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Warto było ...

W znanej galerii sztuki Glaza Expo Design, znajdującej się w samym centrum
Gdańska, w dniach 16-30 października można było zapoznać się z twórczością malarki i poetki Iwony E. Góraj na stałe mieszkającej w naszym regionie
- w Rawie Mazowieckiej.
Szerzej str. 9

szycie grupom
chałupniczek i przeszywalniom

tel. 500 009 283

e!
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Trwają przygotowania do modernizacji kolejnego piotrkowskiego parku.
Szerzej str. 2

Społeczność internetowa mieszkańców Rawy Mazowieckiej, skupiona wokół
pomysłu odbudowy rawskiego zamku utworzyła stronę internetową pod hasłem „Odbudujmy Zamek Rawski”. Internauci szybko zainteresowali się inicjatywą. Wpłynęło kilkadziesiąt próśb o wysłanie formularza konsultacyjnego, dotyczącego włączenia rawskiego zamku do programu rewitalizacji Rawy
Mazowieckiej.
Szerzej str. 5
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Będzie remont
parku Belzackiego

Mieszkańcy chcą
odbudowy Zamku
Książąt Mazowieckich

jo

Piotrków Trybunalski
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Szerzej str. 8
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Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie zaskakuje. Zakład wyprodukował wiaty przystankowe, które cieszą oczy podróżnych i mieszkańców wzdłuż drogi
krajowej nr 12, jest wykonawcą dębowych ławek ustawionych na terenie całej
gminy, przeprowadził szereg remontów w substancji mieszkaniowej gminy
Sulejów. Doposaża się w sprzęt i przejmuje coraz więcej usług komunalnych
na terenie gminy. I to wszystko pomimo tego, że od kilku lat boryka się z wieloma problemami natury finansowej i organizacyjnej. Ostatni audyt wskazał
plan naprawczy a jego realizację rozpoczął dyrektor Krzysztof Stębelski.
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Piotrków Trybunalski

Złodziej katalizatorów
Będzie remont
parku Belzackiego
32-latek, który pod osłoną nocy kradł z zaparkowanych aut katalizatory został
zatrzymany. Może on mieć na swoim koncie nawet około 20 takich kradzieży.

Trwają przygotowania do modernizacji kolejnego piotrkowskiego parku.

8 listopada podczas pikniku rodzinnego „Dzień
Dobry w Parku” odbędzie
się uroczyste zakończenie
rewitalizacji parku im. ks. J.
Poniatowskiego. A tymczasem magistrat przygotowuje
się do modernizacji drugiego piotrkowskiego zieleńca
– parku Belzackiego.
- Obecnie trwają prace
projektowe. Jesteśmy po
konsultacjach z konserwatorem zabytków w sprawie
koncepcji zagospodarowania terenu i przebiegu alejek. Projektowanie powinno
zakończyć się w grudniu.
W przyszłym roku chcemy
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wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi – informuje Małgorzata Majczyna,
dyrektor Biura Inwestycji
i Remontów.
Rewitalizacja całkowicie zmieni wygląd parku.
Oprócz prac przy roślinności, obejmą one także infrastrukturę. Nową jakość
zyskają alejki i ścieżki parkowe, przebudowane zostaną stawy, a na terenie parku
powstaną: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz taras widokowy.

- Ten ostatni element to
nawiązanie do historii parku. W miejscu, gdzie powstanie taras był dawniej
dworek. W ten sposób powiążemy współczesne oblicze zieleńca z jego dawnymi
dziejami – dodaje dyrektor
Majczyna.
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26 października łódzka policja otrzymała zgłoszenie, że ktoś manipuluje przy podwoziach aut
zaparkowanych na parkingu przyblokowym przy ul.
Przybyszewskiego. Funkcjonariusze nie zastali na
miejscu
podejrzewanego
mężczyzny. Będąc w pobliżu ulicy Lodowej zauważyli mężczyznę, który swoim wyglądem odpowiadał
przekazanemu im rysopisowi. Podczas przeszukania
funkcjonariusze odnaleźli
przy nim latarkę oraz klucz
do cięcia rur, ponadto mężczyzna ubrudzony był ziemią i smarem. Okazało się,

IRYDOLOG

Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

Przyjmujemy w:
Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz.,
Rawie Maz., Białej Rawskiej, Skierniewicach, Łowiczu

tel. 54 2871563; 506 694 689

że 32-letni mieszkaniec
Aleksandrowa Łódzkiego
był już wcześniej notowany
przez policję. Śledczy z VI
Komisariatu KMP w Łodzi
nie wykluczają, że może
być on odpowiedzialny za
kradzieże tego typu, do któ-
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rych dochodziło od czerwca
2015 roku na terenie Łodzi
i Aleksandrowa Łódzkiego. Podejrzany przyznał, że
kradł katalizatory głównie
z aut dostawczych, a następnie sprzedawał je w Internecie. Mężczyźnie grozi kara
nawet do 5 lat więzienia.

OPTYK

Alicja Krasoń

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

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Sulejów

Bełchatów

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie zakupił nowy ciągnik rolniczy model
TYM T1003.

Miasto Bełchatów przystępuje do programu pn. ,,Poprawa jakości powietrza
poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’.
Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom dofinansowania wymiany źródła
ciepła na proekologiczne.

Nowy nabytek w MZK Dofinansowanie na ciepło

Zakład rozwija i rozpowszechnia nowe technologie
w procesie pracy. Ciągnik
w parku maszynowym jest
postępem w kierunku rozwoju profilu działalności
firmy. Jest najwyższej klasy
sprzętem generacji motoryzacyjnej, zawiera w swojej
budowie ekonomiczny czterocylindrowy silnik wyposażony w intercooler. Sam
sterownik urządzenia pozwala na zarządzanie pracą
na uwrociach i przy jeździe
wstecz. Wyposażony w zaczep przesuwny Scharmuller
oraz hamulcową instalację
pneumatyczną dwu i jednoliniową.

Jego zaletą jest uniwersalność do wykorzystania przy różnych pracach.
W porównaniu do starszych
ciągników rolniczych jego
użytkowanie jest bezpieczniejsze dla operatora ze
względu na mniejszy hałas
wydobywający się z urządzenia. Pracę w nim można wykonywać każdą porą
roku ze względu na dostosowaną kabinę operatora.
Ciągnik zbudowany jest
z instalacji niepowodujących
zagrożenia dla środowiska.
Jest inwestycją na lata, ze
względu na małe spalanie
oraz pobór olejów. Optymalizacja procesu użytkowania

maszyny zwiększa jego wydajność przy mniejszych nakładach ekonomicznych na
proces eksploatacji. Umożliwia wykonywanie usług
transportowych, służy utrzymaniu prac porządkowych
ze względu na możliwość
użycia dodatkowych elementów nakładanych.
Miejski Zakład Komunalny zakupił ciągnik do samodzielnego wykonywania
prac porządkowych wykaszania i równania poboczy,
wykonywania odwodnienia
dróg tj. rowów a także do zimowego utrzymania dróg terenu miasta i gminy Sulejów.

O uzyskanie dotacji
będą mogły ubiegać się:
osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby
prawne oraz inne wskazane
w programie ochrony powietrza. Z dofinansowania
można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Miasta. Osoby planujące
przyłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej proszone są o kontakt w pierwszej
kolejności z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
w Bełchatowie.
Dofinansowanie może
wynieść do 65% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin realizacji wymiany źródła ciepła możliwy będzie od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018
r. Mieszkańcy Bełchatowa
proszeni są o składanie deklaracji udziału w Programie
do 16 listopada 2015 r.
Jeśli na podstawie złożonych deklaracji, miasto
uzyska pozytywną decyzję
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi (czas oczekiwania
ok. 6-8 miesięcy) - dalsze
kroki to złożenie wniosku
o dofinansowanie, uzyskanie pozytywnej decyzji
i podpisanie umowy z Miastem Bełchatów. W ramach
projektu zakwalifikować
można: przygotowanie nie-

zbędnych projektów i dokumentacji; zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń
do produkcji energii, w tym
ze źródeł odnawialnych,
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
demontaż istniejących instalacji
i urządzeń; roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia; wykonanie lub modernizację
wewnętrznej instalacji c.o.
lub c.w.u wraz z materiałami; wykonanie przyłącza i
instalacji gazowej; budowę
węzła cieplnego; wykonanie
przyłącza do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Więcej informacji na
stronie http://www.belchatow.pl.

Praca dla graﬁka komputerowego
Wymagania:
znajomość programów:
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw
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Miejsce pracy:
Rawa Mazowiecka
CV oraz portfolio prosimy przesyłać na adres: biuro@drukarnia-wam.eu
Skontaktujemy się tylko z wybranymi.
Firma OCEAN
ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42

www.myjki.eu

Partner Kärcher Sp. z o.o.
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Narodowa
Loteria Paragonowa

1 października br. ruszyła loteria paragonowa.

W
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To już „Złoty Jubileusz”
legendy Polskiej
muzyki bigbitowej!
Z tej okazji w niedzielę 29 listopada o godzinie 18-tej w Bełchatowskiej Hali
Energia, wystąpią laureaci Plebiscytu na najpopularniejszy Polski Zespół XX
wieku - CZERWONE GITARY!
To będzie wyjątkowy, gorący, pełen wzruszeń, andrzejkowy koncert, który
uświetnią kultowe przeboje oraz piosenki z najnowszej płyty zespołu CZERWONYCH GITAR
Bilety do nabycia:
HALA ENERGIA, Empik oraz na www.kupbilety.net

Jest to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów.
Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych
paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji,

REKLAMA

czy u fryzjera ma znaczenie
nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów
w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji. Uczciwym przedsiębiorcom dużo
trudniej jest konkurować

DOR-MED
A PA R AT Y S Ł U C H OW E

Kompleksowe
badanie słuchu

baterie do aparatów słuchowych od 1 zł/szt.
ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. J. Dąbrowskiego 17/21
Tel. 42 672-27-91, kom. 728-995-907

ODDZIAŁ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Dmowskiego 47
Tel. 44 788 61 27

RAWA MAZOWIECKA - PRZYCHODNIA VERBENA

ul. Krakowska 9
Tel. 728 995 907

na rynku z tymi, którzy nie
płacą podatków lub płacą
tylko ich część.
Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Aby wziąć udział
w loterii, wystarczy mieć
ukończone 18 lat i paragon
fiskalny na minimum 10 zł
oraz zarejestrować go na
stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Do loterii przyjmowane są tylko paragony
fiskalne. Można zgłosić ich
dowolną liczbę, przy czym
jeden paragon można zgłosić
tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu. Raz
w miesiącu będzie można
wylosować Opla Astrę, a raz
na kwartał – Opla Insignię.
Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad
oraz iPad-y Air 2.
MAT na podst. informacji uzyskanych od naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej
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Rawa Mazowiecka

Kierunki lotnicze Mieszkańcy chcą
Powiat Piotrkowski chce uruchomić kierunki kształcenia związane z branżą
lotniczą. List intencyjny w tej sprawie podpisali Stanisław Cubała - starosta
piotrkowski, Jarosław Cempel - dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz
wicedyrektor Firmy Häring Dariusz Pytlewski.

odbudowy Zamku
Książąt Mazowieckich

Społeczność internetowa mieszkańców Rawy Mazowieckiej, skupiona wokół
pomysłu odbudowy rawskiego zamku utworzyła stronę internetową pod hasłem „Odbudujmy Zamek Rawski”. Internauci szybko zainteresowali się inicjatywą. Wpłynęło kilkadziesiąt próśb o wysłanie formularza konsultacyjnego, dotyczącego włączenia rawskiego zamku do programu rewitalizacji Rawy
Mazowieckiej.

Istniejący, od ponad 100
lat Aeroklub, z lotniczymi tradycjami, ogromnym
doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą instruktorską, zapewni praktyczną
naukę zawodu, natomiast
bazę dydaktyczną udostępni samorząd powiatowy w
swoich placówkach oświatowych. Pomysł utworzenia

trzech kierunków kształcenia - technik mechanik
lotniczy, technik awionik
oraz technik lotniskowych
służb operacyjnych - znalazł uznanie także Firmy
Häring. Doskonale wyposażone zaplecze warsztatowe, jakim dysponuje Firma Häring, będzie mogło
służyć także przyszłym

uczniom lotniczych zawodów. Wartość dodaną stanowi partnerstwo, które w
niedługim czasie nawiązane
zostanie z Polskimi Liniami
Lotniczymi LOT, które swoją obecność zaznaczyło już
w Piotrkowie Tryb., tworząc
LOT FLIGHT ACADEMY.

REKLAMA

art. elektryczne

Rawa Mazowiecka,
Wyszyńskiego 3
tel. +46 814 29 84
pon-pt: 7:30 - 17:00
sobota: 8:00 - 14:00

Znajdź nas
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przygotowuje się do rewitalizacji miasta. Plany
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ruin rawskiego zamku.
Burmistrz twierdzi, że
chciałby zagospodarować
i ożywić teren zamku, ale
każda inwestycja w tamtym obszarze wiąże się
z ogromnymi nakładami
finansowymi. Nawet jeśli
część z nich udałoby się
pozyskać z funduszy zewnętrznych, to wkład własny musi być znaczny.
Organizatorzy
internetowej akcji twierdzą, że
jest to najważniejszy zabytek Rawy Mazowieckiej
i jego odbudowa powinna
być kwestią priorytetową. Na stronie akcji można przeczytać: „Zamiast
starać się o 7 000 000 zł
na rewitalizację parku
i 1 000 000 zł na remont
budynku muzeum postarajmy się uzyskać dofinansowanie na odbudowanie Zamku Rawskiego
i utworzenie na jego terenie (nie chodzi tu tylko
o mury zamkowe) centrum
edukacyjno-historycznorozrywkowego”.
Według założeń do
budynku Zamku można
by było przenieść Mu-

zeum Ziemi Rawskiej,
które obecnie znajduje się
w dość niekorzystnej lokalizacji, a także nie posiada
odpowiednich warunków
lokalowych i parkingowych.
Pomysłodawcy
akcji
uważają, że prace oraz
koszty można by podzielić na poszczególne etapy.
W pierwszej kolejności
proponują odbudowę części murów od południowej
strony, wraz z basztą, bramą i mostem zwodzonym.
Następnym etapem byłaby
odbudowa baszty narożnej od strony południowo-wschodniej. Na koniec
zostałyby budynki reprezentacyjno-mieszkalne od
strony północnej.
Burmistrz
Dariusz
Misztal zapewnia, że weźmie pod uwagę wnioski
dotyczące wpisania odbudowy rawskiego zabytku do rewitalizacyjnych
planów miasta. Konsultacje na temat Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
potrwają w Rawie do 16
listopada.
KG
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Bezpłatna
Forum i konkurs
dla przedsiębiorców pomoc prawna
Ciekawą propozycję dla lokalnych przedsiębiorców przygotowało bełchatowskie starostwo wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie.

Na konferencji prasowej w starostwie do udziału w konkursie zachęcali: Stanisław Gotkowicz,
dyrektor biura RIG, Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski oraz Andrzej Ratajski, prezes RIG.

Oprócz dziewiątej już
edycji konkursu „Firma
na medal”, zorganizowane
zostanie I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, na którym chętni
przedsiębiorcy będą mogli
zaprezentować swoje firmy,
wziąć udział w prelekcjach
oraz nawiązać współpracę
z przedsiębiorcami z zagranicznych regionów partnerskich powiatu bełchatowskiego.
Zmodyfikowaliśmy
założenia konkursu „Firma na medal”, dodajemy
nową formułę, która ma za
zadanie przynieść wymierne efekty współdziałania
między
przedsiębiorcami
– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Oprócz corocznej
gali przyznania nagród dla
wybranych przez kapitułę
konkursu firm, zamierzamy
zorganizować mini forum
gospodarcze przedsiębiorców z terenu powiatu oraz
partnerów z naszych zaprzyjaźnionych regionów z
terenu Polski i zza granicy.
W tej kadencji stawiamy na
przedsiębiorczość, chcemy
zaktywizować nasze lokalne środowisko, pomóc w
nawiązywaniu nowych kontaktów czy wymianie doświadczeń. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia
zostanie PGE GiEK. S.A,
które z wieloma lokalnymi
firmami dobrze kooperuje.
Zmieniona została też
nieco formuła konkursu
,,Firma na medal", tak by
dał lepsze możliwości za-

prezentowania się i oceny.
Pierwsza kategoria obejmować będzie firmy działające od roku do trzech lat
(do tej pory było do dwóch
lat). Druga kategoria dla
firm działających powyżej
trzech lat podzielona została na dwie grupy – małych
i średnich firm zatrudniających do 50 osób oraz firm
z zatrudnieniem powyżej
50 osób. Taki podział - zdaniem kapituły konkursu – da
większe szanse zaprezentowania się mniejszym firmom.
- Ponadto zamierzamy
przygotować, już poza konkursem, dodatkowe wyróżnienia dla sprawnie zarządzanych firm, skutecznych
menadżerów czy rozwijających biznes właścicieli
– dodaje Andrzej Ratajski,

prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.
- W imieniu izby zachęcam
firmy do udziału w konkursie, to przecież darmowa
doskonała forma promocji
i szerszego pokazania profilu prowadzonej działalności. Tym bardziej, że wśród
lokalnych firm mamy przedsiębiorstwa, których wyroby
czy usługi znane są nawet na
świecie, czy na terenie kraju, a mieszkańcy powiatu
często nic o tym nie wiedzą.
Firmy mogą zgłaszać
swój udział w konkursie do
końca roku. Kapituła będzie obradować w styczniu.
Rozstrzygnięcie konkursu
i I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego planowane są na początek lutego 2016.
PJ

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.

W ponad 1500 punktach
na terenie całego kraju m.in.
adwokaci i radcowie prawni
będą udzielać bezpłatnych
porad prawnych. Już teraz
uruchomiony został portal
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl z najważniejszymi informacjami na ten
temat.
Na stronie internetowej poświęconej darmowej
pomocy prawnej znajdują
się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać
będzie nieodpłatna pomoc
prawna. Od początku 2016
r. znajdzie się tam również
wykaz 1524 punktów darmowej pomocy prawnej.
Obok informacji na temat
przedsądowej, bezpłatnej
pomocy prawnej, na stronie
znajdują się również podstawowe formularze, wzory
czy publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
poradniki i broszury oraz

inne materiały edukacyjno-promocyjne.
Opr. MAT

na podst.
Ministerstwa
Sprawiedliwości

Zmiany
w prawie spadkowym

Od 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady
odpowiedzialności za długi spadkowe.
Dotychczas,
zdarzały
się przypadki, gdy spadkobiercy, którzy w ciągu
sześciu miesięcy nie złożyli
stosownego oświadczenia
np. o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nieświadomi
wynikających z ich bierności konsekwencji popadali
w długi. Dzięki nowym
przepisom
spadkobiercy,
którzy nie złożą w ciągu
6 miesięcy oświadczenia
o przyjęciu lub odrzuceniu

REKLAMA

USŁUGI

- KUŚNIERSTWO
- KOŻUCHY

Rawa
Mazowiecka
508 504 570

spadku nie będą już ponosić
nieograniczonej odpowiedzialności za długi wchodzące w jego skład. Od teraz
„milczenie” spadkobiercy
będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc
ewentualna odpowiedzialność za długi spadkowe nie
będzie mogła być wyższa
niż wartość odziedziczonego majątku.
Wchodzące od 18 paź-

dziernika 2015 r. przepisy
wprowadzają także instytucję prywatnego wykazu
inwentarza. Wykaz ten będzie służył ustaleniu stanu majątku spadkowego
(aktywa i pasywa) bez narażania spadkobierców na
nadmierne koszty. Wykaz
inwentarza będzie mógł
być złożony u notariusza, w
sądzie spadku lub w sądzie
rejonowym.
GW na podst. MS

Montaż i serwis
instalacji gazowych LPG
Mechanika Samochodowa

Grzegorz Gruchała
Białynin 58 (Na trasie Łódź - Rawa Mazowiecka)
Tel.: 603 243 411

www.gazeta-wiesci.pl

W

Wieści 7

Relacje

Pomoc dla ofiar handlu ludźmi
Bezpłatny wstęp
do rezydencji królewskich

MSW ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu
ludźmi.

W listopadzie wstęp do czterech rezydencji królewskich będzie bezpłatny. Za
darmo zwiedzać będzie można: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Jest to już czwarta tego
typu akcja. Jak informuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
w trakcie trzech poprzednich
edycji „Darmowy listopad”
cieszył się on ogromnym
zainteresowaniem: w 2012
r. skorzystało z niego 265,5
tys. osób, w 2013 r.- 212 tys.,
w 2014 r.- 176, 2 tys.

Akcja ta ma na celu
edukację kulturalną, zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury
oraz wzrost uczestnictwa
w kulturze. Szczegółowe
informacje o tegorocznej
edycji „Darmowego listopada” są dostępne na stronach
internetowych poszczególnych placówek: www.za-

mek-krolewski.pl, www.lazienki-krolewskie.pl, www.
wilanow-palac.pl,
www.
wawel.krakow.pl.
Przypomnijmy, że akcja
„Darmowy listopad" jest
częścią programu „Kultura
dostępna", realizowanego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
PJ

Krajowe Centrum od
2009 roku zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla
ofiar i świadków handlu
ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani
do pracy za granicą, jak
i obywatele UE oraz cudzoziemcy włączeni do
Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu
ludźmi. Centrum poma-

ga ofiarom handlu ludźmi
zalegalizować pobyt oraz
organizuje powrót osób
pokrzywdzonych do kraju,
z którego pochodzą. Pracownicy pomagają również
ofiarom handlu ludźmi
w kontaktach z policją
i prokuraturą. MSW na prowadzenie zadania w 2016
roku przekaże 1,1 mln zł.
Oferty na realizację zadania organizacje pozarządowe muszą złożyć do 19
listopada 2015 r. Oferty na-

leży nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty
konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pn.
Prowadzenie Krajowego
Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar
handlu ludźmi”
MAT na podst. MSW
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OBUWIE
59zł
29zł

49zł

59zł

39zł

49zł
49zł

69zł

29zł
39zł

Zapraszamy do naszych sklepów:
Radomsko, ul. Plac 3-go Maja 3B
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 34

Bełchatów, ul. Kościuszki 10
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Optymistycznie w sulejowskim Miejskim Zakładzie Komunalnym
Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie zaskakuje. Zakład wyprodukował wiaty przystankowe, które cieszą oczy podróżnych i mieszkańców wzdłuż drogi
krajowej nr 12, jest wykonawcą dębowych ławek ustawionych na terenie całej gminy, przeprowadził szereg remontów w substancji mieszkaniowej gminy
Sulejów. Doposaża się w sprzęt i przejmuje coraz więcej usług komunalnych na terenie gminy. I to wszystko pomimo tego, że od kilku lat boryka się z wieloma
problemami natury finansowej i organizacyjnej. Ostatni audyt wskazał plan naprawczy a jego realizację rozpoczął dyrektor Krzysztof Stębelski.
O bieżącej sytuacji zakładu, zamierzeniach na najbliższą przyszłość rozmawiamy
z Krzysztofem Stębelskim,
dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.
Przed niespełna rokiem
został Pan w konkursie wybrany na dyrektora zakładu budżetowego MZK. Jak
się pracuje w instytucji,
w której jest Pan związany
sztywnymi ramami administracyjnymi?
Miałem już takie doświadczenia w swojej karierze zawodowej. Pracując w
Rawie Mazowieckiej najpierw byłem dyrektorem
Zarządu Budynków Komunalnych. Później przekształciłem ten zakład w spółkę
prawa handlowego, tworząc
tzw. Rawskie Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego. W Sulejowie pracuje się
bardzo dynamicznie. Bardzo
się cieszę, że mogę swoje
doświadczenia wzbogacać
szeregiem nowych wyzwań
i być autorem innowacji, które są realizowane przez gminę - poprzez zakład. Mamy
jasno sprecyzowane plany
– chcemy realizować nasze
zadania zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, zgodnie
z normami i prawem w najwyższej jakości. Pracownicy
chętnie ze mną współpracują, myślę, że są przekonani, że taki sposób realizacji
zadań jest również dla nich
gwarancją dalszej pracy
i rozwoju.
W Sulejowie wprowadził Pan szereg innowacji,
np. rozwój zakresu usług
komunalnych, produkujecie wiaty przystankowe,
ławki, budujecie chodniki.
Nie utrzymujemy się tylko ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, jak to było do
tej pory. Staramy się rozwijać wachlarz naszych usług.
Zaczęliśmy zajmować się
wykonawstwem budowlanym, produkcją wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych i ławek.
Oczywiście mamy zamiar dalej się rozwijać.
W przyszłym roku planujemy rozszerzyć naszą ofertę

o utrzymanie dróg, w tym
roku już budujemy na zlecenie miasta chodniki.
Wszystko to udało się
wprowadzić w zakładzie
dzięki moim współpracownikom, którym za pośrednictwem kierownictwa
(Ryszard Mazerant, Krzysztof Olczyk, Krzysztof Podlewski)- dziękuję za zaangażowanie.
Wspierają
mnie i współuczestniczą
w podejmowaniu decyzji
związanych z przyszłością
zakładu. Bardzo cenię sobie
współpracę z Burmistrzem
Sulejowa Panem Wojciechem Ostrowskim oraz jego
zastępcą,
kierownictwem
urzędu. Dziękuję za zaangażowanie w rozwijanie zakładu. Otwartość na zmiany
motywuje nas i inspiruje do
nowych pomysłów i ich realizacji.
Trudno jest konkurować na rynku nawet firmom z dużym kapitałem.
Jak sobie radzicie?
Mamy
konkurencyjne
ceny. To, że prowadzimy
restrukturyzację zakładu pozwala nam obniżać koszty
a tym samym być konkurencyjnym. Świadczyć o tym
mogą prace wykonane i wykonywane na zlecenie miasta
tj:

dzie mamy małe opóźnienie,
spowodowane aktualnymi
pracami a co za tym idzie
zakupami znacznych ilości
materiałów natomiast przychodu z tytułu realizacji tej
inwestycji jeszcze nie ma
w całości. Generalnie firma
długów nie posiada, natomiast, nasze zaległości długoterminowe rozłożone są
na raty i spłacane na bieżąco,
są to przede wszystkim opłaty za korzystanie ze środowiska.
A jakie macie plany na
przyszłość?
Przyszedłem tu z zamiarem postawienia tego
zakładu na nogi. Z racji sporego bezrobocia
w gminie Sulejów, chcę
umożliwić
mieszkańcom
podjęcie pracy. Chcę, żeby
ten zakład zaczął prosperować, żebyśmy mogli zatrudniać jak najwięcej osób a
jednocześnie rozwijać naszą
działalność. Faktem jest,
że rotacja kadry jest dosyć
znaczna w ostatnim czasie,
ale to ma tylko swoje dobre
strony, bowiem pozwala na
zatrudnianie
najlepszych
pracowników, którym można
ufać i na których można polegać. Staramy się zmieniać
mentalność pracowników,
żeby angażowali się w pracę,
utożsamiali się z zakładem

dusz socjalny będzie całkowicie wykorzystany i przyznany
wszystkim
pracownikom.
Każdy wykorzystał wczasy
pod gruszą. Widać, że podejście ludzi do pracy jest coraz
lepsze. Poprawiły się nam
również relacje ze społeczeństwem. Mieszkańcy teraz inaczej nas odbierają, twierdzą,
że to nie jest ten sam MZK,
który był kiedyś.
Burmistrz Ostrowski
postawił przed Panem zadanie - odbudować i rozwinąć MZK.
Burmistrz dał mi czas,
1 rok, a później będzie rozliczał ze wszystkiego. Teraz
właściwie nie obawiam się

- Budowa Plaży					
20 000,00 zł
- Rozbudowa ok.4 km sieci wodociągowej		
827 400,00 zł
- Budowa placu zabaw w Uszczynie			
40 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w Przygłowie			
70 000,00 zł
- Remont chodników w miejscowości Kałek i Barkowice 47 500,00 zł
- Rozbiórka Przedszkola				
10 000,00 zł
- Remonty substancji mieszkaniowej 			
150 000,00 zł
- Ławki - 74 szt.					
29 500,00 zł
- Wiaty – 11 wraz z ławkami i koszami na śmieci		
59 500,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Milejowska 21		
30 000,00 zł
- Tablice informacyjne					
3 350,00 zł
Jaka jest kondycja
finansowa
przedsiębiorstwa?
Na dzień dzisiejszy już
jesteśmy na plusie. Pokazują to wyniki finansowe za
poszczególne miesiące i za
ostatnie trzy kwartały tego
roku. Myślę, że Zakład będzie coraz lepiej prosperował. Udało nam się spłacić
wszystkie
zobowiązania,
które zastałem, a były to
jeszcze zobowiązania z 2012
r. Na chwilę obecną rachunki
płacimy na bieżąco. Wpraw-

i dobrze go reprezentowali
na zewnątrz . Dysponujemy
wielkim potencjałem w który trzeba tylko dobrze zadysponować.
Kadrę należy wynagradzać….
Doprowadziliśmy do sytuacji, w której pracownik nie
musi dorabiać nadgodzinami
do minimalnego wynagrodzenia. Fundusz socjalny został
odbudowany. W ubiegłym
roku brakowało pieniędzy na
wszystko, zaś w tym roku fun-

tego rozliczenia, ponieważ
zakład poszedł bardzo do
przodu. W tej chwili zatrudnienie kształtuje się na poziomie 75 osób. Utworzyliśmy
brygadę
remontowo-budowlaną, która jest w stanie
wykonać prawie wszystko
w zakresie budownictwa.
Nie świadczymy usług
zewnętrznych, robimy to tylko na zlecenie miasta. Nasz
statut i forma działalności
nie pozwala na sprzedawanie powyższych usług na zewnątrz. Mogę pochwalić się

zakupem podnośnika koszowego do utrzymania oświetlenia ulicznego przy udziale dotacji z budżetu gminy
i ciągnika wraz ze sprzętem do utrzymania zimowego dróg. Wprowadziłem
w zakładzie nowy zwyczaj,
mianowicie raz na trzy miesiące spotykam się z całą załogą firmy, wówczas każdy
może powiedzieć o swoich
bolączkach, zapytać mnie
o wszystko. Oprócz tego
oczywiście utrzymuję kontakty z wszystkimi pracownikami.
Wygrał Pan konkurs
na dyrektora Miejskiego
Zakładu Komunalnego w
Sulejowie, rozumiem, że
nie jest Pan „polityczny”
z nadania? Interesuje Pana
wewnętrzna polityka?

K

Przed rozpisaniem konkursu, przez dwa i pół miesiąca pełniłem obowiązki
dyrektora MZK, ponieważ
mój poprzednik odszedł
z dnia na dzień. Spośród sześciu kandydatów wybrano
mnie, może dlatego też, że
w pewnej części zdążyłem
już poznać zakład, mówiąc
kolokwialnie wiedziałem co
w trawie piszczy. Nie byłem
i nie jestem sceptycznie nastawiony na zmiany. Nie
jestem zaangażowany politycznie. Wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie.
Chciałbym, żeby zakład
prosperował jak najlepiej,
żeby były powody do dumy.
Nie interesują mnie sympatie
i antypatie polityczne.
Agnieszka Wilczyńska

rzysztof Stębelski, urodził się 1964 r.
w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie na Wydziale
Inżynierii Lądowej, Geodezji i Meteorologii oraz Politechnikę Łódzką na Wydziale Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska. Swoje doświadczenie
zawodowe zdobył na różnych stanowiskach. Pracował
jako żołnierz zawodowy w 61 Wojskowych Zakładach
Budowlanych w Warszawie, jako inżynier budowy a następnie jako inspektor rejonowy w Oddziale Nadzoru
Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim. W Wolborzu pełnił funkcję kierownika Referatu Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej,w Rawie Mazowieckiej był
dyrektorem i likwidatorem Zarządu Budynków Komunalnych, następnie Prezesem Zarządu Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Po
powrocie do Urzędu Gminy w Wolborzu został inspektorem ds. budownictwa i przygotowania inwestycji. Piastował urząd zastępcy wójta, później burmistrza. Ówczesną przygodę z Wolborzem zakończył na stanowisku
doradcy burmistrza. Prywatnie jest fanem turystyki i kolekcjonerem numizmatów. Najchętniej odpoczywa we
własnym ogrodzie pielęgnując krzewy i kwiaty.
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Warto było ...

W znanej galerii sztuki Glaza Expo Design, znajdującej się w samym centrum
Gdańska, w dniach 16-30 października można było zapoznać się z twórczością malarki i poetki Iwony E. Góraj na stałe mieszkającej w naszym regionie
- w Rawie Mazowieckiej.

Ulica Długi Targ przy prace Iwony Elżbiety Góraj.
Warto zacytować tu
której zlokalizowana jest Ta zmysłowość dominuje także opinię którą na temat
galeria to na pewno presti- jakby w formach u materii twórczości naszej malarki
żowa i prawdopodobnie malarskiej; podkreślają ją wyraził prof. Wincentego
najpiękniejsza ulica Gdań- wyraziste faktury, impasta, Piotr Śliwiński: „Malarstwo
ska. Obrazy i poezja które żywość barw, swobodny ry- Iwony E. Góraj ma walory
prezentowała autorka są
liryki osobistej, zabarwione
efektem jej podróży
wątkami myśli absdo Włoch. Ten wyjazd
trakcyjnej. Jej obrazy
Senne marzenie
w sposób naturalny
oszczędne w środkach
zakończył się w Wewyrazu, o elegijnej
Senne marzenie
necji.
frazie, nie szukają łaWenecja jawi się jak mgła
Do Wenecji, trafiła
twych efektów (…)”
z Florencji, po drodze
Prezentujemy takzerwij się wiosno moim snem
była ,co zapewne nieże
jeden z wierszy
zerwij się
trudno zgadnąć, Panaszej malarki, poetki
przymknij oczy
dwa. Wcześniej był tu
- który nas urzekł.
kolor moich snów
Carpaccio, Whistler,
Szkoda, że ta
obietnica
Turner… . Poznawawystawa odbyła się
łam lagunę, mając w
jednak w odległym
poznaje w spłoszonym ptaku
pamięci to wszystko,
od naszego regionu
wiem że to ten kolor
co napisał Huysmans:
Gdańsku. Obecność
„… Były to
na Wernisażu tej wyzamglone horyzonty,
stawy wielu rawian
Iwona E. Góraj a także co dostrzeglidostrzeżone nie w naszym świecie, zmierzśmy Burmistrza Rawy
chy spłukane ciepłyDariusza
Misztala
mi deszczami, tumany
daje nadzieje na udosunek. Kiedy jednak sprónadrzeczne, uciekające
stępnienie tych piękmgły sine, całe to widowi- bujemy wejrzeć głębiej w te nych prac także w naszym
sko natury nieokreślonej, obrazy, bez trudu dostrze- regionie.
niepowtarzalnych
miast, żemy w nich ślady innej
Prace naszej malarki,
kanałów trawionych nie- „organizacji” świata przed- naprawdę warte są prezenpogodą i we śnie pogrążo- stawionego, struktury me- tacji nie tylko w prestiżonych… .” Rzeczywistość taforycznej, przenoszącej wych galeriach ale także
okazała się o wiele wspa- widza w sfery duchowości.” na naszym terenie - co podnialsza – relacjonuje Iwona Tak trafnie określił obrazy dajemy pod rozwagę włomalarki Mirosław Rataj- darzom z naszego regionu
Góraj
I to właśnie Wenecja czak. Podejmujemy próbę w tym Rawy Mazowieckiej.
ją oczarowała. Tam to „W reprodukowania niektórych
Było warto ….....
zmysłową krainę światła, z tych obrazów, ale tylko
koloru i rozwibrowanych oryginały oddają piękno
Agnieszka Wilczyńska
przestrzeni prowadzą nas tych prac.
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Zdrowie

Kolejna edycja
programu in vitro
Minister zdrowia podpisał nową edycję programu in vitro.

„Program – Leczenie
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
na lata 2016-2019” stanowi
kontynuację tego programu
na lata 2013-2016. Jak podaje ministerstwo, głównym
jego celem pozostaje za-

pewnienie równego dostępu
i możliwości korzystania
z procedury zapłodnienia
pozaustrojowego
parom,
u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się
inne możliwości jej leczenia

albo nie istnieją inne metody jej leczenia. Program nadal będzie finansowany ze
środków budżetu państwa.
Do tej pory dzięki rządowemu programowi in vitro
urodziło się 3 644 dzieci.

Czad – cichy zabójca
Wraz z nastaniem niższych temperatur rozpoczął się kolejny sezon grzewczy.
Jak co roku w całej Polsce ruszyła kampania informacyjna na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą czad - cichy zabójca.
W okresie sezonu
grzewczego wzrasta
zagrożenie
zatrucia
czadem – silnie trującym gazem, który jest
bezwonny i bezbarwny. Problem wzrasta
szczególnie w okresie
jesienno-zimowym,
chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych
związanych z tlenkiem
węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego
roku.
Czad
powstaje
w wyniku
niepełnego
spalania wielu paliw, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu,
niezbędnego do zupełnego
spalania.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
z faktu, że tlenek węgla jest
gazem
niewyczuwalnym
dla człowieka. Dostaje się
do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwiobiegu.
W układzie oddechowym
człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210
razy szybciej niż tlen, blo-

kując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia
i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne
uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał
albo nawet śmierć.
Potencjalne źródła czadu
w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody,

piece węglowe, gazowe lub
olejowe i kuchnie gazowe.
Szczelnie pozamykane okna
(czasami jeszcze dodatkowo
uszczelnione), pozaklejane
kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również
brak regularnych kontroli
drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych
sprawiają, że w naszych
mieszkaniach lub domach
możemy nie być bezpieczni.
W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może
dojść do tragedii.
PJ
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Wsparcie dla
Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma 100 mln zł z Funduszu
Restrukturyzacji Przedsiębiorców.
Podstawą do przyznanego wsparcia jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 11
sierpnia 2011 r. w sprawie
wsparcia niebędącego pomocą publiczną, które włączyło instytuty medyczne
do grona podmiotów mogących ubiegać się o środki
z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz
zwolniło je z wymogu zapewnienia wkładu własnego
w finansowaniu planu naprawczego.
Wsparcie
zostanie
przeznaczone na realizację działań naprawczych
określonych w biznesplanie

ICZMP, które są niezbędne
do kontynuowania działalności medycznej - w tym
sfinansowanie restrukturyzacji zadłużenia. Instytut
przedstawił biznesplan za-

kładający restrukturyzację
finansową, majątkową oraz
zatrudnienia. Efekty jego realizacji będą monitorowane
przez Ministra Skarbu Państwa.

Cukrzyku, ruch to zdrowie!
WHO szacuje, że cukrzyca dotyka prawie 60 milionów Europejczyków,
z czego prawie 3 miliony stanowią Polacy. Dla pacjentów diabetologicznych
oprócz stałego leczenia i zrównoważonej diety bardzo ważnym czynnikiem
wpływającym na skuteczność terapii jest aktywność fizyczna. Sport nie tylko
pozwala choremu na kontrolę masy ciała, ale przede wszystkim regulację poziomu cukru we krwi. Eksperci Programu „Cukrzyca pod kontrolą” LUX MED
przedstawią, jakie ćwiczenia może, a nawet powinien podejmować diabetyk
i o czym powinien pamiętać, aby sport był bezpieczny.
Cukrzyca, choć jest chorobą przewlekłą, nie stanowi przeszkody w uprawianiu sportu, a podejmowanie
systematycznej aktywności
fizycznej wspomaga proces
terapeutyczny i redukuje
stres. Diabetyk, który chce
uprawiać sport, musi jednak
rozważnie dobierać rodzaj
czy intensywność ćwiczeń,
najlepiej po wcześniejszej
konsultacji z ekspertem diabetologicznym.
- Regularne podejmowanie aktywności fizycznej
przynosi szereg korzyści
u osób z cukrzycą. Po pierwsze wpływa na poprawę stanu zdrowia i wspiera proces
leczenia, ułatwia pacjentom
m.in. utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego
krwi, wspomaga uzyskanie
i utrzymanie należnej masy
ciała, ale również utrzymanie prawidłowych pozio-

mów cukru we krwi. Utrzymanie dobrej kondycji może
też mieć wpływ na zmniejszenie dawek stosowanych
leków doustnych czy insuliny i wspierać profilaktykę
powikłań
cukrzycowych.
Pamiętajmy, że bezpieczny
sport to zdrowie i poprawa
zarówno formy, jak i samopoczucia – mówi dr Ismena
Głowania, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Grupy LUX MED.
Stopień intensywności ćwiczeń dla diabetyków zawsze powinien być
dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta,
chorób współistniejących
i poziomu zaawansowania
choroby. Przed podjęciem
wysiłku fizycznego należy
zmierzyć poziom cukru we
krwi, aby nie doprowadzić
do niebezpiecznego dla
zdrowia
niedocukrzenia.

dr n. med. Ismena Głowania,
diabetolog Grupy LUX MED

Dla osób, które dodatkowo
cierpią na nadwagę zaleca
się na początek ćwiczenia
odciążające kręgosłup, kolana i biodra tj. pływanie, aerobik w wodzie czy jazdę na
rowerze. Aktywność fizyczna, w przypadku chorób
przewlekłych tj. cukrzycy,
powinna być podejmowana regularnie i min. 5 razy
w tygodniu, ale trwać nie
dłużej niż 30-40 min przy
stałej kontroli pulsu i zachowaniu maksymalnej częstości pracy serca na poziomie
60–85%.
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Bazar złych snów
Od czasu gdy przed trzydziestu pięciu laty ukazał się jego pierwszy zbiór opowiadań „Nocna zmiana”, Stephen King olśniewa czytelników swoim darem
tworzenia krótkiej prozy. W „Bazarze złych snów” zebrał swoje najnowsze
opowiadania. Każdy utwór poprzedzony jest krótkim wstępem przedstawiającym jego genezę.
Teksty zawarte w tym zbiorze mają wspólne motywy:
zagadnienia
moralności,
życia pozagrobowego, winy
i kary, pytanie, co zrobilibyśmy inaczej, gdybyśmy
mogli zajrzeć w przyszłość
lub naprawić błędy popełnione w przeszłości. „Życie
po życiu” to historia o człowieku, który umarł na raka
okrężnicy i raz po raz przeżywa swoje życie na nowo,
powtarzając te same błędy.
W kilku opowiadaniach występują postacie, które u kresu życia rozpamiętują swoje
zbrodnie i występki. Inne
utwory pokazują, jak to jest,
kiedy ktoś odkryje w sobie
nadprzyrodzone moce – jak

felietonista z „Nekrologów”,
który zabija ludzi, pisząc ich
nekrologi, czy stary sędzia
w „Wydmie”, który w dzieciństwie pływał kajakiem na
opuszczoną wyspę i widział
wypisane na piasku nazwi-

ska nieszczęśników, którzy
potem umierali w tragicznych okolicznościach. W
„Moralności” King opisuje
rozpad małżeństwa i życia
dwojga ludzi po tym, jak
zawierają oni iście diabelski
pakt, który początkowo wydaje się całkiem korzystny.
Imponujące, mrożące krew
w żyłach, wciągające bez
reszty opowiadania z „Bazaru złych snów” są jednym z
najpiękniejszych darów Kinga dla jego czytelników. „Powstały specjalnie dla Ciebie”
– pisze autor. „Jeśli chcesz,
możesz je obejrzeć z bliska,
ale ostrzegam, bądź ostrożny. Niektóre z nich mają kły”.

Kilar. Geniusz o dwóch twarzach
Fascynująca podróż przez życie jednego z najciekawszych twórców ubiegłego stulecia. Sugestywna opowieść, w której nie tylko Kilar, ale i charyzmatyczne postaci drugiego planu (Penderecki, Komeda, Harasiewicz, Boulanger, Kutz, Zanussi i inni) grają główną rolę.
Wpuszczają nas do jego pracowni, do kuchni i za kulisy. Towarzysząc im niemal
czujemy smaki i zapachy,
słyszymy barwy głosu bohaterów dramatu. To jest podróż o prawdziwie ludzkim
wymiarze.
Leszek Możdżer
Żył poza schematami, z na-

turą pełną sprzeczności.
Wojciech Kilar Mówił o sobie: jestem jak Dr Jekyll i Mr
Hyde.
Zawsze wzbudzał emocje.
Rozdarty między ojczyzną,
którą kochał, a Hollywood –
gdzie spełnił swój American
dream. Potrafił pędzić jednym ze swoich mercedesów
z szaleńczą prędkością, a po-

Księgarnia 					

1. Święci codziennego użytku 		
2. Jak to robię					
3. Ja Fronczewski				
4. Wariatka z Komańczy			
5. Masa o bosach polskiej mafii		
6. 70 cudów Chin				
7. Dzieje duszy					
8. Kurs rysowania. Podstawowe techniki
9. Świąteczne przepisy siostry Anastazji
10. Ewangelia 2016. Droga prawda życie.

tem, w domowym zaciszu,
odmawiał żarliwie różaniec.
Ta pełna anegdot biografia
nie mogłaby powstać, gdyby
nie wielogodzinne rozmowy, które autorka odbyła z
Mistrzem przed jego śmiercią. Jest świadectwem prawdy – może nie zawsze wygodnej, ale zawsze szczerej.

poleca:

Szymon Hołownia
Ewa Drzyzga
Piotr Fronczewski
Maria Nurowska
Jarosław Sokołowski
św. Teresa od dzieciątka Jezus

św. Paweł

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

Listy do M.
Cztery lata po spektakularnym sukcesie „Listów do M.” bohaterowie najpopularniejszej komedii wyświetlanej w polskich kinach w ciągu ostatnich 25
lat powracają. „Listy do M. 2” mają w sobie wszystko to, za co pierwszy film
pokochały miliony Polaków – światowy poziom realizacyjny, wciągającą historię, błyskotliwy humor, prawdziwe wzruszenia, przebojową ścieżkę dźwiękową i jeszcze więcej gwiazd w obsadzie.
A w niej m.in. Maciej
Stuhr, Roma Gąsiorowska,
Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny,
Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Lamparska, Agnieszka Wagner,
Wojciech Malajkat, Katarzyna Zielińska, Paweł Małaszyński, Marcin Perchuć,
Katarzyna
Bujakiewicz,
Piotr Głowacki, Nikodem
Rozbicki i Małgorzata Kożuchowska w pierwszej od
lat roli na dużym ekranie.
Komedia jeszcze bardziej
romantyczna, wyprodukowana przez TVN, trafi do
kin w całej Polsce 13 listopada.

Od wydarzeń znanych z
„Listów do M” minęły równo cztery lata i wszyscy bohaterowie przygotowują się
do kolejnej Wigilii. Mikołaj
(Maciej Stuhr), który znalazł szczęście u boku Doris
(Roma Gąsiorowska), wciąż
nie może zdecydować się na
oświadczyny, co prowokuje jego syna Kostka (Jakub
Jankiewicz) do obmyślenia sprytnej, świątecznej
intrygi z pierścionkiem
zaręczynowym w tle. Małgosia (Agnieszka Wagner)
i Wojtek (Wojciech Malajkat) adoptowali Tosię (Julia
Wróblewska), ale teraz, tuż
przed Bożym Narodzeniem,
ich rodzina musi zmierzyć

się wspólnie z nową, trudną sytuacją, związaną ze
zdrowiem Małgosi. Karina
(Agnieszka Dygant) – obecnie wzięta pisarka i Szczepan (Piotr Adamczyk) – teraz taksówkarz, rozstali się,
lecz ich ścieżki nieustannie
się przecinają. Związek
Betty (Katarzyna Zielińska)
i „niegrzecznego” Mikołaja Mela (Tomasz Karolak)
nie przetrwał próby czasu,
Betty wychowuje ich synka
Kazika z nowym partnerem
Karolem (Marcin Perchuć).
Czy Mel zdoła udowodnić,
że zasługuje na miłość syna
i stać się dla Kazika prawdziwym superbohaterem?

Warto posłuchać
Adele

Adele jest angielską wokalistką oraz autorka tekstów, ur. 5 maja 1988 r. Swój
sukces osiągnęła przez portale społecznościowe, na których zamieściła nagrania swoich piosenek. Dzięki temu szybko zaczęła współpracować ze znaną wytwórnią płyt. Adele wypuściła 2 płyty, z których jedna zajęła pierwsze
miejsce na liście przebojów w 2008 r. Jej utwór „Skyfall” został użyty w filmie
z Jamesem Bondem, dostała za to Oscara oraz statuetkę podczas Grammy
2014. Adele
Adele jest angielską wokalistką oraz autorka
tekstów, ur. 5 maja 1988
r. Swój sukces osiągnęła
przez portale społecznościowe, na których zamieściła nagrania swoich
piosenek. Dzięki temu
szybko zaczęła współpracować ze znaną wytwórnią płyt. Adele wypuściła
2 płyty, z których jedna
zajęła pierwsze miejsce na
liście przebojów w 2008 r.
Jej utwór „Skyfall” został
użyty w filmie z Jamesem Bondem, dostała za
to Oscara oraz statuetkę
podczas Grammy 2014.

Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą Domu Seniora Anders.

Oferujemy pobyty krótko- i długoterminowe.
Jesteśmy placówką o statusie DPS.
Wpółpracujemy z MOPS i GOPS.
Właściciele i Dyrekcja
Przyjmujemy zapisy na
konsultacje do
lekarza Specjalisty
neurologii i rehabilitacji
medycznej
dr Dariusza Kulmy
792 – 868- 325
Więcej informacji na stronie www.andersdomseniora.pl
Dom seniora ANDERS
Studzianki 19 d, 97-320 Wolbórz; tel. 44 7444 16 48, kom. 609 004 093
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Gruszka miłości

Gotuj z nami

Bakłażan z tuńczykiem

Mowa o bakłażanie, którego uprawę w Europie spopularyzowali Włosi.
Ciekawostką jest to, że
bakłażan, który wydaje się
być warzywem, jest z botanicznego punktu widzenia owocem. Jest rośliną
z gatunku psiankowatych.
Nazywany jest często oberżyną czy gruszką miłości,
gdyż uważany jest również
za afrodyzjak.
Ojczyzną
bakłażana
są Indie. Do Europy uprawa rośliny dotarła dzięki
Maurom, którzy wędrowali z Indii. W naszym kraju
bakłażany były pierwotnie uprawiane jako roślina
ozdobna, nie jako warzywo.
W Polsce są znane od XVI
w. ale dopiero od dwóch
wieków są używane jako
składnik wielu smakowitych potraw. Bakłażan był
traktowany jako ekskluzywne warzywo, co zresztą
możemy również zaobserwować i dziś. A to błąd, ponieważ bakłażan powinien
królować na naszych stołach
nie tylko od święta. Niestety nie zawsze tak było. Literatura wskazuje na to, że
kiedyś bakłażan nie cieszył
się dobrą opinią. Wierzono
bowiem, że może powodować gorączkę a nawet szaleństwo. Dzięki Włochom
został on spopularyzowany,
goszcząc coraz częściej w
jadłospisie. Z kolei w Indiach i Afryce oberżyny
stanowią ważny składnik

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.

Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki :
–
–
–
–
–
–
–

1 bakłażan
1 torebka ryżu
3 pomidory
1 puszka tuńczyka w sosie własnym
sól, pieprz
zioła prowansalskie
oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:

jadłospisu ubogiej ludności.
Niewątpliwą zaletą bakłażanów jest ich niskokaloryczność. W 100 g tego
warzywa jest ok. 24 kcal.
Bakłażan w 90% składa się
z wody. Reszta składników
stanowią: białko, tłuszcze
i tylko 2% cukrów.
Bakłażan stanowi dobre
uzupełnienie naszej codziennej diety. Jest on również
źródłem witamin i minerałów. Zawiera on m.in.: witaminy A, C, B, błonnik,
sód, magnez, żelazo, cynk,
miedź, mangan, potas, fosfor i wapń. To również dobre źródło błonnika, który
obniża poziom cholesterolu

i zapobiega miażdżycy.
Znane są właściwości lecznicze bakłażanów. Roślina
ta oczyszcza krew, przeciwdziała udarom, zapobiega
krwotokom, chroni tętnice.
A ze względu na dużą zawartość potasu, wzmacnia
serce. Posiada właściwości
moczopędne, rozkurczowe
oraz rozluźniające. Bakłażan
wspomaga trawienie tłustych
mięs. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest ciężkostrawny, dlatego nie zaleca
się go osobom z chorobami
układu pokarmowego, dzieciom czy kobietom w ciąży.
Fioletowa skórka bakłażana
działa antyrakowo. Zawarte

w niej antocyjany działają
antyutleniająco.
Bakłażan można przyrządzić na wiele sposobów.
Najlepiej smakuje grillowany lub smażony. Dodajemy
go do gulaszu, makaronu
czy lasagne. Można również zrobić pastę z bakłażanów i oliwy. Bakłażany
dobrze smakują marynowane. Najczęściej jednak
oberżynę stosujemy jako
składnik rozmaitych zapiekanek. Doskonale bowiem
komponuje się z ryżem
bądź ziemniakami i sosem
pomidorowym.
KK

OGŁOSZENIA
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.

Praca dodatkowa na terenie
Piotrkowa Tryb. w firmie kosmetycznej. Tel. 505 941 176
Poszukujemy Kwalifikowanych Pracowników Grup
Interwencyjnych w Łodzi i
okolicach. Tel. 667-698-177.

Pożyczki i chwilówki na sam
dowód osobisty bez BIK i komornika (cała Polska)

Kierowca CE wyjazdy z
Wolborza, praca w kółkach tel.
505-942-280

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

tel. 501-396-390

tel. 796-15-19-19

W

Mam pracę dla opiekunki
osób starszych w Niemczech.
Tel. 514 781 696

Aktivmed24
Opiekunki Niemcy
stała legalna praca
530555015

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

Ryż ugotować na miękko. W tym czasie na patelni podsmażyć na oliwie z oliwek pokrojonego w kostkę bakłażana. Dodać obrane ze skórki i pokrojone pomidory. Całość
doprawić przyprawami (solą, pieprzem, ziołami) i dusić
jeszcze przez chwilę do miękkości. Następnie ugotowany
ryż połączyć z bakłażanem i pomidorami. Na koniec dodać
W
odsączone kawałki tuńczyka.
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Test: Smart ForFour 1.0 71 KM

Kolorowa beztroska

Smart jest marką należącą do Mercedesa, przez co jego auta pozycjonowane są jako produkty segmentu
premium. I rzeczywiście pozwolić mogą sobie na nie głównie ci, którzy przedkładają styl i oryginalność
ponad aspekty ekonomiczne.

Dlaczego? Bohater mojego testu, czyli Smart ForFour ma wiele cech, pozwalających zaklasyfikować go
jako samochód kontrowersyjny. Jego dwukolorowe
nadwozie zaskakuje tak
samo bardzo jak cena podana w katalogu. Mimo, że
jest jednym z najmniejszych
aut na rynku, posiada silnik
umieszczony z tyłu i napęd
na tylne koła. Aspirowanie
do klasy premium łączy
z głuchym odgłosem postukującego plastiku w niemal wszystkich elementach
wnętrza.
Testowany ForFour to
druga generacja większego pojazdu z gamy Smarta. Przeznaczony, jak sama
nazwa wskazuje, dla maksymalnie czterech pasażerów samochód ma niewiele wspólnego ze swoim
poprzednikiem. Pierwszą
generację
produkowano
od 2004 do 2006 r. i oparto ją na płycie podłogowej
Mitsubishi Colta. Oznacza
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to, że pojazd był większy
i przestronniejszy, lokowany w samochodowym segmencie B. Nowa generacja
to owoc kooperacji marki
Smart z francuskim Renault.
Właściwie nowy ForFour
jest klonem nowego Twingo, miejskim maluchem
segmentu A.
Nabywca Smarta ForFour ma do wyboru trzy
trzycylindrowe
silniki
o pojemności 1 litra. Topowa jednostka jest wyposażona w turbosprężarkę.
W testowanym egzemplarzu pracowała średnia wersja – czyli motor o mocy 71
KM. Pracowała dość głośno, gdyż silnik umieszczony pod podłogą bagażnika,
jest wyraźnie słyszalny wewnątrz kabiny. Jego kultura
pracy jest charakterystyczna
dla trzycylindrowców, czyli
niezbyt przyjemna dla ucha.
Osiągi? Można Smarta rozpędzić do prędkości autostradowych, ale zajmie to
dość dużo czasu. Samochód
wyraźnie nie jest stworzony
do jeżdżenia w długie trasy

– dynamiczna jazda powoduje znaczny wzrost spalania.
Na stałej trasie moich
testów, ForTwo spalił 5,8 l
na 100 km. Tak małe auto,
które waży mniej niż tonę
mogłoby popisać się lepszym wynikiem. Weźmy
jednak pod uwagę, że na rezultat wpływ miały kiepskie
wyniki w trasie… W swoim
naturalnym środowisku –
czyli w zatłoczonym mieście Smart jest przyzwoicie
ekonomiczny.
Prowadzenie tak lekkiego pojazdu z dociążonym
tyłem jest czynnością, do
której trzeba się przyzwyczaić i wyrobić sobie odpowiednie nawyki. Jeśli
chcesz wsiąść do ForTwo
i od razu pokonywać szybko ciasne zakręty, poczytaj
najpierw w sieci definicje
pod i nadsterowności. Największym, według mnie,
atutem pojazdu jest promień
skrętu. Dzięki temu, że
przednie koła nie są napędowymi, można było pozwolić
im na maksymalne wychy-

lenia. Samochód zawraca
niemal w miejscu, co czyni
go prawdziwym „parkingowym gigantem”.
Auto ma dość twarde zawieszenie, co znów wskazuje na jego wyłącznie miejski
charakter.
Najtańszy Smart ForFour kosztuje prawie 50
tys. zł. Dobrze wyposażona
wersja z mocniejszym silnikiem winduje cenę do ponad
60 tys. To bardzo drogo na
tle rynku (konstrukcyjnie
bliźniacze Renault Twingo
jest dużo tańsze). Z drugiej strony czteroosobowy
Smart jest tylko symbolicznie droższy niż jego wersja
dwuosobowa – ForTwo.
Mam jednak wrażenie, że
nabywcy takich samochodów nie kierują się w swoich poczynaniach rachunkiem ekonomicznym.
Podróżując
ForFour
w czasie testu uświadomiłem sobie, że w całym absurdzie stworzenia takiego
samochodu musiała być
jakaś logika. Z jednej strony jest to tylko drogie auto
miejskie, z drugiej jednak
posiada pewne cechy dające
mu przewagę nad innymi.
Są na świecie ludzie, którym
zależy przede wszystkim
na wygodnym parkowaniu
i oryginalności. Dwukolorowy lub złoty Smart (do
wyboru mamy wiele wariantów) zrobi furorę wśród
znajomych i przechodniów.
Nic to, że za jego cenę mogliśmy nabyć wygodne auto
segmentu B. Gaudeamus
igitur, iuvenes dum sumus!*
Witold Hańczka
*Radujmy się dopóki jesteśmy młodzi
W
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Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Zatrzymano 32-latka podejrzewanego o kradzież portfela. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę kobiety, wyjął z jej torby portfel i uciekł z placówki medycznej.

W Bełchatowie miały miejsce dwa potrącenia pieszych. W obu przypadkach sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Złodziej portfela w areszcie Potrącenia pieszych
23 października pokrzywdzona kobieta zgłosiła kradzież portfela na terenie placówki medycznej
w Piotrkowie Trybunalskim. Zaalarmowano patrole znajdujące się w okolicy.

Sprawdzając przyległy do
przychodni teren, funkcjonariusze policji zauważyli
na ulicy Wolborskiej mężczyznę, który na ich widok
zaczął oddalać się w kierunku pobliskich pól. Okazało

się, że złodziej ma przy sobie pochodzący z kradzieży
czerwony portfel. Według
ustaleń 32-latek wykorzystał moment nieuwagi pokrzywdzonej, gdy sprawdzała pocztę w telefonie.

Wyjął z jej torebki portfel
wraz z dokumentami i pieniędzmi. Piotrkowianin trafił do policyjnego aresztu.
Grozi mu kara nawet do 5
lat pozbawienia wolności.
KG

Opoczno

15 października około godziny 21.50 na ulicy
Staszica, w rejonie skrzyżowania z ulicą Węglową,
potrącono pieszą, która
przechodziła przez jezdnię
w dozwolonym miejscu.
Kierowca auta odjechał z
miejsca zdarzenia. Do potrącenia
przechodzącego

przez jezdnię pieszego doszło również 27 października w godzinach południowych na ulicy Wojska
Polskiego, na wysokości
bloku 201 na osiedlu Dolnośląskim. Osoba kierująca
samochodem po potrąceniu
mężczyzny uciekła z miejsca zdarzenia.
KG

Sprawca
Zatrzymał
rozboju w rękach policji
pijanego
kierowcę
Rawa Mazowiecka

Funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego sprawcę rozboju. Mężczyzna pobił 21-latka oraz ukradł mu telefon komórkowy.
Do zdarzenia doszło
27 października o godzinie
11.00 na ulicy M. Skłodowskiej. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że napastnik
podszedł do niego, uderzył
pięścią w twarz, przewrócił go i okradł. Policjanci
zatrzymali
podejrzanego
29-letniego opocznianina.
Sprawcy grozi do 12 lat
więzienia.
KG

Emerytowany policjant ruchu drogowego ujął nietrzeźwego kierującego 27 października. Zatrzymany miał niespełna 2 promile alkoholu w organizmie.

Łódź

Zatrzymany
za posiadanie narkotyków
Policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Łodzi, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczną ilość
substancji odurzających.
27 października policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Narkotykową zauważyli 35-latka,
który był już wcześniej
notowany za przestępstwa
narkotykowe. Gdy tylko
mężczyzna zorientował się,
że jest obserwowany wsiadł
na swój rower i próbował
uciec.
Funkcjonariusze
dogonili go na ulicy Aleksandrowskiej. W kieszeni
kurtki mężczyzna miał niecały gram marihuany oraz
ponad 3 gramy amfetaminy. Policjanci postanowili
sprawdzić również miejsce
zamieszkania mężczyzny.
Podczas przeszukania zna-

leziono walizkę, a w niej 6
torebek foliowych z zapięciem strunowym, w których
znajdował się susz roślinny.

Badania potwierdziły, iż
było to ponad 57 gramów
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany oraz usłyszał

zarzuty posiadania znacznej
ilości substancji odurzających. Grozi mu kara do 10
lat pozbawienia wolności.

W byłym policjancie
niepokój wzbudziło zachowanie jadącego przed nim
samochodem mężczyzny.
Kiedy podejrzany zatrzymał
się na ulicy Wałowskiej,
emeryt zatrzymał nietrzeźwego kierującego, nie dopuścił go do dalszej jazdy
i wezwał funkcjonariuszy.

Podejrzany 27-latek odmówił poddania się badaniu alkomatem. Pobrano więc od
niego krew a badanie wykazało, że miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie.
Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 2
lat pozbawienia wolności.
KG
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Skorpion 24.10-22.11
To odpowiedni
czas na zakończenie
niedomkniętych zawodowych
spraw, które ostatnio doprowadzały cię do bólu głowy.
Możesz liczyć na dopływ pozytywnej energii i tym samym
osiągnięcie
zamierzonych
sukcesów. Nie daj się jednak
zwieść swoim wspólnikom,
przez których mogą wyniknąć
kłopoty na tle finansowym.

z powodu nieprzewidzianych trudności.

Strzelec 23.11-21.12
Osiągnięty
każdy sukces należy smakować
powoli i cieszyć się nim jak
najdłużej. Zarówno ten osobisty jak i zawodowy. Warto
być pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Zachowaj jednak rozsądek i umiar
w wydatkach.

Ryby 20.02-20.03
Gwiazdy
będą ci sprzyjać
w najbliższych
działaniach, jeśli tylko uwierzysz w swoje
umiejętności i możliwości.
Pomimo znużenia codziennymi obowiązkami i odczuwanym zmęczeniem, bądź
cierpliwy i nie poddawaj się,
głowa do góry.

Koziorożec 22.12-20.01
Czas
zwolnić
tempo życia i zrobić wreszcie coś dla
siebie i swojej rodziny. Wspólny wypoczynek
mile widziany. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć
przeciągnie się w czasie,
zaprzeczanie

Wodnik 21.01-19.02
W najbliższym okresie nie
podejmuj nieprzemyślanych
decyzji, bo może to być dla
ciebie zgubne. Napotykane małe niepowodzenia nie
należy rozpamiętywać, lecz
dzielnie je pokonywać. Odczujesz ożywienie uczuciowe w waszym związku.

Baran 21.03-20.04
Pomimo napotykanych przeszkód na swojej
drodze, wykażesz
się pomysłowością i sprytem
w dążeniu do zamierzonego
celu. To spowoduje, że twoje
śpiewaja˛
w
klatkach

zimny u Aleksan- odmiana
psa
der
jabłoni

poczynania i wysiłki zaczną
przynosić wymierne efekty.
Dbaj także o zdrowie.
Byk 21.04-20.05
Twoje
powodzenie w interesach
ulegnie zakłóceniu.
Mimo to, zajmij
się codzienną pracą i nie
ulegaj emocjom. Należy
umieć cierpliwie znosić i te
gorsze chwile. Wolny czas
spędzaj aktywnie, pomimo
chłodnych dni, na świeżym
powietrzu.
Bliźnięta 21.05-21.06
W
nowych
przedsięwzięciach
kieruj się jak zwykle
rachunkiem
ekonomicznym. Wykorzystaj każdą nadarzającą się
okazję, oczywiście pod warunkiem, że jest szansa na jej
powodzenie. Towarzyszyć ci
będzie dobre samopoczucie.
Rak 22.06-22.07
Przed
tobą
możliwość realizacji nowatorskich
przedsięwzięć, ale
miej zawsze na
uwadze stare przysłowie
,,co nagle, to po diable”.
Warto poradzić się w każdej
kwestii kogoś doświadczonego i zaufanego. Nigdy nie
mała
Joanna

krag
˛
przyjaciół

lekceważ żadnych dolegliwości zdrowotnych.
Lew 23.07-23.08
Warto skorzystać z pomocy otaczających cię osób
nie tylko starszych
ale i doświadczonych. Masz
dużą szansę na dokonanie
czegoś ważnego i dobrego,
zarówno w sferze zawodowej, jak i w życiu osobistym. Zapowiada się interesująco.
Panna 24.08-23.09
Przed tobą dobry czas na zawieranie nowych kontaktów biznesowych.
Rzucisz się w wir pracy i to
ze skutkiem imponującym.
Towarzyszyć ci będzie dobre samopoczucie. W twoim
życiu osobistym może pojawić się ktoś interesujący.
Waga 24.09-23.10
Sprawy dotychczas trudne do rozwikłania
wyjaśnią
się. Interesy zaczną
wreszcie przynosić oczekiwane zyski. To dobry okres
na życiowe zmiany. Jednak
zachowaj ostrożność w kwestiach dotyczących zdrowia,
aby się nie przeforsować.
Wróżka Amanda
W
kwiatostan
zbóż

samiec
świni

intrument w
kieszeni
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Lecą wariaci samolotem z doktorem.
Nagle awaria jednego silnika. Wszyscy złapali się dla
równowagi skrzydła. Jeden z nich woła:
- Niech jeden z nas się puści to reszta przeżyje.
Na to doktor:
- Ja to zrobię!
I wszyscy wariaci zaczęli klaskać.


głośny
wyraz
zaskoczenia

trenuja˛ cukier
w nim
studenci prosty

drzewo
przybór o sztyww rzece nych
liściach

SUDOKU



urojenie

ptasi
symbol
radości
producent
kawy
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Rozrywka





Pewien turysta wraz z żoną oglądają słynną studnię życzeń w Kornwalii, oboje pogrążeni we własnych myślach.
Po chwili żona wychyliła się, aby zajrzeć w głąb, straciła
równowagę i wpadła do środka.
- Niesamowite!!! To naprawdę działa!!! - krzyczy mąż.






Nauczyciel pyta:
– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
– Siedem – odpowiada Jaś.
– Dobrze. Powiedz więc, ile będziesz miał w następne?
- Dziewięć - odpowiada Jaś.
– Siadaj, pała!
– A niech to, pała w urodziny!
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