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Skierniewice

Najnowocześniejszy
RIPOK w województwie
W Julkowie w gm. Skierniewice, została uruchomiona najnowocześniejsza
w województwie łódzkim Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Co przez 1,5 roku, odkąd jest Pan dyrektorem
MZK, udało się zrobić?
Podjąłem się tego zadania z zamiarem postawienia
tego zakładu na nogi. Chcę,
żeby ten zakład zaczął dobrze prosperować, żebyśmy mogli zatrudniać jak
najwięcej osób a zarazem
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rozwijać naszą działalność.
Jesteśmy obecnie daleko
w przodzie w porównaniu
z tym, co tutaj zastałem.
Usprzętowiliśmy zakład do
wykonywania prac typowo
budowlanych, wymieniliśmy sprzęt informatyczny w firmie, powołaliśmy
nowe działy. Ostatnio zakupiliśmy między innymi

walec, płytę wibracyjną do
zagęszczania gruntu, dwie
przyczepy i podnośnik do
konserwacji
oświetlenia
ulicznego. I tak małymi
krokami próbujemy rozwijać zakład. Na dzień dzisiejszy, jesteśmy jedynym
tak znaczącym zakładem w
Sulejowie, zatrudniającym
dużą liczbę osób. Ludzie
są zainteresowani pracą
u nas, co widać po ilości
CV, które ciągle do nas napływają.
Szerzej str. 5

Średnia ilość odpadów
przypadająca na każdego
Polaka rocznie to 267 kg.
Najwięcej odpadów wytwarzają zaś Duńczycy - ponad
700 kg na osobę. W Polsce
jednak liczba ta z roku na
rok rośnie. Co w takim razie dzieje się dalej z naszymi odpadami wyrzuconymi
do kosza na śmieci? Ważnym miejscem jest w tym

wypadku RIPOK, czyli
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W naszym województwie znajduje się ich
kilka. Gdy śmieci trafią do
poszczególnych rodzajów
pojemników, przyjeżdża po
nie śmieciarka i wywozi je
do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych. Każdy ro-

dzaj odebranych odpadów
trafia do sortowni lub bezpośrednio do kompostowni.
Przy pomocy ciągu technologicznego składającego się
z różnych maszyn i urządzeń odpady są segregowane na poszczególne frakcje
materiałowe m.in. metal,
szkło, papier, tworzywa
sztuczne.
Szerzej str. 9
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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,
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45
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Rawa Mazowiecka

Konferencja naukowa

10 czerwca 2016 w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury odbędzie
się konferencja naukowa.
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na konferencję
naukową z cyklu Dzieje
Województwa Rawskiego
na temat „Rola i znaczenie
obywateli
województwa
rawskiego w życiu publicz-

nym I Rzeczypospolitej”.
Tematyką
trzeciego
spotkania będą różnorodne
zagadnienia związane z życiem publicznym obywateli
województwa
rawskiego
w czasach I Rzeczypospolitej, funkcjonowaniem sejmików deputackich woj.
rawskiego, licznie odbywających się w Bolimowie, poznaniem stosunku szlachty
rawskiej do problematyki

kodyfikacji prawa koronnego i sądownictwa szlacheckiego,
reprezentacją
sejmową woj. rawskiego,
kasztelanami
rawskimi
w dobie panowania na tronie ostatniego Wazy.
Konferencja odbędzie
się 10 czerwca 2016 w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury przy
ul. Krakowska 6C.
MAT

Bełchatów

Samorządowcy oddali krew

W Bełchatowie po raz kolejny zorganizowano akcję zbiórki krwi, pn. „Samorządowcy oddają krew”. Łącznie oddano prawie 5,5 litrów krwi.
6 czerwca odbyła się już
ósma edycja akcji zbiórki
krwi „Samorządowcy oddają krew", organizowanej
przez Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie wspólnie
z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Tego
dnia na placu przy budynku
starostwa w Bełchatowie
podstawiony został specjali-
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styczny autobus, w którym
chętni po przebadaniu przez
lekarza, mogli oddać krew.
Do akcji zgłosiło się 14 osób,
natomiast do oddania krwi
lekarz zakwalifikował 12
osób. Dzięki temu udało się
pobrać łącznie prawie 5,5 litrów krwi.
- Dzisiejsza akcja udała
się, było duże zainteresowanie, sprawnie przebiegło po-

bieranie krwi – mówi Izabela
Kozioł, pielęgniarka. - Niestety tylko dwa procent polskiego społeczeństwa oddaje
krew, a to zdecydowanie za
mało na potrzeby, krwi wciąż
brakuje.
Izabela Kozioł podkreśliła również, że do tej pory nie
wynaleziono substancji zastępującej krew. Tylko drugi
człowiek może więc pomóc.
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Tomaszów Mazowiecki

Bezpłatna
komunikacja
miejska
Od 1 czerwca mieszkańcy Tomaszowa mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach miasta w niedziele i święta.
Z bezpłatnej komunikacji
miejskiej będą mogli korzystać posiadacze Tomaszowskiej Karty Mieszkańca,
która wkrótce zostanie wprowadzona. Do tego czasu,
przy kontroli biletów, będzie
należało pokazać dokument
ze zdjęciem potwierdzający
miejsce zamieszkania na terenie Tomaszowa Maz. Może
to być m.in. dowód osobisty,
paszport, legitymacja czy też
pierwsza strona rozliczenia
PiT.
Od 1 czerwca rozszerzona została lista osób
korzystających z bezpłatnej komunikacji miejskiej
o honorowych krwiodawców.
Do bezpłatnych przejazdów
zostali również uprawnieni
Honorowi Obywatele Tomaszowa Mazowieckiego oraz
przedstawiciele organizatora publicznego transportu
zbiorowego podczas wykonywania obowiązków służbowych. Więcej osób będzie
mogło też skorzystać z przejazdów ulgowych. Obniżone
zostały również ceny karne-

tów, które mają zachęcać do
korzystania z komunikacji
miejskiej. Ze sprzedaży wycofane zostaną bilety okresowe imienne na jedną linię
w granicach miasta, które
cieszą się bardzo małym zainteresowaniem pasażerów.
W ramach przyjętych zmian,
zlikwidowane zostały opłaty
za przewóz bagażu i zwierząt.
Magistrat zapowiada, że
po uzyskaniu dofinansowania na zakup nowego taboru
i przebudowę bazy MZK,
bezpłatne przejazdy będą
obowiązywały także w pozostałe dni tygodnia.
JS
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PASY=SEGERY=SMARY

ŁOŻYSKA
ORINGI=SIMERINGI

tel. 504 216 951
tel. 884 994 901
Zapraszamy:
pn-pt 8-17, sob 8-14

www.lozyskabelchatow.pl
b2b.rombor.com.pl
belchatow@rombor.com.pl

ul. Wojska Polskiego 5G,
97-400 Bełchatów

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Piotrków Trybunalski

Udaremnił
jazdę
nietrzeźwemu
kierowcy
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Piotrków Trybunalski

Trwa budowa obwodnicy
Od miesiąca w Piotrkowie Trybunalskim trwa budowa czwartego odcinka obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. 31.05. br. na terenie inwestycji odbyła się konferencja prasowa.

Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego nie pozostał obojętny na sygnały świadczące o tym, że kierująca pojazdem może być pod wpływem alkoholu.
Okazało się, że kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
4 maja, tuż po północy dyżurny piotrkowskiej
komendy otrzymał zgłoszenie o ujęciu na ulicy Piłsudskiego kierującej, która
prawdopodobnie jest pod
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze pojechali na
miejsce zdarzenia. Z relacji
34-letniego piotrkowianina wynikało, że jadąc samochodem przez centrum
miasta, przez chwilę z zaniepokojeniem obserwował
poczynania kierowcy seata,
znajdującego się tuż przed
nim. Pojazd poruszał się
„wężykiem”. Na dodatek
jednocześnie agresywnie
hamował i przyspieszał.
Wszystko wskazywało na
to, że podróżująca nim osoba może być pod wpływem

alkoholu.
Piotrkowianin
natychmiast wyprzedził pojazd. Korzystając z faktu,
że osoba zatrzymała się na
światłach na wysokości Alei
3-Maja, otworzył drzwi
seata i wyciągnął kluczyki
ze stacyjki pojazdu. Zaalarmował stróżów prawa.
Policjanci potwierdzili podejrzenia czujnego kierowcy. 23-letnia mieszkanka
Piotrkowa, kierująca seatem
miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
W związku z obowiązującymi przepisami, kobiecie
zatrzymano uprawnienia do
prowadzenia pojazdów. Za
jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
IT
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KREDYT
z małą ratą

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

czynne:
pon. - pt.
w godz. 9-17

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

- To bardzo oczekiwana
inwestycja przez piotrkowian. Droga rozładuje ruch
w zachodniej części miasta. Dzięki niej, w krótkim
czasie przejedziemy trasę
północ-południe. Ważnymi elementami drogi będą
dwa ronda. Pierwsze przy
ul. Twardosławickiej, a drugie przy skrzyżowaniu z ul.
Wojska Polskiego. Ich zadaniem będzie upłynnienie
ruchu na drodze – mówił
Krzysztof Chojniak, który
podkreślił, że miasto na re-

alizację inwestycji pozyskało duże dofinansowanie.
- Koszt całej inwestycji
to 5,4 mln złotych, ale miasto wyda tylko połowę tej
kwoty. Resztę pokryją pieniądze pozyskane z „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162019” – zaznaczył prezydent.
- Roboty przebiegają
zgodnie z planem. Na początek wykarczowaliśmy
drzewa oraz wykonaliśmy

humusowanie.
Obecnie
trwają prace ziemne oraz
budowa kanalizacji deszczowej – mówił Rafał Dębowski, z firmy Strabag,
która realizuje inwestycję.
Po zakończeniu prac powstanie tutaj dwupasmowa
jezdnia (po jednym pasie w
każdym kierunku), chodnik
i ścieżka rowerowa. Całość
wykończą elementy zieleni.
- Przy drodze stanie
szpaler ośmiuset drzew, co
jest naturalnym nawiązaniem do przyszłorocznej

rocznicy 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Przy
drodze zasadzimy – niespotykane do tej pory w naszym mieście – tulipanowce
oraz akacje kuliste. Ostatnim „zielonym” elementem
będzie łąka kwietna, która powstanie tutaj zamiast
trawnika – wyliczała Małgorzata Majczyna, dyrektor
Biura Inwestycji i Remontów.
GW

NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA AUT
I MOTOCYKLI
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
turystyczne
domów
i mieszkań

OFERTA 20 FIRM
KONTAKT Z AGENTEM:

bez

BIK

Piotrków Trybunalski, ul. Wyzwolenia 8/10 m. 64

Č695 044 050

Relacje
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Piotrków Trybunalski

Fabryczny przyjmie
pociągi PKP Intercity
Regulamin nowego dworca pozwalał na wjazd tylko składom, które mają kabiny maszynisty z obydwu stron oraz dysponują blokadą hamulca bezpieczeństwa. Na Fabrycznym miał obowiązywać zakaz manewrowania. Tych
warunków nie spełniały wagonowe składy PKP Intercity, obsługujące linię
Łódź-Warszawa.

Tegoroczna IV edycja festiwalu FLY FEST odbędzie się 2 i 3 lipca na piotrkowskim lotnisku.

Fabrycznego przewidziane
jest do 31 sierpnia 2016 r.
Ukończono już główne prace konstrukcyjne. Obecnie
ku końcowi zmierzają zadania przy budowie węzła
multimodalnego w okolicach dworca.

W tym roku festiwalowi towarzyszyć będzie
Międzynarodowa Wystawa
Lotnicza. W programie festiwalu przewidziano mnóstwo atrakcji, pokazy lotniczej grupy akrobacyjnej
Fire Birds, pokazy akrobacji szybowcowej w wykonaniu kpt. Jerzego Makuli
(na co dzień pilota Dreamlinerów), pokazy pięknych
samolotów historycznych.
Tradycyjnie zleci na lotnisko do Piotrkowa eskadra śmigłowców bojowych
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z 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej, będą pokazy
dynamiczne i statyczne.
Punktem kulminacyjnym
festiwalu lotniczego będą
przeloty pary myśliwców
F-16 zarówno pierwszego
jak i drugiego dnia pokazów. Na płycie lotniska
pojawią się także grupy
rekonstrukcyjne z pojazdami z czasów II wojny
światowej. Wystawie lotniczej towarzyszyć będą symulatory lotu, kongres naukowy nt. bezpieczeństwa

w lotnictwie, loty widokowe, wesołe miasteczko, zlot
food-trucków oraz koncerty
muzyczne na scenie.
Całość festiwalu skomentuje znakomity prowadzący wydarzenia lotnicze
red. Tadeusz Sznuk.
Wstęp na Międzynarodową Wystawę Lotniczą
jest bezpłatny. Projekt jest
finansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

nlin
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Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
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o
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zadeklarowali jednak, że
Dworzec Fabryczny przyjmie wszystkie rodzaje pociągów PKP Intercity, które
obecnie kursują. Ruch pociągów rozpocznie się wraz
z grudniowym rozkładem
jazdy.
Zgodnie z planem, zakończenie budowy Dworca

FLY FEST

yt

Pociągi PKP Intercity
jednak wjadą na Dworzec
Fabryczny. Pojawiła się
informacja o osiągnięciu
kompromisu w sprawie regulaminu.
Przedstawiciele spółek
PKP Polskie Linie Kolejowe, Intercity oraz marszałek
Witold
Stępień

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

Telefon kontaktowy: 44 731-32-23

www.gazeta-wiesci.pl
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Sulejów

Zmiany w Miejskim Zakładzie Komunalnym

O zmianach w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Sulejowie oraz planach
rozwoju, rozmawialiśmy z Krzysztofem Stębelskim, dyrektorem MZK.
Co przez 1,5 roku, odkąd jest Pan dyrektorem
MZK, udało się zrobić?
Podjąłem się tego zadania z zamiarem postawienia
tego zakładu na nogi. Chcę,
żeby ten zakład zaczął dobrze prosperować, żebyśmy mogli zatrudniać jak
najwięcej osób a zarazem
rozwijać naszą działalność.
Jesteśmy obecnie daleko
w przodzie w porównaniu
z tym, co tutaj zastałem.
Usprzętowiliśmy zakład do
wykonywania prac typowo
budowlanych, wymieniliśmy sprzęt informatyczny w firmie, powołaliśmy
nowe działy. Ostatnio zakupiliśmy między innymi
walec, płytę wibracyjną do
zagęszczania gruntu, dwie
przyczepy i podnośnik do
konserwacji
oświetlenia
ulicznego. I tak małymi
krokami próbujemy rozwijać zakład. Na dzień dzisiejszy, jesteśmy jedynym
tak znaczącym zakładem w
Sulejowie, zatrudniającym
dużą liczbę osób. Ludzie
są zainteresowani pracą
u nas, co widać po ilości
CV, które ciągle do nas napływają. Obecnie zatrudniamy 90 osób, ale myślę,
że docelowa liczba zatrudnienia będzie znacznie
większa. Jak obejmowałem
stanowisko dyrektora, było
zatrudnionych 72 pracowników. Faktem jest, że kilkanaście osób zostało zwolnionych poprzez redukcję
etatów ze stanowisk, które

już nie miały racji bytu.
Utworzyliśmy
natomiast
brygadę
remontowo-budowlaną, która w tej chwili
liczy 17 osób. Mamy również 2 brygady wodociągowo-kanalizacyjne. Zmieniły się także zarobki naszych
pracowników. Jesteśmy już
po drugiej podwyżce wynagrodzenia. Zanim objąłem
to stanowisko, pracownicy
zarabiali bardzo mało, co
przekładało się na brak motywacji do pracy. Myślę, że
dziś pracownicy są coraz
bardziej zadowoleni z pracy. Zmieniło się też na bardziej przyjazne, podejście
mieszkańców Sulejowa do
zakładu komunalnego. Zakład cieszy się coraz większym uznaniem na lokalnym rynku.
Nie utrzymujemy się już
tylko ze sprzedaży wody
i odbioru ścieków, jak to
miało miejsce dotychczas.
Staramy się rozwijać wachlarz naszych usług. Zaczęliśmy zajmować się wykonawstwem budowlanym,
produkcją wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych i ławek, na zlecenie
miasta budujemy chodniki.
Oczywiście, mamy zamiar
dalej się rozwijać. I co najważniejsze nasz bilans jest
już na plusie. Udało nam
się spłacić duże zobowiązania, które zastałem, a były
to jeszcze zobowiązania
przeterminowane z 2012 r.
Nasze działania świadczą
o tym, że powoli jesteśmy

gotowi do tego, żeby zmienić tę formę organizacyjną
i rozszerzyć tym samym
wachlarz naszych usług.
Chciałby Pan zmienić
formę organizacyjną zakładu?
Miejski Zakład Komunalny jest zakładem
budżetowym gminy Sulejów, która uchwalając statut decyduje o zakresie
przekazanych mu zadań
do realizacji. Obecna forma organizacyjna zakładu
moim zdaniem nie ma racji
bytu w systemie gospodarki
rynkowej. Zakład nie posiada osobowości prawnej
i nie może przystępować
do przetargów ogłoszonych
przez firmy oraz instytucje,
czy samorządy. Na dzień
dzisiejszy możemy wykonywać tylko zadania własne
gminy. Nasz statut i forma
działalności nie pozwalają
na sprzedawanie usług na
zewnątrz. A mamy duże
możliwości jeśli chodzi
o potencjał techniczny i osobowy. Osobowość prawna
pozwala zdobywać lokalny
rynek w różnych gałęziach
gospodarki. Pozwala także
decydować samodzielnemu
Zarządowi w reprezentowaniu spółki, tworzyć plany
działania, ustalać budżet
oraz profile działalności,
dbać o nowe środki finansowe. Moglibyśmy wykonywać wówczas usługi na
terenie gmin sąsiednich.
Oczywiście usługi dalej

byłyby świadczone przede
wszystkim na rzecz mieszkańców gminy Sulejów, bo
nadal będzie to spółka ze
100% udziałem miasta. Nie
możemy tu mówić o typowej prywatyzacji. Miasto
będzie miało zgromadzenie
wspólników i decydujący
głos.
Wszystkie te funkcje,
które do tej pory pełnił zakład, pełniłaby spółka?
Tak. Poza tym, spółka
mogłaby wyjść z usługami
na zewnątrz, do sąsiednich
gmin. Robiliśmy wcześniej
rozeznanie i myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie,
chociażby z tego względu,
że nie powodowałoby to
wzrostu cen usług. Ustawa
o zamówieniach publicznych, dopuszcza już taką
możliwość, żeby gminy
zlecały zadania własnym
spółkom, a nie tylko zakładom budżetowym. Warto
przynajmniej część zakładu
przekształcić w spółkę prawa handlowego, żeby utrzymać dotychczasowy poziom
cen.
Czy tylko część zakładu byłaby przekształcona
w spółkę?
Pomysłów jest wiele. Jeden z nich, to wydzielenie
części przedsiębiorstwa do
restrukturyzacji. Mam tu na
myśli wszystkie te zadania,
które pozostają poza podstawowymi usługami, jakie
zakład świadczy: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, utrzymanie

oczyszczalni. Te usługi nadal wykonywałby zakład,
chociażby ze względu na
trwałość
realizowanych
projektów unijnych. Natomiast później moglibyśmy
pomyśleć o przejęciu czy
utworzeniu innej spółki,
stricte zajmującej się gospodarką wodno-ściekową.
Wszystko zależy oczywiście od Rady Miejskiej. Jeśli Rada wyraziłaby na to
zgodę, to chciałbym żeby
spółka zaczęła już funkcjonować od 1 stycznia 2017
roku. W najbliższym czasie
będę próbował w tym temacie przekonać radę, że jest
to najlepsze rozwiązanie
w obecnej sytuacji.
Jakie prace i inwestycje są przewidziane w najbliższych planach?
W związku z tym, że
zaopatrzyliśmy się w odpowiedni sprzęt do wykonywania różnego rodzaju prac
i robót, spektrum naszej
działalności można rozszerzyć. Obecnie prowadzimy
prace nad dokumentacją
techniczną adaptacji pomieszczeń gospodarczych
pod żłobek samorządowy.
Prowadzimy też prace projektowe nad: modernizacją placu targowego, przebudową dróg w dzielnicy
Podklasztorze oraz zmianą
sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na
lokale mieszkalne przy ul.
Garncarskiej. Jeżeli będzie
to tylko możliwe, chciałbym żeby wykonawcą tych
prac budowlanych był MZK

lub nowa spółka prawa handlowego. Realizujemy też
przebudowę chodników na
ul. Szkolnej i Polnej. Pracujemy cały czas nad tzw.
smart meteringiem - testujemy urządzenia pomiarowe
i przekaźnikowe do zdalnego odczytu wodomierzy.
Zastanawiamy się nad
modernizacją oświetlenia
ulicznego – wymianą na
nowoczesne lampy sodowe
lub oświetlenie LEDowe.
Jeżeli miasto zdecydowałoby się na kompleksową modernizację tego oświetlenia,
trzeba będzie aplikować po
środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Ponadto
rozbudowujemy dalej sieć wodociągową i mamy zamiar
rozbudowywać sieć kanalizacyjną. Modernizujemy
nasze istniejące ujęcia wody
i przepompownie poprzez
wymianę pomp lepszej generacji oraz wprowadzenie
automatyki, która pozwoli
nam zażegnać problem braku wody w części zachodniej gminy Sulejów, czyli
w Uszczynie, Poniatowie,
Kole. Docelowo planowana
jest budowa ujęcia wody,
które zasiliłoby te miejscowości w wodę. Obecnie prowadzone są w tym zakresie
prace geologiczne i hydrologiczne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk
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Wola Krzysztoporska

Festyn
oraz pikniki rodzinne
Rodzinna aura zagościła w gminie Wola Krzysztoporska. W Gomulinie oprócz
dnia otwartego gimnazjum, zorganizowano festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. 5 czerwca odbył się piknik rodzinny w Oprzężowie, a kolejny już 11
czerwca - tym razem w Bujnach.
1 czerwca 2016 r. w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła
II w Gomulinie odbył się
dzień otwarty oraz festyn
rodzinny, zorganizowany
z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenia te rozpoczęły się
od wyświetlenia prezentacji
multimedialnej, dotyczącej
głodujących dzieci w Afryce. Uczniowie włączyli się
w akcję organizowaną przez
Polską Fundację Caritas,
której celem jest zbiórka
funduszy na budowę studni
na Madagaskarze. Zorganizowano także pokaz mody
ekologicznej, a równolegle w szkole odbywał się

REKLAMA

I Gminny Turniej Wiedzy
pod hasłem „Wiem, jak ratować życie”. Uczniowie ze
szkół w Gomulinie i Krzyżanowie zmagali się z pytaniami i zadaniami praktycznymi z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Swoją
wiedzę sprawdzali również
w konkursie międzyklasowym, nawiązującym do
obchodów święta państw
Unii Europejskiej. W tym
roku uczniowie poznawali:
Szwecję, Danię, Portugalię,
Węgry, Czechy i Holandię.
Młodzież przybliżyła historię, kulturę, tradycje oraz
kuchnię tych państw.
Mieszkańcy gminy ba-

wili się również w Oprzężowie. 5 czerwca został zorganizowany piknik rodzinny.
„Rodzinnie, zdrowo i na
sportowo” będzie także 11
czerwca w Bujnach. Rada
Rodziców, dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie
zapraszają na piknik przy
Szkole Podstawowej. Zorganizowane zostaną konkursy, zawody sportowe,
wystawa prac przygotowanych przez dzieci, loteria
fantowa, a dla zmęczonych
upałem - piana i kurtyna
wodna. Dorośli mogą liczyć
na zabawę taneczną. Tradycyjnie, nie zabraknie również grilla i wypieków. IT
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Rozpocznij studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi!
Trwa rekrutacja do jednej z najbardziej rozpoznawalnych szkół artystycznych i zawodowych w Polsce.
Wśród wykładowców
i absolwentów WSSiP
i działającego przy niej Studium Zawodowego Szkoły
Projektowania i Reklamy,
także Studium Aktorskiego
jest wiele znanych nazwisk.
Większość prowadzi własne
marki. Ich sukcesy wyszły
już dawno poza granice
Polski. Są wśród nich znani
architekci i projektanci, cenieni fotografowie, reżyserzy i scenarzyści.
Dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Wzornictwa WSSiP:
http://www.wssip.edu.pl/katalog-wzornictwo-wssip.pdf
Tylko w ostatnim czasie
studenci i absolwenci WSSiP zdobyli kilkadziesiąt
nagród w prestiżowych,
międzynarodowych konkursach. W ich filmowych
produkcjach udział brali
znani aktorzy. Ich prace/
filmy/projekty/zdjęcia/kolekcje prezentowane były
w kilkunastu krajach świata. Coraz częściej zdarza

się, że odbiorcami projektów są arabskie księżniczki, hollywoodzkie aktorki,
producenci
samochodów
i wysokogatunkowych produktów dla wymagających
klientów.
Wśród licznych, znanych nazwisk związanych
ze szkołą są absolwenci:
Katarzyna
Sokołowska,
Sabrina Pilewicz, Tomasz
Miłosz, Agata i Stanisław
Całkowie, Rafał Zieliński,
Lana Nguyen, Aleksandra
Jendryka, Kamil Hala, Jacek Kołodziejski, Agnes
Wuyam, Katarzyna Ostapowicz i wiele innych uzdolnionych osób.
Zainteresowanie studiowaniem w WSSiP z każdym
rokiem, mimo zmniejszającej się w Polsce liczby
studentów, rośnie. Szkoła
cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych
ludzi, którzy przyjeżdżają
na studia nie tylko z Polski
ale i z zagranicy. Powodem
tego stanu rzeczy jest cieka-

wy program studiów, niebanalne zajęcia i możliwość
zdobywania wiedzy, dzięki
przyjaznemu kontaktowi
mistrz-uczeń. Szkoła stara się zapewnić niewielkie
liczebnie, odpowiednie do
efektywnej nauki, grupy
studentów, dlatego młodzież chętnie studiuje dwa
kierunki, pomnażając tym
samym swoje możliwości
zawodowe, dzięki zdobyciu
2 dyplomów wyższej uczelni.
Wśród studiów dwukierunkowych są:
1. architektura i urbanistyka + architektura wnętrz,
2. formy przemysłowe +
grafika projektowa (komunikacja wizualna)
3. fotografia + grafika
projektowa (komunikacja
wizualna)
4. projektowanie ubioru
+ fotografia
i wiele innych, o które opowiedzą pracownicy
dziekanatu dziekanat@wssip.edu.pl lub przybliży oficjalna strona szkoły www.
wssip.edu.pl
Już podczas studiów
firmy
współpracujące

z WSSiP proponują najzdolniejszym studentom stałe
zatrudnienie i możliwość
rozwoju. To szczególnie
doceniają, rozpoczynający
dorosłe życie, studenci.
WSSiP umożliwia pracę
w telewizji, prasie, firmach
projektowych, studiach fotograficznych, przy pokazach mody, a także proponuje udział w prestiżowych,
modowych wydarzeniach.
Uczelnia mieści się
w zabytkowym Pałacu
Scheiblera, w równie zabytkowym kwartale miasta
tzw. „Księżego Młyna”,
obok Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej , Telewizyjnej i Teatralnej tzw.
„Filmówki”, Muzeum Kinematografii, filii Muzeum
Sztuki, Muzeum Książki oraz Parku Źródliska.
Szkoła ma własne, w pełni
wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pracownie
realizacyjne, sale wykładowe, a także trzy galerie, salę
kinową, atelier fotograficzne, bibliotekę i akademik.
WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia

I stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (Studia
uzupełniające i jednolite II
stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów
stacjonarnych i niestacjo-

PAINTBALL
-

wieczory kawalerskie
wieczory panieńskie
18- stki
imprezy ﬁrmowe

www.paintballossa.pl

narnych.
Dla wielu właśnie rozpoczęła się szansa na spełnienie marzeń o ciekawym
zawodzie i ciekawym życiu.
JSS
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Oddać cząstkę siebie...

Krzysztof Frukacz, mieszkaniec Kleszczowa, jest członkiem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Jako potencjalny dawca szpiku kostnego zarejestrował się w 2008 r., kiedy był jeszcze uczniem liceum. W ubiegłym roku oddał komórki macierzyste dla chorej osoby z Niemiec.

Kiedy podjął Pan decyzję o zarejestrowaniu
się jako potencjalny dawca
szpiku?
Będąc uczniem liceum,
chciałem oddawać krew.
W międzyczasie wpadła
mi również w ręce broszura, dotycząca właśnie oddawania szpiku. Już wtedy
wiedziałem, że kiedy tylko
ukończę 18 lat, zarejestruję
się jako potencjalny dawca.
Wówczas nie było jeszcze prowadzonych akcji na
tak szeroką skalę, jak teraz.
Dlatego ludzie nie mieli
jeszcze pełnej świadomości
na temat dawstwa. Tylko
pojedyncze osoby mogły
wypowiedzieć się w tym
temacie.
Po jakim czasie otrzymał Pan informację, że
prawdopodobnie znalazł
się biorca?
Zarejestrowałem się jako
potencjalny dawca w wieku
18 lat, a na biorcę czekałem
6 lat. Szczerze mówiąc, to
nawet zapomniałem, że
figuruję w rejestrze. Przypominała mi o tym fakcie
Fundacja DKMS, wysyłając maile z zapytaniem,
czy nadal jestem dostępny
pod tym samym adresem,
czy mój stan zdrowia się nie
zmienił i czy nadal chcę być
dawcą.
Jakie emocje towarzyszyły Panu w chwili, kiedy
okazało się, że może być
Pan dawcą szpiku, ponieważ znalazł się biorca?
Bez
zastanowienia
mogę odpowiedzieć, że od
razu była to niesamowita
radość. Początkowo nie mogłem uwierzyć, że znalazła
się osoba, której mogę pomóc. Otrzymałem telefon
z Fundacji DKMS z informacją o znalezieniu biorcy.
Zapytano mnie ponownie,
czy chce być dawcą. Oczywiście
odpowiedziałem,
że nic się w tej kwestii nie
zmieniło. Cieszyłem się
z tego telefonu, chociaż
jeszcze wtedy nie wiedziałem przecież, czy tak naprawdę zostanę dawcą.

Najczęstszą
obawą
przed rejestrowaniem się
jako potencjalny dawca
jest strach przed bólem,
który miałby towarzyszyć
pobieraniu szpiku kostnego.
Naprawdę nie ma się
czego bać. Są dwie metody
pobierania szpiku. Pozyskiwanie go z talerzy kości biodrowej lub pobranie
komórek
macierzystych
z krwi obwodowej. Ja byłem poddany tej drugiej
metodzie. Z autopsji mogę
więc powiedzieć, że jeżeli
ktoś już oddawał krew, nie
powinien obawiać się zabiegu oddania komórek macierzystych. Wygląda bardzo
podobnie. Myślę, że nawet
igły są identyczne (śmiech).
Zabieg zbliżony jest jednak nie tyle do samego pobrania krwi, ale bardziej
przypomina
transfuzję.
W jedną i drugą rękę wbijane są igły z drenem. Naszą
krew przetacza się przez
specjalistyczną maszynę,
separator. Zabieg trwa oko-

ło 4 godzin. W tej właśnie
maszynie dzieją się cuda,
czyli z naszej krwi oddzielane są komórki macierzyste, zbierane jako materiał
przeszczepowy.
Leżymy
wtedy wygodnie, czytamy
książkę, bądź oglądamy
film. Podczas zabiegu nie
odczuwa się żadnego bólu,
więc łatwo można skupić
się na innych zajęciach.
W sumie, to człowiek nawet
jest zrelaksowany po środkach, które musiał wcześniej przyjąć (śmiech). Boli
jedynie ukłucie igły, jak
w przypadku zwykłej
szczepionki.
Po zabiegu pojawiły się
jakieś skutki uboczne?
Po oddaniu komórek
macierzystych, praktycznie na następny dzień
nie odczuwałem żadnych
skutków. Bardziej dała mi
się we znaki nieprzespana
noc, poprzedzająca zabieg.
I przyczyną wcale nie był
stres i obawy, że może się
stać coś złego. Nie mogłem

zasnąć, ponieważ wiedziałem, że to, na co czekałem
tyle czasu, już za chwilę się
wydarzy. Ponadto, jestem
regularnie badany. Pierwsze badania miałem zrobione 3 miesiące po zabiegu,
teraz cyklicznie, co pół
roku. Taka obserwacja będzie trwała bodajże 5 albo
6 lat. Oczywiście możemy
nie wyrazić na nią zgody.
To jest już tylko i wyłącznie nasza wola. Fundacja
jednak zaleca wykonanie
badań.

Badania krwi nie wykazały u Pana żadnych
komplikacji po zabiegu?

Jakie są to badania?
To są zwykłe badania
krwi. Po prostu kontroluje
się, czy mój organizm funkcjonuje tak, jak przed zabiegiem. Trzeba zaznaczyć, że
dla lekarzy przede wszystkim to zdrowie dawcy jest
najważniejsze.
Najpierw
dbają o nas, a dopiero później o naszego biorcę. Nie
jesteśmy więc w żadnym
wypadku pomijani w tej
kwestii.

Ma Pan jakiś kontakt z
biorcą?
Przez pierwsze 2 lata
można kontaktować się
z biorcą jedynie przez Fundację, drogą mailową, czy
też listowną. Można się
zapytać o zdrowie pacjenta. Tak też uczyniłem. Dowiedziałem się, że kobieta,
której oddałem szpik przed
świętami zeszłego roku wyszła ze szpitala i wróciła
do domu. Dostała od lekarzy 9 na 10 punktów, więc

Nie, nic się nie zmieniło po zabiegu. Grałem w
piłkę i gram w piłkę. Nie
muszę przyjmować jakichś
specjalnych leków. Zachęcam więc wszystkich
do rejestrowania się, jako
potencjalny dawca szpiku
kostnego. Jest to naprawdę
niesamowite uczucie, kiedy
możemy uratować drugiemu człowiekowi życie.

praktycznie maksimum. 10
punktów jest bowiem bardzo trudne do osiągnięcia.
Z tego co wiem, prawdopodobnie spotkania po przeszczepach mają być całkowicie zabronione. Ja jednak
nadal mam nadzieję, że po
tych dwóch latach karencji,
będę mógł spotkać się z tą
panią.
Jakie instrukcje mógłby Pan przekazać wszystkim tym, którzy chcieliby
oddać szpik?
Tak naprawdę wystarczy zarejestrować się jako
potencjalny dawca i czekać.
Niektórzy czekają chwilkę,
niektórzy tak, jak ja – 6, 7
lat. Ale radość, kiedy dowiadujemy się, że możemy
uratować komuś życie, jest
nie do opisania. Czy będziemy tej radości chcieli
doświadczyć – to już zależy
od nas samych.
Rozmawiała
Iwona Tyczka
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Skierniewice

Najnowocześniejszy RIPOK w województwie

W Julkowie w gm. Skierniewice, została uruchomiona najnowocześniejsza
w województwie łódzkim Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Średnia ilość odpadów
przypadająca na każdego
Polaka rocznie to 267 kg.
Najwięcej odpadów wytwarzają zaś Duńczycy - ponad
700 kg na osobę. W Polsce
jednak liczba ta z roku na
rok rośnie. Co w takim razie dzieje się dalej z naszymi odpadami wyrzuconymi
do kosza na śmieci? Ważnym miejscem jest w tym
wypadku RIPOK, czyli
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W naszym województwie znajduje się ich
kilka. Gdy śmieci trafią do
poszczególnych rodzajów
pojemników, przyjeżdża po
nie śmieciarka i wywozi je
do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych. Każdy rodzaj odebranych odpadów
trafia do sortowni lub bezpośrednio do kompostowni.
Przy pomocy ciągu technologicznego składającego się z różnych maszyn i
urządzeń odpady są segregowane na poszczególne
frakcje materiałowe m.in.
metal, szkło, papier, tworzywa sztuczne. Następnie
za pomocą automatycznej
prasy kanałowej są one belowane, by zmniejszyć ich
objętość i ułatwić magazynowanie oraz transport do
recyklerów. Tak naprawdę
odpady są kopalnią surowców. Na przykład tworzywo z butelek typu PET jest
kupowane w dużej części
przez Chiny (np. do produkcji odzieży). Pozostałości z
segregacji, które nie są surowcami wtórnymi, a które
posiadają odpowiednie wła-

ściwości fizyko-chemiczne
kierowane są jako materiał
do produkcji paliwa alternatywnego, które w Polsce
w głównej mierze wykorzystywane jest przy produkcji klinkieru w cementowniach.
Najnowo cz e ś n iejsz y
w województwie łódzkim
RIPOK, wybudowany w
Julkowie (gmina Skierniewice) przez Spółkę „EKO-REGION” Bełchatów, został niedawno (maj 2016)
oddany do użytkowania.
Instalacja położona jest na
obszarze ok 10 ha. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
ponad 50 mln zł.
- Inwestycja dla obsługi III regionu gospodarki
odpadami w woj. łódzkim
zakończyła się pomyślnie.
System odbioru odpadów
komunalnych
realizowany przez Spółkę „EKO-REGION” Bełchatów we
wszystkich gminach obsługiwanych przez Spółkę jest
podobny - odpady zbierane
są do 4 pojemników (zmieszane odpady komunalne,
zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze
szkła oraz bioodpady). Nasza instalacja jest na pewno
najnowocześniejsza w województwie łódzkim – zaznacza Andrzej Kaczmarek,
prezes Spółki „EKO-REGION” Bełchatów.
Na terenie zakładu w
Julkowie znajdują się m.in.:
dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalny, stacja trafo o mocy ok.
1 MW, wiaty magazynowe
na surowce, wiata garażowa
na sprzęt ciężki, kwatera

składowiska
(pojemność
344 000 m3, powierzchnia
3,8 ha), hala sortowni (powierzchnia 2528 m2), kompostownia odpadów o wydajności ok. 45.000 Mg/rok,
myjnia płytowa, brodzik
dezynfekcyjny, waga najazdowa oraz zbiorniki otwarte. Instalacja w Julkowie
wyróżnia się pod względem
zamaszynowienia. Linia do
sortowania odpadów składa
się m.in. z 8 separatorów
optycznych, które działają
na zasadzie podczerwieni,
rozpoznającej kolor i rodzaj
danego surowca. Zamontowane są również 2 separatory elektromagnetyczne do
wydzielania złomu, separator wiroprądowy do wydzielania aluminium oraz
balistyczny do podziału
frakcji tworzyw sztucznych
na elementy płaskie (2D,

np. folie) i elementy przestrzenne (3D, np. butelki,
opakowania przestrzenne).
Instalacja umożliwia wydzielenie co najmniej 16
frakcji surowcowych z podziałem na rodzaj i kolor.
Wydajność linii do sortowania jest duża, tj. 20-25 Mg/
godz. dla zmieszanych odpadów komunalnych i 8-10
Mg/godz. dla selektywnie
zbieranych
zmieszanych
odpadów opakowaniowych.
Na terenie hali sortowni
znajduje się budynek sterówki, w którym obywa się
zarządzanie linią do sortowania odpadów oraz kompostownią.
Instalacja w Julkowie
ze względu na etap rozruchu nie przyjmuje jeszcze
odpadów od podmiotów
zewnętrznych. Przetwarzane są tutaj m.in. zmieszane
odpady komunalne oraz
zmieszane odpady opakowaniowe. Na terenie zakładu oprócz hali sortowni,
znajduje się także kompostownia typu tunelowego.
Tunele kompostowni odpadów to system czterech naziemnych modułów – tuneli
żelbetonowych wyposażonych w elementy technologiczne. Część tego wyposażenia składa się z systemu
napowietrzenia i wentylacji,
odprowadzania powstających odcieków, sterowania
i czujników technologicz-
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nych oraz zamknięcia tuneli, czyli zadaszenia wraz
z odwodnieniem. Dzięki
zastosowaniu biofiltrów nie
czuć odoru kompostowania.
Wszystko sterowane jest
komputerowo. Zainstalo-

Julkowie i po zakupie niezbędnego sprzętu rozpoczniemy ich produkcję – dodaje prezes Kaczmarek.
W Julkowie zatrudnionych jest ok. 60 osób pracujących w systemie dwu-

wano także sondy, dzięki
którym proces kompostowania może być prowadzony w sposób automatyczny.
Przy ich pomocy można też
określić czy proces kompostowania dobiegł końca.
Na terenie zakładu w
Julkowie znajduje się również kwatera składowiska,
w której można złożyć ok.
400 tysięcy ton odpadów.
Prezes Spółki liczy jednak
na to, że do składowania
będą trafiały śladowe ilości
przetworzonych odpadów
- Dużo materiału po przekompostowaniu będziemy
wywozić na rekultywacje
składowisk. Już w chwili obecnej kompostownia
w Julkowie pracuje pełną
parą. Obecnie Spółka realizuje również inwestycję w
Dylowie, polegającą na budowie kompostowni o przepustowości minimum 60
tysięcy Mg/rok, czyli prawie dwa razy większą niż
wybudowana w Julkowie.
Kompostownia
powinna
powstać w przeciągu 3 miesięcy. Taką samą instalację
do kompostowania posiadamy w Gotartowie (Gmina
Kluczbork).
Funkcjonuje
już 2 lata. Dodatkowo, z
materiału wytworzonego w
procesie kompostowania,
produkowane są trawniki
rolowane. Takie działania
podjęte zostały również w

zmianowym.
- Czeka nas jeszcze dużo
pracy, w tym przeszkolenie
części pracowników i zakup
kilku maszyn. Nadzorowanie tego zakładu odbywa
się centralnie z siedziby
Zarządu w Bełchatowie. Co
prawda RIPOK działa od
miesiąca, jednak jesteśmy
jeszcze w fazie testowania,
w związku z tym obecnie
jego wydajność jest mniejsza niż docelowa – podkreślił Andrzej Kaczmarek.
P r z y pom n ijmy,
że
Spółka
„EKO-REGION” Bełchatów jest
firmą świadczącą usługi
w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Założona została w
marcu 2000 roku głównie z inicjatywy Powiatu Bełchatowskiego oraz
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Łodzi. Pojawiło się także
wsparcie kilkunastu innych
samorządów województwa
łódzkiego. Obecnie udziałowcami spółki jest ponad
20 samorządów, w tym samorządy z rejonu Skierniewic, tj. miasto Skierniewice
i gmina Skierniewice. Największym udziałowcem jest
gmina Kleszczów. Spółka
obsługuje ok. 60 gmin i
działa na terenie trzech województw.
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O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

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

www.danwood.pl

Zapraszamy na start budowy w dniu 14.06. 2016 w godz. 9-16:
05-825 Książenice, ul. Cichociemnych
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Maria Czubaszek
Nienachalna z urody

Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy mówi o sobie tak
szczerze. I tak dużo. Opowiada o ludziach, z którymi się przyjaźniła, pracowała, których mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po „dobrej
zmianie”).
Pewne historie, które
czytelnicy już mieli okazję
poznać, wreszcie znajdują
zakończenie – jak choćby
ta, dlaczego nigdy nie pojechała na Galapagos, i jaka
jest w tym wina Marcina
Wolskiego. A wszystko to,
jak zwykle zresztą, jest niezwykle zabawne.
Jednak tylko z pozoru
jest to opowieść o niej samej. 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.

Barbara Wrzesińska, Jerzy
Dobrowolski i Wojciech Pokora. Słuchowiska te po raz
pierwszy emitowane były w
„Ilustrowanym Tygodniku
Rozrywkowym”. Pojawiała 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 Karolaka w 1965 roku. Piosenki
z jej słowami można usłyszeć w wykonaniu takich

Maria Czubaszek
– pisarka i satyryczka,
autorka tekstów piosenek, scenarzystka,
felietonistka i dziennikarka. Stworzyła dla
radiowej Trójki kultowe słuchowiska: „Dym
z papierosa”, „Małgorzaty jego życia” i
„Serwus, jestem nerwus”, w których brawurowe role stworzyli
m.in. Irena Kwiatkowska, Bohdan Łazuka,

Księgarnia 					

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

artystów, jak Alibabki, Ewa
Bem, Grażyna Łobaszewska, 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 scenariusze do seriali „Psie
serce”, „Na Wspólnej” oraz
„BrzydUla”. Od 2010 roku
w improwizowanym serialu
„Spadkobiercy” wciela się
w rolę babci Maggie Mekintosz Owens. Użyczyła
głosu w dubbingu
filmu „Rysiek Lwie
Serce” jako Babcia.
W 2009 roku została
uhonorowana Złotym
Medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis. Jest współautorką
(z Arturem Andrusem i Wojciechem
Karolakiem) bestsellerów „Każdy szczyt
ma swój Czubaszek”
i „Boks na Ptaku”.
Prywatnie jest żoną
Wojciecha Karolaka,
miłośniczką psów i
zatwardziałą palaczką.

poleca:

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

św. Paweł

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

Kochaj!
Sawa (Olga Bołądź)
wkrótce wychodzi za
mąż za Jurka (Mikołaj
Roznerski), o którym jej
przyjaciółki mówią: „facet marzeń z wmontowanym genem idealnego męża i ojca”. Jednak
Sawę zaczynają ogarniać coraz większe wątpliwości, czy to właśnie
Jurek jest tym jednym,
jedynym…

Zwłaszcza, że na horyzoncie pojawił się przystojny aktor – Krzysztof
(Michał Czernecki). Do
ceremonii zostało kilka godzin. W umówionym miejscu zbiórki, przed wieczorem panieńskim, stawiają
się najlepsze przyjaciółki
Sawy – lubiąca adrenalinę
Anka (Roma Gąsiorowska-Żurawska),
miłośniczka
Orientu Weronika (Magda
Lamparska) i perfekcyjnie

zorganizowana gwiazda telewizji Oliwia (Aleksandra

Popławska). Nie ma jedynie
przyszłej panny młodej…

Warto posłuchać

Dla naiwnych marzycieli
Limitowana Edycja 2CD wyłącznie dla sieci Empik. Wersja poprawiona.

Jak śpiewa w jednej z
nowych piosenek – nic nie
musi. To raczej my musieliśmy czekać na nowy
materiał Ani Dąbrowskiej,
tym razem wyjątkowo długo. Artystka poświęciła
się, bowiem życiu rodzinnemu, ale też postanowiła
przemeblować swoje zaplecze artystyczne - zmieniła
management, skład zespołu, producenta i wreszcie
na nowo wymyśliła swoją
muzykę. Na szczęście pozostawiła te elementy, które
zawsze były nieodzownymi
elementami jej stylu: pastelowe ciepło głosu, szlachetne melodie i szczyptę melancholii w tle.
Płyta „Dla naiwnych
marzycieli”
powstawała
przez pół roku, w czterech
różnych warszawskich studiach, z udziałem kilkunastu muzyków. – „W dużej
mierze związane było to z

procesem uczenia się przeze
mnie produkcji muzycznej.
Wszystko chciałam wypróbować na własnej skórze i
na własnym portfelu. Przemieszczałam się z miejsca
na miejsce i sprawdzałam,
co z tego wyjdzie” – tak

Ania Dąbrowska wspomina
proces tworzenia i rejestracji materiału.
Brzmienie „Dla naiwnych marzycieli” to również
zasługa Aleksandra Kowalskiego, lepiej znanego jako
Czarny HIFI.
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Truskawki

Truskawki kuszą nie tylko wyśmienitym wyglądem,
przyjemnym aromatem, przepysznym smakiem,
ale także gwarantują zdrowie, korzystnie wpływając na nasz organizm. Stanowią one witaminową
bombę dla zdrowia i urody.
Pierwszymi owocami
witaminowo-mineralnymi
w sezonie wiosennym są
właśnie truskawki, które
pojawiają się już pod koniec maja. Owoc truskawki
jest krzyżówką poziomki
chilijskiej i poziomki wirginijskiej. Zdecydowanie
największym producentem
truskawek są Stany Zjednoczone a w drugiej kolejności Hiszpania. W Polsce
na 1 mieszkańca przypada
ok. 4 kg tych owoców. Wartości odżywcze truskawek
są bardzo duże. A to dzięki
zawartości witamin: C, B1,
B2, makro- i mikroelementów a przede wszystkim:
żelaza, wapnia, fosforu, magnezu oraz manganu. Żelazo nazywane pierwiastkiem
życia, jest mineralnym
składnikiem niezbędnym
do wytwarzania hemoglobiny. Natomiast wapń ze
wszystkich
składników
mineralnych ma największy udział w budowie naszego organizmu. To wapń
i fosfor decydują o prawidłowym rozwoju układu
kostnego i uzębienia. Zaś
wapń i magnez zapewniają właściwą pracę układu
sercowo-naczyniowego. O
dostatecznym wchłanianiu

Pożyczki i chwilówki na sam
dowód osobisty bez BIK i komornika (cała Polska) tel. 796-15-1919
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 osobami starszymi na terenie
Niemiec, bezpieczna i legalna
praca. Prowadzimy bezpłatne
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY,
CV:
BIURO@SENECTUS24GERMANY.COM,
TEL.
726250081.

W

Porady
nerwowego i mięśni. Działa
przeciwstresowo.
Mangan zaś ma wpływ
na czynność enzymów. Ponadto odpowiada za stan
kości, konieczny jest w
procesie trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Zapobiega także

www.gazeta-wiesci.pl

fitocydom, podobnie jak
cebula, czosnek czy chrzan.
Ponadto są źródłem kwasu
elegonowego, który chroni nasz organizm przed
nowotworami. Właściwości odżywcze i lecznicze
truskawek są nie do przecenienia. Poleca się je reu-

www.kosandkons.pl

KOS&KONS
Kosmetyki i Konsultacje

Twój ulubiony sklep kosmetyczny :)

Gotuj z nami
Mus
truskawkowy
Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 30 minut

wapnia decyduje zawartość
witaminy D w organizmie.
Kolejnym
mineralnym
składnikiem jest fosfor,
który uczestniczy między
innymi w regulacji pracy serca, w prawidłowym
funkcjonowaniu nerek oraz
w przekazywaniu impulsów
nerwowych. Znajduje się on
we wszystkich komórkach
organizmu. Dla jego funkcjonowania niezbędna jest
obecność wapnia i witaminy D. Następnie magnez
konieczny jest do metabolizmu wapnia, fosforu, sodu,
potasu i witaminy C oraz do
prawidłowej pracy układu

osteoporozie, poprawia pamięć, zwalcza zmęczenie i
ma działanie uspokajające.
Natomiast sole organiczne zawarte w truskawkach
poprawiają przemianę materii a pektyny oczyszczają
jelita z resztek pokarmu i
pozytywnie wpływają na
naturalną florę bakteryjną.
Owoce te posiadają także
właściwości odtruwające.
Ogólnie można stwierdzić,
że działają one na organizm
odkwaszająco, krwiotwórczo, wzmacniająco a sok z
truskawek ma właściwości
bakteriobójcze, dzięki zawartym w swym składzie

matykom, cierpiącym na
schorzenia wątroby, a także
nerek. Truskawki obniżają
również poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Są
wskazane dla osób z nadwagą. Te bardzo smaczne i
zdrowe dla człowieka owoce, spożywać możemy na
surowo lub jako mrożonki
oraz przetworzone na soki,
dżemy, konfitury, kompoty, nalewki, wina i likiery.
Natomiast osoby, które są
uczulone na surowe truskawki, powinny je spożywać w formie przetworzonej, np. jako dżemy, soki
czy konfitury.

OGŁOSZENIA
Praca dodatkowa na terenie
Piotrkowa Tryb. w firmie kosmetycznej. 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 starszychkurs j. niemieckiego- od podstaw, po kursie praca gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w
Euro! Tel. 514 781 491
Wiatraki, elektrownie wiatrowepomiary wiatru, montaż, instalacja i serwis. tel. 669-632-564
Zatrudnimy pracowników w
Łodzi, stanowisko: magazynier. Umowa agencyjna z firmą
LeasingTeam. Wynagrodzenie

godzinowe 12,5 zł brutto + premia. Darmowe posiłki. Bezpłatny dojazd do pracy. Praca od
zaraz. Prosimy o kontakt pod nr
22 460 50 30 lub o przysłanie CV
na mail dop@leasingteam.pl.

Praca przy kontroli
magazynu - Mszczonów.
Umowa o pracę, 9zł/h netto, możliwy dowóz, godziny pracy 12:00-20:00
i 20:00-4:00.
Tel.: 667-676-200

W

Zatrudnię kierowców C+E na
chłodnie, kierunek zachód, jazda
po 2 tygodnie, auto przypisane
do kierowcy. Więcej info pod
numerem tel. 885 121 588
Firma Aspen zatrudni osoby do
sprzątania w obiekcie wielkopowierzchniowym. Mile widziana
grupa inwalidzka. Tel. 661-991497
Agencja Pracy Gi Group (570)
zatrudni pracowników produkcji
gumowych uszczelnień w Piotrkowie Trybunalskim. Tel. 604168-200

Składniki:

> 0,5 kg truskawek
> białka z 4 jajek
> 2 łyżki żelatyny
> 1/2 szklanki cukru pudru
> 1/2 szklanki śmietany 30%
> liście mięty melisy do dekoracji

Sposób przygotowania:
Owoce umyć, usunąć szypułki i zmiksować. Do uzyskanej masy owocowej dodać wcześniej rozpuszczoną w 5
łyżkach zimnej wody żelatynę i całość dobrze wymieszać.
Białka ubić z cukrem pudrem na sztywną pianę, a następnie
połączyć z masą truskawkową. Otrzymany mus przełożyć
do pucharków i wstawić na kilka godzin do lodówki, aby
zastygł. Schłodzoną śmietanę ubić z 1 łyżką cukru pudru,
następnie wyłożyć ją na zastygnięty mus w pucharkach. Do
dekoracji możemy wykorzystać surowe owoce truskawek
oraz listki melisy lub mięty.
W
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Test: Skoda Octavia Scout czy Volkswagen Golf Alltrack

Spotkanie terenowych braci
Skoda Octavia i Volkswagen Golf to auta mieszczące się w ścisłej czołówce rankingów sprzedaży
w Polsce. Jednym z atutów tej pary jest mnogość wersji, w których pojazdy są dostępne. Scout i Alltrack
zostały stworzone do jazdy w lekkim terenie. Sprawdziłem, czy warto postawić na takie rozwiązanie.
Białe kruki
Golfów i Octavii jest
w Polsce tak wiele, że samochody te dawno przestały przykuwać wzrok
przechodniów. Są jednak
wyjątki i z pewnością należą do nich wersje terenowe.
Oba kompakty grupy Volkswagena z podwyższonym
prześwitem, napędem na
cztery koła i charakterystycznymi
plastikowymi
nakładkami na pewno wyróżniają się, ale ich głównym atutem jest nie wygląd,
a właściwości jezdne.
W trudnych warunkach
terenowych zarówno Scouta jak i Alltracka z pew-

nością utopimy. Odrobinę
podniesione
zawieszenie
i elektronicznie sterowany napęd 4x4 ze sprzęgłem
Haldex V generacji nie predestynują do wypuszczania
się tymi autami w teren gorszy niż na leśne bezdroża.
Nie oznacza to jednak, że za
sporą dopłatę do tych wersji

REKLAMA

otrzymujemy coś nieprzydatnego. Zwróćmy uwagę
na fakt, że jesteśmy w Polsce, a jakość naszych dróg
wielu obcokrajowcom kojarzy się z warunkami ekstremalnymi. Terenowe zawieszenie i nakładki chroniące
przed pryskającymi kamieniami sprawdzają się tu idealnie.

Przede
wszystkim
komfort
Za wygodę przemieszczania się w każdych warunkach drogowych trzeba
wydać ponad 150 tys. zł.
Tyle kosztują dobrze wyposażone wersje Scouta i Alltracka z mocnymi silnikami. Gdyby zestawić ze sobą
najtańsze dostępne warian-

ty tych aut – z silnikiem 1.8
TSI o mocy 180 KM, Golf
jest droższy o około dwa tysiące, kosztując cennikowo
ok. 118 300 zł.
Te nietypowe wersje
typowych aut mogą być
ciekawym rozwiązaniem
dla kogoś, kto ma sporo
pieniędzy, ale nie chce się
z nimi afiszować. Zamiast
kupić podstawową wersję
Lexusa czy ciasnego Mercedesa klasy A, może zamówić auto popularne, ale
posiadające niemal wszystko, co jest mu potrzebne.
Zmodyfikowane
zawieszenie obu aut pozwala na
wygodne poruszanie się po
nierównościach. Jednocześnie auto nie traci swoich
stricte drogowych możliwości i dobrze trzyma się na
zakrętach. Charakterystyka
prowadzenia jest podobna,
jednak z pewnością układ
kierowniczy Golfa sprawuje się lepiej. Za to Octavia
jest bardziej przestronna
i zapewnia więcej miejsca

dla pasażerów.
Porównując te same
wersje silnikowe, np. 1.8
TSI 180 KM lub 2.0 TDI 184
KM, nie znajdziemy wyraźnej różnicy w osiągach. Oba
pojazdy są też wyposażone
w tą samą, sześciostopniową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynię biegów
DSG. Jest to jeden z najlepszych automatów dostępnych na rynku. Napędem
na cztery koła, kierowca
w żaden sposób nie jest
w stanie sterować. Haldex
V generacji działa w pełni
automatycznie, przekazując moment obrotowy na
tylną oś wtedy, gdy zajdzie
taka potrzeba. Blokowanie
mechanizmu różnicowego
także leży w gestii elektronicznych urządzeń. Całość
spisuje się dobrze i pozwala na bezpieczne poruszanie się po nieutwardzonych
szlakach i podjeżdżanie pod
wzniesienia. Tym, co może
nas wówczas rozpraszać są
czujniki parkowania, które
na szczęście można wyłączyć. Bywają one irytujące, kiedy nagle wywołują
alarm, gdy byle kępa trawy
znajdzie się blisko jednego
z nich. Także w ruchu miejskim zdarza im się reagować nadpobudliwie.
Spalanie w typowej, codziennej jeździe po drogach
jest w terenowych wersjach
Octavii i Golfa sporo wyż-

REKLAMA

Wieści 13
sze niż ich „cywilnych”
wersjach. Swoje robi obecność napędu 4x4, który
wpływa także na masę własną pojazdów. Nie stosując
się do zasad eco-drivingu
w wersji z silnikiem benzynowym można osiągnąć
wynik nawet na poziomie
11 l na 100 km. Bardzo
ekonomiczna jazda pozwoli zbliżyć się do około 7 l.
Także tyle spali diesel przy
dość oszczędnej jeździe.
Wysokie spalanie to niekoniecznie cena, którą płacimy za wygodę. Wpływa
bowiem bezpośrednio na
zasięg pojazdów, a konieczność częstych wizyt na stacji paliw ogranicza komfort
eksploatacji.
Skoda Octavia Scout
i Volkswagen Golf Alltrack
zostały stworzone po to,
by zaspokoić jak najwięcej
potrzeb swoich użytkowników. Są to samochody na
rodzinne zakupy, jak i na
wyprawę po bezdrożach –
w pewnym sensie unikatowe, bo w ofercie konkurencji brak podobnych modeli.
Bez wątpienia bohaterowie
testu są interesującą alternatywą dla wszelkiej maści
SUVów, które są ostatnio
bardzo modne. A nie każdy
przecież lubi ślepo podążać
za modą.
Witold Hańczka
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Wola Krzysztoporska

Łowicz

Chłopiec po sprzeczce z rodzicami wyszedł z domu i nie kontaktował się z rodziną. W poszukiwaniach
dziecka brało udział 120 policjantów oraz ponad 40 strażaków.

Trwa postępowanie, wyjaśniające okoliczności
zgonu 55-letniego mężczyzny, który wraz z kolegą
spływał kajakiem.
Ze wstępnych ustaleń pojechali w rejon zdarzenia,
wynika, że dwaj znajomi tuż po zgłoszeniu. Na miejwybrali się na niezorgani- scu pracowały zastępy strazowany spływ kajakiem po ży pożarnej, w tym płetworzece Bzurze. Kajak wy- nurkowie, którzy wyłowili
wrócił się w okolicy miej- ciało mężczyzny. Przybyły
scowości Sobota, w miej- na miejsce lekarz stwierdził
scu utrudniającym spływ. zgon. Ciało zabezpieczono
Mężczyzna, który najpraw- do dyspozycji prokuratury.
dopodobniej nie miał na so- Obecnie policjanci ustalabie kamizelki ratunkowej, ją okoliczności zdarzenia
wpadł do wody. Policjanci i przesłuchują świadków.

Zaginiony 10-latek odnaleziony

Utonął
na spływie kajakowym

Bełchatów

Zatrzymano
sprawcę rozboju
6 czerwca około godziny
23:00
policjanci otrzymali informację
o
zaginięciu
chłopca
w miejscowości Siomki
(gmina wola Krzysztoporska). Rodzina przez kilka
godzin, bezowocnie prowadziła poszukiwania na
własną rękę. Z relacji matki
wynikało, że 10-latek po
kłótni z rodzicami wsiadł

na rower i odjechał. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano
120 policjantów oraz ponad
40 strażaków zawodowych
i ochotników. Podczas działań wykorzystano kilkanaście radiowozów i wozów
strażackich, a także psy
tropiące i specjalistycznego
psa ratowniczego. Mundurowi sprawdzali miejsca,

w które ewentualnie chłopiec mógł się udać. Sprawa była o tyle trudna, że
10-latek z powodu swojej
choroby miał problemy
z nawiązywaniem kontaktu
z nieznajomymi osobami.
Przełom w poszukiwaniach
nastąpił około godziny 3:00
nad ranem. Policjanci odnaleźli śpiącego chłopca
w barakowozie na dział-

ce rodzinnej, oddalonej
o kilkanaście kilometrów
od miejsca zamieszkania.
Poszukiwany najprawdopodobniej wszedł do pomieszczenia przez uchylone okno.
Na miejsce zostało wezwane
pogotowie ratunkowe. Przeprowadzono badania lekarskie. Bezpieczny i zdrowy
chłopiec został przekazany
pod opiekę rodziców.
IT

Rawa Mazowiecka

Piesza potrącona na pasach
Kierowca potrącił kobietę, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Poszkodowana to 45-letnia
mieszkanka Rawy Mazowieckiej.
Zdarzenie miało miejsce
2 czerwca około godziny
14:00 na ul. Wyszyńskiego.
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że 45-letnia mieszkanka Rawy Mazowieckiej
przechodziła przez ulicę
na przejściu dla pieszych,
gdzie została potrącona
przez samochód marki opel
astra. Kierowca pojazdu, to
38-latek z Białej Rawskiej.
Badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało, że
był trzeźwy. Poszkodowana została przewieziona do
szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
IT

Policjanci zatrzymali podejrzanego o napad na
26-letnim mieszkańcu Bełchatowa. Sprawca, używając przemocy, zmusił mężczyznę do oddania telefonu. Sprawcy grozi kara do 12 lat pozbawienia
wolności.
4 czerwca o godzinie dał napastnikowi telefon.
23:00 oficer dyżurny beł- Sprawca nie uciekł daleko.
chatowskiej policji otrzy- Funkcjonariusze z wydziału
mał telefoniczne zgłoszenie kryminalnego bełchatowo dokonanym rozboju. Do skiej komendy zatrzymali
zdarzenia doszło na ulicy go zaledwie w dwie godziny
Bawełnianej w Bełchato- od otrzymania zgłoszenia.
wie. Policjanci ustalili, że Przebywał w mieszkaniu
26-letni
bełchatowianin znajomej. Podczas przeszuwracając do domu, został kania, mundurowi odzyskanapadnięty przez męż- li skradziony telefon. Notoczyznę. Sprawca uderzył wany przez policję 36-letni
pokrzywdzonego
pięścią bełchatowianin trafił do pow twarz i zażądał wydania licyjnego aresztu. Za rozbój
telefonu. W obawie o swoje grozi kara nawet do 12 lat
życie, pokrzywdzony od- pozbawienia wolności.

Zgierz

Pijany rowerzysta

Policjanci zatrzymali 23-letniego rowerzystę, który
podróżował wypożyczonym jednośladem. Mężczyzna miał w organizmie 1,5 promila alkoholu.
Rankiem 5 czerwca na
ul. Piątkowskiej w Zgierzu
zmierzającego do pracy
komendanta, minął mężczyzna na łódzkim rowerze
publicznym.
Rowerzysta
w szybkim tempie przemieszczał się w kierunku
miejscowości Biała. Istniało
podejrzenie, że rower mógł
zostać skradziony. Na miejscu pojawił się więc wezwany przez komendanta
patrol policji. Okazało się,
że jednoślad był użytkowa-

ny zgodnie z regulaminem,
jednak 23–letni rowerzysta jest kompletnie pijany.
Badanie wykazało u niego
blisko 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Mężczyzna
nie pamiętał skąd wypożyczył rower. Stwierdził
natomiast, że celem jego
podróży nie był Zgierz, lecz
Pabianice. 23-latek został
ukarany mandatem. Jednoślad zaś przekazano służbom obsługującym łódzki
rower publiczny.
IT

W

www.gazeta-wiesci.pl

HOROSKOP

Bliźnięta 21.05–21.06
Gwiazdy będą
ci sprzyjać w najbliższych działaniach, jeśli tylko
uwierzysz w swoje umiejętności i możliwości. Pomimo znużenia codziennymi
obowiązkami i odczuwanym
zmęczeniem, bądź cierpliwy i nie poddawaj się. Przed
tobą ciekawie zaplanowany
wyjazdowy urlop. Twoja aura
jest wyjątkowo sprzyjająca.
Rak 22.06–22.07
Wreszcie znajdziesz czas na
nadrabianie zawodowych zaległości.
Dasz sobie z tym
świetnie radę. Działaj rozważnie i nie powielaj starych
błędów. Niezapowiedziana
wizyta kogoś z rodziny, sprawi ci dużą frajdę.
Lew 23.07–23.08
Twoje
powodzenie w interesach
ulegnie nieznacznemu zakłóceniu.
Mimo to panuj nad
negatywnymi emocjami. Należy umieć cierpliwie znosić
cześć
˛
jednost- odcień
ki
wojsk.

miasto
na Morawach

i te gorsze chwile. Wolny
czas spędzaj aktywnie, koniecznie na świeżym powietrzu.

Panna 24.08–23.09
Posiadasz w
sobie niespożyty
potencjał energii
i odwagi, który
możesz z powodzeniem
wykorzystać w realizacji
nowych przedsięwzięć. To
wyjątkowa okazja na odniesienie sukcesu finansowego. Dbaj o dobre relacje
z najbliższymi.
Waga 24.09-23.10
W
nowych
przedsięwzięciach
nie zapominaj o rachunku ekonomicznym. Wykorzystaj każdą
nadarzającą się okazję, o ile
jest szansa na osiągnięcie
finansowych zysków. Ale
nie kosztem zdrowia i życia
rodzinnego.
Skorpion 24.10–22.11
Twoje życiowe
plany mogą natrafić
na nieprzewidziane
przeszkody.
Aby
tam
pod
słońce,
stratos- gdy
brak
fera˛
cienia

zrealizować w pełni swoje
zamierzenia, musisz wykazać więcej determinacji.
Będzie okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Stabilizacja w stosunkach
partnerskich.
Strzelec 23.11–21.12
Pomimo lata,
to dla ciebie okres
wytężonej pracy.
Twoje zaangażowanie i pracowitość są atutem w osiąganiu sukcesów
zawodowych czy w realizacji prywatnych interesów.
Jednak nie licz na duże zyski, bo może być różnie.
Koziorożec 22.12–20.01
Przed
tobą
okres w miarę spokojny. Co złe, już
minęło. Warto wyciągać wnioski z błędów i
porażek, aby ich w przyszłości nie popełniać. Sprawy trudne do rozwikłania,
wreszcie się wyjaśnią. Pomyśl o wypoczynku.
Wodnik 21.01–19.02
Po dłuższym,
udanym urlopie
odczujesz więcej
pewności siebie,
lepsze samopo-

Calvin ...
- marka
perfum

gulgocze na
podwórzu
po
zakończeniu

szlam

znany
producent
perfum

Baran 21.03–20.04
To dobra pora
roku na towarzyskie weekendowe
spotkania, interesujące rozmowy i przyjemności. Po ostatnio odniesionych sukcesach wyjątkowo
zasługujesz na nie.

Kazimierz,
król
Polski

W
wielki,
nieporeczny
˛

choroowoc
botwór- jednej z
cze
palm

miłostka

artysta
prześmiewca

wytwór
wyobraźni

pies
mieszaniec

różnie
sie˛
tocza˛

... Gynt dramat
Ibsena

... Dei

wyróżniaja˛
żyrafy

Schuberth,
piosenkarz

˛
Gierek wegiel
po
dla
odgazokumpli
waniu

Ray z
The
Doors

punkty
na
ekranie
monitora
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zadanie udostepnił
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- Tato, który pociąg ma największe opóźnienie? - pyta
Jaś.
- Nie mam pojęcia.
- Ten, który w zeszłym roku obiecałeś mi na gwiazdkę...


cześć
˛
nogi

Tadek z
wierszyka

państwo
z
Wientian

9
1

5

1



rokoko
lub
secesja
grecki
bajkopisarz

7

2

Leży pijany gościu w kałuży, w której odbija się księżyc. Podchodzi do niego policjant i pyta:
- Co pan tutaj robi?
- A leeeeżę sobie na ksssiężżżżycu.
- To proszę jeszcze chwilę poczekać, zaraz po pana
przyjedzie łazik.

rzucanie przodek
słonia
piasku
w
opozycji
do
wigów

1

Wróżka Amanda

Emilka,
gdy
dorośnie

waż
˛
dusiciel

SUDOKU

Byk 21.04–20.05
Twoje plany w
dużym procencie
się powiodą, jeśli
oczywiście dokładnie je rozpracujesz i ustalisz
priorytety. Jednak nie bierz
zbyt wiele na siebie. Pamiętaj o relaksującym wypoczynku.

Twain,
pisarz

najdłuższy
łańcuch
górski
kawiarnia

Ryby 20.02–20.03
Nie zaniedbuj
realizacji wcześniej podjętych
zobowiązań zawodowych. Wykonuj je
na bieżąco, aby uniknąć
problemów wynikających
z niedotrzymanych terminów.

służba
bezp.
ZSRR

...
position
twórcy

czucie i pozytywniejsze
spojrzenie na trudy codziennego życia.

The ...,
bryt.
zespół
rockowy

Jacques, bard
belgijski

groźna
rasa psa
rutyniarz
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Rozrywka





Co to jest: czterdzieści żabek i jedna ropucha?
Teściowa wiesza firanki.






- Dzień dobry. Czy to Państwo organizują konkurs
jasnowidzów?
- Tak, ale zapisy zaczynamy dopiero w przyszłym
tygodniu.
- Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przyszedłem
odebrać pierwszą nagrodę.






