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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, 
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„Nasz cel to instytucja 
przyjazna beneficjentowi”
O wsparciu dla rolników oraz zmianach w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, rozmawialiśmy z Pawłem Jegierem, nowym dyrektorem 
ARiMR w Łodzi.

Ostatni 
dzień urzędowania
Janusz Wojciechowski wybrany został do Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego. W związku z tym 6 maja wygasł jego mandat poselski. W tym 
też dniu po raz ostatni w roli eurodeputowanego pełnił dyżur w swoim Biurze 
Poselskim w Rawie Mazowieckiej. Skorzystaliśmy z okazji do zadania kilku 
pytań.

Dosłownie na dniach 
rozpoczną się prace pro-
jektowe związane z bu-

Tomaszów Mazowiecki

Hala lodowa
Firma Rosa-Bud wygrała przetarg na zaprojektowanie hali lodowej w To-
maszowie Mazowieckim. 11 maja br. władze miasta podpisały z wykonawcą 
umowę na budowę hali.

dową pierwszej w Polsce 
wielofunkcyjnej Hali Lo-
dowej, która powstanie  

w Tomaszowie. 

Szerzej str. 8

Szerzej str. 9

Szerzej str. 2

Bełchatów
Zmiany personalne 
w bełchatowskich urzędach
Maj to miesiąc zmian w bełchatowskich urzędach. Grzegorz Gryczka został 
odwołany z funkcji wicestarosty, Krzysztof Jewgiejuk sam zrezygnował ze 
stanowiska wiceprzewodniczącego rady powiatu, a Agnieszka Wysocka, do-
tychczasowa wiceprezydent Bełchatowa, teraz obejmie funkcję kierowniczą 
w departamencie komunikacji PGE GiEK S.A.

Szerzej str. 5
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Dosłownie na dniach 

rozpoczną się prace pro-
jektowe związane z bu-
dową pierwszej w Polsce 
wielofunkcyjnej Hali Lo-
dowej, która powstanie  
w Tomaszowie. 11 maja br. 
została podpisana umowa 
z wykonawcą, firmą Rosa-
-Bud. Podpisali ją Ryszard 
Stompór, dyrektor firmy 
Rosa-Bud, Marcin Wit-
ko, prezydent Tomaszowa 
Mazowieckiego i Tomasz 
Jurek, zastępca prezydenta 
miasta

Następnego dnia, ze-
spół projektowy spotkał 
się w urzędzie miasta by 
omówić pierwsze sprawy 
związane z realizacją tej 

Tomaszów Mazowiecki

Hala lodowa
Firma Rosa-Bud wygrała przetarg na zaprojektowanie hali lodowej w To-
maszowie Mazowieckim. 11 maja br. władze miasta podpisały z wykonawcą 
umowę na budowę hali.

inwestycji. W ciągu kilku 
tygodni poznamy projekt 
obiektu.

W obiekcie kubatu-
rowym mają znaleźć się: 
lodowisko wewnętrzne, 
boisko wewnętrzne wie-
lofunkcyjne, korty teni-
sowe, trybuny stałe i try-
buny rozkładane. Obiekt 
będzie przystosowany do 
organizowania zawodów 
sportowych łyżwiarstwa 
szybkiego rangi krajowej 
i międzynarodowej (Mi-
strzostwa Polski, Puchar 
Świata, Mistrzostwa Eu-
ropy i Świata). Będzie 
również spełniał wymogi 
związane z organizacją 
koncertów czy wystaw.  

W okresie zimowym or-
ganizowane będą ślizgaw-
ki ogólnodostępne oraz 
inne imprezy sportowe. 
Tor lodowy pozostanie  
w obecnym miejscu, a tak-
że wykorzystana zostanie 
istniejąca maszynownia. 
Hala będzie mogła pomie-
ścić około 10 tys. widzów.

Wartość inwestycji 
opiewa na kwotę ponad 
47 mln zł. Przypomnij-
my, że projekt znalazł się  
w programie inwestycji 
strategicznych Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 
Planowany termin zakoń-
czenia budowy to wiosna 
2017 roku.

ŁOŻYSKA
ORINGI SIMERINGI=

 PASY SEGERY SMARY= =

tel. 504 216 951
tel. 884 994 901

b2b.rombor.com.pl
belchatow@rombor.com.pl

ul. Wojska Polskiego 5G, 
97-400 Bełchatów

Zapraszamy:
pn-pt 8-17, sob 8-14

32-letni mieszkaniec 
Bełchatowa chce pobić re-
kord Guinessa w najdalszej 
podróży skuterem o pojem-
ności do 50cc. Rekord, któ-
ry dotychczas ustanowiono 
wynosi 14 441 km. Piotr 
Głowacki planuje jednak 
ten wynik pokonać i prze-
jechać minimum 33 tys. 
km. Podróż rozpocznie 20 
maja. Skuterem, nazwanym 
„Papak” będzie przemiesz-
czał się przez wyznaczo-
ną trasę: Ukrainę, Krym, 
Rosję, Gruzję, Armenię, 
jeżeli będzie to możliwe, 
także przez Iran, następnie 
Azerbejdżan, Uzbiekistan, 
Kirgistan. Bełchatowianin 
przypuszcza, że w lipcu po-
winien dotrzeć do Kazach-
stanu. Pozostanie jeszcze 
Rosja, Mongolia i w koń-
cu Władywostok. Stamtąd 
statkiem planuje dostać się 
do Magadanu nad Morzem 
Ochockim. W drodze po-
wrotnej przejedzie całą Ro-
sję, następnie Litwę, Łotwę 
i Estonię.

„Papkiem” porusza się 
z prędkością 50-60 km na 
godzinę. W tym tempie ob-
jechał już 40 państw. Prze-
jechał na skuterze Europę i 
Azję. Swoją przygodę roz-
począł 10 lat temu, kiedy 
pożyczył od kolegi rower i 
postanowił jechać nim nad 

Bełchatów

Przejedzie skuterem 
35 tys. kilometrów
Bełchatowianin, Piotr Głowacki wyrusza skuterem w podróż do Mongolii i 
Władywostoku. Chce tym samym pobić rekord Guinessa. Ekstremalny po-
dróżnik ma do pokonania 35 tysięcy kilometrów. 

morze. Podróż trwała 4 dni. 
Wrócił już pociągiem. Za 
rok kolejna wyprawa – tym 
razem skuterem i do Grecji. 
Pokonał wtedy 7 tysięcy 
kilometrów. Następnym ce-
lem do zdobycia był Egipt. 
Piotr Głowacki na tych 
podróżach nie poprzestał. 
Skuterem zwiedził jeszcze 
Rosję, Sankt Petersburg i 
wszystkie kraje skandynaw-
skie. Łącznie 13 tysięcy ki-
lometrów. 

IT 
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KREDYT
z małą ratą

bezBIK

Dobierzemy do Twoich potrzeb!
Formalności załatwimy za Ciebie!

elastyczny okres spłaty • NA DOWOLNY CEL
również z małym dochodem • bez ograniczeń wieku

MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT

Piotrków Trybunalski: Toruńska 2
tel. 44 618 12 45, 44 618 12 46

czynne:
pon. - pt.

w godz. 9-17

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

REKLAMA E075000086A

Kompleks Opiekuńczy u Stępniów
Renata Chwaścińska

Kozia Wola 95, 26-220 Stąporków
tel. 692-168-409

Województwo świętokrzyskie
www.ustepniow.pl

e-mail: ustepniow@gmail.com

Miejsce stworzone z myślą o osobach starszych,  
zapewnieniu im spokojnej, bezpiecznej, godnej i szczęśliwej starości.

Kompleks Opiekuńczy u Stępniów oferuje:
U Pobyty stałe, czasowe lub dzienne
U Całodobową opiekę wykwalifikowanych 

pielęgniarek oraz opiekunek 
z długoletnim stażem

U Ciepłą rodzinną atmosferę
U Pokoje 1-,2- i 3-osobowe z łazienkami 

wyposażonymi w urządzenia ułatwiające 
poruszanie się osobom nie w pełni 
sprawnym, system przywoławczy, TV, 
internet

U Całodzienne wyżywienie, również 
dietetyczne, zgodnie z zaleceniami 
lekarza

U Wizyty lekarza internisty na stałe 
współpracującego z placówką oraz 
konsultacje lekarzy specjalistów

U Utrzymanie czystości otoczenia 
i osobistej, pralnia dla potrzeb osobistych 
z suszarnią

U Opiekę duszpasterską
U Obiekt bez barier architektonicznych 

(trakty komunikacyjne, podjazdy, uchwyty, 
winda, wymiarowe drzwi, brak progów 
wg norm przewidzianych dla osób 
niepełnosprawnych)

U Jadalnia, przestrzenne korytarze i hole, 
pokój dzienny, gościnny, gabinet lekarski 
i zabiegowy, salę rehabilitacyjną, parking 
dla odwiedzających

U Całodobowy monitoring obiektu
U Łatwy dojazd i brak ograniczeń 

w odwiedzinach rodzin

Projektem objęte zosta-
ły: Szkoła Podstawowa Nr 
1 im. Jana Pawła II w Sule-
jowie, Szkoła Podstawowa 
w Przygłowie, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła 
II w Witowie, Gimnazjum 
w Sulejowie, Gimnazjum 
w Przygłowie z siedzi-
bą we Włodzimierzowie. 
Okres realizacji projektu: 
01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

W ramach projektu 
uczniowie będą kształtować 
i rozwijać swoje kompeten-
cje kluczowe niezbędne na 
rynku pracy, kompetencje 
w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, jak rów-
nież kompetencje cyfrowe. 
Działania projektowe obej-
mą indywidualizację pracy 
z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
oraz wsparcie ucznia młod-
szego. W szkołach ucznio-
wie będą uczestniczyć  
w zajęciach wyrównaw-
czych z języka polskiego, 

Sulejów

Projekt 
„Uczę się 
i nauczam” 
dofinansowany

języka angielskiego, języka 
niemieckiego, matematyki, 
fizyki, chemii, geografii  
i biologii. 

Uczniowie uzdolnie-
ni z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych i informa-
tycznych będą rozwijać 
swoje zainteresowania na 
dodatkowych zajęciach. 
W ramach projektu dopo-
sażone zostaną pracownie 
szkolne w narzędzia do 
nauczania przedmiotów 
przyrodniczych. Szko-
ły objęte wsparciem będą 
korzystały z technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych w ramach zakupu 
nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych oraz narzędzi 
TIK niezbędnych do reali-
zacji programów nauczania. 
Wsparciem objęci zostaną 
również nauczyciele, którzy 
w ramach projektu będą do-
skonalić swoje umiejętności 
i kompetencje zawodowe.

Gmina Sulejów otrzymała dofinansowanie  do pro-
jektu pn. „Uczę się i nauczam - wsparcie uczniów  
i nauczycieli szkół publicznych w Gminie Sulejów” 
w ramach konkursu RPO WŁ, Oś Priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 
XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 
Kształcenie ogólne. Wartość projektu ogółem wy-
nosi 798 906,03 zł, w tym kwota dofinansowania 
741 809,33 zł.

Celem pikniku było 
wspólne spędzenie w ak-
tywny sposób i na świe-
żym powietrzu popołudnia  
z rodziną. Tego dnia, prze-
widziane były m.in. nastę-
pujące atrakcje: spływ rzeką 
Rawką, mostek linowy, tor 
sprawnościowy, wilczkowa 
kraina zabaw, malowanie na 
polanie, malowanie twarzy, 
łamigłówki i inne. Z kolei 
Biblioteka Pedagogiczna na 
pikniku promowała czytel-
nictwo wśród małych i du-
żych mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej. Na ten dzień 
Biblioteka Pedagogiczna 

Rawa Mazowiecka

Bernardynki Rawskie
15 maja 2016 r. w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej odbył się IX Piknik Rodzinny „Bernardynki 
Rawskie”

przygotowała moc atrakcji. 
Jedną z nich były "Zabawy 
dla małych i dużych, któ-

rych celem była integracja 
dzieci z rodzicami poprzez 
wspólną zabawę. Dzieci 

miały także możliwość wy-
konania prezentów z okazji 
zbliżającego się Dnia Matki 
i Ojca. Mimo zmiennej po-
gody wszyscy świetnie się 
bawili.

Organizatorem pikni-
ku było Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza” Federacja Skau-
tingu Europejskiego – Hu-
fiec Rawski, a współor-
ganizatorami:  Biblioteka 
Pedagogiczna, Biblioteka 
Dziecięca, Świetlica Środo-
wiskowa, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna.

REKLAMA
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Był to XXV Memoriał 
Barbary i Andrzeja Osa-
dzińskich - jedna z wielu 
tegorocznych imprez jeź-
dzieckich w Stadzie Ogie-
rów w Bogusławicach.

Pierwsza odsłona Pol-
skiej Ligi Jeździeckiej 
zakończyła się sukcesem 
Andreia Shalohina (FKJ 
Zbyszko), który zdobył 
nagrodę Grand Prix zawo-

dów. Puchar Burmistrza 
Wolborza Andrzeja Jarosa 
wywalczył Dawid Skiba 
(Agro-Handel Śrem). Wśród 
nagrodzonych jeźdźców 
pojawiła się również repre-
zentantka Stada Ogierów w 
Bogusławicach – Adrianna 
Ostrowska, która zdobyła 
3. miejsce w Rundzie Brą-
zowej.

Delegacja składająca się 

Bogusławice

Jeździecki 
Memoriał
Jak co roku, w majówkę w Bogusławicach odbyły 
się zawody jeździeckie.

z głównego sędziego za-
wodów Barbarę Kaźmier-
czak, byłego wicepremiera 
Romana Jagielińskiego, 
właściciela Stada Ogierów 
w Bogusławicach Jacka 
Ostrowskiego oraz Burmi-
strza Wolborza Andrzeja 
Jarosa złożyła także kwiaty 
na grobie Barbary i Andrze-
ja Osadzińskich.

Bogusławicki Memo-

riał należy do jednych  
z najbardziej prestiżowych 
zawodów w kraju, będąc 
jednocześnie pierwszymi 
ogólnopolskimi zawodami 
w skokach przez przeszko-
dy rozgrywanymi na świe-
żym powietrzu.

Źródło Urząd Miejski w 
Wolborzu

SolkKzow

REKLAMA

Czytaj on-line!
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18 maja o godzinie 17:25 
policjanci Oddziału Pre-
wencji w Łodzi patrolując 
ulicę Jałowcową w Toma-
szowie Mazowieckim, za-
uważyli trzy osoby, które 
podtrzymywały wiszącego 
mężczyznę. Policjanci zdję-

Tomaszów Mazowiecki

Chciał popełnić 
samobójstwo
W ostatniej chwili funkcjonariusze dotarli do de-
sperata, chcącego odebrać sobie życie. Mężczy-
zna miał już zaciśniętą pętlę wisielczą. Przypadko-
we osoby udzieliły mu pierwszej pomocy.

li mu z szyi założoną pętlę 
i wezwali pogotowie. 39–
letniego mieszkańca Skier-
niewic przewieziono do 
szpitala. Znajdował się pod 
wpływem alkoholu. Swoje 
zachowanie tłumaczył pro-
blemami osobistymi.

13 maja Grzegorz 
Gryczka został odwoła-
ny z funkcji wicestarosty 
bełchatowskiego. Na sesji 
rady powiatu zarządzono 
tajne głosowanie. Za odwo-
łaniem Grzegorza Gryczki 
oddano 17 głosów, 4 gło-
sy były przeciw a 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 
Nowy wicestarosta zostanie 

Bełchatów
Zmiany personalne 
w bełchatowskich urzędach
Maj to miesiąc zmian w bełchatowskich urzędach. Grzegorz Gryczka został odwołany z funkcji wice-
starosty, Krzysztof Jewgiejuk sam zrezygnował ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady powiatu,  
a Agnieszka Wysocka, dotychczasowa wiceprezydent Bełchatowa, teraz obejmie funkcję kierowniczą  
w departamencie komunikacji PGE GiEK S.A.

powołany na najbliższej se-
sji, 24 maja. Powołać będzie 
trzeba także wiceprzewod-
niczącego rady. Krzysztof 
Jewgiejuk, który dotych-
czas zajmował to stanowi-
sko, złożył rezygnację, idąc 
w ślad za odwołaniem wice-
starosty.

Zmiany nastąpiły także 
w bełchatowskim magistra-

cie. Agnieszka Wysocka nie 
będzie już pełniła funkcji 
wiceprezydent Bełchato-
wa. Złożyła rezygnację  
z zajmowanego stanowiska. 
Decyzja ta spowodowa-
na była propozycją, którą 
otrzymała ze strony koncer-
nu PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna 
S.A. Propozycja dotyczyła 

objęcia funkcji dyrektora 
departamentu komunikacji. 
Agnieszka Wysocka jako 
wiceprezydent odpowiadała 
za sprawy oświaty, kultury 
i zdrowia. Jeszcze nie wia-
domo, kto przejmie teraz jej 
obowiązki.

IT

18 maja br. tradycyjnym 
„puszczeniem bączka” wi-
ceprezydent Adam Karzew-
nik oficjalnie rozpoczął 
osiemnasty Międzynarodo-
wy Festiwal Sztuki „Inte-
rakcje”.

- Tegoroczne „Interak-
cje” uważam za otwar-
te – dodał Stanisław Piotr 
Gajda, dyrektor Ośrodka 
Działań Artsytycznych i 
„sztuka żywa” po raz kolej-
ny zawładnęła Piotrkowem 
Trybunalskim.

Przed kilka dni w try-
bunalskim grodzie można 
było zobaczyć artystyczne 
prezentacje. Artystów moż-
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Piotrków Trybunalski

Interakcje
W Piotrkowie Trybunalskim w dniach 18-20 maja 
br. odbywał się XVIII Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki „Interakcje”.

na było spotkać w galeriach 
artystycznych oraz w ga-
lerii Focus Mall. Podczas 
tegorocznych „Interakcji” 
oprócz polskich artystów 

zobaczymy przedstawi-
cieli „sztuki żywej” m.in.  
z Niemiec, Holandii, An-
glii, Szwajcarii, Kanady i 
Islandii.

 - Organizuję fe-
stiwale i wydarzenia arty-
styczne, ale przedstawiam 
się świadomie jako artysta 

performance. Sztuka per-
formance podejmuje me-
diacje między konceptem, 
indywidualnością artysty 
i kontekstem w którym 

jest osadzony. Wszytko 
to dzieje się na żywo, na 
oczach widzów. Można by 
te działania nazwać “eks-
tremalnym realizmem” 
- podkreślił Tomasz Szra-
ma, kurator XVIII edycji 
festiwalu. - Rezygnując  
z obłudy intelektualnej,  
z teorii doczepionej na uży-
tek aplikacji, chciałbym po-
stawić na to co w sztuce per-
formance jest najcenniejsze: 
szczerość, bezpośredniość, 
otwartą formę i wolność 
wypowiedzi artystycznej,  
a nawet na możliwą porażkę 
bezkompromisowo rozli-
czaną przez odbiorców.

Organizatorem Inte-
rakcji jest Stowarzyszenie 
Działań Artystycznych 
Galeria OFF w Piotrkowie 
Trybunalskim.

TEL. +48 512 571 124

REKLAMA
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Piątek 27 maja, godz. 17.00 – otwarcie pokazu haftowanej kopii obrazu Jana Matejki 
„Jan Sobieski pod Wiedniem” - sala widowiskowa  

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74

Sobota 28 maja (stadion gminny, Kleszczów, ul. Sportowa 3)
 18.00 - otwarcie XIX DNI KLESZCZOWA
 18.03 - widowisko „Marionetki - światowe gwiazdy muzyki”
 19.00 - koncert Damiana Syjonfama z zespołem
 20.15 - występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
 21.00 - gwiazda wieczoru - zespół PERFECT
 22.15-24.00 - dyskoteka prowadzona przez DJ-a

Niedziela 29 maja (stadion gminny, Kleszczów, ul. Sportowa 3)
 16.00 - pokazy artystyczne dzieci i młodzieży z kół zainteresowań Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie
 17.00 - spektakl dla dzieci „Tymoteusz Majsterklepka” w wykonaniu Zdro-

jowego Teatru Animacji z Jeleniej Góry
 18.00 - wręczanie nagród laureatom „VII Dyktanda Kleszczowskiego” oraz 

turnieju o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
 18.10 - pokaz podnoszenia ciężarów, przygotowany przez LKS Omega 

Kleszczów
 18.30 - koncert grupy Deck Over
 20.00 - występ koła wokalnego GOK w Kleszczowie - „Wspomnienia o 

Annie Jantar”
 20.30 - koncert zespołu Piękni i Młodzi
 21.35 - gwiazda wieczoru - grupa LemON

Imprezy towarzyszące
 24-29 maja - wystawa haftowanej kopii obrazu „Jan Sobieski pod Wied-

niem” (GOK Kleszczów)
 24-29 maja - wystawa prac z II edycji warsztatów tkactwa artystycznego 

(GOK Kleszczów) 
 28 maja od godz. 9.00 - piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kleszczów 

(boisko w Żłobnicy)
 28 i 29 maja - Kino „7D”, plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi (sta-

dion w Kleszczowie)
 29 maja - „Aeropiknik” w wykonaniu Mościckiego Klubu Balonowego - 

prezentacja szybowca, modeli i makiet samolotów, nauka pilotażu dronem, symu-
latory lotu balonem i szybowcem, pokazy lotu latawców (stadion w Kleszczowie).

ZAPRASZAMY!

Bełchatowska społecz-
ność programu „Profilakty-
ka a Ty" - studenci i kadra 
bełchatowskiego Wydziału 
Społecznej Akademii Nauk 
oraz Akademii Profilaktyki 
SAN, uczniowie szkół śred-
nich i gimnazjów z powiatu 
bełchatowskiego oraz pro-
filaktycy bełchatowskich 
służb mundurowych za-
praszają do udziału w hap-
peningu profilaktycznym 
„Zryw Wolnych Serc”.

Akcja odbędzie się 1 
czerwca 2016 roku w auli 

Bełchatów

Zryw Wolnych Serc
1 czerwca 2016 roku odbędzie się happening profi-
laktyczny „Zryw Wolnych Serc”.

Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych numer 3 w Beł-
chatowie oraz na szkolnym 
placu apelowym przy ulicy 
Czaplinieckiej 96. Roz-
poczęcie o godzinie 9.30  
w auli szkolnej. W progra-
mie m.in. warsztaty profi-
laktyczne „Bilet do uzależ-
nienia", prowadzone przez 
prof. Mariusza Jędrzejko, 
panel dyskusyjny, warsz-
taty dla dyrektorów szkół 
i pedagogów, instruktaż  
w udzielaniu pomocy 
przedmedycznej, symulacja 

kierowania pojazdem po 
zażyciu alkoholu i narkoty-
ków z użyciem tzw. alko-
gogli i narkogogli. Ponadto 
podczas trwania pikniku 
bełchatowscy policjanci 
nieodpłatnie znakować 
będą zainteresowanym ro-
wery. W trakcie wydarze-
nia, punktualnie o godzinie 
12.00, przedstawiciele beł-
chatowskiej młodzieży od-
czytają apel „Wolnych Serc" 
- o życie wolne od uzależ-
nień, przemocy i obojętno-
ści na drugiego człowieka. 
A na zakończenie nastąpi 
uwolnienie kolorowych ba-
lonów „Balony do nieba”.

Jest wiele powodów, 
dla których warto wy-
brać Studium Aktorskie. 
Najistotniejsze jest to, 
że zajęcia odbywają się  
w szkole z wieloletnim do-
świadczeniem, tradycjami, 
wymiernymi sukcesami, 
kameralnej, stawiającej na 
indywidualne kształcenie.

Studium Aktorskie przy 
Wydziale Filmu i Fotografii 
obejmuje:

- Studium dzienne - 3 
letnie, zakończone przed-
stawieniem dyplomowym. 
Dyplom studium aktorskie-
go przy Wyższej Szkole 
Sztuki i Projektowania - 
upoważnia do zdawania eg-
zaminu eksternistycznego 
dla aktorów przed komisją 

Łódź
Studium Aktorskie 
przy Wydziale Filmu 
i Fotografii WSSiP w Łodzi
Ruszyły zapisy do Studium Aktorskiego przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyż-
szej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. 

ZASP i otrzymania tytułu 
dyplomowanego aktora. 

- Studium zaoczne  
w systemie weekendowym - 
3 letnie, 2 razy w miesiącu - 
w soboty i niedziele w godz. 
10.00-19.00 (36 godzin mie-
sięcznie).

- Warsztaty aktorskie  
a) przygotowujące do eg-
zaminów do Szkół Te-
atralnych, Filmowych  
i innych Artystycznych 
a także do pracy w Ra-
diu i Telewizji, castin-
gów do filmów i reklam.  
b) dla ludzi biznesu i dzien-
nikarzy (uczące panowania 
nad tremą, autoprezenta-
cji, korzystania z mikrofo-
nu i kamery podczas wy-
stąpień publicznych). 

Zajęcia aktorskie są prowa-
dzone przez współpracują-
cych ze Studium Aktorskim 
- Kamilę Sammler i Ryszar-
da Kotysa - aktorów z dłu-
goletnim doświadczeniem 
pracy w teatrze (z zastoso-
waniem różnych technik  
i środków wyrazu), filmie  
i telewizji.  

Równolegle do zajęć  
w Studium, słuchacze mogą 
podjąć dodatkowe, pełne 
studia z reżyserii filmo-
wej lub fotografii oraz ko-
stiumologii w Katedrze Re-
alizacji Obrazu Filmowego, 
Telewizyjnego i Fotogra-
ficznego. 

Szczegółowe 
informacje i zapisy: 
Dziekanat: 
tel. 42 678-05-50
42 678-26-71
42 678-25-89
dziekanat@wssip.edu.pl 
http://www.wssip.edu.

p l /s t u d i u m - a k t o r s k i e .
php?m=6

Zachęcamy Panstwa do 
zapoznania się z szeroką 
ofertą kierunków w WSSiP 
na ten rok!

www.wssip.edu.pl

20 maja dwa nowocze-
sne autobusy będą obsługi-
wały linie 0 i 1 w Radom-
sku. Są to pojazdy używane, 
10-letnie, ale wyposażone w 
klimatyzację, wi-fi, a także 
porty USB. MPK zapłaciło 
za nie 200 tys. złotych. Do 
końca roku prawdopodob-
nie jeszcze 3 lub 4 autobusy 
będą musiały być zastąpio-
ne innymi. Mogą nie przejść 
przeglądów technicznych. 
Z 38 autobusów, w ciągu 
dwóch miesięcy 7 zostało 
zezłomowanych. W lip-
cu zostanie rozstrzygnięty 
konkurs na zakup nowych 
autobusów niskopodłogo-
wych z dofinansowaniem w 
wysokości 85 proc. z środ-
ków unijnych. MPK zło-

Radomsko

Nowoczesne autobusy
Na ulice Radomska wkrótce wyjadą dwa nowoczesne, niedawno zakupione 
autobusy. Posiadają, klimatyzację, wi-fi oraz porty USB.

żyło wniosek na zakup 12 
autobusów. Jeżeli na ten cel 
uda się pozyskać pieniądze, 
pojazdy zakupione zostaną 
w ciągu trzech lat. Na tych 
działaniach nie poprzesta-
ną. W okresie jesienno – zi-
mowym spółka dodatkowo 

będzie składać wniosek na 
zakup kolejnych 4 lub 5 au-
tobusów hybrydowych wraz 
z infrastrukturą przystan-
kową, uwzględniając chod-
niki i ścieżki rowerowe. 

IT
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy firmowe
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Od niedawna jest Pan  
dyrektorem łódzkiego od-
działu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Wcześniej pia-
stował Pan wiele ważnych 
funkcji, m.in. był Pan wi-
ceprezydentem Zduńskiej 
Woli. Czy dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe 
jest pomocne w pełnionej 
obecnie przez Pana funk-
cji?

Jestem przekonany, że 
moje dotychczasowe do-
świadczenie i wykształ-
cenie  okażą się pomocne  
w pełnieniu funkcji Dyrek-
tora ŁOR ARiMR, w szcze-
gólności  doświadczenie 
samorządowe oraz sześcio-
letni okres pracy w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa.   

W swoim życiu osobi-
stym i zawodowym zawsze 
stawiałem na ludzi, dlatego 
najbardziej zależy mi na  
dobrej współpracy z kie-
rownictwem agencji, pra-
cownikami i beneficjenta-
mi. Tak naprawdę to dobra 
współpraca całego zespołu, 
pełne zaangażowanie i pro-
fesjonalizm stanowi o sku-
teczności agencji. Wierzę, 
że moje dotychczasowe do-
świadczenie pracy z ludź-
mi, często w niełatwych 
sprawach, daje rękojmię 
właściwego podejścia do 
wykonywania swojej funk-
cji również w tym kontek-
ście. 

Jakie zmiany chciałby 
Pan wprowadzić w or-
ganizacji pracy i działal-
ności łódzkiego oddziału 
ARiMR? Czy będą także 
zmiany personalne?

Przede wszystkim sku-
piamy się na stworzeniu 
instytucji przyjaznej bene-
ficjentowi. Rola służebna 
agencji oraz jej pracow-
ników wobec obsługiwa-
nych osób i podmiotów 
musi być odzwierciedlana 
w codziennych  kontak-
tach z beneficjentami. Pra-
cownicy agencji nie mogą 
być postrzegani jako tzw. 
„urzędasy”, kierujący się 
wyłącznie procedurami, ale 
jako swoiści opiekunowie, 
którzy radą, podpowie-
dzią pomagają zrozumieć 

„Nasz cel to instytucja przyjazna beneficjentowi”
O wsparciu dla rolników oraz zmianach w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozma-
wialiśmy z Pawłem Jegierem, nowym dyrektorem 
ARiMR w Łodzi.

beneficjentowi zawiłości 
przepisów. Dokonane do-
tychczas zmiany personalne 
mają służyć realizacji tej 
koncepcji. Powołanie no-
wych osób na stanowiska 
kierowników biur powiato-
wych to zmiana podejścia 
do obsługi rolników, wła-
śnie tam, gdzie ten kontakt 
jest najbliższy, w biurach 
powiatowych. Obserwu-
ję poziom zaangażowania 
tych osób w sprawy prowa-
dzonych biur i widać chęć 
udowodnienia, że okazane 
im zaufanie było uzasad-
nione. Myślę, że przekłada 
się to na odbiór społeczny 
agencji i jej pracowników,  
a  przecież najistotniejsze 
jest zadowolenie benefi-
cjentów z profesjonalnej, 
skutecznej i przyjaznej ob-
sługi. 

Jakie najważniej-
sze zadania stoją przed 
ARiMR w najbliższych 
miesiącach?

Jednym z najbardziej 
zajmujących wszystkich 
tematów w ostatnim czasie 
były dopłaty realizowane  
w ramach kampanii 2015 r. 
Informowaliśmy o sytuacji, 
którą zastało nowe kierow-
nictwo agencji, o  opóźnie-

niach w oddaniu do użytku 
programu informatyczne-
go obsługującego dopłaty. 
Dzięki zaangażowaniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Pana Krzysztofa Jur-
giela oraz Prezesa ARiMR 
Pana Daniela Obajtka udało 
się uzgodnić odbiór  po-
szczególnych  elementów  
programu, co jednocze-
śnie umożliwiło realizację 
płatności. Dzięki tej decy-
zji  oraz zaangażowaniu 
pracowników, szczególnie 
biur powiatowych, którzy 
pracowali w ciągu tygo-
dnia  w systemie nadgodzin  
a także w soboty, do obsługi 
w woj. łódzkim zostało już 
tylko około 7 proc. wnio-
sków, przede wszystkim 
dotyczących dokonywanych 
kontroli na miejscu. Termin 
realizacji dopłat w żadnym 
stopniu nie jest zagrożony.

 Zachęcamy też 
rolników do jak najszyb-
szego składania wniosków 
o dopłaty w  kampanii 2016 
roku. To  istotne, by rolni-
cy sukcesywnie i jak naj-
wcześniej składali  wnio-
ski, bo oprócz uniknięcia 
negatywnych konsekwencji 
finansowych w razie niedo-
chowania terminu, daje to  
możliwość  skorygowania 
ewentualnych błędów.   

Ważnym zadaniem jest 
też wdrażanie  kolejnych 
naborów w ramach PROW 
2014-2020. Niezwykle cen-

ny jest opracowany przez 
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi we współ-
pracy z ARiMR harmono-
gram naborów. Umożliwia 

to beneficjentom przygo-
towanie z wyprzedzeniem 
wniosków i niezbędnych  
dokumentów. Kierownic-
two ARiMR wraz z Mini-
sterstwem dąży również do 
wprowadzenia uproszczeń 
procedur obsługi wniosków 
i usprawnień dla przyszłych 
beneficjentów. 

Z których programów 
rolnicy mogą skorzystać  
w najbliższym czasie?

Zgodnie z harmonogra-
mem w roku 2016 będzie 
ogłoszonych 16 naborów 
w ramach PROW 2014-
2020. Pod koniec kwietnia 
ARiMR zakończył dwa 
nabory na modernizację go-
spodarstw rolnych oraz pre-
mie dla młodych rolników. 
Do ŁOR wpłynęło  około 
1300 wniosków na moder-
nizację oraz 240 wniosków 
na wsparcie  dla młodych 
rolników. Liczby te zapew-
ne jeszcze się zwiększą, po-
nieważ wnioski można było 
również wysłać za pośred-
nictwem poczty. Najbliższe 
nabory dotyczyć będą m.in. 
„Tworzenia grup producen-
tów i organizacji producen-
tów”, planowane na czer-
wiec 2016 r. Kolejny obszar 
dotyczy „Wsparcia inwesty-

cji w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój”, typ operacji „ 
Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych”. Nabór 

ten planowany jest w lipcu 
bieżącego roku. Ciekawy 
październikowy nabór do-
tyczyć będzie „Wsparcia 
inwestycji w tworzenie  
i rozwój działalności po-
zarolniczej”, typ operacji  
„Rozwój przedsiębiorczości 
– rozwój usług rolniczych”. 

Zachęcam zatem przy-
szłych beneficjentów do 
odwiedzenia strony interne-
towej  ARiMR: www.arimr.
gov.pl oraz do zapoznania 

się  z harmonogramem na-
borów www.arimr.gov.pl/
aktualnosci/artykuly/prow-
-2014-2020-harmonogram.
html, co z pewnością ułatwi 

przygotowanie się do apli-
kowania o środki z PROW 
2014-2020. Zachęcam do 
kontaktowania się z biurami 
powiatowymi i oddziałem 
agencji. Jesteśmy otwarci 
na pytania beneficjentów,  
a wszelkie wątpliwości sta-
ramy się niezwłocznie wy-
jaśniać. 

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska

Sylwetka
Paweł Jegier urodził się 21 marca 1981 r. Ukoń-

czył prawo gospodarcze na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Jest tak-
że absolwentem studiów podyplomowych z zakresu 
Zarządzania Projektami i Pozyskiwania Funduszy  
z UE oraz Rynku nieruchomości. Uzyskał upraw-
nienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa. Ma także uprawnienia pedagogicz-
ne. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako 
zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola i członek  
Rad Nadzorczych, w których m.in. pełnił funkcje 
przewodniczącego lub sekretarza. Pracował również 
w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 13 stycznia 
2016 r. jest dyrektorem Łódzkiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR.

Poza zainteresowaniami z zakresu polityki spo-
łecznej i gospodarki, jego pasją jest  motoryzacja, 
sport i modelarstwo.  
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W ramach prowadzo-
nej działalności będziemy 
realizować funkcje opie-
kuńcze, wychowawcze  
i edukacyjne, uwzględ-
niając wiek oraz indywi-
dualne potrzeby każdego 
dziecka. Żłobek będzie 
posiadał wszystkie wy-
magane obowiązującym 
prawem opinie i zezwo-
lenia. Poprowadzi go  
w pełni wykwalifiko-
wany, odpowiedzialny i 
oddany swojej pracy per-
sonel, przestrzegający 
ściśle określonych pro-
cedur, opartych na naj-
wyższych standardach 
higieny względem pielę-
gnacji dzieci. Będziemy 
oferować szeroki wa-

Nowy żłobek 
w Sulejowie czeka na dzieciaki!
Już we wrześniu, w ramach projektu Aktywni Za-
wodowo – kompleksowe wsparcie osób sprawują-
cych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, rusza 
w Sulejowie, pierwszy w powiecie piotrkowskim, 
żłobek dla maluchów w wieku od 20 tygodnia do 
3 lat o nazwie „ Kraina Troskliwości”.  Placówka 
czynna będzie od godziny 6.30 do 16.30 oferując 
pełną opiekę nad dziećmi. 

chlarz zajęć takich jak: 
muzykoterapia, rytmika 
czy bajkoterapia. Symbo-
liczna opłata będzie doty-
czyć tylko całodniowego 
wyżywienia. Kartę zgło-
szeniową dziecka, dostęp-
ną na stronie sulejow.pl, 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Sulejowie, ul. 
Konecka 42, w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców do 31 
maja 2016 r. W celu uzy-
skania dodatkowych in-
formacji prosimy dzwonić 
do UM w Sulejowie tel. 44 
61 02 500.

Jaką rolę będzie pełnił 
Pan jako członek Europej-
skiego Trybunału Obra-
chunkowego?

Trybunał Obrachun-
kowy to jest taki unijny 
NIK. Zajmuje się podobny-
mi rzeczami, jak w Polsce 
Najwyższa Izba Kontroli. 
Oczywiście z głównym na-
stawieniem na sprawy fi-
nansowe. Dominują kontro-
le, w których sprawdza się, 
jak wydawane są unijne pie-
niądze. Jest to organ kole-
gialny, więc ma po jednym 
przedstawicielu z każdego 
państwa członkowskiego. 
Obowiązki są podzielo-
ne między członków ETO  
w taki sposób, że każdy 
nadzoruje pewną ilość kon-
troli, które są w danym mo-
mencie prowadzone. Ja będę 
zajmował się kontrolą doty-

Ostatni dzień urzędowania
Janusz Wojciechowski wybrany został do Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego. W związku z tym 6 maja wygasł jego mandat poselski. W tym 
też dniu po raz ostatni w roli eurodeputowanego pełnił dyżur w swoim Biurze 
Poselskim w Rawie Mazowieckiej. Skorzystaliśmy z okazji do zadania kilku 
pytań.

czącą rolnictwa i ochrony 
środowiska. Na rolnictwie 
zależało mi szczególnie, po-
nieważ tym obszarem zaj-
mowałem się w Parlamencie 
Europejskim. W związku 
z moim zaangażowaniem 
pojawił się nawet zarzut  
w PE, że za bardzo an-
gażowałem się w obronę 
rolników. Zaangażowanie 
więc mogło wiązać się z 
brakiem obiektywizmu w 
kontrolowaniu pieniędzy 
przeznaczonych dla tego 
działu gospodarki. Odebra-
łem to jako komplement. 
Tak mocno upominałem się  
o kwestie rolników, że aż 
zostałem uznany za rolni-
czego lobbystę. 

Jak wygląda kwestia 
kontroli własnego kraju? 
Będzie Pan nadzorował 

ustalenia dotyczące Pol-
ski?

Jest zasada, że nie nad-
zoruje się bezpośrednio 
swojego kraju. Jednak kon-
troler przed opublikowa-
niem wyników jest zawsze 
informowany o szczegółach 
kontroli swojego państwa.  
Może wnieść także do niej 
swoje uwagi. Jako członek 
Trybunału Obrachunkowe-
go będę więc miał istotny 
wpływ na to, jak oceniana 
zostanie Polska w takich 
kontrolach. Będę wiedział o 
ustaleniach, której dotyczą 
naszego państwa.

Jakie zmiany niesie ze 
sobą członkostwo w ETO? 
To jest rzeczywiście funk-
cja bardziej urzędnicza, 
niż moja dotychczasowa  
w  Parlamencie Europej-

skim która była bardziej  
mobilną, opierającą się 
na kontaktach w terenie. 
Europejski Trybunał Ob-
rachunkowy wiąże się  
z ograniczeniami politycz-
nymi. Działalność politycz-
na w sensie partyjnym ule-
ga  zawieszeniu, ponieważ 

wymagana jest pełna nieza-
leżność i obiektywizm. Jest 
to sytuacja zbliżona do tej, 
kiedy byłem prezesem NIK-
-u. Więc nie jest dla mnie 
nowością. Wtedy również 
musiałem zawiesić swoją 
działalność polityczną.   

Będzie można Pana 
spotkać w Polsce?

Nie ulega wątpliwości, 
że będę bywał w Polsce 
i gdzieś tam będzie mnie 
widać. Oczywiście respek-
tując mandat niezależności.

Wojciech Adam 
Michalak
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Czepkowanie to uro-
czystość w trakcie której 
studenci otrzymują czepek - 
symbol zawodu pielęgniar-
ki. 76 studentów i studentek 
złożyło przysięgę, w której 
zapewniali o niesieniu po-
mocy ludziom chorym i po-
trzebującym. Pani Dziekan 
Jolanta Emanuel podkreśli-
ła, że: „Pielęgniarstwo to 
służba Bogu przez niesienie 

Piotrków Trybunalski

Uroczystość 
Czepkowania w WSPS
12 maja jest obchodzony Dzień Pielęgniarki. Z tej okazji w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego 
w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość czepkowania studentów I roku Wydziału Pielęgniar-
stwa.

pomocy i ulgi człowieko-
wi”.

Honorowym gościem 
uroczystości już po raz trze-
ci była Wacława Kamieńska 
- nestorka pielęgniarstwa, 
która w czasie II wojny 
światowej pomagała głod-
nym, chorym i cierpiącym. 
Organizowała Szpital polo-
wy dla rannych żołnierzy, 
a także Polski Czerwony 

Krzyż, w którym działa do 
dziś. Za zasługi dla rozwo-
ju pielęgniarstwa została 
uhonorowana medalem im. 
Florence Nightingale. Oso-
ba Wacławy Kamieńskiej 
związana jest z uczelnią 
od początku jej istnienia.  
W ubiegłym roku Pani Wa-
cława ofiarowała uczelni 
portret Florence Nightin-
gale, a w tym roku książkę 

pt. „Florencja Nightinga-
le i Zofia Szlenkierówna”  
z 1946 r. Studenci otrzymali 
z tego tytułu wiele gratula-
cji m.in. od prof.nadzw.dr 
hab.n.med. Andrzeja Bany-
sia, Prorektora ds. nauki.

Zachęcamy do studio-
wania pielęgniarstwa, gdyż 
potrzeby rynku pracy wska-
zują brak personelu pielę-
gniarskiego.

Akademia Ruchu to 
program, który został stwo-
rzony w celu promowa-
nia zdrowego stylu życia.  
W jej ramach zorganizowa-
ne zostaną zajęcia rucho-
we dla kobiet i mężczyzn, 
prowadzone pod okiem 
konsultanta-trenera. Aka-
demia Ruchu wystartuje 
w trzech miejscowościach:  
Bujnach, Gomulinie oraz 
Woli Krzysztoporskiej.

Udostępniono już ofi-
cjalny harmonogram zajęć, 
ale konkretne formy ich 
realizacji będą pochod-
ną lokalnych oczekiwań 
uczestników. - Jeśli chodzi 
o rodzaj zajęć, to będzie 
nordic walking co najmniej 
raz w tygodniu oraz inne 
zajęcia ruchowe uzależnio-
ne od grupy, która się zgłosi 
– mówi Jarosław Nitek, od-
powiedzialny za realizację 

Wola Krzysztoporska

Aktywnie 
w gminie
Na terenie gminy Wola Krzysztoporska ruszyły 
punkty Akademii Ruchu. Aktywne spędzanie cza-
su oferują trzy miejscowości: Bujny, Gomulin oraz 
Wola Krzysztoporska.

projektu na terenie gmi-
ny Wola Krzysztoporska.  
- Może to być tenis stołowy, 
mogą być zajęcia gimna-
styczne z piłkami do pila-
tesu, na karimatach itp. Nie 
chcemy z góry narzucać ro-
dzaju aktywności, a raczej 
uzależnić ją od tego, czego 
oczekuje grupa. Na zajęcia 
może przyjść każda osoba 
pełnoletnia, a jeśli jeszcze 
nie skończyła 18 lat i jest 
zainteresowana wzięciem 
udziału w zajęciach, musi 
przyjść z rodzicem bądź 
prawnym opiekunem. Nie 
ma też ograniczenia ilości 
osób. Projekt „Twoje serce 
twoim życiem”, w ramach 
którego funkcjonują Aka-
demie Ruchu, realizowany 
jest przez Starostwo Powia-
towe w Piotrkowie Trybu-
nalskim.

– Nowoczesny budynek 
będzie łączył funkcje książ-
nicy i interaktywnego cen-
trum nauki, na wzór war-
szawskiego „Kopernika” 
– zapowiada prezydent 
Krzysztof Chojniak  
i dodaje, że trwają prace 
przy adaptacji istnieją-
cego projektu.

– Przygotowywany 
dokument ma zapewnić 
efektywne połączenie 
obu funkcji – podkreśla 
prezydent. Roboty mają 
rozpocząć się jeszcze  
w tym roku od remontu 
pasażu łączącego ulice 
Starowarszawską i Cu-
rie-Skłodowskiej.

– Ta część inwestycji 
obejmie chodnik i mu-
rek oporowy. W znaj-
dującej się tutaj zieleni 

Piotrków Trybunalski

Multimedialna biblioteka
Jak informuje piotrkowski magistrat, w tym roku ruszy budowa nowej biblioteki. Budynek stanie na pl. 
Pofranciszkańskim i ma być gotowy w 2018 roku.

urządzimy miejsce do wy-
poczynku. Budowę samej 
biblioteki zaplanowano na 
lata 2017-2018 – opowia-
da Małgorzata Majczyna, 

Dyrektor Biura Inwestycji  
i Remontów.

Inwestycja będzie finan-
sowana z budżetu miasta. 
W tym roku miasto prze-

znaczy na ten cel 700 tys. 
zł. W kolejnych dwóch la-
tach zarezerwowano po 13 
milionów złotych.

Czytaj on-lin
e!
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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 01.06. 2016 w godz. 9-16: 
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny
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WPożyczki 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-

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.

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 
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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19 maja policjanci z Wy-
działu do Walki z Przestęp-
czością Narkotykową KWP 
w Łodzi przyjechali pod 
wytypowany wcześniej ad-
res we wsi w gminie Biała 
Rawska, gdzie mogło do-
chodzić do nielegalnej upra-
wy konopi indyjskich. Na 
miejscu, w tunelu foliowym 
przeznaczonym do uprawy 
warzyw ujawnili rośliny ko-
nopi. Powiadomili o tym po-
licjantów z Białej Rawskiej, 
którzy z funkcjonariuszami 

Biała Rawska

Kolejna plantacja marihuany
Zlikwidowano plantację marihuany w jednej ze wsi w gminie Biała Rawska. Zabezpieczono 277 gramów 
suszu, 9 roślin konopi oraz urządzenia do uprawy.

z Łodzi wspólnie prowadzili 
dalsze działania. W trakcie 
przeszukania ujawniono 9 
sztuk krzaków konopi indyj-
skich, 277 gramów suszu ro-
ślinnego, ziarna konopi oraz 
sprzęt służący do uprawy, 
m.in. lampy sodowe, szafę  
i wentylator. Właściciel 
plantacji, 25-letni mieszka-
niec gminy Biała Rawska, 
został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie. Odpowie 
za posiadanie środków odu-
rzających oraz uprawę ko-

Sprawa miała swój po-
czątek w marcu. Wówczas 
do opoczyńskiej komendy 
zgłosił się 31-letni miesz-
kaniec Tomaszowa Mazo-
wieckiego i powiadomił, 
że na jednym z parkingów  
w centrum Opoczna nie-
znany sprawca ukradł jego 
samochód osobowy marki 
Volvo V60. Wówczas straty 
wycenił na 50.000 złotych. 
Okazało się jednak, że spra-
wa nie do końca wygląda 
tak, jak przedstawił ją zgła-
szający. Policjanci ustalili, 
że 31-latek celowo wprowa-
dził w błąd organy ściga-
nia i zaaranżował kradzież 
pojazdu w celu wyłudzenia 
odszkodowania od zakładu 
ubezpieczeń. Mężczyzna 
wszedł w porozumienie ze 
swoim 40-letnim kolegą. 
Dzięki zebranym w spra-
wie materiałom, 18 maja 
opoczyńscy kryminalni 

Opoczno

Sfingował 
kradzież auta
Zatrzymano 40-letniego tomaszowianina, podej-
rzanego o pomoc w wyłudzeniu odszkodowania za 
rzekomo skradziony samochód. Grozi mu kara do 
8 lat pozbawienia wolności.

podczas jednoczesnych 
przeszukań na terenie kilku 
posesji w powiecie toma-
szowskim, znaleźli i zabez-
pieczyli pocięte elementy 
od pojazdów różnych marek 
oraz volvo V60, które rze-
komo miało być skradzione 
w Opocznie. Okazało się, że 
wśród wraków samochodów 
znajduje się volvo, należące 
kiedyś do 31-latka, a które-
go dokumentami posłużył 
się przy zgłaszaniu fikcyj-
nej kradzieży. Policjanci 
zatrzymali 40-letniego to-
maszowianina. Usłyszał za-
rzuty pomocnictwa w sfin-
gowanej kradzieży. Wobec 
mężczyzny sąd zastosował 
tymczasowy areszt. Trwa-
ją poszukiwania 31-letnie-
go pomysłodawcy całego 
procederu. Oszustom grozi 
kara od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.

19 maja sulejowscy po-
licjanci wraz z pracowni-
kami zakładu energetycz-
nego prowadzili działania  
w związku z kradzieżą 
energii elektrycznej na tere-
nie posesji mieszkańca po-
wiatu piotrkowskiego. Pod-
czas kontroli okazało się, że 
62-latek podłączył przewód 
do puszki rozdzielającej, 
pomijając urządzenie po-
miarowe. Funkcjonariuszy 
zainteresowała również 
nietypowa aparatura oraz 
beczki z zacierem stojące 
w łazience. Okazało się, że 

Sulejów

11 maja piotrkowscy po-
licjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości 
narkotykowej, na podstawie 
prowadzonych wcześniej 
działań, skontrolowali je-
den ze sklepów w północnej 
części Piotrkowa Trybunal-
skiego. Podczas przeszuka-
nia punktu, funkcjonariusze 
znaleźli puszki po napo-
jach. W środku znajdowały 
się zagipsowane szklane 
słoiki, zawierające torebki 

Piotrków Trybunalski

Narkotyki w puszkach po napojach
Piotrkowscy policjanci zabezpieczyli blisko 40 gramów środków narkotycznych. Nielegalny towar ukry-
ty był w puszkach po napojach. Do sprawy zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn w wieku 23 i 28 lat. 

z suszem roślinnym oraz 
białym proszkiem. Łącznie 
zabezpieczono ponad 20 
gramów suszu i blisko 20 
gramów białego proszku. 
Wstępne badania testerem 
narkotykowym dały wyniki 
pozytywne dla substancji 
psychoaktywnych. Zabez-
pieczone środki trafią do la-
boratorium kryminalistycz-
nego, gdzie poddane będą 
szczegółowym badaniom. 
23 i 28 latek zostali przesłu-

chani. Za posiadanie znacz-
nej ilości środków narko-

tycznych grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności. 

nopi. Mężczyźnie grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolno-

ści. O jego dalszym losie za-
decyduje prokurator. 

Kradł prąd, 
by produkować bimber
62-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego kradł 
energię elektryczną w celu nielegalnej produkcji 
bimbru. Funkcjonariusze zabezpieczyli beczki z za-
cierem oraz ponad 6 litrów nielegalnego alkoholu. 

mężczyzna produkuje niele-
galny alkohol. Zabezpieczo-
no ponad 6 litrów gotowego 
trunku. 62-latek tłumaczył, 
że skradziona energia była 
mu pomocna przy produk-
cji „wyskokowego napoju”. 
Podejrzewany został już 
przesłuchany. Za kradzież 
energii elektrycznej grozi 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności, a za wyrób alko-
holu bez wymaganego wpi-
su do rejestrów kara grzyw-
ny, ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności 
do roku.

17 maja policjanci z beł-
chatowskiej komendy za-
trzymali 42-letniego miesz-
kańca gminy Zelów, pod 
zarzutem nielegalnego po-
siadania amunicji. Funkcjo-
nariusze podczas przeszu-
kania dwóch należących do 
mężczyzny samochodów, 
znaleźli i zabezpieczyli 35 
sztuk amunicji myśliwskiej, 
50 sztuk amunicji kaliber 
22 oraz kilkadziesiąt łusek 
od różnych typów naboi. 

Bełchatów

Nielegalny 
alkohol 
i amunicja
Bełchatowscy policjanci zatrzymali dwóch miesz-
kańców powiatu bełchatowskiego, podejrzewa-
nych o nielegalną produkcję alkoholu i posiadanie 
amunicji. 

42-latek trafił do policyjne-
go aresztu. Grozi mu kara 
do 8 lat więzienia. Policjan-
ci przeszukali także dom 
43-latka z gminy Drużbice, 
gdzie znaleźli aparaturę słu-
żącą do destylacji alkoholu, 
400 litrów przygotowanego 
„zacieru” i 40 litrów samo-
gonu. Zatrzymany odpowie 
za nielegalny wyrób alko-
holu. Grozi mu kara roku 
pozbawienia wolności. 

Radomszczańscy poli-
cjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okolicz-
ności wypadku drogowego, 
do którego doszło 13 maja 
około godziny 23:30, nieda-
leko miejscowości Koźnie-
wice w gminie Kamieńsk. 
Z dotychczasowych usta-
leń policjantów wynika, że 
31–letnia kierująca lagu-
ną, jadąc od Bełchatowa w 
kierunku Kamieńska, naje-
chała na leżącego na jezd-
ni człowieka. Ze względu 
na obrażenia, mężczyzna 

Radomsko
Najechała człowieka 
leżącego na jezdni
31-letnia mieszkanka powiatu piotrkowskiego na-
jechała na leżącego na jezdni człowieka. W skutek 
doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł na miejscu 
zdarzenia.

zmarł na miejscu zdarze-
nia. Zgodnie z decyzją 
prokuratora, ciało denata 
zostało przewiezione do 
radomszczańskiego prosek-
torium w celu wykonania 
niezbędnych badań. Kieru-
jąca renaultem to 31–letnia 
mieszkanka powiatu piotr-
kowskiego. Kobieta była 
trzeźwa. Policjanci ustalili 
tożsamość ofiary wypadku, 
jest nim 51–letni mieszka-
niec gminy Kamieńsk.
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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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dmucha

pokój w
chacie

biblijna
wieża
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część
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