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WESOŁEGO ALLELUJA!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy Czytelnikom „Wieści  Gazeta 

Kleszczowska” szczególnej, świątecznej 
atmosfery. Niechaj Wielkanoc będzie czasem 
radości i pokoju, zgody i pojednania, a także 

otwarcia się na potrzeby innych.

Wójt Gminy 

Kleszczów

SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

Przewodniczący Rady

Gminy Kleszczów         

SŁAWOMIR ŚLUGA   

Pierwszy piątek mar-
ca obchodzony jest na ca-
łym świecie jako Światowy 
Dzień Modlitwy. Zainicjo-
wany został przez chrześci-
janki z Ameryki Północnej 
pod koniec XIX wieku. Od 
tamtej pory, każdego roku, 

Światowy 
Dzień Modlitwy
W Kleszczowie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym odbyło się wyjątko-
we nabożeństwo,  prowadzone przez kobiety z okazji Światowego Dnia Mo-
dlitwy.

nabożeństwo przygotowuje 
ekumeniczne grono kobiet 
z innego kraju. Do tego-
rocznej, wspólnej modlitwy 
zaprosiły tym razem kobiety 
z Kuby, głosząc hasło Jezu-
sowe: „Przyjmując dzieci, 
Mnie przyjmujecie”. 

W Kleszczowie Świa-

towy Dzień Modlitwy od-
był się 4 marca w Kościele 
Ewangelicko-Reformowa-
nym. Inspiratorką tej klesz-
czowskiej odsłony była 
Aleksandra Mazur. 

REKLAMA

Spotkanie zostało zor-
ganizowane w kompleksie 
Solpark przez klub ne-
tworkingowo-rozwojowy 
Współpraca Fundamentem 
Sukcesu i Fundację Rozwo-
ju Gminy Kleszczów. Tego 
typu śniadania organizo-
wane do tej pory w Łodzi, 
Rzeszowie i Wrocławiu 
przez WFS już odniosły 
sukces. Teraz przyszedł 

cały rynek networkingo-
wy w Polsce. Staramy się 
odejść od stereotypowego 
podejścia „robienia inte-
resów” i chcemy udowod-
nić, że biznes to ludzie, a 
współpraca jest fundamen-
tem sukcesu – powiedział 
prowadzący spotkanie Da-
mian Przybyło z WFS.

Śniadanie 
biznesowe
W Kleszczowie odbyło się pierwsze, inaugurujące śniadanie biznesowe.

czas na Kleszczów. Przy 
porannej kawie przedsię-
biorcy mogli nawiązać ze 
sobą kontakt, wymienić się 
wizytówkami i przedstawić 
własną ofertę. Takie spo-
tkanie jest doskonałą for-
mą poszerzenia kontaktów 
biznesowych i nawiązania 
współpracy.

- Dążymy do tego, aby 
wznieść na wyższy poziom 

Szerzej str. 4

Jak sam podkreśla, teraz 
w końcu może zająć się tym, 
co chce robić. Prace, które 
wykonuje, odzwierciedlają 
przede wszystkim indywi-
dualność artysty. Cecha ta 
spowodowała, że mieszka-
niec gminy Kleszczów ma na 
swoim koncie liczne nagro-
dy i wyróżnienia. W swoich 
pracach bardzo oszczędnie 
wprowadza kolor, podkre-
ślając raczej surową prostotę 
materiału. Duży nacisk kła-
dzie na fakturę, łącząc kilka 
technik. Formy zawierają 
klasyczne piękno greckich 
amfor, ale też indywidualne, 
rozpoznawalne piętno arty-
sty..

Robię to, co lubię...
Grzegorz Sołtyszewski wiele lat pracował w Kopalni Węgla Brunatnego  
w Bełchatowie. Swoją pasję odkrył, będąc na emeryturze.
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VAT8% 

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

 Usługi rębarką  gałęzi o średnicy do 17 cm.
Koszt wynajmu z operatorem 150 zł netto/h.

Telefon kontaktowy: 44 731-32-23

Na gminne zamówienie 
ogłoszono przetarg, w któ-
rym spółka Inveni Invest-
ments rywalizowała z jede-
nastoma innymi firmami 
z Warszawy oraz terenów: 
Łodzi, Gliwic, Poznania, 
Wrocławia i Gdyni. 1 marca 
została podpisana umowa 
z wykonawcą w Urzędzie 
Gminy Kleszczów.

Na terenie Łuszczano-
wic, Łuszczanowic Kolo-
nii, na największym klesz-
czowskim osiedlu „Zacisze” 
oraz wzdłuż ulicy Rolnej i 
Ustronnej w Łękińsku, po-
wstaną nowoczesne sieci 
telekomunikacyjne, przy-
stosowane do szerokopa-
smowego Internetu.

Wykonawca wycenił 
wartość inwestycji na kwo-
tę 4.321.384,83 zł. Będzie 
ona obejmować m.in. bu-
dowę kanalizacji mikrokabli 
(rozdzielczych i abonenc-
kich), doposażenie tzw. szaf 
dystrybucyjnych węzła w 
centrali ARR „Arreks” S.A. 

Kolejne kilometry 
sieci światłowodowej
Warszawska spółka Inveni Investments będzie wykonawcą kolejnego etapu 
rozbudowy światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w gminie Kleszczów. 

oraz budowę 833 przyłączy 
abonenckich. Inwestycja ma 
być zrealizowana w ciągu 14 
miesięcy. 

Pierwszy etap budowy 
sieci światłowodowych na 
terenie gminy Kleszczów 
przeprowadzony został w 
2014 roku. Do sieci podłą-
czono wówczas 152 odbior-

ców. Inwestycja trwała 9 
miesięcy, a jej koszt wyniósł 
blisko 3,1 mln zł. Do wartej 
ponad 961 tys. zł części za-
dania, obejmującej Łękiń-
sko, Urząd Gminy pozyskał 
ponad 235 tys. zł dofinanso-
wania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

8 marca 56-letnia miesz-
kanka gminy Szczerców 
zawiadomiła miejscowych 
policjantów o kradzieży 
pieniędzy, pozostawionych 
przez nią w bankomacie. 
Policjanci podjęli odpo-
wiednie działania i jeszcze 
tego samego dnia wyty-
powali sprawcę. 41-letni 
mieszkaniec gminy Rusiec 
przyznał się do zarzucanego 
mu czynu. Funkcjonariusze 
odzyskali skradzione pie-
niądze, które już wróciły do 
właścicielki. Mężczyźnie za 
kradzież grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Odzyskali 
skradzione pieniądze
Ustalono sprawcę kradzieży pieniędzy, pozostawionych w bankomacie. Od-
zyskane 600 złotych wróciło do prawowitej właścicielki. 

Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości 
17 marca 2016 roku zawiesił 
komornika oraz pracujące-
go w jego kancelarii aseso-
ra z kancelarii komorniczej  
w Bełchatowie. Złożył także 
w stosunku do nich wnioski 
do Komisji Dyscyplinar-
nej przy Krajowej Radzie 
Komorniczej o wydale-
nie ze służby komorniczej  
w przypadku komornika  
a w przypadku asesora ko-
morniczego o skreślenie  
z wykazu asesorów komor-
niczych.

Podstawą tego zawie-
szenia był zarzut dotyczący 

Nadużycia komornicze
Komornik i asesor z Bełchatowa zostali zawieszeni.

nieprawidłowości związa-
nych z zajmowaniem rucho-
mości i bezzasadnym ode-
braniem nad nimi nadzoru 
w miejscowości Majdan. 
Asesor w trakcie czynno-
ści odebrał matce wycho-
wującej dziecko grzejnik, 
telefon komórkowy, pralkę, 
łóżko, zmywarkę oraz inne 
niezbędne do prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
przedmioty, mimo iż ta nie 
była dłużnikiem.

Równolegle, niezwłocz-
nie po ujawnieniu tej spra-
wy, w styczniu 2016 roku 
Ministerstwo Sprawie-
dliwości zleciło lustrację 

działalności kancelarii ko-
morniczej, w której praco-
wał asesor. Sąd Okręgowy  
w Piotrkowie Trybunalskim 
potwierdził liczne niepra-
widłowości w zakresie do-
statecznego uzasadnienia 
odbierania dozoru nad ru-
chomościami i oddawania 
ich osobom trzecim, doku-
mentowania kosztów oraz 
niezasadnego obciążania 
stron postępowania koszta-
mi związanymi z udziałem 
osób trzecich przybranych 
do czynności egzekucyj-
nych.

MAT na podst. MS
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

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

Kolejna inwestycja  
w Kleszczowie dobiega koń-
ca. Supermarket, należący 
do Polskiej Sieci Handlowej 
Lewiatan, wkrótce otwo-

Nowy 
supermarket 
w Kleszczowie
W Kleszczowie wkrótce otworzony zostanie supermarket Lewiatan. Ruszyła 
rekrutacja na stanowiska pracy.

rzy swoje drzwi dla klien-
tów. Dzięki temu, w gminie 
Kleszczów powstaną  nowe 
miejsca pracy. Wszystkie 
osoby zainteresowane re-

krutacją na stanowiska, 
mogą przysyłać swoje CV 
na podany adres mailowy: 
rekrutacja.handel01@gmail.
com.

Jak informuje 
Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, 
od 1 września 2016 
r. zostaną zniesio-
ne tzw. godziny 
karciane. Obecnie 
każdy nauczyciel w 
szkole podstawowej 
i gimnazjum musi 
poświęcić dwie go-
dziny w tygodniu 
na zajęcia pozalek-
cyjne. Natomiast 
nauczyciel szkoły 
ponadgimnazjalnej 
jedną godzinę. W 
związku z likwida-
cją obowiązku prowadze-
nia zajęć pozalekcyjnych  
w dotychczasowej formule, 
zaproponowano zniesienie 
obowiązku ich rozliczania.

W nowelizacji uporząd-
kowano również przepisy 
dotyczące postępowania 

Zmiany 
w Karcie Nauczyciela
Sejm przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Nie będzie godzin karcia-
nych.

dyscyplinarnego wobec 
nauczycieli. Rozszerzo-
no także w stosunku do 
nich wymóg niekaralno-
ści. Nowe regulacje mają 
uniemożliwić zatrudnienie 
w charakterze nauczyciela 
w przedszkolu, szkole lub 

innej placówce oświatowej 
osoby, która nie posiada 
pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych i nie korzysta 
z praw publicznych.

MAT

REKLAMA
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Pierwszy piątek mar-
ca obchodzony jest na ca-
łym świecie jako Światowy 
Dzień Modlitwy. Zainicjo-
wany został przez chrześci-
janki z Ameryki Północnej 
pod koniec XIX wieku. Od 
tamtej pory, każdego roku, 
nabożeństwo przygotowuje 
ekumeniczne grono kobiet 
z innego kraju. Do tego-
rocznej, wspólnej modlitwy 
zaprosiły tym razem kobiety 
z Kuby, głosząc hasło Jezu-
sowe: „Przyjmując dzieci, 
Mnie przyjmujecie”. 

W Kleszczowie Świato-
wy Dzień Modlitwy odbył 
się 4 marca w Kościele Ewan-
gelicko-Reformowanym. In-
spiratorką tej kleszczowskiej 
odsłony była Aleksandra 
Mazur. Na spotkaniu mo-
dlitewnym zgromadzili się 
ewangelicy oraz katolicy, 
wspólnie celebrując święto. 
Nabożeństwo, prowadzone 
przez kobiety, poprzedziły 
informacje o kraju autorek 
liturgii - jego historii oraz 
współczesności. 

Uczestnicy spotkania 
modlitewnego mogli za-
poznać się z informacjami  
o Republice Kuby. Więk-
szość mieszkańców Kuby 
należy do kościoła rzym-

Światowy 
Dzień Modlitwy
W Kleszczowie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym odbyło się wyjątko-
we nabożeństwo,  prowadzone przez kobiety z okazji Światowego Dnia Mo-
dlitwy.

sko-katolickiego. Dużą gru-
pę wyznaniową stanowią 
także protestanci, mniejszą 
natomiast Żydzi, muzułma-
nie oraz zielonoświątkowcy. 
Ważną rolę odgrywa kult 
afro-kubański o nazwie 
„Santeria”. Obecnie wielu 
wyznawców tego kultu wy-
wodzi się z ludności chrze-
ścijańskiej.

Po zapoznaniu zgroma-
dzonych z historią państwa, 
odczytane zostały opowia-
dania, które przygotowały 
kobiety z Kuby. Można było 
wyobrazić sobie, że to one 
przemawiają do zebranych. 
Opowiedziały o swojej sytu-
acji oraz codziennych pro-
blemach. Następnie zachę-
ciły do wspólnej modlitwy 
dziękczynnej za wszelkie 
radości, których może do-
świadczać człowiek. Odczy-
tane zostały również słowa 
przesłania: Idźmy w świat, 
mając serca przepełnione 
czułością, radością i na-
dzieją na Królestwo Boże. 
Wychodźmy naprzeciw lu-
dziom z miłością, w przeko-
naniu, że jeśli przyjmujemy 
dzieci, przyjmujemy Boga. 
Bóg nam błogosławi i nas 
posyła, abyśmy w wierze i z 
modlitwą, wiernie i wytrwa-

le przyjmowali radośnie lu-
dzi – Boże dzieci. Co dzień 
na nowo otrzymujemy prze-
cież siłę i błogosławieństwo 
i potwierdzamy zadanie 
troszczenia się o siebie na-
wzajem. Świętujmy też ten 
cud, że wszelkie życie napeł-
nione jest Duchem Świętym. 
Dzisiaj Wy, kobiety z Kuby, 
przemówiłyście do świata. 
Wasze światło oświeca nas 
wszystkich i zaprasza, aby-
śmy – otwierając się na ży-
cie – przyjmowali samego 
Jezusa. 

Do wspólnego śpiewa-
nia zaprosił zespół parafial-
ny Spirit Folk. Warto pod-
kreślić, że kazanie również 
wygłosiła kobieta, Prezes 
Synodu Kościoła Ewangelic-
ko-Reformowanego w Pol-
sce, Ewa Jóźwiak.

Nabożeństwa Świato-
wego Dnia Modlitwy mają 
za zadanie umacniać wiarę 
oraz zbliżać ludzi różnych 
ras, tradycji wyznaniowych 
oraz kultur. Pomagają za-
uważyć innych i nieść ich 
brzemiona. Spotkanie mo-
dlitewne w Kleszczowie nie-
wątpliwie poprzez wspólną 
intencję modlitwy, połączy-
ło katolików i ewangelików 
w jedną rodzinę.

Organizatorem czwar-
tej edycji konkursu na film 
krótkometrażowy, upo-
wszechniający zasady savo-
ir-vivre'u jest Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Kleszczowie. Mogą wziąć 
w nim udział uczniowie 
szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Kon-
kursowe filmy powinny być 
dostarczone do sekretariatu 
szkoły do 29 kwietnia.

 Filmy oceniane będą 
w dwóch kategoriach: gim-
nazja oraz szkoły ponad-
gimnazjalne. Każda szkoła 
może zgłosić do konkursu 
dwie prace. Filmy powinny 
trwać od 3 do 6 minut. Oce-
ny dokonają organizatorzy 
oraz niezależne jury. Pod 
uwagę będą brane przeróż-
ne kryteria, m.in.: sposób 
realizacji tematu, pomysło-
wość, technika, humory-
styczny walor przedstawio-
nego tematu, czy też jakość 
dźwięku i gra aktorska. 
Zwycięzcy otrzymają dy-
plomy oraz nagrody rzeczo-
we. Przewidziano również 
nagrody dla najlepszego 
aktora i najlepszej aktorki. 
Wybrany zostanie także 
„film publiczności”.

Ponadto w konkursie 
mogą uczestniczyć zespoły 
klasowe z ZSP w Klesz-
czowie. Wcześniej odbę-
dzie się bowiem szkolny 
etap, w ramach którego 
jury wyłoni najlepszy film. 
Zwycięskie dzieło będzie 
mogło powalczyć o podium 

Konkurs 
filmowy
Po raz czwarty w Kleszczowie zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs 
na film krótkometrażowy. Tematem będzie hasło: „Co kraj, to obyczaj, czyli 
grzeczność nasza i obca”. Konkursowy film ma upowszechniać zasady savo-
ir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”.

na etapie ogólnopolskim. Z 
regulaminami obydwu eta-
pów można zapoznać się, 
wchodząc na stronę: www.
zspkleszczow.pl. Opisano w 
nim  przykładowe tematy 
filmów, m.in.: skuteczna, 
etyczna i kulturalna ko-
munikacja osób z różnych 
krajów w codziennych kon-

taktach międzyludzkich, 
sposoby okazywania emo-
cji, komplementy, pochwa-
ły, granice prywatności, 
czy też sposoby spożywania 
posiłków. Listę laureatów 
poznamy do 13 maja. Fina-
łową galę zaplanowano na 3 
czerwca.

REKLAMA
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Coraz więcej osób ko-
rzysta z Internetu, ponieważ 
oferuje on nieograniczone 
możliwości. Ze względu 
na udogodnienia i komfort 
użytkowania,   bardzo po-
pularne stały się m. in. in-
ternetowe konta bankowe. 
Często używa się również 
łącza internetowego do ko-
rzystania z forów, serwisów 
społecznościowych lub ko-
munikatorów. W momencie 
tworzenia konta na portalu, 
czy też w banku, pojawia 
się wymóg uzupełnienia 
kilka pól, a mianowicie: 
loginu, hasła oraz e-maila. 
Przy zakładaniu konta ban-
kowego, musimy udzielić 
także dodatkowych, bar-
dziej dokładnych danych. 
Wymaga się wtedy podania 
imienia i nazwiska, adresu, 
numeru telefonu, numeru 

Jak stworzyć bezpieczne hasło?
Kradzież kodów PIN, haseł do kont czy też kodów do przelewów okazuje się   bardziej powszechna, niż kradzież portfela na ulicy. Ofiarą hakerów padają już 
nie tylko firmy komercyjne, czy też instytucje rządowe. Ofiarą może stać się tak naprawdę każdy. W obliczu wciąż rosnącej liczby przestępstw internetowych, 
warto zadbać o własne hasła, aby chronić tym samym dane w Internecie.

PESEL itd. W tym momen-
cie należy się więc zatrzy-
mać i zastanowić, czym tak 
naprawdę jest hasło i po co 
je tworzyć? 

Hasło to ciąg znaków, li-
ter, liczb które są szyfrowa-
ne i dają nam dostęp do na-
szego konta. Co stanie się w 
momencie, kiedy utworzone 

zostanie hasło i ktoś je po-
zna? W momencie, kiedy 
nastąpi włamanie do konta i 
dane użytkownika wyciek-
ną, mogą zostać wykorzy-
stane przez przestępców do 
otworzenia nowego konta, 
podpisania umowy kredy-
towej, bądź do zawierania 
transakcji internetowych. 

Dlatego tak ważne 
jest stworzenie sil-
nego i skutecznego 
hasła dostępu. 

Jakimi zasada-
mi należy się więc 
kierować, aby stwo-
rzyć bezpieczne ha-
sło? Po pierwsze, 
hasło musi być od-
powiednio długie. 
Powinno mieć więc 
co najmniej 8 zna-
ków. Jednak każdy 
dodatkowy znak 
powoduje, że hasło 
będzie silniejsze i 

trudniejsze do złamania. 
Kolejną zasadą jest używa-
nie różnorodnych znaków, 
a więc kombinacji liter, 
cyfr i symboli. Idealnym 
hasłem będzie więc takie, 
które posiada odpowiednią 
ilość znaków i różne rodza-
je symboli. Nie należy się 

zatem ograniczać do pod-
stawowych typów znaków, 
a korzystać z całej klawia-
tury. Tworząc hasło, najle-
piej używać słów i zwrotów 
łatwych do zapamiętania 
przez użytkownika, ale jed-
nocześnie trudnych do od-
gadnięcia przez inne osoby. 
Można je zapisać na papie-
rze, zamiast przechowywać 
w menedżerach haseł.

Tworząc silne hasło, 
często użytkownik wyko-
rzystuje swoje imię, nazwi-
sko, imiona bliskich wiek 
lub datę urodzenia. Nie 
ma łatwiejszej drogi dla 
hakera, chcącego włamać 
się do konta. Warto unikać 
również sekwencji lub po-
wtórzeń znaków. Najlepiej, 
kiedy nie wykorzystuje się 
własnej nazwy użytkowni-
ka do tworzenia hasła. To 
również ułatwia dostęp do 

konta niechcianym osobom.  
Ważne jest także dbanie o 
ochronę zapisanego hasła. 
Nie można ujawniać go oso-
bom trzecim, ani podawać 
w wiadomościach e-mail 
lub w odpowiedzi na żąda-
nie przesłane pocztą e-ma-
il. W ten sposób ktoś chce 
uzyskać przecież dostęp do 
prywatnych danych. 

Zapamiętując wyżej 
wymienione zalecenia oraz 
stosując się do nich, istnieje 
większe prawdopodobień-
stwo, że dane nie dostaną 
się w niepowołane ręce. 
Jednocześnie uświadomić 
należy sobie podstawową 
kwestię: tak naprawdę zła-
mać można każde, nawet 
najsilniejsze hasło. Dlatego 
najlepiej bardzo często je 
zmieniać.

Krystian ŚmiertkaREKLAMA



Wieści6
www.gazeta-wiesci.plWRelacje

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych!
Aby były pełne wiary,

nadziei i miłości.
Mnóstwa radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa
życzą

w imieniu Zakładu Komunalnego
w Kleszczowie

Prezes Zarządu               Członek Zarządu
Krzysztof Jasnos            Bruno Siemieniuk

Rękodzieło ceramiczne 
ma wpływ na kształtowanie 
osobowości człowieka. Jest 
sposobem kreacji artystycz-
nej, ale i również terapii ma-
nualnej dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych. Warsz-
taty dostarczają solidnych 
podstaw do rozwoju arty-
stycznego, integrują spo-
łeczeństwo oraz pozwalają 
realizować swoje pasje i za-
interesowania. Praca z gliną 
to nie tylko ćwiczenie zręcz-
ności i sprawności manual-
nej. Przede wszystkim praca 
przynosi radość tworzenia. 
Pozwala na eksperymento-
wanie, poszukiwanie oraz 
tworzenie indywidualnych i 
niepowtarzalnych prac. Ta-
kich rękodzieł nie brakuje w 
Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Łękińsku, gdzie odbywa-
ją się warsztaty z ceramiki 
artystycznej. Zajęcia dla 
dorosłych prowadzone są 3 

Rękodzieło – pasja, rozwój, integracja
Warsztaty z rękodzieła artystycznego, prowadzone są w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kleszczowie, a także w placówkach podlegających ośrodkowi.  
W każdy wtorek, środę i czwartek mieszkańcy gminy Kleszczów mają moż-
liwość rozwijania swoich pasji na zajęciach z ceramiki ozdobnej w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Łękińsku. Warsztaty prowadzi Beata Komór. 

razy w tygodniu. Dla osób 
niepracujących odbywają się 
we wtorek i środę, a dla osób 
pracujących w czwartek. 
Ale nie tylko dorośli mają 
możliwość rozwijania swo-
ich pasji i zainteresowań. W 
środowe popołudnia przewi-
dziano również zajęcia dla 
najmłodszych. Warsztaty po 
raz kolejny podzielono na 
dwie grupy. Pierwsza gru-
pa to przedszkolaki, druga 
natomiast przewidziana jest 
dla starszych dzieci w wie-
ku szkolnym.  Dodatkowo, 
w co drugi czwartek, odby-
wają się zajęcia dla dzieci z 
przedszkola w Łuszczano-
wicach. Warsztaty prowadzi 
Beata Komór.

 - Grupy są kilkunasto-
osobowe, ze zdecydowaną 
przewagą pań. Na warszta-
tach zajmujemy się cerami-
ką ozdobną. Nasze prace są 
tematyczne. Obecnie, przed 

Wielkanocą, tworzymy jaj-
ka, koszyki, miski i talerze 
na rzeżuchę oraz wazony. 
Wykonujemy prace dla GO-
KU-u w Kleszczowie oraz 
dla naszych rodzin. Dekora-
cje robimy także na przeróż-
ne wystawy, jak np. Dzień 
Kobiet, czy też na dożynki, 
na które wyjeżdżamy do 
różnych miejscowości. Teraz 
wybieramy się do Wieruszo-
wa, gdzie odbędzie się wy-
stawa ozdób wielkanocnych. 
Prace te będzie można nie 
tylko obejrzeć, ale również 
kupić.

Proces tworzenia cera-
miki ozdobnej jest długo-
trwały. Na początku musi 
pojawić się pomysł. Później 
pomysł zaczyna przybierać 
dany kształt. Z gliny nada-
je się odpowiedni kształt 
przedmiotom. Następnie 
uformowane naczynie od-
stawiane jest na jakiś czas, w 

celu  utwardzenia się masy: 
- Później musi takie naczy-
nie trochę odstać, aby można 
było ażurować, czyli wyci-
nać przeróżne wzory. Jest to 
idealna technika, stosowana 
w przypadku np. lampio-
nów. Ozdabiamy również 
wazony, misy i patery – pod-
kreśla Beata Komór. Przed-
mioty te wypalane są na 
biskwit w temperaturze 900 
stopni. Następnie uczestnicy 
warsztatów szkliwią swoje 
prace i wstawiają je ponow-
nie do pieca. Na tym etapie 
naczynia wypalane są już 
w temperaturze 1150 stop-
ni. Efekt końcowy zachwy-
ca. Na półkach znajdują się 
przeróżne ażurowane lam-
piony, wazony, jaja, koszyki, 
talerze i inne ozdoby świą-
teczne. - Cieszymy się, że 
mamy możliwość tworzenia 
czegoś fajnego. Daje to na-
prawdę ogromną satysfak-
cję – zaznacza prowadząca 
warsztaty. O przyjemności 
płynącej z tworzenia ozdób 
ceramicznych, głośno mó-
wią również same uczest-
niczki warsztatów: 

- Uczestniczę w zaję-
ciach, od kiedy tylko powsta-

ły. Na początku prowadziła 
je pani Alicja z Grocholic. 
Moją pasją są niewątpliwie 
wazony, więc najczęściej to 
właśnie je tworzę. Cieszy 
mnie, że mamy taką moż-
liwość integracji. Warszta-
ty stanowią odskocznię od 
codzienności. Nasze panie 
instruktorki podsuwają nam 
przeróżne, interesujące po-
mysły. W każdy czwartek 
organizowane są także za-
jęcia z tkactwa, które pro-
wadzi pan Józef Jakubczak 
z Piotrkowa Trybunalskie-
go.  – opowiada Halina Sko-
czyńska 

Prace uczestniczek 
warsztatów Wiejskiego 
Ośrodka w Łękińsku można 
było podziwiać lub nabyć na 
wystawie rękodzieła arty-
stycznego, zorganizowanej 9 
marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleszczowie. 

 - Byłam zawsze bardzo 
ciekawa tych twórczych 
przedmiotów, bo są one te-
rapeutyczne – przekładają 
się przecież na pracę mózgu. 
Od najmłodszych lat, dzie-
ci mają możliwość rozwoju 
poprzez tworzenie. Jest to 
niebywale ważny czyn-

nik również dla seniorów, 
pomagający utrzymać ich 
kondycję umysłową. Za-
częłam od szkolenia swoich 
pracowników przez specjali-
stów w danych dziedzinach, 
począwszy od ceramiki do 
filcowania. Specjaliści przy-
jeżdżają do nas, w związku 
z tym nie muszę delegować 
na szkolenia całego zespołu 
pracowników. Następnie na-
byte umiejętności przekazu-
jemy mieszkańcom gminy, 
czyli uczestnikom naszych 
warsztatów – dodaje Sławo-
mira Mrozowicz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie.

Dzięki warsztatom, pro-
wadzonym w Gminnym 
Ośrodku Kultury, czy też w 
placówkach podlegających 
ośrodkowi, mieszkańcy 
mają możliwość nie tylko in-
tegracji, ale również rozwo-
ju osobistego. Zróżnicowa-
na tematyka prowadzonych 
zajęć pozwala na dokonanie 
wyboru, jakie pasje chcia-
łoby się rozwijać, w jakiej 
dziedzinie spełniać i reali-
zować. Rękodzieło znalazło 
już wielu zwolenników.

Iwona Tyczka

W tym niezwykłym czasie 
pragniemy życzyć Państwu,

aby Święta Wielkanocne stały 
się doskonałą okazją do spędzenia

wspaniałych chwil 
w gronie najbliższych.
Niech ten czas napełni 

Wasze serca spokojem i miłością
oraz przyniesie same 

szczęśliwe, radosne dni.

Zarząd i Pracownicy 
Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów
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Spotkanie zostało zor-
ganizowane w kompleksie 
Solpark przez klub ne-
tworkingowo-rozwojowy 
Współpraca Fundamentem 
Sukcesu i Fundację Rozwo-
ju Gminy Kleszczów. Tego 

typu śniadania organizo-
wane do tej pory w Łodzi, 
Rzeszowie i Wrocławiu 
przez WFS już odniosły 
sukces. Teraz przyszedł 
czas na Kleszczów. Przy 
porannej kawie przedsię-
biorcy mogli nawiązać ze 
sobą kontakt, wymienić się 
wizytówkami i przedstawić 
własną ofertę. Takie spo-
tkanie jest doskonałą for-
mą poszerzenia kontaktów 
biznesowych i nawiązania 
współpracy.

- Dążymy do tego, aby 
wznieść na wyższy poziom 
cały rynek networkingo-
wy w Polsce. Staramy się 
odejść od stereotypowego 
podejścia „robienia inte-

będą cyklicznie. Kolejne 
już 1 kwietnia br.

- Jako Fundacja Rozwo-
ju Gminy Kleszczów chce-
my pomagać przedsiębior-
com. Uważam, że istnieje 
potrzeba stworzenia forum 

dyskusyjnego, stąd właśnie 
pomysł śniadań networ-
kingowych. W świecie, w 
którym jesteśmy atakowani 

Kleszczów

Śniadanie 
biznesowe
W Kleszczowie odbyło się pierwsze, inaugurujące śniadanie biznesowe.

resów” i chcemy udowod-
nić, że biznes to ludzie, a 
współpraca jest fundamen-
tem sukcesu – powiedział 
prowadzący spotkanie Da-
mian Przybyło z WFS.

Jak zapowiedział Mi-

chał Mazur, prezes Funda-
cji Rozwoju Gminy Klesz-
czów, śniadania biznesowe 
w Kleszczowie odbywać się 

mnóstwem reklam i infor-
macji, trudnych do zwery-
fikowania, istnieje potrze-
ba spotkań osobistych, na 
których można wymienić 
się informacją i budować 
trwałe relacje – zaznaczył 
prezes Mazur.

Podczas spotkania, 
przedsiębiorcy zapoznali 
się z prezentacją, przybli-
żającą działalność WFS 
i korzyści wynikające z 
uczestnictwa w śniada-
niach biznesowych. Ten 
typ spotkań nie jest jeszcze 
tak rozwinięty i popularny 
w Polsce jak na świecie, 
gdzie jest on podstawą do 
budowania relacji między 
przedsiębiorcami, dzięki 
obopólnemu rekomendo-
waniu swoich usług. W 
pierwszym śniadaniu biz-
nesowym zorganizowa-
nym w Kleszczowie wzięło 
udział prawie 50 przedsię-
biorców z różnych branż. 
Każdy z nich miał 45 se-
kund na zaprezentowanie 
swojej firmy i nakreślenie, 
jakich partnerów szuka. 
Następnie był czas na kulu-
arowe rozmowy i nawiąza-
nie osobistych kontaktów z 
potencjalnymi partnerami 
lub klientami.

Jednym z elementów 
spotkania było również 
szkolenie na temat wyzna-
czania celów i zarządzania 
własnym czasem, popro-
wadzone przez Krzysztofa 
Liegmanna.

JP

Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
Gminy Kleszczów po wy-
graniu konkursu grantowe-
go, ogłoszonego przez gmi-
nę Kleszczów, rozpoczyna 
drugi rok swojej działalno-
ści. Mamy projekt i fundu-
sze na jego realizację, z tej 
okazji apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców gminy w 
wieku 50+ (emerytów, ren-
cistów i osoby niepracujące) 
o wstępowanie w nasze sze-
regi. Składka członkowska 
to zaledwie 60 zł rocznie, 
a możliwość rozwoju - ol-
brzymia. Nasze biuro znaj-
duje się w domu kultury w 
Łękińsku. Pełnimy w nim 
dyżury w każdy piątek od 
godz 16:00 do 19:00. 

W projekcie naszej 
działalności na rok bie-
żący uwzględniliśmy: 
kontynuowanie kursu 
komputerowego, kursu j. 
angielskiego, warsztatów 
historyczno-k rajoznaw-
czych, zorganizowanie 
3-dniowego wyjazdu histo-
ryczno–krajoznawczego, 
zorganizowanie turnusu 
rehabilitacyjnego prozdro-
wotnego, który potrwa 7 
dni oraz kursu zielarskiego. 
Chcemy aktywnie zaan-
gażować się w działalność 
na rzecz Gminy i Polski, 
poprzez przyłączenie się 
do akcji sprzątania świa-
ta, chcemy zorganizować 
charytatywną zbiórkę na 
rzecz osób potrzebujących, 
połączoną z imprezą ple-
nerową, integrującą nasze 
społeczeństwo. Współpra-
cujemy z przedszkolem w 
Łuszczanowicach, uczestni-
cząc we wspólnych z czte-
rolatkami lekcjach j. angiel-
skiego i w przedstawieniach 
teatralnych. Dziękujemy za 
pomoc Urzędowi Gminy 
Kleszczów, z Panem Wój-
tem Sławomirem Chojnow-
skim na czele, GOK-owi w 
Kleszczowie z Panią dyrek-
tor Sławomirą Mrozowicz, 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, jak również 

wszystkim członkom zarzą-
du Stowarzyszenia i wszyst-
kim członkom naszego 
Uniwersytetu, biorącym ak-
tywny udział w pracach na 
rzecz Stowarzyszenia UTW 
Gminy Kleszczów. To dzię-
ki ich wsparciu i zaanga-
żowaniu możemy realizo-
wać zadania statutowe, dla 
których byliśmy powołani. 
Już po zaledwie paru mie-
siącach naszej działalności, 
widzimy pozytywne efekty 
tej pracy. Seniorzy stali się 
bardziej aktywni. Otworzy-
li się na ludzi,  uczestnicząc 
w zajęciach, organizowa-
nych przez nasz Uniwersy-
tet, które to pomagają nadą-
żać nad olbrzymim pędem 
cywilizacyjnym. To z kolei 
pozwala pozbyć się poczu-
cia samotności, odosobnie-
nia i odrzucenia, znacznie 
wpływając na ich zdrowie 
i kondycję zarówno psy-
chiczną, jak i umysłową. 
Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie i pomoc w 
organizowaniu naszej dzia-
łalności i jej prowadzeniu. 
Pomimo, że jest to działal-
ność całkowicie charyta-
tywna, znajdują się osoby, 
które poświęcają jej swój 
czas i energię. W związku 
z nadchodzącymi Świętami 
Wielkiej Nocy chciałbym 
skorzystać z okazji i złożyć 
życzenia:

WESOŁYCH, 
SZCZĘŚLIWYCH I 

ZDROWYCH ŚWIĄT.
SMACZNEGO 

JAJKA ORAZ TRADY-
CYJNEGO, OBFITEGO 

DYNGUSA, 
A TAKŻE WIELU 

ŁASK BOŻYCH.
RADUJMY SIĘ ZE 

ZMARTWYCHWSTA-
NIA JEZUSA.

W IMIENIU ZARZĄ-
DU STOWARZYSZENIA 
UNIWERSYTET TRZE-
CIEGO WIEKU GMINY 

KLESZCZÓW 

Prezes Zarządu
Ryszard Ptak

Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku
Wkraczamy w kolejny rok działalności Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Klesz-
czów.
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Jak sam podkreśla, te-
raz w końcu może zająć się 
tym, co chce robić. Prace, 
które wykonuje, odzwier-
ciedlają przede wszystkim 
indywidualność artysty. 
Cecha ta spowodowała, że 
mieszkaniec gminy Klesz-
czów ma na swoim koncie 
liczne nagrody i wyróżnie-
nia. W swoich pracach bar-
dzo oszczędnie wprowadza 
kolor, podkreślając raczej 
surową prostotę materiału. 
Duży nacisk kładzie na fak-
turę, łącząc kilka technik. 
Formy zawierają klasyczne 
piękno greckich amfor, ale 
też indywidualne, rozpo-
znawalne piętno  artysty.

Kiedy odkrył Pan swo-
je zamiłowanie do cerami-
ki artystycznej?

Zaczęło się od tego, że 
szukałem po prostu jakie-
goś zajęcia na zbicie czasu. 
Zainteresowałem się więc 
tym, co organizuje Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
ARREKS. Któregoś dnia, 
panie zaproponowały mi 
udział w warsztatach ce-
ramicznych pod nazwą 
„Garncarstwo.” Z początku 
wydawało mi się, że to zaję-
cie nie jest dla mnie. Nie za 
bardzo zainteresowała mnie 
tematyka. Ostatecznie, da-
łem się jednak namówić. 
Pomyślałem, że nie mam 
przecież nic do stracenia. 
Poszedłem więc na zajęcia 
z ciekawości i stworzyłem 
kilka prac. Zajęcia prowa-
dziły panie Alicja i Kata-
rzyna Przydryga. Z czasem 
naprawdę mnie to wciągnę-
ło. Zacząłem uczęszczać 
również do pracowni ce-

ramicznej przy MDK Beł-
chatów w Grocholicach, 
prowadzonej przez Alicję 
Przydrygę. Następnie oka-
zało się, że na tyle zainte-
resowała mnie ta sztuka, 
że już na własną rękę za-
kupiłem  glinę, czyli masę 
ceramiczną do ręcznego 
modelowania i zaczęło się 
lepienie w garażu. Począt-
kowo prace woziłem wypa-
lać w cegielni, a po jakimś 
czasie zakupiłem własny 
piec do ceramiki. Częścio-
wo moje prace porozdawa-
łem rodzinie.

Kiedy postanowił Pan 
pokazać swoje prace nie 
tylko rodzinie, ale całemu 
społeczeństwu?

Po roku, kiedy miałem 
już trochę wykonanych 
prac, narodziła się we mnie 
potrzeba, aby się gdzieś 
zaprezentować, pokazać. 

Aby jednak nie zamykać się  
z tą pasją w zaciszu swoje-
go domu. Chciałem szerzej 
wyjść z moimi pracami do 
ludzi i nawiązać kontak-
ty z innymi ceramikami. 
Któregoś dnia znalazłem 
informację w internecie, że 
w Warszawie, raz w roku 
organizowane są spotkania 
ceramiczne przez Związek 
Ceramików Polskich. Wy-
słałem więc e-maila  do or-
ganizatora  Dariusza Osiń-
skiego, który jest prezesem 
związku i zapytałem, czy 
mógłbym w nich uczestni-
czyć. Nie miałem jeszcze 
wtedy żadnych szkliwio-
nych prac, jedynie niektó-
re tlenkowane. Woziłem je 
do cegielni, ponieważ nie 
posiadałem swojego pieca. 
Prawie wszystko wyglądało 
jak biscuit – tak się nazywa 
ceramikę, która jest pierw-
szy raz wypalona. To jest 

właśnie taki półpro-
dukt. Tylko, że akurat 
w moim przypadku to 
był już produkt, ponie-
waż nie miałem innych 
możliwości. 

Już wtedy otrzy-
mał Pan pierwsze wy-
różnienie.

Zgadza się. Oka-
zało się, że na spotka-
niach ceramicznych 
zawsze jest wybierana 
indywidualność twór-
cza. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy 

usłyszałem swoje nazwi-
sko przy ogłoszeniu tytułu 
„Indywidualność Twórcza 7 
Warszawskich Spotkań Ce-
ramicznych”. Nie mogłem 
uwierzyć, że otrzymałem 
takie wyróżnienie za formy, 
które uważałem za tak na-
prawdę półprodukty. Pod-
czas spotkań ceramicznych 
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drowała po Polsce. Zosta-
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miejsce. W kolejnym roku 
ponownie otrzymałem za-
proszenie i znów zdobyłem 
I miejsce. Byłem naprawdę 
zaskoczony. I tak oto moje 
prace znalazły się w mu-
zeum garncarstwa, a co naj-
śmieszniejsze, ja nie mam 
nic wspólnego z garncar-
stwem, co najwyżej łączy 
nas glina.

Gdzie można obejrzeć 
Pańskie prace, oprócz 
wernisaży?
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internetową. Moje prace 
można więc obejrzeć pod 
adresem mailowym: grze-
chumaly.web-album.org. 
Zdjęcia swoich prac wrzu-
cam również na swój profil 
na facebooku.

Jak na Pańską pasję 
zapatruje się rodzina?

Żona wspiera mnie na 
każdym kroku. Wspólnie 
jeździmy na wszystkie wy-
stawy i spotkania. Sama nie 
angażuje się w ceramikę, 
ale ma inne pasje, w których 
się spełnia. A ja robię, to co 
lubię i to jest najważniejsze. 
Wcześniej, jak większość, 
robiłem to, co musiałem 
i co kazano mi robić. Nie 
ukrywam, że czasami mam 
więcej zapału, niż sił. Chcę 
jednak cały czas się uczyć  
i doskonalić.

Otrzymane wyróżnie-
nia:

• Tytuł Indywidual-
ność Twórcza 7 Warszaw-
skich Spotkań Ceramicz-
nych. 

• Podczas corocz-
nego Święta Garncarstwa 
przy Muzeum Garncarstwa 
w Chałupkach - dwukrot-
nie I miejsce, otrzymane  
w konkursie na najlepszą 
pracę w glinie.

• W y r ó ż n i e n i e  
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Ceramicznym w Zako-
panem za pracę pt. „Gral 
- dążenie do doskonałości”. 

Wystawy: 
• Wystawa indywi-

dualna podczas Międzyna-
rodowego Kongresu Węgla 
Brunatnego w Bełchatowie.

• Wystawa Indywi-
dualna w Galerii „Po Pra-
wej Stronie Wisły” na war-
szawskiej Pradze. 

• Wystawa zbiorowa 
pt. „Ceramika, Druk, Gra-
fika” w Centrum Kultury w 
Otwocku, następnie w Mu-
zeum Książki Artystycznej 
w Łodzi oraz w Centrum 
Promocji Kultury Praga Po-
łudnie w Warszawie. 

• Wystawa zbiorowa 
„Różne Oblicza Ceramiki”, 
która wędruje po Polsce.

• Wystawa Indywi-
dualna w Solparku w Klesz-
czowie

Robię to, co lubię...
Grzegorz Sołtyszewski wiele lat pracował w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Swoją pasję 
odkrył, będąc na emeryturze.
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Pod koniec lat pięćdziesiątych najpierw pojawiła się pogło-
ska, a potem, stosunkowo szybko, w ślad za nią do wsi zjechali 
monterzy samochodami wyładowanymi drewnianymi słupami 
i zwiniętymi w  kręgi drutami.

Rozpoczęto wkopywanie słupów i rozwijanie na nich dru-
tów. Pracom tym przyglądały się gromadki ciekawskich dzieci. 
Dorośli zerkali raczej zza węgła, bo nie wypadało okazywać 
nadmiernego zainteresowania. Podziw, zwłaszcza chłopców, 
wzbudzali monterzy sprawnie wspinający się na słupy przy po-
mocy przypiętych do butów specjalnych słupołazów. 

Tak właśnie wkraczała do wsi elektryczność. Wielu rado-
wała myśl o jasnym świetle w domu, ale byli też tacy, którzy za 
żadne skarby nie chcieli mieć elektryki w swoim domu. Mówili 
z przekonaniem, że są mniej lub bardziej uzasadnione obawy, 
iż wraz z prądem do domu wejdzie „Złe”. „A jak ZŁE już raz 
wejdzie, to prawie nie są rady go przepędzić”. Najzagorzalsi 
przeciwnicy elektryki wytrzymywali bez prądu nawet przez 
parę lat, ale i oni w końcu się przekonali do niego. 

Po tym, jak zabłysły żarówki pod sufitami chałup, dość 
szybko pojawiły się aparaty radiowe, a następnie pierwsze tele-
wizory. Cicho zaszumiały też silniki elektryczne, zastępujące te 
mało sprawne, często defektujące – spalinowe. Nastąpił wresz-
cie też długo oczekiwany przełom w postępie. Na pola wyje-
chały maszyny rolnicze, ciągnięte przez traktory. Żeby je ob-
sługiwać, należało kształcić dzieci. Wiedza zaczęła być w cenie.  
Z radia i telewizora sączyła się kultura tego innego, zewnętrzne-
go świata. W umysłach ludzi rodziła się pewna doza niepokoju, 
związana z innością, a może nawet obcością, ale również prze-
można ciekawość i chęć głębszego poznania. 

Gdzieś na początku lat sześćdziesiątych szkoły zostały zo-
bowiązane zarządzeniem kuratoryjnym do przeprowadzenia 
rocznego kursu dla dorosłych, którzy jeszcze przed wojną „za-
liczyli” dwie lub trzy klasy szkoły podstawowej. Po tym kursie 
mieli otrzymać świadectwa ukończenia siedmioklasowej szko-
ły podstawowej. 

Praca z tymi uczniami rodziła przezabawne historie. Pod-
czas przerw, jak również lekcji trwały czasem bardzo burzli-
we dyskusje z argumentami przekraczającymi zdecydowanie 
przyjęte standardy, zwłaszcza w zakresie słownictwa.

Zachowania uczestników kursu też były nadzwyczaj orygi-
nalne. Jeden z nich przez trzy miesiące odmawiał przyjścia do 
mapy. Kiedy wreszcie pod presją klasy zjawił się przy niej, stał 
przez parę minut nieruchomo, wpatrując się w barwną kartę. Po 
czym odwrócił się do kolegów i powiedział: „Wy jasne cholery, 
to ja myślałem, że wy tacy mądrzy, a tu na mapie jest przecież 
wszystko napisane”. Innym razem ten sam delikwent, zapytany 
o coś przez polonistę odrzekł: „Kroczuniu, tyś taka ładna, że jak 
patrzę na ciebie, to nic nie wiem”. Klasa zarechotała. Polonistka, 
młoda dziewczyna, zaczerwieniła się i wybiegła z sali. Inny my-
śliciel i znawca problematyki historycznej w wypracowaniu na-
pisał: „Polska przedwojenna upadła, bo oficerowie nago prygali 
po stołach”. Z kolei stolarz wyposażający wieś w niezłej jakości 
okna i drzwi z ogromnym zdziwieniem przyjął informację, że 
metr dzieli się na 100 cm. Jak dokonywał wcześniej pomiarów, 
było tylko jego słodką tajemnicą. 

Podczas egzaminu końcowego, bo kurs kończył się egzami-
nem, zdająca wyciągnęła pytanie z geografii o Niecce Nidziań-
skiej. Zapytana przez egzaminującego nauczyciela: „Co może 
pani powiedzieć na jej temat?”. Odparła: „A może pan powie-
działby coś na jej temat ?”. Nauczyciel oczywiście powiedział,  
a zdającej postawił trójkę. Dość jednak nieprzyjemne w skut-
kach okazało się wyznanie innego kursanta, przygotowującego 
się do egzaminu, który przyszpilony przez nadzorującego egza-
min wizytatora okrzykiem: „Pan ściąga!”. Odparował: „A gdzie 
tam! Panie, ja przecież nie umiem czytać…”.

Nie pomogły prośby nauczycieli. Wizytator nie zgodził się, 
aby nieszczęśnik otrzymał świadectwo ukończenia szkoły pod-
stawowej. 

W ten oto sposób prawie cała dorosła społeczność była wy-
edukowana na poziomie podstawowym, a do wsi wkroczyła 
„epoka oświecenia”, cokolwiek te słowa znaczą. 

Andrzej Tkacz

Oświecenie
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Zdobył Pan trzykrot-
nie najważniejszy tytuł 
wśród fryzjerów w kraju. 
Czy ten zawód towarzy-
szył Panu od zawsze?

Nigdy tego aż tak nie 
analizowałem. Kiedyś mó-
wiono: No gdzie facet fry-
zjerem? Damskim? I to 
jeszcze na wsi? Bowiem 
uważa się, że mężczyzna 

powinien być murarzem, 
rzeźnikiem, nie wiadomo, 
kim tam jeszcze (śmiech). 
A tu nagle fryzjer? Ale ja 
lubiłem to robić i byłem 
w tym dążeniu wytrwały.

Jest Pan pierwszym 
fryzjerem w rodzinie? 
Czy jest to kontynuacja 
rodzinnych tradycji?

Jestem pierwszy z rodu, 
ale na pewno nie ostatni. 
Córka Wiktoria będzie kon-
tynuować zamiłowanie do 
fryzjerstwa. 

Zdobył Pan trzykrot-
nie tytuł mistrza Polski 
oraz 6. miejsce w zawo-
dach Europejskich w Pa-
ryżu. Jaki jest przepis na 
sukces?

Trzeba się cały czas 
szkolić. Nie wygląda to tak, 
jak twierdzą co niektórzy: 
pojechał i wygrał. Na zawo-
dach przeżywa się napraw-

Trening, trening i jeszcze raz...trening
Trzykrotny Mistrz Polski Fryzjerów. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych w tym fachu w Eu-
ropie. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, mieszka i pracuje w Kleszczowie. O kim mowa? Błażej 
Adamus – stylista i fryzjer – opowiada o swojej profesji i zaangażowaniu…

dę ogromny stres. I trzeba 
to odczuć na własnej skórze. 

Co jest najtrudniejsze 
na takich zawodach?

Wszystko (śmiech). Tam 
nie można sobie pozwolić 
na błąd. Jedno złe zasusze-
nie włosa może położyć całe 
zawody. Wpływ na wynik 
ma każde potknięcie. Sę-

dziowie obserwują jakość 
cięcia, szybkość pracy, po-
dejście psychologiczne, od-
porność na stres. Strzyżenie 
i czesanie to podstawa, ale 
ważne są także wspomnia-
ne wcześniej: odporność 
na stres i szybkość pracy. 
Ogólnie w czasie zawodów 
przechodzi się 4 kontrole, 
nie liczy się więc wyłącznie 
efekt końcowy. Same zawo-
dy trwają 15-20 minut. 

Na zawody Pan jedzie 
już z gotową koncepcją 
fryzury?

Tak, nie ma w tej kwe-
stii niespodzianek. Ćwiczę 
fryzury dużo wcześniej. 
Są to dwie najtrudniejsze 
formy na świecie: fryzura 
klasyczna oraz fryzura kre-
atywna. Nikt nie wykonał 
ich perfekcyjnie. Wygrywa 
po prostu ten, kto zrobi naj-
mniej błędów. 

Kto zajmuje się przy-
gotowaniem Pana do za-
wodów? Ile czasu Pan tre-
nuje?

Uczę się od Andrzeja 
Matrackiego. Jest to czte-
rokrotny Mistrz Świata we 
fryzjerstwie. Jeżeli chodzi 
o czas, jaki poświęcam na 
przygotowanie do zawo-
dów, to wyjeżdżam w pią-

tek, wracam zaś w ponie-
działek nad ranem. Trenuję 
w każdy weekend przed za-
wodami. Od poniedziałku 
do piątku pracuję w salonie, 
sobotę i niedzielę spędzam 
na treningach. 

Wygląda na to, że pasja 
stała się dla Pana pracą. 
W takim razie czy znajdu-
je Pan czas na coś innego, 
oprócz fryzjerstwa?

Poświęcam czas nie tyl-
ko fryzjerstwu. Czas znaj-
duje dla rodziny. Oni są dla 
mnie najważniejsi. Każda 
wolna chwila jest po to, aby 
spędzić ją z bliskimi.

Jest Pan rodowitym 
mieszkańcem Kleszczo-
wa?

Jestem mieszkańcem 
Kleszczowa, ale nie ro-
dowitym. Urodziłem się 
w Piotrkowie Trybunal-
skim. Moi rodzice mieszka-

ją w okolicach Rozprzy.

Dzięki swojemu mi-
strzostwu w tej profesji 
przyciąga Pan do salonu 
nie tylko mieszkańców.  
Czy wszyscy zdają się na 
Pana propozycje fryzur?

Przeważnie jest tak, że 
99% przypadków kończy 
się i tak realizacją mojej 

wizji. Często jednak poja-
wia się wśród ludzi błędne 
myślenie. Skoro ktoś wej-
dzie do mojego salonu, ja od 
razu ścinam włosy. To nie 
jest tak. Czasami podcinam 
jedynie same końcówki. 
Nie skracam na siłę długo-
ści. Przede wszystkim włos 
musi być zadbany. Skoro 
jest ładny, to po co go ści-
nać?

Czy można już po-
wiedzieć, że jest Pan mi-
strzem?

Mam swoich uczniów 
w całej Polsce, ale nie uwa-
żam się za mistrza. Sądzę, 
że będę mistrzem wtedy, 
gdy inni uznają mnie za mi-
strza. Czeka mnie jeszcze 
bardzo dużo pracy...

Rozmawiała 
Iwona Tyczka
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Prowadzenie firmy to 
ciężka twórcza praca, w któ-
rej narzędzia komputerowe 
powinny pomagać, tak abyś 
mógł pracować efektywniej  
i skuteczniej obsługiwać 
swoich klientów. Zyskując 
czas i zadowolenie klienta, 
zyskujesz pieniądze. Szyb-
kość dostępu i uporządkowa-
ne informacje odgrywają tu 
kluczową rolę. Więcej – do-
kumenty gromadzone w fir-
mie na temat kontrahentów, 
zleceń, a nawet zwykłe faktu-
ry, a w każdej firmie jest ta-
kich dokumentów mnóstwo, 
często umykają uwadze, 
powodując niejednokrotnie 
niemały bałagan, tymcza-
sem można wykorzystać 
potencjał informacji w nich 
zawartych – mają pomagać  
w kontaktach z klientami  
i przy podejmowaniu decy-
zji, a nie przeszkadzać lub 
stanowić zbędną makulatu-
rę zalegając na półkach. To 
podstawa w nowoczesnej, 
efektywnie działającej firmie!

Jeśli do tej pory nie uży-
wasz żadnego oprogramo-
wania, które wspiera Cię  
w prowadzeniu działalno-
ści – zacznij to robić. Jeśli 
używasz – pomyśl, czy nie 
tracisz zbyt wiele cennego 
czasu na codzienne czynno-
ści, zmagając się z wykona-
niem rzeczy które powinny 
być proste, lub czy nie wy-
konujesz ręcznie czynności, 
które automatycznie i szyb-
ko może wykonać program. 
Twórcy programu Firma 

Firma 2016 
– miłość od pierwszego wejrzenia
Prowadzisz firmę, dbasz o klientów, pozyskujesz nowe kontakty, telefonujesz 
i odbywasz spotkania, realizujesz zlecenia, dostarczasz usługi i towary, orga-
nizujesz wysyłki i wykonujesz przelewy, w końcu wystawiasz faktury, monito-
rujesz płatności i pobierasz należności – dobrze wiesz, że sprawna obsługa 
klientów zależy od efektywnego odnajdywania informacji ich dotyczących  
i skutecznej komunikacji, a zarządzanie firmą, produkcją lub sprzedażą nie 
polega na przekładaniu papierków, które przy braku odpowiedniego narzę-
dzia często stają się przeszkodą lub przykrą koniecznością.

2016 z wrocławskiej firmy 
ELISOFT zdali się wziąć to 
wszystko pod uwagę.

Jeśli nie chcesz tra-
cić czasu na nieefektywne  
i skomplikowane programy, 
a potrzebujesz sprawdzone-
go, profesjonalnego i jedno-
cześnie przyjaznego w uży-
ciu narzędzia – wypróbuj 
ELISOFT Firma 2016, mo-
żesz to zrobić bez żadnych 
kosztów i kupić program 
później, jeśli Ci się spodoba. 
Lub nie kupić – nie ma zo-
bowiązań.

Nie będziemy pisać, że 
program rewelacyjnie się 
sprawdza przy wystawianiu 
różnych rodzajów faktur  
w dowolnej walucie, wyko-
nuje analizy, może wysyłać 
maile wprost do kontrahen-
tów, zapisuje PDFy, umoż-
liwia nowoczesne meto-
dy płatności smartfonami  
i drogą internetową, wysyła 
powiadomienia o brakują-
cych płatnościach, tworzy 
oferty i zlecenia, pomaga  
w ściąganiu należności, wy-
konuje wydruki fiskalne. Nie 
powiemy też, że możesz pro-
wadzić magazyn, podłączyć 
czytnik kodów kreskowych, 
oznaczać dowolne doku-
menty i produkty kodami dla 
szybkiego wyszukiwania. Nie 
napiszemy o unikalnej na 
rynku możliwości całkowite-
go dostosowania wszystkich 
wydruków jak tylko chcesz, 
ani o weryfikacji kontrahenta 
w GUS jednym kliknięciem. 
To wszystko trzeba po prostu 

zobaczyć i – jak chwali pro-
ducent – zakochać się w tej 
aplikacji.

Część z tych funkcji mają 
wprawdzie również inne pro-
gramy na rynku. Jednak Fir-
ma 2016 dostarczona przez 
ELISOFT ma to coś, czego 
innym brak – przy całym 
bogactwie możliwości które 
oferuje, a jest ich naprawdę 
sporo, została zachowana 
niezwykła łatwość i przej-
rzystość użycia, a aplikacja 
wyróżnia się nowoczesnym, 
estetycznym i przede wszyst-
kim intuicyjnym interfejsem. 
Miłość od pierwszego wej-
rzenia gwarantowana.

PS. Jeśli prowadzisz małą 
firmę i wystawiasz niewie-
le dokumentów – możesz 
używać bezpłatnej wersji 
programu ELISOFT Faktury 
2016, nie ponosząc żadnych 
kosztów. Producent podaje 
liczbę kilkudziesięciu ty-
sięcy firm, które aktualnie 
korzystają z darmowej wer-
sji programu. Orientacyjna 
cena pełnej wersji płatnej: 
10 zł / miesiąc.

Więcej informacji: ze-
skanuj kod QR lub przejdź 
na www.elisoft.pl

Prezes Zarządu pod-
sumowując to, co udało 
się osiągnąć przez minio-
ny czas, przedstawił tak-
że nowego trenera "Alfy", 
którym został Jacek Drze-
wiecki. Po krótkiej prze-
mowie wszyscy zasiedli do 
wspólnego biesiadowania, 
rozpamiętując jednocześnie 
ubiegłe lata oraz snując pla-
ny na przyszłość. Z okazji 
jubileuszu "Alfy" specjalnie 
dla czytelników, chcemy 
zaprezentować wywiad, 
przeprowadzony z kapita-
nem "Alfiorzy" - Jarosła-
wem Ciesielczykiem.

Łukasz Szulc: Jak 
długo jest Pan kapitanem 
"Alfy"?

Jarosław Ciesielczyk: 
Jestem kapitanem od sa-
mego początku. To już trzy 
okrągłe lata, w czasie któ-
rych miałem zaszczyt prze-
wodzić swojej drużynie w 
90% rozegranych meczów.

Ł.Sz.: Jak przebiegała 
Pana dotychczasowa ka-
riera?

J.C.: Myślę, że kariera 
to za dużo powiedziane. Po 
prostu w wolnej chwili robię 
to, co lubię i jak do tej pory, 
dla mnie najważniejsze jest 
to, że nie odniosłem nigdy 
żadnej poważnej kontuzji.

Ł.Sz.: Gdzie poza 
"Alfą" zdobywał Pan pił-
karskie doświadczenie?

J.C.: Pierwsze kroki 
na boisku stawiałem pod 
okiem ś.p. Zdzisława Peroń-
skiego w "Omedze" Klesz-

czów i to był jedyny klub, 
w którym grałem przed 
"Alfą". Teraz w "Alfie" 
chcę spędzić resztę swojego 
sportowego życia.

Ł.Sz.: Pana największy 
sukces sportowy?

J.C.: Mam nadzieję, że 
sukces jest jeszcze przede 
mną.

Ł.Sz.: Jak w skrócie 
podsumowałby Pan te 3 
lata w "Alfie"?

J.C.: Dla mnie osobiście 
te 3 lata to piękne i nieza-
pomniane chwile. To prze-
życie wielu wspaniałych 
momentów, poznanie wielu 
niesamowitych ludzi, praca 
z profesjonalnymi trene-
rami. Można tu długo wy-
mieniać, bo pozytywów jest 
sporo. Osobiście jestem bar-
dzo dumny z tego, że jestem 
członkiem stowarzyszenia i 
należę do "rodziny". Cieszy 
mnie też to, że znaczymy 
już coś w naszej lidze. Już 
prawie awansowaliśmy. 
Mieliśmy drugie miejsce w 
lidze. To były piękne czasy. 

Ł.Sz.: Czy uważa Pan, 
że założenie klubu „KS 
Alfa Kleszczów” było 
słuszną decyzją ? Gdyby 
cofnął się Pan w czasie, to 
postąpiłby Pan w tej spra-
wie tak samo?

J.C.: Oczywiście, że tak. 
Cieszy mnie fakt, że ludzie, 
którzy sceptycznie podcho-
dzili do pomysłu powstania 
klubu, przekonują się z bie-
giem czasu, że była to traf-
na decyzja. Mam nadzieję, 

Urodziny Klubu „Alfa”
14 marca  Klub Sportowy „Alfa” Kleszczów obchodził swoje 3 urodziny. Z tej 
okazji członkowie stowarzyszenia oraz kibice spotkali się na wspólnej impre-
zie, podczas której nie obyło się bez urodzinowego tortu, wzajemnych życzeń 
oraz prezentów. 

że będzie to coraz bardziej 
przekładać się w najbliż-
szych spotkaniach. Wzra-
stająca liczba kibiców to dla 
nas nagroda za to, co robi-
my. Więc gdybym cofnął 
się w czasie, bez wahania 
postąpiłbym tak samo.

Ł.Sz.: Jak hasło "Alfa 
to rodzina" przekłada się 
na atmosferę w klubie?

J.C.: Jedno z ważniej-
szych haseł w naszej „Al-
fie”. Myślę że to hasło nas 
jednoczy i w ten sposób 
stajemy się silniejsi. Ma to 
odzwierciedlenie na bo-
isku, ale także w naszym 
codziennym życiu. Wspie-
ramy się i wychowujemy 
nawzajem. To motto jest w 
nas zakorzenione.

Ł.Sz.: Jakie są plany i 
prognozy na przyszłość?

J.C.: Czas pokaże. Ja 
cały czas jestem optymi-
stycznie nastawiony w sto-
sunku do klubu. Ciężko 
pracujemy jako zespół, aby 
osiągnąć upragniony cel. 
Tym celem jest upragniony 
awans i myślę, że jesteśmy 
bardzo blisko. Nie ma co 
jednak zapeszać, już nie-
długo boisko wszystko zwe-
ryfikuje.

Ł.Sz.: Pozostaje mi ży-
czyć wszystkiego dobrego. 
Myślę, że społeczeństwo 
gminne trzyma za was 
kciuki.

Rozmawiał 
Łukasz Szulc
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Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:

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

1. Święci codziennego użytku    Szymon Hołownia
2. Jak to robię     Ewa Drzyzga 
3. Ja Fronczewski    Piotr Fronczewski
4. Wariatka z Komańczy   Maria Nurowska
5. Masa o bosach polskiej mafii  Jarosław Sokołowski
6. 70 cudów Chin    
7. Dzieje duszy     św. Teresa od dzieciątka Jezus
8. Kurs rysowania. Podstawowe techniki
9. Świąteczne przepisy siostry Anastazji
10. Ewangelia 2016. Droga prawda życie. św. Paweł

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Psy mafii
Taki też jest nowy film 

australijskiego reżysera – 
„Psy mafii”. Wielowątkowa 
historia o nieoczekiwanych 
splotach i zwrotach akcji, 
rozgrywająca się w skorum-
powanym środowisku poli-
cji, brutalnych gangsterów i 
rosyjskiej mafii. Zaufanie to 
najbardziej niebezpieczny 
przywilej, który może kosz-
tować życie. Gangsterzy i 
powiązani z nimi policjan-
ci szykują się do wielkiego 
skoku. By odwrócić uwagę 
policji, planują zamach na 
życie jednego z oficerów. 
Nad wszystkim czuwa bru-
talna, nieprzewidywalna 
rosyjska mafia, na której 
czele stoi jej królowa – Iri-
na Vlaslov, w której postać 
wciela się laureatka Oscara 
Kate Winslet.

John Hillcoat („Propozycja”, „Droga”, „Gangster”) słynie z twardego, brutal-
nego, wysokooktanowego kina akcji.

Miłość i władza
15 kwietnia ukazuję się 

premierowy album Lady 
Pank pt. „Miłość i wła-
dza”. Pierwszym singlem 
promującym wydawnictwo 
jest piosenka „Miłość”, do 
której powstał teledysk w 
reżyserii Pascala Pawli-
szewskiego. Główną rolę 
w klipie zagrała 
znakomita aktor-
ka Olga Bołądź. 

Album „Mi-
łość i władza” za-
wiera 10 premie-
rowych utworów. 
Tradycyjnie są to 
kompozycje Jana 
Borysewicza, za-
łożyciela i lidera 
Lady Pank. Za 
warstwę teksto-

Jeden z najbardziej legendarnych polskich zespołów rockowych, Lady Pank, 
obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. W tym czasie wydał ponad 20 płyt 
i nagrał niezliczoną ilość przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej 
muzyki rozrywkowej i wychowały kilka pokoleń słuchaczy. 

wą tym razem odpowiadają 
Wojciech Byrski oraz Bog-
dan Olewicz. 

Jan Borysewicz: „Z 
Wojtkiem Byrskim praco-
wałem już przy mojej nowej 
płycie projektu Jan Bo. Od 
razu świetnie się zrozumie-
liśmy, poczułem w nim ten 

sam potencjał i talent, który 
cechował Andrzeja Mogiel-
nickiego, dlatego powierzy-
łem mu również teksty na 
płytę Lady Pank. A Bogdan 
Olewicz to pewna i uznana 
marka. On też zaznaczył 
swój ślad na płycie pisząc 
dwa znakomite teksty”.

Polskie Imperium
Połowa Europy pod naszymi rządami. Polski językiem światowej dyplomacji. 
Biało-czerwone sztandary, przed którymi drżą obce wojska.

Wszystkie kraje 
podbite przez Rzeczpospolitą

Był czas, gdy Polska 
stanowiła największe pań-
stwo Europy. Polaka, jadą-
cego nad morze pytano: nad 
które? Byliśmy pierwszymi 
władcami Berlina, zasia-
daliśmy na moskiewskim 
tronie, posiadaliśmy Krym 
i forty na Karaibach. Przez 
długi czas nasz kraj roz-
pychał się na cztery strony 
świata. Dlaczego o tym nie 
pamiętamy? 

Kaffa, Kurlandia, Gam-
bia, Tobago… nie koja-
rzą się z Polską. A jednak 
wszystkie wchodziły w 
skład polskiego mocarstwa. 
Od średniowiecza po XVIII 
wiek Polacy wojowali o In-
flanty, Spisz, Krym, Moł-
dawię, Szwecję, Ukrainę. 
Mimo to pojęcie „polskie 
imperium” jest nieobecne w 
naszej historii. Aż do teraz.

Michael Morys – Twa-
rowski udowadnia, że nie 
powinniśmy skupiać się na 
wizji naszej historii pełnej 
klęsk i niepowodzeń. Tek-
sty o zgubnym położeniu 
geopolitycznym i groźnych 
sąsiadach powinny naresz-
cie pójść w odstawkę. Au-

tor brawurowo i ze swadą 
opisuje czasy, gdy Polska 
naprawdę była supermocar-

stwem. Najwyższa pora to 
przyznać.

Michael Morys-Twarowski
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Pożyczki i chwilówki na 
sam dowód osobisty bez BIK 
i komornika (cała Polska) tel. 
796-15-19-19

Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959

Poszukuję Pracowników 
Ochrony na obiekt handlowy 
w Bełchatowie. 723 236 603.

Kredyty. Tel 531881669

Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995.

Opiekunki do opieki nad oso-
bami starszymi na terenie 
Niemiec, bezpieczna i legalna 
praca. Prowadzimy bezpłatne 
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY, 
CV: BIURO@SENECTUS-
24GERMANY.COM, TEL. 

OGŁOSZENIA
726250081.

Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176

Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428.

Ocieplanie budynków, tel. 881 
507 760

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461

Opiekunki osób starszych- 
kurs j. niemieckiego- od 
podstaw, po kursie praca 
gwarantowana, zapisz się i 
zarabiaj w Euro! Tel. 514 781 
491

Wiatraki, elektrownie wiatro-
we- pomiary wiatru, montaż, 
instalacja i serwis. tel. 669-
632-564

Poszukujemy pracowników 
magazynowych do Kleszczo-
wa; informacje 507 177 958 
lub malgorzata.zielinska@
akcjajob.pl

Poszukujemy suwnicowych,s-
pawaczy, malarzy, tokarzy, 
ślusarzy, szlifierzy, Piotrków 

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
• 2 łyżki mąki pszennej
• 20 dag cukru pudru
• 2 białka
• 20 dag migdałów
• 1 jajko
• 20 dag gorzkiej czekolady
• 2 łyżki masła
• wafle
• bakalie do udekorowania

Składniki polewy czekoladowej:
– 2 łyżki kakao
– 4 łyżki cukru
– 1/2 kostki masła

Sposób przygotowania:
Jajko i białka z cukrem pudrem utrzeć do białości. Do-

dać startą czekoladę i przesianą mąkę. Następnie dodać 
posiekane migdały i całość dokładnie wymieszać. Formę 
do pieczenia mazurka wysmarować masłem, boki i spód 
formy wyłożyć waflami. Przełożyć masę do formy i piec 
w temperaturze 170 st. C przez około 15 minut. W między-
czasie stopić masło (1/2 kostki) dodać 4 łyżki cukru, 2 łyżki 
kakao i 2 łyżki wody. Podgrzewać całość na małym ogniu, 
nie dopuszczając do wrzenia, stale mieszając aż do uzy-
skania gładkiej masy. Upieczony i przestudzony mazurek 
wyjąć z formy i polać czekoladową polewą i udekorować 
bakaliami.Smacznego!

Gotuj z nami
Mazurek wielkanocny

W

Trybunalski; 507 177 958 lub 
malgorzata.zielinska@akcja-
job.pl
Zatrudnię  kierowców  C+E na 
chłodnie, kierunek zachód, jaz-
da  po 2  tygodnie, auto przypi-
sane  do kierowcy.  Więcej info 
pod  numerem tel. 885 121 588

Firma Aspen zatrudni osoby 
do sprzątania w obiekcie wiel-
kopowierzchniowym. Mile wi-
dziana grupa inwalidzka. Tel. 
661-991-497

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

W

Jajko towarzyszy czło-
wiekowi od początku jego 
istnienia. To właśnie jajko, 
po mleku matki, stanowi 
źródło najwyższej jakości 
białka. Poza tym zawiera 
wiele witamin, składniki 
mineralne oraz lecytynę.  
W skład jajka wchodzi biał-
ko i żółtko. Najważniej-
szym walorem białka jest 
jego wartość biologiczna, 
dzięki zawartości prote-
in, które w ponad 90% są 
przyswajalne przez orga-
nizm człowieka. Białko nie 
zawiera prawie tłuszczu,  
a w porównaniu do żółtka 
ma w swoim składzie więcej 
sodu, potasu i witaminy PP. 
Poza tym zawiera lizozym, 
czyli naturalny antybiotyk, 
chroniący je przed zaka-
żeniem bakteriami. Nato-
miast żółtko tworzą w 30% 
tłuszcze. Zawiera ono wi-
taminy  A, E, D, witaminy 
z grup B oraz karotenoidy. 
To one powodują, że żółtko 
ma piękny, słoneczny kolor. 
Żółtko zawiera składniki 
mineralne, tj. między in-
nymi wapń, żelazo, fosfor, 
cynk, miedź, mangan.

Warto zaznaczyć, że 
spożywając 2 jajka pokry-
wamy w znacznym stopniu 
dzienne zapotrzebowanie 
na aminokwasy, a także 
prawie w 90% zapotrze-
bowanie na witaminę B12, 
niezbędną w procesach 

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

syntezy czerwonych krwi-
nek, czyli potrzebną do 
prawidłowej pracy zarów-
no układu nerwowego, jak 
i mięśniowego. Zawarta 
w jajku witamina A jest 
dobrym antyoksydantem  
i z witaminą  E chroni ko-
mórki organizmu przed nie-
korzystnym wpływem wol-
nych rodników tlenowych. 
Poza tym witamina A za-
pewnia należyte nawilżenie 
i barwę skóry, a witamina 
E, która zwana jest witami-
ną młodości, opóźniającą 
procesy starzenia. Zawar-
ta w żółtku jajka lecytyna 
nazywana jest „pogromcą 
tłuszczu”. Rozbija ona spo-
żywane tłuszcze oraz cho-
lesterol na małe cząstki, 
zapobiega przyczepianiu 
się ich do ścianek naczyń 
krwionośnych, reduku-
jąc odkładanie się blaszki 

miażdżycowej. Lecytyna 
dobrze również działa na 
wątrobę, m.in. rozpuszcza 
cholesterol w żółci i zapo-
biega tworzeniu się kamie-
ni żółciowych. Uczestniczy 
także w hamowaniu niepo-
żądanych procesów utlenia-
nia i poprawia funkcjono-
wanie układu nerwowego. 
Lecytyna jest uważana za 
doskonałe źródło choliny, 
witaminy z grupy B, głów-
nie w postaci zwanej fosfa-
tydylocholiną. Jajko pomi-
mo, że zawiera cholesterol, 
zawiera również lecytynę, 
która ogranicza jego odkła-
danie się w naszym organi-
zmie oraz redukuje ryzyko 
związane z występowaniem 
chorób układu krążenia. W 
związku z powyższym, nie 
ma w większości przypad-
ków  przeciwwskazań do 
spożywania jaj, ponieważ 

cholesterol pełni ważną rolę 
w organizmie, np. jest po-
trzebny do syntezy niektó-
rych hormonów. Jajko jako 
jedyny produkt spożywczy 
zawiera wszystkie amino-
kwasy egzogenne, tzn. te, 
których organizm człowie-
ka nie wytwarza, a które są 
dla niego niezbędne i dla-
tego musi je otrzymywać  
z pożywieniem.

Według opinii dietety-
ków najzdrowsze do spo-
życia są świeże jajka ugo-
towane na miękko, czyli ze 
ściętym białkiem i prawie 
płynnym żółtkiem. Z uwa-
gi na fakt, że jajko jest bo-
gatym źródłem substancji 
odżywczych, niewątpliwie 
powinno być stałym skład-
nikiem codziennych na-
szych posiłków.

KK

Czytaj on-lin
e!
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Test: Ford Mondeo 2.0 TDCi 180 KM

W końcu jest
Nowe Mondeo pojawiło 

się na Starym Kontynen-
cie dopiero w 2014 r., dwa 
lata później niż w Stanach 
Zjednoczonych (tam jako 
Fusion). Klienci nie obra-
zili się za ten nietakt i od 
razu zaczęli kupować. Nic 
dziwnego, czwarta genera-
cja tego auta długo była na 
topie list sprzedażowych, 
najnowsza – piąta – jest od 
niej dużo lepsza.

Przede wszystkim naj-
nowsze Mondeo bardzo 
dobrze wygląda. Obec-
nie jest jednym z najbar-
dziej stylowych pojazdów  
w segmencie D i to zarówno 
jako limuzyna, jak i kom-
bi. Przedni grill a’la Aston 
Martin wyglądał cieka-
wie w Fieście, ale dopiero  
w Mondeo robi największą 
różnicę. W testowanej prze-
ze mnie wersji liftback (tak, 
to nie sedan) świetnie wy-
gląda opadająca linia dachu 
z dużą tylną szybą. Orto-
doksyjni miłośnicy limuzyn 
będą pewnie zawiedzeni 
obecnością tylnej wycie-
raczki szyby, jednak nawet 
oni muszą docenić prze-
strzeń bagażową, dostępną 
po podniesieniu klapy wraz 

Nowe Mondeo zaskoczyło
Europejscy klienci długo musieli czekać na nową generację flagowego modelu marki Ford. Być może banalnym będzie powiedzieć, że „było warto”. Ale na-
prawdę było, bo to obecnie jedno z najciekawszych aut na rynku. 

z szybą. 
D e -

sign jest 
jedną z 
najmoc -
niejszych 
s t r o n 
Mondeo, 
c z e g o 
c h y b a 
nikt się 
nie spo-
dziewał. 
F o r d y 
r z a d k o 
wygląda-
ją aż tak 
nowocze-
śnie, by 
postawić  
w tyle 
k o n k u -
rencję francuską (Peugeot 
508), niemiecką (VW Pas-
sat) czy azjatycką na czele 
z Mazdą 6. Mondeo do-
brze wygląda też w środ-
ku, zwłaszcza w bogato 
wyposażonych wersjach. 
Nadal można ponarzekać 
na jakość plastików, ale 
np. fotele wyglądają no-
wocześnie i są wygodne. 
Nowinki technologiczne 
zasłużyły na ocenę śred-
nią. Estetycznie wykonane  
i funkcjonalne są wyświe-

tlacze umieszczone na tabli-
cy licznika. Obsługuje się 
je z poziomu kierownicy. 
Dużo gorszy jest centralnie 
umieszczony wyświetlacz 
w kokpicie – nieintuicyjny  
i dość archaiczny z dziw-
nym, absurdalnym podzia-
łem na cztery części.

Jazda limuzyną Forda
Największymi atuta-

mi nowego Mondeo są 
według mnie adaptacyj-
ny układ zawieszenia oraz 
dwusprzęgłowa skrzynia 
biegów. Niestety oba te roz-

wiązania dostępne są tylko  
w droższych wersjach wy-
posażenia. Być może jed-
nak warto do nich dopłacić. 
Dzięki możliwości wyboru 
jednego z trzech trybów 
nastaw zawieszenia, może-
my poruszać się po każdej 
nawierzchni komfortowo  
i bezpiecznie. Zmiana trybu 
komfortowego na normal-
ny czy sportowy naprawdę 
daje odczuwalną różnicę 
(co nie zawsze jest oczy-
wiste w przypadku podob-
nych układów konkurencji). 

Dwusprzęgłowa skrzynia 
PowerShift w obecnej wer-
sji jest jedną z najszybszych 
na świecie. Zaryzykuję 
tezę, że wybiera biegi le-
piej niż zrobiłoby to 99% 
kierowców. Efekt to pełne 
wykorzystanie potencjału 
silnika (w wersji testowanej 
180-konnego)  i ograniczo-
ne spalanie. Na mojej stałej 
trasie testowej, limuzyna 
Forda spaliła średnio 7,7 
l na 100 km. Jak na duże  
i ciężkie auto jest to wynik 
niezły, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę mroźne, zimowe 
warunki testu.

Silnik 2.0 TDCi 180 KM 
to kolejna już ewolucja fran-
cuskiego diesla, który od lat 
cieszy się dobrą renomą. 
Zespolenie go z dwusprzę-
głową skrzynią biegów dało 
o wiele lepszy efekt niż  
w przypadku francuskiego 
modelu DS5, gdzie silnik 
ten współpracuje z kla-
sycznym, sześciostopnio-
wym automatem. 400 Nm 
maksymalnego momentu 
obrotowego osiągane od 
2000 obr./min. jest wyni-
kiem niebagatelnym, ale 
jednostki konkurencji osią-
gają podobny pułap już od 
mniejszej wartości obrotów. 
Na szczęście podczas jazdy 
turbodziura jest niemal nie-
wyczuwalna, za co po raz 
kolejny trzeba pochwalić 
przekładnię PowerShift.

Ile kosztuje Mondeo?
Mondeo, tradycyj-

nie, kosztuje mniej niż 
VW Passat (w porówny-
walnych wersjach), bo to 
z nim najmocniej kon-
kuruje. Mimo to jest dość 
drogie, bo bazowa wersja 
z dwulitrowym dieslem 
o mocy 180 KM kosz-
tuje ponad 113 tys. zł,  
a bardzo dobrze wyposa-
żona nawet ponad 180 tys. 
Ktoś słusznie zauważył, 
że za podobną cenę moż-
na kupić przyzwoitą wer-
sję Lexusa. Jeśli chcemy 
kupić Mondeo tylko dla 
samego faktu posiadania, 
„goła” wersja z trzycy-
lindrowym silnikiem 1.0 
EcoBoost kosztuje 90 ty-
sięcy.

W wysokich wersjach 
wyposażenia, nabywcy 
Mondeo zyskują auto aspi-
rujące do klasy premium. 
Oryginalnie zaprojekto-
wane, z mocnym dieslem, 
świetną skrzynią, trzema 
trybami pracy zawieszenia 
oraz mnóstwem akceso-
riów. Testowy egzemplarz 
wyposażony był nawet  
w ogrzewanie postojowe 
Webasto. Czego brakuje 
temu pojazdowi? Napędu 
na cztery koła oczywiście. 
Ale i w tym aspekcie nie ma 
zawodu, ponieważ w ubie-
głym roku Ford wprowadził 
także taką opcję – system 
Intelligent All-Wheel Dri-
ve dostępny przy mocniej-
szych wersjach dwulitrowe-
go diesla.

Nowy Ford Mondeo 
zaskoczył mnie z kilku 
powodów, jednak przede 
wszystkim dlatego, że nie 
spodziewałem się, że auto, 
wprowadzone do Europy 
dwa lata po swojej amery-
kańskiej premierze może 
czymkolwiek wyróżnić się 
na tle tutejszych samocho-
dów.  Tymczasem może  
i dlatego uważam, że Ford 
zmarnował kawał czasu. Bo 
nowe Mondeo już długo tak 
nowe nie będzie. Póki co 
jednak jest moim zdaniem 
w ścisłej czołówce limuzyn 
segmentu D dostępnych na 
polskim rynku. 

Witold Hańczka
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Od pewnego czasu po-
licjanci podejrzewali, że  
w jednej z firm na terenie 
powiatu bełchatowskiego 
prowadzona jest uprawa 
konopi indyjskich. W re-
zultacie 7 marca pojawili 
się w siedzibie wytypo-
wanego przedsiębiorstwa.  
W magazynach namierzyli 
trzech kompletnie zasko-
czonych interwencją męż-
czyzn. Wszyscy zaprzeczyli 
temu, że posiadają narko-
tyki. Funkcjonariusze nie 
dali jednak za wygraną i na 
tyłach kompleksu zlokali-
zowali rury wentylacyjne, 
z których wydobywał się 
specyficzny zapach mari-
huany. W hali znaleźli za-
maskowane drzwi, prowa-
dzące do wentylowanego 
pomieszczenia. W środku 
znajdowały się namiot, su-
szące się rośliny konopi 
indyjskich oraz kilka du-
żych porcji z gotową mari-

Magazyn 
z marihuaną
Zlikwidowano magazyn narkotyków oraz zatrzy-
mano trzy osoby związane z jego prowadzeniem. 
Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 10 kg 
marihuany o wartości 300 tysięcy złotych. 

huaną. Poza tym pomiesz-
czenie wyposażone było w 
specjalistyczny sprzęt do 
uprawy narkotyków. Poli-
cjanci zabezpieczyli lampy, 
nawozy, wentylatory, fil-
try i nawilżacze powietrza,  
a także blisko 9717 gramów 
porcjowanej marihuany. 
Wartość nielegalnej sub-
stancji to blisko 300 tysięcy 
złotych. Zatrzymano trzech 
mężczyzn w wieku 28, 29 i 
32 lat. Najstarszy usłyszał 
zarzut uprawy, posiadania 
znacznych ilości oraz przy-
gotowania do sprzedaży 
marihuany. Grozi mu kara 
do 12 lat pozbawienia wol-
ności. Jego dwaj koledzy  
z kolei będą odpowiadali za 
uprawę i posiadanie znacz-
nych ilości narkotyków. Za 
popełnione przestępstwa 
mogą otrzymać 10 lat po-
zbawienia wolności. 

IT

15 marca kilka minut po 
północy, na ulicy Budryka w 
Bełchatowie, funkcjonariu-
sze z Wydziału Ruchu Dro-
gowego zatrzymali do kon-
troli kierowcę volkswagena. 
Podczas rozmowy z kieru-
jącym, stróże prawa wyczuli 
od niego zapach alkoholu. 
Mężczyzna został poddany 
badaniu. Okazało się, że miał 

Jechał 
na podwójnym gazie
Bełchatowscy policjanci zatrzymali 33-latka, który 
jechał na podwójnym gazie. W organizmie miał po-
nad promil alkoholu. Nietrzeźwemu kierowcy grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

w organizmie ponad promil 
alkoholu. 33-latek został za-
trzymany. Wcześniej nie był 
notowany przez policję. Za 
jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści, kierowcy grozi kara do 
2 lat pozbawienia wolności. 
Ponadto policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwemu męż-
czyźnie prawo jazdy.

18 marca dyżurny beł-
chatowskiej policji uzyskał 
informację, że w jednym z 
mieszkań przy ulicy Czapli-
nieckiej w Bełchatowie sły-
chać donośny płacz dziecka. 
Funkcjonariuszom otworzy-
ła drzwi zataczająca się ko-
bieta, od której wyczuwalny 
był wyraźny zapach alkoho-
lu. Wewnątrz policjanci za-
stali leżącą na podłodze, pła-
czącą dziewczynkę. Dziecko 
było głodne, odparzone i od 
dłuższego czasu nie przewi-
jane. W pokoju znajdowały 
się natomiast rzeczy, świad-
czące o wcześniejszej liba-
cji alkoholowej. Policjantka 
udzieliła dziecku pierwszej 
pomocy. Wezwany na miej-
sce lekarz karetki pogotowia 
zdecydował o przewiezieniu 
dziecka do szpitala woje-
wódzkiego w Bełchatowie. 
Dziewczynka trafiła na od-
dział pediatrii. Jej matka zo-
stała natomiast zatrzymana. 

Pijana matka
Matka opiekowała się swoim 9-miesięcznym dzieckiem, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Grozi jej  kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Badanie wykazało w organi-
zmie kobiety ponad 2 promi-
le alkoholu. Jak się okazało, 
była wcześniej notowana 
przez policję. Sąd pozbawił 

ją już prawa do opieki nad 
trojgiem starszych dzieci.  Za 
narażenie na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty ży-
cia albo ciężkiego uszczerbku 

W okresie przedświą-
tecznym wszędzie tam, 
gdzie są duże skupiska ludzi, 
szczególnie na dworcach i w 
centrach handlowych, po-
jawią się policjanci. Oprócz 
tych umundurowanych, 
czuwać będą także nie-
umundurowani wywiadow-
cy. Ich głównym celem jest 
wyłapywanie kieszonkow-
ców. Ci ostatni wykorzystu-
ją tłok, który często sami 
tworzą oraz nasze rozko-
jarzenie. Policjanci apelu-
ją, aby nie przechowywać 
dokumentów i pieniędzy w 
tylnych kieszeniach spodni, 
w zewnętrznych kieszeniach 
kurtki. Należy zwrócić też 
uwagę na podręczne torby 
i nie pozostawiać ich bez 
opieki. Panie powinny trzy-
mać torebki z dokumentami 
pod pachą, co uniemożliwi 
wyrwanie cennego przed-
miotu. Wybierając gotówkę 
z bankomatu, należy zasło-
nić drugą ręką wpisywany 
kod pin i korzystać z takich 
bankomatów, które są do-
brze oświetlone oraz nie 

Bezpieczna Wielkanoc
W okresie świątecznym, oprócz radosnej atmosfery, należy zadbać również o własne bezpieczeństwo.

stoją na uboczu. Należy pa-
miętać również o odpowied-
nim zabezpieczeniu swoich 
mieszkań, jeżeli w planach 
znajdują się wyjazdy do ro-
dziny. Wychodząc z domu, 
nie powinno się zostawiać 
śladów wskazujących na nie-
obecność domowników, np. 

korespondencji w skrzynce 
pocztowej, czy okien za-
słoniętych w ciągu dnia. 
Warto również pamiętać o 
zabezpieczeniu samochodu. 
Zaparkować w miejscu do 
tego wyznaczonym, dobrze 
oświetlonym i strzeżonym. 

Zarówno w obliczu po-

jawiającego się zagrożenia, 
jak i w razie ujawnienia kra-
dzieży, należy  zwrócić o po-
moc. Taki przypadek trzeba 
zgłosić znajdującemu się w 
pobliżu policjantowi lub te-
lefonicznie pod numerem 
997 lub 112.

na zdrowiu, grozi nawet do 5 
lat pozbawienia wolności. O 
dalszych losach dziewczynki 
zadecyduje sąd rodzinny.
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Ryby 20.02–20.03
Po trudnym 

i pracowitym 
okresie, poczu-
jesz przemęcze-

nie i potrzebę odpoczynku. 
Koniecznie skorzystaj z cie-
kawych na rynku ofert ośrod-
ków wypoczynkowych. Ana-
lizuj jednak swoje wydatki, 
bo konto maleje a na wpływ 
większej gotówki trzeba nie-
stety jeszcze poczekać. Przed 
singlami interesująca znajo-
mość.

Baran 21.03–20.04
Twoje optymi-

styczne nastawienie 
do życia, pomoże 
ci w rozwiązywa-

niu zawiłych spraw, nie tylko   
zawodowych ale i osobistych. 
Poza tym niezawodna intu-
icja, także pomoże ci trafnie 
podejmować   dobre i korzyst-
ne decyzje.  

Byk 21.04–20.05   
Pojawią się 

trudności, lecz tym 
się nie zrażaj. Być 
może warto zerwać 

z rutyną i wprowadzić w swo-
je przedsięwzięcia nowator-
skie pomysły. Twoje tempo 

życia najwyraźniej przy-
spieszy. Na wsparcie rodzi-
ny możesz jednak liczyć.  

Bliźnięta 21.05–21.06
Twoim po-

c z y n a n i o m 
sprzyjać będzie 
optymizm i wia-

ra we własne siły. Te atuty 
pomogą ci w osiągnięciu 
sukcesu i odniesieniu ko-
rzyści finansowych. Od-
czujesz potrzebę spędzenia 
świąt w szerszym gronie 
rodzinnym.  

Rak 22.06–22.07
To nie czas na 

rozpamiętywanie 
minionych niepo-
wodzeń. Czas po 
prostu leczy rany. 

Nie rezygnuj z wcześniej 
wytyczonych celów stą-
pając twardo po ziemi. W 
finansach mierz siły na za-
miary. W sferze uczuciowej 
harmonia i spokój.    

 

Lew 23.07–23.08
Spełni się twoje 

marzenie, w które 
już ostatnio zwąt-
piłeś. Uwierz w 

siebie a będziesz z pewno-
ścią szczęśliwy. Zawarta 

nowa znajomość pomoże ci 
w rozwoju kariery zawodo-
wej. Nastąpi także ożywie-
nie w sferze uczuciowej.      

Panna 24.08–23.09
Pomimo po-

tknięć zawodo-
wych, nie daj po-
nieść się złym 

emocjom. W życiu zdarzają 
się nie tylko porażki ale i 
wzloty. Możesz liczyć na 
pomoc przyjaciół, którzy 
pomogą ci wyjść z opresji. 
Dla relaksu uprawiaj sport, 
który sprawia ci przyjem-
ność.  

Waga 24.09-23.10
Codzienność to 

nieustająca walka 
z przeciwnościami 
losu. Na dłuższą 

metę nie da się żyć mrzon-
kami. Tylko solidną pracą i 
konsekwencją można osią-
gnąć coś w życiu. Nie lek-
ceważ dłużej odczuwanych 
dolegliwości zdrowotnych.

Skorpion 24.10–22.11
To nie pora na 

narzekanie, bo każ-
dy w jakimś stop-
niu jest kowalem 

swego losu. Należy zabrać 
się na serio do pracy i pró-
bować zmienić coś w swo-
im życiu. Najbliżsi jak zwy-

kle liczą na ciebie i wierzą, 
że ich nie zawiedziesz.

Strzelec 23.11–21.12  
W najbliż-

szym czasie uni-
kaj podejmowa-
nia ryzykownych 

decyzji, ponieważ możesz 
doświadczyć   przykrego 
rozczarowania. Ważna jest 
konsekwencja i odpowie-
dzialność w działaniach. 
Dbaj  o dobre relacje z bli-
skimi twemu sercu.    

Koziorożec 22.12–20.01
Czeka cię huś-

tawka nastrojów, 
przygnębienie na 
przemian z chwi-

lami radości. Przesilenie 
wiosenne nie jest obojętne 
dla naszego samopoczucia. 
Większe zaangażowanie 
w podjętych przedsięwzię-
ciach okaże się owocne.  

Wodnik 21.01–19.02
Najbliższe pla-

ny powiodą się, 
o ile je dokładnie 
rozpracujesz. Jed-

nak nie bierz na siebie zbyt 
wiele, bo sobie ze wszystkim 
nie poradzisz. Rodzinne re-
lacje wyraźnie się poprawią 
więc zapanuje w domu miła 
i ciepła atmosfera.

Wróżka Amanda

Humor
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Rozmowa w sklepie:

- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia 

pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest legalne?

- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.
  

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien 
zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?

- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, 

czy rachunek za nowe futro mamy?
  

- Jaki kierunek warto wybrać, żeby dostać dobrą pracę?
- Zachód.
  

Konsylium trójki lekarzy nad pacjentem. 
- To grypa.

- Ależ skąd, to żółtaczka!
- Jaka żółtaczka, to gruźlica!

Po chwili:
- Panowie, spokojnie, nie kłóćmy się, sekcja zwłok 

wykaże kto z nas miał rację.
  

Dzwoni blondynka na policję: 
- Dokonano kradzieży w moim aucie. Skradziono deskę 

rozdzielczą, kierownicę, pedał gazu, hamulec, radio itp. 
Rozłączyła się. 

Za chwilę dzwoni: 
- Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne, usiadłam na 

tylne siedzenie. 
  

Humor
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młot do
wbijania

pali

kamień
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Zapraszamy na budowę. 
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