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Tomaszów Mazowiecki

Park Bulwary

13 sierpnia br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące projektu
pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie terenu Parku Bulwary wraz
z budową kładek pieszo - rowerowych”.

Szerzej str. 3

Piotrków Trybunalski

Od połowy maja br.
jest Pan Prezesem Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów. W jaki sposób
chciałby Pan prowadzić
Fundację?
Należałoby zacząć od
tego, jakie są główne zadania Fundacji. Dla mieszkańców gminy, w moim
rozumieniu FRGK ma pełnić przede wszystkim funkcję generatora miejsc pracy

i wśród różnych oczekiwań
mieszkańców – to wydaje
się być najsilniejsze. Zatrzymajmy się zatem na moment
na tym obszarze. Patrząc
z tego punktu widzenia powinniśmy przede wszystkim
zapewnić marketing na takim poziomie, by zebrać odpowiedni portfel przyszłych
potencjalnych
inwestorów. Przekazać skutecznie
w świat informację, że gmi-

na jest jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce.
Kolejnym elementem tego
działania jest profesjonalizacja obsługi procesów
inwestycyjnych dla tych,
którzy zdecydują się u nas
inwestować. To jednak nie
wszystko. W Polsce mamy
aktualnie czternaście specjalnych stref ekonomicznych.
Szerzej str. 8
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Kolejne
siłownie terenowe

Coraz większą popularnością wśród miejskich inwestycji cieszą się tzw. siłownie terenowe. Piotrkowski magistrat buduje kolejne takie siłownie.
Do tej pory urządzenia
do ćwiczeń znajdowały się
wyłącznie przy piotrkowskim kąpielisku „Słoneczko” przy Jeziorze Bugaj.
Niedawno nowy sprzęt ustawiono przy ul. Topolowej
oraz ul. Wojska Polskiego

w okolicach marketu Piotr
i Paweł. Każdy plac do ćwiczeń składa się z 11 stanowisk. W najbliższym czasie
takie same prace zostaną
wykonane przy ul. Norwida
oraz targowisku na osiedlu
Wyzwolenia.
Szerzej str. 2

Energooszczędne
domy
kanadyjskie
w trzy miesiące
tel. 501 242 798
www.kanadyjski.com
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Skierniewice

Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

Czynne:
Pon-Pt 9-17; Sob 9-14

Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45
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Piotrków Trybunalski

Mieszkaniowy Kolejne siłownie terenowe
złodziej

Coraz większą popularnością wśród miejskich inwestycji cieszą się tzw. siłownie terenowe. Piotrkowski
magistrat buduje kolejne takie siłownie.

Złodziej, który od połowy lipca okradał mieszkania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, został
schwytany.
Złodziej wykorzystywał
niezamknięte drzwi domów
i balkonów. Mężczyzna
kradł zazwyczaj pieniądze
i wartościowe przedmioty.
Policjanci tomaszowscy odnotowali 20 tego typu kradzieży. Wszystkie tropy doprowadziły funkcjonariuszy
do 21-letniego mieszkańca
Tomaszowa, znanego policjantom z wcześniejszych
konfliktów z prawem. Podczas zatrzymania podejrza-

ny kierował fordem fiestą.
Nie posiadał on uprawnień
do kierowania pojazdami
i potwierdzenia zawarcia
polisy OC. Oprócz wykroczeń drogowych, zebrany
przez kryminalnych materiał dowodowy wskazywał
bezspornie jego jako sprawcę wspomnianych kradzieży. Podejrzany już usłyszał
zarzuty kradzieży, grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolności, sprawa jest rozwojowa.

Radomsko

Postrzelił kolegę
Radomszczańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zranił swojego znajomego strzałem
z wiatrówki.
15 sierpnia 2015 roku
policjanci zostali powiadomieni przez załogę pogotowia ratunkowego, że udziela
pomocy osobie postrzelonej
z wiatrówki. Policjanci pojechali do Woli Jedlińskiej,
gdzie na jednej z posesji
miało dojść do tego zdarzenia.
- Wstępne ustalenia
wskazywały, że na rodzinne spotkanie przyszedł znajomy i zaczął pozować do
zdjęcia z wiatrówką należącą do właścicieli posesji.
W pewnym momencie padł

REKLAMA

strzał a na jego linii znalazł
się jeden z uczestników spotkania. Śrut utkwił w klatce
piersiowej pokrzywdzonego – informuje policja. Na
miejsce wezwano karetkę,
której załoga podjęła decyzję o konieczności hospitalizacji zranionego. Policjanci
dotarli do potencjalnego
sprawcy, który został zatrzymany. W chwili interwencji
miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Po
wytrzeźwieniu
zostanie
przesłuchany, co do okoliczności zdarzenia.

Do tej pory urządzenia
do ćwiczeń znajdowały się
wyłącznie przy piotrkowskim kąpielisku „Słoneczko” przy Jeziorze Bugaj.
Niedawno nowy sprzęt
ustawiono przy ul. Topolowej oraz ul. Wojska Polskiego w okolicach marketu
Piotr i Paweł. Każdy plac
do ćwiczeń składa się z 11
stanowisk. W najbliższym

czasie takie same prace
zostaną wykonane przy ul.
Norwida oraz targowisku
na osiedlu Wyzwolenia. Ta
ostatnia inwestycja zostanie wzbogacona o ułożenie
gumowej nawierzchni oraz
doposażenie znajdującego
się w tym miejscu placu
zabaw.
Jak zaznacza wiceprezydent Andrzej Kacperek wy-

8% VAT

spędzania wolnego czasu
– podkreśla wiceprezydent
Kacperek.
Przypomnijmy,
że
pierwsza siłownia plenerowa powstała w naszym
mieście w ubiegłym roku
na kąpielisku „Słoneczko”.
Jeszcze jeden taki obiekt
znajdzie się na budowanym
kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej.

Kleszczów

Bieg „Kleszczów na Piątkę”
Trzecia edycja biegu ulicznego „Kleszczów na Piątkę” odbędzie się w niedzielę 20 września.

Od 25 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń biegaczy,
którzy we wrześniu pobiegną ulicami Kleszczowa.
Tak, jak w poprzednich
dwóch edycjach organizatorami biegowej imprezy
są LKS Omega Kleszczów
i Gmina Kleszczów, a wykonawcą - firma inesSport.
Szczegóły na temat biegu
„Kleszczów na Piątkę” dostępne są na stronie www.
kleszczowna5.pl.
W tegorocznej imprezie
obowiązywać

ma limit 350 uczestników. Wszyscy zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym koszulki
techniczne, a na mecie
okolicznościowe medale.
Do przyjazdu do Kleszczowa zachęcamy całe
rodziny. Oprócz biegu
głównego dla dorosłych
zaplanowane zostały biegi na krótkich dystansach
dla dzieci i młodzieży.
Będą one organizowane
na gminnym stadionie
w Kleszczowie.

5 sierpnia na liście startowej widniały nazwiska

265 biegaczy, w tym 94 kobiet i 171 mężczyzn.

Czytaj
on-line!
GONTY BITUMICZNE
BLACHODACHÓWKA
DACHÓWKA
RYNNY
TARCICA BUDOWLANA
AKCESORIA
USŁUGI DEKARSKIE

materiał + usługa

bór miejsc na nowe siłownie
nie jest przypadkowy.
- Są to okolice, które
sygnalizowali mieszkańcy
w swoich projektach do
pierwszej edycji budżetu
obywatelskiego. Propozycje
przepadły w głosowaniu.
Mimo tego, postanowiliśmy je zrealizować, aby
dać piotrkowianom kolejną możliwość aktywnego

www.mluksus.pl

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

www.gazeta-wiesci.pl
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Kleszczów
Koncert Wiedeński
w Bełchatowie i Piotrkowie Tryb. Wybiorą
najschludniejszą
posesję
Organizatorzy zapraszają na wspaniały Koncert Wiedeński, który odbędzie się 19 września o godzinie
18:00 w MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie oraz 4 października o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.
Podczas gali będzie można usłyszeć obdarzonych
wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą
wybitni, polscy kameraliści
młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się
laureaci międzynarodowych
konkursów
muzycznych,
wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej
estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z
najsłynniejszych operetek
„Zemsta nietoperza”, „Baron
cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy
m.in.: Walc „Nad Pięknym
Modrym Dunajem”, Arię
Barinkaya „Wielka sława to
żart”, Duet wszech czasów
„Usta milczą dusza śpiewa”
czy polkę „Tritsch- Tratsch”.
Koncert
programowo
nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających
się w Wiedniu.

Do tegorocznej edycji konkursu „Najschludniejsza
posesja w gminie Kleszczów” ogłoszonego przez
Urząd Gminy w Kleszczowie nadesłali swe zgłoszenia właściciele sześciu posesji.

Jedna z posesji nagrodzonych w poprzedniej edycji
konkursu.
Tak, jak w poprzednich
Pierwszy przegląd zgłolatach konkurs rozstrzygany szonych posesji komisja
będzie w dwóch kategoriach konkursowa przeprowadziła
– posesji siedliskowych 30 czerwca. Drugie oględzii posesji w gospodarstwie ny odbyły się 11 sierpnia.
rolnym. O konkursową na- Upalna i bezdeszczowa pogrodę ubiega się jedna pose- goda sprawia, że uczestnicy
sja w gospodarstwie rolnym, konkursu muszą w tym roku
zgłoszona przez mieszkańca poświęcić bardzo dużo czaŁękińska. W kategorii po- su (i wody), by utrzymać
sesji siedliskowych o na- zieleń w niezłej kondycji.
grody rywalizują natomiast Oficjalne
rozstrzygnięwłaściciele trzech posesji cie konkursu i ogłoszenie
z Kleszczowa, jednej z Łę- wyników odbędzie się 30
kińska i jednej z Łuszczano- sierpnia, podczas gminnych
wic.
dożynek.
JS

Tomaszów Mazowiecki

Park Bulwary
Zagospodarowanie Parku Bulwary jest ostatnią
częścią zagospodarowania
centrum Tomaszowa Mazowieckiego. Przestrzeń
położona pomiędzy ulicami: Warszawska, ks.
Stanisława Grada a dalej Farbiarską, Legionów
i Barlickiego jest rzadkością jeśli bierzemy pod
uwagę ilość terenów zielonych w ścisłym centrum
miasta. Podczas spotkania

architekt przedstawił projekt, który dzieli ten teren
na 3 części:
1) część główna rozrywkowo - użytkowa. To
wejście położone nieopodal
mostu na ulicy Warszawskiej oraz pergola wraz ze
sceną letnią a także budynki
użytkowe czy duży plac zabaw dla dzieci;
2) część o charakterze
sportowym - na jej terenie
będzie m.in: park linowy,

ścieżka rekreacyjna czy siłownia napowietrzna;
3) część położona najbliżej ulicy Legionów stanowiąca wejście do parku,
posiadająca wiele zieleni
i ciągi pieszo - rowerowe.
Planowane są dwie
kładki pieszo-rowerowe ponad rzeką Wolbórką. Władze miasta będą starały się
pozyskać finansowanie zewnętrzne na ten projekt.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Maz

13 sierpnia br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące projektu
pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie terenu Parku Bulwary wraz
z budową kładek pieszo - rowerowych”.
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Jeśli jesteś osobą kreatywną,
świadomie planujesz swój rozwój zawodowy,
marzysz o ciekawej i niekonwencjonalnej pracy
a jednocześnie jesteś osobą zorganizowaną,
wytrwale realizującą postawione przed Tobą cele,
to może nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

W
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Z nami masz szansę
współtworzyć Wieści Gazetę Regionalną,
oraz portal www.gazeta-wiesci.pl
Skontaktuj się z nami i przyślij swoje CV
na adres: redakcja@gazeta-wiesci.pl
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
sprzedawca powierzchni reklamowych
z terenów:
Bełchatów,
Rawa Mazowiecka,
Łódź.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wieści
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PAINTBALL
- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy ﬁrmowe

www.paintballossa.pl

www.gazeta-wiesci.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Dom Seniora Anders

„Nie boimy się trudnych przypadków”
Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, w związku z czym coraz większe znaczenie odgrywa właściwa pomoc i opieka nad osobami starszymi. Bardzo często rodzina nie jest w stanie z różnych powodów
sprostać wyzwaniu jakim jest zapewnienie profesjonalnej opieki osobie schorowanej i w podeszłym wieku. Dobrym rozwiązaniem są domy pomocy społecznej. Tego typu placówka 2 miesiące temu powstała
w centrum Polski w Studziankach (gm. Wolbórz).
Dom Seniora Anders
znajduje się w Studziankach, w bezpośrednim sąsiedztwie Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa
Trybunalskiego. Ten nowoczesny obiekt położony jest
zaledwie godzinę drogi od
Warszawy, Łodzi, Częstochowy czy Kielc.
- Od zawsze moim marzeniem było utworzenie
tego typu obiektu. Nie było
łatwo, ale udało się i od
czerwca br. Dom Seniora
Anders jest otwarty – mówi
Kamil Mazurek, prezes
Domu Seniora Anders.
- Naszym pensjonariuszom zapewniamy dogodne warunki mieszkaniowe,
wykwalifikowaną
kadrę
pielęgniarską, opiekuńczą
i rehabilitacyjną, zróżnicowaną ofertę - od pobytów
dziennych po całodobowe
i długoterminowe w bardzo
konkurencyjnych cenach.
Mieszkańcy zawsze będą
dla nas na pierwszym miejscu – dodaje Kamil Mazurek.
Oprócz dobrego położenia
komunikacyjnego
Domu Seniora Anders,
ważnym atutem jest jego
dostosowanie do potrzeb
osób starszych. Jest to nowy
parterowy budynek bez
barier architektonicznych
o powierzchni 2500 m².

Każdy pokój ma przestronną łazienkę dostosowaną
do osób niepełnosprawnych oraz wyjście na taras.
Do dyspozycji pensjonariuszy jest również aneks
kuchenny, z którego można korzystać 24h/dobę. W
budynku znajduje się również kuchnia czynna 7 dni
w tygodniu, co obecnie
jest rzadkością, ponieważ
większość tego typu placówek korzysta z cateringu.
A na zewnątrz pensjonariusze mogą odpoczywać na
świeżym powietrzu wśród
drzew brzozowych. Teren
ośrodka zajmuje ok. 3 ha.
Obiekt jest dostosowany
do 50 osób. Taka ilość zaprojektowana jest z wielu
względów. - Przede wszystkim chcemy każdemu pensjonariuszowi zapewnić jak
najlepszą opiekę, a przy 100
osobach nie byłoby to możliwie na takim wysokim
poziomie jak obecnie. Na
dzień dzisiejszy mamy 15
mieszkańców, a działamy
dopiero 2 miesiące. Założyliśmy jednak, że będziemy
mieć minimum 25 pensjonariuszy. Personel w komplecie został zatrudniony
od samego początku, żeby
podopieczni mieli zapewnioną jak najlepszą pomoc
i opiekę, bez względu na
to czy mielibyśmy jedne-

go czy 48 podopiecznych.
Dobrze wykwalifikowana
i doświadczona kadra jest
naszym ogromnym atutem.
Mamy całodobową obsługę
pielęgniarską, opiekuńczą
i oczywiście personel pomocniczy. Poza tym, opiekę
lekarską na miejscu zapewniamy średnio 4 razy w tygodniu. W naszym gabinecie lekarskim konsultacji
medycznych od niedawna
udziela dr Dariusz Kulma (specjalista neurologii
i rehabilitacji medycznej).
Warto zaznaczyć, że na
stałe mamy zatrudnioną
rehabilitantkę, która dba
o kondycję fizyczną naszych mieszkańców – mówi
Kamil Mazurek.
- Mamy salę kinezyterapii. Prowadzę również
rehabilitację przyłóżkową.
Rodzaj ćwiczeń zależy od
stanu zdrowia podopiecznego i zaleceń lekarskich. Posiadamy wyspecjalizowany,
nowoczesny sprzęt w zakresie fizykoterapii, który
wspomaga oraz umożliwia
efektywną terapię naszych
pensjonariuszy – tłumaczy
pani Kasia, rehabilitantka.
Poza zajęciami poprawiającymi sprawność fizyczną, są również zajęcia
dla ducha - od socjoterapii
poprzez zajęcia ruchowe,
artystyczne, gry i zabawy

oraz zajęcia integracyjne,
typu wspólne gotowanie,
grillowanie, śpiewanie. Jest
to placówka świecka, ale
w związku z tym, że opieka duszpasterska dla osób
w tym wieku jest bardzo
ważna, w DS. Anders funkcjonuje kaplica, w której
ksiądz z Chorzęcina, odprawia nabożeństwa piątkowe
i przyjeżdża do pensjonariuszy w każdą niedzielę.
- Panuje u nas miła, rodzinna atmosfera. Nasi pensjonariusze grają w karty,
rozmawiają, wspólnie śpiewają. Chcemy by mieszkańcy naszego ośrodka integrowali się ze sobą, tym
samym przywracamy im
inicjatywę i chęć do życia.
A profesjonalna kadra ciągle czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem naszych
podopiecznych. Łączymy
najwyższe standardy z rodzinną i ciepłą atmosferą
– mówi dyrektor placówki,
Maria Wiśnicka.
Potwierdzeniem słów
pani dyrektor są wypowiedzi pensjonariuszy, którzy
chwalą przemiły i empatyczny personel, dzięki któremu czują się tutaj prawie
jak w swoim domu.
Dla
bezpieczeństwa
mieszkańców
został
wdrożony system alarmowo-przyzywowy. Każdy

Lek. med. Przemysław Maziarczyk
podopieczny ma przypisane do siebie przenośne
urządzenie, za pomocą
którego może wezwać
pielęgniarkę, niezależnie
od tego czy znajduje się
wewnątrz budynku czy na
zewnątrz.
Placówka
przyjmuje
zarówno
pensjonariuszy
komercyjnych, jak i kierowanych przez MOPS-y oraz
GOPS-y.

- Nie boimy się trudnych
przypadków – zapewnia
prezes. Żeby zostać pensjonariuszem komercyjnym
nie trzeba spełniać żadnych
wymogów, wystarczy wypełnić formularz znajdujący
się na stronie internetowej
http://andersdomseniora.pl/.
A termin przyjęcia uzgodnić z Dyrektorem Domu Seniora Anders.
Justyn Pająk

REKLAMA

P.H.U.

TACHOGRAFY
TERMOGRAFY
WAGI

TACH-WAG Tadeusz Dobrowolski

NAPRAWA I LEGALIZACJA

CB RADIO MONTAZ I NAPRAWA
TACHOGRAFY:
WAGI:
Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka
ul. Katowicka 2
ul. Krakowska 22A

tel. 46 814 72 31
kom. 603 09 91 45
kom. 667 45 55 56
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Apel o ostrożność w lasach

Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje prawie w całym kraju. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o zakazie używania w lesie otwartego ognia.
Leśnicy codziennie od
1 marca do 31 października
określają stopnie zagrożenia
pożarowego na podstawie
pomiaru wilgotności ściółki
sosnowej w lesie, wilgotności powietrza i współczynni-

ka opadowego. Od początku
roku do 7 sierpnia w lasach
prywatnych i państwowych
wybuchło ok. 6600 pożarów, najwięcej w woj. mazowieckim, wielkopolskim.
Lasy w Polsce ze wzglę-

du na dominację drzewostanów iglastych są wyjątkowo zagrożone przez ogień.
Na walkę z pożarami Lasy
Państwowe
zaplanowały
na ten rok ponad 80 mln zł
(setki wież obserwacyjnych,

tysiące punktów czerpania
wody, patrole lotnicze, własne samochody gaśnicze).
Dzięki sprawnemu systemowi przeciwpożarowemu
pożary są szybko wykrywane i tłumione, nim zdążą
się rozprzestrzenić. Dlatego
jak dotąd bardzo mała jest
też przeciętna powierzchnia
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jednego pożaru w państwowych lasach (0,24 ha).
Ogólnodostępne
państwowe lasy to wspaniałe
miejsce na letni wypoczynek. Leśnicy proszą jednak o ostrożność i przestrzeganie przepisów - dla
własnego bezpieczeństwa.
Nie powinniśmy używać
otwartego ognia w lesie ani
bliżej niż 100 m od ściany
lasu. Ognisko lub grilla możemy urządzić wyłącznie

w specjalnie przygotowanych do tego i oznaczonych
miejscach, po uzgodnieniu
z miejscowym leśniczym.
Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi - jest
to zabronione, od rozgrzanego podwozia może też
pójść iskra. Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również
dlatego, że wśród nich jest
zwykle wiele materiałów łatwopalnych.
źródło: www.lasy.gov.pl

Firma Roborotor zatrudni osobę na stanowisko
handlowca-marketingowca,który zajmie się:
- pozyskiwaniem nowych klientów
- przygotowaniem ofert handlowych
- prowadzeniem negocjacji handlowych
- monitorowaniem pozyskanych zamówień
- monitorowaniem sprzedaży internetowej.
Zapewniamy:
- unikatowy produkt
- wynagrodzenie część stała i zmienna
- elastyczność co do formy zatrudnienia
- niezbędne narzędzia
- dobra atmosfera w młodym i dynamicznym zespole
- szkolenia
Firma Roborotor istnieje od 2014 roku.
Oferuje swoje profesjonalne usługi związane z dronami. Zajmujemy się
projektowaniem i budowaniem wielowirnikowców. Świadczymy również usługi
w zakresie mapowania pól, ﬁlmowania i fotografowania obiektów oraz wydarzeń
z powietrza, także serwisowaniem i konﬁgurowaniem wielowirnikowców.

www.roborotor.pl; tel. 501 373 119; e-mail: biuro@roborotor.pl

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013"

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
udziela:
POŻYCZEK do 100 tysięcy złotych na założenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach
Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego
(JEREMIE III)
Oprocentowanie: od 0,5 % do 1 %
Okres spłaty: do 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić
karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie na okres 6 miesięcy.
Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki.
Przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem
lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (ze środków pożyczki nie mogą być
finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz
zakupy o charakterze konsumpcyjnym).

Brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki
Kontakt:
Biuro Piotrków Trybunalski
ul. Sieradzka 10, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 44 647 48 08
www.kswp.org.pl / www.jeremie.com.pl
Inicjatywa JEREMIE
dla rozwoju regionu łódzkiego
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Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

„Chcemy pomagać mies
O zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, rozmawiamy z Michałem Mazurem, nowym prezesem Fundacji.
Od połowy maja br.
jest Pan Prezesem Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów. W jaki sposób
chciałby Pan prowadzić
Fundację?
Należałoby zacząć od
tego, jakie są główne zadania Fundacji. Dla mieszkańców gminy, w moim rozumieniu FRGK ma pełnić
przede wszystkim funkcję
generatora miejsc pracy
i wśród różnych oczekiwań
mieszkańców – to wydaje
się być najsilniejsze. Zatrzymajmy się zatem na
moment na tym obszarze.
Patrząc z tego punktu widzenia powinniśmy przede
wszystkim zapewnić marketing na takim poziomie,
by zebrać odpowiedni
portfel przyszłych potencjalnych inwestorów. Przekazać skutecznie w świat
informację, że gmina jest
jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce. Kolejnym
elementem tego działania
jest profesjonalizacja obsługi procesów inwestycyjnych dla tych, którzy zdecydują się u nas inwestować.
To jednak nie wszystko.
W Polsce mamy aktualnie
czternaście
specjalnych
stref ekonomicznych. Według danych z 2015 roku,
zatrudniają prawie 300
tys. pracowników. Przyciągnęły inwestycje warte
blisko 100 mld zł. To jest
sukces mierzony konkretnymi liczbami. Ten medal
ma jednak też drugą stronę.
Zgadzam się ze stwierdzeniem chociażby niedawnej
ekspertyzy
konfederacji
Lewiatan, która mówi, iż
w przeciwieństwie do lat
90-tych, dziś w Polsce nie
liczba miejsc pracy jest
największym problemem,
ale ich atrakcyjność. Efekt
jest taki, iż młodzi emigrują nie dlatego, że nie mogą
znaleźć pracy w kraju, ale
najczęściej dlatego, że oferowane im warunki są niesatysfakcjonujące. Myślę,
że nie powinniśmy zgadzać
się na tworzenie miejsc

pracy o niskiej jakości
i traktowaniu pracowników
jako wykwalifikowanej, ale
wciąż taniej siły roboczej.
Sądzę, że powinniśmy skorygować pewną filozofię
funkcjonowania. Przejść od
wspierania tworzenia jak
największej liczby nowych
miejsc pracy, do promowania jakości i warunków pracy. Jest to zadanie znacznie
bardziej skomplikowane,
niż pokazywanie dużych
liczb. Bardziej wielowymiarowe ale i bardziej ambitne. Inwestorzy to bardzo
dobry kierunek i będziemy go kontynuować, ale
obok tego pamiętajmy, że
miejsca pracy powstają też
w wyniku wsparcia lokalnej
przedsiębiorczości. Mamy
swoje pomysły, poza tym
jesteśmy naprawdę otwarci
na propozycje.
Co to oznacza w praktyce?
Otwartość jest jednym
z kluczowych założeń naszej
działalności, przez którą rozumiemy zarówno komunikację ze społeczeństwem ale
i transparentność naszych
działań. Musimy działać
rozważnie. Proszę pamiętać, iż trwa kilkumiesięczna
kontrola Najwyższej Izby
Kontroli. Każdy nasz ruch
jest i będzie drobiazgowo
badany. Mamy do czynienia
z pieniędzmi publicznymi.
Uczciwość w tym wypadku,
to już nie tyle konieczność,
ale standard. Jednocześnie
zapewniam, że będziemy
kontynuować te aktywności,
które się sprawdziły, ale też
wprowadzimy zmiany, które
dostosują funkcjonowanie
Fundacji do obecnych wymagań i wyzwań. Muszę
tu dodać, że jeżeli podejmujemy jakieś działania to
chcemy, żeby było dla nich
zrozumienie w społeczeństwie. Na tym zrozumieniu
mnie osobiście bardzo zależy. Chciałbym także nie
zawieść zaufania, jakim obdarzył nas Wójt Sławomir
Chojnowski i Rada Gminy.

Jak wyglądają formalne ramy działania Fundacji?
Fundacja powstała wtedy, kiedy gmina nie mogła
ustawowo realizować niektórych działań związanych z lokalnym rozwojem.
W statucie Fundacji mamy
w związku z tym wiele
punktów - od ochrony zabytków, poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy, po
wspieranie ośrodków zdrowia, itp. Jest to mandat dla
pewnych działań i sankcjonuje kwalifikację wydatków
Fundacji. Wszelkie dofinansowania, których udzielamy,
muszą być zgodne z zapisami statutowymi. Proszę jednak pamiętać iż statut został
zatwierdzony w roku 1994
i w wielu miejscach dziś,
w roku 2015 trochę nas jednak ogranicza. Stał się do
pewnego stopnia archaiczny. Jest w nim na przykład
zapis, że Fundacja nie może
prowadzić działalności gospodarczej poza dwoma
przypadkami, które na dzień
dzisiejszy są trochę absurdalne. Jest to wynajem lokali, a Fundacja takich nie
posiada w swoim majątku.
Posiada natomiast bardzo
dużo ziemi, którą mogłaby
wydzierżawiać, ale zgodnie
ze statutem nie może. Kolejnym przykładem działalności gospodarczej, którą
Fundacja może prowadzić
jest gastronomia. Ktoś miał
kiedyś taki pomysł, ale nigdy nie został on wdrożony w życie. I tak naprawdę
patrząc na historię funkcjonowania Fundacji, nie prowadziła i nie prowadzi ona
działalności gospodarczej
w żadnym zakresie i nie zarabia tym sposobem pieniędzy, co chciałbym w niedalekiej przyszłości zmienić.
Czy oznacza to zmiany
w statucie?
Wydaje się to nieuniknione. Wnioskują to również niektórzy radni. Mówimy tu o zmianach różnej
wagi, od kosmetycznych,

przykładowo takich jak
zmiana określenia nadzorcy (przypomnę że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zostało
zniesione w 2011 r.), czy
korekta określenia funduszu założycielskiego jeden
miliard zł (pamiętajmy
jednak, że to kwota sprzed
denominacji), po zmiany
istotne, które są starannie
analizowane. Przykładem
takiej modyfikacji może
być umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to działanie
bardzo
skomplikowane,
ponieważ nasza sprawozdawczość i rachunkowość
prowadzona jest w specyficzny sposób, bardzo ściśle oparty na założeniu, że

Fundacja działalności gospodarczej nie prowadzi.
Konsekwencje
mogłyby
być bardzo złożone. Wydaje się więc, że zmiana statutu w tym przypadku, nie
byłaby najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że lepsze
będzie wykorzystanie spółki celowej, której zadaniem
byłoby chociażby zarabianie na dzierżawie gruntów,
czy wyposażanie naszych
nieruchomości w podstawową infrastrukturę techniczną. Uzyskiwane w ten
sposób przychody byłyby
przekazywane do Fundacji
w formie dywidendy, co
jest zgodne ze statutem. Jest
to model, który już działa
i jest sprawdzony, mam tu
na myśli spółkę Energoser-

wis.
Na bilbordach promujących Kleszczów widnieje
hasło: „Gmina Kleszczów
– strefa inwestycji i wypoczynku”. Czy obie te sfery,
czyli pracę i wypoczynek,
da się pogodzić?
Wydawać by się mogło, że te dwie sfery to
dwa przeciwległe bieguny
funkcjonujące
niezależnie. Inwestycje i przemysł
w pewnym sensie wykluczają turystykę. Spójrzmy
na to inaczej. Na przykład
z perspektywy kogoś, kto
zainwestował. Czas to jedna
z tych rzeczy, której nie da się
kupić. Wiem o czym mówię.
Mieszkając w dużym mieście traciłem dziennie prawie 3 godziny na przemiesz-
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szkańcom”

czanie się z domu do pracy
i z powrotem. Przez 15 lat
… Dodam, że w korkach.
Ile to straconego czasu? Łatwo wyliczyć. A to nie jest
jedyna uciążliwość dużego
miasta. Sam marzyłem o takim miejscu. Prowadzenie
firmy w gminie Kleszczów
i operowanie na globalnym rynku to świetne rozwiązanie. Inwestorom daje
możliwość
prowadzenia
biznesu w komfortowych
warunkach, mieszkańcom
pracę. Zachęcam przyszłych
inwestorów wysokim standardem jakości życia. To są
fakty, które działają już dziś
na wyobraźnię. Solpark,
ścieżki rowerowe, miejsca
dla rodziców i dzieci etc.
Na jakość życia składa

się m.in. rynek pracy. Ale
z drugiej strony ten rynek
pracy musi być odpowiedzialnie zbudowany, żeby
nie wyniszczał środowiska
i nie oddziaływał źle na
otoczenie. Dzisiaj mamy
w Kleszczowie infrastrukturę, która znakomicie nam
tę jakość życia podnosi
w stosunku do innych
miejscowości w Polsce.
Nie mamy zatłoczonych
ulic, hałasu, posiadamy
ścieżki rowerowe, odpowiednie miejsca do wypoczynku, do biegania, do
uprawiania różnego rodzaju sportów. A to wszystko
składa się na tę wysoką jakość życia. Przywołam tu
jeszcze raz Radę Gminy
i Wójta Chojnowskiego

i ich zabiegi o zrównoważony rozwój. Chcemy z Fundacją stosownie wpisywać
się w ten cel strategiczny.
Dostrzega Pan dużą
rolę
skomunikowania
Gminy z resztą kraju i na
tym tle rolę transportu lotniczego. Czy w Kleszczowie będzie lotnisko?
Zastanówmy się się nad
tym, czym w ogóle jest lotnictwo. Z mojego punktu
widzenia, lotnictwo to magnes przyciągający wiele
interesujących zjawisk. Po
pierwsze jest niewątpliwym
przykładem najbardziej zaawansowanych technologii
i nieprawdopodobnego ich
rozwoju na przestrzeni zaledwie ostatnich stu lat. Jest

to zjawisko, które przyciąga
zwłaszcza młodych ludzi,
daje możliwość rozwoju
w przyszłości, a dobrze
wykorzystane jest również
biznesem. Widzimy to na
przykładzie naszych południowych sąsiadów, którzy to doskonale zauważyli
i rozwinęli sieć małych lotnisk ultralekkiego lotnictwa
oraz atrakcyjnych cenowo
szkoleń dla pilotów. Moim
zdaniem ta sfera w Polsce
jest do zagospodarowania
i warto promować biznes
lotniczy. Ale trzeba do tego
podejść mądrze, dobrze to
skalkulować. Trudno jest
w zaledwie kilku zdaniach
omówić korzyści, myślę że
to temat na osobną rozmowę.
Rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy widzą
potrzebę zaangażowania się
w tego typu działania. Część
z nich zainteresowana jest
zrobieniem licencji pilota,
a część po prostu skorzystaniem z taksówki powietrznej między Kleszczowem
a innymi miejscowościami w kraju. Jeśli chodzi
o kwestię lądowiska, to rozważamy uruchomienie go
z kilku względów. Poza biznesowymi oczekiwaniami,
nie zapominajmy o tym,
że na terenie Kleszczowa
mamy strefy przemysłowe,
tam jest produkcja. Możemy
sobie wyobrazić sytuację,
kiedy potrzeba będzie szybkiego przylotu Lotniczego
Pogotowia Ratowniczego.
Strefy się rozbudowują, zakładów przybywa, więc tym
samym statystycznie zagrożenie wypadkowe wzrasta.
Z mojego punktu widzenia,
najlepiej byłoby znaleźć inwestora, który chciałby się
w taki temat zaangażować,
a następnie dbać o utrzymanie i rozwój.
Wywodzi
się
Pan
z biznesu i to biznesu mocno technologicznego. Czy
będzie Pan promować ten
kierunek?
Z jednej strony stawiamy na nowoczesne technologie, które są motorem
napędowym
pchającym

nas w ciekawą przyszłość.
Z drugiej od razu dodam,
że nie powinniśmy zapominać o pielęgnowaniu tradycji. Nowoczesność ma tam
swoje źródła. Przykładowo,
chciałbym wspierać rozwój rzemiosła. Rzemieślnik
kojarzy się z rękodziełem,
a nie nowoczesnością, to
błąd. Ludzie, którzy potrafią
wytworzyć coś własnymi
rękami to zarówno garncarz,
tradycyjnie
obrabiający
i wypalający glinę, jak
i w dzisiejszych czasach
rzemieślnik wykorzystujący
drukarkę 3D. Pielęgnujmy
tradycyjne techniki wytwarzania oparte o naturalne
materiały, bo świat pokazuje, iż w natłoku masowej
produkcji znajdują one swoich odbiorców. Są ludzie, dla
których tworzenie stanowi
początkowo hobby, później
zamienia się w pracę. Jest to
najpiękniejszy przykład kariery człowieka, gdy coś co
sprawia przyjemność, staje
się zajęciem zarobkowym.
Wracając do nowoczesności - uważam, że rozwój
technologiczny jest dziś
szczególnie ważny. Hasło „innowacyjność” odmieniamy w dzisiejszych czasach
przez wszystkie przypadki
i zdecydowanie będziemy promować inwestycje
o takim charakterze. W najbliższym czasie nawiążemy
współpracę z placówkami
naukowymi, z którymi jesteśmy w trakcie rozmów
wstępnych. Pamiętajmy, że
innowacyjność jest oparta
na wiedzy, wyobraźni i eksperymentach. Bez niej, je-

dynym możliwym modelem
działania jest powtarzanie
utartych wzorców. Zapewniam, że dla tych, którzy
chcą podążać w stronę nowoczesnych
technologii,
Fundacja będzie miała swoją ofertę.
Osobiście jestem zafascynowany kulturą Japonii,
która w sposób spójny łączy rozwój technologiczny
i umiłowanie tradycji. Te
pojęcia się nie wykluczają. Funkcjonują w oczywistej symbiozie. Biegnąc do
przodu, nie chcemy jednak
zapomnieć o wartościach
wywodzących się z historii.
Proszę pokusić się
o krótkie podsumowanie
naszej rozmowy.
Może to zabrzmi górnolotnie, ale moim celem jako
prezesa tej Fundacji jest czynić rzeczy, które w rezultacie wyprodukują pewne dobro rozumiane jako miejsca
pracy, wiedza, umiejętności,
rozwój
przedsiębiorczości etc. Mamy na to środki
i możliwości. Chcemy pomagać mieszkańcom. Fundacja ma wypracować ofertę
dla wszystkich, od biznesmenów z zewnątrz, przez
lokalnych przedsiębiorców,
rolników, aż do uczniów
szkół którzy w przyszłości znajdą na terenie naszej
gminy ciekawe możliwości
dla siebie i swoich rodzin.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Justyna Pająk
Wojciech Adam Michalak

Michał Mazur
Urodzony w 1971 r. Żona Aleksandra, syn Jakub (12
lat) córka Zosia (3 latka). Studia na AGH na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Doświadczenie zawodowe – informatyka bankowa (15 lat) i automatyka (5
lat). Praca dla polskich i zagranicznych banków (NBP,
Kredyt Bank, PKO BP, Santander Bank, Credit Agricole,
Gazprom Bank, etc.) oraz instytucji państwowych (KGP,
Polska Izba Celna, Sądy Apelacyjne i Okręgowe, etc.).
Certyfikaty i szkolenia, głównie w dziedzinie automatyzacji testów (UK, USA), systemów scentralizowanych
(Indie), zarządzania projektami (USA).
Mieszkaniec gminy Kleszczów. Hobby – ekologia,
ogród, literatura, gra na skrzypcach.

Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

Tel. 605 249 849
E-mail: michalak@danwood.pl

www.danwood.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Pakt Piłsudski-Lenin

Fascynująca opowieść o tym, jak Józef Piłsudski odrzucił możliwość zdobycia Moskwy.
Podczas wojny 1920 roku
Polacy dwukrotnie mogli zdobyć
Moskwę i obalić
reżim bolszewików. Musieliby
jednak zawrzeć
przymierze
z białymi rosyjskimi generałami.
Najpierw z Antonem Denikinem,
potem z Piotrem
Wranglem.
Niestety Józef
Piłsudski
odrzucił tę możliwość i podjął
tajne rozmowy
z Włodzimierzem
Leninem. Uważał
bowiem, że Rosja
czerwona będzie
dla Polski mniej
groźna niż biała.
Był to katastrofalny
błąd.
Polacy nie tylko ocalili bolszewizm,
ale
i
zaprzepaścili
szansę na odbudowę
potężnej
Rzeczypospolitej
w przedrozbiorowych granicach.
Choć wygraliśmy bitwę
warszawską, cała wojna
z bolszewikami skończyła
się dla nas klęską. Podpisując w 1921 roku fatalny
traktat ryski, rzuciliśmy na

Nieracjonalny mężczyzna

Zdobywca czterech Oscarów i 20 nominacji do tej Nagrody; mistrz kina i geniusz komedii – Woody Allen przedstawia swój najnowszy obraz – „Irrational
Man”.
Po romantycznym spa- żysera, zdocerze szlakiem europejskich bywczynię
stolic, reżyser powraca do nominacji
rodzinnej Ameryki, gdzie do Oscapowstały jego najsłynniej- ra, BAFTA
sze dzieła, na czele z osca- i Złotego
–
rowym „Blue Jasmine” Globu
i uwielbianym przez Pola- Emme Stoków „Co nas kreci, co nas ne („Birpodnieca”. Fabula „Irratio- d m a n ” ,
nal Man” tradycyjnie pozo- „Służące”).
staje owiana tajemnicą, wia- Partnerują
m.in.
domo jednak, że skupia się im
na historii profesora filozo- nominowafii z Rhode Island, którego na do Złożycie staje na głowie, gdy tego Globu
Parker
ten zaczyna spotykać się –
z jedną ze swoich studentek. P o s e y
W rolach głównych w „Ir- („Ostrożnie
dziewrational Man” zobaczymy z
trzykrotnie nominowanego czynami”,
do Oscara – Joaquina Pho- „Masz wiaenixa („Mistrz”, „Spacer domość”),
po linie”, „Gladiator”) oraz Gary Wilmes („Sekretne („Zostań, jeśli kochasz”,
jedną z najpopularniejszych życie Waltera Mitty, „Salt”) „Królewna Śnieżka i Łowgwiazd młodego pokolenia; oraz nowy ulubieniec na- ca”).
urastającą na nową muzę re- stolatków – Jamie Blackley

Warto posłuchać

Puzzle
pastwę Sowietów połowę
terytorium Rzeczypospolitej
i półtora miliona Polaków.
Ludzie ci padli ofiarą czerwonego holokaustu.
Polska zapłaciła za to
gorzką cenę 17 września
1939 roku…

Księgarnia 					

Autor: Piotr Zychowicz
Wydawca: Rebis
Oprawa:
Miękka ze skrzydełkami
Format: 15.0x22.5cm
Liczba stron: 453
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015

poleca:

1. Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza Andrzej G. Kruszewicz
2. 99 wiosennych przepisów siostry Anastazji
3. Dziewczyny z Syberii			
Anne Heroich
4. Jaruzelski życie Paradoksalne		
Paweł Kowal
5. Umarli mają głos. Prawdziwe historie
Marek Krajewski
6. Tuskuland					
Krzysztof Daukszewicz
7. Pogromca lwów				
Camilla Lackberg
8. Poradnik Na błędach			
Paulina Młynarska
9. Tytus, Romek i Atomek. Super kolekcja
10. Upadek					
Wiktor Suworov

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 46 895 16 45

Moja muzyka, tak jak i ja, to PUZZLE złożone z przeróżnych emocji, momentów, uczuć, ludzi, sytuacji. Nasze życie i każdy z nas to układanka.

Stale dążymy do tego,
aby nauczyć się złożyć to
wszystko w jedną całość –
tak o swojej trzeciej płycie
mówi Honorata Skarbek.
Przyjęło się mówić, że trzeci album jest wyjątkowy
w karierze każdego artysty. Albo twórca odnajduje
na nim swoją drogę, swój
styl, albo popada w niebyt.
W przypadku Honoraty jest
inaczej. Ona już wcześniej
znalazła swoje miejsce na
muzycznej mapie. Konsekwentnie zbierała swoje
kawałeczki puzzli i ułożyła
z nich między innymi albumy „Honey” i „Million”,
które uzyskały w Polsce status Złotej Płyty. Z tych właśnie płyt pochodzą bardzo
dobrze przyjęte single „Nie
powiem jak”, „Sabotaż”,
„Lalalove” czy „Runaway”.
Nową płytą, zatytułowaną
Puzzle, Honorata zamyka pięcioletni etap swojej

kariery, zapoczątkowując
jednocześnie coś nowego.
Album Puzzle to 11 piosenek, które powstawały
na przestrzeni dwóch lat.
W zestawie można znaleźć trzy piosenki, którymi Honorata podzieliła się
już z fanami, czyli „GPS”,
„Naga” i „Damy radę”. Jak
to z pracą artysty bywa, nie
zawsze było łatwo: Piosenki
powstawały w przeróżnych
etapach
mojego życia, gdzie
towa r z yszyły mi
skrajne
emocje,
ludzie oraz
miejsca,
a
to
wsz yst ko
inspirowało mnie

do pisania poszczególnych
utworów. Miałam okazję
współpracować z wieloma
utalentowanymi
ludźmi
podczas powstawania tego
krążka i mam nadzieje, że z
połączenia naszych wspólnych sił powstały muzyczne
PUZZLE, w których każdy
mój fan będzie mógł znaleźć jakiś element dla siebie
- wspomina artystka.
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z nami
Sezonowe warzywo Gotuj
Sałatka
Fasolka szparagowa należy do grupy najzdrowszych warzyw świata. Oprócz tego, że jest niskokaloryczna, to zawiera także pełen bukiet wartości odżywczych.

Fasolka szparagowa jest
odmianą fasoli zwykłej.
Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, a do
Europy sprowadzili ją hiszpańscy żeglarze. Obecnie
uprawiana jest niemalże we
wszystkich krajach świata, głównie azjatyckich.
W naszym kraju występują dwie odmiany fasolki szparagowej, tj. żółta,
która charakteryzuje się
kremowym kolorem, delikatnym smakiem oraz
zielona, która jest bardziej wyrazista w smaku.
Ponadto zielona zawiera więcej witaminy A
i kwasu foliowego niż żółta, dlatego jest zalecana
między innymi kobietom
ciężarnym, cukrzykom,
a także osobom anemicznym. Z kolei żółta jest bogatsza w potas i fosfor. Fasolka
szparagowa, zarówno żółta,
jak i zielona, jest między innymi źródłem witamin A, C,
K, witamin z grupy B, potasu, manganu, magnezu oraz
żelaza. Stanowi bogate źródło kwasu foliowego. Natomiast wysoka zawartość
w niej błonnika sprawia, że
może być składnikiem diety odchudzającej. Jest warzywem niskokalorycznym,
gdyż w 90% składa się z
wody. Zawarty w niej potas
wzmaga wydalanie toksyn

Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Poszukuję
Pracowników
Ochrony na obiekt handlowy
w Bełchatowie. 723 236 603.
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel. 600 086
995.

z organizmu, a tym samym
reguluje wagę naszego ciała i zapobiega cellulitowi
wodnemu. Ogólnie to drogocenne warzywo wspomaga prawidłową pracę układu
pokarmowego, wpływa korzystnie na profil lipidowy

zachorowania na raka jelita
grubego. Należy pamiętać,
że silne przeciwutleniacze
– flawonoidy, chronią nasz
organizm przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników, a tym samym opóźniają proces starzenia się

powodując obniżenie poziomu złego cholesterolu,
co zapobiega miażdżycy
i zawałom serca, zmniejsza wchłanianie tłuszczu
z diety, a także ma działanie
przeciwnowotworowe. Poza
tym wysoka zawartość manganu powoduje, że organizm
skutecznie wchłania składniki odżywcze z pokarmu,
takie jak witaminy z grupy
B i E i magnez. Natomiast
zawarte w niej witaminy
C, E i A, która występuje
głównie pod postacią beta-karotenu, czyli prowitaminy A , zmniejszają ryzyko

skóry i zmniejszają ryzyko
wystąpienia chorób nowotworowych. Z kolei zawarty
w fasolce kwas foliowy,
przeciwutleniacze,
witamina B6, magnez i ryboflawina
wspomagają
pracę układu krążenia,
obniżając między innymi wysokie ciśnienie krwi
i zapobiegają udarom mózgu. Spożywając to warzywo dostarczamy organizmowi także witaminę C oraz
aglutyninę, które wzmacniają system odpornościowy a tym samym chronią
nas przed większością cho-

Opiekunki do opieki nad osobami starszymi na terenie
Niemiec, bezpieczna i legalna
praca. Prowadzimy bezpłatne
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY,
CV: BIURO@SENECTUS24GERMANY.COM, TEL.
726250081.

Więcej info pod numerem tel
885 121 588.

rób. Natomiast witamina K
zwiększa wchłanianie wapnia, co zapobiega utracie
gęstości kości. Ciekawostką
jest fakt, że białko fasolki
ma skład zbliżony do składu białka znajdującego się
w mięsie i dlatego można ją
stosować w jadłospisie
zamiast mięsa drobiowego czy wołowiny.
Nie bez znaczenia
jest także jej działanie
moczopędne. Wspomaga leczenie między
innymi chorób nerek,
pęcherza moczowego
czy artretyzmu. Warto tutaj zaznaczyć, że
fasolka jednak powoduje wzdęcia i dlatego osoby cierpiące
na schorzenia układu
pokarmowego nie powinny
jej spożywać zbyt często.
Fasolka szparagowa spożywana jest jako świeża po
ugotowaniu, lub w postaci
przetworzonej, tj. zakonserwowana lub zamrożona po
uprzednim blanszowaniu.
Warto o tym pamiętać, że fasolka szparagowa należy do
najbardziej wartościowych
warzyw, z uwagi na to, że
posiada bardzo mało kalorii, dużo cennych minerałów
i witamin oraz dużo błonnika, a więc jest warta polecenia.
W KK

OGŁOSZENIA
Zatrudnię kierowców C+E
na chłodnie, kierunek zachód, jazda po 2 tygodnie,
auto przypisane do kierowcy.

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety.
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Pożyczki i chwilówki na sam
dowód osobisty bez BIK i komornika (cała Polska)
tel. 796-15-19-19
Sprzedam dodge caliber rok
2012 -wersja sxt najbogatsze
wyposażenie, silnik 2,0 benzyna, skrzynia automatyczna
cena 42000 zł faktura vat tel.
739417885.

Praca na produkcji w dużej
firmie!
Miejsce pracy: Łódź.
Możliwość zorganizowania
transportu!
Zadzwoń! Wyślij CV!
Anna.przychodnia@adecco.
com
Tel: 691 520 200

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

AD-KA

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

z fasolki szparagowej
Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki :

> 50 dkg fasolki szparagowej
> 10 dkg kiełbasy szynkowej
> 1 jajko ugotowane na twardo
> 2 łyżki soku z cytryny
> 2 łyżki oliwy
> ząbek czosnku
> 1 marynowana czerwona papryka
> 1 łyżeczka cząbru
> 1 mała cebula

Sposób przygotowania:
Fasolkę szparagową ugotować w posolonej wodzie do
miękkości, odcedzić i po wystudzeniu pokroić w ukośne
paski. Następnie polać fasolkę sokiem z wyciśniętej cytryny, oliwą, dodać roztarty czosnek, drobno pokrojoną cebulę
i cząber. Po wymieszaniu tych składników, całość posypać
drobno posiekanym ugotowanym wcześniej jajkiem, pokrojoną w kostkę kiełbasą szynkową i udekorować paskami
czerwonej, marynowanej papryki.
W
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Fiat 500 ustanowił
światowy rekord Guinnessa
„Święto w święcie”: z okazji „500 Day”, obchodzonego 4 lipca br. w Mediolanie, kultowy model Fiata
i jego fani ustanowili światowy rekord Guinnessa w kategorii „Największy obraz samochodu utworzony
z ludzi”.

REKLAMA

W dniu 4 lipca br.
o godz.11.30, w parku
Sempione w Mediolanie,
328 osób odtworzyło niepowtarzalną linię nadwozia Fiata 500, tworząc
ogromną „ludzką mozaikę”. Wewnątrz długiego na 15 metrów profilu,
uczestnicy ubrani na biało
w kolorze nadwozia oraz
w barwach innych detali,
odwzorowali
wszystkie
elementy samochodu: klasyczne, okrągłe reflektory,
koła, boczne szyby, krótką
i otulającą maskę oraz łukowaty profil dachu opadającego w stronę tylnego
zderzaka.
Pod czujnym okiem
oficjalnych sędziów organizacji Guinness World
Records, uczestnicy mu-

REKLAMA

sieli przez pięć minut
utrzymać niezachwianie
swoją pozycję.
Ta oryginalna inicjatywa wpisuje się w obchody
święta „500 Day”, imprezy, która zagościła w parku Sempione, w ramach
której odbyło się wiele
atrakcji, takich jak kolorowy piknik. W samym sercu Mediolanu już od samego rana rozbawiony tłum,
wypełniał po brzegi zielone pole, a pięć tysięcy kolorowych serwetek utworzyło na nim widoczny
z lotu ptaka napis „500”,
z jego charakterystyczną
kaligrafią.
To właśnie na tych naturalnych
„dywanach”
można było cały dzień
spędzić na świeżym powietrzu, bawić się, słu-

chając muzyki w ramach
programu „GQ FreakOut”,
którego Fiat był sponsorem.
Gwiazdą imprezy był
oczywiście Fiat 500, którego odwiedzający mogli
podziwiać w parku i przyległych okolicach.
50
zabytkowych
egzemplarzy
modelu
„przedefilowało” aż do
Arco della Pace, gdzie
w dniu swojej światowej
premiery czekało na nie
kilka egzemplarzy nowej
500-ki.
Zaprojektowany przez
Centro Stile Fiat, zewnętrzne i wewnętrznie
odnowiony projekt jest bez
wątpienia Fiatem 500, za to
o wiele bardziej atrakcyjnym. Oferuje bogatszą
rozwiązania w zakresie

technologii, układów napędowych i możliwości indywidualizacji.
Nowo
ustanowiony,
światowy rekord Guinnessa jest ważnym „chrztem”
dla samochodu, który powstał, aby zawsze „stawić
czoła” wyzwaniom aktualnego rynku, ale w poszanowaniu i kontynuacji
swojej bogatej tradycji.
Dlatego też, nowa 500-ka
łączy ogromne dziedzictwo, kultowe, charakterystyczne cechy marki
z nowoczesnością techniczną oraz uwagą poświęconą zrównoważonej
mobilności, umacniając w
ten sposób, pod każdym
względem, pozycję wzorca
w swoim segmencie samochodów.

REKLAMA

Wieści 13

14 Wieści

Kryminalne

Bełchatów

Plantacja
konopi
indyjskich
Pod Szczercowem bełchatowscy policjanci ujawnili uprawę konopi na skalę przemysłową.

Policjanci z bełchatowskiej komendy uzyskali informację dotyczącą
plantacji konopi indyjskich
znajdującej się w pobliżu
Szczercowa. Chcąc zweryfikować ustalenia 12 sierpnia
2015 r. stróże prawa weszli
na teren wskazanej posesji. - Okazało się, że ukryto
tam uprawę konopi na skalę przemysłową. W zagłębieniu terenu otoczonym
wałem ziemnym i pniami
drzew znajdowało się pole,
na którym rosło kilkaset
krzewów konopi. Tuż obok
przygotowane były nowe
sadzonki, a w specjalnych
pomieszczeniach suszyły

się kwiatostany – informuje
policja.
Podczas przeszukania
policjanci
zabezpieczyli
1086 roślin konopi w różnym stadium wzrostu i 58
kilogramów kwiatostanów
gotowych do porcjowania.
Można z nich było uzyskać
narkotyki warte około 1,8
miliona złotych. Policjanci
zatrzymali także 3 mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wieku 36, 45
i 52 lat, którym postawiono
zarzuty związane z uprawą
i posiadaniem znacznych
ilości środków odurzających.

Tomaszów Mazowiecki

Ukradli akumulatory

13 sierpnia dyżurny policji został powiadomiony
o kradzieży dwóch akumulatorów o wartości 1200
złotych.
Policja znalazła skradzione akumulatory na jednym
z punktów skupu złomu,
dotarcie do sprzedającego
było tylko kwestią czasu.
Policjanci dotarli do
miejsca
zamieszkania podejrzewanych
jednak nie zastali ich
w domu. Mężczyźni
wiedząc, że są poszukiwani sami zgłosili
się do komendy policji.

Cała trójka - dwóch 18-latków i 19–latek, usłyszała
zarzuty kradzieży. Za sprzedane akumulatory otrzymali
w skupie 170 złotych.

W
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Nie daj się kieszonkowcom
Praktycznie każdego dnia policja powiadamiana jest o przestępstwie kradzieży pieniędzy, dokumentów,
portfeli, telefonów komórkowych.
Z policyjnych statystyk
wynika, że do tego rodzaju
kradzieży dochodzi najczęściej w sklepach, na bazarach, targach. Złodzieje
najczęściej
wykorzystują
nieuwagę swoich ofiar.
Pamiętajmy, żeby podczas zakupów na bazarach,
w dużych zatłoczonych
centrach handlowych czy
podczas podróży środkami komunikacji publicznej
- trzymać torebkę z przodu, zamknięciem do siebie.
Niestety kobiety bardzo
często podczas robienia zakupów, torebki trzymają na
ramieniu, zsunięte na plecy,
dodatkowo często są one
niedomknięte na suwak czy
inne zabezpieczenie - dla
złodzieja to doskonała okazja, by wykorzystać naszą
nieuwagę i ukraść portfel, telefon czy inne wartościowe
przedmioty. Warto pamiętać
także, aby podczas zakupów
nie odkładać torebki na ladę,
podłogę. Chwila nieuwagi może okazać się fatalna

w skutkach. Ofiarami złodziei padają także mężczyźni, którzy portfele chowają
do tylnej kieszeni spodni.
Dla złodzieja kieszonkowca
to doskonała okazja.
Nie trzymajmy w portfelu, saszetce, torbie, zapisanych numerów PIN do
kart bankomatowych. A już
na pewno nie zapisujmy

kodu PIN na karcie bankomatowej! W razie kradzieży
złodziej nie tylko dysponuje
skradzioną gotówką ale także ma możliwość wypłaty
pieniędzy z bankomatu. Jeżeli łupem złodzieja padły
karty bankomatowe zgłośmy ten fakt niezwłocznie
w swoim banku. Szybka
blokada wypłat z konta ban-

kowego uchroni nas przed
utratą oszczędności. Numery infolinii bankowej dostępne są na bankomatach
jak też na stornie internetowej każdego banku. Warto
taki numer telefonu mieć
zapisany w kalendarzu czy
telefonie.

Łódź

Seryjny podpalacz
Policjanci zatrzymali 30-latka podejrzanego o szereg podpaleń na terenie Bałut w Łodzi.
Pod koniec czerwca 2015
roku policjanci z Komisariatu
KMP w Łodzi otrzymali kilka
sygnałów o podpaleniach, do
których dochodziło na ternie
Bałut. W każdym przypadku
sposób działania sprawcy był
bardzo podobny. Podpalał on
gazety lub folie, od których
zajmowały się całe obiekty.
Tym sposobem 27 czerwca 2015 roku spaleniu uległy
pomieszczenia
piwniczne
w wieżowcu przy ulicy Inowrocławskiej, a wraz z nimi
korytarz główny oraz przewody zasilające. Łącznie wartość
strat wyceniono na około 20
tysięcy złotych. Dzień później funkcjonariusze otrzymali
zgłoszenie o pożarze fiata seicento oraz 3 pergoli znajdujących się na ulicy Puławskiego.
Przybyli na miejsce strażacy
wstępnie za przyczynę pożaru
wskazali podpalenie, a straty
wyceniono na 15 tysięcy złotych. Kolejny niepokojący sy-

gnał śledczy otrzymali 5 lipca
2015 roku. Wtedy to nieznany
sprawca wjechał na ostatnie
piętro wieżowca przy ulicy
Inowrocławskiej i wrzucił do
zsypu podpalone gazety. Spłonęły wówczas dwa pojemniki
na śmieci oraz elewacja budynku. Po analizie zgromadzonego materiału, policjanci
ustalili, że odpowiedzialny za
te czyny jest 30-letni mieszkaniec Łodzi. Mężczyzna został
zatrzymany 10 sierpnia 2015
roku w mieszkaniu u swojego
znajomego. Nie stawiał oporu.
W rozmowie z policjantami
przyznał się do dokonania
podpaleń. Funkcjonariusze
wytypowali również, iż jest
on odpowiedzialny za pożar
trzech pojemników na odpady o wartości ponad 1500
złotych. Mężczyzna usłyszał
zarzuty zniszczenia mienia za
co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa
ma charakter rozwojowy.
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HOROSKOP
Lew 23.07 – 23.08
Czeka cię huśtawka
nastrojów.
Rozleniwienie po
wyjątkowo
gorącym okresie wakacyjnym,
da ci się we znaki. Ale życie
toczy się dalej, więc trzeba
zabrać się solidnie do pracy,
czyli zacząć działać a mniej
marzyć. Twoje pomysły
okażą się strzałą w dziesiątkę i warto je wykorzystać,
oczywiście przy wsparciu
zaufanych osób.
Panna 24.08 – 23.09
Ostatnio swoją
uwagę skierowałeś
na zdobywaniu pieniędzy, niezbędnych
do sfinalizowania rozpoczętych inwestycji. Jesteś na
dobrej drodze. Przed tobą
planowany zasłużony odpoczynek. Nawet wyjazd na
kilka dni wystarczająco zrelaksuje cię.
Waga 24.09 -23.10
W najbliższym
czasie nie działaj
impulsywnie. Wykaż
się większą cierpliwością i rozwagą, zwłaszcza w pracy. Twoje plany
piłka za
linia˛

wśród
drzew
liściastych
Eva piosen- amerykański
karka myśliwy
ameryk.

Skorpion 24.10 – 22.11
Przed
tobą
wyjątkowo pracowity okres. Czeka
cię dużo zajęć wymagających zaangażowania,
inwencji i czasu. Jednak nie
zabraknie ci energii i zdecydowania. Oczywiście tym
samym stan twojego konta
wyraźnie się powiększy.
Strzelec 23.11 – 21.12
Gwiazdy będą
ci sprzyjać. Załatwisz pozytywnie
zaległe sprawy.
W pracy wykażesz się inicjatywą, a twoje nowatorskie
pomysły zyskają uznanie
przełożonych. Masz dużą
szansę na zawodowy sukces
i to powinno cię cieszyć.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Nie
wymagaj
za dużo od innych.
Wykaż się wyrozumiałością i pobłażliwością. Pomyśl o urlopie,
najwyższy czas się zregeneciepła
kamizelka

rować. W wydatkach kieruj
się rozsądkiem, a unikniesz
kłopotów finansowych.
Wodnik 21.01 – 19.02
Twoje życie
nabierze wyjątkowego tempa.
Nawiążesz nowe
znajomości, które bardzo ci
się przydadzą w przyszłości.
W pracy rozwiniesz skrzydła i realizować będziesz
z sukcesem swoje ambitne
plany. To dobry czas na podjęcie inwestycji.
Ryby 20.02 – 20.03
Po
udanym
wypoczynku
w towarzystwie
najbliższych, dobre samopoczucie, siła psychiczna i zdrowie będą ci
dopisywać. Najbliższe dni
poświęcisz na załatwianie
niezbędnych spraw. Złożone
obietnice staraj się realizować.
Baran 21.03 – 20.04
Nie wszystko
potoczy się po twojej myśli. Jednak
zachowaj
zimną
krew a powoli poradzisz sobie z przeciwnościami losu. Nie popadaj
w panikę. Będziesz miał
szansę na poprawę sytuacji

np.
przyKryszak, sztuczne
Gabriela wódca
aktor
włókno Sabatini Fatah

finansowej, więc warto ją
odpowiednio wykorzystać.
Byk 21.04 – 20.05
Nabierzesz ochoty do
podjęcia się wzniosłych celów. Najważniejsza stanie
się dla ciebie kariera zawodowa. Twoje wysokie ambicje oczywiście
niekorzystnie wpłyną na sytuację rodzinną. Pojawią się
w relacjach z najbliższymi
spięcia i konflikty.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
W pracy okres gorączkowy. Będziesz zmuszony do większej
aktywności
zawodowej.
Masz
szansę wykorzystać swoje
uzdolnienia i tym samym
zdobyć wyjątkowe uznanie
u szefów. To dobry czas na
inwestycje i mądre decyzje
finansowe.
Rak 22.06 – 22.07
Realizacja
podjętych
przedsięwzięć da
ci dużo satysfakcji
i spore pieniądze.
Biznes rodzinny
w tym przypadku
rozwija się w dobrym kierunku i rokuje dalsze powodzenie.
W Wróżka Amanda
koszyed˛
manewr karze z niezb
ny do
obronny
Los
życia
Angeles

wróg
punka
zespół
Kazika

w porcie
lotniczym
odrobina,
ociupina

białe lub
czerwone na
przynet
˛ e
˛

Janusz, podatek
reżyser pośredni

cześć
˛
ciaży
˛
odbicie
tenisowe z
rotacja˛

marka
odzieży
sport.

rodzaj
pajecza˛
ka

fazy

Follet,
pisarz
elementy
łacz
˛ ace
˛
blachy

wynaszyk
lazca
telefonu bojowy

tli sie
˛ w
świecy
warszawska
twierdza

mają szansę powodzenia.
W sferze uczuciowej uważaj
na nowe znajomości, które
mogą pokrzyżować twoje
plany życiowe.

wino z siarkowe w
sokiem i zapałlodem
kach
autor
szkiców
literackich

robione
w piaskownicy

Roman,
pisarz

złacze
˛
w
komputerze
stamtad
˛
policjanci w
serialu

efekt poważnej
kontuzji

na nim
nartostrada

naczynie na
prochy

zabija
insekty
na
śmierć

kształtuje
psa
Farinelli

pokój do
zabaw

makata

Wieści
Gazeta Regionalna

zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net

Wieści 15

Rozrywka

Dvorak,
kompozytor
czeski

Fiedler,
pisarz i
podróżnik
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Humor
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Wraca mąż ze szpitala, w którym odwiedzał ciężko
chorą teściową i wściekły mówi do żony:
- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze
szpitala i zamieszka z nami.
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca!
- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie radził
przygotować się na najgorsze.
  
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:
Kto głupi wstać.
Jasiu wstaje.
Nauczyciel pyta:
-Czemu wstałeś?
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał.
  
- Czy rozpatrzyliście już moje podanie?
Urzędnik przez godzinę szuka podania petenta i wreszcie wzruszając ramionami stwierdza:
- Pańskiego podania nie ma. A kiedy pan je składał?
- No, może jakieś pięć lat temu.
- No, to mów pan tak od razu. Pani Stasiu! Niech mi
pani poda teczkę „bardzo pilne”...
  
Wraca mąż do domu, zastaje swoją żonę nago.
- Co ty robisz?
- No bo ja nie mam się w co ubrać.
Mąż zagląda do szafy:
- Jak to 1 sukienka, 2 sukienka, 3 sukienka, cześć Franek, 4 sukienka.
  

