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Bełchatów

Bezpieczny
20
wypoczynek nad wodą

lat MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie w tym roku świętuje dwudziestolecie istnienia. To właśnie 20 lat temu na ulice Bełchatowa wyjechały pierwsze
autobusy komunikacji miejskiej.
Szerzej na str. 2.

Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak należy robić to
z rozwagą. Od początku czerwca w całym kraju utonęło w sumie ponad 100
osób.
Szerzej na str. 6.

Cielądz

Międzynarodowy sukces
Sprawca pobicia zatrzymany solistki z Cielądza
Rawa Mazowiecka

Zatrzymano jednego ze sprawców pobicia. Trwają poszukiwania pozostałych.

30 czerwca 2013 roku
dyżurny rawskiej policji
został powiadomiony, że
na pl. Wyzwolenia grupa
mężczyzn bije i kopie leżą-

cego. Na miejscu policjanci zastali 45-letniego pokrzywdzonego mieszkańca
Rawy, który miał ogólne
potłuczenia.
Policjanci

ustalili rysopisy sprawców
i rozpoczęli poszukiwania.
Szerzej na str. 14.

Wiktoria Macioszek reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Cielądzu wyśpiewała I miejsce w kategorii solistów podczas XII Międzynarodowego Festiwalu
„MAGIA ITALIANA” w Rimini we Włoszech.
Szerzej na str. 7.
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CV prosimy przesłać
na adres Redakcji WGR:
reklama@gazeta-wiesci.pl

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej? W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
W
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

l
lub kup nieruchomość
Szczegóły na str. 2.
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Gigantyczne
kanapy IKEA Łódź

REKLAMA

W czerwcu br. w trzech miastach regionu łódzkiego stanęły gigantyczne kanapy IKEA Łódź. Kanapy
swoją kolorystyką nawiązują do herbów poszczególnych miast.

- Mamy nadzieję, że to
nowe miejsce pozwoli na miłe
spędzanie czasu grupom znajomych, przyjaciół i całym
rodzinom – mówiła Dagmara
Kapitułka-Wojdak, Marketing Manager IKEA Łódź.
Akcja IKEA Łódź jest

Foto IKEA Łódź

Kanapy IKEA Łódź
mierzą 5 metrów długości
i prawie 2 metry wysokości
i mają służyć mieszkańcom
przez okres wakacji. Te gigantyczne nietypowe ławki
promują powyższe miasta,
jak i szwedzki design.

Foto IKEA Łódź

Pierwszym miastem, w
którym stanęła taka kanapa
był Tomaszów Mazowiecki.
Znajduje się ona w centrum
miasta na Skwerze Niepodległości, przy ul. POW. Następnym z trzech miast wybranych
przez IKEA jest Bełchatów.
Na zrewitalizowanym Placu
Narutowicza ustawiono kanapę w barwach nawiązujących do kolorystyki nowego
wizerunku miasta. Ostatnim
miastem jest Piotrków Trybunalski. Tam na gigantycznej
kanapie można odpocząć w
Parku im. Jana Pawła II.

Tomaszów Mazowiecki

kontynuacją zeszłorocznej
kampanii „Przysiądź się”,
zrealizowanej w Łodzi, której celem było zapewnienie
komfortu odpoczywania w
przestrzeni miejskiej. Kampania została wyróżniona

w tegorocznej edycji Konkursu Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow, w
kategorii „experiental marketing”.
W
JP

Foto IKEA Łódź
Bełchatów

Piotrków Trybunalski

Bełchatów

20 lat MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie w tym
roku świętuje dwudziestolecie istnienia. To właśnie 20 lat temu na ulice Bełchatowa wyjechały
pierwsze autobusy komunikacji miejskiej.
Spółka komunalna, jaką
jest MZK, została powołana
uchwałą Rady Miejskiej w
1993 roku.
- Spółka przechodziła
wiele zmian i przekształceń.
Pierwszymi
autobusami,
które jeździły po mieście
były Autosany. Później przesiedliśmy się na auta Jelcze

– wówczas wydawało się
nam, że to ładne i wygodne
samochody. Kolejnym przełomem były używane MAN
-y, które były sprowadzane
z Niemiec. I w końcu rok
1998, kiedy to tabor bełchatowskiego MZK wzmocniły
nowe, niskopodwoziowe i
przystosowane do przewo-

zu osób niepełnosprawnych
MAN-y. Można powiedzieć,
że wówczas to była rewolucja w bełchatowskiej komunikacji miejskiej. W 2010
roku zakupiliśmy dwa autobusy Soliny. Z kolei w 2011
roku dostaliśmy gigantyczne
wsparcie w postaci ośmiu
nowoczesnych Solarisów,
które są autobusami z najwyższej półki - tłumaczy
Paweł Rutkowski, prezes
MZK w Bełchatowie.
Jak widać, historia bełchatowskiego MZK jest bogata. Przez 20 lat swojego
istnienia miała i te lepsze,
jak i gorsze okresy. Ale
najważniejsze jest to, by dobrze służyła mieszkańcom i
ciągle wychodziła naprzeciw oczekiwaniom najbardziej
zainteresowanym,
czyli podróżnym.
W
WIT
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Kolory Polski
na ziemi łódzkiej

Jak co roku w wakacje w kilkunastu miejscowościach województwa łódzkiego gości Filharmonia Łódzka. Jest to już 14. edycja Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
Tego lata towarzyszyć
nam będą różnorodne
brzmienia, a mianowicie: jazz, klasyka, muzyka filmowa, musicalowa,
ludowa, żydowska, elektroniczna, etno, bałkań-

lu „Kolory Polski.”
Wielka
inauguracja
Festiwalu odbyła się natomiast 30 czerwca w
Bełchatowie. Na scenie
plenerowej w parku przy
Muzeum
Regionalnym

kolei 7 lipca w Karczmie
Letniej „Raz na Wozie”
w miejscowości Buczek
koło Brzezin usłyszymy muzyczne specjały z
kuchni austro-węgierskiej:
J. Strauss – „Polka Trich

Mammobusy
w regionie
cert w Uniejowie, a 21 lipca w Bełchowie w gminie
Nieborów. W Zgierzu Filharmonia ponownie zagra
26 lipca, tym razem będą
to „Jazzowe kolory miłości”. Kolejnym punktem w
programie jest Konstantynów Łódzki (27 lipca), Rogów (28 lipca), Lutomiersk
(3 sierpnia), Dobroń (4

Chór Filharmonii Łódzkiej oraz orkiestra kameralna Alla Vienna
na inauguracji festiwalu w Bełchatowie

ska, góralska i nie tylko.
Muzycznych atrakcji zapewnią m.in. „Tatrzańska
orkiestra
klimatyczna”,
Orkiestra Symfoniczna i
Chór Filharmonii Łódzkiej, trio wokalne „Singin’
Birds”, formacje „Vołosi”,
„Tr?s.b” oraz „Wielbłądy”,
zespół „Sentido del Tango”
wraz z tancerzami Ośrodka
Kultury „TangoŁódź” czy
obdarzone niesamowitymi
głosami Lena Piękniewska
i charyzmatyczna Megitza.
Pierwszym miastem,
do którego zawitała Filharmonia Łódzka był Zgierz.
Właśnie tam 22 czerwca w
Stacji Nowa Gdynia odbył
się koncert będący preludium do 14. edycji festiwa-

W

wystąpił chór Filharmonii
Łódzkiej oraz orkiestra
kameralna Alla Vienna.
W ich wykonaniu bełchatowianie usłyszeli koncert
zatytułowany
„Dźwięki
z wielkiego ekranu”. W
ostatnim utworze „Oh,
Happy Day” podczas koncertu z Chórem Filharmonii Łódzkiej wystąpił Bełchatowski Chór Gospel im.
Piotra Kudyby.
Kolejnym
miastem,
do którego zawita Filharmonia Łódzka będzie Tomaszów Mazowiecki. 6
lipca odbędzie się koncert
w ewangelickim Kościele
Zbawiciela w Tomaszowie pod hasłem „Klasyka
z góralskim piórkiem”. Z

-Trach”, V. Monti – „Czardasz”; z kuchni polskiej: J.
Petersburski – „Tango milonga”, E. Ralph – „Całuję
Twoją dłoń, madame”, F.
Loewe – „Przetańczyć całą
noc”; z kuchni latynoskiej:
„La Cucaracha”, „Cuanto
le gusta”; z kuchni zakopiańskiej: I. Kranowski –
„Tango góralskie”, Z. Karasiński – „Czy pamiętasz
tę noc w Zakopanem?”, F.
Kulczycki – „Krzesany ratułowiański” i inne.
Koncert odbędzie się
pod hasłem „Wszystkie
smaki muzyki”. 13 lipca
Filharmonia zawita do Sieradza, a dzień później do
Lipiec Reymontowskich.
20 lipca odbędzie się kon-

sierpnia), Zelów (10 sierpnia), Aleksandrów Łódzki
(11 sierpnia), Inowłódz (17
sierpnia), Tum (18 sierpnia), Zgierz (23 sierpnia),
Małków (24 sierpnia), Łowicz (25 sierpnia). Finał 14.
edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski” odbędzie
się 31 sierpnia w Wieluniu.
Ostatniemu
koncertowi
przyświecać będzie hasło
„O radości, iskro bogów!”.
Wstęp na wszystkie
koncerty jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje o
koncertach na stronie http://
www.kolorypolski.pl.
W
JP

Chcesz się skutecznie zareklamować?
Zadzwoń: 511 595 993, 504 929 908, reklama@gazeta-wiesci.pl

Trwa Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Niebawem w niektórych powiatach
województwa łódzkiego pojawią sie mammobusy.
Program
skierowany
jest do kobiet w wieku od 50
do 69 roku życia, ponieważ
w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.
Panie w wieku do 50 lat lub
powyżej 69 roku życia, nie
młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w
mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości
80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.
W powiecie opoczyńskim badania będzie można
wykonać w:

• Żarnów – 19 lipca przy
OSP, ul. Szkolna 8
• Opoczno – 22 oraz 23
lipca przed Miejskim
Domu Kultury, ul.
Biernackiego 4
• Drzewica – 22 oraz 23
lipca przy Ochotniczej
Straży Pożarnej, Plac
Narutowicza 1
W powiecie piotrkowskim w:
• Moszczenicy – 22 oraz
23 lipca na parkingu
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przy Urzędu Gminy,
ul. Kosowska 2
• Sulejowie – 25 lipca
przy Ośrodku Zdrowia, ul. Targowa 28
• Woli Krzysztoporskiej
– 26 lipca przy Szkole
Podstawowej, ul. Kościuszki 32
• Grabicy – 26 lipca przy
OSP, Grabica 98
30 lipca po raz kolejny mammobus odwiedzi
Zelów. Tego dnia przy
Ośrodku Zdrowia, przy ul.
Żeromskiego 21, będzie
można wykonać bezpłatne
badanie.
Mammografia,
czyli rentgenowskie badanie
piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka
piersi. Wczesne wykrycie
tego nowotworu gwarantuje
niemal 100% pewność na
wyleczenie choroby, dlatego warto się badać.
Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług
Medycznych z Gdyni. Panie, które planują wykonać
badanie w mammobusie
firmy FADO, proszone są
o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801
080007 lub 58 666 2444
lub na www.fado.pl, a także
przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.
W
MAT
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Kultowe
filmy w sieci

Sulejów

Ruszył remont mostu
na Pilicy
Rozpoczął się remont mostu w Sulejowie. Dla kierowców oznacza to duże utrudnienia.

Foto: Urząd Miejski w Sulejowie

Most na rzece Pilicy
znajduje się w centrum
Sulejowa, gdzie łączą się
drogi krajowe nr 12 i 74.
Obecnie w ciągu doby
przez most przejeżdża około 17,5 tysięcy pojazdów,
z czego znaczna część to
samochody ciężarowe. O
konieczności remontu mostu zadecydowały głównie
potrzeba wzmocnienia konstrukcji stalowej oraz brak
wygrodzenia strefy ruchu
kołowego od strefy ruchu
pieszych.
Kontrakt o wartości 2,3
mln zł netto na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi zrealizuje firma Skanska.
Inwestycja obejmuje wy-

konanie nowej nawierzchni
asfaltowej na moście oraz
na dojazdach do obiektu
(łącznie 120 metrów), poszerzenie chodników, wymianę barier ochronnych
i balustrad, krawężników,
wpustów ulicznych, dylatacji oraz izolacji. Ponadto,
stalowa konstrukcja mostu zostanie wzmocniona,
oczyszczona i zabezpieczona przed korozją.
Realizacja robót będzie
przebiegała dwuetapowo.
Podczas prac na jednej nitce
jezdni, ruch kołowy będzie
odbywał się drugą nitką.
W ciągu dnia, w godzinach
od 6:00 do 20:00, ruch wahadłowy będzie sterowany
ręcznie, w porze nocnej – za
pomocą sygnalizacji świetl-

Udogodnienia
w wycince drzew
Będą mniejsze kary za wycinkę drzew. Ministerstwo Środowiska we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przygotowało propozycje zmian przepisów z zakresu ochrony terenów
zieleni i zadrzewień.
Propozycje zmian dotyczą łe drzewo, zostaje zaraz obłomiędzy innymi wprowadze- żony niebotycznie wysoką
nia nowego systemu opłat za karą. Chcemy obniżyć kary
usunięcie drzew lub krzewów, za usuwanie drzew i krzewów
obniżenia stawek kar admini- oraz rozszerzyć katalog sytustracyjnych za ich zniszczenie acji, w których uzyskanie zelub usunięcie bez posiadane- zwolenia nie będzie wymagago zezwolenia. A także zasto- ne. Jednocześnie postaramy
sowane zostaną uproszczone się, aby łatwiej było uzyskać
procedury związane z uzy- zgodę na wycinkę drzew czy
krzewów, które zagrażają
skaniem tych zezwoleń.
- Nie może być tak, że zdrowiu czy życiu ludzi – wykiedy ktoś, kto dla ratowania jaśnia Janusz Zaleski, Główny
życia swojego czy swoich bli- Konserwator Przyrody.
W wyniku wprowadzoskich wycina stare, spróchnia-

nej. Kierowcy już narzekają
na utrudnienia. W zależności od natężenia ruchu
samochody stoją w korku
od 30 minut nawet do 90
minut.
W celu zabezpieczenia
obszaru pracy, na moście i
w jego obrębie zastosowany
zostanie system drogowych
barier ochronnych, tzw. miniguardów. Stalowe bariery
będą chronić pojazdy przed
wypadnięciem z drogi lub
zjechaniem na przeciwległy
pas ruchu.
W związku z pracami,
na czas remontu zostanie zamknięta ul. Górna
w Sulejowie. Pojazdy o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, jadące do
Łęczna będą kierowane objazdem przez ul. Szkolną do
ul. Polnej, Górnej, a następnie do ul. Cmentarnej. Natomiast pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
pow. 3,5 t dojadą do Łęczna
przez Przygłów.
Remont planowany jest
do końca listopada br. Przypomnijmy, że most został
wybudowany w latach 50tych XX wieku, a ostatni
jego remont przeprowadzony był 14 lat temu.
W
JP
na podstawie materiałów
z firmy Skanska S.A.
nych zmian nie wymagane
byłoby uzyskanie zezwolenia
na usuwanie drzew należących
do gatunków obcych inwazyjnych, usuwanie drzew przez
właściwe służby w stanie
wyższej konieczności. Nowe
przepisy dotyczyłyby również
pielęgnacji drzew czy instytucji nasadzeń zastępczych.
Powyższe
propozycje
zmian zostały ustalone w oparciu o ekspertyzy, w tym m.in.
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Projekt ustawy przed przekazaniem do prac parlamentarnych,
poddany zostanie konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym.
W
PJ
na podstawie informacji
z MŚ
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Od połowy czerwca ponad 60 filmów, stanowiących klasykę polskiego kina, można oglądać za
darmo w Internecie.
Internauci już teraz
mogą oglądać m.in. „Rejs”
Marka Piwowskiego, „Seksmisję” i „Va bank” Juliusza
Machulskiego, „Nie lubię
poniedziałku”
Tadeusza
Chmielewskiego czy trylogię „Trzy kolory” Kieślowskiego. 60 tytułów udostępnionych za darmo w sieci,
to dopiero początek. Jak
podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Studia Filmowe KADR
i TOR będą prowadzić na
YouTube własny kanał i na

bieżąco udostępniać kolejne
tytuły. W ich dorobku znajduje się ponad 800 dzieł rodzimej kinematografii.
Zaawansowane są również prace dotyczące udostępniania zasobów filmowych z II RP.
- To nie tylko cyfryzacja
filmów, ale także ich ratowanie - podkreślił minister
kultury Bogdan Zdrojewski.
Wszystkie filmy zostaną
udostępnione bezpłatnie do
końca 2013 roku. Przycho-

dy z reklam mają zaś zasilić
prowadzony przez studia
proces rekonstrukcji cyfrowej starych filmów oraz
produkcję nowych. Studia
będą także korzystały z systemu, który zapewni pełną
ochronę praw autorskich i
umożliwi całościowe zarządzanie treściami w serwisie.
A więc nie pozostaje nic
W
innego, tylko oglądać...
Opr. WIT
na podstawie materiałów
z MKiDN

Łowicz

Warsztaty ludowe
W sezonie letnim w Łowiczu odbywają się bezpłatne warsztaty ludowe.
Łowickie rękodzieło znane jest nie tylko w Polsce, ale
również na całym świecie.
Obok wyrobów pochodzących z innych charakterystycznych regionów Polski tj.
Podhala czy Kaszub, stało się
symbolem polskości i naturalną wizytówką naszego kraju.
Jak się również okazuje, coraz
częściej obecne jest także w
naszym życiu codziennym,
jako element stroju czy też
wyposażenia mieszkań, którym nadają niepowtarzalny
wygląd i klimat. Dla osób,

które chciałyby samemu
umieć haftować piękne łowickie kwiaty, wycinać wielobarwne wycinanki czy zasiąść
do koła garncarskiego i ulepić
własnego pomysłu naczynie
ceramiczne zorganizowane
zostały warsztaty ludowe. Odbędą się one w sezonie letnim,
w skansenie, mieszczącym
się przy Muzeum w Łowiczu. Warsztaty są bezpłatne i
odbędą się w dniach: lipiec –
6-7, 13-14, 20-21, 27-28; sierpień – 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.
Organizatorzy
zapewniają

niezbędny materiał przy wykonywaniu rożnego rodzaju
rękodzieła. Oprócz warsztatów, w co drugą niedzielę,
organizowane będą bezpłatne spacery z przewodnikiem.
Terminy spacerów – 14 i 28
lipca, 11 i 25 sierpnia.
IK
W
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AGROTURYSTYKA
AGROTURYSTYKA GROBLA
GROBLA

Przyjmę gruz

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KARDYNAŁ
KLUKI-GROBLA 1

tel. 608 622 311

www.grobla-kluki.pl

(Rawa Mazowiecka)

TEL: 698 048 491
606 141 199
668 329 081
tel./fax: (44) 631 50 04
biuro@grobla-kluki.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Bezpieczny
Celebryta jego mać
wypoczynek nad wodą
Na przełaj przez paranoję

Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu
nad wodą. Jednak należy robić to z rozwagą.
Od początku czerwca w
całym kraju utonęło w
sumie ponad 100 osób.
Według
policyjnych
statystyk najwięcej osób
utonęło 22 czerwca – aż 17
osób. Jeśli chodzi o ubiegły
rok, to najtragiczniejszym
miesiącem pod względem
liczny utonięć był lipiec.
Tego miesiąca utonęły aż
164 osoby. W związku z
tym służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych apelują o rozwagę i
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas wypoczynku nad
wodą.
Jak podaje ministerstwo,
pod żadnym pozorem nie
można wchodzić do wody
po spożyciu alkoholu. Natomiast wchodząc do wody
po dłuższym czasie spędzonym na słońcu, powinniśmy
stopniowo schładzać ciało,
żeby przyzwyczaić je do
niższej temperatury, uniknąć szoku termicznego.
Pamiętajmy, żeby kąpać
się tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy.
Szczególną uwagę należy
zwrócić na dzieci.
Z kolei pływając żaglówkami, łódkami czy
kajakami,
powinniśmy
mieć założone kapoki, a
wypływając w dłuższy rejs
koniecznie sprawdźmy prognozę pogody.
PJ
na podstawie
materiałów z MSW
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Ludzie od zawsze kochali podglądać tzw. wyższe sfery.
Lubili podziwiać bogate stroje, przepych i blichtr. Kiedyś
szczytem marzeń było zobaczenia przejeżdżającego orszaku
władcy, co zresztą było nie lada widowiskiem. Lud się gapił,
władca łaskawie rozdzielał uśmiechy albo szturchańce i wszyscy byli zadowoleni.
Z czasem zabrakło królów. Ich rolę przejęła arystokracja.
Arystokratę, poza tym, że miał szczęście być spłodzonym przez
utytułowanych rodziców, cechowały jeszcze nienaganne maniery, przyzwoite wykształcenie, no i oczywiście bywanie w miejscach gdzie przeciętny plebejusz wstępu nie miał. No chyba, że
był Nikodemem Dyzmą i miał przysłowiowego farta.
W XIX wieku do grona tych, których warto było plotkować w towarzystwie dołączyli artyści. Ci, wiadomo, duchy
niespokojne, to i tematów do ploteczek dawali co niemiara.
W międzyczasie „elita” poszerzyła się o partyjnych dygnitarzy. Ci skrzętnie chronili swoją prywatność. Ale kawiarnie i
tak wrzały od plotek. Co i raz pojawiała się sensacyjna wiadomość, że jakiś ważny towarzysz i jakaś znana artystka, która
potem publicznie musiała ogłaszać: „oświadczam uroczyście,
że z tym panem mnie nic nie łączy”.
Fajnie było zaszpanować w towarzystwie, puszczając konfidencjonalnego bąka: „Wiesz, byłem(am) w (tu padała nazwa
jakiejś modnej restauracji lub kawiarni) i wiesz kogo widziałem(am)? JEGO. Ale wyobraź sobie z KIM”. Bardziej dbający
o swoja pozycje towarzyską dodawali: „ale się zmieszał jak
mnie zobaczył”.
Kilka lat temu na salony szturmem wkroczyli celebryci.
Teraz to ich publiczność wypatruje kiedy pojawią się na czerwonym dywanie. To w ich towarzystwie „wypada” się pokazać. A już najlepiej być z nimi po imieniu.
Kim są owi celebryci? Czy łączą w sobie cechy władców,
arystokratów i artystów? Otóż nie. Celebryta to ktoś, kto jest
popularny tylko dlatego, że jest popularny. Tyle i tylko tyle.
Celebrytów produkuje telewizja, tabloidy i plotkarskie portale
internetowe.
Celebryta (celebrytka) nie musi być, a nawet nie powinien
być mądry. Nie musi mieć żadnego talentu. Musi mieć tylko
tupet i żadnych oporów.
Kiedy już raz uda mu się zakwalifikować do jakiegoś reality show lub wywołać skandal, o którym napiszą media, kariera stoi przed nim otworem. Celebryta tylko za pokazanie się
na jakimś bankiecie, gali, pokazie mody itp. inkasuje tyle ile
wybitny artysta w miesiąc (i to nie zawsze).
Własnej celebrytki dorobił się również Piotrków Tryb. Panienka zrobiła karierę tym, że jej słowotok potrafi zagłuszyć
nawet huk armat, kocha się w błyszczykach, najdłuższych możliwie tipsach i różowym, pluszowym jednorożcu. O poziomie
intelektualnym owej celebrytki nie będę się wypowiadać, nie
chcę bowiem narazić redakcji na proces.
Niech tam! Celebrytka jest, jaka jest i nich jej błyszczyków nigdy nie zabraknie. Swego czasu jednak doznałem szoku. Pewna z lokalnych gazet opublikowała ociekający dumą
tekst prezentujący biografię i „artystyczne” dokonania owej
celebrytki. Nie mam o to pretensji. Ostatecznie media są wolne a de gustibus non disputandum est (łac. o gustach się nie
dyskutuje). Pociąga to za sobą jednak określone skutki.
Zadałem 10 studentom jednej z piotrkowskich uczelni (nazwę jej przemilczę) pytanie: z czym kojarzą im się nazwiska
Życiński, Rutowicz i Lipnicka. 8 osób wiedziało, że Lipnicka
jest wybitna polską wokalistką, 4 że urodziła się w Piotrkowie.
3 osoby wiedziały, że Życiński był arcybiskupem, jedna dodatkowo, że był wybitnym filozofem. Jedna osoba, że ma jakieś
związki z Piotrkowem, ale nie wiedziała jakie. 10 osób bezbłędnie rozpoznało w Jolancie Rutowicz „polską celebrytkę”,
a 9 z niejaką dumą dodało, że pochodzi z Piotrkowa.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – pisał Andrzej Frycz Modrzewski…
Zbigniew Wąsik
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Cielądz

Międzynarodowy sukces
solistki z Cielądza
Wiktoria Macioszek reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Cielądzu wyśpiewała I miejsce w kategorii solistów podczas XII Międzynarodowego Festiwalu „MAGIA ITALIANA” w Rimini we Włoszech.
Festiwal ten odbył się na przełomie czerwca i lipca
2013 r. Każdy z uczestników wykonywał dwie piosenki:
w języku ojczystym i języku obcym. Wiktoria zaśpiewała
piosenkę „Kiedyś byłam różą” z repertuaru Kayah i Gora-

na Bregovića oraz drugą - po włosku „Il tuo nome in maiuscolo” (tł. „Twoje imię dużymi literami”) Laury Pausini.
Uczestnicy występowali na scenie musicalowej Parku Rozrywki „MIRABILANDIA” oraz scenie operowej na plaży
w Rimini/Riccione. Gala Koncertowa laureatów I miejsc
odbyła się w Mondaino, 30 km od Rimini.
16-letnia Wiktoria ma na swoim koncie wiele nagród i
wyróżnień. Kilka tygodni temu podczas VI Międzynarodowego Telewizyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Aprila

Cielądz

Weekend z disco polo
Od pewnego czasu muzyka disco polo przeżywa swój renesans. Z rozgłośni
radiowych i głośników klubów coraz częściej płyną hity disco polo. 13 oraz
14 lipca stolicą właśnie tej muzyki stanie się Cielądz, a to za sprawą I Ogólnopolskiego Festivalu Disco Polo i Dance.

L,
II, MARVE

SEB
ROKETS,

L-DEE

W ten weekend na miłośników rytmów disco polo i
dance czeka naprawdę energetyczna dawka muzyki.
13-14 lipca w Cielądzu (powiat rawski) rozbrzmiewać
będą największe przeboje
disco polo i dance. Początek
imprezy przewidziany jest
na godzinę 15.00. W roli
konferansjera wystąpi Konjo. Gwiazdami wieczoru
będą m.in.: Maxel i Basta.
Nowe brzmienia i pomysły
wykonawców,
przeniosą
słuchaczy w inny wymiar.
Ten letni wieczór w Cielądzu zapowiada się naprawdę ciekawie. Nie zabraknie
również wielu konkursów.
Również na najmłodszych
uczestników festiwalu czeka wiele atrakcji: wesołe
miasteczka, animacje, itp.
Niedziela (14. lipca) to
kolejna okazja do imprezowania w najlepszych klimatach disco polo i dance.
Drugi dzień rozpocznie
się w samo południe letnią
szkołą tańca. Tego dnia nad
przebiegiem imprezy będzie
czuwał konferansjer Paweł
HO. Na scenie zaprezentują
się m.in. takie gwiazdy jak:
Pudzian Band, Tarzan Boy,
4ever, Systematic, Diadem.
Nie zabraknie również Bogdana Borowskiego, założyciela zespołu Milano.
W Cielądzu festiwal
organizowany jest po raz
pierwszy i odbędzie się pod
patronatem Pawła Królaka, Wójta Gminy Cielądz.
Wstęp na festiwal jest bezpłatny.
WIT

Wiktoria Macioszek i opiekunka Anna Klimas
tuż po Gali Koncertowej w Mondaino

Pilieni” na Łotwie zajęła IV miejsce i otrzymała nominację
na najbardziej prestiżowy festiwal w Europie – Światowy
Karnawał Młodzieży i Międzynarodowy Festiwal „MAGIA ITALIANA”.
- Wiktoria wspaniale zaśpiewała obie piosenki. Spodobała się zarówno publiczności, jak i jurorom. Została bardzo wysoko oceniona przez międzynarodowe jury. Głosem
i wyglądem oczarowała widzów. Jestem z niej bardzo dumna i szczęśliwa – mówi Anna Klimas, nauczycielka muzyki
w gimnazjum i jednocześnie opiekunka artystyczna Wiktorii. To wielki sukces – podkreśla. – Największy dotąd,

Wiktoria Macioszek, Anna Klimas i Krystyna Piotrowska (z lewej) przedstawicielka z Polski Organizacji Eurofestiwalu
– tuż po Gali i rozdaniu nagród

jaki mogła osiągnąć uczennica z tak małej miejscowości.
Wokalistka oprócz tradycyjnego dyplomu, złotego medalu i prezentów, w nagrodę otrzymała zaproszenie do IV edycji
Programu Telewizji Polskiej – TVP2 „The Voice of Poland”.
Jest to nagroda specjalna przewidziana dla uzdolnionych artystycznie młodych wykonawców. Nagrodę i dyplom z podziękowaniem otrzymała również instruktor nagrodzonej
wokalistki p. Anna Klimas.

Wiktoria Macioszek i Anna Klimas
wraz z organizatorami festiwalu i Aleksandrem Pałacem,
jurorem z Polski

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy sfinansowali dojazd reprezentantce i jej opiekunce do Włoch: Urzędowi Gminy Cielądz na czele z Panem Wójtem, Starostwu
Powiatowemu w Rawie Mazowieckiej, Samorządowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej oraz Firmie Herco w
Cielądzu.
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Rawa Mazowiecka

Jesteśmy dla ludzi
Wywiad z Mariolą Niezgodą, kierownikiem Oddziału SKOK Jaworzno w Rawie Mazowieckiej.
członkowie SKOK-u mogą
opłacić bez prowizji aż do
31 grudnia 2013 r.).
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
Członek SKOK-u Jaworzno w Rawie Mazowieckiej
może liczyć na profesjonalną obsługę pracowników
Kasy. Jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do
klienta, choć to brzmi jak
slogan, to tak właśnie jest.
Zawsze powtarzam, że to
my jesteśmy dla klienta, nie
on dla nas. SKOK Jaworzno
wygrywa z innymi instytucjami tym, że jesteśmy jednością. Jesteśmy dla ludzi,
dla społeczności Rawy Mazowieckiej.

Na wstępie proszę wyjaśnić, czym w ogóle jest
SKOK?
SKOK, czyli Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja
finansowa, która jest nastawiona na wsparcie swoich
klientów. SKOK Jaworzno
obsługuje ludzi, którzy są
naszymi członkami. To firma o bogatej tradycji i historii, firma o ogólnopolskim
zasięgu. Nasza SKOK była
w Rawie jedną z pierwszych.
Poza tym SKOK Jaworzno
to wyłącznie polski kapitał.
W obecnej trudnej sytuacji
na globalnych rynkach finansowych, polski kapitał,
to nasz wspaniały atut.
Czyli chcąc skorzystać
z Państwa usług, trzeba
być członkiem SKOK-u
Jaworzno?
Tak, najpierw należy
stać się naszym członkiem.
Ale to nic skomplikowanego! Należy się po prostu do
nas zgłosić, wówczas przedstawimy wszystkie szczegóły oferty. Zapraszam do

naszego oddziału w Rawie
Mazowieckiej przy Placu
Wolności 6, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:30 do 16:30 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
Co Państwo oferujecie
klientom?
W ofercie mamy pełen
pakiet usług finansowych.
Mamy szeroką ofertę pożyczkową, bardzo konku-

rencyjne ubezpieczenia na
życie, ubezpieczenia samochodów czy domów jednorodzinnych.
Mamy świetną ofertę,
skierowaną w sposób indywidualny do każdego
naszego klienta. Osoby pracujące, emeryci, renciści
oraz wyjątkowa grupa jaką
są rolnicy (m.in. sadownicy) mogą liczyć na pełne
nasze wsparcie. Decyzja

kredytowa w dwie godziny,
szybka wypłata pieniędzy i
minimum formalności przy
składaniu wniosku kredytowego. Jeżeli klient posiada zdolność kredytową, to
wystarczy dowód osobisty
i wypisanie oświadczenia o
dochodzie.
Poza tym, można u
nas opłacić rachunki: gaz,
czynsz czy energię elektryczną (te wspomniane

Okolice Rawy Mazowieckiej to głównie tereny
rolnicze. Czy SKOK Jaworzno ma dla lokalnych
rolników jakąś specjalną
ofertę?
Dla naszych członków
– rolników proponujemy
pożyczki, o które mogą
wnioskować na podstawie
nakazu płatniczego czy też
faktur za sprzedaż swoich
ciężko wyprodukowanych
towarów - plonów pochodzących z polskiej ziemi.
SKOK Jaworzno każdemu
rolnikowi dopasuje coś ze

swojej oferty.
Obecnie duże zapotrzebowanie jest na szybkie pożyczki, tzw. chwilówki. Czy
u Państwa też taką pożyczkę można otrzymać?
Oczywiście jest u nas
taka możliwość. Klient
może otrzymać u nas gotówkę na drobne wydatki w
krótkim czasie, jeżeli posiada zdolność kredytową. Dla
przykładu, jeżeli panu Janowi brakuje dwustu złotych
np. na kosztowne leki wypisane przez lekarza, to w
SKOKu Jaworzno otrzyma
te pieniądze nawet w piętnaście minut. Maksymalna
kwota pożyczki chwilowej
u nas to nawet pięć tysięcy
złotych. Wszystko odbywa
się w prosty i przejrzysty
sposób. Pieniądze wypłacamy do ręki lub przelewamy
na konto. Jeśli klient nie posiada konta, to może je u nas
założyć. Oferujemy pełen
pakiet z usługą internetową oraz kartą do bankomatu. Karta jest za darmo aż
przez pierwszych 12 miesięcy. SKOK-u Jaworzno
nie komplikuje życia swoim
klientom.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Agnieszka Wilczyńska

Sylwetka

M

ariola Niezgoda: W SKOK-u Jaworzno pracuje od 2 maja 2005 r. Ma 38 lat. Pochodzi z Łodzi. W
Rawie Mazowieckiej mieszka z mężem i dziećmi. Z wykształcenia ekonomistka. Wolny czas lubi spędzać na
świeżym powietrzu, lubi jazdę na rowerze. Pasjami czyta
kryminały, przede wszystkim polskich autorów.

REKLAMA

METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia
NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
ul. Karolinowska, tel. 604 555 905
Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84
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KSWP
– nowe perspektywy dla firm
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości już od 18 lat pobudza aktywność i dynamizuje
gospodarczo województwo świętokrzyskie oraz mazowieckie, a od 2012 roku działa również w regionie
łódzkim i podkarpackim. W związku z dynamicznym rozwojem KSWP rozmawiamy z Prezesem Zarządu
- Panem Markiem Miką oraz Wiceprezesem Zarządu – Panią Beatą Napierałą.

Siedziba KSWP w Końskich (ul. Staszica 2 A)

To już rok działalności
KSWP w województwie
łódzkim. Jak wspominacie
swoje początki na nowym
obszarze?
Marek Mika: Początki
zawsze bywają ciężkie –
cieszę się jednak, że udało
nam się zdobyć zaufanie
klientów i przekonać ich
do naszej oferty. Zależało
nam głównie na tym, aby
wzbudzić zainteresowanie
przedsiębiorczością wśród
firm z sektora MŚP oraz
osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie oraz konkurencyjna
oferta umożliwiła nam realizację założonych na ten
okres celów. Do osiągnięcia
naszych planów, niezbędna
jest umiejętność szybkiego
identyfikowania
potrzeb
występujących na danym
rynku oraz świadczenie
wysokiej jakości usług, dlatego też niewątpliwym naszym atutem jest elastyczne
i indywidualne podejście do
klienta.
Faktycznie posiadacie
Państwo wieloletnie doświadczenie w udzielaniu
pożyczek na założenie i

rozwój działalności gospodarczej, z jakich narzędzi
finansowych mogą skorzystać przedsiębiorcy z
naszego regionu?
Marek Mika: W województwie łódzkim realizujemy projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Polega on na
udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom z sektora MŚP
oraz starterom na cele związane bezpośrednio z podejmowaniem i rozwijaniem
działalności gospodarczej.
Środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być
przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności, na
cele konsumpcyjne, spłatę
kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz
spłatę zobowiązań publiczno – prawnych. Środki finansowe mogą natomiast
zostać przeznaczona m.in.
na finansowanie inwestycji
polegających na zakupie,
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno
– handlowych, tworzenie

nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny i urządzenia,
w tym także zakup środków
transportu oraz inne cele
gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Panie Prezesie, znamy
już zatem warunki uzyskania wsparcia, wiemy
także kto może się o nie

Marek Mika: Rzeczywiście pożyczki udzielane
są na bardzo korzystnych
dla przedsiębiorców warunkach. W ostatnim okresie
podjęliśmy bowiem rozmowy w celu obniżenia oprocentowania, dzięki czemu
wynosi ono obecnie już
od 0,5% w skali roku. Minimalna kwota pożyczki,
jaką można uzyskać wynosi 10 000,00 zł, natomiast
maksymalna 500 000,00

z problemem dotyczącym
płynności finansowej, dlatego też uwzględniliśmy
możliwość 6 – miesięcznej
karencji w spłacie kapitału.
Pożyczki w ramach realizowanego przez KSWP projektu udzielane są na okres
maksymalnie 60 – miesięcy.
Tak korzystne warunki zapewne musiały się
spotkać z dużą aprobatą
potencjalnych odbiorców
udzielanych przez KSWP
pożyczek.
Beata Napierała: Oczywiście nasza oferta spotkała
się z dużym zainteresowaniem klientów – szczególnie
w ostatnim kwartale, czyli
po zmniejszeniu oprocentowania na preferencyjne. Należy jednak zwrócić uwagę
na to, że środki przeznaczone na udzielanie pożyczek
są ograniczone zatem można się spodziewać, iż niebawem całość puli zostanie
rozdysponowana. Udzielone dotychczas wsparcie
finansowe
przeznaczone
zostało głównie na zakup
maszyn i urządzeń bezpośrednio związanych z celem
realizowanego
przedsięwzięcia.
Daczego warto skorzystać ze wsparcia oferowanego akurat przez KSWP?
Beata Napierała: przede
wszystkim KSWP to wykwalifikowana kadra, mająca dużą wiedzę i bogate
doświadczenie w zakresie
efektywnego
wspierania
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz osób
zamierzających
założyć
działalność gospodarczą.
Stowarzyszenie od 1995

Zespół pracowników KSWP – razem można więcej

ubiegać, sądzę że warto
wspomnieć o niebywale
konkurencyjnym
oprocentowaniu pożyczek.

zł. Przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci w początkowej fazie
rozwoju działalności, niejednokrotnie borykają się

roku skutecznie przyczynia
się do wzmacniania pozycji
sektora MŚP m.in. poprzez
świadczenie
profesjonal-
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nego doradztwa oraz usług
finansowych i informacyjnych, a także realizację
wysokiej jakości szkoleń.
KSWP posiada wdrożony
System Zarządzania Jakością według normy ISO
9001:2009, ponadto uzyskało EuroCertyfikaty w
kategorii „Certyfikat wiarygodności firmy” oraz
„Certyfikat
Zarządzania
Firmą/ Instytucją”. Jest to
europejskie
wyróżnienie
przyznawane podmiotom
gospodarczym odznaczającym się na tle konkurencji
sprawną organizacją i zarządzaniem, a także skuteczną polityką rozwoju
oraz spełnieniem surowych
norm jakościowych. KSWP
posiada także tytuł Firmy
Primus Inter Pares – przedsiębiorstwa inwestującego
w kapitał ludzki, a także
wyróżnienie
„Konecka
Glorietta” oraz „Certyfikat
Marki Koneckiej”. W bieżącym roku decyzją Rady
Programowej
Programu
Rzetelni wyróżnieni zostaliśmy również prestiżowym
certyfikatem „Rzetelni dla
biznesu”. Statuetka przyznana została KSWP za
podejmowanie działań i
realizację projektów, które
przyczyniły się do znacznej
poprawy sytuacji gospodarczej województwa świętokrzyskiego.
Wszystkie
wspomniane
osiągnięcia
dowodzą, iż niewątpliwie
KSWP jest firmą wiarygodną, docenianą zarówno
przez klientów, jak i instytucje otoczenia biznesu,
dlatego też sądzę że warto
skorzystać z naszej oferty.
Na co zatem może liczyć osoba, która przychodzi do Was po wsparcie?
Beata Napierała: Staramy się działać kompleksowo, dlatego też świadczymy usługi informacyjne,
doradcze, finansowe oraz
szkoleniowe dostosowane
do indywidualnych potrzeb
klienta. Świadcząc wspomniane usługi skupiamy się
na przyjmowaniu punktu
widzenia naszych klientów,
patrząc na rzeczy zarówno z
pozycji rozmówcy jak i własnej. Dzięki temu realizując
zakładane przedsięwzięcia
osiągamy oczekiwaną jakość, a nasi usługobiorcy
często stają się klientami
powracającymi.
Agnieszka Wilczyńska
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Zapasy

Tenis

Piotrkowianin
mistrzem Europy

Wiesław Kozica
ponownie na podium

Mateusz Bernatek, wychowanek piotrkowskiego
Atletycznego Klubu Sportowego wywalczył tytuł
mistrza Europy juniorów w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 66 kg.
Turniej odbył się 3. lipca
br. w macedońskim Skopje.
Pierwsze rundy Bernatek
przeszedł jak burza wysoko
pokonując kolejnych przeciwników. Bernatek bez
żadnych problemów poradził sobie z Vernenim Varekoskim z Finlandii, Matousem Morbitzerem z Czech
oraz Mate Nemesem z Serbii. W półfinale przeciwnikiem piotrkowianina był reprezentant Armenii Tigran
Abrahamyan, któremu także
nie dał żadnych szans.
W decydującej walce podopieczny Henryka
Grabowieckiego po bardzo

Tenis

wyrównanej i dramatycznej
walce minimalnie pokonał
Rosjanina Artema Surkova.
- Jestem zmęczony, ale
bardzo szczęśliwy. Przed
wyjazdem zdawałem sobie
sprawę, że mogę powalczyć o wysokie miejsce, ale
nie spodziewałem się, że
wygram całe zawody – komentował tuż po powrocie z
Macedonii świeżo upieczony
mistrz Europy.
Złoty medal Mateusza
Bernatka jest największym
sukcesem piotrkowskiego
Atletycznego Klubu Sportowego od wielu lat.
Źródło:
W
UM Piotrkowa Tryb.

Dziubałtowska
trzecia w deblu
W Centrum Tenisowym
Hart Tenis w Zawadzie koło
Opola rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny
Seria 2 juniorek do lat 18.
Wystąpiła w nim bardzo udanie najlepsza kadetka TUKS
Kozica Piotrków Tryb. Karolina Dziubałtowska. Nasza
15-letnia zawodniczka dotarła aż do finału singla, a w
deblu zajęła III miejsce.
W singlu Karolina, nieklasyfikowana jeszcze w
rankingu juniorek PZT, pokonała w I rundzie 6/3,7/5
Jaśminę Kostek Fundacja
Tenis Prószków, w ćwierćfinale wyeliminowała po trzysetowej walce 6/3,1/6,6/1 nr
4 turnieju Katarzynę Gergont, także Fundacja Tenis
Prószków, a w półfinale
przy stanie 4/6 Olga Magiera NST mazowieckie uległa
kontuzji i poddała mecz. W
finale reprezentantka TUKS
Kozica uległa 4/6,0/6 rozstawionej z nr 3 Marcie Dybie
GTT Głogów.
W grze podwójnej Karolina Dziubałtowska zagrała w
parze z Malwiną Wójciak Fundacja Tenis Prószków. Obie
uległy w półfinale 1/6,2/6
parze nr 1 Karolinie Śpiewak

PKTZ Winner Piotrków Tryb.
i Katarzynie Gergont Fundacja Tenis Prószków.
Pierwszy turniej w kategorii juniorek, zaledwie
15-letniej Karoliny, trzeba
uznać za nad wyraz udany.
Przed turniejem nawet nie
śniło się jej, że może zajść
tak daleko…. i odbierać nagrody przygotowane dla finalistki.
W

Na malowniczo położonych kortach Połczyńskiego Towarzystwa Tenisowego i Sportowego w Połczynie Zdroju w woj. zachodniopomorskim, rozegrano
tegoroczne Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Tenisie, w kategorii powyżej 40
lat. Udział w nich wziął wielokrotny medalista tejże rywalizacji „pedagogicznej braci” – 49-letni Wiesław Kozica reprezentujący SP nr 12 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Pierwszy raz w mistrzostwach Polski nauczycieli
Wiesław Kozica zadebiutował zdobywając brąz w
singlu, w Barlinku w 1993
roku. Każdorazowo wracał
z medalami. Ostatnim występem były mistrzostwa
w Kraśniku w 2004 roku,
kiedy to zdobył srebro w
deblu. Ośmioletnia przerwa
w startach spowodowana
była intensywnym rozwo-

jem piotrkowskiego TUKS
Kozica. Koncentracja przeniesiona została wtedy na
bardzo liczne i skuteczne
starty zarówno wychowanków, jak i podopiecznych
najlepszego klubu tenisowego województwa łódzkiego.
Piotrkowski nauczyciel i
trener zarazem zgromadził
w swym dorobku do tego
roku 16 medali mistrzostw
Polski nauczycieli. Jest w

nich 9 medali z singla, w
tym 2 złote, 5 srebrnych i
2 brązowe oraz 7 medali z
debla, w tym 5 złotych i 2
brązowe.
Tegoroczna reaktywacja
okazała się także skuteczna,
jeśli chodzi o powiększenie
dorobku medalowego. I
choć w singlu nie było medalowego miejsca, to za to
w deblu Wiesław Kozica w
parze z Ireneuszem Zior-

kiewiczem z Gdyni sięgnęli
po tytuł mistrzów Polski i
złote medale. W półfinale
para Wiesław Kozica – Ireneusz Ziorkiewicz pokonała
łatwo 6/0,6/0 ubiegłorocznego mistrza i wicemistrza
singla Dariusza Osickiego
Połczyn Zdrój i Roberta
Zochniaka Gdańsk oraz w
finale 6/2,6/2 tegorocznego
wicemistrza singla Tomasza
Cejera Opalenie i Roberta
Budnika Gdańsk. 900 kilometrowa podróż okazała się
jednak udana i skuteczna.
W singlu rozgrywki toczyły się najpierw w grupach. Wiesław Kozica trafił
niestety do bardzo silnej i
wyrównanej grupy A. Tam
uległ w pierwszym meczu
ubiegłorocznemu mistrzowi Polski Dariuszowi Osickiemu z Połczyna Zdroju
6/7(5),6/7(5)!!! W drugim
także uległ 2/6,2/6 późniejszemu wicemistrzowi - Tomaszowi Cejerowi Opalenie,
w trzecim przegrał 3/6,4/6
z późniejszym mistrzem
Krzysztofem Zasławskim z
Legnicy. W ostatnim pokonał 7/5,6/3 Jacka Bogacza
ze Świdwina. Do półfinałów wychodziło po dwóch
zawodników z najlepszym
bilansem zwycięstw.
Złoto w grze podwójnej, to 17 medal mistrzostw
Polski nauczycieli dla piotrkowskiego nauczyciela z SP
nr 12. Za rok mistrzostwa
także odbędą się w tym
wspaniałym uzdrowiskowym kurorcie. Wiesław Kozica już został na nie zaproszony i nie zamierza wracać
bez medalu.
W

Tomaszów Mazowiecki

Przerwy na basenach
Miłośników pływania w Tomaszowie Mazowieckim
czekają w najbliższym czasie utrudnienia. W lipcu
i sierpniu baseny będą okresowo nieczynne z powodu przerw technologicznych.
Jak informuje tomaszowski magistrat, pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w
Tomaszowie Mazowieckim
będzie nieczynna w dniach:
15.07.2013 r. – 02.08.2013
r. Natomiast przerwa technologiczna na basenie przy
Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie
Mazowieckim
zaplanowana jest w okresie
05.08 – 25.08.2013 r.
Ponadto na basenie przy

Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
w dniach 01 – 12.07.2013 r.

w godz. 8:00 – 14:00 odbywać się będą zajęcia tylko
ze zorganizowanymi grupami kolonijnymi. W pozostałych godzinach basen
będzie czynny bez zmian.
W
MAT
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Warto zobaczyć
Zgoda na szczęście World War Z
Warto przeczytać

Zaczytałam się bez reszty, a czas się dla mnie zatrzymał. Zgoda na szczęście
jest dla mnie jak wieczorny spacer po plaży – koi nerwy i uświadamia jak wiele piękna i dobra jest wokół. Marta Żmuda-Trzebiatowska

Matka natura to seryjny morderca. Najlepszy ze wszystkich. Ale jak wszyscy
seryjni mordercy, pragnie dać się złapać, bo przecież szkoda byłoby, gdyby
nikt nie usłyszał o zbrodni doskonałej…

Bliski mojemu sercu
świat miłości i dobra. Jestem
oczarowana.
Magdalena
Różczka 170 000 sprzedanych egzemplarzy Alibi na
szczęście i Kroku do szczęścia ! Ta historia czekała na
Ciebie. Rozkoszuj się nią
i zapomnij o całym świecie. Hania już wie, że chce
dzielić życie z Mikołajem.
Uwielbia, gdy ukochany budzi ją czułymi pocałunkami
i śniadaniem podanym do
łóżka. Ale na ich drodze
wciąż pojawia się wiele
przeciwności. Dramatyczne
sytuacje dotykają także ich
najbliższych. Na szczęście
wokół nie brak tych, którzy
gotowi są ich wesprzeć, jak
ciotka Anna – pełna energii,
a przy tym jakże troskliwa
i wyrozumiała. Z pomocą
spieszy także nadzwyczajna
w swej dobroci pani Irenka,

W pewien zwykły
dzień Gerry Lane (Brad
Pitt) i jego rodzina tkwią
w gigantycznym, porannym korku. Były pracownik ONZ czuje, że coś jest
nie tak – za dużo policji,
za wielki chaos, coś wisi
w powietrzu. Nagle ludzie
w tłumie zaczynają się nawzajem atakować. Śmiertelny wirus, wywołujący
agresję,
rozprzestrzenia
się błyskawicznie, zmieniając normalnych ludzi w
monstra. Pandemia powoli
ogarnia cały świat.

która tym razem
odegra wyjątkową
rolę. Czy Dominika odnajdzie się w
roli żony i matki?
Czy Hania odważy się wyjawić jej
długo skrywaną
prawdę, która całkowicie odmieni
ich życie? Czy
Mikołaj wreszcie
usłyszy „i że cię
nie opuszczę…”
? Choć los wciąż
nas zaskakuje, to
tylko od nas zależy, czy pozwolimy szczęściu zagościć pod naszym dachem.
Anna Ficner – Ogonowska
jest nauczycielką, mężatką
i mamą dwójki dzieci. Jej
pierwszą powieść Alibi na
szczęście mąż wysłał potajemnie do wydawnictwa.

Piana dni
Powieść Viana zaskakuje nie tylko absurdem i
isurrealizmem. Najdziwniejsze jest to, że – mimo
całego purenonsensowego
sztafażu, kpiarskiej energii, niezwykłej lekkości i
anarchistycznej swobody
– Piana dni jest właściwie
melodramatem, stworzo-

nym przez pisarza, którego
trudno byłoby podejrzewać o podobne zamiary.
Colin
jest
wynalazcą,
twórcą „pianoktajlu” – połączenia instrumentu muzycznego i maszyny do
przygotowywania koktajli.
Inny bohater powieści zajmuje się głównie trwonie-

Księgarnia

Książka
błyskawicznie
podbiła wszystkie czytelniczek i trafiła na wszystkie
list bestsellerów. Podobnie
entuzjastycznie przyjęta została druga książka autorki
¬Krok do szczęścia.
W
niem pieniędzy na rękopisy i
pamiątki po swoim idolu Jeanie-Solu Partrze (ewentualnie jego partnerce – księżnej de Bovouard). Z kolei
służący Colina jest chlubą
swojej rodziny, której wielu
innych członków stoczyło
się w godny pożałowania
sposób – zostali absolwentami filozofii lub, o zgrozo,
profesorami matematyki.

W

poleca:

1. Iglaki w Ogrodzie
2. Leki z Bożej Apteki
3. Cel

Patrick Bishop

4. I boję się snów

Wanda Połtawska

5. Wizję i proroctwa

bł. Anny Katarzyny Emmerich

6. Uwarzałem Że

Rafał Ziemkiewicz

7. Kuracja życia metodą dr Clark

Hulda Clark

8. Lecznicze nalewki

Andrzej Sarwa

9. Droga do Różan

Bogna Ziembicka

10. Jeden fałszywy ruch

Harlan Coben

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

By ratować rodzinę,
Lane angażuje się w dochodzenie, by wyjaśnić
pochodzenie wirusa i znaleźć remedium. Okazuje
się jednak, że lekarstwo
może być groźniejsze od
samej choroby.

W

Warto posłuchać
Long Way Down
Tom Odell to 21-letni debiutant z Wielkiej Brytanii, którego na Wyspach
okrzyknięto sensacją i objawieniem muzycznym. W październiku 2012r.
ukazała się jego EP-ka - “Songs From Another Love”, która przyniosła mu
nominację i nagrodę BRIT Awards 2013 w kategorii Critics’ Choice Award.
Radio BBC umieściło go w swoim plebiscycie – “BBC Sound of 2013“ (artyści, w których pokładane są największe nadzieje), a stacja MTV ogłosiła go artystą nadchodzącego roku w konkursie “Brand New For 2013“.
Jego debiutancki album studyjny - „Long
Way Down” ukaże się w
wersji podstawowej i deluxe (z 5 dodatkowymi
utworami). Promuje go
ballada „Another Love”
oraz utwór “Hold Me”.
Pomimo młodego wieku,
Tom Odell komponuje bardzo dojrzałe teksty, w których wyjątkowo celnie i
dosłownie obrazuje swoje
odczucia. Jak sam podkreśla, czerpie i uczy się od
najlepszych - Davida Bo-

wiego, Arctic
Rufusa
Wainwrighta czy
Eltona
Johna.
Charakterystyczne
d ź więki
for tepianu i ciemny wokal
artysty
tworzą
klimat całej płyty i
pot ęg ują

Monkeys,

emocje zawarte w tekstach.
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Porady

W

Zupy
również na lato

Gotuj z nami

Zupy kojarzą się nam przede wszystkim z talerzem gorącego rosołu czy pomidorowej. Latem jednak
tłuste zupy z powodzeniem możemy zastąpić orzeźwiającym chłodnikiem czy lekką zupą owocową.

Bez zupy trudno wyobrazić sobie tradycyjny
polski obiad. Kuchnia polska zna niezliczone ilości
rodzajów i smaków zup.
Wcześniej jednak zupy były
posądzane o powodowanie
nadwagi. Nie zawsze jednak musimy przygotowywać tłuste zupy na mięsie.
W naszym menu powinny
się znaleźć głównie zupy
warzywne. Takie danie jest
bogatym źródłem witamin,
składników mineralnych i
błonnika.
Coraz szybszy tryb ży-

cia zmusza nas często do
poszukiwania
prostych
rozwiązań także w kuchni.
Często sięgamy w takich
przypadkach po zupy w
proszku. Chociaż wygodne
i szybkie w przygotowaniu
są one jednak mało wartościowe. Mają mnóstwo konserwantów i polepszaczy
smaku, a znajdujące się w
nich suszone warzywa są
prawie całkowicie pozbawione składników mineralnych. Często jednak niemal
w tym samym czasie możemy przygotować smaczną

domową zupę bez konserwantów.
Latem tradycyjna kuchnia polska proponuje chłodniki i lekkie zupy owocowe.
Takie zupy to pożywne dania,
które mogą stanowić już cały
obiad. Orzeźwiający charakter chłodników przesądza o
tym, że najczęściej sięgamy
po nie w upalne dni. Główne
składniki takich zup to warzywa, owoce, kefir, maślanka, zsiadłe mleko czy jogurt
naturalny. Takie składniki
przesądzają o tym, że taka
zupa to samo zdrowie, gdyż

OGŁOSZENIA
•Banery, szyldy od 45
zł/m2.
www.drukarnia
-wam.pl
•Do wynajęcia magazyny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże powierzchnie.
Tel. 502 814 323
•

Kostka

bru-

ZATRUDNIĘ
pracownika
biurowego z biegłą
znajomością języka
czeskiego. Wysokie
wynagrodzenie.
Tel. 607-301-440

kowa,
renowacja
5 zł/m2.. Tel. 886 338 458
w godz. 10-18.
•Poszukuję makijażystki do współpracy MLM tel.
607 149 739.

Kamieniarstwo budow•Sprzedam
lane:
schody,opryskiwacz
kominki,
sadowy
WULKANelewa400
blaty, parapety,
nowy!
tel.
507
075404
cje. strona internetowa:
www.raf-stone.pl,
tel.
696007520

•Strony
internetowe,
profile
społecznościowe,
kampanie
internetowe.
Krótkie terminy. www.drukarnia-wam.pl

Sprzedam dom kilkuletni
o współczynniku k=0,19.
2 odrębne mieszkania.
Działka 980 m2, Internet. Do
15 km dużo zakładów pracy,
2 przedszkola, podstawówka, gimnazjum, przychodnia. Do trasy katowickiej 500
m. Warszawa 37 km. Radziejowice tel. (46) 857 70 56,
512 030 301

•Firma kosmetyczna poszukuje osób do pracy. Piotr
-ków Tryb. i okolice. Tel.
505 941 176.

Zapraszamy do korzystania z serwisu ogłoszeniowego na:
www.gazeta-wiesci.pl

www.gazeta-wiesci.pl

walory zdrowotne warzyw
i owoców są powszechnie
znane a produkty pochodzenia mlecznego mają również
mnóstwo wartości odżywczych. Kefir zawiera bakterie kwasu mlekowego, które
poprawiają trawienie. Wapń
zawarty w kefirze zapewnia
zdrowe zęby i kości, a witaminy z grupy B wzmacniają układ nerwowy w czasie
stresu i napięcia. Regularne
picie kefiru wzmacnia i stabilizuje florę jelitową i jeśli
nasza dieta jest przy tym
zbilansowana, wydłuża się
długość naszego życia. Jogurt powstaje z mleka przez
dodanie kultur bakterii. Regularne spożywanie jogurtu
ma korzystny wpływ na florę
jelitową i w ten sposób zapobiega zaburzeniom żołądkowo-jelitowym. Maślanka jest
produktem ubocznym otrzymywanym przy produkcji
masła z mleka. Maślanka jest
bogata w lecytynę, witaminy
z grupy B i sole wapnia. Witaminy z grupy B sprzyjają
utrzymaniu zdrowej skóry,
wapń ma kluczowe znaczenie w metabolizmie kości i
zębów. Picie maślanki zwalcza stres i zmęczenie.
Latem świetnym pomysłem są zupy owocowe. Możemy je zrobić z dowolnych
owoców. W wersji tradycyjnej
przygotowuje się je z obgotowanych owoców, przede
wszystkim truskawek, malin,
porzeczek, jagód, poziomek,
agrestu lub wiśni. Na zupy
owocowe nadają się także
kompoty i mrożonki. Najlepszy smak uzyskamy mieszając
kilka rodzajów owoców. Do
zup owocowych można dodać
słodkie grzanki, biszkopty, sucharki, makaron lub groszek
ptysiowy. Świetnie się sprawdzą też chłodniki ze zmiksowanych na surowo owoców.
Sezon na owoce i warzywa w pełni, więc warto wykorzystać ten czas na zupy
owocowe czy chłodniki we
wszelkich możliwych werW
sjach.
IK

Chłodnik
z botwinki
Danie dla 6-8 osób

Potrzebne składniki:
• 1l zsiadłego mleka lub kefiru
• szklanka kwaśnej śmietany
• pęczek świeżej botwinki
• 2 kopiaste łyżki posiekanego koperku
• świeży ogórek
• 2 jajka ugotowane na twardo
• cukier
• sól
• kwasek cytrynowy lub sok z cytryny
• biały pieprz

Sposób przygotowania:

Dokładnie oczyszczoną, wymytą botwinkę kroimy w niewielkie kawałki, zalewamy gorącą wodą
z dodatkiem cukru i kwasku cytrynowego, gotujemy pod przykryciem (w niewielkiej ilości wody),
aż będzie miękka. Odstawiamy do wychłodzenia.
Zsiadłe mleko lub kefir ubijamy ze śmietaną. Do
spienionych składników dodajemy koperek, rozdrobniony ogórek oraz zimną botwinkę wraz z
wodą, w której się gotowała. Lekko mieszamy i doprawiamy do smaku. Na talerzach rozkładamy połówki ugotowanych jajek, zalewamy chłodnikiem i
od razu podajemy.
Smacznego!
REKLAMA
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Komitet Organizacyjny do Organizacji Pierwszych
Juwenaliów Tomaszowskich z/s ul. Konstytucji 3 Maja
65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
na podstawie pozwolenia SOO.5311.3.2013
z dnia 20.06.2013 r. wydanego
przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego

Przeprowadził zbiórkę publiczną
na terenie powiatu tomaszowskiego
w dniach 20-22.06.2013 r.
Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie:
696,06 zł (słownie sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych
i 6 groszy)
- z puszek kwestorskich: 96,06 zł
- ze sprzedaży cegiełek: 600,00 zł
Koszty organizacji zbiórki:
- wydruk cegiełek: 16,00 zł
- koszt obowiązkowego ogłoszenia w prasie: 20,00 zł
- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: 82,00 zł
- koszt zbiórki wyniósł 118,00 zł, co stanowi 17% zebranej kwoty. Dochód ze zbiórki wyniósł: 578,06 zł.
Zebrane środki postanowiono przeznaczyć jako dopłatę do wynagrodzenia dla zespołów występujących na
Juwenaliach. Organizacją zbiórki zajeli się studenci Filii
Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
oraz wolontariusze, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.
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Większa Fabia czy mniejsza Octavia?
Test: Skoda Rapid 1.6 TDI 105 KM
Rapid jest samochodem z pogranicza segmentu aut małych i kompaktowych.
Mają decydować się na niego osoby/firmy, dla których Fabia jest za mała, a
Octavia za droga. Czy nowy model dobrze wypełnia lukę?
Skoda stworzyła Rapida, by wypełnić lukę pomiędzy małą Fabią a dużą Octavią. Przy okazji chodziło o to, by móc w końcu wycofać ze sprzedaży wysłużoną, acz nadal popularną Octavię I generacji, nazywaną od premiery ,,Dwójki”
- Tour.
Skutek był łatwy do szym Fabii niż lepszej pod mamy do czynienia z poprzewidzenia - część klien- każdym względem Octavii.
dobnym układem zegarów,
tów, której nie stać na nową
przycisków, schowków, etc.
Octavię III po prostu kupiła
Wygląd a’la nowa Oc- Stylistycznie wygląd wnęinne auto, a model zanoto- tavia
trza Skody nigdy nie powalał
wał w czerwcu ponad 40%
Rapid
zadebiutował na kolana i tak też pozostało.
spadek sprzedaży (rok do wcześniej niż nowa Octa- Zaletą jest natomiast rozroku). Część z tych staty- via III, więc teoretycznie sądne rozmieszczenie przystycznych 40% nabywców można by powiedzieć, że cisków, dzięki czemu bez
Octavii zdecydowała się na to drugie auto nawiązuje problemu można dotrzeć do
wybór nowości w gamie wyglądem do pierwszego. każdej funkcji samochodu.
Nie oszukujmy się jednak,
czeskiej marki - Rapida.
Silnik 1.6 TDI 105 KM
Technicznie bliżej Fabii Octavia jest bestsellerem i
Samochodami z silni-

oszczędny i dość kulturalny.
1.6 TDI, choć jest konstrukcją wywodzącą się z legen-

obrotowego. Spalił ok. 6 l
paliwa na 100 km, co jest
dobrym wynikiem. Mam
jednak wrażenie, że całościowo diesle konkurencji,
np. koreański 1.6 CRDI czy
francuski 1.6 HDI wypadają
w porównaniu lepiej. Szkoda, że w gamie Rapida nie
ma dwulitrowych silników
wysokoprężnych - kto chce,
znajdzie je w gamie Octavii.
Co będzie dalej z Rapidem?
Skoda Rapid to ciekawy
samochód, który być może
rzeczywiście wypełnia lukę
pomiędzy Fabią a Octavią. Problem w tym, że jak
dotąd Polakom nie bardzo
istnienie tej luki przeszkadzało. Na sukces sprzeda-

REKLAMA

Skoda chciałaby, żeby
klienci traktowali Rapida
jako pomniejszoną wersję
Octavii. Nie jest to jednak
precyzyjne określenie. Rapid powstał na płycie podłogowej od VW Polo - tak
jak Fabia i to z Fabią łączy
go więcej rozwiązań technologicznych. Nowość Skody
przez cały okres testu przypominała mi raczej jazdę
Fabią sedan niż Octavią
(dostępną tylko w wersji liftback). Bardzo podobna praca
układu zawieszenia, średnio
czuły układ kierowniczy,
niemal tak samo działający
układ hamulcowy i podobny - średni komfort jazdy po
nierównościach sugerowały
mi, że Rapid jest autem bliż-

to ona pełni najważniejszą
rolę w gamie Skody. Projektanci poświęcili na nią
więcej czasu, a Rapid niejako przy okazji, otrzymał
podobną sylwetkę. Podobną
- tzn. nowoczesną, masywną, potrafiącą przyciągać
wzrok na ulicy - coś dotąd
niespotykanego w przypadku samochodów Skody.
Design na zewnątrz jest
przełomem
stylistycznym
w historii czeskiej marki (a
może całego koncernu VW?).
Wewnątrz za to mamy do
czynienia tylko z niewielkimi zmianami. Nie będę kusił
się o wskazanie czy Rapid
w środku przypomina bardziej Fabię czy Octavię. We
wszystkich
przypadkach

kiem 1.6 TDI jeździłem
już wielokrotnie. Nie spodziewałem się więc żadnej
niespodzianki. Rzeczywiście takowej nie było. Nadal
moim faworytem w gamie
diesli Skody pozostaje 2.0
TDI 110 KM - a więc silnik niewysilony, spokojny,

REKLAMA

darnego 1.9 TDI, na podobną sławę nie zasługuje. Jego
kultura pracy nie jest wysoka - zarówno na biegu jałowym, jak i przy wyższych
prędkościach obrotowych.
Nie jest też zbyt dynamiczny, mimo niskiego progu
maksymalnego momentu

żowy Fabii Rapid nie ma co
liczyć, przede wszystkim
dlatego, że jest drogi. Ceny
diesla startują od ponad 60
tys. Słabo wyposażona wersja z wolnossącą jednostką
benzynową kosztuje ok. 48
tys. Octavia jest droższa od
Rapida, ale w moim odczuciu dużo lepsza. A przecież
jest jeszcze całe grono konkurencyjnych samochodów
innych marek. Skoda jest
na polskim rynku gigantem
flotowym. Podejrzewam, że
to właśnie za sprawą firm
większość Rapidów wyjedzie na nasze ulice.
Witold Hańczka
W
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Kryminalne

Bełchatów

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Krótka radość
złodziei

Usłyszała zarzut
usiłowania zabójstwa

Wpadka
włamywacza

Bełchatowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy tylko dwa dni cieszyli się skradzionym oplem.
29 czerwca 2013 roku
z niestrzeżonego parkingu osiedlowego przy ulicy
Słowackiego w Bełchatowie
skradziono opla astrę. Policjanci, którzy zajmowali się
tą sprawą, już 1 lipca zatrzymali dwóch podejrzanych
w wieku 49 i 34 lata. Funkcjonariusze odzyskali też
skradzionego opla. Okazało

się ponadto, że kierujący
nim 34-latek miał w chwili
zatrzymania 1,28 promila alkoholu w organizmie.
Przestępstwo kradzieży zagrożone jest pięcioletnią
karą pozbawienia wolności.
34-latek usłyszy ponadto
zarzut kierowania w stanie
nietrzeźwości.
W
IK

Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie kobieta,
która ugodziła nożem koleżankę.
W nocy 28 czerwca 2013 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na klatce schodowej w jednej z
kamienic przy ulicy Sulejowskiej leży w kałuży krwi kobieta. Skierowani na miejsce policjanci znaleźli zakrwawioną
61-latkę. Podczas prowadzenia czynności policjanci zauważyli schodzącą z drugiego piętra lokatorkę, która trzymała za
plecami nóż. Kobieta była agresywna i nie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Śledczy ustalili, że kobiety spożywały
razem alkohol, kiedy w pewnym momencie 59-latka zadała
swojej znajomej cios nożem w klatkę piersiową. Sprawczyni
została zatrzymana do wyjaśnienia. Kobieta usłyszała zarzut
usiłowania zabójstwa. Grozi jej kara 25 lat więzienia lub dożywocie. Sąd zdecydował też o trzymiesięcznym areszcie dla
podejrzanej.
W
MAT

Skierniewice

Złodziej żądał
znaleźnego
Radomsko

Chłopiec
wypadł z okna
W Radomsku z pierwszego piętra wypadł 4,5-letni
chłopiec.
2 lipca 2013 roku w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej z okna
w bloku mieszkalnym z pierwszego piętra wypadł 4,5-letni
chłopiec. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że w czasie, gdy
26-letnia matka chłopca przebywała w kuchni, dziecko bawiło
się w pokoju. Chłopiec prawdopodobnie wszedł po meblach na
parapet, otworzył okno i wypadł. Z podejrzeniem złamania nogi
i biodra został zabrany do szpitala. Matka dziecka w chwili zdarzenia była trzeźwa, ojciec był w pracy. Wszystko wskazuje na to,
że był to nieszczęśliwy wypadek. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
W IK

REKLAMA

1 lipca 2013 roku złodziej włamał się do jednego
z domów w Stanisławowie
Lipskim. Okradł mieszkającego samotnie 54-letniego mężczyznę, zabierając
4900 złotych i pozostawiając pokrzywdzonemu na
stole jedynie 100 złotowy
banknot.
Powiadomieni
policjanci
zabezpieczyli
ślady pozostawione przez
sprawcę na miejscu przestępstwa. Do poszukiwań
użyto psa tropiącego. Policjanci dotarli na teren
sąsiedniej gminy Żelechlinek, gdzie zamieszkuje
36-letni mężczyzna. Podczas przeszukania, ujawniono u niego 3800 złotych

oraz portfel należący do
pokrzywdzonego. Podejrzewany zdążył przez kilka
godzin wydać 1100 złotych. Jak ustalili policjanci oprócz włamywacza ze
sprawą mają jeszcze związek trzej jego znajomi, którzy przyjęli pieniądze wiedząc, że mogą pochodzić z
przestępstwa. Wspólnicy
już usłyszeli zarzuty paserstwa, za co grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności.
Głównemu sprawcy, który był w przeszłości notowany, grozi za kradzież z
włamaniem kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
W
IK

Rawa Mazowiecka

Zatrzymano mężczyznę, który najpierw zabrał dokumenty osobiste a następnie zażądał za ich zwrot
tzw. znaleźne.
23 czerwca 2013 roku
pod chwilową nieobecność
właścicielki posesji sprawca
wszedł na jej teren i wyjął
z torebki pozostawionej na
stole przed domem dokumenty osobiste, karty płatnicze i prawo jazdy. Kilka
godzin później z kobietą
skontaktował się mężczyzna, który zażądał od niej
tzw. „znaleźne” za zwrot
dokumentów. Do transakcji doszło następnego dnia.
33-letnia mieszkanka Skierniewic za odzyskanie dokumenty zapłaciła mężczyźnie
30 złotych. Pomimo szyb-

Policjanci zatrzymali złodzieja, który włamał się do
domu jednorodzinnego, skąd skradł 4900 złotych.

kiego zakończenia sprawy,
policjanci, którzy zostali
wcześniej powiadomieni o
kradzieży, mieli wątpliwości
co do osoby, która je rzekomo odnalazła. 28-letni mieszaniec Skierniewic został
przez nich zatrzymany. Ich
przypuszczenia, że może być
sprawcą przestępstwa potwierdziły się. Mężczyzna,
który był już notowany za
podobne przestępstwa, usłyszał zarzut oszustwa. Grozi
mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.
W
MAT

Sprawca pobicia
zatrzymany
Zatrzymano jednego ze sprawców pobicia. Trwają
poszukiwania pozostałych.
30 czerwca 2013 roku
dyżurny rawskiej policji
został powiadomiony, że
na pl. Wyzwolenia grupa
mężczyzn bije i kopie leżącego. Na miejscu policjanci zastali 45-letniego pokrzywdzonego mieszkańca
Rawy, który miał ogólne
potłuczenia.
Policjanci
ustalili rysopisy sprawców
i rozpoczęli poszukiwania.
W chwilę po zdarzeniu
funkcjonariusze namierzy-

li i zatrzymali jednego ze
sprawców. Okazał się nim
31-letni mieszkaniec gminy Biała Rawska. W chwili
zatrzymania miał niemal
3 promile alkoholu w organizmie. Przyznał się do
pobicia. Policjanci ustalają
pozostałych sprawców. Za
udział w bójce lub pobiciu
grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
W

Jesteś
świadkiem przestępstwa?
Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

MAT
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Lew 23.07 – 23.08
Lwy wykażą się pomysłowością i niebywałą intuicją. Wasz
wdzięk oraz poczucie humoru pomogą
wyjść z wielu kłopotliwych
sytuacji. W pracy zapowiada się bardzo dobry okres.
Nawiążecie wiele kontaktów, które zaprocentują
w niedalekiej przyszłości.
Panna 24.08 – 23.09
Nie wszystkie
sprawy mogą potoczyć się tak, jak
tego sobie życzysz.
Jeśli wybierasz się w najbliższym czasie w podróż,
to dobrze się do niej przygotuj i wszystko dokładnie
zaplanuj.
Waga 24.09-23.10
komediowy
żart
wartka
w filmie

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Rak 22.06 – 22.07
Raki
staną
przed trudnym wyborem życiowym.
Nie podejmujcie jednak pochopnych decyzji. Na szczęście jak zawsze będziecie
mogli liczyć na pomoc rodziny i bliskich wam osób.
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W połowie lipca otrzymasz
ważną wiadomość.
Koziorożec 22.12 – 20.01

Wagi powinny
zachować większy
umiar w swoim
postępowaniu. Wystrzegajcie się rozrzutności,
bo nie wyjdzie wam to na
dobre. Spędzanie wolnego
czasu z partnerem życiowym ukoi wasze skołatane
nerwy i dostarczy wielu pozytywnych wrażeń.

D z i ę ki
korzystnemu układowi planet, w końcu zaczniesz
wychodzić na prostą. Po
gorączkowym okresie w
pracy szykuje się przypływ
gotówki i chwila oddechu.
W życiu osobistym mogą
wystąpić drobne nieporozumienia z partnerem.

Skorpion 24.10 – 22.11
Za
sprawą
pozytywnego
wpływu Gwiazd
poczujecie przypływ sił witalnych i energii. W pracy
wykażecie się refleksem i
dużo większą wydajnością
niż zazwyczaj. Pomyślcie o
zmianie diety na mniej ciężkostrawną. Wskazany ruch
na świeżym powietrzu.

Wodnik 21.01 – 19.02
W
najbliższym
czasie poznasz osobę,
która zawróci ci
w głowie. Może to być coś
więcej niż przelotny romans. W pracy nie zanosi
się na większe zmiany i
dodatkowe zlecenia. Wykorzystaj wolny czas na poprawę swojej kondycji poprzez
aktywny wypoczynek.

Strzelec 23.11 – 21.12
Jeśli planujesz
urlop w najbliższym okresie, to
koniecznie pozamykaj stare
sprawy, bo mogą popsuć ci
wypoczynek. Uważaj podczas kierowania samochodem. Będziesz teraz trochę
w gorszej formie fizycznej.

Ryby 20.02 – 20.03
Pomyśl
o
dłuższym
urlopie, na który w
pełni
zasłużyłeś.
Będziesz teraz w bardzo dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej. Uda ci się załatwić wszystkie sprawy

schorze- Pazura hindu- ... Bło- wypronie dróg dla przychowiak, stowana
scy
kobieta- lub zgarżółciojaciół
asceci
polityk
wych
biona
duże
miasto
nad
Irtyszem

urzędowe. Nie odkładaj niczego na później.
Baran 21.03 – 20.04
Nadarzy
się
okazja, dzięki której będziesz mógł
wykazać się swoimi umiejętnościami. Niewykluczone, że przełożony doceni to
premią lub awansem. Powinieneś bardziej zrozumieć
potrzeby partnera.
Byk 21.04 – 20.05
Ostatnio pewne sprawy szły ci
jak po grudzie. Ale
nie przejmuj się zbytnio
porażkami, bo za moment
sytuacja przybierze zupełnie inny obrót. W weekend
spędzisz miło czas z przyjaciółmi, którzy zarażą cię
optymizmem i pozwolą zapomnieć o problemach.
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Humor
Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na
krześle nauczyciela. Już miał siadać, kiedy ja odsunąłem
krzesło...

☺

☺

Facet cierpiał na bezsenność. Poszedł więc do lekarza, jak mu doradził kolega.
Spotykają się po paru dniach:
- Hej, i co Ci zalecił lekarz?
- Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem.
- I co, pomaga?
- Pewnie, wczoraj kładłem się osiem razy.

Kirstie,
grała w
"I kto to
mówi"

Wieści
azeta Regionalna

2

3

☺

wypruwane wartość
wnetrz˛
towaru
ności

5

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Z a p ow i a da
się
dobry czas na podejmowanie strategicznych decyzji. Uda ci się rozwiązać
większość
problemów.
W kontaktach z innymi
ludźmi powinieneś być bardziej krytyczny w stosunku
do siebie.
W
Wróżka Amanda

goracy
˛
wiatr pustynny

ozdobny
trawnik

SUDOKU

☺
Wydawca:
PW WAM
Wojciech Adam Michalak - redaktor naczelny,
Justyna Pająk - sekretarz redakcji,
Ryszard Ogonowski,Izabela Kowalska,
Tomasz Szymański, Zbigniew Wąsik
Bartosz Michalak - redaktor techniczny.
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Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem i mówi
do męża.
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te włosy
takie jakieś nijakie... Zbrzydłam. Powiedz mi, kochanie,
coś miłego!
- Wzrok masz dalej dobry!

☺

☺

☺

Rozmawiają dwaj bankowcy:
- Wiesz, przez ten kryzys, to nie mogę spać, wiercę
się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć.
- A ja śpię jak niemowlę...
- No co Ty, naprawdę?! Jak to, jak niemowlę?!
- No po prostu, całą noc ryczę, a nad ranem robię w
gacie...
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