek rodu Sobieskich  

9. Idąc przez puste Błonie    ks. Józef Tischner

10. Kresowa Atlandyta    Stanisław Nicieja

Księgarnia               poleca:

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

Warto przeczytać
Rawa Mazowiecka

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Warto posłuchać

Siostra Anastazja, 
autorka kulinarnych be-
stsellerów, tym razem 
przygotowała przepisy 
dla miłośników zup, dań 
jarskich i ryb. Zupa z kala-
repki, gulasz z soczewicy, 
kotlety z fasoli czy zapie-
kanka z cukinii i sera to tyl-
ko kilka wybranych ze 113 
zawartych w książce prze-
pysznych propozycji. 

Daj się uwieść tradycyj-
nemu smakowi, skorzystaj 
z porad i przepisów Siostry 
Anastazji.

Siostra Anastazja ze 
Zgromadzenia Córek Bo-

113 dań siostry Anastazji
Potrawy jarskie i ryby

żej Miłości od 
lat łączy swoje 
powołanie z za-
miłowaniem do 
pieczenia i goto-
wania. Otrzyma-
ła wiele nagród, 
w tym Nagrodę 
Prezesa Mię-
dzynarodowych 
Targów Poznań-
skich. Znana jest 
także za granicą. 
Mimo wielkiego 
sukcesu pozostaje 
osobą skromną, 
dla której naj-
ważniejsza jest 
modlitwa i praca.

Michael Jackson

XSCAPE
13 maja nakładem wy-

twórni Epic Records uka-
zuje się „XSCAPE”, album 
z nową muzyką uwielbiane-
go na całym świecie Króla 
Popu - Michaela Jacksona. 
Płyta CD zawierać będzie 
osiem utworów, które świat 
usłyszy po raz pierwszy! 
Producentem wykonaw-
czym „XSCAPE” jest 
L.A. Reid, szef wytwórni 
Epic Records, a za brzmie-
nie ośmiu utworów, jakie 
trafiły na krążek, odpo-
wiedzialność wzięli tacy 
współcześni mistrzowie 
konsolety, jak: Timbaland, 

Rodney Jerkins, Stargate 
i Jerome „JRoc” Harmon. 
Do archiwal-
nych ścieżek 
w o k a l n y c h 
M i c h a e l a 
J a c k s o n a , 
z a r e je s t r o -
wanych na 
przes t r zen i 
czterech de-
kad (1970-
2001) dołożo-
no podkłady 
m u z y c z n e 
wpisujące się 
w estetykę 
XXI wieku.

Rok 2031. Świat prze-
grał walkę z globalnym 
ociepleniem. Na Ziemi za-
panowała wieczna zima, 
a życie uległo zagładzie. 
Jedynymi, którzy prze-
trwali, są pasażerowie 
Snowpiercera – pędzące-
go przez śnieżną zamieć 
pociągu-miasta porusza-
jącego się dookoła globu 
dzięki rewolucyjnemu 
silnikowi potrafiącemu 
generować napędzają-
cą go energię. Wewnątrz 
pociągu panuje system 
klasowy. Bogaci pasaże-
rowie luksusowych wago-
nów żyją na koszt biednej 
większości. Wystarczy 
iskra, by doszło do rewo-
lucji.

Chris Evans, odtwórca roli Kapitana Ameryki w roli buntownika przyszłości w 
ekranizacji kultowego francuskiego komiksu. Hollywoodzki debiut jednego z 
najciekawszych koreańskich reżyserów ostatniej dekady, twórcy znakomite-
go „The Host: Potwór”.

Snowpiercer: 
Arka przyszłości
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REKLAMADo wynajęcia magazyny i 
biura w Piotrkowie Tryb. 
Niskie ceny/dowolne po-
wierzchnie. Tel. 502 814 
323

Optima S.A.- finanse 
dla domu- zatrudni PRZED-
STAWICIELI w miejsco-
wościach: Opoczno, Toma-
szów Mazowiecki i okolice. 
Atrakcyjna prowizja, praca 
dodatkowa, również dla 
emerytów! Tel. 58-554-80-
80 lub 801-800-200.

Firma kosmetyczna 
poszukuje osób do pracy. 
Piotrków Tryb. i okolice. 
Tel. 505941176.

Kostka brukowa reno-
wacja 5 zł m2. Tel.886-338-
458 w godz. 10-18

Betonowe wylewki 
agregatem tel. 608 577 428

Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie tel. 
600 086 995.

Spółka finansowa Eu-
rocent zatrudni Przed-
stawicieli Finansowych z 
Tomaszowa i okolic. Pra-
ca dodatkowa, atrakcyj-
ne wynagrodzenie prowi-
zyjne + telefon służbowy! 
Wyślij CV: praca@euro-
cent.pl

PRACA 
W ZAKŁADACH 

MIĘSNYCH!
 OD ZARAZ! 

kontakt 535 123 002 
w godzinach 8-16 

OGŁOSZENIA

7000 zł szybkiej po-
życzki. Błyskawiczna 
decyzja, bez ukrytych 
opłat. Provident 

600 400 288 
(Taryfa wg opłat ope-
ratora)

Sprzedam- okazyjnie 
dom w Paradyżu 78 m2 
plus zagospodarowane 
poddasze razem około 
160 m2. Nowe budow-
nictwo wszystkie media 
wraz z działką 1100 m2.

Kontakt: 
tel. 602 280 038

Gotuj z nami

Dla 4 osób, czas przygotowania 45 min
Składniki na ciasto:
30 dag mąki
 20 dag masła 
1 szklanka cukru pudru 
3 żółtka ugotowane na twardo  
1 cukier waniliowy

Kajmak
1 puszka skondensowanego mleka
bakalie 

Przygotowanie:
Przygotowujemy ciasto kruche, tj. żółtka jaj 

wcześniej ugotowane przecieramy przez sito, 
pozostałe składniki siekamy i wszystko do-
kładnie łączymy.  Wstawiamy na pół godziny 
do lodówki. Następnie rozwałkowujemy ciasto 
na 1 cm grubości.  Pieczemy około 25 minut 
w temperaturze 200 stopni C. Skondensowa-
ne mleko słodzone gotujemy pod przykryciem 
na małym ogniu, kilka razy obracając puszkę. 
Kajmak rozprowadzamy na upieczonym cie-
ście i dekorujemy wierzch bakaliami.    

Mazurek 
Wielkanocny

Sprzedam 

mieszkanie 
w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Zwolińskiego - 
M3, 38 m2 na parterze. 

505 141 061, 
517 176 486

Jajko towarzyszy czło-
wiekowi od początku jego 
istnienia. To właśnie jajko, po 
mleku matki, stanowi źródło 
najwyższej jakości białka. 
Poza tym zawiera wiele wi-
tamin, składniki mineralne 
oraz lecytynę. W skład jajka 
wchodzi białko i żółtko. Naj-
ważniejszym walorem białka 
jest jego wartość biologiczna, 
dzięki zawartości protein, 
które w ponad 90% są przy-
swajalne przez organizm 
człowieka. Białko nie zawiera 
prawie tłuszczu, a w porów-
naniu do żółtka ma w swoim 
składzie więcej sodu, potasu 
i witaminy PP. Poza tym za-
wiera lizozym, czyli natural-
ny antybiotyk, chroniący je 
przed zakażeniem bakteria-
mi. Natomiast żółtko tworzą 
w 30% tłuszcze. Zawiera ono 
witaminy  A, E, D, witaminy 
z grup B oraz karotenoidy. To 
one powodują, że żółtko ma 
piękny, słoneczny kolor. Żółt-

Jajko - „bomba” odżywcza
Jajko to produkt zwierzęcy niskokaloryczny, zawierający wiele witamin, minerałów, wysokiej jakości 
białko oraz antyoksydanty.   

ko zawiera składniki mineral-
ne, tj. między innymi wapń, 
żelazo, fosfor, cynk, miedź, 
mangan. 

Warto zaznaczyć, że spo-
żywając 2 jajka pokrywamy 
w znacznym stopniu dzienne 
zapotrzebowanie na amino-
kwasy, a także prawie w 90% 
zapotrzebowanie na witaminę 
B12, niezbędną w procesach 
syntezy czerwonych krwinek, 
czyli potrzebną do prawidło-
wej pracy zarówno układu 
nerwowego, jak i mięśniowe-
go. Zawarta w jajku witamina 
A jest dobrym antyoksydan-
tem i z witaminą  E chroni 
komórki organizmu przed 
niekorzystnym wpływem 
wolnych rodników tleno-
wych. Poza tym witamina A 
zapewnia należyte nawilżenie 
i barwę skóry, a witamina E, 
która zwana jest witaminą 
młodości, opóźnia procesy 
starzenia. Zawarta w żółtku 
jajka lecytyna nazywana jest 

„pogromcą tłuszczu”. Rozbija 
ona spożywane tłuszcze oraz 
cholesterol na małe cząstki, 
zapobiega przyczepianiu się 
ich do ścianek naczyń krwio-
nośnych, redukując odkłada-
nie się blaszki miażdżycowej. 
Lecytyna dobrze również 
działa na wątrobę, m.in. roz-
puszcza cholesterol w żółci 
i zapobiega tworzeniu się 
kamieni żółciowych. Uczest-
niczy także w hamowaniu 
niepożądanych procesów 
utleniania i poprawia funk-
cjonowanie układu nerwowe-
go. Lecytyna jest uważana 
za doskonałe źródło choliny, 
witaminy z grupy B, głównie 
w postaci zwanej fosfatydy-
locholiną. Jajko pomimo, że 
zawiera cholesterol, zawie-
ra również lecytynę, która 
ogranicza jego odkładanie się 
w naszym organizmie oraz 
redukuje ryzyko związane z 
występowaniem chorób ukła-
du krążenia. W związku z 

powyższym, nie ma w więk-
szości przypadków  przeciw-
wskazań do spożywania jaj, 
ponieważ cholesterol pełni 
ważną rolę w organizmie, 
np. jest potrzebny do syntezy 
niektórych hormonów. Jajko 
jako jedyny produkt spożyw-
czy zawiera wszystkie amino-
kwasy egzogenne, tzn. te, któ-
rych organizm człowieka nie 
wytwarza, a które są dla nie-
go niezbędne i dlatego musi je 
otrzymywać z pożywieniem. 
Według opinii dietetyków 
najzdrowsze do spożycia są 
świeże jajka ugotowane na 
miękko, czyli ze ściętym 
białkiem i prawie płynnym 
żółtkiem. Z uwagi na fakt, 
że jajko jest bogatym źró-
dłem substancji odżywczych, 
niewątpliwie powinno być 
stałym składnikiem codzien-
nych naszych posiłków. 

KK
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REKLAMA

AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

Test: Citroen C4 Picasso 1.6 THP 155 KM

Przestrzeń i komfort
Poprzednia generacja 

C4 Picasso zadebiutowa-
ła w 2006 r. jako następca 
popularnej Xsary Picasso. 
Po siedmiu latach przyszedł 
czas na przemianę. Tak jak 
kilka lat temu, tak teraz, 
nowy van Citroena kom-
pletnie mnie zaskoczył. Ci, 
którzy liczyli na przełomo-

Nowy wymiar komfortu
Dawno temu uważałem segment rodzinnych minivanów za nudny i bezbarwny. O tym, jak ogromnym 
byłem ignorantem przekonałem się podczas testu poprzedniej generacji Citroena C4 Picasso. Przed 
debiutem kolejnej wersji tego niezwykłego auta, miałem tylko jedną obawę - oby niczego nie zepsuli. Nie 
zepsuli.

we zmiany w tym modelu 
nie przeliczyli się. Podobnie 
jak ci, którzy mieli nadzieję 
na zachowanie dotychcza-
sowych, najważniejszych 
cech pojazdu. 

Do największych za-
let tego ogromnego jak na 
swój segment auta, należały 
przede wszystkim ogrom 
miejsca w środku i kom-

fort jazdy. To wszystko w 
nowym C4P zachowano, a 
nawet poprawiono. Kierow-
ca siedzi wysoko, mając do 
dyspozycji mnóstwo miej-
sca, mnóstwo pojemnych 
schowków pod ręką i wiel-
kie ekrany, zastępujące po-
pularne liczniki i pełniące 
funkcje multimedialne.

Duży może więcej
Wiele w moim opisie 

przymiotników typu „wiel-
ki” i „ogromny”. Rzecz ja-
sna to trochę przesada, gdyż 
C4 Picasso jest samocho-
dem jak najbardziej cywil-
nym i wcale nie większym 
niż inne vany. Chodzi o to, 
że w tym modelu Francu-
zom udało się tak zapro-
jektować wnętrze, że każdy 
kto w nim przebywa odno-
si wrażenie podróżowania 
bardzo dużym autem. Nie 
chodzi tu tylko o ilość miej-
sca czy liczbę schowków. 
Takie wrażenie potęgują 
także wielkie (znowu) szy-
by, w tym popularny citro-

enowski VisioDrive - szyba 
przednia kończąca się nad 
głową kierowcy. 

Zmiany zmiany zmia-
ny...

Nowa generacja C4 Pi-
casso została oparta na no-
wej, modułowej platformie 
(tak jak Peugeot 308). Auto 
jest odrobinę krótsze od po-
przednika, ale ma większy 
rozstaw kół. Francuzi lubią 
szokować - tym razem za-
chwyt/zdziwienie wywołu-
je kosmiczny design nadwo-
zia. W poprzednim Picasso 
odpowiedzialna za ten stan 
była kierownica z nierucho-
mym środkiem. Ruchomy 
był tylko wieniec. Nie wiem 
dlaczego Citroen zrezygno-
wał z tego futurystycznego 
pomysłu. Odważył się za 
to na inny krok ku nowo-
czesności. Większością 
mediów oraz klimatyzacją 
sterujemy za pomocą doty-
kowego ekranu. O jego ja-
kości pisałem już przy oka-
zji testu Peugeot 308, gdzie 
też zastosowano to samo 
rozwiązanie. Nie wróżę mu 
dobrej przyszłości, gdyż 
jest to moim zdaniem jedy-
ny element, który utrudnia 
komfortową jazdę nowym 
C4 Picasso. Ekran słabo 
reaguje na dotyk, przez co 
rozprasza kierowcę.

Silnik 1.6 THP 155KM 
w dużym Citroenie

Małe turbodoładowa-
ne silniki w dużych sa-
mochodach już nikogo nie 
zadziwiają. W jednostce 
spod maski Citroena C4 Pi-
casso swoje palce maczali 
inżynierowie BMW. Jest 
to mocny, zwinny i wyjąt-
kowo ekonomiczny silnik. 
Podczas testu spalił średnio 

zaledwie 7,2 l na 100 km. 
Zejście poniżej granicy 7 
l jest możliwe przy ekono-
micznej jeździe. Niewiele 
mniej spali, również obecny 
w ofercie, silnik diesla 1.6 
HDi. Jedynym problemem 
mocnego silnika benzyno-
wego jest odczuwalna tur-
bodziura. Auto osiąga mak-
symalny moment obrotowy 
240 Nm już przy 1400 obr./
min. Ale do tej wartości jest 
słaby. Zanim kierowca się 
przyzwyczai, auto będzie 
mu w pewnym momencie 
nagle wyrywać do przodu. 
Dalej jest tylko lepiej, bo 
silnik świetnie radzi sobie 
z ważącym ponad półto-
rej tony vanem. Niektórzy 
uważają, że 1.6 THP to 
wręcz za mocna jednostka 
dla spokojnego vana.

Zawieszenie
Najlepsze zostawiłem na 

koniec. Na szczęście nowy 
Citroen, w odróżnieniu od 
nowego Peugeot 308, nadal 
jest samochodem miękkim, 
ba, mięciutkim. Może trochę 
przechyla się na zakrętach, 
może zdarza mu się „nur-
kować” przy nagłym hamo-
waniu, nie reaguje na ruchy 
kierownicy jak rajdówka, 
ale wszystkie te niedogod-
ności rekompensuje podczas 
jazdy na wprost - zwłaszcza 
po nierównościach. Można 

spotkać się z opiniami, że 
zawieszenie francuskich - 
miękkich aut jest nietrwałe. 
Ale czy ktoś zastanowił się 
kiedyś nad powodem tego 
stanu rzeczy? Jeśli auto źle 
radzi sobie na nierówno-
ściach, odczuwamy to w ka-
binie i zwalniamy, np. do 50 
km/h. Z jaką prędkością po-
winniśmy jechać, gdy auto 
dobrze tłumi nierówności? 
Z taką samą! Ale niestety 
najczęściej przyspieszamy, 
silniej narażając podzespoły 
na zużycie.

C4 Picasso oczarowu-
je wyglądem, komfortem 
jazdy, funkcjonalnością. 
Ma swoje drobne wady, ale 
dla pewnej, sprecyzowanej 
grupy klientów jest samo-
chodem idealnym. I ta gru-
pa będzie w stanie zapłacić 
ponad 86 tys. zł za wersję z 
silnikiem benzynowym lub 
więcej za diesla. Oczywi-
ście korzystając z bogatej 
oferty wyposażenia do-
datkowego przekroczymy 
łatwo 100 tys. Czy warto? 
Jeśli chcemy mieć kom-
fortowego i nowoczesne-
go vana nie bardzo mamy 
alternatywę. Bo pojazdy 
niemieckiej czy azjatyckiej 
konkurencji to nie to samo 
co C4P.  

Witold Hańczka
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Obecnie dużym za-
interesowaniem wśród 
studentów cieszy się Za-
rządzanie. Czy jest to kie-
runek rozwojowy? 

Kierunek Zarządzanie 
jest bardzo popularny od 
wielu lat. Gdyby nie był 
rozwojowy, to nie byłby w 
ofercie SAN w Radomsku. 
Od dłuższego czasu widać 
„umierające” kierunki stu-
diów, a Zarządzanie wciąż 
jest oblegane. Ludziom 
dość często wydaje się, że 
ten kierunek studiów daje 
mało umiejętności, jest to 
jednak mylne wrażenie, 
głównie z dwóch powodów. 
Po pierwsze, Zarządzanie 
przygotowuje w obiektyw-
ny sposób do planowania, 
organizowania, wdrażania 
i kontroli wszelkich pro-
jektów, przedsięwzięć, pro-
wadzenia działalności go-
spodarczej i wielu innych, 
co powoduje, że absolwent 
niezależnie od branży, w 
jakiej podejmuje pracę, jest 
przygotowany do koordy-
nacji wspomnianych wyżej 
funkcji. Dopiero wielolet-
nia praktyka czyni z nie-
go wprawnego kierownika 
czy lidera, ale absolwent 
Zarządzania ma łatwiej niż 
jego kolega, który uczy się 
zarządzania na własnych 
błędach. 

Po drugie, Zarządzanie 
ewoluowało przez lata i 
dziś jest to kierunek, przy-
najmniej w naszej Uczelni, 
zaopatrzony w aktualne 
specjalności, specjalizacje 
i inne udogodnienia, na 
które jest zapotrzebowa-
nie na rynku pracy, na 
przykład: istnieje możli-
wość otrzymania dyplomu 
Master (polski magister) 
wydawanego prze amery-
kański uniwersytet Clarka 
oraz istnieje możliwość 
uruchomienia specjalności 
pod zamówienie konkret-
nej firmy lub grupy ludzi. 
To są przewagi konkuren-
cyjne, które czynią nasze 
Zarządzanie kierunkiem 
bardzo rozwojowym. 

W czerwcu br. w Ra-
domsku odbędzie się I 
Konferencja Naukowa 

Radomsko

Zarządzanie projektami kluczem do sukcesu
O istocie zarządzania projektami i procesami oraz roli świata nauki w tej kwestii rozmawialiśmy z dr. Łukaszem Prysińskim, dziekanem Wydziału Zamiejsco-
wego Społecznej Akademii Nauk w Radomsku.

pt. „Rola zarządzania 
projektami i procesami 
we wspieraniu rozwoju 
lokalnego oraz regional-
nego”, której jesteście 
Państwo współorganiza-
torem. Dlaczego właśnie 
taka tematyka?

Wzrost zainteresowania 
problematyką zarządzania 
projektami i procesami 
wywołany został przez sze-
reg zmian z jakimi mamy 
do czynienia w ramach 
realizowanej działalności 
biznesowej. W głównej 
mierze chodzi tu o takie 
czynniki jak: wzrost kon-
kurencyjności organizacji, 
wdrażanie systemów za-
rządzania wiedzą, potrzeba 
wdrażania innowacji a te z 
kolei wymuszają koniecz-
ność dopasowywania się 
do zmiennych wymagań 
otoczenia. Przeobrażenia 
te mają jednak być jak naj-
bardziej praktyczne, dające 
w konsekwencji określone-
go rodzaju wartość dodaną 
zarówno dla organizacji 
jak i otoczenia, w którym 
funkcjonuje. Z tego też 
względu zarządzanie pro-
jektami i procesami stało 
się realną odpowiedzią na 
budowanie przewagi kon-
kurencyjnej i pozycji w 
środowisku biznesowym 
oraz samorządowym. W 
ramach poruszanej pro-
blematyki konferencji od-
wołujemy się do aspektu 
lokalnego i regionalnego 
wskazując, iż jest on niero-
zerwalną częścią realizacji 
polityki kraju. Działania 
polityki regionalnej wpisu-
ją się w strategie rozwoju 
na poziomie makroekono-
micznym i przyczyniają się 
do osiągnięcia celów wy-
znaczonych na poziomie 
państwowym. Konferencja 
ma na celu umożliwienie 
debaty związanej z zarzą-
dzaniem oraz realizacją 
projektów i procesów w 
różnych branżach działal-
ności gospodarczej i samo-
rządowej.

Jak zarządzanie pro-
jektami może przełożyć 
się na sukces firmy? Czy 
w Pana ocenie środki po-

zyskane do tej pory z fun-
duszy UE były efektyw-
nie wykorzystane?

Zarządzanie projektami 
i procesami odnosi korzy-
ści zarówno dla organizacji  
jak i menadżerów. W kon-
tekście przedsiębiorstwa w 
głównej mierze przyczynia 
się do wzrostu konkuren-
cyjności i skuteczności 
realizowanych celów, po-
maga w doskonaleniu pro-
cesów biznesowych, wdra-
żaniu nowych produktów, 
technologii, podnosi pozy-
cję organizacji, daje szan-
sę na wzrost współpracy z 
różnymi partnerami. Z per-
spektywy menadżera daje 
szansę zdobycia nowych 
umiejętności, doświadcze-
nia, służy wzbogacaniu ka-
pitału intelektualnego. 

Musimy pamiętać, iż 
coraz częściej to klient w 
konsekwencji przyczynia 
się do konieczności wdra-
żania systemów zarządza-
nia projektami i procesami. 
Projekty, które będą za-
kończone sukcesem przy-
czynią się do zbudowania 
trwałej kooperacji między 
zainteresowanymi strona-
mi i zwiększą wartość do-
daną organizacji. 

Należy wskazać, iż 

wsparcie ze środków unij-
nych znacząco przyczynia 
się do realizacji określo-
nych projektów. Wiele z 
uzyskanych form wspar-
cia znalazło już swoje od-
zwierciedlenie w ramach 
konkretnych zrealizowa-
nych projektów – określo-
nych produktów.  Szcze-
gólnego znaczenia nabiera 
finansowanie w odniesie-
niu do organizacji MŚP, 
które same nie byłyby w 
stanie budować swojej 
przewagi konkurencyjnej 
z racji małych możliwości 
finansowych przeznacza-
nych na konkretne rozwią-
zania w sferze produkcyj-
nej, technologicznej czy 
zarządczej. Finansowanie 
konkretnych rozwiązań 
potwierdza argument, iż 
zarządzanie projektami ma 
znaczenie z perspektywy 
praktycznej.

Jak przedstawia się 
współpraca świata nauki 
z praktykami zajmujący-
mi się realizacją progra-
mów i projektów?

Współpraca świata na-
uki z biznesem oczywiście 
się rozwija – coraz częściej 
zdajemy sobie sprawę z 

konieczności kooperacji. 
Ośrodki naukowo-badaw-
cze dysponują wiedzą, za-
pleczem technologicznym, 
których bardzo często bra-
kuje wielu organizacjom. 
Z drugiej strony świat 
nauki nie zawsze posia-
da oręż, jakim jest przed-
siębiorczość warunkująca 
racjonalność decyzji biz-
nesowych. Przykładem 
współpracy środowisk jest 
powstałe Narodowe Cen-

trum Badania i Rozwoju, 
którego celem jest wdro-
żenie nowych obyczajów 
w systemie zarządzania 
nauką. Chodzi tu o realizo-
wanie projektów zgodnych 
z oczekiwaniami, preferen-
cjami świata biznesu – pro-
jekty, które mają realne za-
stosowanie dla działalności 
przemysłowej, usługowej.

Rozmawiała
Justyna Pająk

Sylwetka

Łukasz Prysiński 
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szko-

ły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 
r. uzyskał stopień doktora w Kolegium Zarządzania 
i Finansów SGH. Obecnie zatrudniony jest na stano-
wisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości Społecz-
nej Akademii Nauk w Łodzi. Od czerwca 2012 r. jest 
dziekanem SAN w Radomsku. Jest specjalistą w dzie-
dzinie analizy finansowej oraz pomiaru efektywno-
ści procesów gospodarczych, szczególnie inwestycji. 
Doświadczenie zdobył jako dyrektor biura związku 
pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nad-
zorczej. Od kilku lat wykonuje analizy finansowe dla 
przedsiębiorstw i instytucji starających się o dotacje 
UE. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora programu 
MBA realizowanego przez SAN oraz Clark University, 
gdzie wykłada Investment Management oraz Strategic 
Controlling. Wolny czas spędza z rodziną i z przyja-
ciółmi. Jest pasjonatem   motocykli.
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świątecznej atmosferze. 

Rak  22.06 – 22.07
Zabłyśniesz 

nowymi pomy-
słami, które war-
to wcielić w ży-

cie. Ogólnie dobry czas na 
innowacyjne przedsięwzię-
cia. Nie bądź tak krytyczny 
w stosunku do swojego ży-
ciowego partnera. Okaż mu 
więcej zrozumienia i ciepła.

Lew  23.07 – 23.08
Zwolnij tem-

po życia i pomyśl 
także o przyjem-
nościach. Czas 

nadrobić zaległości w tej 
materii, oczywiście w gro-
nie przyjaznych ci osób. 
Pora roku sprzyja grupo-
wym wypadom, więc ko-
rzystaj z każdej nadarzają-
cej się okazji.

Panna  24.08 – 23.09
P o z y t y w -

ny wpływ planet 
spowoduje, że 
odniesiesz duży 

sukces zawodowy. Ku 
twojemu zaskoczeniu, po-
konasz wszystkie prze-
ciwności losu, koniecznie 

wykorzystaj dobrą passę. W 
najbliższym czasie miłe, to-
warzyskie spotkanie.  

Waga  24.09 -23.10
Szczęście ci bę-

dzie sprzyjać, ale 
ostrożności nigdy nie 
za wiele. Słoneczne, 

dłuższe dni sprawią, że wię-
cej czasu spędzał będziesz 
na świeżym powietrzu. 
Osłabiony  organizm szyb-
ko się zregeneruje. Zdrowie 
to największy nasz skarb. 

Skorpion  24.10 – 22.11
Pochłonie cię 

praca, ale niestety 
kosztem życia oso-
bistego i rodzinne-

go. Być może przełoży się 
to na korzyści finansowe 
w postaci podwyżki lub 
premii. Dopływ dodatko-
wego grosza przyda się na 
zrealizowanie odkładanych 
zakupów.

 Strzelec  23.11 – 21.12 
Twoim przed-

s i ę w z i ę c i o m 
sprzyjać będzie 
optymizm i wiara 

we własne siły. Sprawy fi-
nansowe potoczą się zgod-
nie z twoimi oczekiwania-
mi. Nie zrywaj kontaktów z 
dalszą rodziną, która czeka 
na obiecany telefon i spo-

tkanie.  

Koziorożec  22.12 – 20.01
Nie zmuszaj się 

do robienia cze-
goś, na co nie masz 
ochoty. Nic na siłę. 

Na horyzoncie nowa znajo-
mość, być może to uczucie 
zagości w twoim sercu na 
dłużej lub nawet na całe 
życie. Wiosna w tej kwestii 
czyni cuda.

 

Wodnik  21.01 – 19.02
Uda ci się za-

łatwić sprawy, 
które do tej pory 
ciągle odkładałeś 

na później. To twój opty-
mizm i  pozytywne myśle-
nie  pomogą w zrealizowa-
niu tych zamierzeń, które 
zakończą się sukcesem. 

A więc dobre samopo-
czucie gwarantowane.

Ryby  20.02 – 20.03
P r z y b ę d z i e 

o b o w i ą z k ó w , 
ale dasz sobie ze 
wszystkim radę. 

Twoje możliwości są duże. 
Nie zapominaj o dobrych 
relacjach rodzinnych. W 
wydatkach zachowaj zdro-
wy rozsądek, aby nie po-
paść w poważne tarapaty. 

Wróżka Amanda

Rozrywka
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Jaś z mamą idą do ZOO.
Jaś pyta mamę:

- Mamo, a czemu ta gorylica tak na mnie patrzy?
- Jasiu, przecież jesteśmy dopiero przy kasie...

  

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?

- Dałam.
- I jaki efekt?

- Natychmiastowy. W nocy okradziono nasz magazyn.

  

Dyrektorze, jakiś facet czeka na pana 
w sprawie niezapłaconej faktury.

Nie chciał się przedstawić.
- A jak wygląda?

- Wygląda tak, że lepiej zapłacić...

  

Dyrektor pyta nowa sekretarkę:
- Czy w poprzedniej pracy spotkało panią coś strasznego?

- Nie, dlaczego pan pyta?
- Bo zauważyłem, że pani strasznie boi się pracy.

  

Baran  21.03 – 20.04
Ze sprawami za-

ległymi wreszcie się 
uporasz. Czas naj-
wyższy pomyśleć 

o zasłużonym odpoczynku. 
Nie można w nieskończoność 
go odkładać z braku czasu. 
Będziesz miał okazję po-
święcić więcej czasu bliskiej 
ci osobie, na której bardzo ci 
zależy i poprawić dotychcza-
sowe relacje.   

 

Byk  21.04 – 20.05
Na d ch o d z ą c y 

okres będzie obfi-
tował w dobre wia-
domości. Nie rób ni-

czego na siłę, bo nie zawsze 
to się opłaca. Czas upłynie 
ci w większości na plano-
waniu przyszłych przedsię-
wzięć. Zachowaj większą 
ostrożność na drodze.

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Wszystkie zo-

bowiązania finan-
sowe zrealizujesz 
i wreszcie odczu-

jesz ulgę. Znów nabierzesz 
wiatru w żagle. W najbliż-
szym czasie czeka cię spo-
tkanie rodzinne, które prze-
biegnie w wyjątkowo miłej, 
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żykiem

pierwia-
stek o
l.at. 68

skupo-
wany
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

StART
100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX

20PLN
70PLN

130PLN

Dodatkowe 100 kulek = 20 zł


