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Będzie współpraca  
z WIG 
4 kwietnia w Kleszczowie odbyło się spotkanie kierownictw 

Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Warszawskiej Izby Go-

spodarczej.  

Tworzenie czegoś  
nowego to duże  
wyzwanie 
1 kwietnia swoją działalność rozpoczęła „Kleszczowska Przy-

chodnia Salus”. Wraz z utworzeniem spółki medycznej w Klesz-

czowie, pojawiły się pytania m.in. o argumenty przemawiające 

za jej powołaniem oraz ofertę dla mieszkańców. O te i inne 

kwes0e zapytaliśmy Prezes Zarządu, Iwonę Bednarek.  

Szerzej s. 2 Szerzej s. 8 

Nie należy mylić  
czynów  
z zamiarami 
O nowych wyzwaniach oraz zmianach  

w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów roz-

mawialiśmy z wiceprezes Beatą Michalczyk. 

Co Pani zdaniem jest 
najważniejsze w działal-
ności Fundacji? 

 
Jestem członkiem zarzą-

du Fundacji od dwóch lat. 
Jest to i dużo i mało. Nie da 
się ukryć, że po ponad 20 
latach istnienia Fundacji 
przyszedł czas na zmiany. 
Dlatego też te zmiany są 
konieczne, a one z kolei 
wymagają czasu. Ważne 
jest to, żeby były to zmiany 

dokonywane małymi kroka-
mi, aby uniknąć wielkiej 
rewolucji. Kiedyś przeczy-
tałam ważną sentencję He-
mingway’a, z którą się  
w pełni zgadzam. Jej sens 
był taki, że nie należy  

w życiu mylić czynów z za-

miarami. Zamierzać można 
bowiem dużo, a uczynić 
niewiele lub odwrotnie. 
Często jest niestety tak, że 
dużo się obiecuje a z reali-
zacją później bywa różnie. 

Szerzej s. 9 

Bełchatów 

Pijany rowerzysta 
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi nie-

trzeźwemu rowerzyście, który usiłował 

wręczyć policjantom z bełchatowskiego 

Wydziału Ruchu Drogowego 2000 złotych 

łapówki. 

Szerzej s. 14 
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Spotkanie to miało cha-
rakter informacyjno-zapoz-
nawczy, celem była dysku-
sje na temat możliwych 
kierunków współpracy.  

W rozmowach Fundację 
reprezentowali Prezes – 
Krzysztof Stębelski oraz 
Wiceprezes – Beata Mi-
chalczyk, natomiast ze stro-

ny gości: Ryszard Marciń-
czak – Prezes Zarządu, Ma-
rek Traczyk – członek Za-
rządu WIG a zarazem Pre-
zes Stowarzyszenia Pol-

skich Mediów oraz Marcin 
Zamoyski – Przewodniczą-
cy Rady WIG. 

Spotkanie rozpoczęło 
się od przedstawienia atu-
tów gminy, rozwiązań słu-
żących mieszkańcom oraz 
problemów, z jakimi mimo 
wszystko przychodzi się 
borykać Fundacji, która 
obecnie rozpoczyna pracę 
nad nową marką. Jak zazna-
czył Prezes – Krzysztof 
Stębelski: – Fundacja dąży 

obecnie do tego, aby sytua-

cja wewnętrzna ustabilizo-

wała się. Chce się skupić na 

działaniach, które mają 

służyć mieszkańcom. Jed-
nym z takich działań jest 
Punkt Konsultacyjno-
Doradczy, w którym nieod-
płatnie mieszkańcy gminy 
mogą uzyskać pomoc  
w wypełnianiu wniosków  
o dotacje np. do Urzędu 
Pracy, czy też Agencji Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Prezes Fun-

dacji poruszył również te-
mat inwestorów. Zaznaczał, 
że bardzo istotną rolą jest 
ściągnięcie ich na tereny 
stref przemysłowych. 
Szczególnie w kontekście 
wyczerpującego się złoża 
węgla. Wraz z jego wyczer-
paniem, skończą się rów-
nież wpływy do budżetu  
z tytułu opłaty eksploata-
cyjnej. Im więcej inwesto-

rów, tym bardziej gmina 

będzie mogła zasilić się z 

podatków od działalności 

gospodarczej – podkreślił 
Stębelski. 

Goście zadeklarowali 
możliwe wsparcie w pozy-
skiwaniu inwestorów,  
a także wspieranie Fundacji 
w działaniach promujących 
gminę Kleszczów na pol-
skiej mapie inwestycyjnej. 
Prezes Marek Traczyk za-
prosił Fundację do uczest-
nictwa w Kongresie Gospo-
darczym Europy Centralnej 
i Wschodniej, w którym to 
już dziś zadeklarowało swój 
udział ponad 300 Izb Go-
spodarczych, w tym 
wszystkie Krajowe Izby 
Gospodarcze z poszczegól-
nych krajów. – Fundacja 

może uczestniczyć w tym 

Kongresie na prawach go-

ścia specjalnego – podkre-
ślał Prezes Traczyk.  

Marcin Zamoyski, Prze-
wodniczący Rady WIG  
z kolei chwalił potencjał  
i możliwości gminy Klesz-
czów, szczególnie, jeżeli 
chodzi o innowacyjne tech-
nologie. Gmina ma bowiem 
wszystko, co jest potrzebne 
do rozwoju – pieniądze  
i tereny inwestycyjne. Je-

steście od dzisiaj jedyną 

znaną mi gminą, którą stać 

na to, żeby samemu coś 

zrobić – zaznaczył.  
Przedstawiciele WIG 

byli zachwyceni Techni-
kum Nowoczesnych Tech-
nologii, które kształci  
w dziedzinie mechatroniki. 
Rozważano jednak problem 
tego, że kształceni w Klesz-
czowie uczniowie, Uczest-
nicy spotkania zdecydowali 
o zorganizowaniu kolejne-
go w najbliższym czasie. 
Na tym spotkaniu zostaną 
przedstawione konkretne 
propozycje współpracy 
WIG z Fundacją Rozwoju 
Gminy Kleszczów.  

 
 

WAT 

Będzie współpraca z WIG 
4 kwietnia w Kleszczowie odbyło się spotkanie kierownictw Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej.  

Po małej przerwie po-
wróciła inicjatywa śniadań 
biznesowych, na których 
można zawrzeć wiele war-
tościowych kontaktów biz-
nesowych oraz pozyskać 
potencjalnych klientów, 
bądź też współpracowni-

ków. Wtorkowe śniadanie 
rozpoczęło się od powitania 
gości przez wiceprezes 
FRGK, Beatę Michalczyk. 
Następnie nadszedł czas na 
prezentacje. Te z kolei roz-
począł Krzysztof Świątczak 
z firmy informatycznej 3S 

IT. Poruszył temat kogene-
racji oraz przedstawił usłu-
gi spółki. Następnie dyrek-
tor departamentu CNG  
i LNG z PGNiG, Adam 
Simonowicz zaprezentował 
możliwości i rozwiązania 
dotyczące sprężonego gazu. 

Śniadanie biznesowe 
25 kwietnia w sali konferencyjnej w Solparku odbyło się śniadanie biznesowe. Organiza-

torem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. 

Reklama 

Fundacja zaprosiła 
również firmę, 
która w swoim 
wystąpieniu przed-
stawiła m.in. pro-
jekt eventu na ska-
lę światową, jakim 
jest Red Bull 111 
Megawatt. W śnia-
daniu biznesowym 
wzięło udział po-
nad 20 przedsię-
biorców. 

MAT 
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Reklama 

Rozbudowa dróg  
w Łuszczanowicach 
18 kwietnia podpisane zostały umowy z przedstawicielami firm, które realizować  

będą rozbudowę dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii.  

Inwestycja moderniza-
cyjna obejmie nie tylko po-
nad 2,7 kilometra dróg, ale 
przede wszystkim przebudo-
wę podziemnego uzbrojenia 
technicznego. Powstaną 
nowe odcinki sieci wodocią-
gowych i 23 przyłącza wo-
dociągowe, przebudowana 
będzie także sieć kanalizacji 
deszczowej. Przy okazji 
rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej powstanie 20 nowych 
przyłączy. 

Ważną częścią prac przy 
wspomnianej inwestycji 
będzie przebudowa sieci 
energetycznych i wykonanie 
nowego oświetlenia uliczne-
go. W ramach przyłączania 
mieszkańców Łuszczanowic 

i Łuszczanowic Kolonii do 
gminnej sieci energetycznej, 
konieczne będzie m.in. usta-
wienie trzech kontenero-
wych stacji transformatoro-
wych i ułożenie podziem-
nych kabli niskiego i śred-
niego napięcia. Jedną z naj-
ważniejszych zmian dla 
użytkowników przebudowy-
wanych dróg będzie zastą-
pienie istniejącego skrzyżo-
wania w Łuszczanowicach, 
wyposażonego w sygnaliza-
cję świetlną, skrzyżowaniem 
w formie ronda. 

Inwestycję drogową 
podzielono na dwie części. 
Rozbudowę 300-metrowe-
go odcinka gminnej drogi 
w Łuszczanowicach, pro-

stopadłego do głównej dro-
gi przez wieś, przeprowadzi 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych 
PEUK S.A. z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Koszt rea-
lizacji robót wyceniło na 
2,06 mln zł brutto. O tę 
część gminnego zamówie-
nia ubiegało się pięć firm. 

Cztery firmy z branży 
drogowej złożyły natomiast 
oferty na rozbudowę głów-
nej drogi, biegnącej przez 
Łuszczanowice i Łuszcza-
nowice Kolonię. Ta inwe-
stycja ma objąć odcinek  
o długości ponad 2400 me-
trów – od skrzyżowania  
z ulicą Sportową do rozjaz-
du w pobliżu gminnej 

oczyszczalni ścieków i frag-
ment drogi prowadzącej  
w kierunku Żłobnicy. 

Wybrana została oferta 
złożona przez spółkę Stra-
bag, która ma siedzibę  
w Pruszkowie. Łączne wy-
nagrodzenie za zrealizowa-
nie zapisanych w umowie 
robót wynieść ma niespełna 
18,02 mln zł. Ta droższa  
i bardziej skomplikowana 
organizacyjnie część inwe-
stycji przeprowadzona bę-
dzie w ciągu 16 miesięcy. 
Druga, odnosząca się do 
300-metrowego odcinka 
drogi gminnej ma potrwać 
4 miesiące. 

 
RP 

Palmy wielkanocne  
na warsztatach GOK 
Od 31 marca do 8 kwietnia Gminny Ośrodek 

Kultury w Kleszczowie zorganizował w każdym  

z sołectw gminy Kleszczów warsztatowe zajęcia.  

Uczestnicy warsztatów 
tworzyli od podstaw wiel-
kanocne palmy. Ich główną 
dekorację stanowiły samo-
dzielnie wykonane kwiaty  
z bibuły i krepiny. Poza 
tym wykorzystywano bar-
wione trawy, bukszpan oraz 
kolorowe wstążki. 

W warsztatach uczestni-
czyło łącznie 86 osób, naj-
więcej – w domu kultury  
w Łękińsku.  

Na zajęcia zgłaszały się 
przedstawicielki starszego, 
ale i również najmłodszego 
pokolenia.  
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Rozpoczął się pierwszy 
napływ ludności pochodze-
nia niemieckiego, i nie tyl-
ko, na ziemie polskie. Pro-
ces ten nasilił się u nas 
szczególnie po roku 1815. 
Wówczas to car Rosji i król 
Polski, Aleksander I umoż-
liwił gospodarczy rozwój 
kraju. Specjalnym ukazem 
z 1816 roku zniósł cła na 
wwożone przez nowych 
osadników mienie oraz 
zwolnił ich, oraz ich synów 
od służby wojskowej. Zwa-
bieni korzystnymi warun-
kami, osiedlali się na roli, 
zakładając nowe osady. Na 
początku nosiły często nie-
mieckie nazwy (Grafenort, 
Kelchenhof, Deutschland). 
W 1818 roku hrabia Colona
-Walewski rozparcelował,  
a następnie sprzedał stu 
ewangelickim rodzinom 

część swojego majątku  
w okolicach Kleszczowa. 
Były to grunty mało uro-
dzajne, często o niskiej 
klasie. Wyjątkiem jest za-
chodnia część Kucowa  
i znaczna część Kleszczo-
wa, posiadająca lepszą gle-
bę. W skład sprzedanych 
osadnikom terenów wcho-
dziły osady Kleszczów, 
Kuców, Gatka, Stawek, 
Rogowiec, Nowy Folwark  
i Modrzewiec. Najliczniej 
zamieszkałe przez ewange-
lików były (liczba miesz-
kańców w nawiasach) Ku-
ców (252), Kleszczów 
(246), Rogowiec (119). 
Kuców już wtedy był czte-
rokulturowy, zamieszkały 
przez katolików, ewangeli-
ków, ”braci czeskich” oraz 
wyznawców mojżeszo-
wych. Sukcesywnie zwięk-

szająca się liczba wyznaw-
ców ewangelickich stała się 
przyczynkiem do rozpoczę-
cia starań przez ówczesne-
go dziedzica Bełchatowa do 
utworzenia parafii ewange-
lickiej. W 1822 roku Leon 
Kaczkowski wystosował  
w tej sprawie pismo do 
Konsystorza Ewangelickie-
go. Zamierzał objąć zasię-
giem nowej parafii m.in. 
Kleszczów, Kuców i Rogo-
wiec. Budowę kościoła  
w Bełchatowie rozpoczęto 
w 1826 roku, kiedy nagle 
pojawiły się problemy. 
Brak jednomyślności u sa-
mych ewangelików. Oto  
w 1828 roku ewangeliccy 
mieszkańcy Kleszczowa  
i okolic zapragnęli mieć 
własną parafię. Według 
nich, z powodu „zbytniej 
odległości Miasta Bełchato-

wa”, wynoszącej przeszło 
dwie mile (15 km), a także 
z powodu „trudnej przepra-
wy w czasie wylewu wo-
dy”. Zapewne chodzi tutaj 
o przeprawy przez rzekę 
Widawkę w Słoku lub Pia-
skach. Jednocześnie zade-
klarowali zebranie odpo-
wiedniej kwoty na wybudo-
wanie budynków kościel-
nych oraz pomieszczeń dla 
pastora i kantora (kantor 
zajmował się nauczaniem 
najmłodszych dzieci). Bu-
dowa kościoła w Bełchato-
wie została ukończona  
w 1832 roku, ale decyzji  
o powstaniu parafii ciągle 
nie było. Dopiero w 1836 
roku mieszkańcy Kleszczo-
wa zgodzili się należeć do 
parafii w Bełchatowie, pod 
warunkiem jednak, że każ-
dego miesiąca odbywać się 

będą u nich dwa nabożeń-
stwa oraz że prowadzić się 
będzie dla nich odrębne 
księgi stanu cywilnego 
(samodzielną parafią 
mieszkańcy Kleszczowa 
zostali w 1847 roku). Za 
datę ustanowienia ewange-
lickiej parafii Bełchatow-
sko-Kleszczowskiej uznać 
należy dzień 15 kwietnia 
1837 roku, w którym to 
Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych, Duchow-
nych i Oświecenia Publicz-
nego zatwierdziła budżet 
przyszłej parafii. W jej 
skład weszło w sumie 40 
osad, które podzielone zo-
stały na dwie grupy:  
A. tzw. oddział osad Beł-
chatowskich i B. oddział 
osad Kleszczowskich. Były 
to, używając nazw z oficjal-
nego dokumentu (w nawia-
sach liczba rodzin ewange-
lickich) Kleszczów (70), 
Nowy Folwark (28), Ku-
ców (25), Łuszczanowice 
(18), Rogowiec (17) itd. 
Aby parafia mogła funkcjo-
nować, musiała mieć jakieś 
źródła finansowania. Głów-
ną pozycją była obowiązko-
wa składka od wyznawców 
w wysokości 3 zł 15 gr 
rocznie od 1 huba (czyli 24 
mórg ziemi. Suma ta, jak 
napisano, „pod żadnym 
względem nie jest uciążli-

wa”. Budżet uzupełniały 
dochody niestałe z „wo-
reczka kościelnego” i opłat 
za metryki. Ustanowienie 
nowej parafii oznaczało tak-
że wprowadzenie nowych 
ksiąg stanu cywilnego dla 
gminy ewangelickiej. I tak 
pierwsze wpisy do księgi 
urodzonych miały miejsce  
4 czerwca 1837 roku. Pierw-
szy ślub odnotowano 20 
sierpnia tego samego roku. 
Natomiast pierwszy zgon  
w ostatniej dekadzie czerw-
ca 1837 roku. Pierwszym 
administratorem parafii Beł-
chatowsko-Kleszczowskiej 
został Edward Lembke, ab-
solwent Gimnazjum Pijarów 
w Warszawie. Studia teolo-
giczne ukończył na Uniwer-
sytecie w Królewcu. W pa-
rafii pozostał do 1845 roku. 
Należy dodać, że na mocy 
ukazu carskiego z 1849 roku 
ewangelicy zostali podziele-
ni na parafie ewangelicko-  
-augsburskie i ewangelicko- 
-reformowane. 

 
Stanisław Hejak 

 
artykuł powstał w oparciu  
o źródła:  

Witold Selerowicz, „His-

toria parafii ewangelickiej  

w Bełchatowie”, zamieszczona 

w „Biuletynie Stowarzyszenia 

Przyjaciół Bełchatowa” nr 20, 

listopad 2015. 

Zarys początku parafii 
ewangelickiej  
w Kleszczowie 

III rozbiór Polski oznaczał ostateczny kres dziejów I Rzeczypo-

spolitej. Już dwa lata wcześniej, po II rozbiorze nasz region zna-

lazł się na terytorium Prus – tzw. Prus Południowych.  

Czekałem, aż zaczną 
sprawdzać „papiery”. Wte-

dy na pewno mnie wypusz-

czą – pomyślałem. Do ni-
czego takiego jednak nie 
doszło… Ok. godz. trzeciej 
po południu podjechał cię-
żarowy samochód. Kazano 
nam wychodzić i wsiadać 
do niego. Wtedy trzeba 
było okazać dokument wy-
dany przez Gminę. Wieźli 
nas przez Bełchatów, Ze-
lów, Łask do Zduńskiej 
Woli. Tam załadowali nas 
do pociągu, który ruszył  
w kierunku Poznania. 

Do Poznania dotarliśmy 
gdzieś nad ranem. Było 
jeszcze ciemno. Pierwszy 
raz byłem w tak dużym mie-
ście. Widziałem dużo świa-
teł, jakieś mosty, wiadukty, 
dużo ludzi, wojska. Słychać 
było krzyki, gwizdy loko-
motyw i szum przejeżdżają-
cych pociągów. My nato-
miast prawie cały dzień 
staliśmy na bocznicy, pilno-
wani przez niemieckich 
żandarmów. W pewnym 
momencie zauważyłem, że 
najechało się dużo żandar-
mów, którzy rozstawili się 

wzdłuż naszego pociągu. 
Kazano nam wysiadać. Za-
prowadzili nas na drugą 
stronę dworca kolejowego – 
tam, gdzie odbywają się 
Targi Poznańskie. Wtedy 
zobaczyłem prawdziwe 
„piekło”. Potężna hala, a w 
niej setki, a może tysiące 
ludzi. Byli wystraszeni  
i przygnębieni. Oczekiwali 
na wywóz do pracy  
w Niemczech. Po wprowa-
dzeniu nas do tej hali, szybko 
wymieszaliśmy się z ludźmi, 
którzy już tam byli tak, że 
nikt już nikogo nie znał. 

Cykl wspomnień Zenona Niewieczerzała 

II wojna światowa 
część 3 
 

Zaprowadzono nas do remizy strażackiej. Kiedy zaczęło świtać, oka-

zało się, że ta remiza wygląda jak dziurawa stodoła. Było tam już 

dużo ludzi i do samego południa ciągle ich przybywało. Spotkałem 

wielu znajomych. Wśród nich znaleźli się kuzyni z dalszej rodziny. 

Jedni płakali, drudzy przeklinali, że spotkał ich taki los. Zauważy-

łem, że spośród tego tłumu, to ja jestem jednym z najmłodszych.  

Wyciągnąłem wtedy ze 
swojego pakunku trochę 
chleba i słoniny, które dała 
mi na drogę ciocia. Byłem 
głodny, ale jakoś to jedze-
nie nie chciało mi przejść 
przez gardło. W sercu czu-
łem strach, żal i smutek. 
Myślałem: Co dalej ze mną 

będzie? Gdzie mnie wywio-

zą i czy jeszcze kiedyś wró-

cę w rodzinne strony? Stan 
mojego ducha był taki, że 
dziś trudno to opowiedzieć 
i opisać. Wierzyłem jednak, 
że Bóg czuwa nade mną  
i na pewno nic złego mi się 
nie stanie. 

Straszna była ta noc. 
Stłoczeni w hali, czekali-
śmy do rana i zastanawiali-
śmy się, co z nami zrobią 
Niemcy. Rano, a mogła to 
być godzina ósma, usłysze-
liśmy warkot motorów. Po 
chwili otworzyły się potęż-
ne drzwi hali i weszli do 
niej żandarmi, a za nimi 
kilku cywilów. Żandarmi 
ustawili warty tak, żeby 
nikt nie mógł uciec. Zaczęli 
wyczytywać nazwiska. 
Każdy z wyczytanych mu-
siał podejść przed tę komi-
sję. Tam po oględzinach, 

został zakwalifikowany do 
odpowiedniej pracy. Jed-
nych przeznaczano do pra-
cy w rolnictwie u tzw. 
„bambrów”, innych w za-
kładach przemysłowych. 
Była też grupa określana 
przez komisję jako niezdol-
ni do pracy. Ich ustawiono 
po drugiej stronie hali,  
w oddzielnym miejscu. 
Powiedziano nam, że mamy 
tu być przez cały tydzień, 
aż komisja kwalifikacyjna 
zakończy działanie. Warun-
ki pogarszały się z dnia na 
dzień. Kończyły się zapasy 
żywności zabrane z domu. 
Zaczął panować głód. Od 
czasu do czasu przywieźli 
beczkę wody do picia i to 
wszystko. 

Po kilku dniach w hali 
zrobiło się trochę luźniej. 
Część ludzi wywieziono,  
a mało dowieziono. Zaczą-
łem szukać znajomych. 
Znalazłem kilka osób od 
nas z Kucowa i ze Żłobni-
cy. Byli to mężczyźni, 
którzy zostawili żony  
i dzieci. Bardzo się o nich 
martwili. Mnie to nie gro-
ziło. Byłem samotny. Po 
kilku dniach straciłem już 

rachubę czasu. Nie wie-
działem, jaki jest dzień. 
Czekałem tak w niepewno-
ści, kiedy mnie przydzielą 
do jakiejś pracy. W szó-
stym dniu pobytu znowu 
pojawiła się komisja, ale 
byli to sami cywile. Zaczę-
li nas oglądać i wybierać 
ludzi młodych i zdrowych. 
Wybrali również mnie. 
Kazali mi pójść do innego 
pomieszczenia, tam zabrali 
dokumenty i kazali czekać. 
Trwało to dosyć długo, 
zanim wyszedł Niemiec  
i zaczął wyczytywać na-
zwiska. Wyczytanym ka-
zał dalej czekać. Nie by-
łem pewny, czy wyczytał 
moje nazwisko. Miał na 
pewno kłopoty z wymó-
wieniem i wybełkotał coś 
podobnego, czego dziś nie 
mogę sobie przypomnieć. 
Pomyślałem, że drugiego 
takiego nazwiska w tej 
grupie ludzi na pewno nie 
ma, więc prawdopodobnie 
chodziło o mnie. Dołączy-
łem więc do grupy  
i czekałem… 

(c.d.n.) 
 

Zenon Niewieczerzał 
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Punkt Konsultacyjny – po co i dla kogo? 
W siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów uruchomiono Punkt Konsultacyjno-Doradczy. Komu ma służyć, jakie są jego cele 

oraz czy cele te realizuje – o tym rozmawialiśmy z doradcą i konsultantem w Punkcie, Tomaszem Królem. 

Kiedy odbywają się 
dyżury w Punkcie Kon-
sultacyjnym? 

 
Dyżury specjalisty uru-

chomione zostały pilotażowo 
24 stycznia br. i odbywają 
się cyklicznie w każdy wto-
rek, 30 czerwca br. Zazna-
czyć należy, że są to konsul-
tacje bezpłatne, przeznaczo-
ne dla mieszkańców gminy 
Kleszczów. 

 
Komu służy i jakie 

dokładnie cele realizuje 
Punkt Konsultacyjny?  

 
Punkt Konsultacyjny 

miał i ma na celu służyć 
pomocą dla różnych grup 
beneficjentów (rolników, 
przedsiębiorców, osób pla-
nujących uruchomienie 
działalności gospodarczej) 
w staraniach o dotację czy 
preferencyjny kredyt. Jego 
podstawową rolą jest pomoc 
w staraniach o dofinansowa-
nie działalności gospodar-
czej lub gospodarstwa rolne-
go, analiza wytycznych, 
rzetelna, wspólna ocena 
planowanego przedsięwzię-
cia rozwojowego dokonana 
przez specjalistę i benefi-
cjenta. Wreszcie realna po-
moc w wypełnieniu wnio-
sków i biznesplanów do 
odpowiednich instytucji 
finansowych. 

Rolą tego punktu jest 
także kompetentna i facho-
wa pomoc w ocenie różne-
go rodzaju płatnych propo-
zycji – zwykle telefonicz-
nych lub mailowych, gwa-
rantujących uzyskanie dota-
cji na wszystko i w każdej 
kwocie, dla każdego.  

Z tą wręcz przestępczą 
działalnością różnych wyłu-
dzaczy nie raz zetknął się 
prawie każdy przedsiębior-
ca. Bądźmy mądrzy przed 
szkodą i korzystajmy z bez-
płatnych konsultacji, a do-
piero później płaćmy za 
najczęściej nierealne obiet-
nice pozyskania „wielkich” 
pieniędzy. 

 
Jaki jest zakres dzia-

łań konsultanta w ra-
mach pomocy beneficjen-
towi? 

 
Zakres działań można 

scharakteryzować w zależ-
ności od instytucji, do któ-
rej beneficjent składa lub 
zamierza złożyć wniosek.  

Beneficjentowi zaintere-
sowanemu wsparciem  
z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Bełchatowie, oferuje-
my pomoc w wypełnianiu 
wniosków o dotacje dla 
osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 
(nabory wniosków w trybie 
ciągłym w 2017 r.) oraz  

przedsiębiorców na doposa-
żenie miejsc pracy (nabory 
wniosków w trybie ciągłym 
w 2017 r.). W obu przypad-
kach jest to kwota w wys. 
23 tys. zł. 

Zapewniamy także po-
moc w wypełnianiu wnio-
sków o dotacje z Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa dla rolników 
prowadzących małe gospo-
darstwa, które zamierzają 
modernizować i rozwijać.  

W ramach programu 
operacyjnego „Restruktury-
zacja małych gospodarstw” 
można starać się do 
28.04.2017 r. o premię na 
rozwój tych gospodarstw  
w wys. 60 tys. zł. Premię tą 
można przeznaczyć na 
przykład na zakup ciągni-
ków, maszyn, budowę, roz-
budowę i modernizację 
budynków gospodarskich, 
inwestycje w sadownictwo 
i warzywnictwo, również 
pod osłonami, nawodnienia 
plantacji, przygotowanie do 
sprzedaży produktów rol-
nych itp.  

Do 26.05.2017 r. będzie 
trwał nabór wniosków  
w poddziałaniu „Premie dla 
młodych rolników” w wys. 
100 tys. zł na urządzanie 
przejętych lub odziedziczo-
nych gospodarstw rolnych 
pow. 1 ha użytków rolnych. 
Kwota dotacji w tym przy-

padku to 100 tys. zł. Prze-
znaczenie dofinansowania 
bardzo różnorodne, podob-
ne jak w restrukturyzacji 
małych gospodarstw. 

Niestety został już za-
kończony w połowie kwiet-
nia bardzo ciekawy nabór 
wniosków do ARiMR 
związanych z różnicowa-
niem działalności na tere-
nach wiejskich – tzw. 
„Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” 
dla rolników ubezpieczo-
nych w KRUS, w wys. 100 
tys. zł. Prawdopodobnie ma 
być ogłoszony jeszcze je-
den nabór do tego działa-
nia. 

Oferujemy też wsparcie 
przy sporządzaniu wnio-
sków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla 
woj. łódzkiego dla przed-
siębiorców, planujących 
inwestycje w badania i in-
nowacje (nabór wniosków  
I i II kw. 2017 r.).  

Ponadto prowadzimy 
konsultacje i spotkania ro-
bocze w sprawach związa-
nych z organizacją i po-
wstawaniem grup produ-
cenckich na terenie gminy 
Kleszczów, w związku  
z dużym zainteresowaniem 
nt. tworzenia takich grup  
w zakresie powstawania 
plantacji owoców miękkich 
na tym terenie. 

Korzystając z okazji 
należy także wspomnieć  
o aktualnych inicjatywach 
Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”, która przyjmuje 
wnioski o przyznanie po-
mocy w ramach strategii 
rozwoju lokalnego z zakre-
su: podejmowania działal-
ności gospodarczej – do 
100 tys. zł, rozwoju działal-
ności gospodarczej – do 
300 tys. zł oraz zachowania 
dziedzictwa lokalnego. 
Wnioski o dotacje w ra-
mach tej LGD do której 
należy także gmina Klesz-
czów przyjmowane będą do 
08.05.2017 r.  

 
Które tematy cieszą się 

największym zaintereso-
waniem? 

 
W trakcie większości 

konsultacji tak naprawdę 
najważniejszym elementem 
były sprawy finansowe 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej  
i rolniczej. Beneficjenci 
byli mocno zainteresowani 
wszelkiego typu dotacjami 
jako instrumentami finanso-
wymi bezzwrotnymi, ale 
także instrumentami zwrot-
nymi w postaci preferencyj-
nych pożyczek na urucho-
mienie i rozwój działalno-
ści gospodarczej.  

Na terenie gminy ist-
nieje naprawdę duże zapo-
trzebowanie na takie po-
życzki, zarówno ze strony 
licznej grupy przedsiębior-
ców, działających na tere-
nie tej gminy, jak również 
osób zamierzających uru-
chomić działalność gospo-
darczą.  

 
Punkt funkcjonuje od 

24 stycznia. O jakich do-
tychczasowych efektach 
możemy mówić? 

 
Podczas cotygodnio-

wych spotkań z mieszkań-
cami gminy Kleszczów 
poruszane są tematy z całe-
go obszaru wyżej wymie-
nionego doradztwa ekono-
miczno-finansowego.  

W trakcie pełnienia 
dyżurów została zrealizo-
wana kompletna, bezpłatna 
usługa w postaci pomocy  
w wypełnieniu wniosku do 
Urzędu Pracy w Bełchato-
wie. Beneficjent złożył 

wniosek o dotację w wys. 
23 tys. zł. Udzielono także 
szczegółowych informacji 
kolejnej osobie zaintereso-
wanej taką dotacją, która 
rozważa uruchomienie 
działalności gospodarczej  
w niedalekiej przyszłości. 
Poza tym szczegółowe in-
formacje uzyskała osoba 
zainteresowana dotacją dla 
przedsiębiorców na doposa-
żenie miejsc pracy, tj. za-
trudnienie pracownika oraz 
prywatny inwestor, działa-
jący w strefie przemysło-
wej.  

Punkt służy także rolni-
kom z terenu gminy i tak 
służyliśmy pomocą w anali-
zach i wypełnieniu dwóch 
wniosków o dotację do 
ARiMR w kwocie 60 tys. zł 
na restrukturyzację małych 
gospodarstw. 

Zakończone zostały 
czynności związane z oce-
ną wstępną szans na dota-
cję, która wypadła pozy-
tywnie. Przeanalizowali-
śmy też wniosek, bizne-
splan i pozostałe doku-
menty oraz zgromadzili-
śmy odpowiednią doku-
mentację źródłową. Jeden 
z wniosków został kom-
pletnie sporządzony i wy-
słany do ARiMR. 

Ponadto odbyło się rów-
nież kilka spotkań z grupą 
rolników, mocno zaintere-
sowanych utworzeniem  
grupy producenckiej w za-
kresie uprawy owoców 
miękkich na terenie gminy. 
Na spotkaniach zostały 
przybliżone i omówione 
formy prawne działalności 
takich grup, zasady powsta-
wania, finansowania i doto-
wania grup producenckich 
w programowaniu 2014 – 
2020. 

 
Na koniec pragnę pod-

kreślić, że Punkt Konsulta-
cyjny jest uruchomiony 
pilotażowo przy Fundacji.  
W żaden sposób nie kolidu-
je on z działaniami Gmin-
nego Centrum Informacji, 
ukierunkowanego na inne 
obszary wsparcia lokalnej 
społeczności, np. pomoc  
w wypełnianiu wniosków  
o płatności obszarowe. 

 
Dziękuję za rozmowę. 
 

 

Rozmawiała  
Agnieszka Wardęga 
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Dwudniowe Forum 
Gospodarcze Powiatu Beł-
chatowskiego odbyło się  
6 i 7 kwietnia br. Pierwszy 
dzień forum zorganizowany 
został w hali widowiskowo-
sportowej Sport Hotelu  
w Bełchatowie. Z kolei 
drugiego dnia odbyło się 
spotkanie studyjne  
w Dworku Słupia. Forum to 
przede wszystkim prezenta-
cje i panele dyskusyjne, 
dotyczące głównie przed-
siębiorczości, innowacji  
i technologii oraz współpra-
cy terytorialnej. W tym 
roku, poza panelami mery-
torycznymi i dyskusyjnymi, 
była również możliwość 
ekspozycji firm, w postaci 
stoisk. Zmieniła się rów-

nież jego formuła – forum 
było otwarte dla wszystkich 
mieszkańców powiatu beł-
chatowskiego. 

‒ Ja również pracowa-

łem w biznesie, stąd wiem, 

jakie przedsiębiorcy mają 

problemy i przed jakimi 

wyzwaniami stoją. Dlatego 

powstał pomysł zorganizo-

wania tego forum. Zainte-

resowanie ze strony pod-

miotów gospodarczych było 

bardzo duże. Cieszymy się 

również z tego, że zaanga-

żowały się w to duże firmy 

zewnętrzne, jak np. PGE 

GiEK S.A. Bez tego wspar-

cia na pewno tak profesjo-

nalnej imprezy po prostu by 

nie było ‒ podkreślił pomy-
słodawca i główny organi-

zator forum Waldemar Wy-
czachowski, starosta beł-
chatowski. ‒ Celem tego 

przedsięwzięcia jest syner-

gia nauki z biznesem, zbu-

dowanie płaszczyzny do 

popularyzacji źródłowej  

i najnowszej wiedzy w sze-

rokim aspekcie działalności 

gospodarczej, ułatwienie 

firmom nawiązywania kon-

taktów biznesowych oraz 

skierowanie uwagi przed-

siębiorców w kierunku in-

nowacji w technologiach 

czy zarządzaniu – dodał 
starosta. 

Słuszność organizowa-
nia tego typu przedsię-
wzięć podkreślił również 
Sławomir Zawada, prezes 
PGE GiEK S.A. ‒ Cieszę 

się, że Starostwo Powiato-

we w Bełchatowie rozumie 

rolę przedsiębiorców. To 

my jesteśmy motorem na-

pędowym gospodarki  

w Bełchatowie, a grupa 

PGE jest mocno wpisana 

w region bełchatowski. 

Dlatego też bardzo poważ-

nie podchodzimy do tego 

wydarzenia. Chcemy po-

móc, aby się ono odbywa-

ło, ale również aktywnie 

brać w nim udział i z Pań-

stwem rozmawiać – po-
wiedział prezes Zawada. 

Forum Gospodarcze 
Powiatu Bełchatowskiego 
jest jednym z największych 
wydarzeń biznesowo-
gospodarczych w regionie. 
Zarówno pierwsza, jak  
i druga edycja tego przed-
sięwzięcia spotkała się  
z dużym zainteresowaniem. 
‒ Bardzo nas cieszy, że 

tegoroczna frekwencja jest 

jeszcze większa niż była na 

I Forum. Jest to zarówno 

okazja do rozmów przedsię-

biorców ze sobą, jak i spo-

tkań przedsiębiorców z sa-

morządowcami, wyjaśnie-

nia sobie niektórych trud-

ności, gdzie kolidują prze-

pisy administracyjne  

z działalnością gospodar-

czą. Takich spraw jest nie-

stety wiele. Wynika to, być 

może z tego, że zbyt mało 

jest takich okazji do spo-

tkań, jak również z pewnych 

braków w wiedzy przedsię-

biorców, którą również 

podczas tego forum będą 

mogli uzupełnić ‒ powie-
dział Andrzej Ratajski, pre-
zes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Bełchatowie. 

Potrzebę organizowania 
tego typu wydarzeń podkre-
ślali także najbardziej zain-
teresowani, czyli przedsię-
biorcy. ‒ Jest to możliwość 

nawiązania nowych kontak-

tów i pokazania swoich 

produktów. Można poznać 

również partnerów z zagra-

nicy lub wymienić się do-

świadczeniami z ludźmi  

z branży – powiedział jeden 
z uczestników forum. 

Podczas prelekcji i pa-
neli dyskusyjnych, które 
odbyły się pierwszego dnia, 
mowa była m.in. o możli-
wości zastosowania nowo-
czesnych narzędzi w proce-
sie inwestycji budowlanej, 
przyszłości bełchatowskiej 
kopalni w kontekście koo-
peracji z firmami zewnętrz-
nymi, o przestępstwach 
gospodarczych w Interne-
cie, partnerstwie publiczno-

prywatnym, funduszach na 
rozkręcenie biznesu, a także 
o pożądanych umiejętno-
ściach menadżerów i wypa-
leniu zawodowym. Prezen-
tację możliwości inwesty-
cyjnych dla przedsiębior-
ców w ŁSSE, warunki uzy-
skania ulg podatkowych 
oraz projekt Startup Spark 
przedstawiła Agnieszka 
Sygitowicz, Wiceprezes 
Zarządu ŁSSE. ‒ ŁSSE 

działa nie tylko w Łodzi. 

Mamy tereny inwestycyjne 

również w Bełchatowie ‒ 

24 ha, podzielone na dwa 

kompleksy. W tej chwili 

zyskały one na atrakcyjno-

Bełchatów 

II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego 
Kilkuset uczestników, 44 stoiska wystawiennicze z różnych branż, samorządowcy i reprezentanci regionów partnerskich z kraju  

i z zagranicy ‒ tak w wielkim skrócie wyglądało tegoroczne Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. 

Na zdjęciu Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski, pomysłodawca i główny organizator 

przedsięwzięcia 

Na zdjęciu Sławomir Zawada, Prezes PGE GiEK S.A. Na zdjęciu Krzysztof Stębelski, Prezes Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów 

Na zdjęciu Andrzej Ratajski, Prezes RIG w Bełchatowie  

i Mirosław Olszewski, Dyrektor Biura ds. współpracy SAN 

Firmy zaprezentowały się na stoiskach wystawienniczych,  

otwartych dla zwiedzających 
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ści, ponieważ są powoli 

uzbrajane. Północna część 

kompleksu jest już wyposa-

żona w wodę, kanalizację, 

dostęp do prądu. Zatem 

mamy nadzieję, że w naj-

bliższym czasie będziemy 

mieli nowych inwestorów 

na tych terenach – powie-
działa Agnieszka Sygito-
wicz. Korzystną ofertę roz-
wijania działalności w stre-
fach przemysłowych na 
terenie gminy Kleszczów 
przedstawił również 
Krzysztof Stębelski, prezes 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, zachęcając do 
inwestowania „po sąsiedz-

ku”. ‒ Naszą misją jest 

wszechstronna pomoc 

przedsiębiorcy. Dla nas, dla 

władz gminy przedsiębiorca 

nie jest intruzem, lecz part-

nerem. Pomagamy przed-

siębiorcom w przebrnięciu 

– jak to w rozmowach  

z nami podkreślają –przez 

mitręgę biurokratyczną – 

podkreślił prezes FRGK. 
Z kolei o synergii nauki 

z biznesem mówił Łukasz 
Prysiński ze Społecznej 
Akademii Nauk, który  
w swojej prezentacji przed-
stawił rolę uczelni w kształ-
towaniu postaw przedsię-
biorczych. Podczas tego 

panelu omówił, w jaki spo-
sób Społeczna Akademia 
Nauk kreuje postawy przed-
siębiorcze. Uczelnia współ-
pracuje m.in. z regionalny-
mi izbami gospodarczymi  
i zrzeszeniami, które sku-
piają największych praco-
dawców. Dużą rolę porozu-
mień, które podpisuje SAN 
z przedsiębiorcami i partne-
rami społecznymi, podkre-
ślił również Mirosław  
Olszewski, dyrektor Biura 
ds. współpracy z otocze-
niem społeczno-gospodar-
czym. Przykładem czego 
może być cieszący się du-
żym zainteresowaniem kie-
runek studiów Resocjaliza-

cja z profilaktyką społeczną 

i prewencją kryminalną, 
który został zbudowany 
przy współpracy z bełcha-
towskimi partnerami uczel-
ni. ‒ Wspólnie z naszymi 

partnerami organizujemy 

wiele różnych wydarzeń, 

konferencji naukowych, se-

minariów, warsztatów dy-

daktycznych. W myśl motta 

naszej uczelni: „Lider 

kształcenia praktycznego”, 

kształcimy w wielu obsza-

rach zgodnie z aktualnymi 

potrzebami rynku pracy – 
zaznaczył dyrektor Olszew-
ski. Warto podkreślić, że 
Społeczna Akademia Nauk 

prężnie współpracuje  
z PGE GiEK S.A. Na bazie 
podpisanego porozumienia, 
SAN buduje programy 
kształcenia według wska-
zań tego strategicznego par-
tnera. 

Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się wystąpie-
nie gościa specjalnego Ro-
berta Jasińskiego, eksperta 
przywództwa, doradcy  
i mówcy biznesowego. 
Prelegent w swoim inspira-
cyjno-motywacyjnym wy-
kładzie przedstawił mecha-
nizmy radzenia sobie  
z trudnościami. Robert Ja-
siński podkreślił, że drugą 
stroną wygranej jest niepo-
wodzenie. 

Forum było również 
okazją do czerpania do-
świadczeń z innych regio-
nów Polski czy z zagranicy. 
Oprócz bełchatowskich 
przedsiębiorców i samorzą-
dowców w wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawicie-
le z Ukrainy, Litwy, Nie-
miec oraz z powiatów part-
nerskich: Stalowej Woli, 
Kętrzyna, Słupska, Proszo-
wic, Myślenic. 

Jednym z gości II FGPB 
był dr Thomas Birner  
z WFG-BGL, szef spółki 
samorządowej powiatu Ber-
chtesgaden w Niemczech.  

‒ Przez dwa dni zrobili-

śmy krótki przegląd firm  

z powiatu bełchatowskiego, 

naszym zadaniem będzie 

zorganizowanie kontaktów 

z firmami z Berchtesgaden. 
Firmy, które miałem tutaj 

okazję poznać są bardzo 

profesjonalne, są innowa-

cyjne, mają dobrze rozwi-

niętą technologię i jak zau-

ważyłem, większość z nich 

zorientowanych jest na koo-

perację z kopalnią i elek-

trownią ‒ mówi dr Thomas 
Birner. 

Organizatorem Forum 
było Starostwo Bełchatow-

skie, współorganizatorem 
Regionalna Izba Gospodar-
cza w Bełchatowie, partne-
rem strategicznym PGE 
GiEK S.A., a pozostałymi 
partnerami wydarzenia: Mi-
nisterstwo Rozwoju, Funda-
cja Rozwoju Gminy Klesz-
czów, Łódzka Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownic-
twa, Społeczna Akademia 
Nauk w Bełchatowie, Łódz-
ka Specjalna Strefa Ekono-
miczna, Mostostal Kraków, 
Policja Bełchatów oraz 
Wolmed.  

 
JP Uczestnicy forum podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych 

Stoisko powiatu partnerskiego Berchtesgaden (Niemcy) 

Bełchatów 

„Omaplast” i „Batis” firmami na medal 
„Omaplast” i „Bas” znalazły się na podium w dziesiątej edycji powiatowego konkursu „Firma na medal”. Uroczysta gala odbyła się  

7 kwietnia w Sport Hotelu w Bełchatowie i była zwieńczeniem drugiego dnia II Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. 

W skład kapituły konkursu, 
wyłaniającej zwycięzców weszli 
przedstawiciele podmiotów 
wspierających przedsiębior-
czość w regionie. Przewodni-
czył jej Waldemar Wyczachow-
ski, starosta bełchatowski. Kapi-
tuła zdecydowała o przyznaniu 
dwóch tytułów głównych. 

‒ Już po raz trzeci miałem 

zaszczyt zasiadać w kapitule 

konkursu „Firma na Medal”. 

Nie ukrywam, że zawsze mamy 

duży kłopot, aby ocenić przed-

siębiorców – wszyscy prezentują 

bardzo wysoki poziom. Także 

gratuluję laureatom, którzy zdo-

byli prestiżowe wyróżnienie. 

Myślę, że napędzi ich ono do 

dalszego rozwoju firm – powie-
dział starosta bełchatowski.  

Szklana statuetka „Firmy na 
Medal” powędrowała do przed-
siębiorstwa „Omaplast „Sp. z o.o. 
(firma poniżej 50 pracowników) 
oraz do PPHU „BATIS” Sp. z o.o. 

(firma powyżej 50 pracowni-
ków). ‒ Konkurs „Firma na Me-

dal” jest dla nas możliwością 

pokazania się z jak najlepszej 

strony i wyróżnienia na tle kon-

kurencji ‒ powiedział Michał 
Wołosz, Prezes Zarządu „Oma-
plast” Sp. z o.o. Z kolei Zdzisław 
Jagusiak z PPHU „BATIS” Sp.  
z o.o. podkreślił, że statuetka 
„Firmy na Medal” jest już drugą 
ich nagrodą ‒ To już druga nasza 

statuetka. Pierwszą otrzymaliśmy 

w konkursie „Dobrodziej Roku”, 

organizowanym przez Urząd 

Miasta Bełchatowa. 
Podczas gali przyznano rów-

nież nagrodę specjalną za cało-
kształt działalności. Odebrała ją 
firma „Mega-Med”. Z kolei 
specjalną nagrodę Regionalnej 
Izby Gospodarczej otrzymała 
Katarzyna Pawłowska, opiekun-
ka grupy teatralnej „BAT- PKP”  

 
IT 
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Tworzenie czegoś nowego, to duże wyzwanie 
1 kwietnia swoją działalność rozpoczęła „Kleszczowska Przychodnia Salus”. Wraz z utworzeniem spółki me-

dycznej w Kleszczowie, pojawiły się pytania m.in. o argumenty przemawiające za jej powołaniem oraz 

ofertę dla mieszkańców. O te i inne kwes0e zapytaliśmy Prezes Zarządu, Iwonę Bednarek.  

Od kiedy jest Pani 
związana z branżą me-
dyczną?  

 
Z branżą medyczną 

jestem związana od 18 lat. 
Przez pierwszy rok praco-
wałam jako kierownik dzia-
łu ekonomicznego w Miej-
skim Szpitalu im.dr. Karola 
Jonschera w Łodzi, potem 
przez 5 lat w Łódzkiej Ka-
sie Chorych oraz Narodo-
wym Funduszu Zdrowia. 
Tam prowadziłam dział  
w różnych konfiguracjach – 
jako naczelnik wydziału  
i jako kierownik działu. 
Zajmowałam się głównie 
analizą ekonomiczno-
medycz-ną oraz kontrakto-
waniem świadczeń zdro-
wotnych dla mieszkańców 

województwa łódzkiego. 
Od listopada 2005 r. po-
wróciłam do Miejskiego 
Szpitala im. dr. Karola 
Jonschera w Łodzi. Naj-
pierw w randze zastępcy 
dyrektora ds. administracyj-
nych i organizacji zarządza-
nia, a przez ostatnie 2 lata 
jako p.o. dyrektora szpitala. 
Przez 11 lat pracy w tym 
podmiocie leczniczym na-
stąpiło dużo zmian. Właści-
wie z jednej placówki,  
w ramach której funkcjono-
wał tylko szpital wielospe-
cjalistyczny łącznie ze szpi-
talnym oddziałem ratunko-
wym, zostały podłączone 
jeszcze dwa podmioty lecz-
nicze – drugi szpital i duża 
przychodnia ambulatoryjna 
z działalnością POZ i spe-

cjalistyką ambulatoryjną 
oraz szeroką diagnostyką.  

W związku z tym nie 
jest mi obcy zakres działal-
ności „Kleszczowskiej 
Przychodni Salus”. Pokry-
wa się właściwie z moimi 
doświadczeniami. Na pre-
zesa spółki zostałam wy-
brana w drodze konkursu 
ofert. Zgłosiłam się dlatego, 
że jest to duże wyzwanie – 
tworzenie czegoś nowego, 
od początku.  

 
Jak wygląda oferta 

„Kleszczowskiej Przy-
chodni Salus”? 

 
Spółka rozpoczęła swą 

działalność medyczną  
1 kwietnia bieżącego roku. 
Od razu została uruchomio-

na przychodnia POZ, czyli 
Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w ramach kontraktu 
z NFZ. Zatem zapewnio-
nych mamy lekarzy medy-
cyny rodzinnej, jak i pedia-
trów, a także gabinety za-
biegowe, szczepień – bo są 
oczywiście też i obowiązko-
we szczepienia, realizowane 
razem z sanepidem –  jest  
i medycyna szkolna. Rów-
nież od 1 kwietnia ruszyli-
śmy z działalnością specja-
listyczną. Mamy 13 specja-
listów w specjalnościach, 
które już funkcjonowały  
w gminie Kleszczów. Przy-
glądając się potrzebom 
mieszkańców, będziemy je 
ewentualnie rozszerzać. Na 
dzień dzisiejszy przyjmuje 
laryngolog, pediatrzy za-
trudnieni w Instytucie 
CZMP - u nas są w ramach 
kontraktu, alergolog, uro-
log, dermatolog oraz dwóch 
ginekologów - ze względu 
na duże zapotrzebowanie na 
usługi ginekologiczne. Jak 
pokazują statystyki, Klesz-
czów to jedna z wyjątko-
wych gmin również pod 
innym względem, niż tylko 
finansowym. Odnotowuje 
się tutaj dodatni przyrost 
naturalny, co jest rzadkością 
w naszym kraju. Na razie 
drugi lekarz przyjmuje raz 
w miesiącu, ale jeżeli bę-
dzie taka potrzeba, zwięk-
szymy dostęp do usług 
ginekologicznych. Mamy 
również pulmonologa, 
neurologa, kardiologa, or-
topedę, diabetologa, endo-
krynologa i okulistę. Ofer-
ta jest rzeczywiście dość 
szeroka. Będziemy także 
przyglądali się, czy jest 
zapotrzebowanie na inne 
specjalności.  

Ponadto jesteśmy w to-
ku negocjacji, jeżeli chodzi  
o diagnostykę. Na dzień 
dzisiejszy nasi specjaliści 
wykonują diagnostykę  
w zakresie USG. Nato-
miast są jeszcze takie po-
trzeby, jak zrobienie tomo-
grafu komputerowego, czy 
rezonansu magnetycznego, 
i tutaj też będziemy to ku-
pować w podmiotach ze-
wnętrznych.  

Wszystkie badania są 
wykonywane w ramach 
umowy z Gminą Klesz-

czów na finansowanie ze 
świadczeń zdrowotnych i w 
tym pakiecie oprócz porad 
specjalistycznych, mamy 
również pakiet diagnostycz-
ny. Będziemy chcieli wpro-
wadzać ich oczywiście wię-
cej, m.in. powstała inicjaty-
wa o utworzeniu pakietu 
dla kobiety ciężarnej.   

 
Jednak dyskusje  

o zasadności utworzenia 
spółki medycznej trwają 
nadal. 

 
Gmina Kleszczów fi-

nansowała świadczenia 
zdrowotne dla swoich 
mieszkańców już od wielu 
lat. Ponieważ  była to 
umowa wieloletnia, była 
ona na ówczesne lata bar-
dzo nowatorska. Nikt nie 
przewidywał, że samorząd 
może finansować dla swo-
ich mieszkańców świad-
czenia zdrowotne i dlatego 
brak było unormowań 
prawnych w tym zakresie. 
Obywatele naszego kraju 
leczą się w ramach syste-
mu ubezpieczenia zdro-
wotnego. W połowie 2016 
roku nastąpiła jednak zna-
cząca zmiana w przepisach 
dotyczących zarówno 
ustaw o finansowaniu 
świadczeń zdrowotnych ze 
środków publicznych, jak  
i ustaw o działalności lecz-
niczej. Wszystko zostało 
unormowane i samorząd 
rzeczywiście może obec-
nie finansować takie 
świadczenia. Opisano,  
w jaki sposób i co może 
finansować oraz jak po-
winna wyglądać umowa.  
W związku z tym Gmina, 
żeby dostosować się do 
przepisów prawnych, które 
zostały wprowadzone  
w ubiegłym roku, podjęła 
decyzję o powołaniu spół-
ki. Zmienia to relację fi-
nansowania świadczeń dla 
mieszkańców. Dlatego, że 
nie wszystko będzie moż-
na zrobić w takiej samej 
formule, jak dotychczas. 
W tej chwili jednak Gmina 
nie ma innego wyjścia, jak 
tylko dostosować się do 
obowiązujących przepi-
sów. Jest to podmiot praw-
ny, więc ma obowiązek 
prawo stosować.  

Spółka będzie ofero-
wała także swoją opiekę 
medyczną mieszkańcom 
sąsiednich gmin. Z jakich 
usług będą mogli skorzy-
stać przyjezdni? 

 
Oczywiście wykonuje-

my świadczenia dla miesz-
kańców gminy, ale rów-
nież możemy wykonywać 
świadczenia odpłatne dla 
mieszkańców sąsiednich 
gmin, czy całego regionu. 
Oprócz tego, że prowadzi-
my działalność w tym za-
kresie, o którym mówiłam, 
będziemy chcieli dalej 
rozwijać ją m.in. o urucho-
mienie Holtera ciśnienio-
wego, jak i EKG. Oprócz 
tego, planujemy jeszcze do 
końca roku kupić aparat 
RTG. Pacjenci z okolic 
jeżdżą albo do Bełchatowa 
albo do Radomska. A teraz 
również u nas będzie moż-
na odpłatnie wykonać ta-
kie zdjęcia. To korzystne 
rozwiązanie także dla na-
szych pacjentów, ponie-
waż będą mogli wykonać 
prześwietlenie na miejscu. 
Chcemy również wyjść 
naprzeciw temu przemy-
słowemu regionowi. Pro-
wadzimy rozmowy z leka-
rzami w zakresie medycy-
ny pracy. W gminie działa 
dużo przedsiębiorstw. Jest 
to potencjał, który można 
wykorzystać. Z drugiej 
strony, taka oferta byłaby 
dużym ułatwieniem dla 
samych przedsiębiorców. 
Ich pracownicy nie musie-
liby jechać daleko na ba-
dania lekarskie oraz dia-
gnostyczne, potrzebne do 
podjęcia pracy. 

To są nasze początki. 
Jesteśmy podmiotem, który 
dopiero się buduje.  
W związku z tym jeszcze 
wiele pomysłów przed na-
mi do realizacji, dużo mo-
żemy zrobić, aby zabezpie-
czyć potrzeby medyczne 
mieszkańców gminy Klesz-
czów oraz być może miesz-
kańców okolicznych gmin  
i przedsiębiorców.  

 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 

Rozmawiała 
Iwona Tyczka 
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„Nie jestem malowanym przewodniczącym” 
Tym stwierdzeniem, Michał Michałek Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów od początku nadał kierunek naszej rozmowie. 

 
Zbliżamy się do pierw-

szej rocznicy kierowania 
Radą Gminy Kleszczów 
przez Pana. Proszę powie-
dzieć czy warto było obej-
mować tę funkcję? 

 

Panie redaktorze, tak 
jak Pan widzi, jestem mło-
dym człowiekiem i zapew-
ne Pan wie, że młodość ma 
to do siebie, że człowiek 
chciałby się sprawdzać  
i realizować w trakcie trud-
nych wyzwań. Dla mnie, 
jako mieszkańca naszej 
gminy, ma znaczenie  
w jakim kierunku i czy  
w ogóle będzie się ona roz-
wijać. Nie chciałem i nie 
chcę stać z boku i tylko 
przyglądać się, jak realizo-
wane są czyjeś często nie-
trafione pomysły. Ci, któ-
rzy naprawdę mnie znają, 
wiedzą, że nie byłem malo-
wanym sołtysem i nie je-
stem malowanym przewod-
niczącym. To bardzo waż-
ne, proszę naprawdę o tym 
napisać. Nie jestem i nie 
będę malowanym przewod-
niczącym. Od czasu, kiedy 
objąłem tę funkcję, zyska-
łem nowych przyjaciół, ale 
też pojawiły się osoby, któ-
re odnoszą się do mnie  

z pewną wrogością. Zapew-
ne łatwiej byłoby uśmie-
chać się do wszystkich, 
poklepywać ich po plecach 
i mówić tak, jak jeden  
z lokalnych polityków: „No 
wiesz, ja nic nie mogę”. 
Myślę, że czytelnicy tych 
słów, jeśli je Pan opubliku-
je, sami rozszyfrują o ja-
kich politykach mówię.  
O jednym z nich mówi się 
według schematu: Jan/Ja 

nic nie mogę/Kowalski. 
W naszej gminie, wśród 

wielu zasobów, mamy prze-
de wszystkim naprawdę 
wartościowych ludzi. Pro-
blemem jednak jest to, że ci 
najbardziej wartościowi 
wybierają lepiej płatną pra-
cę poza gminą, w dużych 
ośrodkach miejskich a gmi-
nę traktują jako sypialnię. 
Osoby spoza gminy często 
dziwią się, że mamy ponad 
17 tys. miejsc pracy a tylko 
5,5 tys. mieszkańców. Gdy-
by jednak spytał Pan loso-
wo wybranych mieszkań-

ców o to, czy w gminie ma-
ją szansę na dobrą pracę, to 
spotka się Pan z jedno-
znacznie negatywnymi od-
powiedziami. Myślę, że 
znaczna część nakładów, 
które w ramach działań 
Gminy zostało poniesio-
nych, to nakłady nie zawsze 
trafione. Dlatego też rozma-
wiam z ludźmi. Rozma-
wiam zarówno z tymi, któ-
rzy są wiekowo zbliżeni do 
mnie, jak i z tymi, których 
naprawdę sobie cenię, któ-
rzy są ode mnie grubo star-
si. Wychowywałem się  
w tradycyjnym polskim 
domu, gdzie właśnie trady-
cyjne polskie wartości mia-
ły znaczenie. Gdzie po 
skończonej jednej pracy, 
przychodziło się do drugiej, 
żeby obrobić ziemię, zadbać 
o zwierzęta, o obejście. 
Wychowywałem się wła-
śnie na takiej wsi, gdzie 
sąsiad przychodził sąsiado-
wi z pomocą, gdzie napraw-
dę jeden drugiemu pomagał. 

Ale pytał Pan, czy warto 
było zostać przewodniczą-
cym? Twardo Panu odpo-
wiem, że było warto. Prze-
konuję się o tym przede 
wszystkim wtedy, gdy wła-
śnie ci wspomniani po-
przednio starsi, doświad-
czeni ludzie mówią: 
„Michał nie odpuszczaj, nie 
poddawaj się! Musisz to 
zmienić.” Naprawdę tak 
mówią. A gdy usłyszałem 
od przyjaciela mego ojca: 
„Cieszę się, że próbujesz, 
że myślisz po naszemu – 
gospodarsko”, to naprawdę 
miałem satysfakcję, że było 
warto. Mam świadomość 
tego, że musimy otwierać 
się na nowoczesny świat. 
Kleszczów dla ludzi z ze-
wnątrz to niemalże raj. Ale 
my tu w Kleszczowie wi-
dzimy, jak dużo jest jeszcze 
niedostatków. Jak wiele 
trzeba zmienić. Nieustannie 
się uczę, nie tylko z pod-
ręczników, ale także od 
naszych mieszkańców. Stąd 

moje częste wizyty, wszę-
dzie tam, gdzie mieszkańcy 
rozmawiają o swoich pro-
blemach. Niektórzy z mo-
ich oponentów próbują 
mnie zaszufladkować jako 
butnego, z przerostem am-
bicji młodego człowieka, 
bo to się wpisuje w pewien 
schemat, który jest dla nich 
wygodny. Ale za Pana po-
średnictwem, jeszcze raz 
chcę zapewnić mieszkań-
ców, że starczy mi pokory 
i, że ciężkie życie na łusz-
czanowickiej wsi nauczyło 
mnie szanować innych. Nie 
oznacza to jednak, że moż-
na mną manipulować. By-
łem i będę samodzielny  
w swoim działaniu. I po-
wtórzę się, nie jestem malo-
wanym przewodniczącym. 

 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Notował 
 

Wojciech Adam  
Michalak 

Nie należy mylić czynów z zamiarami 
O nowych wyzwaniach oraz zmianach w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów rozmawialiśmy z wiceprezes Beatą Michalczyk. 

Co Pani zdaniem jest 
najważniejsze w działal-
ności Fundacji? 

 
Jestem członkiem zarzą-

du Fundacji od dwóch lat. 
Jest to i dużo i mało. Nie da 
się ukryć, że po ponad 20 
latach istnienia Fundacji 
przyszedł czas na zmiany. 
Dlatego też te zmiany są 
konieczne, a one z kolei 
wymagają czasu. Ważne 
jest to, żeby były to zmiany 
dokonywane małymi kroka-
mi, aby uniknąć wielkiej 
rewolucji. Kiedyś przeczy-
tałam ważną sentencję He-
mingway’a, z którą się  

w pełni zgadzam. Jej sens 
był taki, że nie należy  

w życiu mylić czynów z za-

miarami. Zamierzać można 
bowiem dużo, a uczynić 
niewiele lub odwrotnie. 
Często jest niestety tak, że 
dużo się obiecuje a z reali-
zacją później bywa różnie. 

 
Wśród wielu celów 

Fundacji jest też wspiera-
nie przedsiębiorczości. 
Ostatnio uruchomili Pań-
stwo Punkt Konsultacyjny. 
Na ile się on sprawdza? 

 
Moim zdaniem, tego 

typu punkt zawsze jest po-
trzebny. Co prawda, na 
początku istnieje niepew-
ność, jak duże będzie zapo-
trzebowanie na tego typu 
porady. Ale żeby się o tym 
przekonać, musi on fak-
tycznie zacząć funkcjono-
wać. Dopiero po 3-4 mie-
siącach będziemy mogli 
ocenić  zasadność jego uru-
chomienia. Spotkaliśmy się 
jako Fundacja z zarzutem, 
że powielamy te same dzia-
łania, które przypisane są 
do ARREKS-u. Chciała-

bym podkreślić, że utworze-
nie tego punktu konsultacyj-
nego było efektem I Powiato-
wo-Gminnego Forum Go-
spodarczego Wsi w Klesz-
czowie. Na pewno oferta tego 
punktu jest szersza od propo-
zycji ARREKS-u i bardziej 
nastawiona na pomoc rol-
nikom. Skoro istnieje za-
potrzebowanie na tego 
typu usługi, to dlaczego 
Fundacja nie miałaby  
w ten sposób pomóc 
mieszkańcom.  

 
Ostatnio w Kleszczo-

wie gościło kierownictwo 
Warszawskiej Izby Go-
spodarczej. Jaki cel przy-
świecał tej wizycie? 

 
Już od dawna ze strony 

naszego fundatora, jak  
i wójta gminy były sugestie 
dotyczące współpracy  
z izbami gospodarczymi. 
Współpraca ta mogłaby 
przynieść wymierne korzy-
ści w postaci kontaktów  
z potencjalnymi inwestora-
mi, którzy mogliby u nas 
prowadzić swój biznes  
w strefach przemysłowych. 

I tą drogą chcemy pójść. 
Nawiązaliśmy kontakt  
z Warszawską Izbą Gospo-
darczą. Niedawno odbyło 
się u nas spotkanie z kie-
rownictwem tej izby, które 
oceniam pozytywnie i per-
spektywicznie. Dostrzegam 
możliwość współpracy oraz 
wymiernych korzyści dla 
Fundacji, jak i samego 
Kleszczowa. W planach jest 
kolejne spotkanie, będzie-
my trzymać rękę na pulsie, 
żeby ta współpraca się roz-
wijała. Ale jesteśmy rów-
nież otwarci na współpracę 
z innymi izbami. 

 
Jest Pani jedyną ko-

bietą, która zasiada  
w zarządzie FRGK. Czy 
Fundacja ma jakiś spe-
cjalny program skierowa-
ny właśnie do kobiet? 

 
Do tej pory nie było 

tego typu inicjatyw. Ale na 
pewno jest to rzecz warta 
rozważenia. Sama spotka-
łam się z opinią, że  
w Kleszczowie kobiety 
napotykają na duże trudno-
ści w znalezieniu pracy, 

szczególnie w wieku śred-
nim i przedemerytalnym. 
Zetknęłam się z tym proble-
mem, więc z pewnością 
potrzebny jest inwestor, 
który by zapewnił miejsca 
pracy tej grupie kobiet.  
I dlatego przedsiębiorca  
z branży spożywczej, który 
podpisał z nami umowę 
zakupu gruntu i wybudowa-
nia na nim swojego zakła-
du, jest dla nas ważnym 
inwestorem właśnie z po-
wodu zatrudnienia w przy-
szłości kobiet. A na dzień 
dzisiejszy niestety Fundacja 
nie ma propozycji pracy 
skierowanych do kobiet 
poszukujących zatrudnie-
nia. Pracujemy jednak nad 
tym zagadnieniem. 

 
W Kleszczowie zostały 

wznowione śniadania biz-
nesowe. Na ile ta forma 
spotkań z przedsiębiorca-
mi się sprawdza? 

 
Chcemy trochę przemo-

delować dotychczasową 
formę śniadań bizneso-
wych. Dla mnie ważne jest, 
żeby to spotkanie integro-

wało środowisko naszych 
lokalnych przedsiębiorców, 
wprowadzając zarazem do 
niego nowe podmioty. 
Chcielibyśmy też, aby Fun-
dacja była pewnego rodzaju 
mediatorem w rozwiązaniu 
problemów zgłaszanych 
przez przedsiębiorców. 
Chcemy zobaczyć jak wy-
padnie pierwsze śniadanie  
i przymierzyć się do kolej-
nych, które byłyby organi-
zowane z częstotliwością 
np. kwartalną. Chcemy 
żeby nie było to wyłącznie 
spotkanie dla samego spo-
tkania. Dlatego uważam, że 
w czasie tych kilku miesię-
cy z pewnością przedsię-
biorcom nasuną się nowe 
tematy i problemy do poru-
szenia na tego typu spotka-
niach. Poprzednia formuła 
śniadań biznesowych, mo-
im zdaniem, się nie spraw-
dziła, ze względu chociażby 
na zbyt dużą rozpiętość 
działalności firm w niej 
uczestniczących. 

 
Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska 
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Warto posłuchać 
Divide 
Sheeran Ed 

Warto zobaczyć 
Amok 
Nowy film Katarzyny Adamik oparty jest 

na prawdziwej historii Krys0ana Bali, któ-

rą żyły media na całym świecie.  

 
Moje szczęśliwe wyspy 
Magdalena Zawadzka 

Trzeci album studyjny 
brytyjskiego artysty. 
Wprawdzie tytuł albumu 
„÷” po angielsku czyta się 
„Divide”, co po polsku zna-
czy dzielić, ale muzyka za-

warta na płycie z całą pew-
nością połączy miliony 
wielbicieli talentu Eda. Wy-
raźnie wskazuje na to przy-
jęcie dwóch pierwszych 
ujawnionych piosenek  

z płyty, „Shape Of You”  
i „Castle On The Hill”, które 
pobiły w Polsce rekord 
utworów najczęściej odtwa-
rzanych w ciągu jednego 
dnia w serwisie Spotify. Za 

produkcję odpowia-
dają Benny Blanco 
(Rihanna, The 
Weeknd) i Ed Shee-
ran. Muzycznie 
mamy mieszankę 
starannie zaaranżo-
wanych, chwytają-
cych za serce ballad, 
trochę hiphopowych 
beatów, wyszukane-
go popu, powstałego 
z połączenia róż-
nych elementów. 
Nie zabraknie oczy-
wiście uwielbianej 
przez Eda akustycz-
nej gitary. Płyta „÷” 
jest dostępna w wer-
sji standardowej, 
obejmującej 12 pio-
senek, a także  
w edycji deluxe, 
bogatszej o cztery 
kompozycje. 

Długo oczekiwana no-
wa książka Magdaleny Za-
wadzkiej to dowód na to, że 
aktorka nieustannie potrafi 
zadziwić. Ma ciekawe  
i wnikliwe spojrzenie na 
świat, a także ogromne po-
czucie humoru, które po-
zwala jej z dystansem pa-
trzeć na siebie. 

Tytułowe szczęśliwe 
wyspy to nie tylko wyspy na 
całej kuli ziemskiej, które 
Magdalena Zawadzka – 
pełna pasji podróżniczka – 
odwiedzała. Wyspy szczę-
ścia to bezpieczne przysta-
nie, wspomnienia, chwile 
dobre i złe. Te, które zostały 

w pamięci na zawsze. To 
ludzie, czasy, przedmioty, 
miejsca, które stały się bez-
piecznym schronieniem  
w pamięci. 

To opowieści o dawnym 
przyblokowym podwórku  
i dziecięcych zabawach, 
wspomnienie podróży, 
miejsc, dawnego smaku 
chleba i truskawek. To aneg-
doty związane z ludźmi, 
sprawami i historiami do 
których dzisiaj, tak jak aktor-
ka lubimy powracać jak do 
bezpiecznej przystani. 

Aktorka ma na koncie 
ponad 150 ról filmowych, 
teatralnych i telewizyjnych, 

a w tym roku obchodzi ju-
bileusz 50-lecia pracy arty-
stycznej. 

W wydanej w 2003 roku 
książce „Amok” opisał on 
zbrodnię bardzo podobną 
do tej, o którą został póź-
niej oskarżony. Sprawa Bali 
dała początek najgłośniej-
szemu procesowi poszlako-
wemu w historii Polski,  
a jej przebieg relacjonowały 
m.in. BBC, Guardian, New 
Yorker, Time, Daily Mail, 
The Washington Post, Der 
Spiegel, Le Figaro, Le Pari-
sien i Telegraph. W rolę 
Krystiana Bali w filmie 
wcielił się Mateusz Kościu-
kiewicz. Jego żonę Zofię 
zagrała Zofia Wichłacz 
(laureatka Złotych Lwów za 
„Miasto 44”), której występ 
w „Amoku” wyróżniono  
w Berlinie nagrodą Shoo-
ting Star 2017, przyznawa-
ną najzdolniejszym euro-
pejskim aktorom młodego 
pokolenia. Obok nich,  
w roli policjanta, który  
z determinacją próbuje roz-
wikłać tajemnicę zobaczy-
my Łukasza Simlata. Part-
nerować mu będzie Miro-
sław Haniszewski, znany  
z obsypanego nagrodami 

obrazu „Jestem mordercą” 
oraz Jan Peszek w roli pro-
fesora Bali. „Amok” to 
mistrzowsko skonstruowa-
ny thriller psychologiczny, 
w którym przeplatają się 
miłość, zdrada i niepoha-
mowana żądza; a widz od 
samego początku zadaje 
sobie pytanie – czy autor 
książki jest mordercą czy 
też stał się ofiarą własnych 
ambicji i nieszczęśliwego 
zbiegu okoliczności? Odrą 
dryfuje zmasakrowane ciało 
z pętlą u szyi i nóg. Po kil-
ku dniach zostaje znalezio-
ne przez rybaków. Przera-
żające odkrycie zostaje 
nagłośnione przez media  
i trafia do wszystkich ser-
wisów informacyjnych  
w kraju. Ofiarą okazuje się 
architekt Mariusz Roszew-
ski, jednak winnych zbrod-
ni nie udaje się odnaleźć  
i sprawa – z braku dowo-
dów – trafia do policyjnego 
„archiwum X”. Cztery lata 
później anonimowy donos 
wiąże zabójstwo Roszew-
skiego z fabułą powieści 
„Amok” autorstwa Krystia-

na Bali (Mateusz Kościu-
kiewicz). Autentyczność 
doniesień postanawia zba-
dać inspektor Jacek Sokol-
ski (Łukasz Simlat), docie-
kliwy funkcjonariusz  
z mroczną przeszłością. 
Policjant szybko odkrywa 
podobieństwa między za-
bójstwem a opisaną  
w książce zbrodnią. A w 
toku śledztwa poznaje rów-
nież samego Balę. Ich spo-
tkanie rzuci nowe światło 
na sprawę i rozpocznie 
emocjonujący pojedynek 
pomiędzy Krystianem  
i Sokolskim – dwójką bar-
dzo silnych osobowości, 
nieustannie balansujących 
na granicy dobra i zła.  
W intrydze, w której fikcja 
wymiesza się z rzeczywi-
stością, a kłamstwo i praw-
da przestaną być możliwe 
do odróżnienia, zwycięzca 
może być tylko jeden. 

Na Wodach Północy 
Ian McGuire 

To właśnie dzięki tej książce Ian Mc-

Guire znalazł się na liście kandydatów 

do The Man Booker Prize 2016. 

Okręt z mordercą na 
pokładzie wyrusza w rejs. 

Rok 1859. Do załogi 
statku wielorybniczego 
wypływającego na 
Morze Arktyczne dołą-
cza Patrick Sumner, 
który ze zszarganą 
reputacją odszedł  
z armii, a teraz obej-
muje stanowisko leka-
rza okrętowego. Gdy 
statek jest już daleko 
od portu, znalezione 
zostają zwłoki zamor-
dowanego chłopca. 

Sumner, choć niechętnie, 
wchodzi w rolę detektywa. 

Wkrótce stanie twarzą  
w twarz z potwornościami 
większymi nawet od tych,  
z jakimi zetknął się podczas 
powstania sipajów. Uoso-
bieniem zła okazuje się 
Drax. Harpunnik. Morder-
ca. Bestia. Kiedy stanie się 
jasne, jaki jest prawdziwy 
cel wyprawy, a załoga stra-
ci wszelką nadzieję, między 
Sumnerem a Draxem  
w przerażających ciemno-
ściach arktycznej zimy doj-
dzie do nieuchronnej kon-
frontacji. 

Warto przeczytać 
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Pierś z kurczaka 
z makaronem 
Porcja dla 4 osób 
Czas przygotowania 40 min 
 
Składniki: 
 
• pierś podwójna z kurczaka 
• paczka makaronu (ok. 25 dag ) kolanka lub świderki 
• 10 dag grzybów 
• 2 ząbki czosnku 
• 1 cebula 
• 1 marchewka 
• 2 łyżeczki sosu sojowego 
• olej do smażenia 
• szczypta chili, sól, pieprz 
 
Przygotowanie: 
 
Pierś z kurczaka pokroić w paseczki, marchew w słupki, cebu-
lę w piórka a czosnek na drobne kawałki. Grzyby należy ugo-
tować w lekko osolonej wodzie, odcedzić i po wystudzeniu 
pokroić. Cebulę i czosnek podsmażyć na patelni na rozgrza-
nym tłuszczu, dodając następnie pokrojoną marchewkę i paski 
mięsa. Wszystko należy mieszając smażyć do momentu aż 
mięso będzie miękkie. Na koniec dodać sos sojowy i pokrojo-
ne grzyby i jeszcze przez kilka minut całość podsmażyć.  
W międzyczasie należy ugotować makaron. Wszystkie skład-
niki łączymy, doprawiamy i całość podgrzewamy.   
 

Sernik  
Składniki: 
 
• 2 szklanki mąki 
• 10 dag margaryny 
• 2 łyżki masła 
• 6 jajek 
• 2 szklanki cukru 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 kg zmielonego sera 
• 1/2 szklanki oleju 
• 1,5 szklanki mleka 
• 1 budyń śmietankowy 
• 1 zapach wg uznania 
• 1 galaretka 
• 1 olejek zapachowy 
• 10 dag wiórków kokosowych 
 
Wykonanie: 
 
Zagnieść ciasto z mąki, margaryny, 1 jajka, 1 żółtka, 1/2 szkl. 
cukru i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Ciasto cienko roz-
wałkować i wyłożyć na blachę. Następnie przygotować masę 
serową, tj.: zmiksować 4 żółtka z 1 szkl. cukru, dodać ser, 1/2 
szkl. olejku zapachowego a na koniec budyń i mleko, nadal 
miksując. Wylać masę na ciasto i piec ok. 1 godz. w temp. 
180 st. C. W tym czasie, ubić na sztywno pianę z 5 białek  
i 1/2 szkl. cukru i dodać 1 opakowanie sypkiej galaretki. Wlać 
na upieczony sernik i piec jeszcze ok. 20 min. Wiórki kokoso-
we z 2 łyżkami masła i 2 łyżkami cukru zarumienić na patelni 
i posypać upieczoną pianę. 

Rzeżucha 
Wiosenna skarbnica witamin 
Rzeżucha stanowi prawdziwą bombę energetyczną, zalecaną przede wszystkim wów-

czas, gdy nasz organizm odczuwa niedobór witamin i mikroelementów.   

Rzeżucha należy do ro-
dziny kapustowatych. Ro-
ślina ta pochodzi z Afryki 
 i Azji, a uprawiano ją już 
w starożytnej Grecji, Rzy-
mie i Egipcie. Do Polski 
dotarła prawdopodobnie  
w XV wieku. Uważano ją 
wówczas za lekarstwo, sto-
sowane w zaburzeniach 
tarczycy, bólach głowy, 
rwie kulszowej, a także  
w późniejszym okresie  
w profilaktyce gruźlicy. 
Dezynfekowano sokiem  
z rzeżuchy jamę ustną, wy-
pryski skórne oraz wszel-
kiego rodzaju owrzodzenia. 
To prawdziwy skarb w za-
sięgu naszej ręki. Łatwo ją 
wyhodować, ponieważ wy-
magania ma niewielkie. 
Wystarczy zasiać ją w wil-
gotnej ligninie, wacie czy 
ziemi, codziennie podle-
wać, oczywiście zapewnia-
jąc jej jasne i ciepłe miej-
sce. Wówczas już po 7–9 
dniach będzie cieszyła nasz 
wzrok i podniebienie, za-
pewniając nam  stały dostęp 
do bezcennego źródła wita-
min i minerałów. Ma szero-
kie zastosowanie jako mię-
dzy innymi dodatek do ka-

napek, zup, sosów, sałatek, 
surówek, past jajecznych, 
twarożku czy masła. 

Rzeżucha charaktery-
zuje się pikantnym, inten-
sywnym, ostrym smakiem, 

ale warto zaznaczyć, że 
dostarcza organizmowi 
wyjątkowo cennych skład-
ników, takich jak: witami-
ny A, B1, B2, C, E, K, PP, 
kwas foliowy, żelazo, 
wapń, magnez, chrom, 
fosfor, łatwo przyswajalny 
jod a także siarkę i sole 
mineralne. Spożywanie jej 
ma wielostronne, dobro-
czynne działanie dla całe-
go organizmu. Wspomaga 
pracę trzustki, „oczysz-

cza” krew, wpływa dobrze 
na stan skóry, czyli leczy 
dolegliwości dermatolo-
giczne, wzmacnia włosy  
i paznokcie, dezynfekuje 
drogi moczowe, łagodzi 

dolegliwości reumatyczne, 
pomaga usunąć toksyny  
z organizmu, a nawet przy-
spiesza trawienie oraz ma 
działanie odmładzające. 
Ogólnie zasila organizm, 
co jest bardzo istotne przy 
jego wiosennym wyczer-
paniu oraz ma działanie 
wspomagające w budo-
waniu odporności organi-
zmu. 

Wskazane jest regularne 
jedzenie rzeżuchy także 

przy bronchicie, dolegliwo-
ściach reumatycznych, ane-
mii, a także przy chorobie 
wieńcowej i zaburzeniach 
krążenia. Zaleca się także 
osobom chorującym na 
osteoporozę. Z uwagi na 
zawartość przyswajalnego 
jodu, poleca się ją szczegól-
nie osobom z niedoczynno-
ścią tarczycy. Obniża ona 
także chorym na cukrzycę 
poziom cukru we krwi.   

Spożywanie jej w nad-
miarze unikać powinny 
osoby ze schorzeniami ne-
rek, ponieważ działa mo-
czopędnie, co może dopro-
wadzić do stanu zapalnego 
pęcherza. 

Rzeżucha powinna go-
ścić na naszym stole  przez 
cały rok, a z pewnością 
przede wszystkim  zimą  
i wiosną, kiedy trudniej  
w tym czasie o pełnowarto-
ściowe warzywa. Warto 
podkreślić, że rzeżucha jest 
nieocenioną rośliną, kiedy 
właśnie dopada nas wiosen-
ne przesilenie, bowiem po-
siada nie tylko właściwości 
zdrowotne ale i kosmetycz-
ne.   

KK 

Porcja dla 3 osób 
 
Czas przygotowania  
20 minut 
 
Składniki: 
 
• 5 jajek ugotowanych 

na twardo 

• 20 dag szynki  

konserwowej 

• 15 dag sera żółtego 

• 2 pomidory 

• rzeżucha 

• szczypiorek 

• jogurt naturalny 

• 1 łyżka majonezu 

• sok z cytryny 

• sól 

• pieprz 

• cukier 

 
Sposób  
przygotowania: 
 
Ugotowane jajka, pomi-
dory, ser i szynkę pokroić 
w kostkę. Szczypiorek  
i rzeżuchę należy posie-
kać. Jogurt wymieszać  
z łyżką majonezu i odro-
biną soku z cytryny. Na-
stępnie dodać do niego 
rzeżuchę i szczypiorek, 
sól, pieprz oraz szczyptę 
cukru. Tak przygotowa-
nym sosem należy polać 
pokrojone wcześniej  
w kostkę składniki. Sałat-
ka najlepiej smakuje  
z chrupiąca bagietką. 

Sałatka  
z rzeżuchą 
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Kleszczów 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 
Do Zakładu Komunalnego w Kleszczowie wjechało pięć nowych autobusów marki VOLVO. Nowy tabor ma być gwarancją nie tylko 

jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zastosowane  rozwiązania to absolutny hit na rynku polskim.  

Zakup autobusów jest 
wynikiem procesu odno-
wienia taboru Zakładu Ko-
munalnego,  świadczącego 
usługi w zakresie transportu 
publicznego ‒ dowozu 
dzieci do szkół oraz miesz-
kańców na terenie gminy. 
Nowy tabor ma zastąpić 
wysłużone już pojazdy. 
Spełnia oczekiwania nie 
tylko pod względem jako-
ści, ale i bezpieczeństwa. 

‒ Cieszy mnie, że za-

działał mechanizm punkta-

cji, promujący cechy, który-

mi byliśmy najbardziej za-

interesowani, stawiając na 

bezpieczeństwo i jakość. 

Sam przetarg w swojej kon-

strukcji był nietypowy  

i zawierał ponad 30 kryte-

riów pozacenowych. Dzięki 

temu uzyskaliśmy odzew  

z rynku dostawców w posta-

ci pojazdów najbardziej 

zbliżonych do oczekiwań ‒ 
podkreśla Bruno Siemie-
niuk, Wiceprezes Zakładu 
Komunalnego w Kleszczo-
wie. 

Aby nowy tabor odpo-
wiadał w jak największym 
stopniu oczekiwaniom, 
przeprowadzono konsulta-
cje z przedstawicielami 
różnych grup społecznych. 
Zaangażowali się m.in. 
Andrzej Niewieczerzał ‒ 
pełniący funkcję II Wice-
prezesa Zarządu Krajowego 
„Razem dla Niepełno-
sprawnych” oraz Andrzej 
Tkacz ‒ współzałożyciel  
i aktywny działacz Uniwer-
sytetu III wieku. W efekcie 

dwa autobusy dostosowano 
do przewozu osób na wóz-
kach inwalidzkich, również 
na tych cięższych ‒ elek-
trycznych. Posiadają najazd 
manualnie rozkładany  
i miejsca bezpiecznego 
kotwiczenia (dla dwóch 
wózków). Bezstopniowe 
wejścia oraz niski pokład  
w większej części autobusu 
sprzyjają z kolei także oso-
bom starszym, matkom  
z dziećmi w wózkach, czy 
po prostu pasażerom  
z większym bagażem. 

Dodatkowe doposaże-
nie, jak monitorowanie 
całej przestrzeni, blokada 
przed ruszeniem przy 
otwartych drzwiach, dźwię-
kowa sygnalizacja („zapnij 
pasy”, STOP na żądanie, 
otwieranie drzwi), jaskra-
wożółte poręcze, podświe-
tlane krawędzie oraz oświe-
tlenie zewnętrzne przestrze-
ni przy środkowych 
drzwiach, mają zwiększyć 
bezpieczeństwo.  

Przy tworzeniu specyfi-
kacji pod uwagę brane były 
również sugestie dyrekto-
rów szkół i przedszkoli,  
a także GOK-u. W efekcie 
zadbano o odpowiednie 
zapięcie dzieci w różnym 
przedziale wiekowym. Rea-
lizowane jest to 3-punk-
towymi, bezwładnościowy-
mi pasami bezpieczeństwa 

z dodatkowym, obniżonym 
górnym punktem. W spe-
cjalnej konstrukcji foteli 
jest ruchoma szlufka, obni-
żona około 15cm przez 
którą przepuszcza się pas. 
Dzięki temu pas przytrzy-
muje bark dziecka i nie 
przebiega przez jego szyję. 
Ponadto niemalże 50% fo-
teli jest zaopatrzonych  
w system szybkiego, zatrza-
skowego zapięcia ISOFIX. 
Dzięki temu możliwe bę-
dzie bezpieczne przewoże-
nie dzieci w fotelikach lub 
na podkładkach, zaopatrzo-
nych w ten standard zapięć. 
To nie wszystkie udogod-
nienia. Każdy z autobusów 
wyposażono po dwa, spe-
cjalnej konstrukcji fotele 

pasażerskie z uchylnym 
oparciem. Po przestawie-
niu, automatycznie, tyłem 
do kierunku jazdy, rozkłada 
się fotelik dla niemowlaka  
z 4-punktowym systemem 
zapięcia. Opiekun może 
więc siedzieć na wprost 
dziecka.  

Na techniczne bezpie-
czeństwo składa się jeszcze 
wiele innych cech, m.in.: 
atest R66 na przewrócenie 
się na bok, system p. pośli-
zgowy przy ruszaniu 
(ASR), elektroniczna stabi-
lizacja toru jazdy (ESP), 
procesorowy system popra-
wiający szybkość hamowa-
nia (EBS), asystent hamo-
wania dobierający optymal-
ne ciśnienie hamowania 
(EBA), system kontroli 
temperatury i ciśnienia  
w oponach (TPMS), czy 
system doświetlania zakrę-
tów.  

 
Ciekawostką jest bloka-

da alkoholowa przed rusze-
niem, i choć problem ten 
nie istnieje wśród kierow-
ców ZK „Kleszczów”, to  
z pewnością takie zabezpie-
czenie będzie działać uspo-
kajająco na korzystających 
z przewozów. Znaczny 
wkład w tworzenie wyma-
gań przetargu wnieśli wła-
śnie sami kierowcy Zakładu 
Komunalnego „Klesz-
czów”. Dzięki ich sugestii 
pojazdy zostały doposażone 
w takie dogodności, jak 
m.in.: gniazdo dla podgrza-
nia bloku silnika w ekstre-
malnych warunkach zimo-
wych, podgrzewany filtr 

paliwa, system samodziel-
nego uzupełniania oleju 
silnikowego, podgrzewana 
przednia szyba (nie zaparu-
je i sama się rozmraża). 
Autobusy posiadają także 
monitoring z zapisem całej 
przestrzeni pasażerskiej. 
Kierowcom zapewniono 
komfort pracy, czego do-
wodem może być chociaż-
by roleta elektryczna, radio 
z głośnomówiącym odbio-
rem komórki, CB-radio, 
kamera cofania, czy ergo-
nomiczny, regulowany 
pneumatycznie i podgrze-
wany fotel. Takim komfor-
tem siedzeń nie mogą cie-
szyć się pasażerowie, ale 
„coś za coś”. Dzięki nieco 
twardszym, cieńszym sie-
dzeniom autobusy mają 
większą ilość miejsc sie-
dzących i stojących. 
Wszyscy ‒ bo i kierowcy  
i pasażerowie – mają więc 
powody do radości. Z ja-
kości pojazdów oraz za-
pewnionego bezpieczeń-
stwa cieszy się również 
zarząd Zakładu Komunal-
nego „Kleszczów”. 

‒ Cieszy mnie, że do-

stawca skorzystał z pozace-

nowego kryterium i zaofe-

rował 60-miesięczną gwa-

rancję wraz z przeglądami, 

co dla mnie jest absolutnym 

potwierdzeniem gwaranto-

wanej jakości. Patrząc  

w przyszłość na eksploata-

cję pogwarancyjną ‒ za-

pewne atutem jest to, że 

wszystkie pojazdy są tego 

samego producenta, wszyst-

kie silniki są tego samego 

typu i ze stosunkowo długim 

okresem międzyobsługo-

wym (60 000 km). Zaopa-

trzeni przez VOLVO w ser-

wisowy komputer, będziemy 

mogli na bieżąco sami prze-

prowadzać diagnozę cało-

pojazdową. Dla mnie prze-

de wszystkim istotne jest 

zadowolenie korzystających 

z przewozów. Mam nadzie-

ję, że pasażerowie podzielą 

się swoimi spostrzeżeniami 

i mam nadzieję, że pojazdy 

spełnią oczekiwania nawet 

tych najbardziej wymagają-

cych – podsumowuje Bruno 
Siemieniuk. 

 
Agnieszka Wilczyńska 



14 Wieści Kryminalne 
www.gazeta-wiesci.pl 

Policjanci z wydziału 
kryminalnego bełchatow-
skiej komendy otrzymali 
sygnał, że z firmy zajmują-
cej się produkcją perfum na 
terenie powiatu bełchatow-
skiego ginie towar. Funk-
cjonariusze ustalili, że 
sprawcą może być 21-letni 
bełchatowianin, zatrudnio-
ny w tym zakładzie. Podej-
rzewali też, że skradzione 
perfumy mężczyzna może 
również przechowywać  
w mieszkaniu u swojej zna-

jomej. 5 kwietnia kryminal-
ni pojechali na przeszuka-
nie. Ich ustalenia potwier-
dziły się. W mieszkaniu 
mężczyzny oraz w miejscu 
zamieszkania jego znajomej 
znaleźli perfumy pochodzą-
ce z kradzieży. Bełchato-
wianin został zatrzymany 
na terenie firmy, w której 
pracował. Zupełnie zasko-
czony takim obrotem spra-
wy przyznał, że kradł, po-
nieważ mało zarabiał. Skra-
dziony towar sprzedawał 

przypadkowym osobom,  
a uzyskane w ten sposób 
pieniądze traktował jako 
swoją premię. Jego proce-
der trwał od stycznia do 
kwietnia 2017roku. Śledczy 
ustalili, że w tym okresie 
bełchatowianin ukradł to-
war wartości około 1700 zł. 
Mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu i usłyszał 
już zarzut. Za taki czyn 
grozi mu kara 5 lat więzie-
nia.  

MAT 

Złodziejski pomysł na 
premię 
21-letni bełchatowianin okradał z perfum firmę, w której był 

zatrudniony. Skradziony towar sprzedawał przypadkowym oso-

bom, a uzyskane w ten sposób pieniądze traktował jako swoją 

premię. 

Od 14 do 17 kwietnia 
policjanci prowadzili dzia-
łania „Bezpieczny weekend 
– Wielkanoc 2017”. W tym 
okresie doszło do 8 nie-
groźnych kolizji oraz 1 
wypadku z udziałem pie-
szego. W lany poniedziałek 
około godziny 21.30 na alei 
Wyszyńskiego kierujący 
alfą romeo 19-letni miesz-
kaniec powiatu bełchatow-
skiego na oznakowanym 
przejściu dla pieszych po-
trącił 87-letniego bełchato-
wianina, który z licznymi 
obrażeniami ciała trafił do 
szpitala. Kierujący był 
trzeźwy. Przyczyny tego 
wypadku wyjaśniają beł-
chatowscy policjanci.  

Funkcjonariusze w cza-
sie kontroli drogowych 
zwracali szczególną uwagę 
na stan trzeźwości kierują-
cych. W czasie tych świąt 
zatrzymano 5 nietrzeźwych 
kierujących, w tym dwóch 
rowerzystów. W ujęciu 
nietrzeźwego kierowcy opla 
pomogli pracownicy ochro-
ny galerii Olimpia. 15 
kwietnia tuż przed godziną 
19.00 ochroniarz rozma-
wiając z pewnym mężczy-
zną wyczuł woń alkoholu  
z jego ust. Następnie obser-
wował, jak ten wraz ze 
swoją córką wsiadł do sa-
mochodu, uruchomił silnik 
i… nie odjechał, gdyż unie-
możliwili mu to ochronia-

rze zabierając kluczyki. 
Przybyli na miejsce poli-
cjanci sprawdzili stan trzeź-
wości 39-latka, który wy-
dmuchał ponad 2 promile 
alkoholu. Policjanci na 
miejscu zatrzymali męż-
czyźnie prawo jazdy. Odpo-
wie karnie za jazdę na po-
dwójnym gazie. 7-letnią 
dziewczynkę oddano pod 
opiekę dziadkowi. Funkcjo-
nariusze drogówki spraw-
dzali także stan techniczny 
pojazdów, zwracali uwagę 
na to, czy kierowcy i pasa-
żerowie mają zapięte pasy 
bezpieczeństwa, a dzieci 
przewożone są w foteli-
kach. 

GWA 

Akcja „Wielkanoc 2017” 
Blisko 300 kontroli kierujących i pieszych, 146 mandatów, 161 

policjantów – tak w skrócie można podsumować zakończone 

działania. 

Bełchatów 

Wycinali i kradli  
drzewa 
Dwóch mieszkańców powiatu bełchatowskiego z terenu zale-

sionych działek wycięli i ukradli ponad 30 sztuk dębów i brzóz 

wartości ponad 14.000 zł. 

Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego bełchatow-
skiej policji ustalili, że  
w okolicach Wadlewa  
w powiecie bełchatowskim 
na terenach trzech zalesio-
nych działek zostało wycię-
tych ponad 30 sztuk drzew 
dębów i brzóz. Pokrzyw-
dzeni oszacowali straty na 

ponad 14.000 złotych. 
Ustalenia kryminalnych 
doprowadziły do 33-let-
niego mieszkańca powiatu 
bełchatowskiego. W roz-
mowie z policjantami męż-
czyzna przyznał, że dęby  
i brzozy wycinał i kradł od 
stycznia 2017 roku. Uzy-
skane w ten sposób drewno 

przeznaczył na opał. Poli-
cjanci ustalili także, że  
w procederze tym uczestni-
czył też 39-letni jego kole-
ga. Zgromadzone dowody 
pozwoliły przedstawić obu 
mężczyznom zarzuty. Za 
kradzież grozi kara do 5 lat 
więzienia. 

GWA 

Bełchatów 

Pijany rowerzysta 
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu rowerzy-

ście, który usiłował wręczyć policjantom z bełchatowskiego 

Wydziału Ruchu Drogowego 2000 złotych łapówki. 

17 kwietnia około godzi-
ny 19.00 policjanci patrolu-
jący ulice Bełchatowa zau-
ważyli rowerzystę, który 
jechał „na czołówkę” z ra-
diowozem, nie korzystając, 
wbrew obowiązkowi, z drogi 
dla rowerów. Dodatkowo 
styl jazdy „wężykiem” 
wskazywał, że może znajdo-
wać się pod wpływem alko-
holu. Mężczyzna widząc 
radiowóz zjechał na drogę 

dla rowerów i kontynuował 
jazdę. Po kilku minutach 
został zatrzymany. Po zej-
ściu z roweru miał duże 
trudności z utrzymaniem 
równowagi, a z ust czuć było 
silną woń alkoholu. Jak się 
okazało 25-letni rowerzysta 
miał ponad 3 promile alko-
holu we krwi. W trakcie 
wykonywania czynności, 
mężczyzna wielokrotnie 
proponował policjantom 

2000 złotych łapówki,  
w zamian za wypuszczenie 
go. Widząc stanowczość 
funkcjonariuszy stawał się 
coraz bardziej agresywny  
i wulgarny. Bełchatowianin 
trafił do aresztu. Odpowie 
karnie za próbę wręczenia 
korzyści majątkowej poli-
cjantom, znieważenia funk-
cjonariuszy oraz kierowanie 
w stanie nietrzeźwości.   

MAT 
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SUDOKU 

Humor 
Przychodzi pijak do knajpy i mówi do barmana:  

‒ Daj wódkę bo zaraz się zacznie.  
Przychodzi później i mówi:  

‒ Daj wódkę bo zaraz się zacznie.  
I znowu przychodzi i mówi:  
‒ Daj bo zaraz się zacznie.  

Barman wkurza się i mówi do pijaka:  
‒ Dawaj kasę.  

‒ No to się zaczęło! 
 

☺☺☺ 
 

Lecą wariaci samolotem z doktorem. 
Nagle awaria jednego silnika. Wszyscy złapali się  

dla równowagi skrzydła. Jeden z nich woła: 
‒ Niech jeden z nas się puści to reszta przeżyje. 

Na to doktor: 
‒ Ja to zrobię! 

I wszyscy wariaci zaczęli klaskać. 
 

☺☺☺ 
 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
‒ Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

‒ To załóż łyżwy... 
 

☺☺☺ 
 

Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu?  
– Na szczęście nie.  

– Na szczęście?  
– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku,  

i zawsze dostaję coś fajnego... 
 

☺☺☺ 
 

Rozmawia dwóch kolegów:  
‒ Podobno przestałeś pić?  

‒ To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie! 

Baran 21.03–20.04 
Pozytywne 
nastawienie do 
świata i ludzi 
jest pomocne 
w pokonywa-

niu codziennych trudności. 
Życie  nie jest wyłącznie 
sielanką. Należy umieć cier-
pliwie znosić i te gorsze 
chwile. Odczujesz wyraźne 
osłabienie organizmu  
w związku z okresem wiosen-
nym, więc dbaj o zdrowie.   

 

Byk 21.04–20.05 
Skoncentruj 
się bardziej  
i zmobilizuj, 
bo od tego, co 
postanowisz, 

zależeć będzie twoje dalsze 
życie zarówno osobiste jak  
i zawodowe. Partnerowi ży-
ciowemu okaż więcej cierpli-
wości i zrozumienia.   
Dbaj o formę fizyczną. 
 

Bliźnięta 21.05–21.06 
,,Zielone 
światło”  
w wielu dzie-
dzinach, wy-

korzystaj tę szansę, bo suk-
ces jest w zasięgu ręki. Jed-
nak wiedzy nigdy nie za wie-
le, więc może warto dalej się 
dokształcać a możliwości jest 
wyjątkowo wiele.    

Rak 22.06–22.07 
Wszystko uło-
ży się pomyśl-
nie, jeśli uwie-
rzysz w siebie. 
Pomyślny ob-

rót spraw spowoduje, że od-
najdziesz w sobie radość 
życia. Dobry nastrój udzieli 
się także całej rodzinie.  
W domu zapanuje spokój i 
harmonia.   

 

Lew 23.07–23.08 
Będziesz roz-
drażniony  
i zmęczony 
nawałem pra-
cy zawodo-

wej. Ponadto dodatkowe 
obowiązki domowe czekają 
cię w związku z nadchodzą-
cymi świętami. Staraj się 
jednak zachować spokój i nie 
podejmuj żadnych decyzji 
pod wpływem impulsu. 

 

Panna 24.08–23.09 
W każdych 
przedsięwzię-
ciach kieruj 
się rachun-
kiem ekono-
micznym, a 

wówczas unikniesz finanso-
wych niespodzianek. Nie 
podejmuj się ryzykownych  
i trudnych wyzwań. W rela-

cjach partnerskich pielęgnuj 
uczucia.     
 

Waga 24.09-23.10 
Starasz się być 
osobą zorgani-
zowaną, lo-
gicznie myślą-
cą i dążącą do 
wyznaczonego 

celu. Twój talent i ambicja 
zostaną zauważone i odpo-
wiednio docenione przez 
przełożonych. Unikaj jednak 
samotności, wolny czas spę-
dzaj towarzysko.     

 

Skorpion 24.10–22.11    
To nie jest 
odpowiedni 
czas na anga-
żowanie się  
w ryzykowne 
działania. Na-

leży pewne zamierzenia zwe-
ryfikować i przesunąć termin 
ich realizacji. Pamiętaj jed-
nak, by w ferworze spraw nie 
zapominać o swoich bliskich.   
 

Strzelec 23.11–21.12 
Układ planet 
sprawi, że 
odczujesz 
wzrost silnej 
woli. Pozwo-

li ci to na podejmowanie 
trafnych decyzji, które za-
czniesz konsekwentnie wcie-
lać w życie. W pracy możesz 
liczyć na podwyżkę i awans.  

Koziorożec 22.12–20.01 
Napotkasz 
trudności  
w załatwieniu 
niektórych 
spraw. Należa-

łoby wykazać się dyplomacją 
i  wyjątkową cierpliwością. 
Przesilenie wiosenne oraz 
przemęczenie pracą zawodo-
wą wpłyną na obniżenie two-
jej odporności.      
 

Wodnik 21.01–19.02 
Twoim po-
czynaniom 
sprzyjać bę-
dzie dobre 
samopoczucie 
i optymizm. 

Sytuacja finansowa pozwoli 
ci na małe szaleństwo w wy-
datkach. Spotkanie rodzinne 
przy świątecznym stole bę-
dzie wyjątkowo udane i mile 
wspominane.   
 

Ryby 20.02–20.03 
Nowe za-
dania pod-
niosą po-
ziom adre-
naliny. Ale 

podołasz tym przedsięwzię-
ciom i poczujesz satysfakcję 
z tego, co robisz. Nie zado-
wala cię praca bez wyzwań. 
Wyjazd z rodziną to dobry 
sposób na zasłużony odpo-
czynek.     

                                                                                                                           
Wróżka Amanda 

HOROSKOP 




