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II Kleszczowskie Forum  
Gospodarcze za nami

„Kamienie 
milowe  
gospodarności” 
przyznane

II Kleszczowskie Forum Gospodarcze odbyło się 23 września br. w kompleksie  
SOLPARK w Kleszczowie. Forum było okazją do spotkania się parlamentarzystów, sa-
morządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz rolników. 

Podczas tegorocznego Forum Gospodar-
czego w Kleszczowie zostały uroczyście 
wręczone nagrody w konkursie promu-
jącym gospodarność. „Kamienie milowe 
gospodarności” zostały przyznane w pię-
ciu kategoriach.
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Kierowcy mogą cieszyć się wyremontowaną ul. Jerozolimską. Teraz przy-
szedł czas na remont ul. Kasztelańskiej.

Wydarzenia

Piotrków Trybunalski

Od 1 października noc-
nej pomocy udzielą porad-
nie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej zorgani-
zowane przez szpitale, które 
są w sieci szpitali. Udzielą 
pomocy - tak jak dotąd - 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 18-8 dnia następ-
nego oraz całodobowo  
w soboty, niedziele i inne 
dni ustawowo wolne od pra-
cy. Pacjentami po godzinach 
pracy poradni POZ oraz  
w soboty, niedziele i święta 
zaopiekuje się 29 szpitali, 
które zostały zakwalifiko-
wane na I, II i III poziom 
podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia. W naszym 
województwie łatwiej bę-
dzie uzyskać taką pomoc 

Zakończył się remont 
ul. Jerozolimskiej. Droga 
zyskała nową jakość na od-
cinku od ul. Krętej do ul. 
Spacerowej.

- Planując budżet prze-
znaczamy pieniądze zarów-
no na modernizację głów-
nych dróg w mieście, jak  
i naprawę tych, które ważne 
są dla mieszkańców poszcze-
gólnych osiedli – podkreśla 
wiceprezydent Karzewnik. 
Inwestycja przy ul. Jerozo-
limskiej objęła odcinek od 
ul. Krętej do ul. Spacerowej.

W ramach wykonanych 
prac na drodze wykonano 
nowe chodniki. Następnie 
zerwana została zniszczona 
nawierzchnia, a w jej miej-
sce pojawiły się dwie gład-
kie warstwy asfaltu.

Teraz przyszła kolej na 
remont ul. Kasztelańskiej. 
Zakres prac, jak i długość 

- będzie więcej zespołów 
pielęgniarsko-lekarskich  
i więcej punktów nocnej 
pomocy. Punkty nocnej po-
mocy będą zorganizowane 
przy szpitalnych oddziałach 
ratunkowych i izbach przy-
jęć w szpitalach, które są 
w sieci. Zasady udzielania 
nocnej pomocy się nie zmie-
niają. Pacjent może zgłosić 
się do dowolnego punktu 
nocnej pomocy, natomiast 
jeśli wzywa lekarza lub pie-
lęgniarkę do domu, wzywa 
ją z punktu nocnej pomocy 
znajdującego się na terenie 
obszaru, w którym mieszka. 
Z pomocy lekarza i pielę-
gniarki w nocy, w dni wolne 
i w święta można skorzystać 
w razie:

budowanego odcinka powo-
dują, że inwestycja została 
rozłożona na dwa lata. Prace 
już się rozpoczęły i obecnie 
skupiają się na infrastruktu-
rze podziemnej. Powstanie 
tutaj kanalizacja deszczowa, 
rozbudowana będzie „sani-
tarka” oraz sieć wodocią-
gowa. Inwestycja obejmuje 
odcinek blisko 1,3 km na 
części od zamku w Bykach 
aż do granic miasta. Oprócz 
sieci podziemnych szeroki 

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

Inwestycje drogowe

• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia sta-

nu zdrowia, gdy nie ma 
objawów sugerujących 
bezpośrednie zagrożenie 
życia lub istotny uszczer-
bek zdrowia, a zastoso-
wane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły spodzie-
wanej poprawy;

• gdy zachodzi obawa, że 
oczekiwanie na otwarcie 
przychodni może znaczą-
co niekorzystnie wpłynąć 
na stan zdrowia. 

Informacje na temat 
nocnej pomocy i dokładny 
wykaz placówek na stronie 
www. nfz-lodz.pl.

MAT

zakres ma też część drogo-
wa. W miejsce tzw. „czarnej 
drogi” wykonana zostanie 
podbudowa, a na niej wyla-
ne będą warstwy asfaltu. Na 
przebudowywanej drodze 
pojawią się także chodniki  
i zjazdy do posesji wyłożone 
kostką. Remont drogi prze-
widuje ponadto wybudowa-
nie parkingu na ponad dwa-
dzieścia miejsc postojowych 
oraz nasadzenie kilkunastu 
drzew.                    MAT
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Od 1 października zmieni się sposób organizacji nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej w woj. łódzkim. 

www.mluksus.pl

VAT8% 



Relacje

Pomaszerowali, by pamiętać Medalowe miejsca 
dla zawodników 
LUKS ATHLETIC

Po raz kolejny młodzież z terenu gminy Wola Krzysztoporska pomaszerowała na Góry 
Borowskie. Wszystko po to, by pamiętać o bohaterach, którzy w 1939 r. oddali tu życie  
w obronie ojczyzny.

Trzy medale przywieźli zawodnicy LUKS ATH-
LETIC Wola Krzysztoporska z Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików Regionu 
„C” w zapasach w stylu klasycznym, które 23 
września odbyły się w Moszczenicy.

Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska

W rajdzie, który odbył się 
16 września, wzięły udział 
83 osoby. Byli to ucznio-
wie szkół podstawowych  
z Krzyżanowa, Bogdanowa  
i Woli Krzysztoporskiej 
wraz z opiekunami.

- Rajd jest imprezą cy-

kliczną, łączącą pokolenia  
i integrującą społeczność lo-
kalną wokół wartości patrio-
tycznych i ogólnoludzkich – 
mówią jego organizatorki: 
Beata Wieczorek i Grażyna 
Pielużek.  Rajd obejmuje 
wiele aspektów, m.in.: edu-

W zawodach startowało 
19 klubów z czterech woje-
wództw (łódzkie, lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpac-
kie).

Wyniki zawodników 
LUKS ATHLETIC Wola 
Krzysztoporska:
• kat. 59 kg Mateusz Haładaj 

I miejsce
• kat. 85 kg Tobiasz Cecotka 

kację patriotyczną (uczcze-
nie pamięci bohaterów 
walk o Góry Borowskie we 
wrześniu 1939 r.), edukację 
regionalną (zapoznanie się 
z historią regionu, wspiera-
nie patriotyzmu lokalnego), 
edukację zdrowotną (pro-

III miejsce
• kat. 38 kg Gabriel Nowak 

III miejsce
• Błażej Gawora XI miejsce
• kat. 66 kg Patryk Robaszek 

VIII miejsce
• Igor Jarek XIII miejsce
Drużynowo klub z Woli 
Krzysztoporskiej zajął IX 
miejsce.

RP

pagowanie turystyki pieszej 
jako formy zdrowego spę-
dzania czasu wolnego).

Uczestnicy rajdu mieli 
też okazję wysłuchać pre-
lekcji dotyczących obrony 
Gór Borowskich, które wy-
głosili: Szymon Cecotka 
(miłośnik lokalnej historii)  
i historyk Edyta Michalak.

- Dziękujemy opiekunom 
grup: Agnieszce Warzyń-
skiej, Joannie Sali, Marcie 
Ambrozik, Katarzynie Mi-
chalak, Marii Bartłomiej-
czyk i Edycie Michalak oraz 
Bistro Llama z Woli Krzysz-
toporskiej za przygotowanie 
poczęstunku na mecie rajdu, 
a także pani Marysi Galuś – 
dodają organizatorki.

RP
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Za nami już II Forum 
Gospodarcze w Kleszczo-
wie. Co Pani myśli o ini-
cjatywie organizowania 
takich przedsięwzięć?

Forum w Kleszczowie 
to bardzo cenna inicjatywa, 
zbliżająca ludzi, działają-
cych w pokrewnych bran-
żach. II Forum Gospodarcze 
w Kleszczowie podobnie 
jak Międzynarodowe Forum 
Ekonomiczne w Krynicy-
-Zdrój, stanowi miejsce spo-

tykania się partnerów bizne-
sowych. Mam nadzieję, że 
ten projekt będzie w środko-
wo-europejskim świecie biz-
nesu miejscem, gdzie warto 
się pojawić, czego życzę or-
ganizatorom. Uczestnictwo 
w takim przedsięwzięciu 
to świetna reklama dla firm  
i gminy Kleszczów. 

Kleszczów i okolice są 
Pani szczególnie bliskie…

Pochodzę z Bełchatowa, 
gdzie mam biuro poselskie. 

Kilka pytań do Małgorzaty Janowskiej, poseł na Sejm RP
Rozmawiamy z poseł Małgorzatą Janowską, która 23 września br. była gościem II Forum Gospodarczego w Kleszczowie. Pani Poseł 
reprezentuje Partię Republikańską, która niedawno weszła w skład Zjednoczonej Prawicy. 

Reklama

Nie ukrywam, że Kleszczów 
jest wizytówką tego regionu. 
Chętnie też pokazywałam 
moim kolegom z partii gmi-
nę Kleszczów jako przykład 
gospodarnej i dobrze zarzą-
dzającej finansami gminy. 
W tym wszystkim warto 
podkreślić również dbałość 
o środowisko i zagospodaro-
wanie przestrzenne.

Kleszczów nazywany 
jest najbogatszą gminą  
w Polsce. Czy Pani zda-
niem to określenie koja-
rzone jest jednocześnie  
z gospodarnością tej gminy 
i jej włodarzy?

Przede wszystkim uwa-
żam, że trzeba cały czas 
uświadamiać, wskazywać 
dlaczego ta gmina jest naj-
bogatsza. Dobra sytuacja 
gminy nie wzięła się prze-
cież z niczego. Można było 
pieniądze przeznaczyć na 
inne cele. Dobre zarządzanie 
finansami i inwestowanie                           
w przyszłość sprawiło, że 

gmina Kleszczów jest w sto-
sunkowo dobrej sytuacji ma-
terialnej. Niestety przekaz 
jest trochę inny, gdyż ludzie 
kojarzą Kleszczów głów-
nie jako najbogatszą gminę 
w Polsce. Taki wizerunek 
Kleszczowa przedstawiany 
jest w mediach, a zwłaszcza  
w Internecie. Trzeba jed-
nak mówić o gospodarności  
i znaczeniu inwestycji w do-
brym funkcjonowaniu gmin. 
Myślę, że powoli ta sytu-
acja zacznie się zmieniać,  
a Kleszczów stanie się 
przykładem gospodarności.  
W Kleszczowie pokazuje-
my, co władze gminy zrobiły 
dla mieszkańców oraz regio-
nu i wskazujemy możliwo-
ści rozwoju. Warto tutaj też 
podkreślić powstanie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, 
która stymuluje rozwój go-
spodarczy tej gminy. Wciąż 
pojawiają się nowe pomysły 
inwestycji, co także cieszy, 
np. powstanie wód termal-

nych, zjazdu narciarskiego. 
Mam nadzieję, że Klesz-
czów będzie się cały czas 
rozwijał.

Jak Pani Poseł widzi 
przyszłość Kleszczowa?

Gmina musi wykorzy-
stać swój potencjał tury-
styczny. Postawić na odpo-
wiednią promocję, chociaż 
II Forum Gospodarcze, od-
bywające się w Kleszczowie 
jest też dobrą reklamą tego 
miejsca. W przyszłości orga-
nizatorzy powinni zapraszać 
osoby z całego kraju, bo tyl-
ko tak Kleszczów stanie się 
ważnym ośrodkiem biznesu.

W regionie łódzkim po-
wstaje nowe ważne miejsce 
dla polskiego przemysłu,  
w który Pani jest moc-
no zaangażowana. Mowa  
o powstaniu nowej od-
krywki węgla brunatnego 
w okolicach Złoczewa. 

Kopalnia węgla bru-
natnego „Złoczew” jest 
przyszłościową inwestycją. 

Powstaną tu nowe miejsca 
pracy dla ludzi. Otwarcie 
zostało jednak odłożone do 
czasu ostatecznej decyzji Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi, która 
sprawdzała oddziaływanie 
kopalni na środowisko. Do-
piero 29 września zostanie 
władzom przedstawiony 
raport RDOŚ. Jeśli decyzja 
będzie pozytywna – umożli-
wi to staranie się o koncesję 
wydobycia węgla. Otwarcie 
tej kopalni jest dla nas prio-
rytetem. Przede wszystkim – 
jeśli pokłady węgla w kopal-
ni „Bełchatów” się skończą, 
to wciąż będziemy wydo-
bywać węgiel w Złoczewie. 
To sprawi, że ten region 
dalej będzie się rozwijał go-
spodarczo, gdyż w oparciu  
o przemysł będą się rodzić 
nowe inwestycje.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała 

Agnieszka Wilczyńska
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W ramach aktualnego 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020, 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
wdraża wiele programów 
pomocowych, ułatwiając 
rolnikom rozwój i restruk-
turyzację własnych go-
spodarstw, jak również 
przekwalifikowanie się  
i otwarcie działalności poza-
rolniczej na terenach wiej-
skich.

Sztandarowym progra-
mem wspierającym rolni-
ków jest „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, 
umożliwiająca rozwój  
w czterech sektorach pro-
dukcji: hodowla prosiąt, 
produkcja mleka krowiego, 
produkcja bydła mięsnego 
oraz racjonalizacja tech-
nologii produkcji. Podsu-
mowując dotychczasowe 
nabory w Łódzkim Oddzia-
le Regionalnym ARiMR  
w 2015 roku złożonych zo-
stało 116 wniosków w trzech 
pierwszych obszarach, nato-
miast podpisanych zostało 

Programy pomocowe ARiMR dla rolników

Reklama

rozwój”- nabór 2016 - 19 
złożonych wniosków, 6 pod-
pisanych umów na kwotę 
1,5 mln zł, nabór 2017- 10 
złożonych wniosków, które 
oczekują na weryfikację,

-„Rozwój przedsiębior-
czości - rozwój usług rol-
niczych”- 117 złożonych 
wniosków podlegających 
obecnie weryfikacji (termin 
zakończenia weryfikacji: 
24.10.2017 r.),

-„Premia dla młodych 
rolników”- nabór 2015 - 284 
złożone wnioski, 231 po-
zytywnych decyzji, nabór 
2016 - 273 złożone wnioski, 
239 pozytywnych decyzji, 
nabór 2017 - 368 złożo-
nych wniosków będących  
w trakcie weryfikacji (ter-
min zakończenia weryfika-
cji: 25.11.2017 r.),

-„Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej na ob-
szarach wiejskich”- nabór 
2017- 132 złożone wnioski,  
w trakcie weryfikacji (ter-
min zakończenia weryfika-
cji: 09.10.2017 r.),

48 umów na kwotę 11,8 mln 
zł. Nabór w 2016 roku cie-
szył się zdecydowanie więk-
szym zainteresowaniem, 
złożono aż 2023 wniosków, 
spośród których podpisano 
umowy jedynie z 1176 bene-
ficjentami. Reszta złożonych 
wniosków niestety znalazła 
się poza przewidzianą pulą 
środków. W bieżącym roku 
z obszaru a, b, c wpłynęło 91 
wniosków, które oczekują na 
weryfikację. 

Podsumowując pozo-
stałe działania wdrożone 
i rozpatrzone przez Biuro 
Wsparcia Inwestycyjnego 
Łódzkiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR, oraz 
rozdysponowane środki, sy-
tuacja przedstawia się nastę-
pująco:

-„Inwestycje w gospo-
darstwach położonych na 
obszarach OSN”- 49 złożo-
nych wniosków, 30 podpisa-
nych umów na kwotę ponad 
1 mln zł,

-„Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich 

-„Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw”- nabór 
2017 - 1010 złożonych 
wniosków, w trakcie wery-
fikacji (termin zakończenia 
weryfikacji: 28.10.2017 r.).

Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnic-
twa ogłosiła harmonogram 
naborów działań obsługiwa-
nych w Biurze Wsparcia In-
westycyjnego na najbliższe 
miesiące w następujących 
terminach:

- „Inwestycje w gospo-
darstwach położonych na 
obszarach Natura 2000”- 
nabór wniosków w terminie 
od 28 września 2017 r. do 
27 października 2017 r. oraz  
w III kwartale 2018 r.,

-„Wsparcie inwestycji  
w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograni-
czenie skutków prawdo-
podobnych klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych  
i katastrof”- nabór wnio-
sków od 28 września 2017 r. 
do 27 października 2017 r.,

-„Inwestycje odtwarza-
jące potencjał produkcji rol-
nej”- nabór przeprowadzony 
zostanie w terminie od 5 do 
18 października 2017 r.,

-„Modernizacja gospo-
darstw rolnych”- obszar 
związany z racjonalizacją 
technologii produkcji - na-
bór w I kwartale 2018 r., 
pozostałe sektory związane 
z produkcją zwierzęcą - II 
kwartał 2018 r.,

-„Premia dla młodych 
rolników”- I kwartał 2018 r.,

-„Premia na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”- 
I kwartał 2018 r.,

-„Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw”- I kwar-
tał 2018 r.,

-„Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój”- IV kwartał 2018 r.

Zachęcamy rolników do 
korzystania z poszczegól-
nych form wsparcia. Łódzki 
Oddział Regionalny ARiMR 
zaprasza do kontaktu telefo-
nicznego oraz odwiedzania 
placówek celem uzyskania 
szczegółowych informacji 
dotyczących poszczegól-
nych działań.

Reklama
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Tegoroczna formuła 
forum została trochę zmie-
niona w stosunku do po-
przedniej, która była ukie-
runkowana głównie na 
tematy związane z rolnic-
twem.  - Gmina Kleszczów, 
jak i cały region zmienia się  
i rolnictwo nie jest już głów-
ną gałęzią gospodarki na-
szej gminy. Intensywnie roz-
wija się przemysł. Dlatego 
chcąc wykorzystać potencjał 
naszych stref przemysłowych 
postanowiliśmy położyć na-
cisk na sprawy gospodarcze 
i rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw – powie-
dział pomysłodawca forum 
- Michał Michałek, Prze-
wodniczący Rady Gminy 
w Kleszczowie a jednocze-
śnie Przewodniczący Rady 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Michał Micha-
łek podkreślił, że chciałby, 
aby gminę Kleszczów ko-
jarzono nie tylko z faktem, 
że jest najbogatszą gminą  
w Polsce, ale przede wszyst-
kim, z gospodarnością, no-
woczesnością i możliwością 
inwestowania. Forum było 
dobrą okazją do rozmów 

o możliwościach rozwo-
ju gminy Kleszczów, która 
chce stawiać na nowoczesne 
technologie. - To niebywa-
łe, że dziś możemy mówić 
o nowych technologiach  
w gminie wiejskiej – gminie, 
która jest postrzegana jako 
najbogatsza w Polsce. Na-
szym wspólnym zadaniem 
jest, aby wizerunek gminy 
Kleszczów zmienić na rzecz 
najnowocześniejszej gminy 
w Polsce – powiedział Da-
riusz Kubiak, poseł na Sejm 
RP. - Górnictwo może być 
rentowne i za kilka lat stać 
się udziałowcem „miksu 
energetycznego”. Energe-
tyka - mimo, że w tej chwili 
oparta na węglu brunatnym 
i kamiennym, który przez 
UE jest zsuwany na bok, 
przy innowacyjności obec-
nych technologii  - może 
być zupełnie inaczej wyko-
rzystywana. Nowe technolo-
gie pozwalają produkować  
z węgla czystą energię – do-
dał Dariusz Kubiak. Do słów 
posła Kubiaka odniósł się 
Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski, który 
podkreślił, że gmina Klesz-
czów dla powiatu bełcha-
towskiego jest gminą stra-
tegiczną. - Dla nas rozwój 
tej gminy, rozwój innowa-
cyjności, przedsiębiorczo-
ści, budowanie alternatywy 
dla przemysłu ciężkiego jest 
rzeczą podstawową. Musimy 
pamiętać o tym, że za jakiś 
czas kopalnia i elektrow-
nia nie będzie pracowała 
w takim wymiarze jak dziś. 
Dlatego tak ważne są takie 
przedsięwzięcia. Musimy 
wypracować dla mieszkań-
ców całego powiatu możli-
wości do pracy, aby ten re-
gion mógł się dalej rozwijać 
– powiedział starosta.

Uczestnicy forum go-
spodarczego w Kleszczo-
wie mogli wziąć udział  
w panelach, podzielonych na 
trzy bloki tematyczne. Jedną  
z ważnych kwestii przed-
stawionych podczas forum, 
był temat elektromobilności. 
Warto zaznaczyć, że Funda-
cja Rozwoju Gminy Klesz-
czów oraz władze gminy 
lobbują o utworzenie na jej 
terenie fabryki samochodów 
elektrycznych. Panel pn. 
„Elektromobilność – nowa 
era w transporcie i energe-
tyce” poprowadził Ryszard 
Marcińczak – prezes WIG 
i Przewodniczący Komite-
tu Naukowo-Techniczego 
FSNT-NOT Gospodarki 
Eneregtycznej. W dyskusji 
wzięli udział: Małgorzata 
Haller – prezes firmy OPPE.
pl, dyrektor ds. rozwoju 
WIG oraz prof. Michał Szo-
ta, prezes Stowarzyszenia 
Polskich Wynalazców i Ra-
cjonalizatorów. Wykład do-
tyczył stworzenia warunków 
dla rozwoju elektromobil-
ności w Polsce, przemysłu 
związanego z tym sektorem 
oraz stabilizacji sieci elek-
troenergetycznej. 

Wśród wykładowców 
kolejnego panelu znaleźli 
się eksperci ds. funduszy 
unijnych oraz pracownicy 
ARiMR, którzy przedsta-
wili harmonogram naboru 
wniosków do końca 2018 r. 
W tym bloku tematycznym 
zostały omówione możli-
wości finansowania małych 
i średnich przedsiębiorstw 
oraz działalności rolniczej 
i pozarolniczej. Z kolei  
o rekrutacji pracowników 
i optymalizacji zatrudnie-
nia mówił ekspert z firmy 
Manpower. Ostatni blok 
tematyczny był skierowa-

ny do rolników. Mowa była  
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych od zdarzeń loso-
wych (Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych) oraz 
działaniach KRUS-u na 
rzecz mieszkańców terenów 
wiejskich.

Na równolegle odby-
wającej się konferencji pra-
sowej na tematy związane  
z przyszłością regionu 
bełchatowskiego, rozwo-
ju przedsiębiorczości oraz 
roli rolnictwa wypowiada-
li się m.in. organizatorzy  
i współorganizatorzy fo-
rum, parlamentarzyści oraz 
samorządowcy. Krzysztof 
Stębelski, prezes Fundacji 
Rozwoju Gminy Klesz-
czów podkreślił, że pierw-
sze forum przyniosło efekty  
w postaci produkcji borów-
ki amerykańskiej i żywności 
dedykowanej dla diabety-
ków. Prezes zaznaczył, że 
chciałby, aby to forum przy-
niosło rezultaty w postaci 
rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości. Przy tej 
okazji, organizator forum 
opowiedział o konsorcjum, 
które FRGK zawiązała ze 
Stowarzyszeniem Ostrow-
skie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. Konsor-
cjum wygrało dwa przetargi 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego na udzielanie nisko-
oprocentowych pożyczek 
dla małych i średnich przed-
siębiorców w ramach inicja-
tywy JEREMIE.  - Dzięki 
temu konsorcjum będziemy 
mogli proponować obecnym 
lub przyszłym przedsiębior-
com pożyczki niskooprocen-
towane. Myślę, że ta biała 
plama na mapie kraju, jaką 
jest Kleszczów, jeśli chodzi  
o niski wskaźnik przedsię-
biorczości, w najbliższym 
czasie zniknie. Tak napraw-
dę w Kleszczowie funkcjo-
nują duże przedsiębiorstwa, 
niewiele jest małych i śred-
nich przedsiębiorstw - po-
wiedział Krzysztof Stębel-
ski. Z kolei o wyzwaniach 
stojących przed tym konsor-
cjum powiedziała Paulina 
Starzyńska, prezes zarządu 
OCWP. - To konsorcjum 
pozwoli nam na wdraża-
nie inicjatywy JEREMIE II. 
Wygrane przetargi opiewa-
ją na kwotę 26 mln zł. Na 
rozdysponowanie tej kwoty 
jest 11 miesięcy. Niskoopro-

centowane pożyczki, nawet 
od 0,5 %, będą skierowane 
do mikroprzedsiębiorców, 
przedsiębiorstw średnich 
oraz osób zamierzających 
otworzyć własną działal-
ność, czyli na tzw. start-upy.  
W tej gminie jest bardzo niski 
wskaźnik przedsiębiorczości 
i właśnie ta inicjatywa ma 
pobudzić gminę Kleszczów  
i okoliczne powiaty na te-
renie woj. łódzkiego do 
rozwoju przedsiębiorczości 
– powiedziała Paulina Sta-
rzyńska. 

Posłanka Anna Milcza-
nowska zaznaczyła, że cie-
szy ją to, że Kleszczów nie 
czeka z założonymi rękami, 
licząc na to, że może znowu 
znajdzie się taki gigant jak 
PGE, dzięki któremu gmina 
jest dziś tak zasobną, lecz 
myśli o tym co dalej. O roli 
tego forum mówił również 
poseł Grzegorz Wojcie-
chowski. Poseł zaznaczył, 
że dzięki tego typu przed-
sięwzięciom Kleszczów nie 
podzieli losów innych rejo-
nów, w których z różnych 
powodów przestał funk-
cjonować przemysł, klu-
czowy dla danego obszaru,  
w wyniku czego powstał 
olbrzymi problem gospodar-
czy i społeczny. - W gminie 
Kleszczów przemysł zdomi-
nował rolnictwo, co jednak 
nie oznacza, że tego rolnic-
twa tutaj nie ma. Ono nadal 
będzie się rozwijało. Nie ma 
drugiego, równie sprawnego 
źródła chociażby do pochła-
niania dwutlenku węgla, jak 
rolnictwo. Rolnictwo jest 
dobrym antidotum na pro-
blemy środowiskowe, które 
tutaj wystąpią – powiedział 
poseł Wojciechowski. Pa-
weł Jegier, dyrektor Łódz-
kiego Oddziału Regional-
nego ARiMR przedstawił 
z kolei optymistyczne dane 
statystyczne, które wska-
zują na to, że dochodowość 
gospodarstw rolnych ro-
śnie. Rolnicy korzystają 
ze wsparcia zewnętrznego,  
o czym świadczy chociaż-
by duża liczba składanych 
wniosków. W działaniu 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w samym woj. 
łódzkim podpisano 1160 
umów. 

Pomysł połączenia te-
matyki rolnictwa i inno-
wacyjności w gospodarce 

II Kleszczowskie Forum Gospodarcze za nami
II Kleszczowskie Forum Gospodarcze odbyło się 23 września br. w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Forum było okazją  do spo-
tkania się parlamentarzystów, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz rolników. 



pochwalił także Tomasz 
Nowicki, dyrektor Oddziału 
Regionalnego KRUS w Ło-
dzi: - Rolnictwo jest działem 
gospodarki, który staje się 
bardzo energochłonny, dzię-
ki postępującej mechaniza-
cji i chemizacji. Produkcja 
czystej energii ma dla rol-
nictwa duże znaczenie, gdyż 
dobre, ekologiczne produkty 
możemy wytwarzać tylko  
w czystym środowisku. Dy-
rektor Nowicki mówił także 
o dużej roli bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie. 

Podczas trwania forum 
przedsiębiorcy i rolnicy 

- Jest takie piękne słowo: 
gospodarny, które ni mniej, 
ni więcej znaczy tyle, co za-
radny, zapobiegliwy, racjo-
nalny. Naszym zamiarem jest 
przywrócenie rangi temu 
słowu, jak i działaniom, któ-
re zawierają się w słowie: 
gospodarność – podkreślił 
Wojciech Adam Michalak, 
wydawca Gazety Regio-
nalnej Wieści. - W naszym 
przekonaniu gospodarność 
to droga, która nigdy się nie 
kończy. Chcemy, żeby taki-
mi symbolicznymi punktami 
na tej drodze stały się „Ka-
mienie milowe gospodarno-
ści”. Gmina Kleszczów jest 
dobrym miejscem na wrę-
czenie takich nagród, gdyż 
jest przykładem właściwego 
wydatkowania środków, któ-
re nie są małe, ale należy je 
starannie i z rozwagą wyda-
wać – dodał Wojciech Adam 
Michalak. 

W kategorii „Gospodar-
ny rolnik” zwyciężył Ma-
riusz Naturalny właściciel 
gospodarstwa rodzinnego na 

mogli zasięgnąć dodatko-
wych informacji przy sto-
iskach promocyjnych, gdzie 
eksperci służyli fachową 
wiedzą. Dla uczestników 
forum zorganizowano także 
wycieczkę, umożliwiającą 
poznanie nie tylko bogactwa 
gminy Kleszczów, ale i jej 
gospodarności. Novum tego 
forum było także rozstrzy-
gnięcie pierwszej edycji 
konkursu „Kamienie milo-
we gospodarności” i uroczy-
ste wręczenie statuetek.

Organizatorem forum 
była Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów, a współ-

terenie gminy Kleszczów. 
Gospodarstwo nastawio-
ne jest na hodowlę bydła. 
45-hektarowe gospodar-
stwo prowadzi wspólnie  
z żoną Ewą. Uprawia 
głównie zboża przezna-
czone do produkcji mie-
szanek paszowych. Go-
spodarstwo specjalizuje się  
w produkcji mleka. 

W kategorii „Firma 
pracująca na rzecz rolnic-
twa lub w otoczeniu rolnic-
twa” zwyciężyła Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska 
w Końskich, istniejąca od 
1957 r. Obecnie Spółdziel-
nia skupuje i przetwarza bli-
sko 81 mln l mleka rocznie. 
Nowoczesną bazę stanowią 
dwa duże, dobrze wyposa-
żone obiekty produkcyjne: 
proszkownia mleka i zakład 
miejski. Proszek mlecz-
ny produkowany w OSM 
Końskie znalazł uznanie na 
rynkach zagranicznych. Tra-
dycyjnymi odbiorcami tego 
produktu są takie kraje jak: 
Holandia, Niemcy, Brazylia, 

organizatorem Gazeta Re-
gionalna Wieści. Partnerami 
wydarzenia byli: Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie, 
ARiMR Oddział w Łodzi, 
KRUS Oddział w Łodzi, 
Energoserwis Kleszczów 
Sp. z o .o., Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, Mosto-
stal Kraków SA, Społecz-
na Akademia Nauk. Forum 
objęte zostało honorowym 
patronatem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Justyna Pająk

Argen-
t y n a , 
Meksyk, 
Egipt, Algieria. 
Na rynku krajowym słynie 
z mleka spożywczego zna-
nego pod marką koneckie.

„Firmą pracującą na 
rzecz przedsiębiorców  
i wspierania przedsiębior-
czości” zostało Ostrowskie 
Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości. Stowarzysze-
nie powstało w 2003 r. jako 
inicjatywa obywatelska. Od 
początku jego celem było 
świadczenie usług o cha-
rakterze informacyjnym, 

doradczym, szkoleniowym 
i finansowym, skierowanym 
do osób prowadzących małe 
i średnie przedsiębiorstwa, 
osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, 
bezrobotnych, młodzieży 
oraz osób pragnących pod-
nosić swoje umiejętności  
i kwalifikacje. Celem orga-
nizacji jest wsparcie wszel-
kich działań, które przyczy-
niają się do rozwoju regionu. 

Stowarzyszenie pro-
muje idee 

p r z e d -
s i ę -

biorczości i aktywności 
społecznej. Wspiera przed-
siębiorców, a także zachęca 
do tworzenia nowych firm 
poprzez udzielanie poży-
czek na korzystnych warun-
kach. Od 2010 r. stowarzy-
szenie realizuje Inicjatywę 
JEREMIE.

W kategorii „Gospo-
darny samorząd/samorzą-
dowiec/ polityk pracujący 
na rzecz gospodarności” 
laureatem został Marcin 
Zajączkowski, Przewodni-
czący Rady Miasta w Cie-
chocinku a zarazem Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwo 
Uzdrowisko Ciechocinek.

Marcin Zajączkowski 
jest pomysłodawcą wielu 
inicjatyw na rzecz lokalnego 
i ogólnopolskiego programu 
uzdrowiskowego leczenia 
dzieci i właściwego wyko-
rzystania potencjału uzdro-
wisk do polityki senioralnej 

w Polsce.
„Przedsiębiorstwem, 

które w sposób gospodar-
ny funkcjonuje na rynku” 

został Mostostal Kraków 
SA. Mostostal Kraków SA 
jest spółką należącą do Gru-
py Budimex i specjalizuje 
się w świadczeniu usług  
w zakresie wykonawstwa  
i montażu wszelkiego ro-
dzaju konstrukcji stalowych 
oraz montażu urządzeń 
głównie dla przemysłów 
cementowo-wapiennicze-
go, energetycznego, hut-
niczego, chemicznego. 
Przedsiębiorstwo Mostostal 
Kraków posiada dwie Wy-
twórnie Konstrukcji Sta-
lowych - w Krakowie oraz   
w Kleszczowie. 

„Kamienie milowe go-
spodarności” zostały przy-
znane po raz pierwszy. Or-
ganizatorem konkursu było 
PW WAM-PRESS, wydaw-
ca Wieści Gazeta Regional-
na, a partnerem Fundacja 
Rozwoju Gminy Kleszczów. 
Uroczyste wręczenie nagród 
uświetnił wspaniały występ 
piosenkarza Piotra Salaty.

JP

„Kamienie milowe gospodarności” przyznane
Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym gospo-
darność. „Kamienie milowe gospodarności” zostały przyznane w pięciu kategoriach.
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Reklama

Reklama

216 konkursów  
unijnych w październiku
Październik zapowiada się bardzo obiecująco pod względem moż-
liwości skorzystania z środków z Funduszy Europejskich. W nad-
chodzącym miesiącu ogłoszonych zostanie 216 konkursów, w tym 
118 zupełnie nowych.

W październiku szan-
sę na środki z Funduszy 
Europejskich mają przede 
wszystkim przedsiębior-
stwa, organizacje pozarzą-
dowe, partnerzy społecz-
no-gospodarczy, uczelnie 
wyższe i jednostki nauko-
we. Warto w związku z tym 
sprawdzić ofertę wszystkich 
naborów unijnych, które 
ruszają na początku paź-
dziernika. Wśród nich jest 
38 konkursów z programów 
ogólnopolskich, 167 kon-
kursów z programów re-
gionalnych i 11 konkursów 
z programów Europejskiej 
Współpracy Terytorial-
nej. Jednym z ogłoszonych 
konkursów jest „Szybka 
ścieżka”. Jest to konkurs  
z przyspieszoną oceną wnio-
sków, skierowany do mikro, 

małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Z kolei dwa 
październikowe konkursy na 
wsparcie prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych to 
INNOSBZ i INNOSTAL. 
Nabory te skierowane są do 
przedsiębiorców i konsor-
cjów złożonych z przedsię-
biorstw. Składając wniosek 
można otrzymać pieniądze 
na projekty, który obejmują 
badania przemysłowe i eks-
perymentalne prace rozwo-
jowe albo eksperymentalne 
prace rozwojowe.

Z kolei duże przedsię-
biorstwa, czy spółdzielnie 
mieszkaniowe, które są 
koordynatorem lub człon-
kiem klastra energii, mogą 
dofinansować inwestycje, 
w których wykorzystuje 
się technologię wysoko-

sprawnej kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej. Paź-
dziernik to również okazja 
dla jednostek samorządów 
terytorialnych na zainwe-
stowanie w niezbędną infra-
strukturę drogową. Otwar-
tych zostanie także ponad 
20 konkursów regionalnych 
poświęconych działaniom 
na rzecz zdrowia oraz wiele 
konkursów dotyczących po-
prawy jakości oświaty. Na 
wsparcie unijne mają szanse 
m.in. uczelnie wyższe, któ-
re kształcą na kierunkach 
istotnych z punktu widzenia 
rozwoju przemysłu motory-
zacyjnego. 

To zaledwie tylko kil-
ka przykładów konkursów. 
Więcej informacji na stronie 
Ministerstwa Rozwoju.

MAT na podst MR



semper fideliszawsze wierni

Organizator

1. 13.00 - 17.00 Wystawa broni i wyposażenia z II Wojny Światowej - namiot Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
2. 13.00 - 15.00 Zawody strzeleckie na Strzelnicy ZSP nr 3 w Bełchatowie o Puchar Starosty Bełchatowskiego. 
3. 16.30 - Wręczenie nagród – Strzelnica ZSP3.
4. 13.00 - 15.00 Pokaz dynamiczny wyszkolenia Kawalerzystów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 
    im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim „Drużyna 2017” oraz pokaz wyposażenia 
    wojskowego.
5. Możliwość strzelania z broni wykorzystywanej w produkcjach filmowych (Miasto 44, Historia Roja).5. Możliwość strzelania z broni wykorzystywanej w produkcjach filmowych (Miasto 44, Historia Roja).
6. Wojskowy poczęstunek przygotowany przez uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie.

Program wydarzeń towarzyszących:

07.10.2017 godz. 15.30
ul.Czapliniecka 92 (plac obok ZSP3)

Paulina Kowalczyk
Tomasz Jabłoński

Partnerzy Patronat 
medialny
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Grzyby – dary lasu

Przede wszystkim grzy-
by składają się w większo-
ści z wody (nawet do 90%). 
Są cennym źródłem białka. 
Najwięcej przyswajalnego 
białka posiadają pieczarki  
i prawdziwki oraz młode 
okazy. Grzyby bywają na-
zywane „leśnym mięsem”, 
gdyż kilogram grzybów 
zawiera tyle tego cen-
nego składnika odżyw-
czego, ile ma pół kilo 
mięsa. Zawierają też 
wszystkie aminokwa-
sy, w tym także egzo-
genne. 

Jako że grzyby skła-
dają się w większości  
z wody są niskokalorycz-
ne, polecane osobom, które 
chcą schudnąć. Bywają też 
ciężkostrawne przez za-
wartą w niej chitynę, długo 
zalegającą w żołądku. Po-
siadają także wiele innych, 
cennych minerałów. Przede 
wszystkim witaminę A. Źró-

dłem tego konkretnego mi-
nerału jest kurka za sprawą 
zawartego w niej karotenu. 
W grzybach znajdziemy 
też witaminy  
z gru-

py B 
– B1 i B2. 
W śladowych ilościach 
występuje też witamina C. 
Prawdziwki i podgrzybki 

foliowy i B-glukan, znany  
z działania przeciwrako-
wego. Azjatyckie grzyby, 
dostępne w supermarketach  
i sklepach z azjatyckimi 
artykułami spożywczymi, 
mają właściwości przeciw-
wirusowe, regulują chole-

sterol i poprawiają krąże-
nie.

Grzyby to bardzo 
cenny dar polskich 
lasów. Nie należy 
przesadzać z ilością 
zjadanych grzy-
bów. Trzeba także 
unikać łączenia ich  
z alkoholem i pamię-

tać, że są ciężkostraw-
ne. Dlatego lepiej nie 

dodawać grzybów do in-
nych składników, jak ogórki 
czy fasola, które dodatkowo 
obciążają żołądek. Z tego 
też względu lepiej nie poda-
wać ich dzieciom do 3 roku 
życia.                      

AK

bogate są również w wita-
minę D. Oprócz tego są cen-
nym źródłem fosforu, pota-

su, wapnia, sodu i żelaza. 
Zawiera ją 

także 

m i -
k r o e l e -

menty, jak cynk, 
miedź, mangan, jod. Z kolei 
boczniaki posiadają kwas 

Reklama

Składniki: 
- 2 szklanki ryżu do risotto (arborio)
- 200–500 g świeżych grzybów
- 150 g startego parmezanu (lub innego twardego sera)
- 1 średnia cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 l bulionu
- 125 g masła
- sól, pieprz
- olej
Sposób 
przygotowania:
Rozgrzać na patelni trochę oleju oraz odrobinę masła. 
Wrzucić posiekaną drobno cebulę i czosnek. Gdy się pod-
smaży, dodajemy ryż do zeszklenia. Następnie dodajemy 
trochę bulionu i grzyby. Od czasu do czasu mieszamy. 
Kiedy ryż wchłonie całą wodę, podlewamy go znowu bu-
lionem. Gdy ryż będzie miękki na zewnątrz i twardawy  
w środku, zdejmujemy rondel z risotto z ognia. Przypra-
wiamy według uznania. Potem dodajemy resztę masła 
oraz ser. Wymieszać i wstawić na ogień na około 5-6 mi-
nut od czasu do czasu mieszając.

Risotto  
z prawdziwkami

Sprzedam 3 ha

–grunty

inwestycyjne

przyległe

do S-8

w Konopnicy

koło

Rawy

Mazowieckiej.

Szerokość 86 m.

tel.. 514 30 20 89 

OGŁOSZENIA
USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, 
mozaika, glazura-terakota, 
elewacja, itp. 
Tel. 505 096 053

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461

Wykonujesz pracę ślusar-
skie? Masz uprawnienia na 
spawanie? Pracuj w nor-
malnej firmie w Piotrkowie 
na umowę o pracę, stawkę 
wynegocjuj z kierownikiem. 
Kontakt pod nr 507 177 958

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwo-
lenia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
Tel.: 605737751.

Zatrudnimy elektryków  
i pomocników elektryków, 
tel. 42 214 07 00 

Betonowe wylewki agrega-
tem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie
tel. 600 086 995.

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-
dzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynaro-
dowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Du-
cato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,  
601 348 969

Poszukujemy przewoźników 
do ciągania naszych naczep 
w kółkach na trasie Finlan-
dia – Europa Południowa 
(Polska, Słowacja, Czechy, 
Austria, Węgry, Słowenia, 
Włochy, Rumunia)
Kontakt: 
Katarzyna Warpechowska, 
tel. 783 965 398

Kupię Fiata 125p 1968-1973 
tel.  691150515

Powierzchnia do wynajęcia 
ok. 19 m2 w miejscowości 
Rusiec przy ul. Dworcowej  
z przeznaczeniem pod 
punkt gastronomiczny. 
Numer kontaktowy: 
695 803 472

ZATRUDNIMY osoby  
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Zaczęła się kalendarzowa jesień. Sezon na grzyby trwa. Dla kucharzy oraz lekarzy grzy-
by są przyprawą. Chociaż grzyby są cenione za niezwykły smak, to panuje powszechnie 
przekonanie, że nie posiadają właściwości odżywczych. Czy jednak prawdziwe jest ta-
kie przekonanie? Dlaczego grzyby są nazywane „leśnym mięsem”?



Waga 24.09-23.10

Układ planet 
będzie wyjątkowo 
dla ciebie korzyst-
ny. Czeka cię spo-

ro niezwykle emocjonujących 
momentów, więc z pewnością 
nie będzie nudno. Warto wy-
korzystać dobrą passę. Ktoś 
miły twemu sercu potrzebuje 
czułości i częstszego przeby-
wania w twoim towarzystwie. 
Koniecznie pielęgnuj łączące 
was uczucie.  
 

Skorpion 24.10–22.11
   

Sukcesy osiąga-
ne  zarówno  
w życiu osobi-
stym jak i zawo-

dowym należy odpowiednio 
docenić i cieszyć się nimi jak 
najdłużej. Takie chwile nie 
trwają wiecznie. Po słonecznej 
pogodzie przychodzą burze.  

Strzelec 23.11–21.12
 

Zrezygnuj z  
podejmowania 
ryzykownych 
przedsięwzięć, 

ponieważ możesz doświad-
czyć dużego rozczarowania. 
Podobnie ogranicz w najbliż-
szym czasie wydatki, które 
można przesunąć w czasie. 
Posłuchaj rad osób starszych.

Koziorożec 22.12–20.01

Twoje ambitne 
plany wreszcie 
znajdą odzwier-
ciedlenie  

w działaniach, co pozytywnie 
wpłynie na   twoje samopo-
czucie i przyjazną atmosferę 
w rodzinie. Sytuacja finanso-
wa również ma szansę ulec 
poprawie. 

Wodnik 21.01–19.02

Rywalizacja 
w pracy to 
codzienność 
i normalność. 
Ten kto bardziej 

jest skoncentrowany na swo-
ich obowiązkach i odporniej-
szy psychicznie, ma szansę się 
wybić. Partnerowi życiowemu 
okaż więcej cierpliwości  
i zrozumienia. 

Ryby 20.02–20.03

W nowych 
przedsięwzię-
ciach kieruj się 
także rachun-

kiem ekonomicznym. Nie 
przegap nadarzającej się oka-
zji, by zrealizować pomysły 
z zyskiem. Wówczas i twoje 
finanse wyraźnie się poprawią. 
W relacjach partnerskich nie 
grozi nuda.   

Baran 21.03–20.04

Wreszcie przyj-
dzie spokojniej-
szy czas w pracy. 
Warto odetchnąć 
i zrelaksować 

się np. pobytem w górach, 
podziwiając wyjątkową o tej 
porze roku kolorystykę drzew.  
Zadbaj o wzmocnienie swojej 
odporności, aby nie dać się 
grypie.

Byk 21.04–20.05

Monotonna 
praca zacznie cię 
wyraźnie nudzić. 
Jednak pochop-
nie nie rezygnuj 

 z tego, co zapew-
nia ci dostateczną egzystencję. 
Być może w przyszłości warto 
się przekwalifikować i podjąć 
nowe wyzwania. Do odważ-
nych świat należy.

Bliźnięta 21.05–21.06 

Nie warto 
zadręczać się 
przeszłością. Co 
było, już minęło. 

Należy jedynie wyciągać 
wnioski z błędów i porażek, 
aby ich w przyszłości uniknąć. 
Dbaj o formę fizyczną i stan 
psychiczny, bo zdrowie to 
największy skarb. 

Rak 22.06–22.07

Zarazisz się 
optymizmem 
i uzyskasz 
wreszcie wiarę 
we własne siły. 

Twoje działania zawodowe 
będą wyjątkowo kreatywne  
i przyniosą zamierzone efekty. 
Czeka cię miłe spotkanie  
w gronie rodzinnym, zorgani-
zowane na łonie natury. 

Lew 23.07–23.08 

Zrealizujesz swo-
je plany wpraw-
dzie w części, 
lecz jeśli pojawi 
się choćby cień 

szansy na osiągnięcie nawet 
małego sukcesu, nie wahaj się. 
A wyjazd służbowy da ci dużo 
inspiracji i pomysłów, które 
warto wdrożyć w życie. 

Panna 24.08–23.09

Najbliższe działa-
nia okażą się wyjąt-
kowo owocne. 
Pokonasz dzielnie 
przeciwności 

losu. Jednak każdy organizm 
wymaga odpoczynku i nie 
lekceważ odczuwanych do-
legliwości. Rodzinny wyjazd 
chociaż na kilka dni, bardzo 
wskazany. 

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Blondynka do chłopaka:

- Bardzo Cię lubię... Mówisz mi takie ładne rzeczy... Że 
jestem ładna, mądra, kochana, jedyna. Jesteś bardzo miły.

Chłopak:
- I mam tylko jedną wadę... Kłamię... 

W trakcie ćwiczeń ratowania załogi okrętu podwodnego, 
pod wodę schodzi nurek. Po pół godzinie z powierzchni 

dostaje rozkaz: Natychmiast wracaj na statek. Facet szybko 
się wynurza, wciągają go na pokład. Nurek pyta:

- Co się stało?
- Toniemy... Odpowiada kapitan. 

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 rów-

nowagi 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. 

Pewien turysta wraz z żoną oglądają słynną studnię życzeń 
w Kornwalii, oboje pogrążeni we własnych myślach. Po 

chwili żona wychyliła się, aby zajrzeć w głąb, straciła rów-
nowagę i wpadła do środka.

- Niesamowite!!! To naprawdę działa!!! - krzyczy mąż. 
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