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REKLAMA

Zmiany na lepsze?
Na przedostatniej sesji Rady Gminy, 26 kwietnia, wybrano nowego prze-
wodniczącego. Po odwołaniu Sławomira Ślugi, funkcję tę sprawuje obecnie 
Michał Michałek. Otrzymał poparcie 8 radnych, a więc minimalną ilość gło-
sów, która pozwoliła zatwierdzić jego kandydaturę. 7 radnych było  przeciw-
nych powierzaniu młodemu, bo 28-letniemu radnemu, tak poważnej funkcji. 
Przed tajnym głosowaniem zarzucano przewodniczącemu Michałkowi przede 
wszystkim brak doświadczenia wynikający z młodego wieku, argumentując 
że nie mógłby w związku z tym efektywnie pełnić obowiązków przewodniczą-
cego Rady. Jakie argumenty w tej kwestii przedstawia sam przewodniczący? 
O swoim młodym wieku, zaangażowaniu, charyzmie i próbie scalenia Rady 
opowiedział nam tuż po zakończeniu „swojej drugiej sesji”.

Mistrz Świata 
z Kleszczowa
Błażej Adamus - fryzjer i stylista z Kleszczowa, uzyskał kolejny tytuł. Tym ra-
zem trzykrotny Mistrz Polski Fryzjerów, znajdujący się w pierwszej dziesiątce 
najlepszych w tym fachu w Europie, osiągnął największe wyróżnienie w swo-
jej profesji – tytuł Mistrza Świata.

27 i 28 marca w Seulu 
Błażej Adamus wystar-
tował w Mistrzostwach 
Świata Fryzjerów.  W za-
wodach wzięło udział po-
nad tysiąc zawodników,  
a ich pracę oceniało po-
nad 100 sędziów oraz 10 
decydujących. Kandydaci 
do najważniejszego tytu-
łu zmierzyli się w dwóch 
konkurencjach - „fryzu-
ra kreatywna” i „fryzura 
klasyczna”. Aby zostać 
mistrzem, należało wyko-
nać fryzurę perfekcyjną. 

Szerzej str. 3

Otarli się o medal
Ewa Więckowska i Patryk Kusiak  zajęli 4. miejsca w XVIII Mistrzostwach Pol-
ski Shorin-Ryu Karate, Kobudo. Szerzej str. 7

Bełchatów

W poszukiwaniach zaginionego 85-latka uczestniczyło 24 policjantów, 18 
strażaków oraz pies tropiący z przewodnikiem. Na szczęście mężczyznę uda-
ło się odnaleźć. Po tym incydencie, miało miejsce kolejne zaginięcie. Tym 
razem poszukiwano 75-latki. 

Dwójka zaginionych

20 maja około godziny 
1:40 dyżurny bełchatow-
skiej komendy otrzymał 
telefoniczne zgłoszenie 
o zaginięciu 85-letnie-
go mężczyzny, cierpią-
cego na zaniki pamięci.  
O całej sytuacji powiado-
miła córka 85-latka. 

Szerzej str. 14
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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

Usługi mycia urządzeniem wysokociśnieniowym 

Kärcher HDS 1000DE.

Doskonale sprawdza się 

w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

- urządzenie z podgrzewaniem wody

- silnik spalinowy

- ciśnienie robocze 40-200 barów

- możliwość używania detergentów

- możliwość transportu

Wiadomo też, że na 
przełomie XVIII i XIX wie-
ku istniała na tych terenach 
osada, którą uwzględniają 
mapy Gilly’ego z 1803 r. 
oraz kwatermistrzowska z 
roku 1839. Młyn należał od 
roku 1882 do właścicielki 
Kamieńska, Anny Wężyk. 
W „Katalogu zabytków bu-
downictwa przemysłowe-
go w Polsce” Władysława 
Baranowskiego możemy 
przeczytać taką oto cha-
rakterystykę młyna z roku 
1972: „Zbudowany na le-
wym brzegu Widawki młyn 
kilkakrotnie niszczony 
był pożarami. Młyn, który 
jeszcze pamiętają informa-
torzy, wybudowany został 
ok. 1880 r. Był to budynek 
drewniany, początkowo 
parterowy, po przebudowie 
jednopiętrowy, z dachem 
początkowo czterospado-
wym krytym słomą, na-
stępnie zaś dwuspadowym 
krytym gontem. Poruszany 
był kołem wodnym. Posia-
dał 2 pary kamieni śląskich, 
następnie zamienionych 
na francuskie, żubrownik, 
perlak i jagielnik. Młyn ten 
spalił się w 1937 r. W tym 
samym miejscu został wy-
budowany następny młyn, 
jednopiętrowy, murowany, 
z dachem dwuspadowym 
krytym papą. Z jednej stro-
ny przylegała do niego par-
terowa, murowana część 
mieszkalna, z drugiej mała, 
drewniana turbinownia. (…) 
Po zakończeniu działań wo-
jennych został uruchomio-
ny. Od 1958 r. poruszany 

Młyn Papiernia w Piaskach
Na kartach historii wsi Piaski wpisał się młyn wodny, znajdujący się na rzece 
Widawce. Niekiedy nazywano go „Papiernica” lub „Papiernia”. Tę ostatnią 
nazwę zawdzięcza działającemu na ówczesnych terenach młynowi papierni-
czemu. Funkcjonował on w latach 1826-1840. 

jest prądem elektrycznym. 
Obecnie czynna jest tylko 1 
para walców. Młyn stanowi 
własność prywatną. Stan 
zachowania dobry.”

Właścicielem młyna w 
latach 20 XX w. był Alek-
sander Gdowski, kierow-
nikiem natomiast Zygmunt 
Mazgaj. Obiekt posiadał 
wówczas 2 pary walców. 
Kolejni właściciele to T. 
Jończyk, który w roku 
1937 założył tutejsze koło 

Stronnictwa Narodowego,  
a w 1945 r. F. Buczyk vel 
Bińczyk. Od 1960 r. na 
pobliskich terenach rozpo-
częła się budowa Kopalni 
Węgla Brunatnego „Bełcha-
tów”. Mimo to budynek nie 
zaprzestał spełniać swoich 
funkcji.

Stanisław Hejak

tekst na podstawie ka-
talogu „Z dziejów młynar-
stwa Radomska i regionu”

Tomasza Kuźnickiego
REKLAMA

Kleszczów 29.05.2016 r.
Szanowni Radni,                                                                                                                                           

 Mieszkańcy Gminy,                                                                                                                                      
Czytelnicy, Internauci!

Postanowiłem zabrać głos w tej formie, ponieważ na półmetku kaden-
cji Rady Gminy zdecydowaliśmy się wraz z grupą radnych na zmianę na 
funkcji przewodniczącego Rady. A także dlatego, że mnie powierzono tę 
funkcję. Uznałem, że winny jestem naszym mieszkańcom wyjaśnienie 
powodów, dla których do tej zmiany doszło.

Dotychczasowy przebieg pracy Rady był dla nas zbyt zachowawczy, 
pełen braku zrozumienia oraz szerszej współpracy radnych wokół celów, 
jakie przyjęliśmy sobie do realizacji, prezentując nasz program miesz-
kańcom przed wyborami.

Jestem przekonany, że nasi mieszkańcy wybierali nie tylko konkret-
nych radnych ale przede wszystkim proponowane przez nich programy.

To właśnie chęć pełnej realizacji naszego programu była powodem 
zmiany na funkcji przewodniczącego i będzie powodem dalszych zmian 
w działaniach Rady Gminy. Nie było to nic osobistego.

Zapraszam wszystkich radnych do wspólnego stołu w celu nawią-
zania dialogu i porozumienia.

Czas najwyższy na  zajęcie się naprawdę istotnymi sprawami z punk-
tu widzenia mieszkańców, takimi jak:

- budowa drogi przez Wykop,
- zapewnienie podstaw organizacyjno-prawnych dla prawidłowego 

funkcjonowania całej infrastruktury w gminie Kleszczów, nie tylko dziś 
ale także w przyszłości,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- planowanie  i realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych nie tylko ze 

środków własnych ale także co podkreślam przy współudziale środ-
ków zewnętrznych.

Wyzwania, które stoją przed nami mają naprawdę wymiar historycz-
ny, dlatego też musimy się do nich dostosować - jeszcze lepiej organizu-
jąc nasze wspólne działania.

Chciałbym także korzystając z okazji, jaką daje ten list, życzyć 
wszystkim naszym mieszkańcom dalszego osobistego powodzenia oraz 
zapewnić o moim serdecznym zamiarze wpierania mieszkańców we 
wszystkich działaniach, które będą wymagać takiego wsparcia na 
forum Rady Gminy.

                                                                               Michał Michałek
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów
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www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy firmowe
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27 i 28 marca w Seulu 
Błażej Adamus wystar-
tował w Mistrzostwach 
Świata Fryzjerów.  W za-
wodach wzięło udział po-
nad tysiąc zawodników,  
a ich pracę oceniało po-
nad 100 sędziów oraz 10 
decydujących. Kandydaci 
do najważniejszego tytu-
łu zmierzyli się w dwóch 
konkurencjach - „fryzu-
ra kreatywna” i „fryzura 
klasyczna”. Aby zostać 
mistrzem, należało wyko-
nać fryzurę perfekcyjną. 
Liczył się każdy detal. 
Sędziowie obserwują bo-
wiem jakość cięcia, tępo 
pracy oraz odporność na 
stres. Mimo tak dużej 
rywalizacji, mieszka-
niec Kleszczowa okazał 

Mistrz Świata z Kleszczowa
Błażej Adamus - fryzjer i stylista z Kleszczowa, 
uzyskał kolejny tytuł. Tym razem trzykrotny Mistrz 
Polski Fryzjerów, znajdujący się w pierwszej dzie-
siątce najlepszych w tym fachu w Europie, osią-
gnął największe wyróżnienie w swojej profesji – ty-
tuł Mistrza Świata.

się bezkonkurencyjny. 
Mistrz przygotowywał 
się do zawodów przez 1,5 
roku pod okiem innych, 
znanych mistrzów w tym 
fachu - Andrzeja i Pawła 
Matrackich. Obecnie Bła-

Komentarz:

- Naprawdę nie spodziewałem się wygra-
nej. Wspominałem w ostatnim wy-
wiadzie, kiedy pytali mnie Państwo  

o wyniki, że tak naprawdę to czas pokaże, czy uda mi 
się zdobyć ten tytuł. Sam nastawiony byłem nie na zwy-
cięstwo, a ciężką pracę. Wszystkie weekendy wykorzy-
stywałem na treningi pod okiem Mistrzów Świata An-
drzeja i Pawła Matrackich. Dlaczego wygrałem? Byłem 
po prostu bardzo dobrze przygotowany. W sumie treno-
wałem do tych mistrzostw 1,5 roku. Chciałbym podkre-
ślić, że wart uwagi jest nie tylko mój osobisty sukces, 
ale także sukces naszej polskiej kadry. Seniorzy zdobyli  
4. miejsce, juniorzy zaś uzyskali wicemistrzostwo. 
Polska ma 
więc czym 
się pochwa-
lić. Ja nato-
miast chwa-
lić się nie 
zamierzam, 
p o n i e w a ż 
tytuł się ma, 
a człowie-
kiem się jest. 
Moją dumą 
obecnie są 
nie własne 
osiągnięcia,  
a osiągnięcia 
mojej córki 
Wiktorii.

żej Adamus zajmuje się 
przygotowaniem do za-
wodów swojej córki, Wik-
torii. Wiktoria ma już za 
sobą swój pierwszy start 
i pierwsze wyróżnienia, 
mimo bardzo młodego 
wieku (13 lat). W Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska, 
które odbyły się 24 kwiet-
nia we Wrocławiu, zdo-
była dwa medale – złoty  
i srebrny. Natomiast 8 
maja podczas Między-
narodowych Targów Po-
znańskich LOOK i beau-
tyVISION wywalczyła  
tytuł Wicemistrza Polski. 
Do listy kolejnych zadań, 
które zamierza zrealizo-
wać Błażej Adamus, do-
łączył rozbudowę salonu 
i utworzenie szkoły fry-
zjerskiej. Chciałby, aby 
w Kleszczowie ćwiczyła 
fryzjerska kadra Polski.
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Z jakiego powodu 
postanowił Pan wstąpić  
w szeregi ugrupowania?

Nim zacznę opowia-
dać o partii powinienem 
najpierw w skrócie przed-
stawić kim jestem. Jestem 
mieszkańcem gminy Klesz-
czów i od urodzenia jestem 
osobą niepełnosprawną  
z mpd (dziecięce porażenie 
mózgowe, które objawia się 
dużym niedowładem czte-
rokończynowym). Na co 
dzień poruszam się na wóz-
ku elektrycznym, inaczej 
nie byłbym w stanie same-
mu się przemieszczać. Nie 
znajdowałbym się tu, gdzie 
teraz jestem, gdybym wcze-
śniej nie nabył doświadcze-
nia życiowego, społecznego 
i edukacyjnego. Przez długi 
czas byłem uczestnikiem 
Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Bełchatowie, 
przez kilka lat pracowałem  
w Zakładzie Pracy Chronio-
nej, jak i na otwartym ryn-
ku pracy, obecnie pracuję 
jako pracownik marketingu  
w Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów. Ukończyłem 
również Liceum Ogólno-
kształcące w późnym wieku 
– 26 lat, bo we wcześniej-
szym trybie program eduka-
cyjny uniemożliwił mi dal-
szą naukę. Najistotniejszym 
czynnikiem tego wszystkie-
go jest moje samozaparcie,  
a przede wszystkim wspar-
cie najbliższych, które 
otrzymywałem i otrzymuję 
w najtrudniejszych momen-
tach życia. Wszystko, co 
przeżyłem dotychczas, ma 
wspólny mianownik w pod-
jęciu decyzji wstąpienia do 
RDN kilka miesięcy temu, 
po zaproszeniu przez Preze-
sa Tadeusza Waldemara Ro-
gowskiego – jednego z za-
łożycieli i pomysłodawców 
powstania RDN. Wstąpiłem 
do partii w październiku 
ub. r. Od stycznia br. pełnię 
obowiązki członka zarządu 
krajowego, jako II wicepre-
zes. 

Jak narodziła się par-
tia? Co oznacza przy-
świecający ugrupowaniu 
racjonalizm w podejmo-

Razem możemy więcej
Partia „Razem dla Niepełnosprawnych” formalnie powstała w czerwcu 2015 roku. Jej założycielom 
przyświecał wspólny cel: wyjść naprzeciw najistotniejszym problemom i oczekiwaniom osób niepełno-
sprawnych, nie opierając jednak swych działań na roszczeniach i radykalnych krokach. O racjonalizmie 
w tych poczynaniach i o samym funkcjonowaniu ugrupowania opowiedział Andrzej Niewieczerzał, II 
wiceprezes Zarządu Krajowego RDN.

wanych działaniach?
Pomysł na partię naro-

dził się praktycznie 3 lata 
temu. Zarejestrowana zosta-
ła jednak dopiero w zeszłym 
roku. Formalnie istnieje od 
29 czerwca i siedzibę ma w 
Malborku. Partia powsta-
ła dlatego, aby umożliwić 
osobom niepełnosprawnym 
realizację podstawowych 
praw, jak edukacja, ochro-
na zdrowia, czy możliwość 
podjęcia pracy. Często  
w gąszczu przepisów i ste-
reotypowym postrzeganiu 
przez część społeczeństwa, 
osoby niepełnosprawne są 
stygmatyzowane. Ich pra-
wa są marginalizowane. To 
nie jest tak, że osoby nie-
pełnosprawne na siłę chcą 
zdobywać swoje prawa  
i wnioskować o podnosze-
nie nie wiadomo jak wy-
sokich stawek socjalnych. 
Chcemy walczyć z zakorze-
nionym poglądem, że nie-
pełnosprawni tylko żądają  
i wymagają, bo w dużej mie-
rze, to nieprawda! Wszyst-
ko jednak trzeba robić  
z umiarem. Obecnie, jako 
partia budujemy struktury  
i kształtujemy nasz pro-
gram. Staramy się budować 
go powoli. Łatwo bowiem 
coś powiedzieć, rzucić ha-
sło w tłum. Chcemy poddać 
nasze cele racjonalizacji. 
Zbudować program w taki 
sposób, aby jego realizacja 
była możliwa i tym samym 
docierała skutecznie dla 
największej liczby osób. 

Jakie cele więc już są 
zrealizowane, a jakie będą 
w najbliższych planach?

Nasza partia ma zawie-
rać nie tylko taką „czystą” 
perspektywę, jaka jest pre-
zentowana przez inne par-
tie. W dużej mierze nasi 
członkowie zarządu pracu-
ją i zarządzają partią oraz 
jednocześnie są aktyw-
ni w różnych fundacjach  
i stowarzyszeniach, które 
działają na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Uważam, 
że łącząc te mechanizmy, 
możemy naprawdę więcej. 
Przede wszystkim jednak 
stawiamy na wszystkich  

z osobna, bo RDN to nie 
tylko 5-osobowy zarząd, 
to aktualnie kilkudzie-
sięciu członków, którzy 
mogą działać lokalnie we 
własnych środowiskach. 
Oczywiście, że jako zarząd 
musimy dbać o spójność, 
i o ogólny porządek, ale to 
pojedynczy nasi członko-
wie stanowiąc grupę mają 
szansę mówić w imieniu 
innych. Jako partia mamy 
możliwość pominięcia tzw. 
„chodzenia po ludziach” 
w celu zbierania podpisów 
pod projektem naszej usta-
wy. W normalnych okolicz-
nościach podpisów trzeba 
zebrać 100 tysięcy. Możemy 
bezpośrednio po zatwierdze-
niu projektu, przesłać nasze 
ustawy do sejmu. Żeby usta-
wa znalazła się na obradach 
sejmu, wystarczy 20 pod-
pisów posłów. Planujemy 
stworzyć grupy eksperckie  
w momencie powstawania 
naszych ustaw. Z pewnością 
pod pierwszymi projekta-
mi ustaw będziemy zbie-
rać podpisy „po ludziach”, 
by tym zasygnalizować 
osobom z niepełnospraw-
nościami, że jesteśmy, i że 
realizujemy wspólne cele. 
Jeżeli natomiast mówimy  
o już zrealizowanych ce-
lach, to od grudnia zeszłe-
go roku z mojego pomysłu 
uruchomiliśmy infolinię. 
Wówczas działała kilka dni 
w tygodniu. Obecnie funk-
cjonuje ona praktycznie  
8 godzin dziennie. Infolinia 
prowadzona jest na skype, 
ale można dzwonić do nas 
również pod wskazane nu-
mery telefonów. Uwzględni-
liśmy fakt, że nie każdy ma 
dostęp do komputera, itp.  
Z biegiem czasu planuje-
my na infolinii uruchomić 
też dyżury prawne, oraz 
na naszej stronie zamie-
ścimy wszystkie możliwe 
i potrzebne ustawy, akty 
prawne z objaśnieniami, tak 
aby informować osoby nie-
pełnosprawne i uzbroić je  
w wiedzę, w jednym miejscu.  
W najbliższym czasie wy-
startujemy na naszym kana-
le youtobe z autorską audy-
cją RDN. 

 A jakie cele do zreali-
zowania zostały w Gminie 
Kleszczów?

Trudne pytanie, bo nie 
ma jednoznacznej odpo-
wiedzi i jest to kilka celów. 
Np. zmiana nastawienia do 
osób niepełnosprawnych  
w naszym lokalnym śro-
dowisku. Od około 2-3 lat 
widzę i odczuwam drob-
ne zmiany, które idą ku 
lepszemu, ale wymaga to  
w dalszym stopniu prób 
wzajemnego integrowania  
i rozumienia innego spoj-
rzenia na świat. Z racji 
ograniczonego miejsca, 
chciałbym odnieść się tylko 
do sprawy, o którą walczę 
od 4 lat – autobusy nisko-
podłogowe. Byłem pierw-
szą osobą na terenie gminy, 
głośno mówiącą o tej spra-
wie. Zamieściłem w lokal-
nej gazecie artykuł. Jednak 
moje starania nie były by 
nic warte, gdyby właśnie 
nie ten pierwszy artykuł, 
oraz wsparcie kilku stowa-
rzyszeń, które wystosowały 
kilka pism, zwłaszcza do 
Urzędu Gminy. Na terenie 
Gminy Kleszczów z ofi-
cjalnych danych sprzed 2-3 
lat mieszka około 40 osób 
z niepełnosprawnością, są 
to różne schorzenia – nie-
które nie są widoczne na 
pierwszy rzut oka. Moim 
zdaniem tych osób może 
być około 80, a nie wszy-
scy korzystają ze wsparcia  
z GOPS-u. Są też osoby 
starsze, które mają problem 
z wchodzeniem po scho-
dach, a nawet matki z dzieć-
mi w wózkach. Wszystkim 
tym ludziom takie autobu-
sy mogą ogromnie pomóc, 
ułatwić transport na terenie 
gminy, oraz dotrzeć do Beł-
chatowa, by zrobić zakupy, 
czy załatwić tzw. urzędowe 
sprawy. W tej chwili Gmi-
na Kleszczów może jesz-
cze pozwolić sobie na taki 
zakup i może pomóc tym, 
którzy na taką pomoc ocze-
kują. Dodatkowo zwiększa 
się postrzeganie gminy na 
zewnątrz jako tej, która 
dba o swoich mieszkańców.  
W tegorocznym budżecie 

są przeznaczone środki fi-
nansowe na zakup takich 
dwóch autobusów i busa. 
Dokumentacja przetargo-
wa już została udostępnio-
na na stronach biuletynu 
informacji publicznej z 15 
kwietnia br. Zatem przetarg 
od czerwca powinien już 
wystartować. Cała procedu-
ra potrwa i jeśli nie będzie 
zmian i opóźnień, to istnieje 

cień szansy, że te wszystkie 
pojazdy na przełomie listo-
pada i grudnia wyjadą na 
kleszczowskie i bełchatow-
skie drogi.   

Więcej informacji  
w „Wieści Gazecie Regio-
nalnej” (www.gazeta-wie-
sci.pl)

Rozmawiała 
Iwona Tyczka
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Część pierwsza: po-
czątki, okres wojenny

Kogoś z zewnątrz może 
zdziwić fakt, skąd pojawia 
się w samym centrum Pol-
ski Parafia Ewangelicko–
Reformowana o czeskim 
rodowodzie. Wszystko za-
częło się w XV wieku od 
wystąpienia profesora Uni-
wersytetu Praskiego Jana 
Husa. Był on równocze-
śnie kaznodzieją w jednym  
z tamtejszych kościołów. 
Pod wpływem reforma-
torskich nauk płynących  
z Anglii od Johna Wiklefa  
i głębokiej znajomości Bi-
blii, zaczął w swoich kaza-
niach wytykać tak ducho-
wieństwu, jak i możnym 
ówczesnego świata złe życie, 
chciwość i niesprawiedli-
wość. Zachęcał do miłości 
i naśladowania Chrystusa, 
a w życiu świeckim i ko-
ścielnym do opierania się 
na czystym Słowie Bożym. 
Sprzeciwiał się również 
nagminnej sprzedaży od-
pustów. Dążył do zmian 
liturgicznych, komunii pod 
dwiema postaciami: chle-
ba i wina. Tym wszystkim 
zraził do siebie duchowień-
stwo i został nawet obłożony 
klątwą. Podczas soboru w 

Ewangelicyzm reformowany z korzeniami czeskobraterskimi 
– historia parafii w Kleszczowie

Konstancji, mimo „listu że-
laznego” od króla Zygmun-
ta Luksemburskiego, jak 
mniemał, gwarantującego 
wolność, nie uniknął więzie-

nia. Sądził, że w Konstancji 
jego pobyt będzie okazją 
do dyskusji z przeciwnika-
mi na argumenty biblijne,  
a nie tylko koniecznością 
odwołania swoich poglą-
dów. Pozostał nieugięty. 
Zginął spalony na stosie,  
a po jego śmierci rozgorzały 
srogie walki religijne. Zwo-
lennicy Husa przyjęli nazwę 
Braci Czeskich, dając po-
czątek Czeskobraterskiemu 

Kościołowi Ewangelickie-
mu, działającemu na terenie 
Republiki Czeskiej do dziś.

Skupmy się jednak na 
osadnictwie Braci Cze-

skich na naszym terenie. Po 
przegranej bitwie z wojska-
mi Habsburgów pod Bia-
łą Górą, niedaleko Pragi,  
w 1620 roku, ze względu na 
prześladowania, jakim byli 
poddawani ci, którzy pozo-
stali przy swoim wyznaniu, 
Bracia Czescy musieli opu-
ścić ojczyste posiadłości. 
Pozostawili cały majątek, 
zabierając jedynie to, co naj-
ważniejsze: Biblię Kralicką 
(zdjęcie Stołu Pańskiego), 
„Labirynt Świata” – posty-
llę Jana Amora Komenskie-
go czyli zbiór jego kazań  
i zawiniątko z ziemią ojców. 
Przez Śląsk zawędrowali do 
Polski i kiedy cesarz Au-
strii Józef II wydał patent 
tolerancyjny przyjęli naj-
bliższe swojemu wyznanie 
ewangelicko–reformowane, 
zachowując jednak ojczysty 
język i zwyczaje. Za namo-
wą współbraci z odległe-
go o około 45 kilometrów 
Zelowa, osadnicy czescy 
zakupili grunt zwany Ku-
cowem, na terenie gminy 
Kleszczów. Był to rok 1818. 
Do roku 1849 ewangelicy 
reformowani z okolic Ku-
cowa tworzyli jedną parafię  
z ewangelikami augsburski-
mi w Kleszczowie. Współ-
działanie to załamało się 
po rozdziale Generalnego 
Konsystorza Ewangelic-
kiego w Królestwie Pol-
skim. Postanowiono, więc 
stworzyć własny ośrodek 
religijny. 6 listopada 1852 

roku podczas Walnego 
Zgromadzenia wspólnoty 
reformowanej zapadła de-
cyzja o powstaniu filiału. 
Był to najprawdopodobniej 

filiał parafii zelowskiej, 
ale dokumenty niezbicie 
potwierdzające ten fakt nie 
zachowały się. Bliskość obu 
społeczności dowodzi jed-
nak słuszności takiego my-
ślenia. Miejscowy kantor 
– duchowy opiekun zboru 
– Karol Kuhlawy przystąpił 
do organizowania zarządu 
kościelnego. Zbór liczył 
wtedy 131 członków.

Z upływem lat parafia-
nie coraz częściej myśleli 
o zastąpieniu ciasnej sali  
w domu parafialnym bu-
dynkiem kościelnym.  
W roku 1871 zakupiono zie-
mię pod budowę, ale z bra-
ku środków finansowych 
i przy niechęci władz car-

skich na otwarcie kościoła 
czekano aż 25 lat. Poświę-
cono go Słowem Bożym  
i modlitwą 17 czerwca 1896 
roku. I wojnę światową ko-
ściół przetrwał bez więk-
szych zniszczeń i szybko 
został odrestaurowany.  
W okresie międzywojen-
nym parafia w Kucowie 
tętniła  życiem. Zbór  li-
czył  600  członków, a dużą 
jego część stanowiły dzie-
ci i młodzież, dla których 
prowadzono pracę kate-
chetyczną w kilku grupach 
wiekowych. Na terenie pa-
rafii kwitło życie towarzy-
skie, działał chór, odbywa-
ły się prelekcje i dyskusje. 
Stworzono od podstaw bi-
bliotekę zborową z kilkuset 
woluminami w języku pol-
skim i czeskim. Lata II woj-
ny światowej spowodowały 
jednak niesnaski w miejsco-
wym środowisku. Niemiec-
kie władze okupacyjne, 
dzierżąc władzę w Protek-
toracie Czech i Moraw, 
uważały bezpodstawnie tu-
tejszych ewangelików, po-
tomków Braci Czeskich, za 
sprzymierzeńców. Łatwo, 
więc już było zinterpreto-
wać to jako akt kolaboracji 
z wrogiem, zwłaszcza, że na 
komendanturę niemiecką 
przeznaczono dom parafial-
ny w Kucowie, jako jedyny 
w owym czasie będący mu-
rowanym. Animozje i wza-
jemna wrogość trwały bez-
pośrednio po zakończeniu 
wojny. Mnożyły się napady 
na kucowskich reformowa-

nych i zabór ich mienia przy 
absolutnie biernej postawie 
organów bezpieczeństwa. 
Doszło też do zabójstw.  
W tych okolicznościach 
apel Eduarda Benesza, 
prezydenta wolnej jeszcze 
wtedy Czechosłowacji, aby 
rodacy wracali do ojczyzny  
i zasiedlali przede wszyst-
kim Sudety, które opu-
stoszały po przesiedleniu 
Niemców, spowodował, 
że parafia zaczęła się wy-
ludniać. Falę wyjazdów z 
Kucowa i okolicznych wsi 
powstrzymało dopiero po-
wołanie kantora, szanowa-
nego po dziś dzień ks. dia-
kona Jana Niewieczerzała, 
zwanego Starym Kantorem. 
Pisząc o historii tej para-
fii trudno nie wspomnieć 
o tym zacnym człowieku 
– długoletnim kantorze, 
ojcu późniejszego biskupa 
i dwóch innych duchow-
nych naszego Kościoła, 
który w szczególny sposób 
przyczynił się do tego, że 
po II wojnie światowej po-
tomkowie Braci Czeskich 
pozostali na polskiej ziemi, 
a ich niewielka społeczność 
kucowska, jako jedyna, dała 
Kościołowi Ewangelicko–
Reformowanemu w Polsce 
aż pięciu duchownych. Po 
śmierci ks. Jana Niewie-
czerzała opiekunowie zbo-
ru zmieniali się. Najdłużej 
pracował syn ks. Jana, ks. 
Bogusław Niewieczerzał 
– ordynowany na diakona  
w 1971 roku.

ks. Krzysztof Góral
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Czytaj on-line!Dźwięki artykułowane bez wyraźnego, wzajemnego związ-
ku, słowa pojedyncze, proste zwroty, stopniowa komplikacja wy-
powiedzi, wreszcie język. Język, który w całej swojej złożoności 
stał się wyróżnikiem tożsamości narodowej, mową umożliwiają-
cą wszechstronny rozwój człowieka. Bez niego nie byłoby postę-
pu cywilizacyjnego. Bylibyśmy w najlepszym przypadku najin-
teligentniejszymi zwierzętami na Ziemi. Mając do dyspozycji tak 
wspaniały instrument, jak język, stworzyliśmy setki tysięcy dzieł 
literackich. Wszelkich innych dokonań człowieka też nie byłoby, 
gdyby nie możliwość swobodnego porozumiewania się.

Człowiek na przestrzeni wieków tworzył wciąż nowe słowa, 
ponieważ zmieniała się rzeczywistość wokół niego. Wiele słów 
funkcjonujących w mowie wcześniej, stawało się zbędnymi, za-
pominano o nich, odchodziły do lamusa historii.

Tak działo się również (a może jeszcze trwa) ze zwrotami 
gwarowymi, których używali głównie mieszkańcy wsi. Stopnio-
wo zapominamy o nich. A przecież gwara to nasze dziedzictwo, 
dziedzictwo nas wszystkich. Wspaniałe bogactwo, które powin-
niśmy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy  
o korzeniach, z których wyrośliśmy i niech nikomu nie przyjdzie 
na myśl, aby się ich wstydzić.

Gwarą mówiono powszechnie jeszcze w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Owszem, młodzi ludzie 
wyjeżdżający do szkół w mieście po powrocie, zwykle na święta 
lub wakacje, zaczynali mówić bez naleciałości gwarowych. Byli 
wówczas bezlitośnie wykpiwani. Kiedy kilkakrotnie usłyszeli 
opinię wyrażoną z szyderczym śmiechem, że mówią „po pań-
sku”, szybko wracali do mowy rodziców. Z kolei dorośli, którzy 
przenieśli się do miast, przyjeżdżając w odwiedziny do rodziny, 
chcieli się właśnie popisać „pańską mową”, więc prześmiesznie 
przekręcali słowa, np. mówili „pakrzywa” i „kwaka”, bo wiejskie 
pokrzywa i kwoka były dla nich ujmą.

Skąd wywodziły się zwroty i wyrażenia gwarowe, trudno 
dziś dociec. Wiadomo tylko, że na terenie naszej gminy, po-
dobnie jak na całym Mazowszu, występowało w mowie tzw. 
mazurzenie. Klasyczne przykłady to „zelazo”, „capka”, „skoła”. 
Było jednak sporo słów charakterystycznych tylko dla poszcze-
gólnych wsi i poza nimi nieużywanych , a nawet czasem nierozu-
mianych. I to było najcudowniejsze. Jakże zawadiacko brzmiały 
pytania: „Tko idzie?” lub „Tkóry to zrobił?” w porównaniu ze 
zwykłymi, prozaicznymi: kto, który. Wiele słów zaczynało się 
na literę „ł”, przez co dźwięk przy ich wypowiadaniu zyskiwał 
pewną miękkość i krągłość, np. łowca, łojciec, łogórek, łopra-
wa, czy też lekko przeciągnięte, zdziwione „łooo...”. Kiedy nie 
życzyliśmy sobie czyjejś obecności w pobliżu, traktowaliśmy go 
odpychającym: „łodyidź łodymie”. Jeśli pobiliśmy kogoś, wystar-
czyło rzucić: „Łun się zaczon” i sprawa była załatwiona. Byliśmy  
w pełni usprawiedliwieni. Chyba, że pobity mówił to samo. Bywa-
ły sytuacje, że ogarniało nas przemożne pragnienie przetrzepania 
dziecku skóry. Wtedy zwrot: „Bo jak ci dom ploge przez dupe”, 
był dostateczną groźbą. Natomiast czyjś brak odwagi kwitowa-
no pogardliwym: „Łornoł ino się pomiana robiła”, co oznaczało 
uciekł na złamanie karku, aż się kurzyło. Ból nogi raczej rzadko 
występował, bo zwykle mówiono, że coś się wpakowało komuś  
w judy, a jak się samo wpakowało, to i samo musiało wyleźć. Pro-
ste rozwiązanie, choć niestety mało skuteczne. Słowo „pjyrzgnął” 
mogło oznaczać, że coś nagle wyskoczyło i pognało w pole, ale 
również groźbę: „Bo jak cie pjyrzgne...”. Z kolei człowiek bardzo 
pazerny na dobra materialne otrzymywał etykietę: „Ten to chce 
wszystko obłachnąć”. Przepiękne słowo „rozcochnąć” oznaczało 
rozszczepienie np. gałęzi, drzewa. 

Była w tej gwarze cała masa słów o znaczeniu dość łatwym 
dziś do odgadnięcia, jak: gdowa, ćmil, ciece, śtachet, wuzyk, ale 
też takie, których znaczenie byłoby trudno określić: „łoćpa” – 
osoba gruba, mało ruchliwa, „chodzić siapsiato” - dość niezgrab-
nie, „wystry” - jaskrawy, „myjok” - osoba natrętna, wścibska, 
„nozimne” - galaretka z nóżek. Znów słowo klejnocik „łośtarch”. 
„A cuś mi takiego łośtarcha przyniósł”. Już w brzmieniu słychać 
było, że to przyniesione było niekształtne, niezgrabne, do nicze-
go. Zwrotem „ tylko nie żnij” ostrzegano zwykle dziecko, aby 
się nie przewróciło. „Przez capki i bez most” to już były banały. 
Pojawiła się też „juzdecka” - zdrobnienie od uzdy oraz „judos” - 
niesforny urwipołeć. 

Z pewnością żyją wśród nas ludzie, pamiętający jeszcze inne 
słowa z tej prawie zapomnianej już mowy naszych ojców i dzia-
dów. Przypominajmy ją młodym. To naprawdę nasze wielkie bo-
gactwo, nasza przeszłość. Ktoś bardzo mądry powiedział, że bez 
przeszłości nie ma przyszłości. I to byłoby na tyle.

Andrzej Tkacz

Mowa ojców
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XVIII Mistrzostwa 
Polski Shorin-Ryu Kara-
te, Kobudo odbyły się 16 
kwietnia w Warszawie. 
W zawodach wystarto-
wało 260 zawodników. 
Ewa Więckowska i Patryk 
Kusiak otarli się o medal. 
Ewa była czwarta w kon-

Otarli się o medal
Ewa Więckowska i Patryk Kusiak  zajęli 4. miejsca w XVIII Mistrzostwach Pol-
ski Shorin-Ryu Karate, Kobudo.

kurencji Kata juniorek 
starszych, Patryk zakoń-
czył Mistrzostwa również 
na czwartej pozycji w kon-
kurencji Kata juniorów 
starszych. Dobry występ 
odnotowali także Filip 
Anszperger, który zajął 6. 
miejsce oraz Jakub Ma-

zur, który znalazł się poza 
dziesiątką.

- Zabrakło nam trochę 
sportowego szczęścia, ale  
z występu swoich podopiecz-
nych jestem zadowolony – pod-
sumował Zbigniew Berłowski, 
instruktor zawodników z LKS 
„Omega” Kleszczów.

Od 22 do 24 kwietnia 
odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów do lat 20 
w podnoszeniu ciężarów. 
Uczestnicy rywalizowali na 
Hali Widowiskowo–Spor-
towej w Nidzicy. Klub LKS 
Omega Kleszczów repre-
zentowali Klaudia Ołubek, 
Michał Kacprzyk i Dawid 
Wojewoda. Mistrzostwa 
zakończyły się sukcesem 
dla Klaudii Ołubek, któ-
ra zaliczyła udany debiut  
w nowej kategorii wieko-
wej. Zawodniczka LKS 
Omega Kleszczów zdobyła 
srebrny medal w rwaniu, 
wyrywając 52 kg. Walkę 
o złoto przegrała zaledwie 
wagą ciała. W podrzucie 
zaliczyła kolejno 57 kg i 60 
kg, co ostatecznie przynio-
sło Klaudii brązowy medal 

Sukces zawodniczki 
z LKS „Omega” Kleszczów
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20 w Nidzicy, sztangistka z LKS 
„Omega” Kleszczów Klaudia Ołubek, zdobyła brązowy medal. Klaudię nagro-
dzono również srebrnym medalem w rwaniu.

w Mistrzostwach Polski w 
kategorii wagowej do 48 kg. 
Michał Kacprzyk zakoń-
czył natomiast rywalizację 

na 16. miejscu w kategorii 
69 kg z wynikiem 185 kg. 
Dawid Wojewoda zaś na 24. 
miejscu w kategorii 105 kg. 

REKLAMA
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W odpowiedzi na za-
rzut  dotyczący młodego 
wieku proszę odpowie-
dzieć- czy młody wiek to 
choroba?

Uważam, że absolutnie 
nie. Wybór na przewodni-
czącego Rady osoby mło-
dej ma wiele zalet. Przy 
pełnieniu takiej funkcji  na 
pewno potrzebna jest cha-
ryzma i wiele energii. Jest 
to bowiem organizowanie 
i koordynacja działań Ra-
dy,instytucji najważniejszej 
dla funkcjonowania gminy. 
Myślę że obecnie pojawia 
się również potrzeba świe-
żego spojrzenia na wyzwa-
nia, które stoją przed gmi-
ną. Sądzę, że jako młoda 
osoba, będę w stanie tym 
nowym wyzwaniom spro-
stać wykorzystując wszyst-
kie walory młodego wieku.

Wymienił Pan zalety 
młodego wieku. Wadą na-
tomiast jest brak doświad-
czenia. Czy będzie Pan  
w jakiś sposób próbował 
ten brak doświadczenia 
zrekompensować?

Ten argument pojawił 
się rzeczywiście podczas 
poprzedniej sesji Rady 
Gminy. Myślę, że ścieżkę 
samorządową rozpocząłem 
od właściwego miejsca. Zo-
stałem sołtysem Łuszcza-
nowic w wieku 22 lat,mimo 
młodego wieku już wtedy 
mieszkańcy mi zaufali. 
Uważam, że w jakimś stop-
niu sprawdziłem się na tym 
stanowisku, skoro po 4 la-
tach ponownie mieszkańcy 
postanowili obdarzyć mnie 
swoim zaufaniem i wybrali 
moją osobę na radnego. Te-
raz próbuję dalej się reali-
zować, podejmując wyzwa-
nie, jakie stanowi funkcja 
przewodniczącego Rady.  

Aby pełnić należycie 
funkcję przewodniczące-
go Rady, trzeba poświęcić 
dużo prywatnego czasu…

Decydując się na pełnie-
nie funkcji przewodniczące-

Zmiany na lepsze?
Na przedostatniej sesji Rady Gminy, 26 kwietnia, wybrano nowego przewodniczącego. Po odwołaniu 
Sławomira Ślugi, funkcję tę sprawuje obecnie Michał Michałek. Otrzymał poparcie 8 radnych, a więc 
minimalną ilość głosów, która pozwoliła zatwierdzić jego  kandydaturę. 7 radnych było  przeciwnych po-
wierzaniu młodemu, bo 28-letniemu radnemu, tak poważnej funkcji. Przed tajnym głosowaniem zarzuca-
no przewodniczącemu Michałkowi przede wszystkim brak doświadczenia wynikający z młodego wieku, 
argumentując że nie mógłby w związku z tym efektywnie pełnić obowiązków przewodniczącego Rady. 
Jakie argumenty w tej kwestii przedstawia sam przewodniczący? O swoim młodym wieku, zaangażowa-
niu, charyzmie i próbie scalenia Rady opowiedział nam tuż po zakończeniu „swojej drugiej sesji”.

go, zdawałem sobie sprawę, 
jaki ogrom pracy się z tym 
wiąże i ile czasu będę mu-
siał poświęcić tej funkcji. 
Jestem na to przygotowany. 
Zamierzam poświęcić spra-
wowaniu funkcji cały swój 
wolny czas. Oczywiście 
poza dyżurami, które będę 
pełnił w każdy wtorek od 
15:15 do 17:00. Nie ma etatu 
przewodniczącego. Uwa-
żam, że przewodniczącym 
jest się 24 godziny na dobę. 

Na poprzedniej-wy-
borczej sesji Rady Gmi-
ny zobowiązał się Pan do 
scalenia Rady. Czy nadal 
podtrzymuje Pan takie 
stanowisko?

Moją kandydaturę po-
parło osiem osób,  natomiast 
siedem było przeciw. Po 
głosowaniu za odwołaniem 
poprzedniego przewodni-
czącego, można było spo-
dziewać się takiego wyniku 
przy powoływaniu mojej 
osoby. Oczywiście pod-
trzymuje swoje deklaracje. 
Chcę, aby Rada wspólnie 
działała dla dobra miesz-
kańców. Będę starał się te 
podziały niwelować. W jaki 
sposób? Myślę, że podsta-
wą jest rozmowa, dyskusja. 
Chciałbym organizować 
spotkania całej Rady, nieko-
niecznie formalne. Pojawi 
się wtedy okazja do prze-
dyskutowania w spokoju 
wyzwań, które stoją przed 
nami. Jeżeli tylko pojawi 

się wola współpracy drugiej 
strony, myślę, że wspólnie 
możemy dojść do porozu-
mienia i więcej osiągnąć 
w interesie mieszkańców 
gminy. Pierwszą próbą ta-
kiego mojego działania była 
propozycja jaką złożyłem 
wszystkim radnym na obec-
nej sesji, żeby starannie 
opracować plan pracy Rady 
na drugie półrocze. Dotych-
czas moi poprzednicy na 
funkcji przewodniczącego, 
nie widzieli  potrzeby pla-
nowania tematyki zebrań 
sesyjnych Rady ogranicza-
jąc się tylko do planowania 
pracy komisji Rady. Uwa-
żam, że nie mieli racji ogra-
niczając się do dostosowa-
nia do rytmu pracy organu 
wykonawczego jakim jest 
w gminie wójt. Chciałbym 
przywrócić właściwe pro-
porcje i realną zwierzch-
ność Rady nad pracą organu 
wykonawczego. Niestety na 
dzisiejszej sesji Rady część 
radnych i wydawałoby się 
tych bardziej doświadczo-
nych jak chociażby radny 
Henryk Michałek i radna 
Kazimiera Tarkowska nie 
zrozumieli mojej propo-
zycji dotyczącej planowa-
nia pracy Rady. Odmówili 
współpracy w tym zakre-
sie,oświadczając że „nie 
będą radzić” nowemu prze-
wodniczącemu. To specy-
ficzne pojmowanie funkcji 
radnego,pokazuje jak „stare  
przyzwyczajenia” ręcznego 

sterowania Radą nie pozwa-
lają im na racjonalną ocenę 
sytuacji. Brak współpracy 
przy tworzeniu planu pra-
cy Rady jest dla mnie nie-
zrozumiały. Kto nie planuje 
swojej drogi nie wie dokąd 
dojdzie -to naprawdę jest 
oczywiste. Nie rozumiem 
tego zachowania, ale nie 
będę się zrażał,moja wycią-
gnięta ręka do współpracy 
dla dobra mieszkańców 
pozostanie wyciągniętą. 
Na pewno nie będę malo-
wanym przewodniczącym. 
Liczę na wsparcie moich 
działań przez wójta Sła-
womira Chojnowskiego.  
Z kolei zapewniłem go  
o naszym wsparciu. Jestem 
pewien że obecna sytuacja 
w Radzie jest bardziej czy-
telną i jasną. 

Jaka jest Pańska przy-
należność społeczno-poli-
tyczna?

Jeżeli chodzi o moje 
przynależności polityczne, 
przede wszystkim należę do 
stowarzyszenia Razem dla 
Gminy Kleszczów. Ostat-
nio zostałem wybrany na 
Wiceprezesa tego stowarzy-
szenia, z czego jestem dum-
ny. Jestem także członkiem 
Prawa i Sprawiedliwości 
ale jak już powiedziałem 
przede wszystkim samorzą-
dowcem.

Jako młoda osoba, do-
strzega Pan również pro-

blemy ludzi starszych?
Uważam, że każdy pro-

blem należy brać pod uwagę 
i każdy spróbować rozwią-
zać. Myślę, że na dzień dzi-
siejszy osoby starsze mają 
duże wsparcie w naszej 
gminie ze strony Urzędu 
Gminy Kleszczów, czy też 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Funkcjonuje 
Uniwersytet III Wieku, po-
nadto w każdej miejscowo-
ści działają stowarzyszenia 
seniorów. Oby jak najmniej 
pojawiało się problemów, 
ale jeżeli już pojawią się 
jakieś sprawy wymagające 
rozwiązania a dotyczące tej 
grupy społecznej, będę do 
dyspozycji i będę starał się 
pomagać. 

Czy przy rozwiązy-
waniu problemów będzie 
Pan starał się korzystać  
z doświadczenia poprzed-
ników?

Zapewne zdziwię czy-
telników, ale bardzo zależy 
mi na tym, żeby wsłuchiwać 
się w głosy moich adwer-
sarzy. Bo tak się składa że 
moi poprzednicy są obecnie 
radnymi którzy nie zawsze 
chcą wspierać mnie w mo-
ich działaniach. Chciałbym 
jednak korzystać z doświad-
czenia moich poprzedni-
ków, z tych wszystkich 
dobrych cech, zachowań  
i nawyków, które przeja-
wiali w koordynacjach pra-
cy Rady. Chciałbym jednak 
takiej pracy Rady żeby była 
bardziej skuteczna,bardziej 
zdyscyplinowana -myślę że 
uważni obserwatorzy już to 
dostrzegli. 

W jakim kierunku 

Pańskim zdaniem powi-
nien iść rozwój Kleszczo-
wa?

Obecnie pojawiają się 
nowe możliwości w związ-
ku z perspektywą zalania 
wodą wyrobiska Bełchatów 
i utworzenia sztucznego je-
ziora. Oczywiście są to lata 
stosunkowo odległe bo oko-
ło 2050-2060. Myślę, że jed-
nak już dziś należy zacząć 
budować taką drugą gałąź 
naszej gminnej gospodarki . 
Obok stref przemysłowych, 
powinniśmy skupić się rów-
nież właśnie na turystyce 
i rekreacji. Ludzie, którzy 
przyjeżdżają do naszej gmi-
ny, powinni mieć alternaty-
wę na spędzanie wolnego 
czasu. Należy podejmować 
w tym kierunku kroki już 
dzisiaj. Tak, jak jest to 
przedstawione w Strategii. 
Na pewno trzeba zająć się 
rozbudową Solparku, na 
którą czekają mieszkańcy. 
Potrzebna jest z pewnością 
baza hotelowa z prawdzi-
wego zdarzenia, dodatkowe 
atrakcje, które przyciągną 
nowych klientów i przyczy-
nią się do dalszego rozwoju 
gminy. Ważna jest realiza-
cja drogi przez Wykop,od-
nowa dróg przez Kleszczów 
i Łuszczanowice.

Warto upamiętnić już 
nie istniejące miejscowości 
chociażby przez nadanie 
nazw dla części projekto-
wanego jeziora np. Zatoka 
Kucowska itp. Dla samego 
jeziora -należy już dziś za-
dbać o to by było to Jezioro 
Kleszczowskie.

Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

Sylwetka
Michał Michałek 
Wiek: 28 lat. 
Wykształcenie: Studiuje  Bezpieczeństwo Narodo-

we na Wydziale Polityki i Bezpieczeństwa w Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

Doświadczenie: Ma za sobą funkcję sołtysa, jest w 
trakcie pełnienia funkcji Radnego, świeżo upieczony 
Przewodniczący Rady. Od 18 roku życia udziela się 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowicach. 
Przez kilka lat był także członkiem Komisji Rewizyj-
nej w jednostce. Działa w Stowarzyszeni Razem dla 
Gminy Kleszczów. Jest członkiem Rady Parafialnej, 
członkiem klubu „Omega Kleszczów” oraz członkiem 
stowarzyszenia, które stworzyło klub „Alfa Klesz-
czów”.Jest rodowitym mieszkańcem Gminy o czym 
z dumą mówi podkreślając, że jego rodzina związana 
jest z tym terenem co najmniej od siedmiu pokoleń.
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Czy ta zmiana prze-
wodniczącego Rady była 
dla Pana zaskoczeniem  
i czy wpłynie ona na funk-
cjonowanie gminy?

Nie byłbym sobą, gdy-
bym dał się zaskoczyć taką 
zmianą. Niemniej jednak 
nie było to działanie w ja-
kiś szczególny sposób prze 
zemnie oczekiwane. Rada 
Gminy, jak zapewne pan 
wie, sama określa swoją 
wewnętrzną organizację  
i jest w pełni w swojej dzia-
łalności suwerenna. Była 
to więc suwerenna decyzja 
Rady. Nie wpływałem na 
tę decyzję, choć przyznam, 
że konsultowano się ze mną 
w tej sprawie. Czy wpły-
nie ona na funkcjonowanie 
gminy - czas pokaże. Jed-
nak już dziś podkreślam, że 
każdy radny ma obowiązek 

Ważna zmiana
Dwa pytania do...

Zmiana osoby na stanowisku przewodniczącego Rady nie jest bez znaczenia 
dla funkcjonowania całej gminy. Dlatego spytaliśmy wójta Sławomira Choj-
nowskiego o jego stosunek do dokonanej zmiany i ocenę wpływu na dalsze 
funkcjonowanie gminy.

7 kwietnia w auli  
w SOLPARKU odbyła się 
prelekcja na temat dawstwa 
szpiku kostnego, adresowa-
na do uczniów gimnazjum  
i Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie. 
Udział w spotkaniu mogli 
wziąć również mieszkańcy 
gminy, którzy zaintereso-
wali się tą tematyką. Pre-
lekcja miała na celu uświa-
domienie uczestnikom, na 
czym polega oddawanie 
szpiku. Pomysłodawcą spo-
tkań jest zarząd Gminnego 
Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w Kleszczowie. 
Jak podkreśla, każdej akcji 
towarzyszą od zawsze sło-
wa Agaty Mróz-Olszew-

Od edukacji do akcji
Po raz szósty odbyła się w Kleszczowie „Kleszczowska Szpikomania”. Po 
raz drugi natomiast towarzyszyła jej akcja honorowego krwiodawstwa. Akcje 
tradycyjnie poprzedziła prelekcja, na której uświadomiono uczestnikom, na 
czym polega dawstwo szpiku.

skiej, które wypowiedziała 
przed śmiercią: „Ja pokaza-
łam jak walczyć, wy pokaż-
cie jak wygrać”. 

W spotkaniu wziął 
udział również Krzysz-
tof Frukacz, mieszkaniec 
gminy Kleszczów, który  
w ubiegłym roku oddał 
swoje komórki macierzy-
ste dla chorej na białaczkę 
osoby z Niemiec. Uczest-
nicy mieli więc okazję do-
wiedzieć się, jak dokładnie 
przebiega zabieg pobrania 
komórek szpikowych. 

Po spotkaniu edu-
kacyjnym, 15 kwietnia 
przeprowadzona została 
rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, 

czyli „Kleszczowska Szpi-
komania”. Odbyła się już 
po raz szósty. Po raz drugi 
natomiast towarzyszyła jej 
akcja honorowego krwio-
dawstwa, przeznaczona dla 
mieszkańców gminy, ale  
i chętnych spoza jej tere-
nu. Podczas „Kleszczow-
skiej Szpikomani” zosta-
ło zarejestrowanych 17 
potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Podsumo-
wując dotychczasowe akcje, 
organizowane w Kleszczo-
wie, jest ich już 206. Do ak-
cji honorowego krwiodaw-
stwa zgłosiło się natomiast 
59 chętnych. Po badaniu le-
karskim krew mogło oddać 
ostatecznie 49 osób. 

Stowarzyszenie ofi-
cjalnie działa od 29 paź-
dziernika 2013 r. Twórcy 
kleszczowskiego eSportu 
zamierzają zarażać innych 
zdrowym podejściem do 
formy rywalizacji, w któ-
rej przedmiotem działań 
zawodników są gry kompu-
terowe. Sport elektroniczny 
może być świetną alternaty-
wą na wypełnienie wolnego 
czasu, ale przy umiejętnym 
komponowaniu tej dyscy-
pliny z innymi zajęciami. 
Dlatego też młodzi pasjo-
naci głośno zaznaczają, że 
e-sport nie może stać się 
wyłącznością. Jednocześnie 
należy skupić się również 
na rozwijaniu innych pasji, 
obowiązkach oraz zdrowiu. 
Stowarzyszenie zajmuje 

Prezentujemy Stowarzyszenia

eSport Kleszczów
W rubryce tej zamierzamy prezentować stowarzyszenia i instytucje, które po-
przez swoje pozytywne oddziaływanie na mieszkańców, zasługują na popu-
laryzowanie. Jako pierwsze prezentujemy stowarzyszenie eSport Kleszczów. 
Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, zakupiono sprzęt kom-
puterowy, którym może dysponować. Cieszy nas, że w Kleszczowie mieszka-
ją młodzi, pełni zaangażowania ludzie. Mimo krótkiego okresu działalności, 
mają już na swoim koncie wiele osiągnięć. 

się promowaniem sportów 
elektronicznych, m.in. or-
ganizując turnieje (2v2 Le-
ague of Legends), konferen-
cje oraz bootcampy, czyli 
obozy przygotowawcze dla 
drużyn e-sportowych. Or-
ganizacje przyjeżdżają na 
nie przed ważnymi turnie-
jami, czy kwalifikacjami, 
aby wspólnie trenować na 
wysokiej klasy sprzęcie. 
Cały bootcamp odbywa się 
w Solparku, wiec do dyspo-
zycji zawodników są base-
ny, siłownia, sauna, jacuzzi 
oraz wiele innych atrakcji. 
Drużyna, która m.in. gości-
ła na takim obozie to Team 
AGG. Jest jednym z najlep-
szych polskich zespołów 
CS:GO (wspierany przez 
amerykańską organizację). 

Na dobry początek pa-
sjonaci skupieni są na swo-
ich działaniach w rodzi-
mym Kleszczowie, ale w 
planach pojawiła się chęć 
namieszania na ogólnopol-
skiej scenie. Pierwszym 
wyjściem poza dotychcza-
sowe ramy, jest utworzenie 
Międzypowiatowej Ligi 
eSportowej. Trwają prace 
również nad turniejem of-
fline (tzw. LAN). W nie-
dalekiej przyszłości stowa-
rzyszenie planuje utworzyć 
także drużynę, która będzie 
reprezentantem na arenie 
e-sportowej w całej Polsce. 

WIT

w sposób rzetelny i uczci-
wy prezentować swoje ra-
cje, mając na uwadze dobro 
gminy i jej mieszkańców  
i w imię tego dobra patrzeć 
na potrzeby gminy jako ca-
łości.

Pozytywem jest bardziej 
zdyscyplinowany sposób 
prowadzenia obrad Rady 
przez nowego przewodni-
czącego. Stoi przed nami 
szereg wyzwań, którym 
razem musimy sprostać. 
Sprawne funkcjonowanie 
wszystkich instytucji gmi-
ny, w tym Rady ma ogrom-
ne znaczenie. Ale podkre-
ślam w swojej wypowiedzi 
słowo „razem”.

Czyli jak? Proszę roz-
winąć tę myśl.

Chcę wierzyć, że ta 
zmiana wyjdzie na korzyść 
Radzie, dla jej skutecznego 
działania. Przewodniczący 
Michał Michałek dekla-
rował zamiar współpracy 
ze wszystkimi radnymi 
i - co pewnie równie waż-
ne - ze mną jako wójtem. 
Jest młodym człowiekiem, 
to może być zaletą jak  
i wadą. Chciałbym, żeby mu 
się udało dla dobra naszej 
gminy. Mam nadzieję, że 
będzie korzystał z mojego 
doświadczenia. Jestem dłu-
goletnim samorządowcem, 
stąd wiem  jak ogromne 
znaczenie ma doświadcze-

nie w tej materii. Deklaro-
wałem zawsze chęć dobrej 
współpracy z całą Radą  
i nadal taką chęć podtrzy-
muję. Tym samym nie wy-
obrażam sobie innej współ-
pracy z przewodniczącym, 
jak tylko dobrej. Jestem 
przekonany, że kluczowym 
będzie konieczność skło-
nienia wszystkich radnych 
do współpracy. Czy to się 
nowemu przewodniczące-
mu uda - powtórzę, chcę 
wierzyć, że tak.

Wypowiedź zapisała:
Agnieszka Wilczyńska
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Kończył się lipiec i za-
czynał upalny sierpień. Po-
goda była bardzo ładna, bez 
deszczu. Niektórzy zaczęli 
już kosić drugi pokos traw, 
gdyż uważali, że później 
może nie być na to czasu. 
Nadeszła wtedy świeża „po-
głoska”, przemycona gdzieś 

po cichu z Niemiec, że nocą, 
22 sierpnia rozpocznie się 
wojna. Mówiono, że na ten 
dzień przygotowano i wy-
dano rozkazy. U nas coraz 
więcej mężczyzn otrzymy-
wało powołania do wojska. 
Gospodarze natomiast do-
stawali „karty” z informa-

cją, gdzie i kiedy mają do-
starczyć swojego konia dla 
potrzeb wojska. Od kilku 
dni w każdej rodzinie ktoś 
czuwał w nocy, by w razie 
jakiegoś alarmu uciekać z 
domu. Każdy miał w sto-
dole wóz załadowany naj-
ważniejszymi rzeczami do 
przeżycia.

Nadeszła wreszcie noc, 
22 sierpnia. Nikt z doro-
słych tej nocy nie spał. 
Wszyscy wyczekiwali, że 
może wydarzyć się to naj-
gorsze. Może dzisiaj, może 
następnej nocy. Mówiono, 
że w powietrzu czuć było 
wtedy „zapach” nadcho-
dzącej wojny. Tak w tej 
niepewności i nerwowej 
atmosferze dożyliśmy do 
końca sierpnia. Pamiętam 
dokładnie do dzisiaj te nie-
spokojne dni.

Wczesnym popołu-
dniem 31 sierpnia drogą w 
kierunku Kleszczowa prze-
jeżdżał konno patrol woj-
skowy, który poinformował 
nas, że przy granicy za Wie-
luniem jest duża koncentra-
cja wojsk niemieckich. Spo-
dziewaliśmy się, że tej nocy 
Niemcy na pewno uderzą i 
rozpocznie się wojna. I tak 
też się stało. Po godzinie 
czwartej z dala dochodziły 
straszne huki. To niemiec-
kie samoloty bombardowa-

ły odległe od nas o ok. 60 
kilometrów miasto Wieluń. 
Mniej więcej o piątej zbom-
bardowano młyn w Radom-
sku.

Nasz rząd w maju pod-
pisał układy z Anglią i 
Francją, że w razie napaści 
Niemiec na Polskę, wypo-
wiedzą im wojnę i uderzą 
na nich. Naczelny wódz 
Wojska Polskiego, marsza-
łek Edward Rydz-Śmigły 
w wystąpieniu radiowym 
zapewniał, że wojsko jest 
dobrze przygotowane do 
obrony Państwa Polskie-
go. Mówił, że nic nie damy 
Niemcom, nawet guzika od 
munduru wojskowego. Wy-
rażano opinię, że wojna bę-
dzie trwała krótko, kilkana-
ście dni lub najwyżej kilka 
tygodni. 

Rano, pierwszego wrze-
śnia spotkałem na drodze 
Mirosława Niewieczerzała, 
syna naszego księdza. Przy-
jechał na przepustkę, by 
pożegnać się z ojcem przed 
wyruszeniem na front. Był  
oficerem Wojska Polskiego. 
Miał się wstawić w Łodzi, 
miejscu koncentracji jego 
pułku. Jak się tam dostał, 
tego nie wiem, ale była to 
jego ostatnia droga. Zgi-
nął pod Sieradzem wraz 
z czterema żołnierzami, 
broniąc mostu kolejowego. 
W Kleszczowie na cmen-
tarzu jest pamiątkowa ta-
blica z jego nazwiskiem. 
Dzień pierwszego września 
1939 roku, a był to pią-
tek, na trwałe zapisał się w 
mojej pamięci. Nad nami 
bez przerwy krążyły nie-
mieckie samoloty. Szukały 
prawdopodobnie celów do 
zlikwidowania. Baliśmy się 
przebywać w domu, tym 
bardziej, że sąsiadowaliśmy 

Cykl wspomnień Zenona Niewieczerzała

Pierwsze dni wojny
Początek lat mojej młodości przypadł na okres poważnych przygotowań do 
wojny. Powszechnie mówiono, że rozpocznie się po żniwach w roku 1939. 
Niemal każdy z gospodarzy przygotował wóz konny, aby wytrzymał długą 
drogę oraz podkuwał konie. Panowało przekonanie, że przed nadchodzącym 
frontem trzeba uciekać. Starsi ludzie pamiętali tamtą, pierwszą wojnę. Opo-
wiadali więc, jak wojsko miesiącami siedziało ukryte w okopach. Kto się wy-
chylił, mógł być zabity przez przeciwnika z drugiego okopu. Z przerażeniem 
słuchałem tych opowieści. Widziałem często latające samoloty, ale były to 
nasze, jak wtedy mówiono „aeroplany”.

z kościołem, który mógł być 
celem dla bombardujących 
samolotów. Mieliśmy swo-
ją kwaterę za budynkami w 
kukurydzy i tam przebywa-
liśmy. 

W nocy, z pierwszego 
na drugiego września mie-
liśmy uciekać przed Niem-
cami. Nie wiedzieliśmy jed-
nak dokąd, więc zostaliśmy. 
Przez całą noc nikt nie spał. 
Po niej nastał gorący, wręcz 
upalny, drugi dzień woj-
ny. Na drogach pojawili się 
pierwsi uciekinierzy, prze-
ważnie na rowerach. Opo-
wiadali straszne historie o 
zbombardowanym Wielu-
niu i o tym, jak Niemcy roz-
strzeliwują jego mieszkań-
ców. Mówili, że w Wieluniu 
nie było polskich żołnierzy, 
którzy podjęliby walkę z 
Niemcami. 

Przed wieczorem wi-
działem po raz pierwszy, 
jak niemieckie samoloty 
bombardowały małą miej-
scowość Kamieńsk. Krą-
żyły kilka razy, zrzuciły 
bomby i odleciały w kie-
runku  zachodnim. Domy 
w Kamieńsku po tym na-
locie paliły się kilka dni, 
ponieważ była tam zabudo-
wa przeważnie drewniana. 
Zginęło również kilka osób. 
Długo myślałem o tych lu-
dziach, których dobytek 
w ciągu paru minut został 
zniszczony. Uświadomiłem 
sobie wtedy, że wojna to coś 
bardzo okrutnego.  Niesie z 
sobą tyle zniszczenia i giną 
na niej niewinni ludzie. 
Byłem tym przerażony. Za-
stanawiałem się, co będzie 
z nami, co będzie ze mną. 
Miałem przecież skończo-
ne 14 lat i swoje plany na 
przyszłość. Wiedziałem, że 
wojna mi je na pewno po-

krzyżuje. 
W nocy, z drugiego na 

trzeciego września, za-
częły nadciągać od strony 
Wielunia i Pajęczna wozy z 
uciekinierami. Wozy wyła-
dowane były wszystkim, co 
można było z sobą zabrać: 
odzież, żywność, pierzyny. 
Na wozach siedziały całe 
rodziny, często z małymi 
dziećmi, a przy wozach pro-
wadzono krowy. Wszyscy 
byli wystraszeni. Opowia-
dali, jak Niemcy postępują 
z Polakami. 

W ciągu dnia, tych ucie-
kinierów było coraz wię-
cej. Nie wiedzieli, gdzie 
uciekać. Wymieszało się z 
nimi również wojsko, któ-
re cofało się od zachodniej 
granicy. Wtedy to nadlecia-
ły niemieckie samoloty. Z 
broni pokładowej strzela-
no do uciekających. Wielu 
zginęło. Widząc to, co się 
dzieje, nikt z nas nie był w 
stanie określić, co dalej ro-
bić. Uciekać, czy pozostać 
w domu i pogodzić się z 
losem, jaki zgodnie z wolą 
Bożą nas czeka.

Nastał wreszcie piękny, 
niedzielny poranek. Słonko 
ładnie wstało, jakby nic się 
nie wydarzyło w naszym 
kraju. Mój sąsiad, a zara-
zem kolega powiedział mi, 
że na pewno nasze wojsko 
przemieści się teraz na li-
nię okopów, które oddalone 
były od nas o kilka kilome-
trów. Tak też się stało. Bar-
dzo dużo wojska, przeważ-
nie piechota, oficerowie na 
koniach, całe tabory prze-
ciągnęły obok nas i zaczęły 
zajmować pozycję w oko-
pach na linii Słok-Wawrz-
kowizna-Kurnos.

Zenon Niewieczerzał



Wieści 11
www.gazeta-wiesci.pl W Kulturalnie

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

Kochaj!

Zwłaszcza, że na ho-
ryzoncie pojawił się przy-
stojny aktor – Krzysztof 
(Michał Czernecki). Do 
ceremonii zostało kilka go-
dzin. W umówionym miej-
scu zbiórki, przed wieczo-
rem panieńskim, stawiają 
się najlepsze przyjaciółki 
Sawy – lubiąca adrenalinę 
Anka (Roma Gąsiorowska-
-Żurawska), miłośniczka 
Orientu Weronika (Magda 
Lamparska) i perfekcyjnie 

Sawa (Olga Bołądź) 
wkrótce wychodzi za 
mąż za Jurka (Mikołaj 
Roznerski), o którym jej 
przyjaciółki mówią: „fa-
cet marzeń z wmonto-
wanym genem idealne-
go męża i ojca”. Jednak 
Sawę zaczynają ogar-
niać coraz większe wąt-
pliwości, czy to właśnie 
Jurek jest tym jednym, 
jedynym… 

zorganizowana gwiazda te-
lewizji Oliwia (Aleksandra 

Popławska). Nie ma jedynie 
przyszłej panny młodej…

Dla naiwnych marzycieli
Jak śpiewa w jednej z 

nowych piosenek – nic nie 
musi. To raczej my mu-
sieliśmy czekać na nowy 
materiał Ani Dąbrowskiej, 
tym razem wyjątkowo dłu-
go. Artystka poświęciła 
się, bowiem życiu rodzin-
nemu, ale też postanowiła 
przemeblować swoje zaple-
cze artystyczne - zmieniła 
management, skład zespo-
łu, producenta i wreszcie 
na nowo wymyśliła swoją 
muzykę. Na szczęście po-
zostawiła te elementy, które 
zawsze były nieodzownymi 
elementami jej stylu: paste-
lowe ciepło głosu, szlachet-
ne melodie i szczyptę me-
lancholii w tle.

Płyta „Dla naiwnych 
marzycieli” powstawała 
przez pół roku, w czterech 
różnych warszawskich stu-
diach, z udziałem kilkuna-
stu muzyków. – „W dużej 
mierze związane było to z 

Limitowana Edycja 2CD wyłącznie dla sieci Empik. Wersja poprawiona.

procesem uczenia się przeze 
mnie produkcji muzycznej. 
Wszystko chciałam wypró-
bować na własnej skórze i 
na własnym portfelu. Prze-
mieszczałam się z miejsca 
na miejsce i sprawdzałam, 
co z tego wyjdzie” – tak 

Ania Dąbrowska wspomina 
proces tworzenia i rejestra-
cji materiału.

Brzmienie „Dla naiw-
nych marzycieli” to również 
zasługa Aleksandra Kowal-
skiego, lepiej znanego jako 
Czarny HIFI.

Maria Czubaszek
Nienachalna z urody

Pewne historie, które 
czytelnicy już mieli okazję 
poznać, wreszcie znajdują 
zakończenie – jak choćby 
ta, dlaczego nigdy nie po-
jechała na Galapagos, i jaka 
jest w tym wina Marcina 
Wolskiego. A wszystko to, 
jak zwykle zresztą, jest nie-
zwykle zabawne.

Jednak tylko z pozoru 
jest to opowieść o niej sa-
mej. Satyryczka trzyma w 
rękach lustro, w którym 
możemy zobaczyć także 
siebie i wszystkie nasze 
wady. Niestety.

Maria Czubaszek 
mówi wprost to, o 
czym każdy z nas po 
cichu myśli, ale boi się 
powiedzieć głośno.

Maria Czubaszek 
– pisarka i satyryczka, 
autorka tekstów pio-
senek, scenarzystka, 
felietonistka i dzien-
nikarka. Stworzyła dla 
radiowej Trójki kulto-
we słuchowiska: „Dym 
z papierosa”, „Mał-
gorzaty jego życia” i 
„Serwus, jestem ner-
wus”, w których bra-
wurowe role stworzyli 
m.in. Irena Kwiatkow-
ska, Bohdan Łazuka, 

Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy mówi o sobie tak 
szczerze. I tak dużo. Opowiada o ludziach, z którymi się przyjaźniła, praco-
wała, których mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po „dobrej 
zmianie”). 

Barbara Wrzesińska, Jerzy 
Dobrowolski i Wojciech Po-
kora. Słuchowiska te po raz 
pierwszy emitowane były w 
„Ilustrowanym Tygodniku 
Rozrywkowym”. Pojawia-
ła się także w programach 
„Ilustrowany Magazyn 
Autorów” oraz „Powtórka 
z Rozrywki”. Jest autorką 
licznych tekstów piosenek; 
pierwszy z nich, „Kochać 
można byle jak”, napisała 
do muzyki Wojciecha Karo-
laka w 1965 roku. Piosenki 
z jej słowami można usły-
szeć w wykonaniu takich 

artystów, jak Alibabki, Ewa 
Bem, Grażyna Łobaszew-
ska, Grzegorz Markowski, 
Krystyna Prońko, Ryszard 
Rynkowski, Trubadurzy 
czy VOX.

Napisała dialogi do 
filmów „Filip z konopi” 
i „Murmurando”, a także 
scenariusz do serialu „Lot 
001”. Współtworzyła sce-
nariusze do seriali „Psie 
serce”, „Na Wspólnej” oraz 
„BrzydUla”. Od 2010 roku 
w improwizowanym serialu 
„Spadkobiercy” wciela się 
w rolę babci Maggie Mekin-

tosz Owens. Użyczyła 
głosu w dubbingu 
filmu „Rysiek Lwie 
Serce” jako Babcia. 
W 2009 roku została 
uhonorowana Złotym 
Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Ar-
tis. Jest współautorką 
(z Arturem Andru-
sem i Wojciechem 
Karolakiem) bestsel-
lerów „Każdy szczyt 
ma swój Czubaszek” 
i „Boks na Ptaku”. 
Prywatnie jest żoną 
Wojciecha Karolaka, 
miłośniczką psów i 
zatwardziałą palacz-
ką.
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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

Pracownik produkcji drobiu, 
Tomaszów Mazowiecki, umo-
wa o pracę, zorganizowany 

dojazd, kontakt pod nr 507 
177 958 (można sms) lub ma-
ilowy malgorzata.zielinska@
akcjajob.pl

Zatrudnię  kierowców  C+E na 
chłodnie, kierunek zachód, jaz-
da  po 2  tygodnie, auto przypi-
sane  do kierowcy.  Więcej info 

Porcja dla: 2 osób
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
• 10 dużych pieczarek
• 0,5 kg świeżych liści szpinaku
• 0,2 kg sera pleśniowego lub feta
• 3 łyżki masła

Sposób przygotowania:
Szpinak należy umyć i dokładnie odsączyć z wody.  

W przypadku mrożonego szpinaku, należy go w pierwszej 
kolejności odmrozić a następnie odsączyć. Natomiast ser 
utrzeć na jednolitą masę i połączyć ze szpinakiem. Pieczar-
ki obrać i do każdej nałożyć przygotowany farsz serowo-
-szpinakowy. Tak przygotowaną każdą pieczarkę zawinąć 
dokładnie w wysmarowaną masłem folię aluminiową. Na-
stępnie piec na dobrze rozgrzanym grillu przez ok. 10 mi-
nut. Po upieczeniu można na stół podać gorące pieczarki 
nadziane farszem szpinakowo-serowym.  

Gotuj z nami
Pieczarki 
faszerowane 
szpinakiem

W

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

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

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

www.kosandkons.pl

Twój ulubiony sklep kosmetyczny :)

KOS&KONS
Kosmetyki i Konsultacje

Do Europy szpinak zo-
stał przywieziony w XIV 
wieku, prawdopodobnie 
z południowo-zachodniej 
Azji. Wyróżnia się dwie 
grupy odmian szpinaku tj. 
letniego i zimowego. Obec-
nie uprawiany szpinak po-
chodzi od grupy szpinaku 
zimowego. Jest on rośliną 
jednoroczną z rodziny szar-
łatowatych. Walorem tego 
warzywa są niskie koszty 
uprawy i jego dostępność 
w zasadzie przez cały rok, 
czyli w okresach niedoboru 
świeżych innych warzyw. 
Szpinak stanowi bogate 
źródło witamin, białka, 
błonnika, karotenoidów  
i soli mineralnych. Zawiera 
witaminy C, E, K, beta-ka-
roten i witaminy z grupy 
B. Poza tym bogaty jest 
między innymi w żelazo, 
potas, magnez i kwas fo-
liowy. Liście tego warzywa 
wykazują właściwości an-
tynowotworowe i chronią 
nasz organizm przed miaż-
dżycą. Ten dobroczynny 
wpływ zawdzięczany jest 
zawartości beta-karotenu, 
witaminy C oraz luteiny 
czyli przeciwutleniaczy. 
Natomiast magnez dodat-
nio wpływa na funkcjono-
wanie układu nerwowego, 
wykazując właściwości 

Szpinak - samo zdrowie
Szpinak to warzywo liściaste, cieszące się dużą popularnością na całym świecie. Roślina ta posiada 
nie tylko właściwości lecznicze ale także wartości odżywcze. Bogata jest między innymi w witaminy  
i składniki mineralne.

uspakajające, czyli obniża-
jące skłonność do stresów. 
Zapobiega także zawrotom 
i  bólom głowy. Ponadto 
zawarty w dużych ilościach 
potas obniża ciśnienie krwi 
i współdziałając z magne-
zem reguluje pracę serca. 
Z kolei wchodzące w skład   
łatwo przyswajalne żelazo, 
pełni bardzo ważną rolę  
w produkcji czerwonych 
ciałek krwi oraz transportu-
je tlen do organizmu. Waż-
ną rolę odgrywają  także za-
warte w szpinaku witaminy, 
i tak witamina K wspomaga 
układ kostny oraz krzepnię-
cie krwi, witaminy z grupy 
B obniżają poziom choleste-
rolu we krwi a witamina E 
wpływa na opóźnienie pro-
cesów starzenia. Warto jed-

nak zaznaczyć, że roślina ta 
zawiera także kwas szcza-
wiowy, który może  powo-
dować tworzenie się kamicy 
szczawianowo-wapniowej 
i dlatego powinny unikać 
jego spożywania w nad-
miernych ilościach osoby 
z kamicą nerkową. Szcza-
wiany te utrudniają wyko-
rzystanie wapnia, w połą-
czeniu z nim tworzą trudno 
rozpuszczalne sole, czyli 
wpływają odwapniająco na 
organizm. Dlatego zalecane 
jest spożywanie tego wa-
rzywa w połączeniu z pro-
duktami bogatymi w wapń, 
czyli np. z jogurtem natu-
ralnym, jajkami czy serem. 
Warzywo to najlepiej spo-
żywać w postaci świeżej - 
młode delikatne listki w ca-

łości, natomiast duże liście 
po usunięciu łodyżek, a nie-
kiedy większych nerwów. 
Często jest on składnikiem 
smacznych i zdrowych sała-
tek w połączeniu z serami, 
np.: oscypkiem, parmeza-
nem, fetą czy pleśniowym. 
Dobrze komponuje się  
z owocami, np.: gruszkami, 
truskawkami, bananami, 
winogronami lub cytrusa-
mi. Przygotowaną sałatkę 
należy polać oliwą. Z li-
ści szpinaku sporządza się 
także sosy, kanapki, desery 
oraz farsz do pierogów, na-
leśników i tart z kruchego 
ciasta. Nadaje się również 
do mrożenia w postaci roz-
drobnionej lub w całości.
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Test: SsangYong Rexton 2.2 D 178KM

Wielki i egzotyczny
Czy to możliwe, by auto 

o długości prawie pięciu 
metrów i wysokości niemal 
dwóch, potrafiło pozostać 
niezauważone? Okazuje 
się, że tak, bo SsangYon-
ga Rextona, mimo długiej 
już obecności na polskim 
rynku, mało kto zna. Ko-
reańska marka znajduje  
w Polsce sympatyków, ale 
są oni głównie zaintereso-
wani mniejszymi SUVa-
mi – Korando i niedawną 
nowością – modelem Ti-
voli. Rexton wygląda przy 
tej parze jak senior rodu. 
To wielkie, mocne i trochę 
toporne auto z napędem 
na cztery koła. Najlepiej 
czuje się w swoim świecie, 
którym bez wątpienia są 
trudne warunki terenowe. 
Tam jest naprawdę świet-
ny. Ktoś jednak postanowił 
zabrać Rextona z naturalne-
go środowiska, wyposażyć  
w podgrzewane fotele i ka-
zać mu rywalizować z du-
żymi SUVami kupowanymi 
przez mieszczuchów, jak 
BMW X5 czy Volvo XC90. 
To chyba nie był zbyt dobry 
pomysł.

SsangYong Rexton, jak-
by go nie pozycjonować, 
pozostaje super-sprawną 

Nieszablonowy
Wielkie auto terenowe na ramie, aspirujące do bycia komfortowym miejskim SUVem. Pojazd, który przy-
ciąga wzrok przechodniów, choć stylistycznie jest archaiczny. Ma elektrycznie sterowane fotele, ale brak 
w nim komputera pokładowego.  SsangYong  Rexton to samochód pełen sprzeczności, w którym jednak 
można się zakochać.

terenówką, której praktycz-
nie nie da się „utopić”. Po-
jazd jest oparty na ramie, co  
w połączeniu z możliwo-
ścią manualnego załączenia 
trybu jazdy 4x4 i reduktora 
daje mu ogromną przewagę 
w stosunku do nowocze-
snych SUVów. Oczywiście 
w terenie. Niezależne za-
wieszenie wszystkich kół 
jest zestrojone tak sztywno 
(zwłaszcza z tyłu), że jazda 
po tylko odrobinę nierów-
nej, a twardej nawierzchni 
jest niezwykle niekomfor-
towa. Rexton podskakuje  
i bywa chwilami niestabil-
ny. Terenowa konstrukcja 
sprawia też, że autem cięż-
ko się manewruje. Na za-
krętach nadwozie Rextona 
przechyla się dość znacznie. 
W ruchu miejskim trzeba 
być stale skoncentrowanym, 
ze względu na gabaryty sa-
mochodu. Z drugiej strony, 
dzięki wysokiej pozycji za 
kierownicą mamy bardzo 
dobrą widoczność, a duże 
koła pozwalają na swobod-
ne pokonywanie krawężni-
ków.

Trochę Mercedesa  
w koreańskiej terenówce

Technicznie Rexton 
oparty jest na Mercedesie 
klasy M, poprzedniej gene-

racji. Jeśli się przyjrzymy, 
widać między tymi autami 
podobieństwo. Do niedaw-
na pod maską koreańskiego 
pojazdu można było zna-
leźć dwulitrowego diesla 
konstrukcji Mercedesa. Od 
2016 roku tę jednostkę za-
stąpił mocniejszy diesel 2.2 
D o mocy 178 KM i mak-
symalnym momencie obro-
towym 400 Nm. Nowością 
jest także automatyczna, 
siedmiostopniowa, klasycz-
na skrzynia biegów (z Mer-

cedesa). Wcześniej wybór 
automatu ograniczał się do 
skrzyni pięciostopniowej. 
Nowy układ napędowy ma 
być dużą zmianą na plus  
i chyba jest, bo podczas jaz-
dy nie można narzekać na 
brak mocy czy też powolną 
pracę skrzyni, a słyszałem 
takie opinie od osób, któ-
re testowały poprzednią 
wersję. Rzecz jasna pamię-
tając, że mamy do czynie-
nia z dwutonowym autem. 
Skrzynia posiada dwa tryby 

pracy – Winter i Summer, 
co jeszcze bardziej podkre-
śla terenowe przeznaczenie 
pojazdu. 

Rexton jest produkowa-
ny od 2013 roku, acz nawet 
w momencie premiery nie 
można było nazwać go no-
woczesnym autem. Aby tę 
przepaść, dzielącą go od no-
wych SUVów europejskich 

marek zniwelować, zaczęto 
montować w nim coraz wię-
cej wyposażenia, mającego 
wpływ na komfort. Nie 
wszystkie jednak nowinki 
techniczne da się „dołożyć” 
do już istniejącego auta. 
Mamy więc w SsangYongu 
np. tempomat, elektrycznie 
ustawiane i podgrzewane 
fotele i lusterka, czujniki 
parkowania, przyzwoity 
system audio z wejściem 
USB, a nie mamy np. kom-

putera pokładowego. Śred-
nie spalanie trzeba więc 
wyliczać tradycyjnymi me-
todami. Uzyskany przeze 
mnie rezultat nieco mnie 
zaskoczył – jeśli nie pomy-
liłem się w obliczeniach, 
średnie spalanie Rextona na 
mojej stałej trasie testowej 
wyniosło tylko 9,1 l na 100 
km. Tylko, gdyż większość 
testowanych terenówek 
oraz wszystkie pickupy, 
uzyskały w tym teście gor-
sze rezultaty.

Czy warto mieć Rextona?
Na miejscu SsangYonga 

zaprzestałbym prób pozy-
cjonowania Rextona jako 
komfortowego SUVa do 
miasta. Konkurencją dla 
BMW X5 to on nigdy nie 
będzie. Jest za to od nie-
mieckiego auta dużo spraw-
niejszy w terenie i właśnie 
ten atut pozwala mu się 
wyróżnić. Nie ma już dziś 
w ofertach producentów 
zbyt wielu tak dobrych tere-
nówek. Paradoksalnie nie-
co archaiczna konstrukcja 
Rextona jest tu jego atutem. 
Nie wszyscy ludzie, dyspo-
nujący kwotą ok. 150 tys. 
zł, bo tyle kosztuje to auto 
z topowym wyposażeniem, 
to mieszkańcy dużych 
miast. Na pewno jest w Pol-
sce kilku zamożnych ludzi, 
którzy lubią jazdę w terenie 
i mają gdzie ją uprawiać. 
SsangYong Rexton to żaden 
obciach. Po co przepłacać 
za starodawną konstrukcję 
Mercedesa G, skoro można 
mieć dużo taniej, równie 
szalone auto. To oczywiście 
przykład przejaskrawiony.

Witold Hańczka
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25 kwietnia policjanci 
z wydziału przestępczo-
ści gospodarczej i korupcji 
bełchatowskiej komendy 
otrzymali informację, że 
podczas licytacji komorni-
czej, która miała miejsce 
na terenie powiatu bełcha-
towskiego, nieznana osoba 
w zamian za 5.000 złotych 
zaproponowała odstąpienie 
od udziału w prowadzonej 
przez komornika licytacji. 
Działania dotyczyły ru-
chomości wartości około 
550.000 zł. Mężczyzna po 
otrzymaniu zapewnienia  
o otrzymaniu pieniędzy, 
poinformował komornika, 
że nie przystępuje do licy-

Bełchatów

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

tacji. W związku z brakiem 
innych oferentów, komor-
nik zakończył czynność. 
Jak się później okazało, 
oszust ponownie zażądał 
od licytowanego kwoty 
5.000 złotych. Wobec bra-
ku pieniędzy przełożono 
spotkanie przekazania go-
tówki na późniejszy termin.  
W sprawę zaangażowali się 
policjanci, zajmujący się 
zwalczaniem przestępczo-
ści gospodarczej. 27 kwiet-
nia namierzyli 64–letniego 
mieszkańca Kielc, który 
jadąc peugeotem berlingo 
wypatrywał licytowanego 
w umówionym wcześniej 
miejscu. Ostatecznie funk-

cjonariusze zatrzymali 
64-latka na terenie posesji 
pokrzywdzonego. Notowa-
ny przez policję mieszka-
niec Kielc, usłyszał zarzut 
usiłowania oszustwa. Poli-
cjanci pod nadzorem miej-
scowej prokuratury bada-
ją, czy podejrzany nie brał 
udziału w innych licyta-
cjach komorniczych, a tak-
że czy w tej sprawie nie ma 
innych pokrzywdzonych. 
Przestępstwo oszustwa za-
grożone jest karą do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Bełchatowscy policjanci 
zostali wezwani na miejsce 
kolizji drogowej, do której 
doszło na drodze gmin-
nej w miejscowości Łę-
kawa (gmina Bełchatów). 
54-letni kierowca hyunda-
ia wyjeżdżając z posesji, 
nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu i wyjechał na 
środek jezdni prosto w opla 
corsę. Po kolizji oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Samo-

Bełchatów

Chciał przekupić policjantów
Spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ jechał na po-
dwójnym gazie. W chwili zatrzymania, próbował wręczyć policjantom 200 zło-
tych łapówki.

chód pozostawił na terenie 
swojej posesji, a sam ukrył 
się w domu. Sprawca jed-
nak szybko trafił w ręce 
funkcjonariuszy. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało 
w jego organizmie ponad 
3 promile. Mężczyzna był 
już notowany przez policję. 
Ma sądowy zakaz kiero-
wania pojazdami. Chcąc 
uniknąć sprawy karnej za 
popełnione przestępstwa, 

usiłował wręczyć policjan-
tom 200 złotych łapówki  
w zamian za odstąpienie od 
czynności. Mężczyzna tra-
fił do policyjnego aresztu. 
Po wytrzeźwieniu usłyszy 
zarzuty. Przestępstwo usi-
łowania wręczenia korzyści 
majątkowej funkcjonariu-
szowi policji zagrożone jest 
karą do 10 lat pozbawienia 
wolności.

10 maja o godzinie 14.00 
dyżurny bełchatowskiej 
policji otrzymał informa-
cję o wypadku drogowym  
w miejscowości Dąbro-
wa Rusiecka. Na miejscu 
policjanci z komisariatu  
w Ruścu ustalili, że 23-la-
tek kierujący ciągnikiem 
rolniczym ursus z przy-
czepą potrącił, a następnie 
kołem przyczepy przeje-
chał 62-letniego mężczy-

Potrącił człowieka i ukrył się w stodole
Bełchatów

Zatrzymano pijanego 23-letniego traktorzystę, który przejechał 62-latka. 
Sprawca nie udzielił poszkodowanemu pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia  
i ukrywał się w stodole. 

znę. Sprawca odjechał, nie 
udzielając poszkodowane-
mu pomocy. Ranny 62-latek 
został przetransportowany 
helikopterem do szpitala  
w Łodzi. Policjanci rozpo-
częli poszukiwania sprawcy 
wypadku. 23-latka odnale-
ziono w stodole, należącej 
do jego sąsiada. Ukrywał 
się pod stertą szmat i koł-
der. Okazało się, że kieru-
jący ursusem miał ponad 3 

promile alkoholu w organi-
zmie. Odpowie za spowodo-
wanie wypadku drogowego 
w stanie nietrzeźwości. Za 
taki czyn grozi kara pozba-
wienia wolności do 12 lat. 
Mężczyzna odpowie rów-
nież za nieudzielenie pomo-
cy ofierze wypadku oraz za 
kierowanie traktorem bez 
uprawnień.

20 maja około 
godziny 1:40 dyżur-
ny bełchatowskiej 
komendy otrzymał 
telefoniczne zgło-
szenie o zaginięciu 
85-letniego męż-
czyzny, cierpiącego 
na zaniki pamięci.  
O całej sytuacji po-
wiadomiła córka 
85-latka. Oświad-
czyła, że około godz. 
20:00 ojciec wyko-
rzystał nieuwagę do-
mowników i niepo-
strzeżenie wyszedł  
z domu. Prowadzone 
przez rodzinę poszu-
kiwania nie przynio-
sły rezultatu. Rozpo-
częto poszukiwania, 
w których uczestniczyło 24 
policjantów, 18 strażaków 
oraz pies tropiący z prze-
wodnikiem. Sprawdzano 
pobliskie domostwa, rozpy-
tywano mieszkańców. Prze-
czesywano pobliskie lasy 
i dukty leśne. Po sześciu 
godzinach intensywnych 
działań, o godzinie 8:00 
odnaleziono mężczyznę. 
85-latek siedział skulony w 

Dwójka zaginionych
Bełchatów

W poszukiwaniach zaginionego 85-latka uczestniczyło 24 policjantów, 18 
strażaków oraz pies tropiący z przewodnikiem. Na szczęście mężczyznę uda-
ło się odnaleźć. Po tym incydencie, miało miejsce kolejne zaginięcie. Tym 
razem poszukiwano 75-latki. 

krzakach. W stanie nieza-
grażającym życiu i zdrowiu 
trafił do swojego domu. 

Niespełna cztery go-
dziny później, do zelow-
skiego komisariatu zgłosił 
się 77-letni mieszkaniec 
Zelowa, który poinformo-
wał o zaginięciu małżonki, 
cierpiącej na zaniki pamię-
ci. 20 maja małżonkowie 
przebywali razem na te-
renie ogródków działko-
wych przy ulicy Dzielnej 

w Zelowie. Około godziny 
10:30 mężczyzna zauważył 
nieobecność swojej żony, 
która z terenu działki odje-
chała rowerem. Policjanci 
rozpoczęli poszukiwania. 
O godzinie 12:30  na drodze 
wojewódzkiej 483 odnaleźli 
zaginioną. Jechała w kie-
runku Szczercowa. 75-latka 
szczęśliwie wróciła do ro-
dziny.
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Bliźnięta 21.05–21.06
Sukces w za-

sięgu ręki, a to 
dzięki korzyst-
nemu wpływowi 

planet. Warto tę szansę wyko-
rzystać i   zdecydować się na 
pewne zmiany zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i osobi-
stym. Także w sferze   finan-
sowej odczuwalna wyraźna 
poprawa. Wolny czas spędzaj 
na czynnym wypoczynku i 
świeżym powietrzu.

Rak 22.06–22.07
W najbliższym 

czasie z wynikiem 
satysfakcjonują-
cym cię, pozała-

twiasz zaległe sprawy, które 
nie dawały ci spokoju. Ode-
tchniesz wreszcie pełną pier-
sią i poczujesz wyraźną ulgę. 
Ten dobry nastrój udzieli się 
także twoim najbliższym.

Lew 23.07–23.08
Nie podejmuj się 

raczej nowatorskich 
przedsięwzięć, bo 
możesz na tym 

dużo stracić. Jak zwykle na 
brak zajęć nie możesz narze-
kać. Na horyzoncie nowa in-

teresująca znajomość, która 
zagości na dłużej w twoim 
sercu.

   

Panna 24.08–23.09
Pamiętaj, że 

zaangażowanie, 
wytrwałość i sys-
tematyczność są 

niezbędne do uzyskania 
każdego sukcesu. Jednak nie 
kosztem zdrowia i dobrych 
relacji z rodziną. Wspólny 
wyjazd nad wodę z pewno-
ścią, dobrze ci zrobi.

 

Waga 24.09-23.10
Staraj się w swo-

im postępowaniu 
być stanowczym  
i ufać swojemu do-

świadczeniu oraz z reguły 
niezawodnej intuicji. Zwol-
nij tempo życia chociażby 
dla zdrowia, które ostatnio 
trochę ci szwankuje. Popra-
wią się twoje relacje z naj-
bliższymi.   

 

Skorpion 24.10–22.11  
N a d r a b i a n i e 

zawodowych za-
ległości pochłonie 
cię bez reszty. Dasz 

sobie jednak ze wszystkim 
radę. Działaj rozważnie  

i bez zbędnego pośpiechu. 
Niezapowiedziana wizyta 
kogoś z rodziny, sprawi ci 
dużą przyjemność.  

 

Strzelec 23.11–21.12
To nie jest od-

powiednia pora 
na narzekanie, bo 

jak wiadomo, każdy jest ko-
walem swego losu. Należy 
zabrać się na serio do pra-
cy i próbować odmienić złą 
passę. Rodzina jak zwykle 
na ciebie liczy.

  

Koziorożec 22.12–20.01
Nie zaniedbuj 

realizacji wcze-
śniej podjętych 
zobowiązań zawo-

dowych. Nie warto ich od-
kładać na później, bo robią 
się wówczas zaległości. To 
odpowiedni czas na podre-
perowanie swojej reputacji. 
Spotkanie rodzinne to do-
bry pomysł.

 

Wodnik 21.01–19.02
Po d e jmują c 

ważne decyzje, 
bierz pod uwagę 
wszystkie argu-

menty za i przeciw. Nic nie 
rób pochopnie i unikaj ry-
zyka, a nie wpadniesz w fi-
nansową pułapkę. Warto za-
wsze posłuchać porad osób 

życiowo doświadczonych.  
    

Ryby 20.02–20.03
Dobra passa 

przed tobą. Z suk-
cesem załatwisz 
wszelkie sprawy 

urzędowe. Pojawi się także 
szansa dopływu większej 
gotówki na konto. Pora roku 
wyjątkowo sprzyja spotka-
niom towarzyskim na ło-
nie natury, więc korzystaj  
z tych przyjemności.

 

Baran 21.03–20.04
Energia będzie 

cię rozpierać. Wy-
każesz się dużą 
p o m y s ł o wo ś c i ą  

i odwagą w podejmowaniu 
trudnych decyzji. Przełoży 
się to na korzyści finanso-
we, więc warto „co nieco” 
odłożyć na trudne czasy.  
W życiu rodzinnym zapa-
nuje spokój i harmonia.  

Byk 21.04–20.05
Po dłuższym 

wypoczynku od-
czujesz więcej 
pewności siebie. 

Twoje plany zawodowe 
będą wyjątkowo kreatywne 
i zapewne przyniosą ocze-
kiwane efekty. W życiu ro-
dzinnym spokój.

 Wróżka Amanda

Humor
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Jasiu grał na dworze w piłkę i zdarzył się mały  
wypadek. Chłopiec wrócił do domu i mówi:

- Mamo, wybiłem okno sąsiadowi.
- I co powiedział? - pyta mama.

- A mam ominąć wszystkie przekleństwa?
- Tak.

- To w sumie nic nie powiedział.
  

Rozmowa małżeńska.
- Kochanie, koledzy z biura powiedzieli, że mam  

bardzo zgrabne nogi.
- Naprawdę? A nie wspomnieli nic o wielkiej dupie?

- Nie, o tobie nie rozmawialiśmy.
  

W basenie, przy szpitalu dla wariatów, topi się jeden  
z pacjentów.

Na ratunek skoczył mu drugi i go uratował. Po tym 
całym wydarzeniu bohaterski pacjent jest wezwany do 

lekarza.
- Pana postawa świadczy o tym, że jest pan już całko-

wicie zdrowy i może pan wracać do domu. Mam jednak 
smutną wiadomość: ten człowiek, któremu uratował pan 

życie, powiesił się w łazience.
Na to pacjent dumnie:

- To ja go tam powiesiłem, żeby wysechł.
  

Spotyka się dwóch kolegów jeden jest wyraźnie smut-
ny drugi pyta go:

- Dlaczego jesteś smutny?
- No wiesz porwali mi teściową i żądają okupu.
- Zaraz, zaraz teściową? To czym się martwisz?

- Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu, to ją sklonują.

Humor
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znany z
"Nany"
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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 14.06. 2016 w godz. 9-16: 
05-825 Książenice, ul. Cichociemnych


