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Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

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

Szerzej str. 2.

KONTAKT:

ul. Czapliniecka 121, 

Bełchatów

strona internetowa: 

aktywne-maluchy.pl

tel. +48 603 441 093

PRZEDSZKOLE

Nabór trwa! Wpisowe 0 zł :)

Bełchatów
Współpraca nauki i biznesu
Dowodem na to, że nauka powinna iść w parze z biznesem, jest podpisanie 
porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk 
w Łodzi - Wydział w Bełchatowie a Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełcha-
towie.

21 kwietnia br. mini-
strowie państw UE obra-
dujący w Luksemburgu 
bezdyskusyjnie zaakcep-
towali kandydaturę Janu-
sza Wojciechowskiego na 
członka ETO.

Przypomnijmy, że Ja-
nusz Wojciechowski zo-
stał wcześniej negatyw-
nie zaopiniowany przez 
Europarlament. Kan-
dydaturę Wojciechow-
skiego na to stanowisko 
poparło wówczas 288 eu-
roposłów, przeciw było 
358, a 48 wstrzymało się 
od głosu. 

Rawianin w Europejskim 
Trybunale Obrachunkowym
Janusz Wojciechowski, europoseł PiS, został wybrany do Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego.

Szerzej str. 3.
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Sulejów

Sprawa mieszkańców
Jest szansa na rozstrzygnięcie sporu między właścicielem spółki, która wy-
konuje prace na terenie sulejowskich Wapienników, a mieszkańcami miasta 
i gminy Sulejów, głośno mówiącymi o nielegalnie prowadzonych pracach na 
działce należącej do gminy Sulejów od roku 2012. Szerzej str. 9.

Piotrków Trybunalski
Kolejne targi pracy za nami
Kilkudziesięciu wystawców i kilkaset osób zwiedzających - tak w wielkim 
skrócie można podsumować „XVII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji”, które 
odbyły się 22 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim. Szerzej str. 3.
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Przed rozpoczęciem 
projektu dostęp do kana-
lizacji miało niecałe 75% 
mieszkańców, a nieczysto-
ści przenikające do gleby  
z nieszczelnych szamb przy-
czyniały się do degradacji 
środowiska wpływając ne-
gatywnie na sąsiadujące  
z aglomeracją tomaszow-
ską unikatowe przyrod-
niczo obszary. Realizacja 
inwestycji zwiększy liczbę 
mieszkańców z dostępem 

Tomaszów Mazowiecki

Modernizacja 
oczyszczalni 
ścieków zakończona
Zakończono realizację największej – w ostatnich latach – miejskiej inwestycji, 
jaką jest modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglome-
racji miasta, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

do kanalizacji o ponad  
15 500 osób, co przełoży się 
na likwidację około 2300 
szamb. W ramach inwe-
stycji wybudowano ponad 
100 kilometrów nowej sieci 
sanitarnej wraz z przyłą-
czami w pasach drogowych, 
modernizowana została 
istniejąca sieć sanitarna  
o długości około 19 km. Wy-
mieniony został też kolektor 
tłoczny i wybudowana zo-
stała nowa przepompownia 
ścieków przy ul. Kępa oraz 
dokonano modernizacji 

oczyszczalni ścieków przy 
ul. Henrykowskiej wraz  
z rozwiązaniem problemów 
gospodarki osadowej.

Wartość inwestycji 
przekracza 208 mln zł. 
Unijne dofinansowanie wy-
nosi 101 mln zł. Inwestor – 
Zakład Gospodarki Wodno-
-Kanalizacyjnej korzystał 
z kredytów z WFOŚiGW 
oraz z NFOŚiGW. Wsparcia 
udzieliło Miasto i Gmina 
poprzez obciążenie majątku 
hipotekami w wysokości 76 
mln zł. 

21 kwietnia br. ministro-
wie państw UE obradujący 
w Luksemburgu bezdys-
kusyjnie zaakceptowali 
kandydaturę Janusza Woj-
ciechowskiego na członka 
ETO.

Przypomnijmy, że Ja-
nusz Wojciechowski zo-
stał wcześniej negatywnie 
zaopiniowany przez Eu-
roparlament. Kandyda-
turę Wojciechowskiego 
na to stanowisko poparło 
wówczas 288 europosłów, 
przeciw było 358, a 48 
wstrzymało się od głosu. 
Europejski Trybunał Ob-
rachunkowy odpowiada za 
kontrolowanie prawidło-
wego gromadzenia i wyko-
rzystywania funduszy UE 
oraz pomaga w doskonale-
niu zarządzania finansami 
UE.  Jako unijny niezależny 
zewnętrzny kontroler nad-
zoruje dochody i wydatki 
Unii oraz podmioty i oso-
by, dysponujące unijnymi 

Rawianin 
w Europejskim 
Trybunale Obrachunkowym
Janusz Wojciechowski, europoseł PiS, został wybrany do Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego.

środkami. Mandat sześciu 
członków Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowe-
go (ETO) wygasa 6 maja.

Janusz Wojciechow-
ski - polityk, prawnik i sę-
dzia. W latach 1995–2001 
był prezesem Najwyższej 

Izby Kontroli. W latach 
2001–2004 był wicemar-
szałkiem Sejmu, a od 2004 
r. jest posłem do Parlamen-
tu Europejskiego. Pochodzi  
z Regnowa (pow. rawski), 
na stałe mieszka w Rawie 
Mazowieckiej.
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- Dzisiaj standardem 
jest organizowanie porozu-
mień między pracodawca-
mi, światem biznesu, nauki  
i lokalnych władz. Liczymy, 
że dzisiejsze porozumienie 
z Regionalną Izbą Gospo-
darczą w Bełchatowie przy-
niesie wiele dobrego dla 
naszych studentów, świata 
biznesu oraz nauki. To po-
rozumienie będzie dotyczy-
ło wielu obszarów, głów-
nie współpracy naukowej, 
wdrożeniowej, innowacyj-
ności, pomocy dla studen-
tów w przygotowaniu prac 
badawczych, pomocy dla 
naukowców w przygotowa-
niu prac naukowych a także 
wdrażaniu nowych projek-
tów – powiedział dr Łu-
kasz Prysiński, prodziekan 
Społecznej Akademii Nauk  
w Bełchatowie.

Zawarta umowa obej-
muje wzajemną współ-
pracę stron w dziedzinie: 

Bełchatów
Współpraca nauki i biznesu
Dowodem na to, że nauka powinna iść w parze z biznesem, jest podpisanie 
porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk 
w Łodzi - Wydział w Bełchatowie a Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełcha-
towie.

zarządzania, pedagogiki, 
ochrony środowiska, ad-
ministracji, ekonomii, ra-
chunkowości i kierunków 
medycznych oraz prawa. To 
porozumienie jest korzyst-
ne zarówno dla uczelni jak  
i zrzeszonych w bełchatow-
skiej Izbie Gospodarczej 
przedsiębiorców. Studenci 
SAN będą mogli skorzystać 
z praktyk studenckich oraz 
możliwości zbierania mate-
riałów do prac badawczych. 
Z kolei przedsiębiorcy będą 
mogli liczyć na merytorycz-
ne wsparcie ze strony uczel-
ni.

- Myślę, że powinniśmy 
kierować się podstawo-
wą zasadą - nauka blisko 
biznesu. Wielu z naszych 
przedsiębiorców zwraca 
się z różnymi problemami 
natury formalno-prawnej i 
tu mamy szansę skorzystać  
z wiedzy świata naukowego 
przy opracowywaniu wnio-

sków, doradztwa finanso-
wego czy prawnego – za-
znaczył Andrzej Ratajski, 
Prezes Rady Izby Gospo-
darczej w Bełchatowie.

 Mirosław Olszew-
ski, Dyrektor Regionalny 
SAN – główny inicjator 
tego porozumienia – pod-
kreślił, że porozumienie, 
ma pomóc w dostosowaniu 
oferty edukacyjnej do za-
potrzebowania kadrowego 
bełchatowskich pracodaw-
ców. - Biuro Karier SAN 
będzie pośrednikiem po-
między pracodawcą a stu-
dentem. Już tworzone są  
odpowiednie zespoły, któ-
re będą się tą kwestią zaj-
mować, zarówno ze strony 
uczelni jak i RIG-u, po to by 
ta współpraca nie opierała 
się na pustych deklaracjach, 
lecz przynosiła wymierne 
efekty – podkreślił dyr Ol-
szewski.

Justyna Pająk

Wszyscy, którzy tego 
dnia przybyli do Zespo-
łu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Piotrko-
wie, mogli zapoznać się  
z ofertami pracy lub ofer-
tą edukacyjną szkół po-
nadgimnazjalnych, poli-
cealnych i wyższych oraz 

jednostek szkoleniowych. 
W trakcie targów swoją 

Piotrków Trybunalski
Kolejne targi pracy za nami
Kilkudziesięciu wystawców i kilkaset osób zwiedzających - tak w wielkim 
skrócie można podsumować „XVII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji”, które 
odbyły się 22 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim.

ofertę zaprezentowało bli-
sko osiemdziesięciu wy-
stawców z Piotrkowa Try-
bunalskiego oraz regionu, 
m.in. z Łodzi, Częstochowy  
i Końskich. Wśród nich były 
też firmy, instytucje rynku i 
pośrednictwa pracy.

Organizatorem targów 

byli: Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi - Centrum 

Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Od-
dział w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Powiatowy Urząd 
Pracy w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Centrum Edukacji 
i Pracy OHP w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 4 w Piotrkowie Trybu-
nalskim.

NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA AUT 

I MOTOCYKLI

KONTAKT Z AGENTEM:

695 044 050
Piotrków Trybunalski, ul. Wyzwolenia 8/10 m. 64

Ubezpieczenia
domów i mieszkań

OFERTA 20 FIRM

Č
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Będzie to pierwsza edy-
cja, a jej celem jest określe-
nie ilu pozostało wiejskich 
muzykantów - Mistrzów 
muzyki i tańca ludowe-
go oraz powrót do korzeni 
tożsamości. Od czwartku 
do niedzieli w przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej Gminy 
Opoczno będą odbywały 
się warsztaty tańca, zajęcia 
„Małego Kolberga”, nauka 
gry na bębenku, spotkania 
z etnomuzykologami, poka-
zy filmów, wystawy zdjęć. 
Czwartek, piątek i sobota 
będą kończyły się otwarty-
mi pograjkami (odpowied-

Opoczno
Zatańczą oberka
Od 5 do 8 maja 2016 roku w Opocznie odbędzie się 
festiwal pn. „Opoczno stolicą oberka”.

nio: Bukowiec Opoczyński, 
Różanna, Opoczno).

Opoczyńskie to region 
o bardzo bogatej kulturze 
ludowej, słynący z tańców 
oraz muzyki. Jednakże 
sfera związana z szerszym 
eksponowaniem tradycyj-
nej muzyki oraz tańca osła-
bła. Wydarzenie „Opoczno 
stolicą oberka” ma również 
na celu połączyć w tańcu  
i muzyce pokolenia.

Przedsięwzięcie dofi-
nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Bełchatowianie mogą 
nie tylko skorzystać z bez-
płatnej komunikacji miej-
skiej, ale również czeka-
jąc na autobus przeczytać 
książkę. Taką możliwość 
mają od 21 marca, czyli 
pierwszego dnia wiosny.

Happening „Czytam 
książki, ale jazda!” inaugu-
rujący akcję bookcrossing'u 
odbył się na przystanku 
MZK przy ulicy Kościuszki 
(naprzeciwko Urzędu Mia-
sta).

Jest to wspólna akcja 
Prezydenta Miasta Bełcha-
towa i Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicz-
nej  Z tej nietuzinkowej 
biblioteki można korzystać 
już na kilku przystankach  
w Bełchatowie. Regał będą-
cy niecodziennym miejskim 
meblem został wpisany  
w wielką literę „B”. - Pro-

Bełchatów

Książki na przystankach MZK
Od 21 marca mieszkańcy Bełchatowa mogą czytać książki, dostępne na przystankach MZK.

jektując go chcieliśmy się 
odnieść zarówno do pierw-
szej litery funkcji regału, 
czyli biblioteki i pierwszej 
litery w nazwie Bełchato-
wa. Mam nadzieję, że cie-
kawa estetyka przypadnie 
do gustu mieszkańcom  
i będzie elementem wyróż-
niającym Bełchatów na tle 
innych miast – mówi Prezy-
dent Mariola Czechowska.

Idea akcji jest taka, by 
mieszkańcy po wypożycze-
niu i przeczytaniu wybranej 
przez siebie lektury, zwróci-
li ją na przystanku wyposa-
żonym w oznakowany regał 
lub w dowolnym punkcie 
bibliotecznym. Ponadto tę 
miejską biblioteczkę będą 
mogli wzbogacać też sami 
mieszkańcy. Każdy może 
odłożyć na regał książki, 
które w jego domu są już 
zbędne.

Bookcrossing, czyli dar-
mowa wymiana książek, na-

płynął do Polski ze Stanów 
Zjednoczonych.  

REKLAMA
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Znane od kilku-
dziesięciu lat Koncerty 
Trzech Tenorów odby-
wają się niemal na całym 
świecie. Inicjatywa orga-
nizowania tych znakomi-
tych widowisk zrodziła 
się dzięki trzem wybit-
nym, charyzmatycznym 
tenorom - Luciano Pava-
rotti, Plácido Domingo 
oraz José Carreras. The 
Tree Tenors podbiło ser-
ca melomanów na całym 
świecie. 

Podczas koncertu 
usłyszymy obdarzonych 
wspaniałymi głosami, 
fantastycznych śpiewa-
ków operowych, solistów 
polskich i europejskich 
scen muzycznych, wy-
stąpią trzej znakomici 
tenorzy młodego po-
kolenia - Jędrzej Tom-
czyk, Tomasz Tracz oraz 
Aleksander Kruczek. 
Towarzyszyć im będą 
wybitni, polscy kamera-
liści młodego pokolenia, 
występujący na co dzień  
z najlepszymi orkiestra-
mi i dyrygentami w Pol-
sce i Europie. Tej gali 
nie można przegapić, na 
scenie pojawią się laure-
aci międzynarodowych 
konkursów muzycznych, 
wirtuozi skrzypiec, for-
tepianu, wspaniali so-

Bełchatów

Koncert 
Trzech Tenorów
14 maja o godzinie 18:00 w Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy  
w Bełchatowie odbędzie się Koncert Trzech Tenorów. 

liści polskiej estrady. 
Zabrzmią największe 
przeboje opery i operet-
ki, przepiękne pieśni ne-
apolitańskie i szlagiery 
literatury skrzypcowej, 
wspaniałe światowe arie 
największych kompozy-
torów. Publiczność usły-
szy m.in.: O sole mio, 
Granadę, Brunetki blon-

dynki, Arię Barinkaya 
„Wielka sława to żart”, 
Arię Księcia „La donna é 
mobile, Toast Libiamo. 

Bilety 65 zł: Kasa 
Miejskiego Centrum Kul-
tury PGE Giganty Mocy 
w Bełchatowie, rezerwa-
cje telefoniczne pod nu-
merem tel. 44 635 19 30.

REKLAMA

Właśnie wystartowała I edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chro-
niące środowisko”, który wspiera lokalnych działaczy, aktywistów i pasjona-
tów ochrony środowiska – wszystkich, którzy mają ekopomysły i chcieliby je 
urzeczywistnić. Najciekawszy projekt zgłoszony w powiecie tomaszowskim 
otrzyma 5 tysięcy złotych na jego realizację.

Tomaszów Mazowiecki

Zawalcz o grant 
na ekoprojekt 
w powiecie 
tomaszowskim

Chcesz zmieniać świat 
wokół siebie na piękniej-
szy, aktywnie promować 
idee ochrony i poszano-
wania środowiska, dbać  
o ekologię i estetykę prze-
strzeni miejskiej w Twojej 
okolicy? Zgłoś propozycję  
eko-projektu do pierwszej 
edycji Programu Granto-
wego ENERIS i wygraj 5 
tysięcy złotych na jego re-
alizację. Ile lokalnych po-
trzeb, tyle pomysłów, na 
które czeka ENERIS Su-

rowce. Konkurs kierowany 
jest przede wszystkim do 
szkół, klubów, instytucji i 
organizacji społecznych, a 
wyniki poznamy już pod 
koniec czerwca br. Granty 
przyznawane będą przez 
firmę ENERIS Surowce 
S.A. na działania takie jak: 
programy edukacyjne skie-
rowane do członków spo-
łeczności lokalnej z zakresu 
ekologii i ochrony środowi-
ska, tworzenie zielonej in-
frastruktury miejskiej (np.: 

ogródków przyszkolnych, 
klombów osiedlowych, sa-
dzenia drzew, budowania 
zielonych murów z roślin 
itp.), poprawę estetyki prze-
strzeni miejskiej, ochronę 
ekosystemów oraz ich roz-
wój (np.: zakładanie miej-
skich pasiek, domów dla 
owadów itp.), szeroko ro-
zumianą poprawę jakości 
życia w oparciu o zasady 
zrównoważonego rozwoju  
i ekologii.

Program Grantowy 
ENERIS ruszył już 14 

k w i e t n i a . 
Zgłoszenia 
p r o je k t ów 
przyjmowa-
ne będą do 
18 maja br. 
w yłą cz n ie 
za pomocą 
formularza 
dostępnego 
na stronie 
w w w.g r u -
pa - e ne r i s .
p l / P r o -
gramGran-
towy.



Wieści6
www.gazeta-wiesci.plWWydarzenia

A co łączy uroczą Maję 
z Żabką? Otóż zgodnie  
z przekonaniem, że wła-
śnie najmłodszych i najbar-
dziej potrzebujących trzeba 
otaczać szczególną troską  
i opieką sieć Żabka Polska 
wielokrotnie angażowała 
się w akcje służące dzie-
ciom. Obecnie włączyła się 
w pomoc Fundacji Rozwo-
ju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi w pozy-
skaniu funduszy na prace 
związane z projektem bu-
dowy pierwszej polskiej ro-
dziny protez serca dla dzie-
ci. Aby wesprzeć Fundację, 
pod hasłem „kup coś pysz-
nego, zrób coś dobrego”, 
sklepy Żabka i Freshmarket 
będą prowadziły sprzedaż 
wafelków z wizerunkiem 
sympatycznej pszczółki 
Mai.

Wciąż nie mamy w kra-
ju protez serca dla najmłod-
szych pacjentów, toteż na 
wzór protezy dla dorosłych 
Fundacja pracuje nad ca-

łym systemem dostoso-
wanym do potrzeb dzieci  
w różnych przedziałach 
wiekowych. Urządzenia ta-
kie ratować będą zdrowie 
i życie małych pacjentów, 
realnie zastępując niewy-
dolne serce i pozwalając mu 
się zregenerować, bądź do-
czekać przeszczepu. Okres 
oczekiwania na przeszczep 
najdłuższy jest dla dzieci, 
gdyż w tej kategorii wieko-
wej brakuje dawców. Idea 

stworzenia całej rodziny 
urządzeń wspomagających 
niewydolne serce dla pa-
cjentów w każdym wieku, 
z różnorodnymi problema-
mi kardiologicznymi, przy-
świecała działaniom zało-
życiela i Patrona Fundacji 
- prof. Zbigniewa Religi. Na 
jego cześć, rodzina protez 
dla najmłodszych pacjen-
tów nosi nazwę ReligaHeart 
PED. 

Żabka wraz z Mają 
dzieciom pomagają
Zaradną i wesołą, zawsze spieszącą z pomocą pszczółkę Maję znają wszyscy. 
Teraz Maja postanowiła pomóc dzieciom i zagościła na opakowaniach limi-
towanej edycji kakaowych wafelków oblanych pyszną mleczną czekoladą. 
Dochód z ich sprzedaży wspiera budowę protez serca dla dzieci, urządzeń 
ratujących życie najmłodszych. 

- Serdecznie dziękuję 
wójtom obu gmin za wspar-
cie finansowe remontu 
drogi Kamień-Chabielice, 
otrzymujemy je już drugi 
raz – mówi Waldemar Wy-
czachowski, starosta beł-
chatowski. - Przebudowa 
tej strategicznej dla naszego 
powiatu drogi jest prioryte-
tem obecnej kadencji, mam 
nadzieję, że wspólnie z gmi-
ną Kleszczów i Szczerców 
uda się nam oddać do użyt-
ku wyremontowane całe 
sześć kilometrów tej drogi. 
Droga Kamień – Chabieli-
ce ma duże znaczenie dla 
rozwoju powiatu, stano-
wi połączenie obwodnicy 
Kleszczowa z drogą wo-

Bełchatów
Druga część przebudowy 
drogi Kamień – Chabielice
3.700.000 złotych zaplanowano w tym roku w budżecie powiatu na drugą 
część przebudowy drogi powiatowej Kamień – Chabielice. Gmina Kleszczów 
oraz gmina Szczerców zadeklarowały również w tym roku pomoc finansową 
w tym przedsięwzięciu.

jewódzką Łódź – Często-
chowa, umożliwia dojazd 
do Kleszczowskiej Strefy 
Przemysłowej i zakładów 
zlokalizowanych wokół za-
głębia przemysłowego oraz 
łączy obie odkrywki beł-
chatowskiej kopalni.

 W 2015 roku udało 
się wyremontować pierw-
szy etap drogi o długości 
1572 metrów, za kwotę 
2.427.417,56 złotych, na 
którą złożyły się środki 
budżetu powiatu oraz do-
tacje z gminy Kleszczów  
i Szczerców.

- Gmina Kleszczów 
w ubiegłym roku ofero-
wała pomoc w wysokości 
2.500.000 złotych, staro-

stwo w wyniku rozstrzy-
gnięcia przetargu z tej kwo-
ty wykorzystało 700 tysięcy 
złotych, reszta wróciła do 
gminy – mówi Sławomir 
Chojnowski, wójt gminy 
Kleszczów. - W tym roku 
przekazujemy 1.700.000 
złotych, w tym 150 tysięcy 
złotych na modernizację 
skrzyżowania w Kamieniu. 
Dla naszej gminy to ważna 
droga, przede wszystkim 
z racji dojazdu do strefy 
Bogumiłów – dodał wójt 
Chojnowski. Z kolei gmi-
na Szczerców przekazała  
w ubiegłym roku na budo-
wę drogi 500 tys. zł, w tym 
roku będzie to 700 tys. zł.

 

Zgodnie z projektem mi-
nimalna stawka godzinowa 
obejmie umowy zlecenia 
oraz umowy o świadczenie 
usług, do których stosuje 
się przepisy o zleceniu oraz 
samozatrudnionych, jed-
noosobowo świadczących 
usługi dla firm. Wyłączenia 

12 zł za godzinę
Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy 
dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brut-
to za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

z tej zasady mają dotyczyć 
umów cywilnoprawnych 
dotyczących opiekunów  
w rodzinnych domach po-
mocy oraz opieki podczas 
wypoczynków i wycieczek.

Rada Dialogu spo-
łecznego sugerowała, aby 
ustawa weszła w życie jak 

najszybciej, a przepisy  
o obowiązku wypłaty staw-
ki minimalnej, dokumen-
towania liczby przepra-
cowanych godzin i nowe 
uprawnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy zaczęły 
obowiązywać od 1 stycznia 
2017 r.

W kanadyjskich zawo-
dach udział wzięło blisko 
700 zawodników z dwu-
dziestu państw świata. 
Piotrkowianin wywalczył 
srebrny medal w Kata Elite 
Masters.

- To pokaz formy wal-
ki. Zawodnicy prezentują 
poszczególne ciosy, ale nie 
walczą ze sobą – wyjaśniają 

Piotrków Trybunalski

Sukces Jakuba Kowalika
Jakub Kowalik, zawodnik Piotrkowskiego Klubu Oyama Karate Washi, został 
wicemistrzem świata. Tytuł wywalczył podczas Dageki Mistrzostw Świata  
w Kontaktowym Karate, które odbyły się w Montrealu.

członkowie Oyama Kara-
te Washi i dodają, że w tej 
konkurencji mogą wziąć 
udział tylko mistrzowie po-
siadający co najmniej 1 dan.

Na tym sukcesy piotr-
kowskiego zawodnika się 
nie kończą. Jakub Kowa-
lik wywalczył także trze-
cie miejsce w konkurencji 
Kumite knockdown senior, 

czyli bezpośredniej walce 
między zawodnikami.

Jakub Kowalik to nie 
jedyny przedstawiciel piotr-
kowskiego klubu podczas 
kanadyjskich mistrzostw. 
Kierownikiem kadry „A” 
był Sensei Dariusz Szulc (3 
dan).
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25 kwietnia policjanci  
z wydziału przestępczości go-
spodarczej i korupcji bełcha-
towskiej komendy otrzymali 
informację, że podczas licy-
tacji komorniczej, która miała 
miejsce na terenie powiatu beł-
chatowskiego, nieznana osoba 
w zamian za 5.000 zł zapropo-
nowała odstąpienie od udziału 
w prowadzonej przez komor-
nika licytacji. Działania doty-
czyły ruchomości o wartości 
około 550.000 zł. Mężczyzna 
po otrzymaniu zapewnienia  
o otrzymaniu pieniędzy, po-
informował komornika, że 
nie przystępuje do licytacji.  
W związku z brakiem innych 
oferentów, komornik zakoń-
czył czynność. Jak się póź-
niej okazało, oszust ponow-
nie zażądał od licytowanego 
kwoty 5.000 zł. Wobec braku 

Bełchatów

Wydarzenia

Odpowie za 
usiłowanie oszustwa
Zatrzymano mężczyznę, który w zamian za 5.000 zł 
zaproponował odstąpienie od udziału w prowadzo-
nej przez komornika licytacji ruchomości. Wartość 
ruchomości to około 550.000 zł. 

pieniędzy przełożono spotka-
nie przekazania gotówki na 
późniejszy termin. W sprawę 
zaangażowali się policjanci, 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej. 
27 kwietnia namierzyli 64–
letniego mieszkańca Kielc, 
który jadąc peugeotem berlin-
go wypatrywał licytowanego  
w umówionym wcześniej 
miejscu. Notowany przez 
policję mieszkaniec Kielc, 
usłyszał zarzut usiłowania 
oszustwa. Policjanci pod nad-
zorem miejscowej prokuratury 
badają, czy podejrzany nie brał 
udziału w innych licytacjach 
komorniczych, a także czy  
w tej sprawie nie ma innych 
pokrzywdzonych. Przestęp-
stwo oszustwa zagrożone jest 
karą do 8 lat pozbawienia wol-
ności.

Przypomnijmy, że 12,22 
proc. składki emerytalnej 
trafia do ZUS na I filar ubez-
pieczenia emerytalnego, na-
tomiast 7,3 proc. składki na 
II filar może być podzielone 
na dwie części, tj. 4,38 proc. 
na subkonto w ZUS a 2,92 
proc. na konto w OFE albo 
w całości być zewidencjono-
wane na subkoncie ubezpie-
czonego w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych.

Okno transferowe bę-
dzie otwarte do 31 lipca br. 
i do tego dnia ubezpiecze-
ni mogą składać do ZUS 
„Oświadczenie o przeka-
zaniu składki do otwartego 
funduszu emerytalnego albo 
zewidencjonowaniu składki 
na subkoncie prowadzonym 
przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych”. Druk 
oświadczenia jest dostępny 
we wszystkich placówkach 
Zakładu oraz na stronie in-
ternetowej www.zus.pl. 

Wszyscy zainteresowa-
ni złożeniem oświadczenia 
mogą to zrobić osobiście, 

Okno transferowe dla II filaru emerytalnego
Od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mają możliwość zmiany decyzji co do miejsca przekazywania 
części składki emerytalnej. 

przy wykorzystaniu do-
stępnych urzędomatów, jak 
również za pośrednictwem 
poczty czy drogą elektro-
niczną – po zalogowaniu się 
na swoim koncie na Platfor-
mie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE).

Decyzję o zmianie dys-
pozycji w sprawie przekazy-
wania części składki emery-

talnej mogą podjąć zarówno 
osoby, które w oknie transfe-
rowym w 2014 roku złożyły 
oświadczenie o przekazy-
waniu składki do OFE jak  
i ci, których składka trafiła w 
całości na subkonto w ZUS. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oświadczenia 
nie składają ubezpieczeni, 
którym pozostało 10 i mniej 

lat do osiągnięcia powszech-
nego wieku emerytalnego.

Osoby, które nie chcą do-
konywać zmian i pozostają 
przy dyspozycjach z 2014 r., 
również nie składają do ZUS 
żadnych oświadczeń. 

Począwszy od tego roku, 
okno transferowe otwierane 
będzie co cztery lata w okre-
sie od 1 kwietnia do 31 lipca.
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Czytaj on-line!

W konwencie wzię-
li udział przedstawiciele 
władz powiatu piotrkow-
skiego i włodarze prawie 
wszystkich gmin i miast 
powiatu.

Podczas spotkania se-
kretarz powiatu piotrkow-
skiego Ireneusz Czerwiń-
ski przedstawił planowane 
zmiany od 1 stycznia 2017 
r. w transporcie zbiorowym. 
Przewóz osób w zakre-
sie publicznego transpor-
tu zbiorowego nie będzie 
wymagać uzyskania ze-
zwolenia. To właśnie na 
samorząd spadnie zadanie 
zorganizowania transportu 
publicznego dla tych, któ-
rym przysługują ustawowe 
ulgi. Do tej pory rekompen-
saty za przewozy „ulgowe” 

Wola Krzysztoporska

Rozmawiali 
o transporcie, 
drogach i zdrowiu
Podczas Konwentu Burmistrzów i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej włodarze 
miast i gmin rozmawiali o publicznym transporcie zbiorowym, inwestycjach  
i remontach na drogach oraz zmianach w opiece zdrowotnej na terenie powia-
tu piotrkowskiego. Konwent odbył się 19 kwietnia w Woli Krzysztoporskiej.

otrzymywał przewoźnik. 
Od 1 stycznia 2017 zapadną 
zmiany i otrzyma je organi-
zator - jednostka samorządu 
terytorialnego, który wy-
płaci przeznaczoną kwotę 
operatorowi, wykonujące-
mu na jego zlecenie usługi 
przewozowe. Przewozy te 
muszą być ogólnodostępne, 
czyli otwarte dla mieszkań-
ców.

Starostwo Powiatowe 
przygotowało plan trans-
portowy, zakładający po-
wstanie 48 linii komuni-
kacyjnych. W pierwszej 
kolejności ma być jednak 
uruchomiona sieć połączeń 
Piotrkowa Trybunalskiego 
z siedzibami władz miast 
i gmin powiatu piotrkow-
skiego.

Kolejnym tematem, 
poruszonym na spotkaniu 
były drogi. Wicestarosta 
piotrkowski Piotr Woj-
tysiak poinformował, że  
w roku 2015 we współpracy 
z gminami udało się odno-
wić 33,5 km dróg powia-
towych za kwotę 13,6 mln 
złotych. Podobnie wygląda-
ją plany na ten rok. Oznaj-
miono również, że  nie doj-
dzie do realizacji projekt 
„Przebudowy drogi powia-
towej nr 1500E na odcinku 
Piotrków –Jeżów”.

Na konwencie przed-
stawione również zostały 
działania, dotyczące zmia-
ny profilu Powiatowego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w 
Piotrkowie Trybunalskim.

W działaniach uwzględ-
niono oczywiście przyjęty 
projekt nowej organiza-
cji opieki medycznej dla 
mieszkańców powiatu.

Kolejne spotkanie wło-
darzy miast i gmin powiatu 
piotrkowskiego odbędzie 
się w Czarnocinie.

KK

Miejski Zakład Komu-
nalny zakupił ostatnio ze 
środków własnych m.in. 
używany sześcioletni wa-
lec drogowy oraz przyczepę 
rolniczą T670/A1 dwuosio-
wą. Walec Dynapac  CC 122 
jest tandemowym walcem 
wibracyjnym w klasie 2 
ton metrycznych. Służy do 
zagęszczania asfaltu oraz 
dodatkowo ubija warstwy 
wzmacniające i nośne. Jego 
wykorzystanie pozwoli  
z pełną efektywnością po-
prawić stan dróg i chod-
ników  na terenie gminy 
Sulejów. Warto podkreślić, 
że Miejski Zakład Komu-
nalny nabył ten sprzęt za 
wyjątkowo korzystną cenę. 
Dodatkowo do walca zosta-
ła zakupiona zagęszczarka 
rewersyjna, która służy do 
zagęszczania wszelkie-
go rodzaju podłoży oraz 
ich prac naprawczych, 
utwardzania dróg, prac  
w rowach, posypywania  
i zagęszczania pasów brze-
gowych. Wyposażona jest 
w silnik marki Hatz oraz 
elementy wskaźnikowe. 
Obie maszyny posiadają do-
kumenty zgodności z prze-
pisami unijnymi. Nowym 
zakupem jest również 
przyczepa rolnicza T670/
A1 dwuosiowa, stano-
wiąca środek transportu. 
Przyczepa jest integralną 
częścią ciągnika rolnicze-
go Tym-a. 

Inwestycje w tabor ma-
szynowy są niezbędne ze 
względu na bieżące oraz 

Miejski Zakład Komunalny 
z nowym sprzętem
MZK w Sulejowie w ostatnim czasie powiększył tabor maszynowy. Jak wy-
nika z obliczeń, inwestycja ta szybko się zwróci, a zarazem przyczyni się do 
zapewnienia kompleksowego świadczenia usług na terenie gminy Sulejów.

Sulejów

planowane prace drogowe 
na terenie gminy oraz 
p r z y - c z y -

nią się do znacznej poprawy 
usług świadczonych przez 
Miejski Zakład Komunal-
ny w Sulejowie. Inwestycja 
ta zwróci się już w niedłu-

gim czasie. Wynajmując 
lub dzierżawiąc maszyny 
koszty byłyby dwukrot-
nie większe. Ponadto wy-
miana starego sprzętu na 
nowszy, przyczyni się do 
redukcji emisji CO2 do at-
mosfery, a tym samym po-
prawy stanu środowiska.
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8 kwietnia 2016 w Są-
dzie Rejonowym w Piotr-
kowie Trybunalskim odbyła 
się pierwsza karna rozpra-
wa, dotycząca sporu gmi-
ny Sulejów ze spółką, pro-
wadzoną przez Roberta P.,  
o działkę 51/2, znajdującą się 
na terenie kopalni. Działka, 
na której wydobywano  kru-
szywo, należała do Skarbu 
Państwa, a przedsiębiorca, 
który prowadził na niej pra-
ce, nie powinien ich wyko-
nywać. W 2011 r. Starostwo 
Powiatowe w Piotrkowie 
Trybunalskim wydało pry-
watnej firmie zezwolenie 
na odzyskiwanie odpadów 
ze zrekultywowanego tere-
nu po dawnych Zakładach 
Przemysłu Wapienniczego 
w Sulejowie. Zgoda doty-
czyła dwóch działek. Nie 
było w niej jednak uwzględ-
nionej, wspomnianej już 
działki 51/2, na której 
trwały prace. Na piątkowej 
rozprawie przedsiębiorca 
zarządzający spółką, działa-
jącą na terenie sulejowskich 
Wapienników, złożył wnio-
sek o mediacje. Prokurator 
przyłączył a sędzia przychy-
lił się do tego wniosku. Bur-
mistrz Sulejowa, Wojciech 
Ostrowski, wyraził inne 
stanowisko. Zaznaczał, że 
jest to tak naprawdę sprawa 
nie burmistrza Ostrowskie-
go, a sprawa mieszkańców. 
Głośno mówił, że reprezen-
tuje ich interes. Ostatecznie,  
jednak przystał na media-
cję. Zaznaczył, że działka, 
 o którą toczony jest spór, 
była własnością gminy od 
2013 r. W tym samym roku 
geodeci wyznaczyli jej gra-
nice. Właściciel nie mógł  
nie wiedzieć, zdaniem bur-
mistrza Ostrowskiego, że 
prowadzi prace na terenie, 
należącym do gminy Sule-
jów.

- Dzisiaj firma na Wa-
piennikach zaproponowała 
mediację, która ma na końcu 
doprowadzić do ugody. Bę-
dzie trwała około miesiąca. 
Jednak to tej ugody dopro-
wadzić wcale nie musi. Ja, 
jako burmistrz nie zgadzam 
się ze stroną firmy prywat-
nej. Uważam, że była to 

Sulejów

Sprawa mieszkańców
Jest szansa na rozstrzygnięcie sporu między właścicielem spółki, która wykonuje prace na terenie sule-
jowskich Wapienników, a mieszkańcami miasta i gminy Sulejów, głośno mówiącymi o nielegalnie pro-
wadzonych pracach na działce należącej do gminy Sulejów od roku 2012. 

ziemia Skarbu Państwa, jest 
to ziemia Urzędu Miasta  
i Gminy, a więc nasza. Do-
chodziło do świadomego 
kopania w tym miejscu, do 

za którym się opowiadamy, 
przechodzi idealnie przez 
kopalnię. Nie byłoby sen-
su cokolwiek poprawiać, 
gdyby wybrano wariant 

skanie działek, na których 
jest jeziorko – zapowiada 
burmistrz Sulejowa.

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska podję-

kierowcy spalą o pół mi-
liona litrów więcej paliwa, 
będziemy odśnieżali także 
o 600 metrów dodatkowej 
drogi, a więc i tym samym 
większą wysypiemy ilość 
soli. To wszystko, a więc sól 
i spaliny, zostanie oczywi-
ście w Sulejowie. Kolejna 
sprawa. Nikt w XXI wieku 
nie buduje drogi po łukach, 
jeżeli może budować drogę 
prostą. Wariant W6 niszczy 
także Podwłodzimierzów. 
Ta miejscowość praktycznie 

przestanie istnieć. Do wy-
burzenia będzie 30 domów. 
Ta decyzja wpływa nega-
tywnie jednak na całe mia-
sto: hałas, działający nieko-
rzystnie na zdrowie, układ 
nerwowy, będzie przekro-
czony minimum w stosunku 
do stu domów. A za warian-
tem W6 przemawia tylko 
jeden argument: ochrona 
kopalni. Nie ma innych ar-
gumentów. Bo argument,  
o którym mówi Regionalne 
Dyrekcja, że wariant W8 
dłużej, bo 115 metrów prze-
biega przez naturę 2000,  
a wariant W6 krócej, bo 20 
metrów, jesttylko jednym  
z 13 kryteriów wyboru.

Burmistrz i mieszkańcy 
mają również żal, że inwe-
stycja, która będzie koszto-
wała 2 mld 700 zł, nie zo-
stała dokładnie sprawdzona. 
Jak się okazało, w aktual-
nym raporcie środowisko-
wym  z 2016 r. przebieg 
wariantu W8 jest zamiesz-
czony na mapie z 2010 r., na 
której nie ma uwzględnionej 
kopalni. Już wcześniej, 9 
września 2014 r. mieszkań-
cy zwracali uwagę na ten 
fakt dyrekcji RDOŚ. Do tej 
pory, na co wskazuje aktual-
ny raport, błąd ten nie został 
naprawiony.

Spór mieszkańców Sule-
jowa z prywatnym przedsię-
biorstwem toczy się już od 

kilku lat. Sprawa Sulejow-
skich Wapienników trafiła 
do prokuratury w maju 2013 
r. Mieszkańcy zorganizo-
wali liczne protesty prze-
ciwko nielegalnemu wydo-
bywaniu kamienia przez 
spółkę. M.in. zorganizowali  
w czerwcu w 2013 r. spływ 
kajakowy na trasie Kur-
nędz-Sulejów, w którym 
protestowali, zaopatrzeni  
w transparenty. W lipcu 
2013 r. protestowali także 
podczas pikniku w Wapien-
nikach. Było to legalne zgro-
madzenie w formie koncer-
tów, pikniku i rozgrywek 
sportowych. W ten sposób 
pokazywali, że nie chcą do-
puścić do powstania na tych 
terenach punktu zbierania 
odpadów niebezpiecznych. 
Manifestowali również  
w celu zwrócenia uwagi 
opinii publicznej, a także 
władz Sulejowa i powiatu 
na funkcjonowanie nielegal-
nej kopalni kruszywa. Pod-
czas Dni Otwartych zbierali 
także podpisy osób, które 
popierają złożenie wniosku 
do prokuratury w sprawie 
kradzieży mienia Skarbu 
Państwa oraz zniszczenia 
terenu, sąsiadującego bez-
pośrednio z obszarami chro-
nionymi. 12 października 
2015 r. mieszkańcy Sulejo-
wa protestowali przed Pro-
kuraturą Okręgową w Piotr-
kowie Trybunalskim. Przed 
budynkiem wywiesili baner 
z napisem: „Urząd Ochrony 
Przestępców”. Domagali się 
tym samym postawienia za-
rzutów  przedsiębiorstwu, 
które nielegalnie wydoby-
wa kruszywo w kopalni  
w Wapiennikach. Ostatecz-
nie, Prokuratura Okręgowa 
przedstawiła zarzut inwe-
storowi w październiku 
2015 r.  Robert P. usłyszał, 
że w okresie od 1 lipca 
2010 r. do 30 lipca 2013 r., 
jako prezes kopalni przy-
właszczył na rzecz spółki 
kruszywo z dwóch działek – 
jednej w obszarze wiejskim, 
drugiej w miejskim. Łączna 
wartość przywłaszczonego 
mienia wyniosła zdaniem 
oskarżyciela, nie mniej niż 
1,251 mln zł.

Mediacje, o których 
ostatnio zdecydowano, mają 
doprowadzić do ugody mię-
dzy gminą Sulejów, a przed-
siębiorstwem, zarządzanym 
przez Roberta P. Efekty  
postępowania w tej sprawie 
będziemy przedstawiać na 
łamach naszej gazety. 

Agnieszka Wilczyńska

świadomego pozyskiwania 
kamienia – zaznacza Woj-
ciech Ostrowski.

Rozwiązaniem, według 
przedsiębiorcy będzie przy-
wrócenie użytkowanego te-
renu do stanu sprzed rekul-
tywacji. Okazuje się jednak, 
że takie rozwiązanie nie 
będzie korzystne dla gminy 
i mieszkańców Sulejowa. 
Według nich sprawa jest po-
wiązana z inną, ważną kwe-
stią. A mianowicie, budową 
drogi ekspresowej S12 i wa-
riantów tej budowy – W6 
oraz W8. 

- Firma prywatna sta-
nęła na stanowisku, aby 
nie uwzględniać roszczeń 
finansowych, a wtedy ona 
przywróci teren do stanu 
pierwotnego. Uważam, że 
jest to rzecz względna, dla-
tego, że wariant W8 S12, 

W8. Stwierdziłem również  
w sądzie, że mieszkańcy 
są przeciwni wybraniu wa-
riantu W6, który niszczy 
30 domów, niszczy miasto, 
niszczy wioski dlatego, 
żeby chronić kopalnie. Tak 
uważają mieszkańcy. A sko-
ro tak uważają mieszkańcy, 
sprawa S12 jest połączona 
ze sprawą karną nielegalnej 
kopalni. To wymaga z kolei 
od burmistrza bardzo du-
żej ostrożności w mediacji. 
Oczywiście przedstawiłem 
swoje stanowisko nieuzgod-
nione z mieszkańcami, nie-
uzgodnione z Radą. Nie 
jestem zainteresowany 
wyrównaniem tego terenu. 
Tym bardziej, że mam na-
dzieję, że tamtędy będzie 
przechodził wariant W8. 
Opowiadam się natomiast 
za wymianą strat na odzy-

ła jednak decyzję, dotyczącą 
budowy drogi ekspresowej 
S12, uwzględniając wariant 
W6. Burmistrz Sulejowa 
informuje, że on i miesz-
kańcy mają olbrzymi żal do 
RDOŚ, że nie wybrano wa-
riantu W8, który nie nisz-
czy domów i zdecydowanie  
w mniejszym stopniu nisz-
czy środowisko, chociaż  
uznano, że stopień szkodli-
wości jest identyczny. Wa-
riant, za którym opowiadają 
się sulejowianie, jest krótszy 
o 600 metrów, nie ma też łu-
ków, które przyczyniają się 
do zwiększonej liczby wy-
padków komunikacyjnych. 
Wojciech Ostrowski mówi 
także o innych, negatyw-
nych oddziaływaniach wa-
riantu W6.

-  Jest dłuższy o 600 
metrów, a to oznacza, że 



Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

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

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE 
ENERGETYCZNYM

Zapraszamy na start budowy w dniu 10.05. 2016 w godz. 9-16: 
05-600 Grójec, ul. Żabia
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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
Błysk

Na „Miłość! Uwaga! Ra-
tunku! Pomocy!" i szczegól-
nie „Do rycerzy, do szlachty, 
doo mieszczan” składały się 
głównie spokojne, kontem-
placyjne piosenki o mister-
nie skonstruowanej formie. 
To był czas medytacji, a te-
raz nastąpił czas działania 
– mocniej bije serce sekcji, 
ostrzej kąsa gitara, powró-
ciły mocne, chwytliwe re-
freny, których nie sposób  
z Katarzyną nie śpiewać...  
Z czego biorą się takie zmia-
ny? Być może są elemen-
tem dobrze przemyślanego 
i konsekwentnie wcielanego 
w życie planu. Ale mogą 
brać się po prostu z potrze-
by chwili. Przeskakuje iskra  
i wszystko się zmienia. 

„To pierwszy taki rok, gdy samotność znużyła mnie / To pierwszy taki rok, gdy 
przez fosę rzuciłam most” – śpiewa Katarzyna Nosowska w utworze zatytu-
łowanym „2015”. I chyba rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo płyta HEY, która 
powstawała w dużej mierze w 2015 roku, wyraźnie różni się od tego wszyst-
kiego, co grupa proponowała nam w ciągu ostatniej dekady.

Jarosław Pieczonka.
Wywiadowca. Przykrywkowiec. Najemnik.
Były funkcjonariusz kontrwywiadu wojskowego, odpowiedzialny za osłonę kontrwy-

wiadowczą najbogatszych ludzi w Polsce.
Brał udział w inwigilacji świata szpiegowskiego i gangsterskiego na Wybrzeżu.  

W Polsce wy-
p o w i e d z i a ł 
wojnę szefom 
CBŚ, CBA 
oraz ABW  
i doprowadził 
do rozpraco-
wania służb 
s p e c j a l n y c h 
ściany północ-
nej. Krajowi 
b i z n e s m e n i , 
celebryci, po-
litycy, a nawet 
mafijni bosso-
wie obdarzyli 
go zaufaniem 
i przyjaźnią. 
Za granicą, 
jako najemnik, 
razem z by-
łymi koman-
dosami SAS  
i Royal Mari-
nes ochraniał 
statki przed 
somalijsk imi 
piratami. 

Jeden czło-
wiek. 

Wiele ta-
jemnic służb. 

P a t r y k 
Vega ujawnia 
je jako pierw-
szy.

Służby specjalne. 
Podwójna przykrywka

Modelka

 W rolach głównych de-
biutująca na wielkim ekra-
nie supermodelka MARIA 
PALM, niesamowicie przy-
stojny ED SKREIN („Dead-
pool”, „Transporter: Nowa 
moc”) oraz polska gwiazda 
światowej sceny modelingu 
– CHARLOTTE TOMA-
SZEWSKA. Producentem 
jest Zentropa Entertain-
ments („Polowanie”, „Nim-
fomanka”). Marzeniem 
Emmy (Maria Palm) jest 
zostanie modelką między-
narodowego formatu i pra-
ca dla ekskluzywnej marki 
Chanel. Wreszcie dostaje 
upragnioną szansę i wyjeż-
dża do stolicy światowej 
mody – Paryża. Wprowadza 
się do lokalu, gdzie mieszka 
pochodząca z Polski Zofia 
(Charlotte Tomaszewska). 
Nowa przyjaciółka wprowa-

Fascynujące kulisy świata paryskiej mody w nowym filmie wielokrotnie na-
gradzanego Madsa Matthiesena (zdobywcy m.in. nagrody dla Najlepszego 
reżysera na międzynarodowym festiwalu filmowym Sundance za produkcję 
„Misiaczek”).

dza nowicjuszkę 
w świat pełen 
a t r a k c y j n y c h 
ludzi, drogich 
marek i luksu-
sowych imprez. 
Emma bardzo 
szybko zaczyna 
odnosić sukcesy. 
Na jednej z se-
sji zdjęciowych 
poznaje przy-
stojnego i cha-
ryzmatycznego 
fotografa – Sha-
ne’a (Ed Skre-
in). Dziewczyna 
zakochuje się  
w mężczyźnie od 
pierwszego wej-
rzenia. Wkrótce 
jednak ich relacja zacznie 
przybierać charakter nie-
bezpiecznej obsesji. Emma 
szybko poznaje prawdziwe 

kulisy branży modelingu.
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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. 
726250081.

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

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

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki:
– 1 kaczka (ok. 2 kg)
– 0,5 kg jabłek
– 1 cebula
– 1 ząbek czosnku
– 1 jajko
– 20 dag żurawin
– 1 łyżka oliwy
– 4 łyżki tartej bułki
– natka pietruszki, majeranek, imbir, goździki
– sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Umytą kaczkę natrzeć wewnątrz solą, pieprzem, maje-

rankiem i rozgniecionym ząbkiem czosnku. Cebulę drobno 
posiekać i podsmażyć na oliwie, dodać tartą bułkę, 15 dag 
żurawiny, natkę pietruszki, imbir, goździki, sól i pieprz. 
Wszystko wymieszać i wystudzić a następnie dodać jajko. 
Przygotowanym farszem nadziać kaczkę. Po zszyciu kacz-
ki natrzeć ją z zewnątrz solą i pieprzem. Piec w brytfannie 
przez ok. 30 min w temp. 180 st. C, od czasu do czasu pole-
wając wodą i powstałym sosem. Na 15 min przed końcem 
pieczenia ułożyć obok kaczki ćwiartki jabłek i pozostałą 
część żurawiny.

Gotuj z nami
Kaczka 
z nadzieniem 
jabłkowo-żurawinowym

W

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

Agencja Pracy Gi Group (570) 
zatrudni pracowników produk-
cji gumowych uszczelnień w 
Piotrkowie Trybunalskim. Tel. 
604-168-200Aktivmed24 

Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

W

Żurawina to wieloletnia, 
niskopienna krzewinka, 
która wydaje małe czerwo-
ne, lekko cierpkie owoce. 
Zaliczana jest do roślin wy-
jątkowych, z uwagi na po-
siadane właściwości proz-
drowotne. Odkryta została 
w Ameryce Północnej na 
początku XX wieku. W Pol-
sce występują trzy jej ga-
tunki, tj: żurawina błotna, 
żurawina drobnoowocowa 
i żurawina wielkoowoco-
wa. Owoce żurawiny od 
dawien dawna są ważnym 
składnikiem spożywczym 
a także naturalną substan-
cją leczniczą. Stanowią 
one urozmaicenie nie tyl-
ko codziennych, ale także 
i świątecznych posiłków. 
Z uwagi na  atrakcyjny ko-
lor owoców i ich cierpki 
smak, stanowią doskonały 
składnik różnych potraw  
i produktów spożywczych. 
Sezon na żurawinę jest wy-
jątkowo krótki, dlatego naj-
częściej jest ona spożywana 
w formie przetworzonej.  
Z żurawiny przyrządza się 
między innymi konfitury, 
dżemy i soki oraz stanowi 
doskonały dodatek do so-
sów, mięs, pasztetów czy 
napojów. Można także ją 
spożywać w formie owo-
ców suszonych. Ponadto 
owoce tej rośliny posiada-
ją wyjątkowe właściwości 

Żurawina
Owoce żurawiny od dawien dawna są ważnym składnikiem spożywczym a także naturalną substancją 
leczniczą.

lecznicze, dzięki bogatemu 
składowi chemicznemu. 
W swym składzie owoce 
żurawiny zawierają  dużo 
błonnika, witamin ( między 
innymi B1, B2, B6, C, E ), 
minerałów tj. sodu, fosforu, 
potasu, magnezu, wapnia, 
jodu, miedzi, żelaza a tak-
że garbniki oraz flawono-
idy stanowiące silne prze-
ciwutleniacze. Zawierają 
również kwas cytrynowy, 
jabłkowy oraz benzoesowy, 
czyli naturalny konserwant. 
Zalecane jest ich spoży-
wanie przede wszystkim 
osobom, u których stwier-
dzono niedobór tych wita-
min i minerałów. Owoce 
żurawiny posiadają działa-
nie antybakteryjne a także 
przeciwgrzybicze i dlatego 
należy je spożywać przy 
różnych infekcjach orga-

nizmu. Działanie ich może 
być wspomagające przy 
przebiegającym już lecze-
niu lub jako skuteczna pro-
filaktyka. Żurawina zna-
na jest przede wszystkim  
z tego, że w medycynie na-
turalnej ma szerokie zasto-
sowanie w leczeniu chorób 
nerek i pęcherza moczowe-
go. Cytryniany wchodzące 
w skład jej owoców, ograni-
czają tworzenie się złogów  
szczawianowo-wapniowych 
czyli w następstwie kamie-
ni nerkowych. Żurawina 
posiadająca także właści-
wości antybakteryjne, ha-
muje przyleganie bakterii  
E.coli do ścian przewodów 
moczowych oraz ogranicza 
ich namnażanie i ułatwia 
wydalanie. Natomiast dzię-
ki zawartym flawonoidom, 
mających właściwości silnie 

przeciwutlenia-
jące, zalecana 
jest do stoso-
wania w profi-
laktyce chorób 
serca, ukła-
du krążenia  
i miażdżycy. To 
biof lawonoidy 
pr zec iwd z ia -
łają tworzeniu 
się zakrzepów 
i rozszerza-
ją naczynia 
krwionośne. Te 
zdrowe owo-
ce wpływają 

również dodatnio na odpo-
wiedni poziom cholesterolu 
HDL, co zmniejsza ryzyko 
zawałów serca.  Zapobie-
gają również niektórym 
nowotworom, np. płuc lub 
okrężnicy. Oczyszczają 
również organizm z toksyn 
i są dobre w procesie odchu-
dzania.

Należy wyraźnie pod-
kreślić, że owoce żura-
winy są bardzo cennym 
składnikiem zdrowej diety. 
Jednak, abyśmy mogli jak 
najwięcej korzystać z jej 
dobroczynnych właściwo-
ści leczniczych, żurawina 
w dowolnej formie powinna 
na stałe zagościć w naszym 
codziennym jadłospisie.

KK

www.kosandkons.pl

Twój ulubiony sklep kosmetyczny :)
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Test: Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI 184 KM

Unikatowy Golf
Nagłówek brzmi irra-

cjonalnie, prawda? Golf to 
najbardziej powszechne 
auto w historii – powiecie. 
Tak, jednak nie w każdej 
wersji. Alltrack to kombi 
z napędem na cztery koła 
(4Motion), podwyższonym 
prześwitem, mocnym silni-
kiem diesla i automatyczną 
skrzynią biegów. Jak wiele 
marek spoza segmentu pre-
mium oferuje takie połącze-
nie? Otóż to…

Alltrack jest wyposa-
żony w sprzęgło Haldex 5. 
generacji. Odpowiada ono 
za przekazanie części mo-
mentu obrotowego na tylną 
oś w momencie, gdy koła 
przednie tracą przyczep-
ność. Najnowszy Haldex 
robi to niezwykle intuicyj-
nie i o wiele szybciej niż 
jego poprzednie wersje. Ry-

Funkcjonalniejszy Golf
Jednym z atutów niemieckich samochodów jest różnorodność ich wersji, dostępnych w Polsce. Przete-
stowałem pozornie zwykłego Golfa w wersji kombi. Pozornie, gdyż tak naprawdę jest jednym z najbar-
dziej unikatowych modeli na polskim rynku.

zyko wpadnięcia  w poślizg 
autem z napędem 4Motion 
jest o wiele niższe niż stan-
dardowym pojazdem. Elek-

trycznie dołączany napęd na 
tylne koła wspomagają do-
datkowe systemy zwiększa-
jące bezpieczeństwo. ESP? 
Oczywiście, ale to akurat 
żadna nowość. Prawdziwą 
ciekawostką jest system 
XDS+, którego zadaniem 
jest kontrola zachowania sa-

mochodu w zakrętach. Gdy 
koła od strony wewnętrz-
nej pokonywanego zakrętu 
tracą przyczepność, zostają 

wyhamowane z określoną 
siłą, tak by utrzymać stabil-
ność pojazdu. 

Na każdą trasę?
Ten niespotykany,  

w klasie kompaktowych 
kombi, napęd w Alltracku 
połączono z podwyższonym 
o 2 cm prześwitem. Ta zmia-

na nie czyni z Golfa auta tere-
nowego. Jedyne na co może-
my sobie pozwolić to trochę 
szybsza niż zwykle jazda po 
szutrowych nawierzchniach, 
bez nadmiernego obijania 
karoserii (plastikowe osło-
ny). Alltrack ma być przede 
wszystkim bezpieczny  
i wygodny w codziennej 
eksploatacji. I taki jest, tak-
że dzięki sześciostopnio-
wej, automatycznej skrzyni 
dwusprzęgłowej DSG, która 
pracuje bardzo precyzyjnie 
i nie ogranicza potencjału 
auta. Testowany egzemplarz 
wyposażono w najmocniej-
szy w ofercie Golfa Alltrack 
diesel 2.0 TDI 184 KM. 
W cieniu afery związanej 
z nadmierną emisją spalin 
przez dwulitrowe diesle Vol-
kswagena, ich sprzedaż na 
polskim rynku stale rośnie. 
Jak mniemam większości 
nabywców nie przeszkadza 

potencjalne trucicielstwo 
tego silnika, gdy zapozna-
ją się z jego osiągami. Mo-
ment obrotowy w wysokości 
340 Nm jest osiągany już 
przy 1750 obr./min. Ten sil-
nik jest bardzo mocny, ale 
odczulibyśmy to bardziej  
w „zwykłym” Golfie. Wer-
sja Alltrack waży ponad pół-
torej tony, co ma wpływ na 
możliwości jednostki. Przy-
spieszenie do „setki” w cza-
sie poniżej 9 sekund i tak jest 
imponujące, ale, zwłaszcza 
przy tak dobrze pracującej 
skrzyni, chciałoby się wię-
cej. Także średnie spalanie 
tej wersji Golfa odbiega od 
standardu. Nie będę poda-
wał danych katalogowych, 
bo te, jak niedawno wreszcie 
potwierdzono, daleko odbie-
gają od rzeczywistości. Na 
mojej stałej trasie testowej 
Golf Alltrack spalił średnio 
6,7 l na 100 km. To mniej 
niż np. również ciężki DS5  
z dieslem o niemal identycz-
nej mocy i całkiem nieźle jak 
na auto z napędem na cztery 
koła. Ale masa robi swoje, 
bo inne auta wyposażone  
w taki silnik palą mniej. 

Cena Golfa Alltrack
Za tą nietypową wer-

sję typowego auta musimy 
zapłacić przynajmniej 118 
tys. zł, a w wersji z najmoc-
niejszym dieslem 130 tys. zł 
(plus koszt opcjonalnego, 
dodatkowego wyposaże-
nia). Byłaby to cena atrak-

cyjna w przypadku limuzy-
ny, ale pamiętajmy, że Golf, 
nawet w wersji kombi jest 
tylko kompaktem. Ma duży 
bagażnik, ale miejsca dla 
pasażerów tylnych siedzeń, 
zwłaszcza na nogi, trochę 
brakuje. 

Alltrack wygląda atrak-
cyjnie na tle innych wersji 
Golfa, ale na pewno nie 
zdradza swojej wartości. 
Uznałbym go za odpowied-
nie auto dla kogoś, kto nie 
chce afiszować się ze swoją 
zamożnością, a poszukuje 
wygodnego auta do wielu 
zastosowań. W takiej sy-
tuacji można by uzasadnić 
wyłożenie tak dużej gotów-
ki za kompakt. 

Czy możemy mieć ja-
kieś podobne auto za cenę 
Golfa Alltrack? Za podob-
ne pieniądze możemy ku-
pić już SUVa z napędem 
na cztery koła i wyższym 
prześwitem. To oczywiście 
inny typ auta, który podoba 
się innej grupie docelowej. 
Volkswagen stara się zapeł-
nić każdą niszę, ma prze-
cież w swojej ofercie także 
SUVy, a nawet pickupa. 
Sądzę, że ta strategia może 
się opłacić, choć oczywiście 
utrzymywanie tak szerokiej 
oferty modelowej zawsze 
jest dla producenta ryzy-
kowne.

Witold Hańczka
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Około godziny 14.20 na 
drodze K 91- 3,7 km po-
między miejscowościami 
Srock a Rękoraj doszło do 
wypadku drogowego. 36-la-
tek, kierujący samochodem 
volkswagen new beetle  
w wyniku nieprawidłowej 
obserwacji drogi, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu 
i doprowadził do zderzenia 
z ciągnikiem siodłowym 
volvo z naczepą. Kierow-
ca volkswagena jechał od 
strony Łodzi,  59-letni 
właściciel volvo natomiast  
z przeciwnego kierunku. W 
wyniku zdarzenia 36- latek 
doznał obrażeń ciała. Osoby 

Piotrków Trybunalski

Trzy wypadki w jeden dzień
27 kwietnia na drogach powiatu piotrkowskiego doszło do trzech wypadków.

uczestniczące w zdarzeniu 
były trzeźwe.

Tego samego dnia około 
godziny 14.45 miał miejsce 
kolejny wypadek. Tym ra-
zem w miejscowości Brysz-
ki w gm. Rozprza. Z ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, 
że 14- letni chłopiec, szedł 
lewą stroną drogi i nagle 
przebiegł przez jezdnię. 
Został potrącony przez nad-
jeżdżający pojazd peugeot, 
którym kierowała 36- letnia 
mieszkanka powiatu. Po-
szkodowany pieszy został 
przewieziony do szpitala  
w Bełchatowie. Kierująca 
pojazdem była trzeźwa.

W miejscowości Zby-
łowice w gm. Ręczno poli-
cjanci odnotowali jeszcze 
jedno zdarzenie drogowe. 
Wstępne ustalenia wskazu-
ją, że w 61- letniego kierują-
cego samochodem daewoo 
tico, wykonującego manewr 
skrętu w lewo, uderzył 
samochód ciężarowy vol-
kswagen transporter, który 
jechał od strony miejscowo-
ści Ręczno. W wyniku zda-
rzenia obrażeń ciała doznał 
pasażer daewoo. Przepro-
wadzone przez policjantów 
badanie na trzeźwość wy-
kazało wynik 0,00 mg/l.

IT

Rawa Mazowiecka

Rajd zakończony 
na ogrodzeniu
Dwoma mandatami zakończyła się brawurowa jazda kierowcy BMW. Stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji. 

W dniu 28 kwietnia  
o godzinie 7.50 dyżurny 
rawskiej policji został po-
wiadomiony, że w miejsco-
wości Żydomice samochód 
wjechał w ogrodzenie pose-
sji. Funkcjonariusze dotarli 
na miejsce zdarzenia, gdzie 

ustalili, że 31-letni miesz-
kaniec Rawy, kierujący 
niedopuszczonym do ruchu 
samochodem BMW, na za-
kręcie drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył 
w ogrodzenie przydrożnej 
posesji. Powodem była nad-

mierna prędkość. Kierowca 
nie odniósł większych obra-
żeń. Za popełnione wykro-
czenia policjanci nałożyli 
na niego dwa mandaty po 
500 złotych. 

IT

6 kwietnia do oficera 
dyżurnego bełchatowskiej 
policji wpłynęła informa-
cja, że tuż po godzinie 17.00 
spod jednego z bełchatow-
skich marketów został skra-
dziony rower o wartości 700 
złotych. Poszkodowaną była 
62-letnia mieszkanka Beł-
chatowa. Na podstawie na-
grania z monitoringu wyty-
powano sprawcę. Rankiem 
21 kwietnia funkcjonariu-
sze pojawili się w jednym 
z mieszkań na ulicy Pił-
sudskiego w Bełchatowie, 
gdzie podczas przeszukania 
znaleźli skradziony rower. 
Notowanemu przez policję 
30-latkowi grozi kara do 
pięciu lat pozbawienia wol-
ności. 

IT

Bełchatów

Rower odzyskany
Policjanci odzyskali rower, który skradziono 62-letniej mieszkance Bełchato-
wa. 

Bełchatów

Kolejna plantacja marihuany
Odkryto kolejną plantację marihuany. Tym razem w gminie Kluki. Zgodnie z 
polskim prawem za posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności, a prowadzenie uprawy konopi zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Bełchatowscy policjan-
ci wykryli plantację konopi 
indyjskiej. Trafnie wytypo-
wali miejsce profesjonalnie 
prowadzonej uprawy na 
terenie opuszczonej posia-
dłości, w specjalnie przy-
gotowanym pustostanie. 
Rankiem 22 kwietnia poli-
cjanci z Wydziału Krymi-
nalnego zatrzymali trzech 
mieszkańców gminy Kluki  
w wieku 50, 46 i 45 lat.  
W wyniku przeszukania, 
zabezpieczyli 111 rozsad  
z trzema wyrośniętymi 
roślinami, a także spe-
cjalistyczną aparaturę 
wspomagającą ich wzrost 
i pielęgnację - lampy z za-
silaczami, nagrzewnicę 
oraz nawozy. Na poddaszu 

budynku kryminalni odna-
leźli wysuszone fragmenty 
roślin o charakterystycz-

nym zapachu marihuany 
w ilości blisko 38 gramów. 
Odpowiedzialny za proce-
der 50-latek w rozmowie  

z policjantami przyznał się 
do prowadzenia uprawy. Na 
chwilę obecną dwaj męż-

czyźni  otrzymali zarzuty 
posiadania środków odu-
rzających i uprawy konopi. 

IT

33-letni mieszkaniec 
powiatu bełchatowskiego 
został ranny w wyniku wje-
chania motocyklem yama-
ha do rowu przy drodze  

Bełchatów

Ranny motocyklista
Motocyklista został ranny po utracie panowania nad pojazdem i zjechaniu do 
przydrożnego rowu. Zdarzenie to miało miejsce w Zdzieszulicach Górnych 
(gmina Bełchatów).

w Zdzieszulicach Górnych. 
Do zdarzenia doszło 23 
kwietnia o godzinie 16.20. 
Mężczyzna doznał urazu 
głowy i został hospitalizo-

wany. Był trzeźwy, jednak 
prowadził motocykl bez 
ochronnego kasku. Okazało 
się również, że nie posiadał 
uprawnień do kierowania. 
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Byk 21.04–20.05
Przed tobą pra-

cowity okres. Two-
je zaangażowanie, 
wytrwałość i sys-

tematyczność sprzyjają w 
osiąganiu sukcesów zarówno 
zawodowych jak i w realizacji 
prywatnych interesów. Jednak 
nie licz na szybkie wzbogace-
nie się, bo w praktyce bywa 
różnie. Dbaj o zdrowie i nie 
lekceważ żadnych odczuwa-
nych dolegliwości.

  

Bliźnięta 21.05–21.06  
Nowych decy-

zji nie podejmuj 
pochopnie i bez 
wnikliwych prze-

myśleń. Bo pośpiech często 
jest złym doradcą. Warto o 
tym pamiętać. W życiu osobi-
stym czekają cię miłe niespo-
dzianki, które zdecydowanie 
poprawią nastrój.

Rak 22.06–22.07
Będziesz pod 

korzystnym wpły-
wem planet, więc 
podjęte przedsię-
wzięcia potoczą się 

pomyślnie. Sprawi ci to dużo 
satysfakcji i zadowolenia. W 

najbliższym czasie czeka 
cię miłe spotkanie rodzinne, 
które zostanie miłym wspo-
mnieniem.

Lew 23.07–23.08  
Nawał pra-

cy daje ci się we 
znaki, co oczywi-
ście niekorzystnie 

wpływa na twoje samopo-
czucie. Ale wszystko po-
myślnie się ułoży, tylko bądź 
cierpliwy. Możesz zawsze 
liczyć na wsparcie i pomoc 
najbliższych i to się ceni.  

 

Panna 24.08–23.09
Więcej opty-

mizmu i wiary w 
siebie, a świat zoba-
czysz w barwniej-

szych kolorach. Wówczas 
będziesz emanować energią 
i nowatorskimi pomysłami. 
Poprawi się też twoje zdro-
wie a w domu zapanuje spo-
kój i wzajemne zrozumienie.

Waga 24.09-23.10
P o d e j m o w a -

ne przedsięwzięcia 
traktujesz bardzo 
poważnie i odpowie-

dzialnie. I to zaprocentuje 
w najbliższym czasie wyso-

kimi zyskami. Wolny czas 
spędzaj z rodziną na świe-
żym powietrzu bo aura jest 
sprzyjająca.

 

Skorpion 24.10–22.11  
Zwolnij dotych-

czasowe tempo ży-
cia, bo na dłuższą 
metę tak się nie da 

żyć. Zmęczenie i ciągły stres 
mają wyjątkowo ujemny 
wpływ na nasze zdrowie. 
Pomyśl o zasłużonym wy-
poczynku oczywiście w 
towarzystwie kochanej ci 
osoby.  

 

Strzelec 23.11–21.12
Twoje życiowe 

plany mogą natra-
fić na małe prze-
szkody. Aby zre-

alizować swoje zamierzenia,    
musisz wykazać więcej de-
terminacji. Większe zakupy 
przełóż na późniejszy okres. 
Stabilizacja w stosunkach 
partnerskich.

Koziorożec 22.12–20.01
Osiągnięty każ-

dy sukces należy 
smakować powoli 
i cieszyć się nim 

jak najdłużej. Warto być 
pozytywnie nastawionym 
do świata i ludzi. Zachowaj 
jednak umiar w wydatkach 

związanych ze  spełnieniem 
podróżniczych marzeń.

Wodnik 21.01–19.02
Zrealizujesz 

wprawdzie w czę-
ści swoje zamie-
rzenia, ale i tak 

będzie to duży sukces. Od-
czujesz także poprawę stanu 
finansowego. Z nadejściem 
wiosny warto pomyśleć o fi-
zycznej aktywności i trochę 
się po zimie rozruszać.

Ryby 20.02–20.03
W pracy cze-

ka cię wyraźne 
ożywienie. Masz 

szansę na korzystne zmiany 
w swoim życiu, nie tylko za-
wodowym ale i osobistym. 
Być może dotyczyć to bę-
dzie awansu, udanej trans-
akcji lub zmiany miejsca 
zamieszkania.  

 

Baran 21.03–20.04
Te dłuższe i co-

raz cieplejsze dni 
sprzyjają organi-
zowaniu towarzy-

skich spotkań i przyjemnym 
rozrywkom. Należy regene-
rować siły, aby podołać no-
wym wyzwaniom. A czeka-
ją cię nie lada niespodzianki 
w sferze zawodowej.

Wróżka Amanda

Humor

SUDOKU
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- Misiaczku, czy uważasz, że mam jakieś wady?

- Masę…
- To znaczy?! Jakie dokładnie?!!!
- Przecież powiedziałem - masę.

  
Babcie rozmawiają o swoich wnukach.

- Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku 
i grzebie w ziemi.

- Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki.
- A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w 

benzynie, wącha ją i
mówi: „Babciu, ale odlot!”

  
Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał 

swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać 
prezent:

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy 
nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

  
Pewien turysta wraz z żoną oglądają słynną studnię ży-

czeń 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

  

Humor
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pot. pie-
niądze
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Kleszcze to stawono-
gi zaliczane do pajęcza-
ków, które przenoszą wiele 
groźnych dla zdrowia, a 
nawet życia chorób zakaź-
nych. Wśród nich najpow-
szechniejszą jest borelioza  
i kleszczowe zapalenie mó-
zgu. Z obserwacji wynika, 
że populacja tych pajęcza-
ków z roku na rok globalnie 
się zwiększa. Szybkiemu 
ich rozwojowi sprzyjają 
między innymi w ostatnich 
latach łagodne zimy. W Pol-
sce co roku aż kilkaset ty-
sięcy osób zaraża się groźną 
bakterią przenoszoną wła-
śnie przez kleszcze. Są one 
pasożytami zewnętrznymi. 
Warto jednak zaznaczyć, 
że nie każde ich ukłucie jest 
zagrożone rozwojem cho-
roby u ofiary. Kąsających 
krwiopijców zakażających 
chorobotwórczymi drob-
noustrojami nazywa się 
wektorami czyli nośnika-
mi. Długość ciała kleszczy 
to 2-5 mm. Każde z trzech 
stadium rozwojowego tego 
pasożyta, tj. larwa, nimfa i 

Sezon na kleszcze

Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń. 
Żerują one z reguły od marca lub kwietnia do października a nawet listopada

imago (czyli  postać dojrza-
ła), musi raz w życiu wy-
ssać krew kręgowca, która 
jest pokarmem niezbędnym 
do przeobrażenia i rozmno-
żenia się. Cykl rozwojowy 
jednego pokolenia kleszczy 
trwa 2 lata. Żerują one z re-
guły od marca lub kwietnia 
do października a nawet li-
stopada, gdy gleba ma tem-
peraturę minimum 5-7°C. 
Natomiast w okresie zi-
mowym kleszcze zapadają  
w sen, ukrywając się  
w ściółce leśnej. Spotykamy 
ich dużo w tych rejonach, 
gdzie przebywają większe 
ssaki, takie jak wilki, sar-
ny, jelenie lub zające, gdyż 
żerowanie na nich pozwala 
kleszczom zakończyć swój 
cykl rozwojowy i złożyć 
jaja. Samica kleszcza skła-
da ok. 20 tys. jaj. Po roz-
mnożeniu  dorosły kleszcz 
umiera. Najczęściej klesz-
cze występują na obrzeżach 
lasów mieszanych, łąkach  
z wysokimi trawami, pa-
stwiskach, polanach, tere-
nach bagnistych i zakrze-

wionych. Atakując ofiarę 
pobierają krew na przemian 
z wpuszczaniem do rany 
śliny, w której prócz sub-
stancji znieczulającej znaj-
dują się także chorobotwór-
cze mikroorganizmy. Do 
najpowszechniejszych cho-
rób odkleszczowych należy 
między innymi kleszczowe 
zapalenie opon mózgowych, 
przeciw któremu istnieje 
szczepionka oraz borelioza, 
na którą brak szczepionki 
uodparniającej.

Pamiętajmy, że po po-
wrocie z miejsc, w których 
mogą występować kleszcze, 
należy dokładnie obejrzeć 
całe ciało i głowę. Kleszcze 
najczęściej można znaleźć 
tam, gdzie skóra jest naj-
delikatniejsza (na rękach, 
nogach, głowie – na gra-
nicy włosów i za uszami, 
w zgięciach stawów, w pa-
chwinach oraz fałdach skór-
nych). Szczególnie przycią-
ga je ciepło, ruch powietrza 
oraz zapach potu.

W porównaniu z marcem 
2015 r. produkcja sprzeda-
na przemysłu była wyższa 
w 23, spośród 34 działów 
przemysłu. Najszybciej ro-
sła sprzedaż w działach pro-
dukcji pozostałego sprzętu 
transportowego (18,3 proc.), 
a także produkcji mebli (7,4 
proc.). Najsilniej natomiast 
spadła sprzedaż w wydo-
bywaniu węgla kamiennego 
i brunatnego (o 14,5 proc.), 
gdzie działał jednak silny 

Produkcja sprzedana przemysłu
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 
2016 r. była o 0,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

efekt bazy statystycznej,  
w marcu 2015 r. produkcja 
w tym dziale wzrosła o 13,3 
proc.
W marcu 2016 r. w porów-
naniu z analogicznym mie-
siącem 2015 r., o 15,8 proc., 
spadła sprzedaż przedsię-
biorstw budowlanych.
Ceny produkcji sprzedanej 
przemysłu w marcu 2015 
r. były niższe niż przed ro-
kiem o 1,7 proc. w porów-
naniu ze spadkiem o 1,5 

proc. w lutym (po rewizji).  
W porównaniu z lutym 2016 
r. spadły zaś o 0,1 proc.
Analitycy MR prognozu-
ją, że w kwietniu 2016 r., 
przy braku w różnicy dni 
roboczych, w porównaniu  
z poprzednim rokiem, 
wzrost produkcji przemy-
słowej powinien przyśpie-
szyć i przekroczyć 3 proc.

Źródło MR

Nowy Zarząd Spółki po-
wołano podczas Nadzwy-
czajnego Walnego Zgroma-
dzenia Łódzkiej Specjalnej 
strefy Ekonomicznej S.A.  
6 kwietnia. Prezesem Za-
rządu został Marek Micha-
lik, na Wiceprezesa miano-
wano natomiast Agnieszkę 
Sygitowicz. Wybrano rów-
nież nowego Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej, któ-
rego funkcję będzie pełnił 
teraz Piotr Kagankiewicz.

Nowy Prezes Zarządu, 
Marek Michalik jest ab-
solwentem wydziału filo-
zoficzno-historycznego na 
Uniwersytecie Łódzkim. W 
latach 1991-1993 był posłem 
na Sejm RP I kadencji, a w 
latach 1998-2001 wicemini-

Łódź

Zmiana zarządu ŁSSE
Nowym Prezesem Zarządu  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został 
Marek Michalik, pełniący obowiązki wiceprezydenta Łodzi w latach 2003-
2008. Stanowisko wiceprezesa  otrzymała natomiast Agnieszka Sygitowicz,  
a Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Piotr Kagankiewicz.

strem środowiska w rządzie 
Jerzego Buzka. Był również 
wiceprezydentem Łodzi 
(2003-2008). Od 2010 roku 
zasiada w Radzie Miejskiej, 
gdzie do dziś był przewod-
niczącym Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości.

Agnieszka Sygitowicz, 
wybrana na Wiceprezesa 
Zarządu ŁSSE, ukończyła 
gospodarkę przestrzenną 
w Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych  
i Lokalnych (EUROREG) 
na Uniwersytecie War-
szawskim oraz politologię 
na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie. Doświadcze-
nie zawodowe zdobywała  
w Departamencie Funduszu 

Spójności w Ministerstwie 
Transportu. Od 2007 roku 
związana z Urzędem Mia-
sta Radomsko. Na początku 
była Pełnomocnikiem ds. 
Kontaktów Zewnętrznych 
i Rozwoju Gospodarczego, 
następnie (do lutego 2016 r.) 
pełniła funkcję naczelnika 
Wydziału Strategii i Roz-
woju. 

Piotr Kagankiewicz, 
pełniący obowiązki Prze-
wodniczącego Rady Nad-
zorczej, przez 8 lat był 
starostą powiatu tomaszow-
skiego, następnie wrócił do 
pracy w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Lubochni.


