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Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki, 

REKLAMA

Rawa 
Mazowiecka

Energooszczędne 
domy 

kanadyjskie 
w trzy miesiące

tel. 501 242 798 
www.kanadyjski.com

Od kiedy nowa szkoła 
rozpoczyna rekrutację? 

Rekrutacja do naszego 
Liceum i Technikum rozpo-
czyna się z dniem otwarcia 
elektronicznego naboru w 
systemie VULCAN od 1 
kwietnia 2015 r. Dokumen-
ty można także składać w 
siedzibie szkoły. Swoją dzia-
łalność edukacyjną rozpo-
czynamy natomiast z dniem 

Gimnazjum
 i co dalej?
Gimnazjaliści z regionu łódzkiego już niebawem 
staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. 
Ich wybór może okazać się o wiele prostszy za 
sprawą nowego Liceum i Technikum w Łodzi. 
O rozpoczynającej się rekrutacji, kierunkach 
kształcenia oraz ofercie dodatkowej rozmawiali-
śmy z Dyrektorem Akademickiego Centrum Edu-
kacyjnego Społecznej Akademii Nauk – dr Agatą 
Kołodziejską.

1 września 2015 r. uroczy-
stym rozpoczęciem roku 
szkolnego 2015/2016. 
Organem prowadzącym 
Liceum i Technikum jest 
Społeczna Akademia 
Nauk, która w latach po-
przednich funkcjonowa-
ła pod nazwą Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsię-
biorczości Zarządzania.  

Szerzej na str.  7.

Proszę przybliżyć nam 
strukturę Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów”.

Zakład Komunalny 
„Kleszczów” Sp. z o.o. po-
wstał w wyniku przekształ-
cenia Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej i Rolnej w 
Kleszczowie. Założycielem 
Spółki jest Gmina Klesz-
czów, która obecnie jest 
jedynym właścicielem po-
siadającym 100% udziałów, 
w związku z tym, jesteśmy 
jednostką budżetową gminy. 

Zajmują się m.in. utrzymaniem porządku i terenów zieleni, odśnieżaniem 
dróg i chodników, dostarczają wodę, ciepło, odbierają ścieki, zabezpieczają 
dowóz uczniów do szkół, administrują budynkami, świadczą usługi na rzecz 
lokalnych rolników, a co najważniejsze dają pracę mieszkańcom. Mowa o Za-
kładzie Komunalnym Kleszczów. O jego zadaniach oraz planach na najbliższą 
przyszłość, rozmawiamy z wiceprezesem Bruno Siemieniukiem.

Kleszczów

Pracują dla mieszkańców

Miernikiem naszej działal-
ności jest stopień i jakość 
wykonywanych zadań w ra-
mach kart powierzenia, któ-
re otrzymujemy od gminy.

Organem zarządzają-
cym w Zakładzie Komunal-
nym jest 2-osobowy skład, 
którego Prezesem jest Pan 
Krzysztof Jasnos, ja nato-
miast jestem członkiem Za-
rządu, pełniącym jednocze-
śnie funkcję wiceprezesa. 
Mamy również 3-osobową 
Radę Nadzorczą.

Nie jest Pan rodowitym 
kleszczowianinem. Jak 
jest to odbierane w Klesz-
czowie?

Mieszkańcem Klesz-
czowa i wiceprezesem Za-
kładu Komunalnego jestem 
od ponad roku,  z powoła-
nia przez Radę Nadzorczą 
spółki.  Mając w gminie 
strukturę ludności prawie 
1:3 (1400 osób rdzennych 
: 4000 napływowych) my-
ślę, że większości nie  dziwi 
moja napływowa tu osoba.

Oczywiście zawsze 
znajdą się malkontenci, u 
których będzie to budziło 
kontrowersje, zawiść czy 
inne negatywne zachowa-
nia, ale rozumiem, że nigdy 
nie jest tak aby wszyscy byli 
zadowoleni.

Szerzej na str.  8.

Narkotykowa 
wpadka
W Rawie Mazowiec-
kiej policjanci znaleźli 
u młodych mężczyzn 
środki odurzające. 

Str.14

Piotrków 
Trybunalski
Śmiertelny 
wypadek
27 marca 2015 r. po 
godzinie 22 doszło do 
śmiertelnego wypadku 
na 411 kilometrze drogi 
krajowej nr 12. W wyni-
ku wypadku, pieszy zgi-
nął na miejscu.

Str. 14

Marek Zub 
w GKS Bełchatów
Marek Zub został nowym trenerem GKS-u Beł-
chatów. 51-letni szkoleniowiec związał się z „Bru-
natnymi” umową do końca bieżącego sezonu z 
opcją przedłużenia na kolejny rok. Na stanowi-
sku pierwszego trenera zastąpił Kamila Kieresia.

Bełchatów

Walka o utrzymanie
Nowy trener bełchato-

wian otrzymał od włodarzy 
klubu zadanie bezpieczne-

go utrzymania drużyny w 
Ekstraklasie. Wyniki GKS-
-u nie były w ostatnich ty-
godniach najlepsze.  Str. 6.

Opoczno
Pijani 
rowerzyści
Funkcjonariusze policji 
zatrzymali dwóch pija-
nych rowerzystów.

 Str. 14.

Są auta 
i są Mercedesy
Test: Mercedes-Benz 
CLA 250 4Matic - 2.0 211 
KM.

Str. 13

Radni obniżyli 
wiek głosujących
Osoby powyżej szesna-
stego roku życia będą 
mogły zagłosować w 
Piotrkowie Trybunal-
skim w sprawie budżetu 
obywatelskiego.

Str 2

Piotrków 
Trybunalski
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Rawa Mazowiecka

„Lider Zarządzania 
2014” to wyróżnienie, któ-
re ma na celu promowanie 
wybitnych działań Firm 
Członkowskich Krajowej 
Izby Gospodarki Nierucho-
mościami oraz podmiotów 
ściśle współpracujących z 
Izbą. Przyznawane jest ono 
przez Zarząd Izby.

Wśród pierwszych lau-
reatów wyróżnienia zna-
lazła się m.in. Rawsko-
-Mazowiecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Spółdzielnia 
została uhonorowana za wy-
bitne działania w zakresie 
rozwoju rynku nierucho-
mości, propagowanie dzia-
łań energooszczędnych i 
proekologicznych oraz pro-
mowanie zasad kompetent-
nych i wykwalifikowanych 
zarządców nieruchomości. 
Wyróżnienie z rąk Prezesa 
Zarządu Arkadiusza Borek 
i Wiceprezesa Zarządu Wło-
dzimierza Zydorczaka ode-
brał Adam Iwaszkiewicz, 
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Lider 
Zarządzania 2014
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
została laureatem wyróżnienia „Lider Zarządzania 
2014”.

Prezes Zarządu Rawsko-
-Mazowieckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Pozostali laureaci wy-
różnienia to: Beskidzka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Bielsko-Bialskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o., Katowcka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Miejski Zarząd Budynków 
Miejskich w Tychach, Miej-
ski Zakład Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworz-
nie, Sieradzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Łazach, 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „NOWA”, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „SIELEC”, 
Zakład Budynków Miej-
skich Sp. z o.o. w Bytomiu.

 Wyróżnienia pn. 
„Lider Zarządzania 2014” 
zostały wręczone podczas 
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków 
Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami pod ko-
niec stycznia 2015 r.

Z tej okazji na deskach 
w OEA wystąpili uczestni-
cy warsztatów teatralnych, 
którzy zaprezentowali twór-
czość wybitnych polskich 
poetek i poetów. Między 
innymi usłyszeliśmy wier-
sze Wisławy Szymborskiej, 
Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Adama Asnyka 
oraz Zbigniewa Herberta. 
Poza tym zaprezentowana 
została proza Alberto Mo-
ravia oraz monodram „Trza 
żyć” na podstawie tekstu 
Wiesława Myśliwskiego 
„Kamień na kamieniu” w 
wykonaniu Mileny Żerek.

Magdalena Ciżewska

Międzynarodowy Dzień Teatru
26 marca 2015 r. w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru. 

Obniżenie wieku głosu-
jących do 16 lat jest jedną 
z najważniejszych zmian 
drugiej edycji budżetu oby-
watelskiego. Radni zadecy-
dowali o wprowadzeniu tej 
zmiany 25.03.br. 

- Młodzież może zgłosić 
ważny dla siebie projekt, a 
potem zdecydować o jego 

Piotrków Trybunalski

Radni obniżyli 
wiek głosujących
Osoby powyżej szesnastego roku życia będą mogły zagłosować w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie 
budżetu obywatelskiego.

wyborze w głosowaniu. 
Dzięki inicjatywie zaktywi-
zujemy oraz zaszczepimy 
postawy obywatelskie w 
młodym pokoleniu, które 
już niebawem będzie mogło 
wziąć udział w powszech-
nych wyborach – opowia-
da wiceprezydent Andrzej 
Kacperek.

Jak informuje piotrkow-
ski magistrat, nowością bę-
dzie także zniesienie rejoni-
zacji w głosowaniu. Każdy 
będzie mógł zagłosować na 
wybrany przez siebie pro-
jekt z terenu całego miasta. 
Podobnie, jak w poprzed-
niej edycji, do dyspozycji 
mieszkańców będzie 1 mln 

REKLAMA

200 tys. zł, po 300 tys. zł na 
każdy z czterech rejonów. 
Propozycje projektów mogą 
dotyczyć wyłącznie mienia 
miasta.

Składanie propozycji 
projektów rozpocznie się 30 
kwietnia i potrwa do poło-
wy czerwca.

OP
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UZYSKAJ BEZZWROTNĄ DOTACJĘ 
NA DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA 
KANALIZACYJNEGO

wnioski tylko do 31.05.2015 r.
realizacja do 31.12.2015 r.

Wystarczą 4 proste kroki…
dowiedz się więcej

na www.oczyszczalniapiotrkow.pl

Przyłącz się do Piotrkowskich
bo miejska kanalizacja się opłaca

REKLAMA

REKLAMA

W konferencji „MOCni 
w biznesie” wzięli udział sa-
morządowcy, przedsiębiorcy 
i przedstawiciele podmio-
tów wspierających biznes. 
Głównym celem spotkania 
była promocja bełchatow-
skiej strefy przemysłowej, a 
zwłaszcza Strefy Czapliniec-
kiej.

- Zależy nam bardzo 
na tym, żeby wypromować 
naszą strefę ekonomiczną. 
Początek tego roku napawa 
optymizmem, jeden z inwe-

Bełchatów

MOCni w biznesie
Możliwości inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych oraz instru-
menty finansowe wpierające przedsiębiorców to główne tematy towarzyszą-
ce spotkaniu biznesowemu pn. „MOCni w biznesie”.

storów do końca 2015 roku 
chce zakończyć budowę swo-
jego zakładu i rozpocząć pro-
dukcję w branży spożywczej 
dając zatrudnienie czterdziestu 
osobom. Z kolejnym przedsię-
biorcą prowadzimy bardzo za-
awansowane rozmowy, które 
mam nadzieję już niebawem 
doprowadzą do satysfakcjo-
nującego finału - mówiła Ma-
riola Czechowska, prezydent 
Bełchatowa. - Tworzenie no-
wych miejsc pracy i zwiększe-
nie inwestycyjnej atrakcyjno-

ści Bełchatowa jest dla mnie 
priorytetem. Po dzisiejszym 
dniu można stwierdzić, że 
takie spotkania są bardzo 
potrzebne, o czym świadczy 
chociażby duża frekwencja. 
Chciałabym, żeby tego typu 
konferencji było jak najwię-
cej – dodała prezydent.

Podczas eventu komplek-
sowo została zaprezentowana 
oferta inwestycyjna Bełcha-
towa jak i Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. O 
instrumentach finansowych 

wpierających inwestorów 
mówili przedstawiciele 
Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. Wśród 
programowych wystąpień 
znalazła się również prelekcja 
Marty Jóźwiak-Piotrowskiej 
(Lokalny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich 
w Bełchatowie) o możliwo-
ściach wsparcia dla przedsię-
biorców w ramach Perspek-
tywy Finansowej 2014-2020. 
Obecni na spotkaniu goście 
mogli również poznać ofertę 
Bełchatowsko-Kleszczow-
skiego Parku Przemysłowo 
Technologicznego Sp. z o.o. 
oraz dowiedzieć się o szan-
sach wsparcia dla realizacji 
innowacyjnych projektów. O 
tym, że w Bełchatowie warto 
inwestować opowiedzieli ci, 
którzy odnieśli na tym ryn-

ku sukces. Przedstawiciele 
spółek Yavo, Majami, Echo 
Investment i Vectry dzielili 
się swoim doświadczeniem i 
chętnie odpowiadali na pyta-
nia uczestników konferencji.

- Ten event oceniam bar-
dzo pozytywnie, dlatego że 
rozwój przedsiębiorczości 
jest kluczowy dla regionu i 
cieszę się, że Pani Prezydent 
Bełchatowa takie spotkanie 
zorganizowała. My, jako sta-
rostwo, również prowadzimy 
tego typu działania, może w 
innej formule, ale też próbu-
jemy aktywizować i integro-

wać przedsiębiorców. Mam 
tu na myśli chociażby organi-
zowany od wielu lat konkurs 
„Firma na medal” - powie-
dział Waldemar Wyczachow-
ski, Starosta Bełchatowski. - 
Uważam dzisiejsze spotkanie 
za bardzo cenne. Zależy nam 
na tym, żeby w przyszłości 
przedsiębiorcy lokalni jak i 
zewnętrzni inwestowali w 
Bełchatowie – dodał starosta.

Konferencja „MOCni w 
biznesie” odbyła się 18 marca 
br. w Restauracji Jan w Beł-
chatowie.

JP
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Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one w atmosferze

radości i spokoju, niech czas ten napełni nasze serca
miłością do drugiego człowieka.

W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc
najserdeczniejszych życzeń dużo zdrowia,

optymizmu i spełnienia wszelkich zamierzeń.

Przewodniczący Rady Powiatu       Starosta Bełchatowski
        Szczepan Chrzęst               Waldemar Wyczachowski

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

ZPH PIEKARSTWO - CUKIERNICTWO

BIAŁA RAWSKA

Renisław Zwoliński

Właściciele oraz pracownicy firmy

Ciepłych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Alleluja!

Przewodnicząca Rady                   Starosta Rawski
            Powiatu Rawskiego

Maria Charążka                           Józef Matysiak

Wielkanoc, kwiecień 2015 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Biała Rawska 

składamy serdeczne życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt,
obfitujących w radość, zdrowie i wszelką pomyślność.

Niech rodzinne spotkania przy wielkanocnym stole 
upłyną w duchu wzajemnej życzliwości i szacunku, 

będą okazją do wypoczynku, pielęgnowania 
tradycji oraz dadzą siłę do pokonania codziennych trudności.

Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Białej Rawskiej
      Sylwester Brzeziński    Wacław Jacek Adamczyk

WIELKANOC 2015

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Wyszyńskiego 2
tel. 46 814 09 99

Z okazji zbliżających się Świąt,

życzymy mieszkańcom i sympatykom Gminy Cielądz,

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

oraz wesołego Alleluja.

  Paweł Królak                            Małgorzata Rosa
   Wójt Gminy                              Przewodnicząca 
                                                       Rady Gminy

Cielądz 2015
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Bank Ci odmówił? Zadzwoń do nas !

na spłatę ZUS, US i KRD
bez opłat wstępnych
niezależnie od BIK

Piotrków Trybunalski: ul. Toruńska 2

KREDYT
konsolidacje · oddłużenia

czynne: pn.-pt. w godz. 9-17

tel. 44 618 12 45, 44 618 12 46

5%
już
 od

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

dwuteowniki I ceowniki I kątowniki I stal I profile zamknięte I materiały hutnicze

blachy gorąco walcowane I teowniki  I blachy I rury I kształtowniki I siatki I pręty 

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Opoczyńska 8
e-mail: biuro@tabo-fhu.com.pl

T. Kuzimski i S-ka s.j.

tel./fax: 46-814-43-82
46-815-18-99

tel.: 46-814-65-70
46-815-18-99

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie. 

Niech każdy z nas,
wykorzysta ten czas jak najlepiej.  

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…
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- Kilkanaście procent 
wyjazdów strażaków z KP-
PSP w Bełchatowie do poża-
rów, to wyjazdy do palących 
się łąk i traw. Godzinna ak-
cja jednego zastępu straży 
to koszt kilkuset złotych, 
który obciąża wszystkich 
podatników – mówi Walde-
mar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Nie dość, 
że trzeba do akcji gaśniczej 
angażować strażaków, to w 
dodatku bezmyślne wypala-
nie zagraża bezpieczeństwu 
ludzi i dobytku oraz niszczy 
cały świat biologiczny. Ape-

Mówią „stop” wypalaniu 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie z Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie kontynuuje akcję „Stop wypalaniu 
traw!”

lujemy do mieszkańców o 
powstrzymanie się od wy-
palania traw, czy zarośli, ale 
również o szybkie informo-
wanie służb w przypadku 
zauważenia niekontrolowa-
nego rozprzestrzeniania się 
ognia.

Przyrodnicy alarmują, 
że podczas wypalania traw, 
łąk, zarośli, ginie cały świat 
mikrobiologiczny, w ogniu 
płoną płazy, gady, ptaki i 
nawet drobne ssaki. Straty 
dla przyrody na pogorzeli-
sku są ogromne, potrzeba 
lat aby przyroda na spa-

lonym terenie odbudowa-
ła się. Często ludzie tracą 
kontrolę na ogniem i przy 
okazji zaczynają płonąć 
lasy, a nawet zabudowania. 
 - Wypalanie traw 
jest czynem prawnie zabro-
nionym – podkreśla Woj-
ciech Jeleń, Komendant 
Powiatowy PSP w Bełcha-
towie. - Niestety już w tym 
roku na terenie całego kraju 
odnotowano 11.000 pożarów 
traw, natomiast w naszym 
powiecie już 30. Co ciekawe 
coraz mniej wypalania traw 
odnotowujemy na terenach 
wiejskich, gdzie wzrosła 
świadomość niebezpie-
czeństw z tym związanych 
oraz groźba utraty dopłat, a 
coraz więcej pożarów traw 
występuje na terenie sa-
mego Bełchatowa czy Ze-
lowa. Często młodzież dla 
zabawy podpala trawy, nie 
zdając sobie sprawy z za-
grożeń, jakie z tego płyną. 
Wypalanie traw to bezmyśl-
ne niszczenie zieleni. Zo-
bacz jakie przynosi szkody: 
wypalanie obniża wartość 
plonów (o 5-8%), powoduje 
erozję gleby, wymywanie 
i wywiewanie jej warstwy 
próchnicznej, zabijany zo-
staje świat mikrobiologiczny 
gleby, zabija owady zapy-
lające rośliny, np. trzmiele, 
pszczoły i inne owady, które 
warunkują rozwój roślinno-
ści łąkowej, niszczy miejsca 
lęgowe ptaków, jest przyczy-
ną groźnych, a nawet śmier-
telnych wypadków. 

PJ

Bełchatów

W trakcie podejmowa-
nia decyzji o budowie domu 
pojawia się pytanie o wybór 
technologii, w jakiej ten dom 
ma być wzniesiony. Chcemy 
w kolejnych wydaniach na-
szej gazety przybliżyć czy-
telnikom jedną z technologii, 
która staje się obecnie modną, 
zyskuje na popularności - jest 
nią budownictwo szkieleto-
we. Będziemy także prezen-
tować firmy, które w tej bran-
ży są godne polecenia.

Zaczynamy od  Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego 
Manta, które po sukcesach w 
województwie śląskim roz-
poczyna działalność na na-
szym terenie. Rozmawiamy z 
Janem Golcem-właścicielem 
i szefem firmy.

Jak długo firma działa 
na rynku i skąd pomysł na 
taką działalność?

Działalność gospodarczą 
prowadzimy od 2000 roku. 
Prowadzę ją wraz z żoną, jest 
to firma rodzinna. Budowę 
domów o konstrukcji szkiele-
towej rozpoczęliśmy w 2003 
r. Do wyboru tej technologii 
zainspirowała mnie moja 
żona, która w sprezentowanej 
książce z tej dziedziny wska-
zała na ładne architektonicz-
nie domy i jak się z początku 
wydawało prostą technologię 
budowy. Wybrałem się także 
do Norwegii, gdzie mogłem 
w firmie budującej przemy-
słowo w tej technologii pod-
patrzeć, dzięki uprzejmości 
właściciela firmy, jak te domy 
„produkuje” się w praktyce.

Pierwszy dom wybudo-

FIRMY GODNE POLECENIA

Z Janem Golcem - przedsiębiorcą budowlanym rozmawiamy o budownictwie 
szkieletowym, zwanym w Polsce kanadyjskim.

„Wierzę, że przyszłość należy 
do budownictwa szkieletowego”

waliśmy w tej technologii dla 
naszego syna. Jest on z tego 
domu zadowolony do dziś. 
Decyzja o wyborze właśnie 
tego typu domu okazała się 
z perspektywy czasu słuszną.

Co wyróżnia firmę 
Manta na tle innych?

Trudno jest mówić o so-
bie. Staram się być solidnym,-
staram się być uczciwym, po 
raz kolejny powiem staram 
się wszystko robić tak, jak 
obiecuję. Zawsze wywiązuję 
się z danego słowa. Mógłbym 
po prostu powiedzieć inni 
obiecują - my dotrzymujemy 
słowa.

Jesteśmy niewielką firmą, 
ja jestem ciągle na realizowa-
nej budowie  i dopilnowuję 
wszystkiego, dbam naprawdę 
o każdy szczegół. Nie pro-
wadzimy kilku budów naraz, 
doprowadzamy jedną budo-
wę do końca i dopiero wtedy 
zabieramy się za następną. 
Myślę, że ta autentyczna 
dbałość o klienta wyróżnia 
naszą firmę. Kolejną sprawą 
jest fakt, że budujemy wg in-
dywidualnych projektów za-
przyjaźnionego z nami biura 
projektowego. Okazuje się, 
że w ogólnym rozrachunku 
wychodzi to taniej niż kup-
no gotowego projektu, który 
i tak trzeba adaptować do 
indywidualnych warunków 
działki itp. Szefowa tego 
Biura, pani Mirka projektuje 
te domy naprawdę na miarę 
konkretnego klienta.

Gdyby Pan miał uwy-
puklić zalety tego budow-
nictwa?

Niewątpliwie, ogromną 
zaletą jest doskonała izolacja 
termiczna. Żadna inna tech-
nologia nie jest w stanie zrów-
nać się z naszą technologią. 
W standardzie proponujemy 
15 cm wełny i 10 cm styro-
pianu, co daje izolacyjność 
na poziomie 0.19Wm2/k, jest 
to dobry współczynnik bliski 
tzw. domowi pasywnemu. 
Od 0.15Wm2/k zaczynają się 
domy pasywne. W związku z 
tym, nasz dom jest ciepły w 
zimie i chłodny w lecie. Moż-
na powiedzieć, że wyprze-
dzamy normy europejskie i 
jesteśmy przy tym konkuren-
cyjni cenowo. Wbrew pozo-
rom dom kanadyjski jest dużo 
bardziej odporny na różnego 
rodzaju kataklizmy jak np. 
trzęsienie ziemi, jest bardziej 
elastyczny. Po różnego tego 
typu zdarzeniach łatwiej taki 
dom odbudować.

Kolejną zaletą jest szyb-
kość budowy. Budynki pod 
klucz powstają w ciągu trzech 
miesięcy.

Z wykształcenia jestem 
technikiem mechanikiem. 
Wpojono we mnie podczas 
mojej edukacji dbałość o 
szczegóły oraz szacunek dla 
wyliczeń, praw fizyki i me-
chaniki. Do naszych budów 
podchodzimy kompleksowo, 
ale z dbałością o szczegóły 
i detale. Budujemy trwałe 
domy. Wierzę, że przyszłość 
należy do budownictwa 
szkieletowego.

Rozmawiała Agnieszka 
Wilczyńska

www.kanadyjski.com, tel. 501 242 798
Energooszczędne domy kanadyjskie w trzy miesiące.
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Ekspert radzi
Testament

Poprzednio omówio-
ne zostały ogólne zasady 
związane z dziedziczeniem 
ustawowym. W dzisiejszym 
artykule, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, 
zwrócę Państwa uwagę na 
kwestie związane z możli-
wościami rozporządzania 
zgromadzonym przez nas 
majątkiem na wypadek 
śmierci. Zagadnieniu po-
święcony jest cały Tytuł 
III Księgi IV Kodeksu Cy-
wilnego, począwszy od art. 
941 do art. 990. Zgodnie z 
przepisami, rozporządzić 
majątkiem można jedynie 
przez testament zawierający 
rozporządzenia tylko jedne-
go spadkodawcy. W obo-
wiązującym stanie praw-
nym rozróżnić należy trzy 
rodzaje testamentu zwy-
kłego. Spadkodawca może 
sporządzić go samodzielnie, 
pismem ręcznym oraz ko-
niecznie opatrzyć go datą i 
podpisem. Testament może 
być również sporządzony 
w formie aktu notarialnego. 
Koszt sporządzenia testa-
mentu, zgodnie z obowiązu-
jącymi regulacjami w spra-
wie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej, wynosi 
50 zł, a w przypadku gdy 
testament zawiera zapis 
zwykły, polecenie lub po-
zbawia uprawnionego pra-
wa do zachowku - do 150 
zł, sporządzenie testamentu 
zawierającego zapis win-
dykacyjny to koszt 200 zł. 
Trzecim rodzajem jest tzw. 
testament alograficzny, któ-
ry powstanie, gdy spadko-
dawca w obecności dwóch 
świadków oświadczy swoją 
ostatnią wolę ustnie wobec 
wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), starosty, mar-
szałka województwa, sekre-
tarza powiatu albo gminy 
lub kierownika urzędu stanu 
cywilnego.

Testator powołać może 
do całości lub części spadku 
jedną lub kilka osób, może 
ale nie musi określić ich 
udziały spadkowe. Spad-
kodawca może również 
testamentem zobowiązać 
spadkobiercę do spełnienia 
określonego świadczenia 
majątkowego na rzecz okre-
ślonej osoby, jest to tzw. 
zapis zwykły. Zapis może 
być również uczyniony pod 

warunkiem lub z zastrzeże-
niem terminu. W testamen-
cie sporządzonym w formie 
aktu notarialnego może być 
umieszczony tzw. zapis 
windykacyjny czyli posta-
nowienie, że oznaczona 
osoba nabywa przedmiot 
zapisu z chwilą otwarcia 
spadku, przedmiotem tym 
może być rzecz oznaczona 
co do gatunku, zbywalne 
prawo majątkowe, przed-
siębiorstwo lub gospodar-
stwo rolne, ustanowienie 
użytkowania lub służebno-
ści. Wreszcie w testamen-
cie spadkodawca może 
włożyć na spadkobiercę 
lub zapisobiercę obowiązek 
oznaczonego działania na 
przykład zorganizowania 
pogrzebu spadkodawcy, lub 
zaniechania, nie czyniąc 
przy tym nikogo wierzycie-
lem, jest to tzw. polecenie. 
Nieważne będzie polecenie 
niemożliwe do wykonania 
w chwili otwarcia spadku, 
jak też sprzeczne z ustawą 
lub zasadami współżycia 
społecznego, może za to 
być uczynione pod warun-
kiem lub z zastrzeżeniem 
terminu.

Pamiętajmy również, 
że spadkodawca może w 
każdej chwili odwołać za-
równo cały testament, jak i 
jego poszczególne postano-
wienia, jak również o tym, 
że w niektórych sytuacjach 
testament może być uzna-
ny za nieważny. Dotyczy 
to sytuacji jeżeli został 
sporządzony np. w stanie 
wyłączającym świadome 
albo swobodne powzięcie 
decyzji i wyrażenie woli, 
pod wpływem błędu uza-
sadniającego przypuszcze-
nie, że gdyby spadkodawca 
nie działał pod wpływem 
błędu, nie sporządziłby 
testamentu tej treści lub 
pod wpływem groźby. Na 
nieważność testamentu 
z powyższych przyczyn 
nie można się powołać po 
upływie lat trzech od dnia, 
w którym osoba mająca w 
tym interes dowiedziała się 
o przyczynie nieważności, 
a w każdym razie po upły-
wie lat dziesięciu od otwar-
cia spadku.

Adwokat 
Agnieszka Bienias

Od kiedy nowa szkoła 
rozpoczyna rekrutację? 

Rekrutacja do naszego 
Liceum i Technikum rozpo-
czyna się z dniem otwarcia 
elektronicznego naboru w 
systemie VULCAN od 1 
kwietnia 2015 r. Dokumen-
ty można także składać w 
siedzibie szkoły. Swoją dzia-
łalność edukacyjną rozpo-
czynamy natomiast z dniem 
1 września 2015 r. uroczy-
stym rozpoczęciem roku 
szkolnego 2015/2016. Orga-
nem prowadzącym Liceum 
i Technikum jest Społeczna 
Akademia Nauk, która w la-
tach poprzednich funkcjono-
wała pod nazwą Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Zarządzania.  

Do kogo głównie kiero-
wana jest oferta Państwa 
szkoły?

Liceum i Technikum 
Społecznej Akademii Nauk 
utworzono w celu poszerze-
nia oferty edukacyjnej dla 
młodzieży kończącej gimna-
zjum. Naszą ambicją jest tak 
poprowadzić tok kształcenia, 
aby nasz absolwent mógł bez 
obaw przystąpić do matury, 
pewny swej wiedzy i umie-
jętności praktycznych. Nasze 
Liceum i Technikum wpisuje 
się w mapę edukacyjną wo-
jewództwa łódzkiego jako 
nowoczesna, atrakcyjna, pre-
stiżowa i bezpłatna Szkoła, 
kształcąca w trybie dzien-

nym. Za wyborem naszej 
Szkoły przemawia atrak-
cyjność kierunków i profili, 
formy kształcenia, program 
nauczania opracowany przez 
wybitnych specjalistów 
określonych dziedzin wie-
dzy, oraz wysoki poziom na-
uczania. 

Jakie kierunki kształce-
nia w ofercie szkoły znajdą 
osoby zainteresowane edu-
kacją?

W Liceum Akademic-
kim oferujemy pięć profili: 
1/ klasa z poszerzonym blo-
kiem przyrodniczym, gdzie 
program nauczania przygo-
towuje uczniów do podjęcia 
nauki na wyższych uczel-
niach różnego typu. 

2/ klasa lingwistyczna. 
Uczniowie tej klasy przygo-
towywani są do egzaminu 
maturalnego z języka angiel-
skiego na poziomie podsta-
wowym, oraz rozszerzonym. 
3/ klasa informatyczno-ma-
tematyczno-fizyczna. Ten 
profil klasy przygotowuje do 
egzaminu dojrzałości z fizy-
ki, oraz z matematyki w za-
kresie rozszerzonym. Ponad-
to na zajęciach z informatyki 
uczniowie poznają podstawy 
baz danych, konfigurują sieć 
komputerową, tworzą strony 
internetowe, a także uczą się 
programowania. 

4/ klasa mundurowa. 
Uczniowie tej klasy oprócz 
realizowania programu li-

ceum ogólnokształcącego 
uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach przygotowujących 
do pracy w policji, straży po-
żarnej i wojsku. 

5/ klasa społeczno-praw-
nicza z elementami prawa 
europejskiego, gdzie re-
alizowany jest poszerzony 
program z zakresu historii, 
WOS-u i języka angielskie-
go. W Techniku Akademic-
kim oferujemy dwa profile 
nauki: 

1/ Technik urządzeń i 
systemów energetyki odna-
wialnej, gdzie poznajemy 
tajniki zawodu, który sta-
nowi odpowiedź na zmie-
niającą się strukturę źródeł 
energii, wśród których szcze-
gólną rolę stanowią źródła o 
charakterze niekonwencjo-
nalnym. 

2/ Technik informatyk, 
gdzie uzyskujemy wiedzę i 
umiejętności niezbędne do 
pracy w obszarach branży 
informatycznej. 

Czym szkoła będzie wy-
różniała się na rynku edu-
kacyjnym?

Szkoła posiada bardzo 
dobrze przygotowaną bazę 
lokalową i materialną poło-
żoną w samym centrum Ło-
dzi, przy ulicy Kilińskiego 
98. Do dyspozycji uczniów 
jest 10 pracowni kompute-
rowych wyposażonych w 
nowoczesne komputery z 
bogatym oprogramowaniem, 
2 laboratoria komputerowe, 
kryminalistyczne, sale lek-
cyjne, 5 auli wykładowych, 
oraz laboratorium fizyczne 
i przyrodnicze. Budynek 
przystosowany jest ponad-
to do poruszania się przez 
osoby niepełnosprawne. Bo-
gata infrastruktura, zaplecze 
techniczno – informatyczne, 
biblioteka akademicka z do-
stępem do e-booków, spra-
wiają, że uczenie się może 
być przyjemne. 

Czym będzie mógł się 
pochwalić absolwent po 
ukończeniu szkoły?

Podstawą naszego dzia-
łania jest umożliwienie im 
zdobycia kompetencji przy-
datnych w dorosłym życiu 
i pełnieniu w nim odpowie-
dzialnych ról społecznych i 
zawodowych. Szkoła poza 
przekazywaną uczniom wie-

Gimnazjum i co dalej?
Gimnazjaliści z regionu łódzkiego już niebawem staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Ich 
wybór może okazać się o wiele prostszy za sprawą nowego Liceum i Technikum w Łodzi. O rozpoczyna-
jącej się rekrutacji, kierunkach kształcenia oraz ofercie dodatkowej rozmawialiśmy z Dyrektorem Akade-
mickiego Centrum Edukacyjnego Społecznej Akademii Nauk – dr Agatą Kołodziejską.

dzą teoretyczną kształtuje 
ich umiejętności i postawy, 
jakich potrzebują, żyjąc w 
społeczeństwie podlega-
jącym ciągłym zmianom. 
Stwarzamy warunki sprzy-
jające ich dojrzewaniu do 
odpowiedzialnego życia w 
świecie dorosłych i podej-
mowania dalszego kształce-
nia oraz pracy zawodowej. 
Nauczyciele wykorzystując 
rozbudowaną bazę oraz wła-
sne kwalifikacje i kompeten-
cje dla prowadzenia działań 
sprzyjających rozwojowi 
uczniów i realizacji ich pla-
nów. 

Uczniowie będą mogli 
liczyć również na dodat-
kową ofertę w przypadku 
podjęcia nauki?

Oferty warsztatów i kur-
sów dla naszych uczniów 
pozwolą rozwijać umiejęt-
ności przydatne w życiu i 
pracy zawodowej. Zapew-
niamy diagnozę potrzeb w 
ramach realizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicz-
nej. Proponujemy Program 
rówieśniczego ochotniczego 
poradnictwa młodzieżowe-
go, obozy integracyjne w 
klasie I oraz obozy naukowe 
i sportowe. Szkolny Ośro-
dek Kariery pomoże naszym 
uczniom w wyborze dalszego 
kształcenia w oparciu o roz-
poznanie ich predyspozycji i 
zainteresowań zawodowych. 
Ponadto zwróćmy uwagę, iż 
Radę Pedagogiczną szkoły 
tworzą teoretycy i praktycy 
różnych dziedzin nauki. Po-
mocna okazuje się wszech-
stronna wiedza i umiejętno-
ści organizatorskie takich 
ludzi jak komisarz Sławomir 
Szymański, Dyrektor Regio-
nalny Społecznej Akademii 
Nauk w Bełchatowie mgr 
Mirosław Olszewski, wice-
dyrektor dr Dorota Nawrat, 
wicedyrektor mgr inż. Ma-
ciej Wysocki, pedagog – dr 
Eulalia Adasiewicz, Dyrek-
tor administracyjny – mgr 
Jarosław Chyliński. Którym 
za pomoc wsparcie, zaanga-
żowanie i współpracę ser-
decznie dziękuję. Zapraszam 
do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej: www.ace.
spoleczna.pl

Rozmawiał 
Damian Rybusiewicz



Wieści8
www.gazeta-wiesci.plWWywiad

Proszę przybliżyć nam 
strukturę Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów”.

Zakład Komunalny 
„Kleszczów” Sp. z o.o. po-
wstał w wyniku przekształ-
cenia Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej i Rolnej w 
Kleszczowie. Założycielem 
Spółki jest Gmina Klesz-
czów, która obecnie jest 
jedynym właścicielem po-
siadającym 100% udziałów, 
w związku z tym, jesteśmy 
jednostką budżetową gminy. 
Miernikiem naszej działal-
ności jest stopień i jakość 
wykonywanych zadań w ra-
mach kart powierzenia, któ-
re otrzymujemy od gminy.

Organem zarządzają-
cym w Zakładzie Komunal-
nym jest 2-osobowy skład, 
którego Prezesem jest Pan 
Krzysztof Jasnos, ja nato-
miast jestem członkiem Za-
rządu, pełniącym jednocze-
śnie funkcję wiceprezesa. 
Mamy również 3-osobową 
Radę Nadzorczą.

Nie jest Pan rodowitym 
kleszczowianinem. Jak 
jest to odbierane w Klesz-
czowie?

Mieszkańcem Klesz-
czowa i wiceprezesem Za-
kładu Komunalnego jestem 
od ponad roku,  z powoła-
nia przez Radę Nadzorczą 
spółki.  Mając w gminie 
strukturę ludności prawie 
1:3 (1400 osób rdzennych 
: 4000 napływowych) my-
ślę, że większości nie  dziwi 
moja napływowa tu osoba.

Oczywiście zawsze 
znajdą się malkontenci, u 
których będzie to budziło 
kontrowersje, zawiść czy 
inne negatywne zachowa-
nia, ale rozumiem, że nigdy 
nie jest tak, aby wszyscy 
byli zadowoleni.

Czym podyktowany 
był wybór tego stanowi-
ska?

Z uwagi, iż spółka swą 
działalnością obejmuje wie-
le dziedzin, Rada Nadzor-
cza wzięła pod uwagę moje 
doświadczenie w wielu 
branżach. Działalność ZK 
obejmuje wiele zagadnień, 

Kleszczów

Pracują dla mieszkańców
Zajmują się m.in. utrzymaniem porządku i terenów zieleni, odśnieżaniem dróg i chodników, dostarczają 
wodę, ciepło, odbierają ścieki, zabezpieczają dowóz uczniów do szkół, administrują budynkami, świad-
czą usługi na rzecz lokalnych rolników, a co najważniejsze dają pracę mieszkańcom. Mowa o Zakładzie 
Komunalnym Kleszczów. O jego zadaniach oraz planach na najbliższą przyszłość, rozmawiamy z wice-
prezesem Bruno Siemieniukiem.

co wymaga znajomości 
dziedzin związanych z rol-
nictwem, ciepłownictwem, 
energetyką, mechaniką, 
automatyką, informatyką, 
ogólnie pojmowaną techni-
ką, handlem czy marketin-
giem.

W większości tych dzie-
dzin mam doświadczenie 
zawodowe, które przekła-
dam na aktualnie wykony-
waną pracę.

Zagadnieniami ener-
getyki zajmowałem się we 
francuskiej firmie, na stano-
wisku inżyniera sprzedaży 
systemów zasilania rezer-
wowego. Pracowałem tam z 
dużymi projektami energe-
tycznymi w zakresie sprze-
daży i doboru rozwiązań, 
m.in. jako Projekt Manager 
uczestniczyłem w między-
narodowych rozmowach 
dotyczących rozwiązań dla 
aktualnie uruchamianego  
GAZOPORTU Świnoujście 
oraz uczestniczyłem w wie-
lu projektach m.in. PCSS 
Poznań, Data Center AGH 
CYFRONET,  IBM Data 
Center…i wiele innych.  
Zagadnienia zasilania rezer-
wowego to nie tylko sprawy 
elektryczne, ale również 
zagadnienia wentylacyjne, 
instalacyjne odprowadze-
nia spalin, linie przesyło-
we i magazyny paliwowe. 
Natomiast  zagadnieniami 
nowoczesnej automatyki 

zajmowałem się pracując w 
firmie holenderskiej, gdzie 
jako szef serwisu zajmo-
wałem się zagadnieniami 
technicznymi, optymaliza-
cją kosztów i nadzorem nad 
wykonywaniem rozległych 
instalacji automatyzacji 
szklarni. Dokonywałem 
podłączeń od strony ste-
rowania komputerowego, 
uruchamiałem całość sys-
temów i administrowałem 
te systemy. Obejmowały 
one sterowanie klimatem, 
w tym sterowanie systema-
mi grzewczymi, wentyla-
cyjnymi, dystrybucji CO2, 
doświetlania roślin, nawad-
niania oraz nawadnianie 
z precyzyjną automatyką 
przygotowania EC i pH dla 
pożywki. Natomiast zagad-
nieniami handlu i marke-
tingu zajmowałem się na 
stanowisku szefa handlu i 
marketingu realizując zada-
nia 200-osobowego zakładu 
pracy chronionej.

Z pewnością wszystkie 
te doświadczenia zawodowe 
i nabyte umiejętności będą 
przydatne w tworzeniu suk-
cesu Zakładu Komunalnego 
w Kleszczowie, w którym 
obecnie pracuję.

Za jakie zadania Pan 
odpowiada?

Zadania bieżące dzieli-
my w zależności od potrzeb. 
Obecnie przygotowujemy 
się już do prac wiosennych, 

co wiąże się z zatrudnie-
niem pracowników sezo-
nowych i organizacją ich 
pracy. Prowadzę rozmowy 
z PUP celem zwiększenia 
możliwości zatrudnienia z 
programów pomocowych. 
W ubiegłym roku część 
osób zatrudnialiśmy z pro-
gramów pomocowych dla 
bezrobotnych do 30 oraz 
powyżej 50 lat, z progra-
mów stażowych i do prac 
interwencyjnych.

Liczę, że i w tym roku 
uda nam się pozyskać miej-
sca pracy z podobnych pro-
gramów PUP.

Obecnie  dokonuję rów-
nież rozpoznania rynku i 
przygotowuję specyfikacje 
techniczne dla planowanych 
przetargów. Stawiam przede 
wszystkim na jakość, gdyż 
uważam, że nawet najbogat-
szą gminę nie stać na kupo-
wanie najtańszego, w domy-
śle najsłabszego sprzętu.    

Jak już jesteśmy przy 
przetargach to chciałbym 
tu zaznaczyć, że właśnie w 
ramach zadania zakup mi-
krobusu,  kilka dni temu zo-
stał dostarczony Mercedes 
Sprinter 519 ze 190 konnym 
silnikiem, z 19+1 komforto-
wymi miejscami.  Mikrobus 
jest bogato wyposażony i 
z pewnością będzie mógł 
świetnie zadowolić wyma-
gające lokalne społeczeń-
stwo.  

Zima w tym roku jest 
wyjątkowo łagodna. Czym 
Spółka będzie zajmowała 
się w najbliższym czasie?

W naszej działalności 
mamy wyraźną sezonowość. 
W zimie naszym głównym 
zadaniem jest utrzymywanie 
zimowe dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych - w tym 
odśnieżanie i  posypywanie. 
Wczesną wiosną przycinki 

wania sprzętu.
Sprzęt do zimowego 

utrzymania (traktory, posy-
pywarki i  inne pojazdy) dla 
konieczności szybkiej inter-
wencji  powinny być gara-
żowane. Terytorialnie chcie-
libyśmy rozbudować ZK do 
obwodnicy. Wówczas kom-
bajny i autobusy mogłyby 
wyjeżdżać bezpośrednio na 
obwodnicę. Istnieje również 
potrzeba wybudowania po-
mieszczeń socjalnych. Roz-
ważamy także możliwość 
utworzenia myjni samocho-
dowej dla tirów i autobu-
sów. Byłaby to nowa usługa, 
a co za tym idzie, również 
nowe miejsca pracy. Chciał-
bym też pomóc tutejszym 
rolnikom, którzy nie są w 
stanie uprawiać już roli. 
Mamy pewien pomysł na 
wykorzystanie posiadanego 
sprzętu rolniczego, poprzez 
uprawę odłogowanej ziemi. 
Chcemy zwrócić się o dzier-
żawę do tych rolników i  
właścicieli areałów, których 
ziemia leży odłogiem, a któ-
rzy z jakiś powodów nie są 
w stanie uprawiać roli. Ko-
rzyść może być wielostron-
na, gdyż odłogi szpecą, a 
uprawiana ziemia nie tylko 
poprawi wizerunek gminy, 
ale również zapobiegnie 
degradacji gleby, natomiast 
społeczeństwu przyniesie 
to nowe miejsca pracy. Je-
żeli będzie taka możliwość, 
to chętnie wydzierżawimy 
od właścicieli grunty pod 
uprawę. Ponadto z planów 
na przyszłość warto wymie-
nić przymiarkę do własnego 
zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. Mam tu 
na myśli skoszoną trawę, 
obcięte gałęzie, zgrabione 
liście, osady pościekowe i 
piach z solą po sprzątnięciu 
z ulic po zimowym sezonie.   
Mamy już podpisaną umo-
wę z Politechniką Opolską 
o wzajemnej współpracy. 
Naukowcy z tej uczelni już 
pracują nad „know how” 
dla kompleksowego wy-
korzystania tych odpadów 
do celów komunalnych, 
wykorzystując w procesie 
kompostowania najnowsze 
osiągnięcia biotechnologii 
probiotycznych bakterii.  W 
związku z tym, będziemy 
potrzebowali pewnego te-
renu, na którym będziemy 
mogli kompostować.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Justyna Pająk

drzew oraz orka pod zlece-
nia. Natomiast, gdy ruszy 
wegetacja roślin, to zacznie 
się okres koszenia traw. Ko-
lejnym etapem będzie okres 
żniw, a więc kombajnowa-
nie, koszenie i prasowanie. 
Następnie znów zima i tak z 
roku na rok. Zajmujemy się 
też utrzymaniem czystości 
na administrowanych przez 
ZK obiektach, ulicach, 
chodnikach, dostarczaniem 
i rozliczaniem zużycia wody 
i ciepła, odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków 
komunalnych. Ponadto na 
zewnątrz świadczymy usłu-
gi: budowlane, wodnoka-
nalizacyjne, rolnicze, trans-
portowe. W ramach usług 
budowlano - montażowych 
wykonujemy m.in.: budo-
wę chodników, sieci wodo-
ciągowych oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej a 
także budowę zatok auto-
busowych wraz z montażem 
przystanków.

Jakie są plany dalszego 
rozwoju zakładu komu-
nalnego?

Zakład komunalny przy 
obecnym potencjale sprzę-
towym musi się rozbudo-
wywać terytorialnie. Plac 
manewrowy, który posiada-
my już nie wystarcza, żeby 
utrzymać maszyny w nale-
żytym stanie technicznym. 
Nie mamy wiat, magazy-
nów, garaży do przechowy-
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Dzisiejsze obawy zwią-
zane z uzyskaniem zawodu, 
który pozwoliłby na znalezie-
nie pracy satysfakcjonującej 
z godnym wynagrodzeniem 
bez emigracji zarobkowej 
wydają się słuszne. Bez za-
wodu lub z zawodem, który 
na rynku pracy wyczerpał 
możliwości zatrudniania w 
Polsce czy poza jej granica-
mi, wielu grozi widmo bezro-
bocia, a co za tym – wyklu-
czenie społeczne.

Szukając odpowiedzi na 
pytanie – co dalej? - warto 
uwzględnić czas, który moż-
na poświęcić na kształcenie, 
wybór zawodu, pojemność 
rynku pracy, szkołę i jej ja-
kość kształcenia oraz koszty 
i motywację do wyboru za-
wodu.

Wśród wielu szkół i kie-
runków kształcenia, istnieje 
niewielka tylko grupa uczel-
ni, kształcąca w zakresie za-
wodów, zwanych zawodami 
wolnymi. Należy do nich 
Wyższa Szkoła Sztuki i Pro-
jektowania w Łodzi.

Przygotowuje ona studen-
tów do wykonywania wolne-
go zawodu, który nie wyma-
ga zatrudnienia w instytucji, 
ponieważ sam jest instytucją 
realizującą cele społeczne. 
Do tej grupy  między innymi 
należą: architektura, wzor-
nictwo (design) czy film i 
fotografia, niosące prestiż 
społeczny oraz niemałe wy-
nagrodzenia dla twórców,  
specjalizujących się w tych 
dziedzinach.

Uwzględniając tę wiedzę, 
za istotne przesłanie w wybo-
rze szkoły czy uczelni kształ-
cącej przyszłych twórców 
kultury, należy uznać fakt, że 
w porównaniu do kształcenia 
w innych zawodach ich koszt 
zwraca się szybko, proporcjo-
nalnie do wolnego i szerokie-
go rynku w tym zakresie.

Jedynymi zagrożeniami 
dla takich zawodów są, nie-
stety, pojawiające się w nie-
których szkołach i uczelniach 
niskie ceny za prestiżowe stu-
dia, mogą oznaczać mierny 
proces nauczania, skutkujący 
późniejszym brakiem pracy 
dla absolwentów tych uczel-
ni, w których misja kształce-
nia zastąpiona została usługą 
biznesową, z wątpliwą war-

Studiuj razem z nami
Zbliża sie czas zakończenia nauki w liceach i szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz związany z tym faktem wybór decyzji na najbliższą przyszłość. Praca?, 
nauka zawodu?, studia? - to pytania, których odpowiedź waży o wyborze 
przyszłości.

stwą edukacji. Nie najlepszą 
również decyzją jest wybór 
uczelni, w której kształcenie 
artystów i projektantów pro-
ponowane jest wśród innych 
"zwyczajnych" kierunków 
studiów.

Optymalne za to jest 
kształcenie wolnego zawo-
du, skupione w jednej uczel-
ni, Wyższej Szkole Sztuki i 
Projektowania, gdzie gwa-
rantowane jest wspólne do-
świadczenie między wieloma 
artystycznymi i projektowy-
mi specjalnościami oraz ra-
cjonalna efektywność proce-
su edukacji.

Przeszło dwudziestolet-
nie doświadczenie oraz fakt, 
że mowa o pierwszej w Pol-
sce uczelni, która otrzymała 
pozwolenie na prowadzenie 
studiów z architektury, wzor-
nictwa, filmu i fotografii, 
określa ją, jako instytucję, 
której struktura, organizacja i 
proces dydaktyczny nie mają 
w  kraju odpowiednika.

Tym, którzy jeszcze nie 
zdecydowali się na wybór 
zawodu i tym, którzy jesz-
cze się wahają, możemy 
wyjaśnić, że ścieżka kariery 
zawodowej potwierdzonej 

dyplomami prowadzi od 2,5- 
letniego Studium Policealne-
go, poprzez 3-letni licencjat 
lub 4-letnie studia inżynier-
skie do 2-letnich studiów 
podyplomowych i studiów 
magisterskich.

Warto także zwrócić uwa-
gę na decyzję uczelni, która 
wiedząc, że im szersze wy-
kształcenie tym więcej moż-
liwości na rynku pracy uru-
chomiła nowe specjalizacje i 
równoległe kierunki studiów, 
dzięki czemu student może w 
cenie jednego (nie płacąc za 
drugi kierunek) zdobyć dwa 
dyplomy.

Zapraszamy zatem na 
stronę WSSiP www.wssip.
edu.pl , gdzie prezentuje-
my różnorodność zawodów, 
wśród których problem bez-
robocia właściwie nie istnie-
je. Warunkiem bycia w gronie 
studenckim jest motywacja 
prowadząca do uzyskania za-
wodu, pilność, odpowiedzial-
ność i świadomość,  że sukces 
musi być poprzedzony ciężką 
pracą i kosztami, które na 
pewno się zwrócą.

                                                                                                                             
JD

- To już druga edycja tej konfe-
rencji w Bełchatowie. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić i po-
dziękować za bardzo sprzyjający 
klimat, jaki tworzą nam władze po-
wiatu bełchatowskiego jak i miasta 
Bełchatowa, a także bełchatowska 
komenda powiatowa policji, z 
którą współpracujemy. Na konfe-
rencję zaprosiliśmy naukowców 
z wielu ośrodków z terenu całej 
Polski, jak również praktyków, a 
mianowicie pracowników różne-
go rodzaju instytucji pomocy spo-
łecznej, resocjalizacji, pedagogów, 
psychologów i rodziców, którzy w 
dzisiejszych czasach z różnymi za-
grożeniami się spotykają i muszą 
nauczyć się na te kryzysowe sytu-
acje reagować – powiedział prof. 
dr hab. Sławomir Cudak.

Spotkanie było okazją do wy-
miany poglądów i wiedzy między 
światem nauki a pracownikami 
instytucji i organizacji, zajmują-
cych się profilaktyką społeczną i 
resocjalizacją. Konferencja podej-
mowała m.in. tematykę zaburzeń 
zachowania, uzależnień, przemocy 
w rodzinie i resocjalizacji. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się m.in. 
wykład prof. dra hab. Wojciecha 
Gruszczyńskiego (SAN w Łodzi) 
pt. „Mikrouszkodzenia mózgu (mi-
nimal brain damage) jako zagro-
żenia realizacji procesu nauczania 
i wychowania”. Profesor mówił 
o mikrouszkodzeniach mózgu w 
okresie płodowym, okołoporodo-
wym i wczesnodziecięcym oraz o 
tym, jak mikrouszkodzenie mózgu 
rzutuje na dalsze życie człowieka. 
Stresory psychiczne i fizyczne mat-
ki w czasie ciąży (przemoc w rodzi-
nie, alkoholizm, itp.) wpływają nie-
korzystnie na płód, powodując jego 
uszkodzenie. Depresja ciążowa, 
która dotyka co 5 kobietę, powodu-
je zmiany mózgu płodu. Przyczyną 
tych uszkodzeń są również urazy 
okołoporodowe. Dzieci z objawa-

mi minimalnego uszkodzenia 
mózgu stanowią od 7 do 22%. 
Są one intelektualnie sprawne, 
ale nie radzą sobie z emocja-
mi. Zdaniem profesora bardzo 
duży wpływ na prawidłowy 
rozwój mózgu dziecka ma 
system szkolny, który niestety 
obecnie nie spełnia swojej roli, 
a nawet działa destrukcyjnie 
na dziecko.

- Badania prowadzone na 
Zachodzie wskazują, że nasze 
dzieci niszczy pruski system 
szkolny, system kary i nagro-
dy, a nie rozwijania zaintere-
sowań – mówił prof. Grusz-
czyński. - Dzieci w wieku 6-7 
lat mają w płacie czołowym 
- odpowiedzialnym za plano-
wanie, świadomość i uczucia 
wyższe - największą liczbę 
połączeń nerwowych. Od 
czynników środowiskowych, 
w tym szkolnych zależy to, 
ile tych połączeń rozwiniemy 
a ile ich zniknie. Badania po-
kazują, że 98% dzieci poniżej 
5 r.ż. jest kreatywnych na po-
ziomie geniuszu. Natomiast 
w wieku 8-10 lat, z tych kre-
atywnych geniuszy zostaje 
32%, powyżej 25 r.ż. już je-
dynie 2%. W związku z tym, 
nasz system szkolny powinno 
się zmienić – podkreślił pre-
legent.

Z kolei dr Eulalia Adasie-
wicz (SAN w Bełchatowie) 
zwróciła uwagę na ważną 
rolę, jaką  pełni wychowaw-
ca klasy. - Moje wystąpienie 
jest refleksją pedagogiczną 
na temat możliwości prze-
ciwdziałania różnego rodza-
ju niepowodzeniom ucznia. 
Wychowawca w zasadzie 
może temu przeciwdziałać w 
jeden sposób – po prostu po-
święcając uczniowi mnóstwo 
swojego czasu – podkreśliła 

dr Adasiewicz.
Jak zapewniają organi-

zatorzy, konferencja będzie 
miała charakter cykliczny, a 
za kilka miesięcy ukaże się 
wydawnictwo pokonferen-
cyjne, które będzie zbiorem 
wszystkich tematów poruszo-
nych w czasie spotkania.

- Bełchatów staje się mia-
stem konferencji ważnych z 
punktu widzenia społeczeń-
stwa.  Pierwszą konferencję 
zorganizowaliśmy rok temu. 
Tak, jak przypuszczaliśmy, 
dzisiejsza konferencja spo-
tkała się również z ogrom-
nym zainteresowaniem. 
Mamy 50 prelegentów z całej 
Polski. Co ciekawe, oprócz 
pracowników naukowych w 
sesjach konferencyjnych brali 
udział również studenci wie-
lu uczelni, w tym Społecznej 
Akademii Nauk - podsumo-
wał Mirosław Olszewski, 
Dyrektor Wydziału SAN w 
Bełchatowie.

- Jesteśmy zawsze chętni 
do tego typu działań i stara-
my się włączać w ich organi-
zację. Niedawno zakończyli-
śmy „Tydzień bezpiecznego 
Internetu”, w który również 
się zaangażowaliśmy. To dla 
nas bardzo ciekawe doświad-
czenie – potwierdziła Paulina 
Zamielska, studentka Spo-
łecznej Akademii Nauk.

O potrzebie organizacji 
tego typu konferencji niewąt-
pliwie świadczy dzisiejsza  
duża frekwencja specjalistów, 
policjantów, pedagogów, 
psychologów, nauczycieli i 
samej młodzieży. Kolejna 
konferencja już we wrześniu. 
Będzie to dwudniowe spotka-
nie pn. „Współczesna rodzina 
w Polsce i na świecie”

Justyna Pająk

Bełchatów
Pedagogika a zagrożenia społeczne
26 marca br. w bełchatowskim Miejskim Centrum Kultury odbyła się II Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa pn. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki 
zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Organizatorem konferencji 
był Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk wraz z Wydziałem Zamiejsco-
wym SAN w Bełchatowie.

Łódź
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Prąd od kablówki? 
Oczywiście! I to z wieloma 
gwarancjami. Grupa Mul-
timedia Polska gwarantuje 
niezmienność ceny za ener-
gię przez cały okres trwania 
umowy oraz oszczędności 
rzędu 20%. 

Przyjrzyjmy się ofero-
wanym pakietom:

Energetyzujący Pakiet 
to prąd, internet do 60 Mb/s 
oraz telewizja cyfrowa. 
Przy czym telewizja cyfro-
wa i internet zwolnione są z 
opłat przez sześć miesięcy. 

Idealna para to prąd w 
pakiecie z internetem, który 
zwolniony jest z opłat przez 
sześć miesięcy. Po upływie 
promocji internet kosztu-
je 39 zł za 30 Mb/s lub 49 
zł za 60 Mb/s. W każdym 
przypadku można dokupić 
do pakietu internet mobilny.

Ubezpieczenia miesz-
kania - do wyboru jest pięć 
wariantów ze składką mie-
sięczną od 7,49 do 20,99 zł.

Co miesiąc płacimy sto-
sunkowo niewielkie kwoty, 
a ubezpieczenie od 10 tys. 

Pakieciki do kontroli!
Porządkujemy to i owo na wiosnę. Planujemy zmia-
ny. Analizujemy wydatki. Może należałoby zmienić 
dostawców usług? Przyjrzyjmy się pakietom usług 
oferowanych przez Multimedia Polska, które gwa-
rantują znaczące oszczędności i wygodę. Jest tyl-
ko jeden warunek – prąd należy kupować od Mul-
timediów.

do 60 tys. zł obejmuje m.in. 
kradzież z włamaniem, za-
lanie, pożar, dewastację, 
rozbój. Bez dodatkowych 
opłat ubezpieczona jest 
również odpowiedzialność 
cywilna w życiu prywat-
nym na kwotę 50 tys. zł.

Bogata oferta Multime-
dia Polska daje możliwość 
wyboru i dostosowywanie 
zakresu usług do swoich 
potrzeb. Polecamy odbior-
com telewizji analogowej 
uważną analizę programów 
emitowanych w wysokiej 
jakości telewizji cyfrowej. 
Bo i tu najwyższy czas na 
zmiany. Telewizja cyfrowa 
oznacza poprawę jakości 
obrazu i dźwięku, dostęp do 
ponad 120 programów oraz 
wielu usług dodatkowych 
np. nagrywanie programów 
(PVR), czy usługa Multiro-
om.

Więcej informacji  na 
www.multimedia.pl oraz 
pod numerem infolinii 
345 345 345 i u Przedstawi-
ciela Handlowego Adama – 
tel. 661406264.REKLAMA

Placówka międzynaro-
dowej firmy będącej filią 
koncernu Airbus Group w 
naszym mieście będzie zaj-
mowała się projektowaniem 
innowacyjnych konstruk-
cji oraz modernizacją heli-
kopterów. Łódzka siedziba 
biura producenta śmigłow-
ców mieści się w budynku 
Forum 76 Business Centre 
przy al. Piłsudskiego 76. 
Podczas oficjalnego otwar-
cia biura do Łodzi przybył 
prezes koncernu - Guillau-
me Faury, który przekazał 
szczegółowe informacje o 
zespole biura a także o pro-
jektach, którymi będzie się 
łódzki oddział zajmował. 
Docelowo biuro zatrud-
ni około 100 osób. Duże 

Biuro firmy Airbus Helicopters w Łodzi
Airbus Helicopters, producent i serwisant śmigłowców, otworzył w Łodzi swoje Biuro Projektów i Badań. 
Łódzkie biuro międzynarodowej firmy zatrudni niemal 100 osób. Informacja ta została przekazana pod-
czas oficjalnego otwarcia biura w budynku Forum 76 Business Centre.

szansę na zatrudnienie będą 
mieli pracownicy oraz ab-
solwenci politechniki z 
którą firma ma podpisana 
umowę współpracy. – Jest 
to część naszego planu dłu-
gofalowych inwestycji w 
Polsce. Biuro przyczyni się 
do wsparcia naszych działań 
badawczo-rozwojowych na 
całym świecie – mówił pod-
czas otwarcia biura Guillau-
me Faury. W uroczystości 
otwarcia łódzkiego biura 
światowego potentata wzię-
li udział również m.in pre-
zydent Łodzi Hanna Zda-
nowska, wojewoda łódzki 
Jolanta Chełmińska oraz Jan 
Krysiński, były rektor Poli-
techniki Łódzkiej.

Airbus Helicopters jest 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych składamy 
Państwu najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, szczęścia i 
radości, samych słonecznych dni 

oraz sukcesów w życiu 
prywatnym i zawodowym.

Rolniku, masz ziemię której nie uprawiasz? 
Wydzierżaw ją nam. Zrobimy z niej użytek.

ZK weźmie w dzierżawę grunty rolne 
w odległości nie większej niż 20 km 

od siedziby firmy.
Minimalna wielkość areału 4 ha. 

(*zależnie od odległości)

* Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie 
stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego

Kontakt:
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

Kleszczów, ul. Główna 41
tel. (44) 731-32-23

Adres e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

jednym z największych 
firm specjalizującą się w 
produkcji śmigłowców. 
W 2014 r. dostarczyła 471 
śmigłowców cywilnych i 
wojskowych oraz zdoby-
ła zamówienia na kolejne. 
Historia działalności pro-
ducenta śmigłowców sięga 

23 lat. Firma w obecnej 
strukturze powstała z połą-
czenia wydziałów helikop-
terowych francuskiej firmy 
Aérospatiale i niemieckiej 
firmy DaimlerChrysler Ae-
rospace AG (DASA).

DR

REKLAMA



Wieści 11
www.gazeta-wiesci.pl W Kulturalnie

Księgarnia               poleca:

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

1. Siostra Faustyna. Biografia Świętej  Ewa K. Czaczkowska
2. Czarny Anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk Angelika Kuźniak
3. Lekkość. Chudnij pysznie   Anna Starmach
4. Historia kotów     Madeline Swan
5. Święta ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny Marcin Gutowski
6. Hitler. Narodziny zła 1889-1939  Ullrich Volker
7. Charbel. Święty niezwykłych uzdrowień i cudów
8. Wszystko o Janie Pawle II
9. Cisza w rytmie życia. Sztuka bycia samemu. Grun Anselm
10. Tytus Romek i Atomek   Papcio Chmiel

Warto przeczytać Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Rada Nadzorcza oraz Zarząd

Rawsko-Mazowieckiej

Spółdzielni Mieszkaniowej

Przed nami Święta Wielkiej Nocy,
z tej okazji składamy w imieniu własnym 

oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

rodzinnych świąt 
w atmosferze domowego ciepła.

Szybcy i wściekli 7

Jason Statham, jak głosi-
ły plotki, miał zagrać w szó-
stej części produkcji, jednak 
zrezygnował - rzekomo z 
powodu niemożliwości do-
gadania się z twórcami fil-
mu. Twórcy portalu AICN 
ujawnili właśnie, że znany z 

Film „Szybcy i wściekli 7” to siódma już odsłona popularnej serii. Za reżyse-
rię odpowiada James Wan, twórca takich filmów jak „Obecność”, czy „Nazna-
czony”. Na ekranie gwiazdy poprzednich części Vin Diesel, Dwayne Johnson 
oraz Paul Walker.

serii Transporter i Porachun-
ków aktor wybrał odegranie 
roli czarnego charakteru w 
siódmej części Szybkich i 
Wściekłych. A po raz pierw-
szy będzie można zobaczyć 
go już w końcówce Szyb-
kich i Wściekłych 6!

Statham zagra brata 
Owena Shawa (Luke Evans) 
- głównego łotra z Szybkich 
i Wściekłych 6. Łatwo się 
domyślić, że w części 7 bę-
dzie szukał zemsty za to, co 
spotka jego brata w części 6.

Kalejdoskop
Wszyscy uwielbiamy 

zabawy kalejdoskopem… 
Wystarczy lekko obrócić lu-
netę, wystarczy drżenie dło-
ni, by naszym oczom ukazał 
się nowy, bajeczny widok. 
Przeznaczony wyłącznie dla 
nas – możemy być pewni, 
że nikt inny go nie powtórzy. 
„Kalejdoskop“ Andrzeja Pia-
secznego jest równie barw-
ny, zaskakujący i podobnie 
niepowtarzalny. Owszem, 
wszyscy usłyszymy te same 
piosenki, ale przecież nie takie 
same. Artysta zaproponował 
tym razem autorskie reinter-

Andrzej Piaseczny nagrał płytę z Metropole Orkest, jedną z najbardziej uzna-
nych orkiestr na świecie! Ta realizacja nie ma precedensu w historii polskiej 
muzyki rozrywkowej!

pretacje nie tylko znanych, ale 
wręcz uwielbianych utworów, 
więc każdy będzie przeżywał 
je przez pryzmat własnych 
doświadczeń, każdy doda 
do tych dźwięków brzmie-
nia osobistych sentymentów, 
skojarzeń i wzruszeń. Bo jak 
tu się nie wzruszać przy „Do 
kołyski” Dżemu, „Zanim zro-
zumiesz” Varius Manx czy 
„Liście” Heya?

Na wymienionych tytu-
łach lista nie kończy się, ale 
dopiero zaczyna. Andrzej 
Piaseczny wśpiewuje nowe 
życie również w piosenki z 

repertuaru Kayah, Myslovitz, 
Roberta Gawlińskiego i Edyty 
Bartosiewicz, przypomina też 
własne hity. Pierwszy z nich - 
„Ja (moja twarz) - to jeszcze 
czasy Mafii, drugi – „Wszyst-
ko trzeba przeżyć” – w ory-
ginale ukazał się na trzeciej 
solowej płycie artysty. Oprócz 
reinterpretacji najnowszej 
klasyki polskiej piosenki Pia-
seczny proponuje na nowym 
albumie dwie premierowe 
kompozycje, które na pewno 
równie szybko trafią do kano-
nu, co do serc fanów.

REKLAMA

Złe psy. W imię zasad
Patryk Vega to jedyny twór-
ca,  któremu udało się zdobyć 
zaufanie policjantów. Nicze-
go przed nim nie ukrywali. 
Czas, aby prawdę poznali 
wszyscy. Sławek Opala i 

Bez kompromisów. Bez skrupułów. Bez cenzury.

inni policjanci opowiadają 
o prawdziwym obliczu pol-
skiej przestępczości: mor-
derstwach, mafii, haraczach, 
świadkach koronnych, o 
przepychankach z przełożo-

nymi i metodach pracy, któ-
re mają być przede wszyst-
kim skuteczne. To książka 
o świecie twardych facetów, 
w którym granica między 
zbrodnią a prawem jest cien-
ka, ale wyraźna. Bo sprawie-
dliwość jest jedna.
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Betonowe wylewki agre-
gatem 608 577 428.

Chwilówki na dowód 
bez BIK  i komornika- 
tel. 796151919

Auto-skup całe uszko-
dzone bez opłat skorodo-
wane 505-927-959

OGŁOSZENIA
Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie 
tel. 600 086 995.
Optima Sp. z o.o.- finan-
se dla domu- zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  
w Zelowie i okolicach.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-

Zatrudnię mgr. 
farmacji-kierownika 

apteki w aptece 
w Opocznie, 

tel. 601 751 736. 

nież dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-
800-200.
WYLEWKI AGREGA-
TEM 668 327 588

Firma sprzątająca za-
trudni osoby z II grupą 
inwalidzką do sprzą-
tania basenu w Rawie 
Mazowieckiej. Zapew-
niamy: zwrot kosztów 
dojazdu, umowę o pra-
cę, stabilne zatrudnie-
nie. Tel.: 22/3292506 i 
22/3292505

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety. 

Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :

> 8 ziemniaków
> 1 kg dyni
> 0,4 kg jarmużu
> 2 cebule
> 1 por
> 3 ząbki czosnku
> bulion warzywny
> przyprawy, tj. sól, pieprz, oregano, tymianek, kminek 

mielony, papryka, gałka muszkatołowa 

Sposób przygotowania:
Do rozgrzanego w garnku bulionu dodajemy 

pokrojoną cebulę i por. Dokładnie mieszamy. Do-
dajemy obrane i pokrojone w plastry ziemniaki i 
gotujemy przez ok. 15 minut. Następnie kroimy 
w kostkę dynię i rwiemy na kawałki umyty wcze-
śniej jarmuż i łączymy ze wcześniejszymi skład-
nikami gulaszu. Gotujemy całość przez następne 
15 minut dokładnie mieszając. Gdy warzywa będą 
już miękkie, doprawiamy je rozgniecionym wcze-
śniej czosnkiem i wyżej wymienionymi przypra-
wami według swojego uznania. Mieszamy i ca-
łość jeszcze przez chwilę dusimy. Podajemy na 
gorąco. 

Gotuj z nami
Gulasz 
z dyni i jarmużu

W

AUTO MYJNIA
Adrian Szewczyk

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą

pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych

ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl tel. 517 763 147

AD-KA

Jarmuż to roślina nale-
żąca do rodziny kapustnych, 
znana już od czasów staro-
żytnych. Często nazywany 
jest kapustą liściastą lub 
bezgłową. Występuje wiele 
odmian jarmużu, które róż-
nią się kolorem liści oraz 
charakterystycznym sma-
kiem. Zbiory warzywa roz-
poczynają się późną jesienią 
i trwają przez całą zimę. 
Częścią jadalną są długie, 
ciemnozielone liście posia-
dające kędzierzawą struktu-
rę. Jest to warzywo okresu 
zimowego i należy liście 
jarmużu spożywać dopiero 
po pierwszych przymroz-
kach, gdyż po przemarznię-
ciu tracą gorzkawy posmak i 
jest w nich wówczas więcej 

Jarmuż - król zdrowych warzyw
Jarmuż jest uznawany za jedno z najzdrowszych i najbardziej odżywczych warzyw. Dostarcza organi-
zmowi świeżych witamin i soli mineralnych zimą oraz wczesną wiosną.

cukrów. Wartości odżywcze 
i właściwości zdrowotne są 
doceniane np. w Skandy-
nawii, natomiast w naszym 
kraju traktowany jest raczej 
jako roślina ozdobna. A jar-
muż jest nie tylko smaczny, 
ale również niezwykle od-
żywczy i odznacza się wła-
ściwościami zdrowotnymi. 
Jest to warzywo niskokalo-
ryczne, bogate w błonnik a 
pozbawione tłuszczu. Jar-
muż to skarbnica między in-
nymi białka, błonnika, wielu 
witamin, takich jak: A, C, 
E, K, B1 czy B2, oraz soli 
mineralnych, a zwłaszcza 
wapnia, potasu, sodu, siarki, 
magnezu, żelaza i fosforu 
oraz sulforafanu, związku o 
działaniu przeciwnowotwo-

rowym. Zawiera w swym 
składzie tak dużo żelaza, że 
często nazywany jest „nową 
wołowiną”. Jest bogaty w 
wapń w postaci łatwo przy-
swajalnej. Warto nadmienić, 
że ze wszystkich warzyw 
zawiera najwięcej wapnia, a 
nawet więcej niż jest go w 
mleku. Chroni nasz organizm 
przed osteoporozą. Dzięki 
zawartości siarki zapobiega 
łysieniu i chorobom skóry. 
Natomiast duża zawartość 
witaminy A korzystnie wpły-
wa na stan naszej cery, wło-
sów i paznokci, a także na 
wzrok. Witamina C jest od-
powiedzialna za odporność 
organizmu i prawidłowy 
metabolizm. Z kolei zawarta 
witamina K chroni organizm 

przed rakiem, wpły-
wa na stan kości oraz 
zapewnia właściwą 
krzepliwość krwi. 
Ogólnie warzywo to 
posiada właściwości 
przeciwutleniające 
i przeciwzapalne, 
działa odmładzająco, 
zmniejsza ryzyko za-
chorowania na nowo-
twory przewodu po-
karmowego, prostaty 
i płuc, obniża poziom 
cholesterolu, przez co 
zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia chorób 
układu krążenia, usu-
wa nagromadzone 
toksyny z organizmu, 
podnosi jego odpor-
ność, usprawnia prze-

mianę materii, a także chroni 
przed przeziębieniem. Na-
leży stwierdzić bez żadnych 
wątpliwości, że warto jarmuż 
jak najczęściej umieszczać w 
naszym jadłospisie. Jarmuż 
można spożywać surowy, 
gotowany najlepiej na parze 
lub zapiekany. Z liści można 
sporządzić wiele smacznych 
potraw, surówki warzywne, 
zupy, omlety, zapiekanki, ko-
tleciki jarskie i mięsne oraz 
jarmuż duszony. Polecane są 
także soki warzywne, musy 
i zielone koktajle warzyw-
no-owocowe, stanowiące 
pożywny i smaczny posiłek, 
pełen witamin i minerałów.

KK
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Test: Mercedes-Benz CLA 250 4Matic - 2.0 211 KM

REKLAMA

REKLAMA

Większy fragment tortu
Mercedes postanowił wy-

ruszyć na podbój segmentu 
kompaktowego (C). Jest to 
najsilniej obsadzony segment 
na świecie, ale marki pre-
mium jeszcze do niedawna 
nie były nim żywo zaintere-
sowane. Mercedes wprowa-
dził nową klasę A, która w 
odróżnieniu od poprzednich 
generacji jest kompaktem 
segmentu C (wiem, łatwo się 
pogubić). Kolejnym krokiem 
było zaproponowanie klien-
tom kompaktowego sedana. 
I oto jest – CLA. Samochód, 
który nie ma poprzedników, 
a rynek zweryfikuje, czy bę-
dzie miał następców.

Nadwozie CLA repre-
zentuje najnowszy język sty-
listyczny niemieckiej marki 
i wyróżnia się rekordowo ni-
skim oporem powietrza (Cx 
= 0,23). Ma to swoje plusy i 
minusy. Podczas jazdy, nie-
mal nie słyszymy szumu po-
wietrza opływającego pojazd. 

Są auta i są Mercedesy
Słusznie lub nie, ludzie patrzą na pojazdy z logotypem charakterystycznej Gwiazdy inaczej niż na wszyst-
kie inne. Mercedes wypracował sobie przez lata taką renomę, że z powodzeniem może spijać śmietankę 
przez kolejnych naście lat. I ryzykować, wprowadzając takie nowości jak model CLA.

Aerodynamiczne kształty to 
jednak także kompromis w 
zakresie ilości miejsca we-
wnątrz. O ile kierowca oraz 
pasażer przednich siedzeń 
podróżują w Mercedesie wy-
godnie, o tyle pasażerów tyl-
nych siedzisk, zaskoczy cia-
snota. Zwłaszcza nad głową, 
bo CLA to sedan stylizowany 
na coupe. Ta designerska eks-
trawagancja nadaje mu ory-
ginalności, ale też znacznie 
ogranicza funkcjonalność. 
Pozytywnie za to zaskaku-
je bagażnik – jest niewiele 
mniej pojemny niż w więk-
szej klasie C. 

C>CLA > A
Podczas testu, jak zwykle 

starałem się porównać samo-
chód z innymi produktami 
marki. Zadziwiające, że choć 
CLA ma więcej wspólnego 
z A-klasą, ja wciąż odrucho-
wo nawiązywałem raczej do 
testowanej niedawno klasy 
C. To nie przypadek. CLA 
jest o wiele solidniej wykoń-

czony i dopracowany niż A, 
zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Może chodzi tu o 
jakość montażu? Co ciekawe 
Mercedes CLA wytwarzany 
jest wyłącznie na Węgrzech, 
natomiast klasa A składana 
jest w kilku fabrykach – także 
niemieckiej i fińskiej.

Zaskoczyło mnie za to 
średnie spalanie CLA. Wynik 
oscylował w granicach 8,2 
l na 100 km. To oczywiście 
wynik dobry jak na dwulitro-
wy, turbodoładowany silnik 
benzynowy o mocy 211 KM.  
Ale… większy Mercedes 
C200 z nieco tylko słabszym 
silnikiem 2.0 184 KM w po-
dobnych warunkach spalił 
średnio 6,5 l na 100 km! 

CLA nie może być pojaz-
dem doskonałym, bo wów-
czas nikt nie zdecydowałby 
się na zakup droższego Mer-
cedesa. Do jego wad możemy 
zaliczyć z pewnością słabą, 
siedmiostopniową skrzynię 
dwusprzęgłową, która sku-
tecznie ogranicza duży po-

tencjał silnika (bardzo duży 
- 350 Nm maksymalnego 
momentu już od 1200 obr./
min.!). Nawet wymuszając 
szybki start (kick down) na 
światłach możemy przegrać 
z byle Polonezem. Skrzynia 
długo się zastanawia, dopiero 
po przekroczeniu granicy ok. 
2 500 obr./min. można w peł-
ni odkryć zalety dwulitrowej 
jednostki Mercedesa.

Przyklejony do drogi
Bazowy CLA jest sa-

mochodem przednionapę-
dowym. I tu pryska czar 
wyjątkowej klasy premium. 
Na szczęście w opcjach za 
dopłatą, dostępny jest napęd 
4MATIC. Mój test Mercede-
sa odbył się akurat w czasie, 
gdy padał śnieg, dlatego oka-
zji do sprawdzenia dołącza-
nego napędu na wszystkie 
koła było wiele. Za przeka-
zywanie momentu na koła 
odpowiada sprzęgło Haldex. 
Dzięki temu, że samochód 
jest znakomicie wyważony, 
efekt jest zadowalający. Na-
wet, gdy większa część mo-
mentu przekazywana jest na 
przednią oś, samochód trudno 
wyprowadzić z równowagi. 
Tutaj właśnie obserwujemy 
tą subtelną różnicę pomiędzy 
autami klasy wyższej, a kom-
paktami marek budżetowych. 
Testowany Mercedes wypo-
sażony był w pakiet AMG. 
Oprócz detali stylistycznych, 
zawiera on także obniżenie 
zawieszenia i 18-calowe koła 
z oponami o niskim profilu. 
Jest to rozwiązanie niedo-
stosowane do infrastruktury 
naszych dróg. Warto weń za-
inwestować tylko, jeśli samo-
chód ma służyć nam wyłącz-
nie do zabawy.

Wygodna jazda to nie 
wszystko. Mercedes oferu-
je też dobrą rozrywkę. I nie 
chodzi tu o zaawansowany 
system audio obecny na po-
kładzie, ale o swego rodzaju 
grę dla ambitnych kierow-
ców. Wskaźnik Eco, wyświe-
tla informacje o stylu naszej 
jazdy. Aby osiągnąć maksy-
malny wynik, musimy ruszać 
dynamicznie, lecz ostrożnie 
obchodzić się z pedałem 
przyspieszenia i hamować 
tylko wtedy, kiedy naprawdę 
musimy. Nagrodą jest niski 
rezultat spalania – dla więk-
szości właścicieli Mercede-
sów obojętny. Ale może za 
jakiś czas zamożni kierowcy 
będą dyskutować nie o tym, 
ile udało im się „wycisnąć” 
na autostradzie, lecz o tym, 
jak poszło im w teście eko-
-jazdy?

Okazja czy drożyzna?
CLA, jako czterodrzwio-

we coupe wciąż porówny-
wany jest do CLSa. Ja wolę 
takiego porównania uniknąć, 
bo to jednak auta z dwóch 
różnych światów, a dzieląca 
je w cenniku kwota ponad 
100 tys. zł to nie przypadek. 
Zasadnym byłoby raczej 
porównywanie CLA do tań-
szych odmian klasy C, od 
której nie dzieli go aż taka 
przepaść. Z całą pewnością 
jednak mały sedan Merce-
desa jest autem ciekawszym 
niż jego wersja kompakt. Za 
klasę A trzeba zapłacić ponad 
100 tys. zł, CLA jest jeszcze o 
kilkadziesiąt tysięcy (w zależ-
ności od wersji) droższy. Przy 
tym minimalnie tylko tańszy 
od klasy C. Którą opcję warto 
wybrać? Ehh, ciężko jest lek-
ko żyć…       Witold Hańczka

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
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Tomaszów Mazowiecki Piotrków Trybunalski

Od pewnego czasu to-
maszowscy policjanci ana-
lizowali szereg przypadków 
wyłudzeń odszkodowań 
z tytułu upozorowanych 
kolizji drogowych. Zgro-
madzony materiał dowo-
dowy wskazuje, że na cze-
le zorganizowanej grupy 
przestępczej stał 41-letni 
mieszkaniec Tomaszowa 

Wyłudzali odszkodowania
Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy wyłudzali odszkodowania ko-
munikacyjne.

Mazowieckiego. Mężczy-
zna wspólnie z innymi 
członkami szajki zawia-
damiał towarzystwa ubez-
pieczeniowe o rzekomych 
kolizjach i w ten sposób wy-
łudzał pieniądze. Policjanci 
ustalili, że grupa przestęp-
cza od 2012 r. wyłudziła co 
najmniej 55 tysięcy złotych 
odszkodowań.

41-latkowi grozi kara do 
8 lat pozbawienia wolności. 
Jego kompani, mieszkańcy 
Tomaszowa w wieku 23, 
25 i 32 lat, usłyszeli zarzuty 
udziału w grupie przestęp-
czej i wyłudzania odszko-
dowań. Liczba osób, które 
usłyszą zarzuty w tej spra-
wie może wzrosnąć.

MAT

W połowie lutego poli-
cjanci zostali powiadomie-
ni, że z terenów przemysło-
wych na łódzkim osiedlu 
Teofilów skradziono auto-
kar turystyczny. Właściciel 
sprowadził pojazd z zagrani-
cy w celu dalszej odsprzeda-
ży. Do czasu transakcji po-
zostawił autokar na jednym 
z zamkniętych placów. Nie-
stety nie zdążył go sprzedać, 
bowiem autokar został skra-
dziony. Mężczyzna wycenił 

Łódź

Ukradli autokar
Dwóch mężczyzn odpowie za kradzież autokaru turystycznego.

straty na około 50 tysięcy 
złotych. Policjanci szybko 
wpadli na trop złodziei. W 
tej sprawie zatrzymali 38- 
i 39-latka, którzy zostali 
przesłuchani i usłyszeli za-
rzuty kradzieży autokaru. 
Policji udało się także od-
zyskać skradziony autokar 
w jednej z miejscowości w 
gminie Dąbrowa Tarnowska 
w woj. małopolskim. Oka-
zało się, że nowy nabywca 
pojazdu w celu zmylenia 

organów ścigania zdążył 
już przemalować autokar 
oraz powymieniać niektóre 
elementy. Funkcjonariusze 
zatrzymali 48-letniego na-
bywcę skradzionego pojaz-
du pod zarzutem paserstwa. 
Sprawcom kradzieży grozi 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności a nabywcy pojaz-
du do 5 lat więzienia. Auto-
kar wrócił do prawowitego 
właściciela.

MAT

Policjanci pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają oko-
liczności tego tragicznego 
wypadku. Wiadomo już, że 
kierowca samochodu był 
trzeźwy.

- Ze wstępnych usta-
leń policjantów wynika, że 
35-letni kierujący samocho-
dem osobowym marki VW 
Phaeton, jadący w stronę 

Śmiertelny wypadek
27 marca 2015 r. po godzinie 22 doszło do śmiertelnego wypadku na 411 ki-
lometrze drogi krajowej nr 12. W wyniku wypadku, pieszy zginął na miejscu.

Sulejowa, potrącił pieszego 
przechodzącego przez jezd-
nię w miejscu niedozwolo-
nym, nieoświetlonym. W 
wyniku poniesionych obra-
żeń 49-letni pieszy poniósł 
śmierć na miejscu – infor-
muje mł. asp. Ilona Sidorko.

Pieszy nie posiadał ele-
mentów odblaskowych. 
Przypominamy, że od 31 

sierpnia 2014 roku każdy 
pieszy, który porusza się po 
zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym 
musi mieć odblask umiesz-
czony w sposób widoczny 
dla kierujących. Za brak ele-
mentu odblaskowego grozi 
mandat - od 20 do 500 zło-
tych.

GW

W przeciągu zaledwie 
kilku dni rawska policja, 
podczas patrolowania mia-
sta, zatrzymała kilku męż-
czyzn, którzy posiadali nar-
kotyki. 15 marca 2015 roku 
około godziny 23.30, na 
ulicy Jerozolimskiej u mło-
dego rawianina policjanci 
ujawnili 8 zawiniątek z bia-
łym proszkiem. Okazało się, 

Rawa Mazowiecka

Narkotykowa wpadka
W Rawie Mazowieckiej policjanci znaleźli u młodych mężczyzn środki odu-
rzające.

że jest to 4,5 g amfetaminy. 
Z kolei 22 marca 2015 roku 
rawscy policjanci ujawnili u 
17-latka torebkę z marihu-
aną. 17-latek wraz z kolegą 
wzbudzili zainteresowanie 
policji swoim dziwnym 
zachowaniem, bowiem na 
widok patrolującego miasto 
radiowozu zaczęli się ner-
wowo zachowywać. Pod-

czas kontroli u jednego z 
nich mundurowi ujawnili 
właśnie marihuanę.

Przypomnijmy, że za 
posiadanie środków odu-
rzających grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

MAT

Wieczorem 21 marca 
2015 roku policjanci zosta-
li poinformowani, że 8-let-
ni chłopiec chodzi po uli-
cach Radomska bez opieki. 
Funkcjonariusze ustalili, że 
dziecko przebywa w jed-
nym z hoteli w Radomsku. 
Na miejscu okazało się, że 

Radomsko

Nieodpowiedzialna matka
Kolejna pijana matka opiekowała się dzieckiem. Tym razem do zdarzenia do-
szło w Radomsku.

33-letnia matka (mieszkan-
ka powiatu poddębickiego) 
była tak zajęta spożywa-
niem alkoholu i szukaniem 
nowych znajomości, że nie 
zwracała uwagi na to, co ro-
biło jej dziecko. Policjanci 
zbadali jej stan trzeźwości 
- miała w organizmie 1,5 

promila alkoholu. 33-latka 
trafiła do policyjnej celi, 
zaś jej 8-latni syn został 
przewieziony do pogotowia 
opiekuńczego. Teraz o jego 
losie zadecyduje sąd rodzin-
ny.

MAT

24 marca br. mundurowi 
z opoczyńskiej drogówki 
zatrzymali dwóch pijanych 
kierowców jednośladów. 
Pijany rowerzysta może 
stać się powodem bardzo 
poważnych wypadków. Po-
licja w związku z tym ape-
luje o rozwagę. Praktycznie 
każdego dnia policjanci 

Opoczno

Pijani rowerzyści
Funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch pijanych rowerzystów.

udaremniają dalszą jazdę 
nietrzeźwym rowerzystom. 
Jak informuje opoczyńska 
policja, nietrzeźwy rowe-
rzysta stwarza realne zagro-
żenie nie tylko dla siebie, 
ale także dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. 
Taki uczestnik ruchu jest 
bardzo często nieprzewi-

dywalny szczególnie przy 
manewrze wyprzedzania. 
Kierowcy bardzo często, by 
uniknąć kolizji z nietrzeź-
wym rowerzystą mogą np. 
wjechać do rowu czy ude-
rzyć w drzewo.

GW
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Baran  21.03 – 
20.04

Odniesiesz suk-
ces, zdobędziesz 

satysfakcję i uznanie otocze-
nia, ale musisz odważniej 
działać i otworzyć się dla in-
nych. Skromność, choć jest 
niewątpliwie zaletą człowie-
ka, nie zawsze popłaca.

Ostatnio nie masz czasu 
na trochę przyjemności i to 
jest błąd. Zorganizuj np. uro-
czystość rodzinną lub spotka-
nie towarzyskie.

Byk  21.04 – 20.05
Wszystko może 

się zdarzyć, więc 
trzymaj palec na 
pulsie. Nadchodzą-

ce ciepłe i dłuższe dni spowo-
dują przypływ energii i siły, a 
tym samym lepsze samopo-
czucie. Wszystko zmierza ku 
lepszemu. Ogranicz zbędne 
wydatki.

 

Bliźnięta  21.05 – 21.06
W ostatnim 

okresie tracisz zbyt 
dużo czasu na co-
dzienne obowiązki. 

Może należy je inaczej zorga-
nizować, aby wygospodaro-

wać kilka dni na wypoczy-
nek. Zmęczenie nie pozwala 
ci wydajnie pracować i od-
powiednio zarabiać.

 

Rak 22.06 – 22.07
Przed tobą 

niewykluczone 
kłopoty natury 
materialnej. Mu-

sisz przyłożyć się bardziej 
do wykonywania obowiąz-
ków zawodowych, bo nic 
ci nie przyjdzie łatwo i bez 
problemów. Zadbaj o swoje 
zdrowie.

Lew  23.07 – 23.08  
Dzięki korzystnym 

wpływom gwiazd znaj-
dziesz wyjście z 
każdej trudnej sytu-
acji. Co nie znaczy, 
że nie należy bezwzględnie 
zachować zdrowy rozsądek 
i kontrolować swoje wydat-
ki, aby nie popaść w poważ-
ne finansowe tarapaty.

  

Panna  24.08 – 23.09
Twoja intuicja podpowie 

ci, jak wykorzystać 
nadarzającą się 
szansę na zmiany 
w sferze zawodo-

wej. Oczywiście przydadzą 

się dobre kontakty z do-
świadczonymi ludźmi. Uni-
kaj  nieporozumień z życio-
wym partnerem. 

Waga  24.09 -23.10
Nie przyjmuj na siebie 

zbyt dużo obowiązków, 
bo im nie podołasz. 
Mierz siły na za-
miary. Pomoc naj-
bliższych okaże się 

nieocenioną. W sprawach 
finansowych szansa na wyj-
ście z kłopotów. Los się do 
ciebie uśmiechnie.  

Skorpion  24.10 – 22.11
Spójrz na pewne spra-

wy z optymizmem i nie 
obarczaj swoich 
bliskich każdymi 
niepowodzeniami.   
Z pewnością ta zła 

passa wkrótce minie. Na ho-
ryzoncie obiecująca znajo-
mość, która być może zago-
ści w twym sercu na dłużej.

Strzelec  23.11 – 21.12
Nie przyspieszaj tempa 

w realizacji swoich zamie-
rzeń. Od twojej postawy 

bardzo wiele za-
leży. Warto na 
spokojnie ana-
lizować podjęte 

przedsięwzięcia. Szczegól-
ną ostrożność zachowaj w 

sprawach finansowych.  
 

Koziorożec  22.12 – 20.01
Dobra atmosfera w pra-

cy sprawi, że z przyjemno-
ścią zajmiesz się swoimi 
obowiązkami. Ponadto   

ucieszy cię premia 
lub awans. Czeka 
cię sporo wydat-
ków, ale ogólnie 

wszystkie zakupy okażą się 
wyjątkowo udane.

Wodnik  21.01 – 19.02
Pomóż szczęściu a two-

je marzenia staną się rze-
czywistością. Z nadejściem 
wiosny poczujesz przypływ 

nowych sił, po-
prawę zdrowia 
oraz optymistycz-
nie spojrzysz na 

trudy codziennego życia.   
W finansach dobra passa.
 

Ryby  20.02 – 20.03
Będzie wiele okazji, by 

wykazać się swoimi umie-
jętnościami w różnych dzie-
dzinach i mieć z tego tytułu 
dużo satysfakcji. Wykorzy-

staj każdą wolną 
chwilę na aktyw-
ność fizyczną, a 
twój organizm 

szybko się zregeneruje.
Wróżka Amanda

Rozrywka
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Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje 
przed robotnikami i mówi:

- Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie: budujemy 
solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów. 
Budujemy najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie.

- A co to będzie? - pyta się jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień.

  

Policja zatrzymuje pijanego kierowcę:
- Jak pan mógł w takim stanie wsiąść do samochodu?

- Koledzy pomogli.

  

Mąż zdradza żonę z kochanką.
Po nie lada wyczynach ubiera się i polewa alkoholem, 

aby żona nie poczuła zapachu perfum kochanki.
Gdy wchodzi do domu żona od razu go bije mówiąc: 

Myślisz, że jak się spryskałeś perfumami to wódki nie 
wyczuję?

  

Jasiu wraca ze szkoły a tata do niego mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze od domu?

- Nie martw się tato, tym razem przyczepiłem kartkę z 
naszym adresem.
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państwo
z Lilon-

gwe
zbójec-

two

stolica
nad rz.

Manzan-
res

miasto
Rumcaj-

sa

kluczo-
wy w
aferze
Rywina

Wyspy
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towaru

imię
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