
Wieści
Gazeta Regionalna 21

.0
4-

08
.0

5 
20

15
 r.

Eg
ze

m
pl

ar
z b

ez
pł

at
ny

Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, 
Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny

W
yd

an
ie

 A

ISSN 2300-7516

Łó
dź

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45 1989 r.

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

Energooszczędne 
domy 

kanadyjskie 
w trzy miesiące

tel. 501 242 798 
www.kanadyjski.com

Minęło 100 dni odkąd 
objęła Pani funkcję Pre-
zydenta Miasta Bełcha-
towa. Co udało się Pani 
przez ten czas zrealizo-
wać?

To był bardzo inten-
sywny i twórczy okres. 
Trudno jest mówić o tym, 
co już się udało osiągnąć, 
bo tak naprawdę od wy-
borów minęły dopiero 
cztery miesiące. W tym 
czasie musiałam się za-
poznać z zasadami funk-
cjonowania i organizacją 
pracy Urzędu Miasta oraz 
ze specyfiką miejskich  
spółek.  Proszę pamiętać 
także o tym, że budżet, na 
którym obecnie pracuje-
my, to budżet, opracowa-

100 dni rządów 
Marioli Czechowskiej

Bełchatów

ny przez poprzednią ekipę 
rządzącą. W budżecie tym 
przewidziane są również 
długoletnie inwestycje, 
które będziemy nadal 
realizować. Niewielkie 
zmiany, oczywiście zo-
stały już przeze mnie 
wprowadzone. Ale my-
ślę, że tak naprawdę wraz  
z projektowaniem budże-
tu na 2016 rok i kolej-
ne lata, będziemy mogli 
wprowadzać zamierzo-
ne inwestycje dotyczące 
Bełchatowa, które zosta-
ły przewidziane w moim 
programie wyborczym. 
Założenia mojego pro-
gramu, będą realizowane 
systematycznie i skutecz-
nie przez cały okres mojej 
kadencji.

Szerzej na str. 8.

Piotrków Trybunalski
Wizyta Magdaleny Ogórek
Magdalena Ogórek spotkała się 2 kwietnia z mieszkańcami ziemi piotrkow-
skiej, radomszczańskiej i bełchatowskiej, mediami oraz członkami SLD. Kan-
dydatce na urząd prezydenta RP towarzyszyli posłowie: Artur Ostrowski, 
Dariusz Joński i Marek Domaracki oraz rzecznik sztabu wyborczego Tomasz 
Kalita. Szerzej na str. 9.

Łódź

Napad na kantor
Zagadka napadu na kantor została rozwiązana. Policja zatrzymała w tej 
sprawie dwóch mężczyzn. Szerzej na str. 14.

Radomsko
Wzrośnie
czynsz
Od 1 sierpnia br. wzro-
śnie stawka bazowa 
czynszu, która obowią-
zywać będzie w miej-
skich zasobach miesz-
kaniowych.
       Str. 2.

Tomaszów 
Mazowiecki
Pijany 
kierowca 
wjechał 
w budynek
44-latek mając w orga-
nizmie 2,4 promile alko-
holu wjechał samocho-
dem w budynek. 

Str. 2.

Rawa 
Mazowiecka
Zdewastował 
samochód 
bo nie dostał 
pieniędzy
Rawscy policjanci za-
trzymali 18-latka, który 
w odwecie za odmo-
wę wydania pieniędzy 
zniszczył samochód. 

Str. 14.

Łódź
W lipcu 
Festiwal 
Kolorów
11 lipca odbędzie się w 
Łodzi Festiwal Kolorów 
2015. W Łodzi będzie to 
już druga edycja tego 
festiwalu.       Str. 6.
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Zakład produkują-
cy stelaże gięte do mebli 
sypialnianych oraz hale 
magazynowe powstanie   
w Żłobnicy na działce  
o powierzchni 1,93 ha. In-
westycja ma być prowa-
dzona etapowo. Ostatecznie 
prace mają zostać zakoń-
czone w 2020 roku. Wartość 
inwestycji szacuje się na 
12 mln zł. W zakładzie za-
trudnienie znajdzie 40 osób,  

Kleszczów

Nowy 
zakład 
produkcyjny
W Żłobnicy powstanie nowy zakład produkcyjny 
firmy Entro.

z czego przynajmniej po-
łowę mają stanowić miesz-
kańcy gminy Kleszczów.

Przypomnijmy, że fir-
ma ZPHU Entro Sławomir 
Kaźmierczak, prowadzi od 
2008 roku na terenie gminy 
Kleszczów działalność go-
spodarczą w branży meblar-
skiej, a teraz zainwestuje na 
terenie strefy przemysłowej 
w Żłobnicy. 

REKLAMA

REKLAMA

Jest to z pewnością 
dobra wiadomość dla 
mieszkańców Piotrko-
wa Trybunalskiego, jak 
i kierowców przejeżdża-
jących przez to miasto. 
Jak deklarują wykonaw-
cy, cała inwestycja, łącz-
nie z oznakowaniem po-
ziomym, ma potrwać do 
końca kwietnia. Przypo-
mnijmy, że przebudowa 

Piotrków Trybunalski

Końcówka remontu 
ul. Wojska Polskiego
Jak informuje piotrkowski magistrat, przebudowa 
ulicy Wojska Polskiego zakończy się trzy miesiące 
wcześniej niż pierwotnie planowano.

ulicy Wojska Polskiego 
jest prowadzona na odcin-
ku od ul. Toruńskiej do ul. 
POW. Na całym odcinku 
wykonano już wszystkie 
prace ziemne, a obecnie 
układane są nowe krawęż-
niki. Następnym etapem 
będzie wylewanie trzech 
warstw asfaltu.

GW

Do tej pory obowiązu-
jąca w Radomsku stawka 
bazowa wynosiła 1,82 zł, 
od sierpnia wzrośnie o 50 
groszy i wyniesie 2,32 zł. 
Dla porównania stawka ta 
wynosi w okolicznych mia-
stach:

- w Opocznie - 3,30 zł,
- w Piotrkowie Trybu-

nalskim - 3,70 zł,
- w Wieluniu – 3,80 zł,
- w Bełchatowie – 3,90 zł,
- w Zduńskiej Woli – 4,00 zł.
Średni koszt utrzymania 

metra kwadratowego lo-
kalu mieszkalnego to oko-
ło 4 zł. – Przy dotychczas 
obowiązujących czynszach 

Radomsko

Wzrośnie czynsz
Od 1 sierpnia br. wzrośnie stawka bazowa czyn-
szu, która obowiązywać będzie w miejskich zaso-
bach mieszkaniowych.

dokładaliśmy do utrzyma-
nia mieszkań z dochodów 
z innej działalności, m.in. 
z lokali użytkowych i miej-
skiej targowicy – wyjaśnia 
Arkadiusz Gaik, prezes TBS 
w Radomsku. Podwyższe-
nie stawki czynszu wynika 
z zaleceń Najwyższej Izby 
Kontroli.

Stawka czynszu dla lo-
kali socjalnych nie zmieni 
się i będzie nadal wynosić 
59 groszy za metr kwadra-
towy.

MAT na podst. UM Ra-
domska

11 kwietnia br. w nocy 
w Petrynowie 44-letni 
mieszkaniec Łodzi kieru-
jąc seatem leonem wjechał 
w ogrodzenie. Mężczyzna 
uszkodził płot, bramę wjaz-
dową, elewację budynku, 
drzwi wejściowe, bramę 
garażową. Okazało się, że 
kierowca miał 2,4 promi-

Tomaszów Mazowiecki
Pijany kierowca 
wjechał w budynek
44-latek mając w organizmie 2,4 promile alkoholu 
wjechał samochodem w budynek. 

la alkoholu w organizmie. 
Wartość strat nie została 
jeszcze oszacowana. 44-la-
tek odpowie za kolizję, któ-
rą spowodował będąc w sta-
nie nietrzeźwości. Grozi mu 
do 2 lat więzienia. Sprawę 
prowadzą policjanci z To-
maszowa Mazowieckiego. 

MAT

Według wstępnych da-
nych GUS, eksport towarów 
z Polski w 2014 r. wzrósł  
o 5,2 proc., osiągając wartość 
163,1 mld euro. Inaczej niż  
w poprzednich latach, zdecy-
dowanie lepsze wyniki ekspor-
tu osiągnięto z rynkami rozwi-
niętymi gospodarczo (wzrost 
o 7,7 proc., do ok. 136,8 mld 
euro) niż z rynkami rozwija-
jącymi się. Jednocześnie nad-
wyżka obrotów z tymi rynkami 
osiągnęła 28,4 mld euro, czyli 
powiększyła się o 5 mld euro. 

Handel zagraniczny
Eksport w Polsce w 2014 r. wzrósł o 5,2 proc., zaś 
import o 5,5 proc.

W przekroju towarowym 
w 2014 r. najszybciej zwięk-
szył się eksport wyrobów 
przemysłu lekkiego (o 11,8 
proc.). Relatywnie szybko 
rósł także wywóz wyrobów 
elektromaszynowych (o 6,3 
proc.) oraz wyrobów przemy-
słu drzewno-papierniczego  
(o 6,7 proc.). 

Natomiast import towa-
rów w 2014 r. wyniósł 165,6 
mld euro i był o 5,5 proc. wyż-
szy niż w roku 2013.

Źródło MG
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- Stawiamy na szkol-
nictwo zawodowe, chce-
my zagwarantować mło-
dym ludziom dobry start  
w przyszłość – mówi Wal-
demar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski.  
- Dlatego dzięki powstaniu 
takiego profilu i współpra-
cy ze szpitalem, młodzież 
będzie miała szansę zwery-
fikować praktycznie swo-
ją wiedzę i wyobrażenia 
odnośnie pracy w jednost-
kach służby zdrowia. Wy-
bierając kierunek studiów 
będą już wiedzieli, czy za-
mierzają swoją zawodową 
karierę związać właśnie  
z tym kierunkiem. Poro-
zumienie szkoły ze szpita-
lem jest kolejnym etapem 
wzmacniania naszej oferty 
edukacyjnej i poszerzania 
horyzontów odnośnie ryn-
ku pracy w przyszłości.

Porozumienie szkoły  
z szpitalem określa zasady 
współpracy, której celem 
jest poszerzenie oferty edu-
kacyjnej dla absolwentów 
gimnazjów poprzez za-
pewnienie uczniom warun-
ków i możliwości kontynu-
owania nauki w „klasach 
medycznych” IV Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Bełchatowie. Szpital zo-

Przyszłość w zawodzie. 
Powstaje klasa medyczna

Bełchatów

15 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie 
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3, reprezentowanym przez dyrektora Piotra Mielczarka, 
a Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, reprezentowa-
nym przez dyrektora Mirosława Leszczyńskiego. ZSP nr 3 zamierza utworzyć 
nowy kierunek: medyczny, stąd podpisanie umowy ze szpitalem. Umowę pa-
rafował również Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. Powiat jest 
organem prowadzącym dla ZSP nr 3.

bowiązuje się - w każdym 
roku trwania niniejszego 
porozumienia – do: objęcia 
patronatem prowadzonych  
w IV Liceum Ogólnokształ-
cącym klas medycznych, 
wyznaczenia wykładowców 
realizujących uzgodniony 
między stronami program 
nauczania oraz stworzenia 
warunków umożliwiają-
cych przeprowadzenie zajęć 
w wymiarze jednej godzi-
ny tygodniowo dla każdej 
klasy medycznej, w miarę 
możliwości udostępnić wła-
sną bazę lokalową, niezbęd-
ną do realizacji programu 
kształcenia uczniów, w tym 
do realizacji zajęć specjali-
stycznych. Strony porozu-
mienia zgodnie deklarują 
ponadto współdziałanie  
w doraźnych oraz cyklicz-
nych przedsięwzięciach 
edukacyjnych i naukowych.

- Propozycja współpra-
cy jest doskonałym pomy-
słem. Od dłuższego czasu 
sygnalizujemy, że w naj-
bliższych latach będziemy 
przyjmować do pracy pie-
lęgniarki, położne, personel 
medyczny, i nie dwie, trzy 
osoby, ale dziesiątki osób – 
mówi Mirosław Leszczyń-
ski, dyrektor Szpitala Woje-
wódzkiego w Bełchatowie. 

- Uczniom klasy o profilu 
medycznym podczas prak-
tyk będziemy pokazywać 
szpital od podszewki, przez 
pryzmat pracy na różnych 
stanowiskach, od sprzątacz-
ki, przez położną, rehabili-
tanta, aż po lekarza. Myślę, 
że taki bezpośredni kontakt 
zweryfikuje wyobrażenia  
o pracy w służbie zdrowia.

- Mam nadzieję, że od 
września znajdziemy wielu 
chętnych do nauki na tym 
kierunku – mówi Piotr Miel-
czarek, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 3 w Bełchatowie.  
- W klasie medycznej będą 
zajęcia dodatkowe prowa-
dzone przez pracowników 
szpitala, które wprowadzać 
będą w pracę konkretnych 
oddziałów jednostki służ-
by zdrowia. Zaczynamy 
ten projekt, bo widzimy 
perspektywę pracy dla na-
szych absolwentów, ponie-
waż po ukończeniu naszej 
szkoły można dalej kształ-
cić się w tym kierunku na 
studiach, aby po ich za-
kończeniu bez większych 
problemów znaleźć pracę. 

PJ

W nagrodzonym bu-
dynku, przy ul. Stronczyń-
skiego 1, mieści się szkoła 
i przedszkole sióstr Domini-
kanek. Nagrodą za pierwsze 
miejsce było 20 tys. zł. 

Na drugim miejscu skla-
syfikowano budynek przy 
ul. Słowackiego 40, którego 
właściciel został uhonoro-
wany kwotą 18 tys. zło-
tych. Najniższe miejsce na 
podium zajął budynek przy 
ul. Narutowicza 18a (15 tys. 
zł). Czwarta lokata przypa-
dła kamienicy przy ulicy 
Garncarskiej 26 (12 tys. zł.). 
Ostatnią nagrodę przyznano 
za remont budynku przy uli-
cy Wojska Polskiego 95 (10 
tys. zł). 

Oprócz nagród finan-
sowych właściciele zwy-
cięskich kamienic otrzy-
mali także pamiątkowe 
tablice, które wręczył pre-
zydent Krzysztof Chojniak. 
- Samorząd wydaje wiele 
pieniędzy publicznych na 
poprawę wizerunku mia-
sta. Jednak osiągnięcie tak 
szybkich efektów nie by-
łoby możliwe gdyby nie 
działania właścicieli pry-

Nagrodzono 
najpiękniejszą 
elewację
Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą elewację w Piotrkowie Trybu-
nalskim zdobył Rektorat Kościoła Panien Dominikanek. 

watnych kamienic - zazna-
czył prezydent i wyliczył, 
że we wszystkich edycjach 
konkursu zgłoszono 36 ka-
mienic, a nagrodzono 28 
na łączną kwotę 367 tys. zł. 
- Dziękuję za ten Państwa 
wysiłek. Dbając o własne 
budynki, tym samym dbacie 

o estetykę naszej małej Oj-
czyzny – podsumował.

Wręczenie nagród od-
było się 8 kwietnia br.  
w Ośrodku Działań Arty-
stycznych. 

Była to już siódma edy-
cja tego konkursu. 

MAT

Piotrków Trybunalski
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Bełchatów

Walka o utrzymanie
Nowy trener bełchato-

wian otrzymał od włodarzy 
klubu zadanie bezpiecz-
nego utrzymania drużyny  
w Ekstraklasie. Wyniki 
GKS-u nie były w ostatnich 
tygodniach najlepsze. Winą 
za ostatnie niepowodzenia 
obarczono dotychczasowe-
go trenera Kamila Kieresia, 
którego warsztat trenerski 
mimo wszystko bardzo sobie  
w Bełchatowie ceniono. 
Mimo nie najlepszej koń-
cówki rundy jesiennej 
postanowiono, iż szkole-
niowiec przepracuje z ze-
społem okres przygoto-
wawczy i będzie walczył 
o jak najwyższą pozycję  
w lidze na wiosnę. Pod-
opieczni Kieresia zaliczyli 
jednak falstart, który skut-
kował spadkiem w dolne re-
jony ligowej tabeli. Pięć po-
rażek w sześciu wiosennych 
meczach zmusiło działaczy 
do poszukania na ławce tre-
nerskiej innych rozwiązań. 
Wybór padł na Marka Zuba, 
który w Bełchatowie już pra-
cował 8 lat temu, ale w roli 
drugiego trenera. Był to do-
bry okres zarówno dla szko-
leniowca jak i klubu, który 
święcił wówczas największe 
sukcesy w swojej historii. 
Asystent ówczesnego trene-
ra Oresta Lenczyka walnie 
przyczynił się do jedynego 
w historii wicemistrzostwa 

Marek Zub w GKS Bełchatów
Marek Zub został nowym trenerem GKS-u Bełchatów. 51-letni szkoleniowiec 
związał się z „Brunatnymi” umową do końca bieżącego sezonu z opcją prze-
dłużenia na kolejny rok. Na stanowisku pierwszego trenera zastąpił Kamila 
Kieresia.

Polski dla GKS-u Bełcha-
tów.

Trener bez charyzmy
Pochodzący z Tomaszo-

wa Lubelskiego szkolenio-
wiec w przeszłości był pił-
karzem, ale oszałamiającej 
kariery nie zrobił. Przygodę 
w roli zawodnika zakończył 
zresztą dość szybko, gdyż 
w wieku 26 lat. Występo-
wał m.in. w: Hetmanie Za-
mość, Igloopolu Dębica, FC 
Piaseczno, Polonii Warsza-
wa oraz belgijskim Lorrain 
Arlon. Na początku swojej 
kariery trenerskiej próbował 
swoich sił m.in. w Okęciu 
Warszawa, Mazowszu Gró-
jec, KS Łomianki, Świcie 
Nowy Dwór Mazowiecki.  
W 2006 roku został asy-
stentem Oresta Lenczyka  
w GKS-ie Bełchatów. Do-
bra praca w drużynie, która 
została wicemistrzem kraju 
wzbudziła zainteresowanie 
ze strony Widzewa Łódź, 
który zwolnił wówczas ze 
stanowiska trenera Michała 
Probierza. Zwolennikiem 
Marka Zuba w łódzkim klu-
bie był właściciel Widzewa, 
Sylwester Cacek. Mimo, iż 
nowy szkoleniowiec łodzian 
miał dużo czasu na wpro-
wadzenie swoich zmian  
w zespole, zupełnie sobie 
nie poradził. Punktów zdo-
bywał niewiele a drużyna  
na boisku prezentowała się 
bardzo słabo. Widzew zaczął 
staczać się po równi pochy-

łej, aż w końcu w oczy zaj-
rzało mu widmo spadku. Na 
domiar złego, za kadencji 
trenera Zuba, widzewiacy 
przegrali pierwszy od 11 lat 
mecz derbowy z ŁKS-em. 
Media oraz kibice zarzu-
cali szkoleniowcowi brak 
charyzmy. Trener Zub nie 
wyrażał swoich emocji zbyt 
dosadnie, nie podpowiadał 
w zbyt energiczny sposób 
swoim podopiecznym przy 
linii bocznej. Poziom, jaki 
prezentował czterokrotny 
mistrz Polski pozostawiał 
wiele do życzenia a kibice 
na trybunach dość dosad-
nie dawali do zrozumienia, 
iż nie podoba im się to, co 
dzieje się z klubem. Po kom-
promitującym meczu z Polo-
nią Bytom w Łodzi, Marek 
Zub przestał być trenerem 
łodzian. Do końca pozosta-
ły cztery mecze, ale Widze-
wowi nie udało się utrzymać  
w Ekstraklasie. Przez kolejne 
niemal dwa lata piastował w 
Widzewie funkcję dyrektora 
sportowego. Wyniki Widze-
wa znacznie się wówczas po-
lepszyły. Grający na zapleczu 
Ekstraklasy Widzew wygry-
wał właściwie wszystko a do 
drużyny zaczęli przychodzić 
bardzo wartościowi zawodni-
cy. To w tym okresie kontrak-
ty z łodzianami podpisywali 
Marcin Robak, Maciej Miel-
carz, Darvydas Šernas, Dudu 
Paraiba, Jarosław Bieniuk 
czy Krzysztof Ostrowski. REKLAMA

DACHY

PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

DACHYDACHY
HURTOWNIA

  8% materiał + usługa VAT

 GONTY BITUMICZNE
   BLACHODACHÓWKA
      DACHÓWKA
         RYNNY
            TARCICA BUDOWLANA
               AKCESORIA
                 USŁUGI DEKARSKIE
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Sukcesy na Litwie
Po tym, jak ostatecznie 

pożegnał się z Widzewem, 
pracował w drużynie Polo-
nii Warszawa. Był tam asy-
stentem pierwszego trenera.  
W 2012 roku nowy selek-
cjoner reprezentacji Polski 
Waldemar Fornalik zapropo-
nował szkoleniowcowi pracę 
jako asystent w budowanym 
przez niego sztabie szkole-
niowym. Trener Zub chciał 
jednak tworzyć inną histo-
rię, czuł głód cotygodnio-
wej walki o ligowe punkty. 
Przyjął posadę pierwszego 

trenera litewskiego Žalgirisu 
Wilno. Za wschodnią granicą 
szkoleniowiec pokazał swój 
prawdziwy kunszt. Niemal 
od razu jego nazwisko za-
częło być rozpoznawalne na 
Litwie. W pierwszym roku 
swojej pracy zdobył ze swo-
ją drużyną wicemistrzostwo 
kraju. W kolejnych dwóch 
sezonach jego drużyna nie 
dała szans nikomu i dwa razy 
sięgnęła po mistrzostwo. Za 
kadencji polskiego szkole-
niowca Žalgiris zdobył tak-
że trzykrotnie puchar kraju. 
51-letni szkoleniowiec trak-

towany był w Wilnie jak ktoś 
wyjątkowy a piłkarze mając 
na względzie pracę, jaką wy-
konał dla drużyny, podrzuca-
li swojego opiekuna na środ-
ku boiska jak prawdziwego 
ojca sukcesu. Litwini oszale-
li ze szczęścia również pod-
czas rozgrywek Ligi Europy. 
Z polskim szkoleniowcem 
na ławce trenerskiej drużyna 
z Wilna w 2013 roku pierw-
szy raz w historii awansowa-
ła do fazy play-off. Najpierw 
jednak w dwumeczu okazała 
się lepsza od Lecha Poznań. 

Damian Rybusiewicz
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Sinuspax Zatoki, nieżyt nosa.
Dla rodosłych i dla dzieci!

UDROŻNIJ ZATOKI!
NATURALNIE, BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE
Wspomagająco w leczeniu nieżytów nosa i alergicznych nieżytów 
nosa. Pomaga przy ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz  
w wyniku reakcji alergicznej lub autoimmunologicznej.

dla dorosłych i dzieciSinuspax
już od 6 roku życia!

Przeciwwskazania: w przypadku ciąży, karmienia piersią oraz małych dzieci należy skonsultować się z lekarzem.
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Podmiot odpowiedzialny: LABORATOIRES LEHNING
Wyłączny dystrybutor w Polsce: RUSTIKA Sp. z o.o., Tel.: 22 621 19 74, 605 390 555, www.lehning.pl

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.

Zatoki stanowią przestrze-
nie powietrzne znajdujące się 
obok jamy nosowej, z którą są 
połączone wąskim przewodem. 
Błona śluzowa zatok przyno-
sowych to przedłużenie błony 
śluzowej nosa. W związku  
z powyższym, często zapalenie 
zatok jest chorobą przebiegają-
cą jednocześnie z zapaleniem 
śluzówki nosa. Wyróżniamy 
zatoki czołowe, szczękowe, 
klinowe oraz komórki sitowe 
przednie i tylne. Zatoki pełnią 
w naszym organizmie ważną 
rolę. Przede wszystkim zapew-
niają ochronę cieplną i mecha-
niczną oczodołów i mózgu 
oraz zwiększają wytrzymałość 
kości twarzoczaszki. Poza tym 
uczestniczą w emisji głosu 
oraz przewodzeniu i odbieraniu 
dźwięków. Ponadto oczyszcza-

ją, nawilżają i ogrzewają wdy-
chane przez nas powietrze.

Przyczyną zapaleń zatok 
przynosowych u osób doro-
słych są najczęściej wirusy. Do 
zakażenia dochodzi najczęściej 
bezpośrednio przez błonę śluzo-
wą jamy nosowej, ale może tak-
że dochodzić  na drodze krwio-
pochodnej lub zębopochodnej. 
Wirusy powodują z reguły 
łagodny przebieg tej choroby. 
Może jednak mieć miejsce za-
każenie pochodzenia grzybi-
czego lub bakteryjnego, gdzie 
dominują między innymi pa-
ciorkowce i gronkowce. Zapa-
lenie zatok najczęściej objawia 
się wydzieliną śluzowo-ropną 
z nosa i przedłużającymi się 
dolegliwościami, charaktery-
stycznymi przy przeziębieniach. 
Możemy także odczuwać ból 

zatok spowodowany zmianą  
w nich ciśnienia. Powstaje bo-
lesny obrzęk i rozwija się stan 

Zapalenie zatok
Zatoki oprócz nosa pełnią funkcję mechanizmu filtrującego. W przypadku zainfekowania organizmu człowieka, produkują one duże ilości śluzu, w celu po-
zbycia się bakterii. Wówczas mamy do czynienia z zapaleniem zatok, które może być krótkotrwałe lub chroniczne.

zapalny. Wskutek zaniedbań ze 
strony chorego, dochodzi do na-
gromadzenia się starego śluzu  

w zatokach, stanowiącego  
w przypadku infekcji odpo-
wiednią pożywkę dla bakte-

rii. Zalegająca wydzielina lub 
spływająca po tylnej ścianie 
gardła wywołuje u nas kaszel, 
ból gardła, głowy, oczodołów, 
czoła a także jest przyczyną 
osłabionego smaku, zaburze-
nia powonienia i pogorszone-
go samopoczucia. Natomiast  
w  niektórych przypadkach nie-
bezpieczne przewlekłe zapale-
nie zatok objawia się polipami 
zatok, które mogą nawet wypeł-
nić jamy nosowe.  

Leczenie ich z reguły pole-
ga na chirurgicznym zabiegu, 
mającym na celu poszerzenie 
naturalnego ujścia oraz usunię-
ciu chorobowo zmienionej bło-
ny śluzowej zatoki. Stosowane 
są również antybiotyki, leki ob-
kurczające błonę śluzową oraz 
leki, które rozrzedzają wydzie-
linę w nosie i zatokach.          KK

REKLAMA
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W okresie zimowym 
większość wolnego czasu 
spędzaliśmy w zamkniętych 
pomieszczeniach  na błogim 
lenistwie. Nic więc dziw-
nego, że odczuwamy zmę-
czenie i dostajemy zadyszki 
nawet przy wchodzeniu po 
schodach. Waga ciała też po-
zostawia wiele do życzenia. 
Przyszedł najwyższy czas, 
aby wreszcie wyjść z domu. 
W powietrzu pachnie wiosną, 
dni coraz dłuższe i tempera-
tura powietrza rośnie. Nieste-
ty, większość z nas zapomina   
o tym, że  aktywny wypoczy-
nek odgrywa w naszym życiu 
ogromną rolę. I zamiast sie-
dzieć przed telewizorem i ob-
jadać się smakołykami, warto 
zmobilizować się  do systema-
tycznej aktywności ruchowej. 
Siedzący tryb życia wpływa    
niekorzystnie zarówno na na-
sze samopoczucie, ale także  
i na naszą kondycję. Nato-
miast osoby prowadzące ak-
tywny tryb życia są nie tylko 
szczuplejsze, ale również od-
znaczają się większą spraw-
nością fizyczną i są zdrowsze. 
Szczególnie korzystny wpływ 
na nasze zdrowie ma ruch na 
świeżym powietrzu. Dobro-
czynnie działa między innymi 
na układ oddechowy, krążenia 
oraz na prawidłowy rozwój 
układu kostnego i mięśnio-
wo-stawowego. Wzrasta tak-
że wytrzymałość organizmu. 
Podczas wysiłku fizycznego 
nasz organizm wolniej się mę-
czy i dłużej zachowuje siły. 
Poza tym, dzięki lepszemu 
dotlenieniu mózgu, osoby ta-
kie odznaczają się lepszą pa-
mięcią i koncentracją. Każdy 
z nas powinien wybrać taką 
formę aktywności fizycznej, 
która będzie odpowiednia dla 

Ruch to zdrowie
Aktywność fizyczna to niewątpliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób za-
pobiegania wielu chorobom. Szczególnie na nasze zdrowie korzystnie wpły-
wa ruch na świeżym powietrzu. 

naszego temperamentu i za-
interesowań, którą po prostu 
lubimy. Możliwości jest na-
prawdę wiele. Możemy bie-
gać, jeździć na rowerze lub 
rolkach, spacerować, tańczyć 
czy pływać.  Jeśli nie lubimy 
pływać, nie zmuszajmy się do 
chodzenia na basen. Badania 
naukowców potwierdzają, że 
już kilka minut intensywnych 
ćwiczeń powoduje wydzie-
lanie się endorfiny, czyli hor-
monu szczęścia. Chodzi o to, 
żeby wykonywane ćwiczenia 
nie były dla nas udręką, lecz 
sprawiały nam prawdziwą 
przyjemność. Ostatnio w mo-
dzie są także spacery z kijkami 
czyli nordic walking. Podczas 
nordic walking czynny udział 
biorą nie tylko nogi, biodra, 
ale także górna część naszego 
ciała tj. ręce, ramiona, obręcz 
barkowa, mięśnie klatki pier-
siowej oraz cały kręgosłup. 
Przy regularnym uprawianiu 
nordic walking poprawia się 
kondycja  organizmu oraz roz-
wijają się poszczególne mię-

śnie ciała. W trakcie takiego 
marszu czynnie uczestniczy 
ok. 90% naszych mięśni. 

 Natomiast dla do-
matorów dobrym rozwiąza-
niem jest zakup np. roweru 
treningowego, steppera bądź 
bieżni. Dzięki takim  rozwią-
zaniom będą mogli również 
zadbać o kondycję i sylwet-
kę, nawet nie wychodząc  
z domu. Jednak warto zazna-
czyć, że nie każdy z nas ma 
w sobie tyle samodyscypliny, 
aby samemu systematycznie 
ćwiczyć. Dlatego dobrym 
rozwiązaniem są ćwiczenia 
grupowe oferowane przez 
różnego rodzaju kluby fitness. 
Obecnie prawie na każdym 
osiedlu naszego regionu są 
kluby, w których pod okiem 
specjalisty, prowadzone są 
zajęcia m.in. z: aerobiku, jogi, 
pilatesu, salsy, czy zumby. 
Możemy skorzystać również z 
ofert szkół tańca czy siłowni. 
A więc, aby pozbyć się zbęd-
nych kilogramów i zadbać  
o naszą kondycję oraz sylwet-

Festiwal Kolorów to po-
pularna w ostatnim czasie 
zabawa, która polega na wy-
rzucaniu w górę przez tysią-
ce ludzi różnokolorowych 
proszków, które tworzą 
wielką chmurę barw. Zało-
żeniem  festiwalu jest w du-
żej mierze to, aby impreza 
wypełniona była atmosferą 
wiecznej wesołości. Nieza-
leżnie od wieku, na imprezę 
może przyjść każdy. Mając 
na uwadze to, co działo się 
podczas ostatnich edycji 
w całej Polsce, imprezę tę 
można określić jako tanecz-

Łódź
W lipcu Festiwal Kolorów
11 lipca odbędzie się w Łodzi Festiwal Kolorów 2015. W Łodzi będzie to już 
druga edycja tego festiwalu. Zaplanowano, iż impreza odbędzie się u zbiegu 
ulic Konstantynowskiej oraz Juszczakiewicza „Kornika” na Retkini. 

ne i pełne śpiewu wydarze-
nie, podczas którego ludzie 
bawią się i rzucają kolory 
w powietrze. Podczas dru-
giej edycji tego festiwalu, 
która odbędzie się 11 lip-
ca nie zabraknie atrakcji.  
Organizatorzy zapewniają, 
że dla uczestników przygo-
towane zostaną żółte okula-
ry, wszyscy ci, którzy zjawią 
się na festiwalu będą mogli 
skorzystać z darmowej puli 
kolorów holi. Nie zabraknie 
również konkursów, w tym 
m.in. konkursu na najlepsze 
przebranie.

Wybór Łodzi jako miasta 
organizatora został potwier-
dzony w grudniu ubiegłe-
go roku. Decyzję odnośnie 
tego, które z miast zajmie 
się organizacją festiwalu 
podejmowali Internauci na 
Facebooku. Impreza po raz 
pierwszy w Łodzi gościła 
czerwcu 2014 roku. Wów-
czas kolorowo zrobiło się 
na ul. Piotrkowskiej. W tym 
roku wydarzenie odbędzie 
się u zbiegu ulic Konstan-
tynowskiej oraz Juszczakie-
wicza „Kornika” na Retkini. 

DR

Mecalit Polska Sp.  
z o.o. została założona  
w 2004 roku i jest spółką-
-córką firmy Mecalit GmbH  
z Niemiec. Przedsiębiorca 
jest renomowanym dostaw-
cą elementów z tworzyw 
sztucznych dla branży agd.  
Nowa inwestycja Spółki 

Łódź

Kolejna inwestycja Mecalit
Mecalit Polska Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Firma inwestuje w strefie po 
raz trzeci. 

polega na rozbudowie ist-
niejącego zakładu przy ul. 
Dąbrowskiego w Łodzi. 
Jest to już trzecia inwestycja  
w ŁSSE S.A.  

W związku z nową inwe-
stycją, Spółka zamierza po-
nieść wydatki inwestycyjne 
w wysokości co najmniej 12 

mln zł (do końca 2015 r.) oraz 
zwiększyć dotychczasowe 
zatrudnienie przynajmniej  
o 20 nowych pracowników 
(do 31 października 2015 r.) 
oraz utrzymać zatrudnienie 
na poziomie 172 pracow-
ników do 31 października 
2020 r.

Kontakt:
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
Kleszczów, ul. Główna 41;         tel. (44) 731-32-23            sekretariat@zkkleszczow.pl

Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.

Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. poszukuje do współpracy osoby
posiadające wykształcenie geologiczne, bądź górnicze i stosowne 
uprawnienia do pełnienia funkcji:

- kierownika ruchu zakładu górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)
- geologa górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)
- mierniczego górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)

Osoby spełniające wymagania proszone są o kontakt osobisty w siedzibie
spółki, bądź drogą elektroniczną.

kę, należy nie tylko przestrze-
gać odpowiedniej diety, ale 
także zadbać o systematyczną 
aktywność fizyczną. To wła-
śnie aktywność fizyczna jest 
jednym z warunków zacho-
wania naszego zdrowia na 
długie lata życia.  

 PJ
REKLAMA

REKLAMA
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Ekspert radzi
Odrzucenie spadku, 

czyli jak uniknąć 
długów spadkowych

Jeśli posiadamy infor-
mację o tym, że spadko-
dawca pozostawił liczne 
długi a niewielki majątek 
spadku, możemy zasta-
nowić się nad tym, czy 
nieopłacalne jest dla nas 
przyjęcie spadku z tak 
zwanym dobrodziejstwem 
inwentarza. Oznaczać to 
będzie, że odpowiadać 
będziemy do wysokości 
rzeczywistej wartości 
spadku pozostawionego 
przez spadkodawcę. Jeśli 
jednak posiadamy infor-
mację, iż spadek składa 
się z samych zobowiązań 
- długów, to aby uniknąć 
odpowiedzialności za nie,  
a w konsekwencji koniecz-
ności ich spłaty, możemy  
spadek odrzucić.

Aby skutecznie od-
rzucić niechciany spadek 
trzeba stosowną procedu-
rę przeprowadzić przed 
właściwym sądem lub 
złożyć stosowne oświad-
czenie przed notariuszem 
(wyłącznie właściwym 
jest sąd ostatniego miej-
sca zamieszkania spad-
kodawcy) w terminie 6 
miesięcy od dnia, w któ-
rym spadkobierca dowie-
dział się o tytule swojego 
powołania. Oświadcze-
nie o odrzuceniu spadku 
powinno zawierać: imię  
i nazwisko spadkodawcy, 
datę i miejsce jego śmierci 
oraz miejsce jego ostat-
niego zamieszkania, tytuł 
powołania do spadku np. 
z ustawy, oraz treść zło-
żonego oświadczenia. Po-
winno również zawierać 
wymienienie wszelkich 
wiadomych składającemu 
oświadczenie osób na-
leżących do kręgu spad-
kobierców ustawowych, 
jak również wszelkich 
testamentów, chociażby 
składający oświadczenie 
uważał je za nieważne, 
oraz danych dotyczących 
treści i miejsca przecho-
wania testamentów. Przy 
oświadczeniu należy zło-
żyć wypis aktu zgonu 
spadkodawcy, albo prawo-
mocne orzeczenie sądowe 
o uznaniu za zmarłego 
lub o stwierdzeniu zgonu.  
O odrzuceniu spadku 

zawiadamia się wszyst-
kie osoby, które według 
oświadczenia i przedsta-
wionych dokumentów są 
powołane do dziedzicze-
nia, choćby w dalszej ko-
lejności.

Należy również pa-
miętać, że odrzucony 
spadek przechodzi na ko-
lejnych spadkobierców 
ustawowych lub testa-
mentowych, zstępnych 
spadkodawcy, którzy 
również powinni, jeśli 
nie chcą dziedziczyć, od-
rzucić spadek. W imie-
niu małoletnich czynność 
tą powinni dokonać ich 
opiekunowie prawni, za 
zgodą sądu opiekuńcze-
go. Spadkobierca, który 
spadek odrzucił zostaje 
wyłączony z dziedzicze-
nia tak, jakby nie dożył 
otwarcia spadku. Za życia 
spadkodawcy można rów-
nież uchronić się przed 
odpowiedzialnością za 
jego długi. Przyszli spad-
kobiercy, poprzez umowę 
zawartą ze spadkodawcą 
mogą zrzec się dziedzi-
czenia po nim. Umowa 
ta powinna być zawarta  
w formie aktu notarial-
nego pod rygorem nie-
ważności. Zrzeczenie się 
dziedziczenia obejmuje 
również zstępnych zrze-
kającego się, chyba że ina-
czej się strony umówią. 

Na koniec należy rów-
nież wspomnieć, że przy-
gotowywana jest obecnie 
obszerna nowelizacja pra-
wa spadkowego, w któ-
rym proponuje się aby, 
z ustawy spadkobiercy 
nabywali spadek z dobro-
dziejstwem inwentarza 
co oznacza, że nawet je-
śli niechcianego spadku 
nie odrzucimy to odpo-
wiedzialność za długi, 
ograniczy się jedynie do 
wartości spadku. Pojawić 
się ma również możliwość 
stworzenia wspólnego 
testamentu małżonków. 
Będą w nim mogli usta-
nowić spadkobiercami 
zarówno siebie nawzajem, 
jak też inne osoby.

Adwokat 
Agnieszka Bienias

Stanisław Karliński uro-
dził się 30.03.1921 roku  
w Dąbrowie w gm. Ręczno 
w powiecie piotrkowskim. 
Już w szkole podstawowej 
marzył o tym, by w przy-
szłości zostać oficerem 
Wojska Polskiego. Skończył 
Wojskową Szkołę Zawodo-
wą w Śremie. Gdy wybuchła 
wojna, Stanisław Karliński 
jako dowódca plutonu brał 
udział w obronie Lwowa. 
Po rozbrojeniu jednostek 
polskich dostał się do nie-
woli sowieckiej, z której 
na szczęście udało mu się 
wydostać. Następnie wrócił  
w rodzinne strony i przy-
stąpił do konspiracji.  
W październiku 1939 r. 
nawiązał kontakt ze Służ-
bą Zwycięstwu Polski w 
Częstochowie, a w 1941 
r. z komendantem Ob-
wodu Piotrkowskiego  
i od tego czasu walczył  
w ramach tego obwodu. Pod 
koniec 1941 r. zorganizował 
dywersję na Ziemi Piotr-
kowskiej. W 1943 r. został 
podporządkowany Adamo-
wi Trybusowi, pseud. „Gaj” 
(Cichociemny spadochro-
niarz, który zorganizował 
Kedyw na terenie Okręgu 
Łódź AK). Stanisław Kar-
liński przyjął pseudonimu 
„Onufry” i tak też nazwał 
swój zespół dywersyjny. 11 
listopada 1943 r. kpt. „Gaj” 
przemianował Zespół Dy-
wersyjny I „Onufrego” na 
II Oddział Partyzancki „Bu-
rza”. Od tej pory Stanisław 
Karliński aż do końca woj-
ny występował pod pseu-
donimem „Burza”. Do lata 
1944 r. Oddział Partyzancki 
„Burza” stoczył z Niemcami 
kilkadziesiąt walk. Następ-
nie w drugiej połowie lipca 
oddział ten wszedł w skład 
25 pp AK.

Po wyzwoleniu ziemi 
piotrkowskiej, Stanisław 
Karliński musiał się ukry-
wać, aby uniknąć aresz-
towania. Niestety jego ro-
dzina nie uniknęła represji. 
Burza-Karliński wykonał 
akcję na więzienie w Piotr-
kowie, uwalniając rodziny 

Wspomnienia

Zmarł generał 
Burza-Karliński
12.04.2015 r. na wieczną wartę odszedł generał Stanisław Burza-Karliński. Miał 94 lata. 

akowców, popadając przez 
to w konflikt z władzą ludo-
wą. Od kwietnia do sierpnia 
1945 r. był dowódcą  Ruchu 
Samoobrony Armii Krajo-
wej i Narodu. Później orga-
nizował Obszar Pomorski 
Win "Warta". 11 listopada 
1946 r. został aresztowany 
i skazany na 2-krotną karę 
śmierci, zamienioną na 15 
lat ciężkiego więzienia. 
Pomimo izolacji, ciągłych 
przesłuchań i namawiania 
do współpracy z UB, był 
nieugięty – nie złamał przy-
sięgi, którą złożył wstępując 
w szeregi AK. Za działal-
ność konspiracyjną Stani-
sław Burza-Karliński został 
odznaczony m.in.: Orderem 
Virtuti Militari, trzykrot-
nie Krzyżem Walecznych, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami, Krzyżem Armii 
Krajowej, Krzyżem Kampa-
nii Wrześniowej, Medalem 
Wojska Polskiego (czte-
rokrotnie), Srebrnym oraz 
Złotym Medalem Zasługi 
Skarbu Narodowego. 15 
sierpnia 2007 roku otrzymał 
z rąk Prezydenta RP nomi-
nację generalską. W tymże 
też roku Rada Miasta Piotr-
kowa Trybunalskiego przy-
znała mu tytuł Honorowego 
Piotrkowianina. Stanisław 
Karliński pomimo swego 
sędziwego wieku czynnie 
działał społecznie. Był m.in. 

Przewodniczącym Woje-
wódzkiej Rady Kombatan-
tów i Prezesem Światowe-
go Związku Żołnierzy AK 
Okręg Piotrków Tryb. 

Swoje wspomnienia  
z lat II wojny światowej 
Stanisław Karliński spisał  
w książce pt. „W burzy dzie-
jowej”. Generał tak wyja-
śnił w swej książce motywy 
spisania wspomnień: „Zde-
cydowałem się wykonać 
to trudne zadanie z myślą 
o moich podkomendnych, 
o ich dzieciach i wnukach, 
o młodzieży szkolnej i har-
cerzach, z którymi nadal się 
spotykam i wiem, że intere-
suje ich to, co przeżywało 
moje pokolenie. Pamiętnik 
mój w sposób bardzo esen-
cjonalny miałem napisany 
już w 1945 r. Po przejściu 
frontu sowieckiego, two-
rzące się ówczesne władze 
sowieckiego w Polsce pa-
nowania potraktowały nas 
– żołnierzy Armii Krajowej, 
jak wrogów(...) Nie chcąc 
zgodzić się na zeszmace-
nie, zmuszony byłem do 
ukrywania się i ponowne-
go pójścia do lasu. NKWD  
i UB nie mogąc mnie dopaść, 
zrabowało i spaliło represyj-
nie dom i zabudowania go-
spodarcze moich rodziców. 
Aresztowali całą rodzinę. 
Spaleniu uległy wówczas 
moje pamiętniki obejmu-

jące rok 1939 i lata okupa-
cji niemieckiej. Po wyjściu  
z piekła komunistycznego, 
tj. z więzienia, 11.XI.1956 
r., ponownie spisałem swoje 
wspomnienia, lecz w owym 
czasie nie było możliwości 
ich wydania. Czekałem więc 
na czasy, w których będzie to 
możliwe. Niestety, ten sam 
los spotkał i drugie opraco-
wanie. 27.IX.1967 r. przed 
świtem mój dom został 
podpalony. Ledwo uszliśmy  
z życiem.(...) W niedługim 
czasie zostałem skazany 
na banicję wewnętrzną.(...)  
W 1980 r., w związku  
z powstaniem Solidarności, 
zaistniała możliwość uwol-
nienia się od wewnętrz-
nej banicji trwającej 11 lat  
i wyjazdu do Kanady na za-
proszenie kolegów komba-
tantów. W Kanadzie począt-
ki miałem bardzo trudne. 
Szczególnie dokuczliwy był 
brak pracy.(...) Emerytura  
i przyjazd do Polski na Zjazd 
Kombatantów oraz Polonii 
Świata i Polaków z zagrani-
cy w sierpniu 1992 r., zmo-
bilizowały mnie do pisania 
moich pamiętników po raz 
trzeci.”

Miałam zaszczyt poznać 
osobiście generała Burzę-
-Karlińskiego i z nim kil-
kakrotnie rozmawiać. Był 
człowiekiem, który pomimo 
wielu szykan i krzywd ja-
kich doznał, dalej walczył 
o prawdę i sprawiedliwość. 
Wzorowo zdał egzamin  
z bohaterskiego patrioty-
zmu, współtworząc struk-
tury Państwa Podziemnego 
i odrzucając pokusy zdrady 
swoich towarzyszy broni 
tuż po zakończeniu wojny. 
Zapłacił za tę niezłomną 
postawę dziesięcioma dłu-
gimi latami spędzonymi  
w ścisłej izolacji w więzieniu 
we Wronkach oraz wieloma 
innymi represjami. Generał 
Stanisław Burza-Karliński 
był dowódcą i żołnierzem 
AK, ale przede wszyst-
kim był miłym, szczerym 
i uczynnym Człowiekiem, 
pisanym przez wielkie „C”. 

Justyna Pająk
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Minęło 100 dni odkąd 
objęła Pani funkcję Prezy-
denta Miasta Bełchatowa. 
Co udało się Pani przez 
ten czas zrealizować?

To był bardzo intensyw-
ny i twórczy okres. Trudno 
jest mówić o tym, co już 
się udało osiągnąć, bo tak 
naprawdę od wyborów mi-
nęły dopiero cztery miesią-
ce. W tym czasie musiałam 
się zapoznać z zasadami 
funkcjonowania i organi-
zacją pracy Urzędu Miasta 
oraz ze specyfiką miejskich  
spółek.  Proszę pamiętać 
także o tym, że budżet, na 
którym obecnie pracujemy, 
to budżet, opracowany przez 
poprzednią ekipę rządzącą. 
W budżecie tym przewidzia-
ne są również długoletnie 
inwestycje, które będziemy 
nadal realizować. Niewiel-
kie zmiany, oczywiście zo-
stały już przeze mnie wpro-
wadzone. Ale myślę, że tak 
naprawdę wraz z projekto-
waniem budżetu na 2016 
rok i kolejne lata, będziemy 
mogli wprowadzać zamie-
rzone inwestycje dotyczące 
Bełchatowa, które zostały 
przewidziane w moim pro-
gramie wyborczym. Założe-
nia mojego programu, będą 
realizowane systematycznie 
i skutecznie przez cały okres 
mojej kadencji.

Jakie inwestycje są 
planowane w niedalekiej 
przyszłości?

Przede wszystkim pla-
nujemy dokończenie ważnej 
dla mieszkańców kwestii 
jaką jest brak odpowiednie-
go dworca PKS. Obecnie 
rozmawiamy z przewoźni-
kami o ewentualnym miej-
scu tej inwestycji. Będzie-
my również konsultować ją 
z mieszkańcami. Kiedy bę-
dziemy już znać lokalizację, 
wówczas będziemy mogli 
określić koszt budowy lub 
adaptacji dworca. W przy-
szłorocznym budżecie ta 
inwestycja będzie na pewno 
przewidziana. 

Z kolei już od pierw-
szego lipca br. wprowadzi-
my bezpłatną komunikację 
miejską. Będzie to pilotażo-
wy projekt, co nie oznacza, 
że wdrożymy go na krótki 
czas. Będzie to projekt pilo-
tażowy dlatego, że wprowa-
dzając go, kierowaliśmy się 
kilkoma celami. Głównym 
powodem jest ograniczenie 
emisji CO2 do atmosfery. 
Mam nadzieję, że znaczna 
część naszych mieszkań-
ców, skorzysta z komunika-
cji miejskiej, przesiadając 
się z prywatnych samocho-
dów do autobusów. Z pew-
nością bezpłatny transport 
miejski będzie dużym ukło-
nem w stronę młodzieży, 
która dojeżdża do szkół przy 
ul. Czaplinieckiej. Wprowa-
dzając bezpłatną komunika-
cję miejską, chcielibyśmy 
również rozładować ruch, 
szczególnie na ul. Czapli-

nieckiej, która w godzinach 
szczytu jest bardzo zakor-
kowana. Z pewnością, żeby 
ocenić, czy ten pomysł przy-
niesie oczekiwany efekt, 
potrzeba będzie dłuższego 
okresu czasu. 

Planuje Pani utworzyć 
Zespół Obsługi Szkół. 
Czym będzie się on zajmo-
wał?

Zespół Obsługi Szkół 
zajmował się będzie wszyst-
kim tym, co związane jest 
z finansami szkół. Obecnie 
każda szkoła ma księgową. 
Chcielibyśmy tę obsługę 
finansowo-księgową mieć 
w jednym miejscu. Oprócz 
spraw finansowych, zespół 
ten zajmowałby się również 
sprawami gospodarczymi, 
zaopatrzeniem i dowozem 
dzieci niepełnosprawnych 
do szkół, ale między innymi 
też przeglądami technicz-
nymi budynków i podpisy-
waniem umów z firmami 
cateringowymi. Zależy nam 
bardzo na obniżeniu cen 
obiadów dla uczniów ofe-
rowanych przez firmy ca-
teringowe. Jakiś czas temu 
w bełchatowskich szkołach 
zlikwidowano przygotowy-
wanie obiadów w stołów-
kach szkolnych na rzecz 
cateringu. Spowodowało 
to niestety wzrost 2- a na-
wet 3-krotny ceny obiadów. 
Uważam, że samo wprowa-
dzenie cateringu nie było 
błędem, lecz brak skutecz-

nej negocjacji 
cen obiadów 
dla uczniów. 
Chciałabym, 
żeby właśnie 
Zespół Obsłu-
gi Szkół od 
września zajął 
się tą kwestią 
i wynegocjo-
wał niższe 
stawki obia-
dowe. Warto 
w s p o m n i e ć , 
że firmy ca-
teringowe w 
ramach sto-
łówek szkol-
nych, prowa-
dzą również 
stołówki dla 
mieszkańców 
osiedli. To 
bardzo dobry 
pomysł, ponie-
waż mieszkań-
cy w szkołach  

w godzinach popołudnio-
wych mogą zjeść obiady 
w bardzo przystępnych ce-
nach.

W mieście jak i po-
wiecie wybory wygrał 
PiS. Czy w związku z tym 
współpraca Miasta Beł-
chatowa i Starostwa Beł-
chatowskiego jest wzorco-
wa?

Uważam, że ta współ-
praca jest bardzo dobra. Jako 
prezydenta, cieszy mnie to, 
że mogę współpracować  
i z gminą Bełchatów, która 
jest z miastem nierozerwal-
nie związana, ale przede 
wszystkim z powiatem. 
Na ten moment możemy 
mówić już o trzech przed-
sięwzięciach, które będzie-
my wspólnie realizować. 
Pierwsze z nich to właśnie 
wspomniany już wcześniej 
dworzec PKS, gdzie otrzy-
małam wstępną deklarację 
Pana Starosty Wyczachow-
skiego, który pomimo, że 
miasto jest zobowiązane do 
wykonania tej inwestycji, to 
jednak będzie partycypować 
w jej kosztach. Obecne kon-
sultacje były przeprowadza-
ne z przewoźnikami przez 
spółkę PKS, która podlega 
bełchatowskiemu starostwu.

Kolejnym wspólnym 
pomysłem, o którym rów-
nież razem w Panem Staro-
stą mówiliśmy jednym gło-
sem w kampanii wyborczej, 

jest utworzenie spółdzielni 
socjalnej. Jest to instytu-
cja, która musi być utwo-
rzona przez co najmniej 
dwa podmioty. Dlatego też, 
współpraca miasta i powiatu 
również i na tym poziomie 
będzie się odbywać. Spół-
dzielnia socjalna pozwoli 
na zatrudnienie osób wy-
kluczonych społecznie, dłu-
gotrwale bezrobotnych, bez 
szczególnych kwalifikacji 
zawodowych, dlatego też jej 
powstanie uważam za bar-
dzo ważne.

Trzecie wspólne przed-
sięwzięcie to powstanie 
mieszkań komunalnych. 
Wiąże się to z budową no-
wego sądu w Bełchatowie. 
Muszę tutaj zaznaczyć, że 
to nie ja jako prezydent Beł-
chatowa buduję sąd. W mo-
jej gestii jest tylko przekaza-
nie gruntu na rzecz Skarbu 
Państwa, aby odpowiednia 
instytucja mogła ten budy-
nek wybudować. Natomiast 
obecna siedziba sądu, w po-
rozumieniu ze starostwem, 
gdyż jest to budynek staro-
stwa, zostanie przeznaczona 
na mieszkania komunalne. 
Budynek ten jest w bardzo 
dobrym stanie i kiedyś peł-
nił funkcję hotelu, więc po 
niewielkiej adaptacji, będzie 
go można przekazać miesz-
kańcom. 

Czy jest Pani zwolen-
niczką zmian ewolucyj-
nych czy rewolucyjnych? 
Czy zostaną przeprowa-

100 dni rządów Marioli Czechowskiej
Bełchatów

Sylwetka
MARIOLA CZECHOWSKA

Prezydent Bełchatowa. Rodowita bełchato-
wianka. Ukończy-

ła studia na Uniwersytecie 
Łódzkim (matematyka) 
oraz studia podyplomowe 
Technologie Informacyj-
ne (Politechnika Łódzka)  
i studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania 
oświatą i przedsiębiorczo-
ści w Wyższej Szkole Biz-
nesu i Nauk o Zdrowiu. 
Przez szereg lat pracowała jako nauczyciel, a ostatnio 
jako dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół. Po-
pierana przez Prawo i Sprawiedliwość, którego jest 
członkiem od 2014 roku.  

Prywatnie jest mężatką, ma córkę – studentkę. 
Pasją pani Prezydent jest film, teatr oraz literatura 
współczesna.

dzone zmiany kadrowe  
w Urzędzie Miasta?

Zdecydowanie jestem 
zwolenniczką zmian ewo-
lucyjnych, chociaż kilka 
strategicznych stanowisk 
już zostało obsadzonych 
nowymi osobami. Chodzi 
tutaj o instytucje, które są 
dla nas ważne i jak wspo-
mniałam strategiczne, dla-
tego też uważałam te ruchy 
za konieczne. Jeżeli coś leży 
w moich kompetencjach 
i będzie to służyło dobru 
mieszkańców, to jak naj-
bardziej takie zmiany będą 
się odbywać. Mówiąc o sta-
nowiskach strategicznych, 
mam na myśli stanowiska 
dyrektorskie w instytucjach 
kultury bądź w poszcze-
gólnych wydziałach magi-
stratu. Generalnie jestem 
zwolenniczką przeprowa-
dzania konkursów. Zgodnie 
z regulaminem, na wszyst-
kie stanowiska w Urzędzie 
Miasta musimy przepro-
wadzać konkursy. W przy-
padku instytucji kultury, 
gdy będę mogła skorzystać  
z doświadczenia i kom-
petencji osób związanych  
z moim środowiskiem par-
tyjnym, to z tego skorzy-
stam.  Jeżeli takich osób nie 
znajdę, to wówczas będzie-
my przeprowadzać konkur-
sy.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:

Justyna Pająk
Wojciech Adam

 Michalak
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Do wzięcia udziału  
w konsultacjach społecz-
nych mieszkańców Łodzi 
namawia prezydent Łodzi 
Hanna Zdanowska. - Wierzę 
w mądrość i odpowiedzial-
ność mieszkańców Łodzi. 
Wiem, że podejmą najlep-
szą dla miasta decyzję. To 
są prawdziwe konsultacje, 
a ich wynik będzie wiążący. 
To mieszkańcy zadecydują 
czy budujemy wiadukt czy 
zostawimy układ drogowy 
bez zmian – powiedziała 
prezydent. 

Przez długi czas łodzia-
nie borykali się z niepew-
nością związaną ze skrzy-
żowaniem Kopcińskiego/
Rydza Śmigłego – Piłsud-

Łódź
Co dalej ze 
skrzyżowaniem marszałków?
Nie milkną echa odnośnie propozycji magistratu o zbudowaniu nad skrzyżo-
waniem marszałków wiaduktu. Część mieszkańców jest przeciwna takiemu 
rozwiązaniu komunikacyjnemu. Do końca kwietnia łodzianie będą mogli brać 
udział w konsultacjach. 

skiego. Spekulowano na 
temat różnych rozwiązań 
komunikacyjnych na bardzo 
istotnym skrzyżowaniu dla 
mieszkańców. Zwykle było 
ono zakorkowane. Ostatecz-
nie magistrat podjął decyzję, 
iż w grę wchodzą tylko dwie 
możliwości. Pierwszą z nich 
jest powstanie na skrzyżo-
waniu podwieszonego wia-
duktu, druga zakłada nato-
miast pozostawienie zbiegu 
tych ulic bez zmian. Plusy  
i minusy towarzyszą zarów-
no jednemu jak i drugiemu 
rozwiązaniu. Pozostawienie 
obecnego rozwiązania ko-
munikacyjnego nie rozwią-
zuje problemu dużych kor-
ków na tym skrzyżowaniu, 

z drugiej strony zbudowanie 
olbrzymiego wiaduktu wią-
załoby się z zakłóceniem 
miejskiego krajobrazu. 

Warto podkreślić, iż 
podjęcie konkretnej decy-
zji w tej kwestii jest bardzo 
ważne ze względów ekono-
micznych. Podejmując de-
cyzję teraz, miasto skorzy-
sta z dofinansowania z Unii 
Europejskiej. Wówczas 
inwestycja mogłaby zostać 
zrealizowana za 35% war-
tości. Jeżeli natomiast in-
westycja zostanie odłożona  
w czasie całość sfinansowa-
na będzie z budżetu miasta. 

DR

Wydarzenia

Spotkanie odbyło się 
w Domu Nauczyciela  
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Kandydatka SLD na urząd 
prezydenta RP przedstawi-
ła swój program wyborczy  
i odpowiadała na pytania za-
dane podczas konferencji. 

 Zdaniem Magda-
leny Ogórek, polskie pra-
wo - szczególnie podatko-
we - powinno być napisane 
od nowa. - Moim głównym 
postulatem jest napisanie 
polskiego prawa od nowa. 
Zostawić należy tylko te 
przepisy, które są dobre  
i spójne. Jeśli natomiast cho-
dzi o prawo podatkowe, to 
należy bezwzględnie napi-
sać je od nowa.(...) Kolejną 
bardzo ważną kwestią jest 
kwota wolna od podatku, 
która powinna być podnie-
siona do 20 tysięcy złotych 
– mówiła. Kandydatka na 
urząd prezydenta RP ubole-
wała także nad bezrobociem, 
a zwłaszcza dramatyczną 
sytuacją młodych ludzi na 
rynku pracy, którzy bardzo 
często są zatrudniani na tzw. 
umowy śmieciowe. - Mło-

Piotrków Trybunalski

Wizyta 
Magdaleny Ogórek
Magdalena Ogórek spotkała się 2 kwietnia z mieszkańcami ziemi piotrkowskiej, 
radomszczańskiej i bełchatowskiej, mediami oraz członkami SLD. Kandydatce 
na urząd prezydenta RP towarzyszyli posłowie: Artur Ostrowski, Dariusz Joń-
ski i Marek Domaracki oraz rzecznik sztabu wyborczego Tomasz Kalita.

dzież i rodzice pytają mnie, 
gdzie mój syn/moja córka 
będzie pracować? Czy na tej 
umowie śmieciowej? Czy 
będzie musiał wyjechać do 
Wielkiej Brytanii? Ostatnio 
jedna z matek powiedziała 
mi, że jej syn ma świetny 
pomysł na biznes, ale nie 
wie, jak go zrealizować, bo 
nie ma pieniędzy na start, 
a państwo rzuca biznesowi 
kłody pod nogi. On nie wie, 
jak ma się tutaj rozwijać.  
A jego koledzy np. w Wiel-
kiej Brytanii swoje pomysły 
na świetne biznesy realizują 
bardzo szybko i bardzo szyb-
ko uzyskują z nich profity. 
Ubolewam nad tym, że pol-
skiej młodzieży nie uczy się 
ryzykować. Państwo polskie 
uczy stagnacji. Jest niechęć 
do podejmowania ryzyka. 
A mamy fantastyczną mło-
dzież, która jest bardzo kre-
atywna. I gdyby mieli dobrą 
drogę rozwoju, nie musieliby 
realizować swoich pomy-
słów za granicą. Jesteśmy 
przed drugą falą emigracji 
młodzieży – mówiła Magda-
lena Ogórek.

Pytana, jak wyobraża 
sobie walkę z umowami 
śmieciowymi, tłumaczyła, 
że byłoby to możliwe gdyby 
został obniżony np. podatek 
CIT. Zdaniem kandydatki 
SLD, przedsiębiorcy którzy 
nie będą przez państwo uci-
skani, będą dużo chętniej 
zatrudniać na etaty. Magda-
lena Ogórek ubolewała także 
nad hamowaniem rozwoju 
przedsiębiorczości. Jej zda-
niem przedsiębiorcy są nisz-
czeni kontrolami z Urzędu 
Skarbowego. - Zaufanie do 
obywatela jest podstawą – 
dodała. 

 Kandydatka na pre-
zydenta apelowała o pójście 
10 maja do urn wyborczych 
i zagłosowanie. - Urząd pre-
zydenta nie musi być luk-
susową emeryturą, to jest 
ogromny mandat społeczny. 
To ma być ciężka praca, ko-
rzystająca z inicjatywy usta-
wodawczej, która we wszyst-
kich obszarach, w których 
może wam pomóc, powinna 
to robić – podsumowała. 

Justyna Pająk

Inicjatywa utworze-
nia parku kulturowego w 
zabytkowym centrum Ło-
dzi przedstawiona została 
przez miejskiego konser-
watora zabytków Kamilę 
Kwiecińską–Trzewikowską. 
Podobną drogą poszły 
już inne wielkie polskie 
miasta, m.in. Kraków  
i Wrocław. Status parku 
kulturowego miałby za 
zadanie w sposób szcze-
gółowy określić przepisy 
dotyczące m.in. reklam 
na ul. Piotrkowskiej, 
zasady funkcjonowa-
nia ogródków letnich, 
wprowadzenie małej 
architektury, prowadze-
nia działalności gospo-
darczej, przygotowania 
imprez oraz wydarzeń  
a także organizacji ru-
chu. Idea parku kulturo-
wego zakłada obowią-
zywanie zasad, które 
można skutecznie wyeg-

Łódź

Park kulturowy 
wzorem wielkich miast
Łódź ma pomysł na uporządkowanie oraz właściwe zagospodarowanie zabyt-
kowego centrum miasta. Wzorem innych polskich miast utworzony ma zostać 
park kulturowy. Dzięki temu ul. Piotrkowska może być jeszcze piękniejsza. 

zekwować na drodze praw-
nej. Zabieg ten ma również 
służyć temu, aby najbardziej 
reprezentacyjna ulica Łodzi 
świeciła jeszcze jaśniejszym 
blaskiem. Spacerujący po 
deptaku łodzianie oraz od-

wiedzający nasze miasto tu-
ryści będą mogli zachwycać 
się jeszcze piękniejszą ulicą 
a według założeń popularna 
„Pietryna” ma być bardziej 
bezpieczna.  

Miejski konserwator 
zabytków Kamila Kwie-
cińska–Trzewikowska 
zapowiada również prze-
prowadzenie szerokich 
konsultacji społecznych 
w tej sprawie. Miasto 
chce poznać opinie ło-
dzian na ten temat. Kon-
sultacje prawdopodobnie 
zostaną przeprowadzo-
ne na przełomie maja  
i czerwca. Nie wiadomo 
natomiast, kiedy mogło-
by dojść do ewentual-
nego przyjęcia uchwały 
oraz regulaminu parku 
kulturowego. Możliwe, 
że nawet jeszcze przed 
rozpoczęciem wakacji. 

DR
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www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
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Księgarnia               poleca:

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

1. Dama. Opowieść o Marii Kaczyńskiej Maria Dużewska
2. Listy z Rosji     Astolphe Coustine
3. Zamach na prawdę    Małgorzata Wasermann
4. 103 ciasta Siostry Anastazji    NOWOŚĆ!
5. Ćpałem, chlałem i przetrwałem  Maciej Maleńczuk
6. Mapa Zamków Polskich   
7. Chłopiec z Wadowic. O Janie Pawle II
8. Jak być dobrym człowiekiem. Jan Paweł II dzieciom
9. Biblia na każdy dzień. Pamiątka I Komunii Świętej
10. Żywoty Świętych. Pamiątka I Komunii Świętej

Książka na prezent Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Nocny pościg
Przez ostatnie 30 lat 

nieustannie depcze mu też 
po piętach zawzięty detek-
tyw (D’Onofrio). Wydaje 
się, że tylko whisky może 
ukoić jego nerwy. Kiedy 
jednak jego syn Mike (Kin-
naman), z którym od dawna 
nie utrzymywał kontaktów, 
staje się celem, Jimmy musi 

Pochodzący z Brooklynu gangster i niezawodny płatny zabójca Jimmy Con-
lon (Neeson), niegdyś znany jako Grabarz, najlepsze lata ma już za sobą. 
55-letniego mężczyznę, przez lata najlepszego przyjaciela bossa mafii Shaw-
na Maguire’a (Harris), prześladują grzechy przeszłości. 

dokonać wyboru pomiędzy 
przestępczą rodziną, do któ-
rej dołączył, a swoją wła-
sną, którą porzucił wiele lat 
temu. Mike musi uciekać,  
a Jimmy ma tylko jedną 
szansę odpokutowania za 
błędy przeszłości. Chce 
uchronić syna przed losem, 
który jak sądzi, pisany jest  

i jemu samemu... czyli 
przed znalezieniem się po 
niewłaściwej stronie lufy 
pistoletu. W obliczu niebez-
pieczeństwa Jimmy musi w 
ciągu jednej nocy podjąć 
decyzję, komu jest winien 
swoją lojalność i przekonać 
się, czy wreszcie uda mu się 
wszystko naprawić.

W 2013 Patrycja wydała 
płytę pt. „Alter Ego”, która 
została doceniona przez recen-
zentów i publiczność, a przez 
fanów została okrzyknięta 
najlepszą w karierze artyst-
ki. Sukces trasy koncertowej 
promującej ten album stał się 
inspiracją do rejestracji i wyda-
nia koncertu w formacie DVD.

1 Października 2014  
r. publiczność zgromadzona 
w łódzkim klubie Wytwórnia 
była świadkiem wyjątkowe-
go wydarzenia. Na specjal-
nie przygotowanej scenie, 
przy niesamowitej oprawie 
świateł i dźwięku, artyst-
ka zaprezentowała utwory  
z ostatniej płyty „Alter Ego” 
oraz najbardziej znane prze-
boje ze swojego repertuaru. 
Utwory takie jak: „Jeszcze 

Na żywo
Koncert Patrycji Markowskiej to niczym dobry 
film: zaskakuje zwrotami akcji, trzyma w napięciu, 
a ekscytacja przeplata się z melancholią. Wszyst-
ko za sprawą charyzmatycznych bohaterów, efek-
townych ujęć i znakomitej ścieżki dźwiękowej. Ta-
kie jest właśnie najnowsze wydawnictwo artystki 
– „Patrycja Markowska Na Żywo”.

raz”, „Deszcz” czy „Świat 
się pomylił” w aranżacjach 
koncertowych brzmią jesz-
cze lepiej i ciekawiej. Na 
scenie nie zabrakło również 
gości... Pojawili się Artur 
Gadowski - wokalista zespo-
łu IRA oraz Wojtek Horny, 

muzyk znany z m.in. z ze-
społu O.N.A.

Poza koncertem na albumie 
znajdują się wyjątkowe bonusy 
pokazujące najważniejsze mo-
menty z koncertowego życia 
zespołu wraz z unikatowymi 
materiałami z prób bardzo rze-
telnie oddające tamtejszą, roc-
k&roll’ową atmosferę.

Album „Patrycja Mar-
kowska Na Żywo” będzie za-
wierać płytę DVD będącego 
zapisem całości koncertu wraz 
z dodatkami oraz płytę CD z 
największymi przebojami Ar-
tystki oraz BlueRay/CD. W 
sklepach pojawiła się także 
osobno płyta CD.

1414 r. w Czechach ukoń-
czono wyjątkowe dzieło, które 
współcześnie nazywamy Biblią 
gnieźnieńską. Dziś tj. w roku 
2014 obchodzi ona swoją 600 
rocznicę powstania. Ten per-
gaminowy rękopis gotycki za-
wiera Stary i Nowy Testament 
po łacinie, a także prologi 
do poszczególnych ksiąg 
autorstwa św. Hieronima.

Powstanie tego dzie-
ła przypisuje się czeskiej 
szkole iluminacji, a kon-
kretnie pracowni Laurina 
z Klatowy. Sposób zdo-
bienia Biblii gnieźnień-
skiej jest wspaniałym 
przykładem tzw. piękne-
go stylu. Cechuje go wiele 
podobieństw do grupy 
zabytkowych rękopisów 
powiązanych z Mszałem 
hasenburskim z 1409 r.

Największe wrażenie 
na odbiorcy robi pierwsza 
strona Księgi Rodzaju, 
która w rozpoczynającej 
dzieło miniaturze w inicjale li-
tery „I” ukazuje niezwykle mi-
sternie wykonane wyobrażenie 
siedmiu dni stworzenia.

Według dawnego, ale ra-
czej mylnego przekazu, Bi-
blię podarował katedrze pry-
masowskiej król Kazimierz 
Jagiellończyk (1427-1492). 
Bardziej prawdopodobne jest 
jednak, że darczyńcą był ks. 
Wyszota z Górki (zm. 1453), 
kanonik, kanclerz kapituły 

Biblia Jubileuszowa
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Bibli-
stów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła zilustrowane minia-
turami z Biblii gnieźnieńskiej z roku 1414.

gnieźnieńskiej i proboszcz po-
znański.

Biblia sacra, bo tak również 
jest nazywana, należy do nie-
wielkiej w polskich zbiorach 
grupy luksusowych rękopisów 
czeskiego pochodzenia. Pre-
zentuje bardzo wysokie walory 

artystyczne. Przez wieki była 
własnością katedry gnieźnień-
skiej, natomiast od roku 1960, 
ze względu na dbałość o jej stan, 
przechowywana jest w specjal-
nych warunkach w gnieźnień-
skim Archiwum Archidiece-
zjalnym, dlatego podziwiać ją 
mogą tylko nieliczni. Archi-
wum znane jest ze szczególnej 
troski o zabytki rękopiśmienne, 
dla renowacji których poszuku-
je darczyńców w ramach akcji 

Mecenat Skarbów Słowa.
Z okazji stulecia istnienia 

Towarzystwa Świętego Pawła, 
którego misją jest głoszenie Sło-
wa Bożego za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu, 
wydawnictwo Edycja Świętego 
Pawła postanowiło przygoto-

wać specjalne wydanie 
Pisma Świętego – Biblię 
Jubileuszową. Jest ona 
inspirowana unikatową 
Biblią gnieźnieńską.

Te dwa wydarzenia 
to szczególna okazja, aby 
w wymiarze biblijnym  
i wydawniczym podkre-
ślić łączność duchowej 
stolicy Kościoła w Polsce, 
Częstochowy, gdzie ma 
swoją siedzibę Towarzy-
stwo Świętego Pawła, z 
jego stolicą historyczną 
i siedzibą prymasowską, 
czyli Gnieznem.

Ten ponadepokowy 
eksperyment połączenia 
Biblii Paulistów, czyli 

współczesnego przekładu Pi-
sma Świętego, oraz pięknej 
ornamentyki i XV-wiecznej 
stylizacji Biblii gnieźnieńskiej 
dał wspaniały efekt w postaci 
Biblii Jubileuszowej. To wyjąt-
kowe wydanie ucieszy nie tylko 
bibliofilskie oko, ale sprawi, że 
współcześnie, w XXI wieku, 
możemy zostać urzeczeni ma-
jestatem Słowa Bożego, pod 
wpływem, którego byli nasi śre-
dniowieczni przodkowie.

Biblia w cenie 599 zł w sprzedaży w Księgarni WAM, 
ul. Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej.
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Betonowe wylewki agre-
gatem 608 577 428.

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

Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie 
tel. 600 086 995.
WYLEWKI AGREGA-
TEM 668 327 588

OGŁOSZENIA
Sprzedam mieszkanie (3 
pokoje + kuchnia) III pię-
tro, środkowe, słoneczne 
w Rawie Maz. tel. 517 
224 501 

Pożyczki i chwilówki na 
sam dowód osobisty 
bez BIK  i komornika 

(cała Polska)
tel.796-15-19-19

Zygmunt Woźny poszu-
kuje kontaktu z dzie-
ciństwa: kolegi Andrze-
ja Mikuły, pracownika 
PIOMY, zamieszkałego 

w Piotrkowie Trybunal-
skim, tel. 660 755 141.

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 :

> 6 jajek
> 1/2 szklanki mąki
> 1 cebula
> 20 dkg sera żółtego
> 1 łyżeczka proszku do pieczenia
> olej do smażenia
> przyprawy: sól, papryka mielona

Sposób przygotowania:
Ubić jajka wymieszane z solą i mieloną pi-

kantną papryką, podobnie jak na omlet. Po ubi-
ciu dodać przesianą wcześniej mąkę wymieszaną  
z proszkiem do pieczenia oraz utartą cebulę i star-
ty ser żółty. Całość wyrobić na jednolitą masę i 
odstawić na ok. 30 minut. Następnie przy pomocy 
łyżki formować placuszki i smażyć na rozgrza-
nym oleju z obu stron na złoty kolor. Podawać je 
można np. z sosem grzybowym.

Gotuj z nami
Placki jajeczne

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

Jajka od stuleci były 
cenione jako wartościowy 
pokarm, a niektórzy nawet 
uznawali je za lekarstwo. 
Obecnie jajka goszczą coraz 
częściej na naszym stole, 
gdyż są zarówno wspania-
łym źródłem właściwego 
odżywiania a także lekiem 
przeciwmiażdżycowym.  
W swym składzie zawierają 
dużo wody, bo ponad 70%, 
białko, które stanowi ok. 
13% ich części jadalnej. Ok. 
10% stanowią tłuszcze a w 
dalszej kolejności węglo-
wodany. Poza tym zawiera-
ją między innymi witami-
nę A, D, E, K oraz B2, B9  

Jajka skarbnicą 
wartości odżywczych
Jajka są nie tylko niskokaloryczne, ale dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych wartościowych 
składników odżywczych. 

i B12 oraz składniki mine-
ralne, takie jak: magnez, 
żelazo, wapń, fosfor, potas, 
cynk, selen i jod. Warto za-
znaczyć, że należą one do 
jednych z nielicznych pro-
duktów spożywczych za-
wierających naturalny jod 
i selen. Najbardziej warto-
ściowym składnikiem jaj 
jest pełnowartościowe biał-
ko, które posiada najwyższą 
wartość biologiczną wśród 
wszystkich produktów, 
gdyż zawiera niezbędne dla 
funkcjonowania organizmu 
aminokwasy, głównie do 
budowy masy mięśniowej. 
Białko jaj jest po prostu 

niezastąpionym budulcem 
organizmu. Natomiast ich 
żółtko jest źródłem dro-
gocennej lecytyny, która  
z kolei przeciwdziała od-
kładaniu się cholesterolu na 
ściankach naczyń krwiono-
śnych, zapobiegając miaż-
dżycy. Zawiera również 
luteinę, która chroni przed 
niekorzystnym działaniem 
promieni słonecznych oraz 
poprawia widzenie. 

W naszej kuchni to 
przede wszystkim jajka 
kurze królują w codzien-
nym jadłospisie. Jednak 
spożywamy także jajka 
przepiórcze, strusie, gęsie 

czy kacze. Jajko przepiór-
cze charakteryzuje się nie 
tylko niewielkim rozmia-
rem, ale przede wszystkim 
większą wartością odżyw-
czą. Zawierają one mniej 
cholesterolu i tłuszczu oraz 
nie zawierają alergenów, 
co jest bardzo istotne dla 
alergików. Podobnie jaja 
strusie odznaczają się dużą 
wartością odżywczą. Na-
tomiast jajka gęsie i kacze 
w porównaniu z kurzymi 
są bardziej ciężkostrawne. 
Zawierają w swym składzie 
dużo tłuszczu i używa się je 
głównie do wypieków. Na-
leży stwierdzić, że w sferze 
kulinarnej trudno jest się  
obyć bez jajek. Spożywamy 
je w różnej postaci. Przy-
rządzamy z nich smaczne 
omlety lub jajecznice, ale 
są też nieodzownym skład-
nikiem ciast, makaronów, 
sałatek, deserów czy sosów. 
A więc możliwości ekspery-
mentowania w kuchni z ich 
udziałem jest wiele. Jednak 
najkorzystniejszą postacią 
ich spożywania, to jajka go-
towane na miękko.   

KK

Zatrudnimy do szli-
fowania posadzek 
betonowych, marmu-
rowych i do wyko-
nywania posadzek z 
żywic epoksydowych. 
Kontakt 422913741

Zatrudnię mgr. 
farmacji-kierownika 

apteki w aptece 
w Opocznie, 

tel. 601 751 736. 



Wieści 13
www.gazeta-wiesci.pl W Moto

Test: Citroen Jumper 2.2 HDi 150 KM 35+ L3H2 

REKLAMA

REKLAMA

Sukces dostawczaków
Branża pojazdów do-

stawczych ma jeszcze jedną 
istotną cechę. Wielu pro-
ducentów decyduje się na 
współpracę, by zaoferować 
klientom jeden, wspólny 
model. Takie zabiegi zda-
rzają się także na rynku 
osobówek, jednak rzadziej. 
Citroen Jumper to techno-
logiczny bliźniak Peugeota 
Boxera i Fiata Ducato. Po-
jazdy powstają na tej samej 
linii produkcyjnej, a każdy 
z producentów ma mniejszy 
lub większy udział w ich 
ostatecznej konstrukcji.

Pod maską testowanego 
przeze mnie Jumpera pra-
cował silnik 2.2 HDi kon-
strukcji grupy PSA (Peuge-
ot, Citroen) o mocy aż 150 
KM. To jedna z mocniej-
szych jednostek w ofercie. 
Maksymalny moment obro-
towy wynosi 350 Nm i jest 
osiągany już przy 1750 obr./
min. Dostawczak, zwłaszcza 
w pełni załadowany, ma się 
przede wszystkim sprawnie 
przemieszczać. Parametry 
silnika pozwalają na to, ze 
sporym zapasem, nawet  po 
wykorzystaniu znacznej czę-
ści z prawie 1,5-tonowej ła-
downości tego pojazdu.

Spalanie jak w osobów-
ce?

Parametry „wysiłkowe” 
to jednak nie najważniejszy 
atut Jumpera, wyposażone-
go w silnik 2.2 HDi 150 KM. 
Aby zauważyć zmianę, któ-
ra na przestrzeni lat zaszła w 
samochodach dostawczych, 
wystarczy porównać na-
szego Jumpera z Jumperem 
pierwszej generacji z porów-
nywalną (wg parametrów) 

Blaszak wart uwagi
Wśród samochodów dostawczych do 3,5 tony konkurencja jest nieporówywalnie niższa niż w przypadku 
typowych osobówek. W tym segmencie ponad komfort i wygodę jazdy przedkłada się takie cechy jak 
ekonomiczność czy ładowność. Citroen Jumper jest tu jednym z najsilniejszych graczy.

jednostką napędową. Na tej 
samej trasie, poruszając się 
z pustą przestrzenią ładun-
kową, różnica w spalaniu 
wyniosła kilka litrów. Nasz 
Jumper, bez załadunku, był 
w stanie osiągnąć nawet wy-
nik na poziomie 7,6 l na 100 
km, podczas gdy jego przo-
dek, na tej samej trasie nie 
zszedł ani razu poniżej 10 
l. Dla właścicieli firm, kilka 
zaoszczędzonych litrów pa-
liwa na każdych 100 km to 
duży profit – zwłaszcza, je-
śli pomnożymy ten wynik o 
liczbę posiadanych we flocie 
pojazdów.

Czy to na pewno do-
stawczak?

Nie chcę tu orzekać jed-
noznacznie, że nowe jest 
lepsze od starego. Oczy-
wiście współczesne samo-
chody mają swoje wady, 
których nie miały modele je 
poprzedzające. Bez wątpie-

nia jednak dużo zmienia się 
na plus – np. komfort jaz-
dy. Takie wyposażenie jak 
podgrzewane spryskiwacze 
przedniej szyby, radio CD/

MP3 z USB czy kamera co-
fania robią wrażenie nawet 

w pojazdach osobowych. 
Tymczasem to wszystko  
i sporo więcej, możemy 
mieć na pokładzie dostaw-
czego Jumpera. Gdyby nie 

fakt, że siedzimy wysoko, 
na hydraulicznie unoszącym 

się i opadającym siedzisku  
i musimy uważać na wą-
skich przejazdach i zakrę-
tach, czulibyśmy się jak  
w komfortowej osobówce.

Przestrzeń ładunkowa to 
duży atut Jumpera. Nadkola 
nie ograniczają jej w znacz-
nym stopniu. Wysokość 
drzwi to, zależnie od wersji, 
nawet ponad 2 metry. Tylne 
drzwi można otwierać pod 
kątem ponad 90 stopni lub 

aut istotne są indywidualne 
negocjacje firm z dealerami. 
Jumper to jeden z liderów 
rynku (wraz ze swoimi bliź-
niakami – Fiatem Ducato i 
Peugeotem Boxerem). Ma 
silną konkurencję w postaci 
innych trojaczków (Renault 

w razie potrzeby aż do 270 
st. Boczne drzwi przesuwne 
otwierają ponad metr prze-
strzeni. 

Ile to kosztuje?
Testowana wersja to je-

den z większych dostępnych 
Jumperów (L3H2). Jej cena, 
bez uwzględnienia wyposa-
żenia dodatkowego, które 
było na pokładzie, to ponad 
128 tys. zł brutto. W przy-
padku zakupów tego typu 

Master, Opel Movano, Nis-
san Interstar), Mercedesa 
Sprintera, Volkswagena 
Craftera czy nowego Forda 
Tourneo Custom. Na ich tle 
niczego Jumperowi nie bra-
kuje. Jest po prostu nowo-
czesnym i funkcjonalnym 
dostawczakiem z mocnym, 
a zarazem ekonomicznym 
silnikiem. Czego więcej 
oczekują właściciele firm od 
swoich pojazdów?

Witold Hańczka
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Łódź

Opoczno

Od 11 kwietnia osoba 
nieuprawniona, która za-
parkuje na miejscu prze-
znaczonym dla osoby nie-
pełnosprawnej musi się 
liczyć z mandatem karnym  
w wysokości 800 zł. Za 
samo nieuprawnione posłu-
giwanie się kartą parkingo-
wą dla osób niepełnospraw-
nych grozi 300 zł mandatu.

Zaś 31 sierpnia 2014 r. 
wprowadzono obowiązek 
noszenia elementów od-
blaskowych dla pieszych, 
którzy poruszają się poza 
terenem zabudowanym po 
zmroku. Rozporządzenie 
zakłada, aby nie określać 

Nowe kwoty mandatów
Od 11 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości man-
datów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym. 

konkretnej wysokości man-
datu dla osoby, która nie 
spełni tego obowiązku, tyl-
ko wskazać jej górną grani-
cę – do 100 zł.

Projekt zmian reguluje 
także kwestie mandatów 
dla m.in. nietrzeźwych ro-
werzystów. Od listopada 
2013 r. kierowanie pojaz-
dem innym niż mechanicz-
ne pod wpływem alkoholu 
jest wykroczeniem, a nie 
przestępstwem. Zgodnie  
z rozporządzeniem, nie-
trzeźwy rowerzysta będzie 
mógł zostać ukarany man-
datem w wysokości 500 zł, 
natomiast za stan po użyciu 

alkoholu (od 0,2 do 0,5 pro-
mila) grozić będzie od 300 
do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 
100 zł dostaną także oso-
by, które poruszają się tzw. 
czterokołowcem (np. qu-
adem) bez kasku.

Zmiany określa Roz-
porządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 9 kwiet-
nia 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w spra-
wie wysokości grzywien 
nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wy-
brane rodzaje wykroczeń. 

Źródło: msw.gov.pl

Do napadu na kan-
tor przy ulicy Zachodniej 
w Łodzi doszło 18 lutego 
2015 roku. Sprawca napadu 
wszedł bezpośrednio za po-
tencjalnym klientem, wyjął 
broń i skierował ją w stro-
nę stojącego przy okienku 
mężczyzny. Zwrócił się do 
ekspedientki, aby wydała 
pieniądze, bo w przeciw-
nym razie użyje pistoletu  
i strzeli do klienta. Kobie-
ta zachowała jednak zimną 
krew, zaryglowała drzwi  

Napad na kantor
Zagadka napadu na kantor została rozwiązana. Policja zatrzymała w tej spra-
wie dwóch mężczyzn. 

i włączyła alarm. Napastnik 
wpadł w popłoch i próbo-
wał sforsować drzwi. Po 
kilku próbach wyważył 
dolną szybę w drzwiach  
i uciekł. Na miejscu pozo-
stawił torbę oraz pistolet, 
który okazał się zabawką 
na kulki. Analizą zdarzenia 
zajęli się funkcjonariusze  
z komendy miejskiej.  
Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynikało, że wspomniany 
klient nie znalazł się w kan-
torze przypadkowo i mógł 

współdziałać ze sprawcą. 
Zgromadzony materiał do-
wodowy pozwolił 13 kwiet-
nia 2015 roku zrealizować 
prokuratorskie postano-
wienia o zatrzymaniach. 
W rękach stróżów prawa 
znaleźli się dwaj wytypo-
wani rówieśnicy w wieku 
21 lat. Kodeks karny za tego 
rodzaju przestępstwo prze-
widuje odpowiedzialność 
karną do 12 lat pozbawienia 
wolności.

MAT

16 kwietnia br. pod 
bramę posesji 62-letniego 
mieszkańca Rawy pod-
szedł młody mężczyzna 
i zażądał wydania 200 
złotych. Zagroził, że je-
śli nie otrzyma pieniędzy 
- zniszczy zaparkowany 
przed działką samochód. 
Kiedy mężczyzna odmó-
wił, napastnik próbował 
uderzyć go kaskiem mo-
tocyklowym. W czasie, 
kiedy mężczyzna po-
wiadamiał policję, wan-
dal wybił dwie szyby  

Rawa Mazowiecka

Zdewastował samochód 
bo nie dostał pieniędzy
Rawscy policjanci zatrzymali 18-latka, który w odwecie za odmowę wydania 
pieniędzy zniszczył samochód. 

w drzwiach pojazdu, do-
stał się do środka i pró-
bował uruchomić silnik, 
wybił także szybę w po-
krywie bagażnika. Dzięki 
reakcji mieszkańców wsi, 
mężczyzna przestał dewa-
stować samochód i uciekł 
do pobliskiego lasu. Poli-
cjanci, którzy przyjechali 
na miejsce, odnaleźli go 
siedzącego na wierzchołku 
sosny. Wandalem okazał 
się 18-letni mieszkaniec 
powiatu rawskiego, który 
podczas zatrzymania był 

nietrzeźwy - miał ponad 2 
promile alkoholu w orga-
nizmie oraz najprawdopo-
dobniej był pod wpływem 
środków odurzających. 
Policjanci ujawnili przy 
nim torebkę z zawartością 
suszu roślinnego. Za po-
siadanie środków odurza-
jących grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności, za 
usiłowanie rozboju - do 12 
lat, za uszkodzenie mienia 
- do 5 lat. 

GW

13 kwietnia nie okazał się 
całkowicie pechowym dniem 
dla mieszkańca powiatu opo-
czyńskiego. Uczciwy znalazca 
przyniósł portfel wraz z za-
wartością do komendy policji, 
a funkcjonariusze szybko od-
naleźli właściciela i oddali mu 
zgubę. - 30-leni mężczyzna 
znalazł leżący na chodniku 
przy jednym z opoczyńskich 
sklepów portfel. W środku 
była gotówka oraz dokumenty. 
Zaraz po tym, uczciwy znalaz-
ca zgłosił się do opoczyńskiej 
policji i opowiedział o znale-
zisku funkcjonariuszom. Poli-
cjanci ustalili adres właściciela 
zguby i jeszcze tego samego 

Uczciwy znalazca
O dużym szczęściu może mówić jeden z mieszkańców powiatu opoczyńskie-
go. Mężczyzna zgubił portfel z ponad 2 tysiącami złotych. Odzyskał zgubę 
jeszcze tego samego dnia.

dnia portfel z zawartością  
w nienaruszonym stanie wró-
cił do jego rąk – informuje asp. 
Barbara Stępień.

Przy okazji tego zdarzenia 
policjanci przypominają, że 
znalezione rzeczy nie są na-

szą własnością. W przypadku 
znalezienia jakiegokolwiek 
przedmiotu należy dążyć do 
oddania go właścicielowi.  
W przeciwnym razie popeł-
nia się przestępstwo przy-
właszczenia.                                    GW
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systematycznej gimnastyce 
dla poprawy sylwetki i kon-
dycji fizycznej.   

Rak 22.06 – 22.07
W ostatnim 

czasie praca, za-
równo zawodo-
wa jak i społecz-
na, bardzo cię 

pochłania i dostarcza wielu 
satysfakcji. Twoje przyjazne 
nastawienie do ludzi niewąt-
pliwie jest pozytywną cechą 
i  jest pomocne w osiąganiu 
sukcesów. 

 

Lew  23.07 – 23.08  
Wpływ planet 

spowoduje, że od-
najdziesz wreszcie 
szczęście i zado-
wolenie w życiu. 

Zachowaj jednak rozsądek 
i nie podejmuj ryzyka fi-
nansowego. A zaplanowany 
nawet krótki wypoczynek,  
zregeneruje siły i poprawi 
samopoczucie. 

Panna  24.08 – 23.09
P o k o n a s z 

wszystkie prze-
szkody, które 
dotychczas spo-

tykałeś na swojej drodze  
w spełnianiu zamierzonych 

pragnień. Jednak osiągniesz 
to, dzięki uporowi i wytę-
żonej pracy. Życie rodzinne 
również będzie pomyślnie 
się układać. 

 

Waga  24.09 -23.10
Odczujesz przy-

pływ sił witalnych  
i wewnętrzny spokój. 
Dzięki oryginalnym 

pomysłom i niezawodnej in-
tuicji, masz szansę na osią-
gnięcie sukcesu zawodowe-
go. Z nadejściem ciepłych 
dni pomyśl o wypoczynku 
na łonie przyrody.

 

Skorpion  24.10 – 22.11  
Po dość praco-

witym i wyczer-
pującym okresie 
przedświątecznym  

poczujesz zmęczenie. Ale 
to szybko minie. Spełnienie 
w miłości doda ci energii  
i siły psychicznej. Rodzinne 
konflikty i spory wreszcie 
zostaną zażegnane i zawita 
zgoda. 

  

Strzelec  23.11 – 21.12 
Zwolnij tem-

po życia i zrób 
wreszcie coś dla 
siebie i dla swo-

jej rodziny. Czeka cię dobra 
passa w interesach i tym 
samym poprawa finansów. 
Pomyśl o zasłużonym odpo-

czynku lub zorganizuj spo-
tkanie z przyjaciółmi.  

 

Koziorożec  22.12 – 20.01
Porażek na 

polu zawodowym 
nie traktuj jako ży-
ciowych niepowo-

dzeń. Ich nie da się uniknąć. 
Planuj rozsądnie wydatki. 
W wolnym czasie relaksuj 
się uprawiając sport, np. 
biegaj, pływaj, aby zacho-
wać dobrą formę fizyczną.  

 

Wodnik  21.01 – 19.02
W sprawach 

f i n a n s o w y c h 
wystrzegaj się 
błędnych decy-

zji. Nie działaj pochopnie, 
lecz zachowaj cierpliwość 
i ostrożność, a osiągniesz 
sukces. W sferze uczucio-
wej małe zawirowania, więc 
nie lekceważ niepokojących 
sygnałów.  

Ryby  20.02 – 20.03
To dobry czas 

na uporządko-
wanie i załatwie-
nie odkładanych 

spraw.  Uwierzysz wresz-
cie w swoje  możliwości. 
To spowoduje, że nastąpi 
w twoim życiu pomyślny 
przełom. Pielęgnuj uczucia 
międzypartnerskie. 

Wróżka Amanda

Baran 21.03 – 20.04
Z nadejściem 

wiosny przybę-
dzie ci obowiąz-
ków związanych z 

pracami na działce. To będzie 
okres wyjątkowo pracowity, ale  
z pewnością ze wszystkim so-
bie doskonale poradzisz. Stan  
finansów ulegnie nieznacznej 
poprawie. Pamiętaj o zdrowiu, 
z którym ostatnio miałeś małe 
problemy i tych   sygnałów nie 
należy lekceważyć. 

 

Byk  21.04 – 20.05
Zaległe sprawy 

staraj się powoli, ale 
systematycznie roz-
wiązywać, zacho-

wując przy tym maksimum 
cierpliwości i zrozumienia. 
Obudzi się w tobie twórcze 
działanie. Nawiązana nowa 
znajomość być może, nie za-
kończy się tylko przyjaźnią.   
 

Bliźnięta  21.05 – 21.06
W swoich po-

czynaniach za-
chowaj spokój  
i ostrożność. Nie 

przyspieszaj biegu wydarzeń, 
chociaż energia do działania 
będzie cię rozpierać. Pomyśl o 

Rozrywka
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Stara wdowa i wdowiec spotykają się od pięciu lat. 

Facet w końcu zdecydował się jej oświadczyć. Szybko 
odpowiedziała: „Tak”. Następnego ranka facet się budzi, 

ale nie pamięta, co odpowiedziała! Zastanawia się: 
- Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie. Wyśmiała mnie. 
Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie jak 

to było, dzwoni do niej. Zawstydzony przyznaje, że nie 
pamięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa. 
- Och - krzyczy babcia - tak się cieszę, że dzwonisz. 

Pamiętałam, że powiedziałam „tak”, ale zapomniałam 
komu... 
  

Mówi ojciec do syna: 
- Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę! 

- Ale tato... sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę... kto to 
jest? 

- To córka Kulczyka! 
- Suuuper! Trzeba było tak od razu! 

Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmowę: 
- Dzień dobry Panu! Wydaje mi się, że znalazłem doskona-

łego kandydata na męża Pańskiej córki! 
- Wie Pan... ale ja nie szukam męża dla mojej córki... 

- Ależ to wiceprezes Orlenu. 
- Cudownie! To zmienia postać rzeczy! 

Następnie ojciec udaje się do prezesa Orlenu: 
- Witam Pana Panie prezesie! Przychodzę z dobrą nowi-

ną - mam idealnego kandydata na wiceprezesa w Pańskiej 
firmie. 

- No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. 
- Jest Pan pewien?! To zięć Kulczyka! 

- Ooo! Chyba, że tak
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