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Piotrków
Trybunalski

Znamy i słuchamy
Ćwierćwiecze
naszych klientów Fly
samorządu terytorialnego
Fest 2015

„Przyjdziesz,
zobaczysz, odlecisz” to hasło trzeciej edycji Fly
Fest. Tegoroczny festiwal lotniczy odbędzie
się w weekend 4-5 lipca
na piotrkowskim lotnisku.
Str. 2.

18.06.2015 r. w Bełchatowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytutu
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szerzej str. 9.

Z Kamilą Gut, nową dyrektorką oddziału Banku
Zachodniego WBK w Rawie Mazowieckiej rozmawiamy o powodach, dla których zdecydowała się
na przejście do Rawy Mazowieckiej oraz o jej spojrzeniu na funkcjonowanie banku. Szerzej str. 10.

Piotrków Trybunalski

Wypadek na DK 12

Łódź

Handlowali
papierosami bez akcyzy
REKLAMA
Szerzej str. 14.

REKLAMA

Na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Korytnica zderzyły się tir, bus i karetka pogotowia.
Szerzej str. 14.

W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe,
obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki,
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45

Małżeństwo z Rawy Mazowieckiej padło ofiarą
oszustów, którzy przywłaszczyli sobie 3500
zł.
Str .3.

Instytut
Samorządności
w Łodzi

Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami
(przeniesionego ze sklepu Jutrzenka).

tel. 501 242 798
www.kanadyjski.com

Uwaga
na oszustów!

Łódź

Dewocjonalia

Energooszczędne
domy
kanadyjskie
w trzy miesiące

Rawa
Mazowiecka

1989 r.

Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji poinformował,
że w Łodzi powstanie
Instytut Samorządności.
Str. 4.

Skierniewice

Złapani
na gorącym
uczynku
Skierniewiccy policjanci złapali na gorącym
uczynku dwóch mężczyzn, którzy kradli
przewody ze studzienek kanalizacyjnych.
Str. 14.
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Bezpłatna
komunikacja miejska

Od 1 lipca bełchatowianie będą mogli bezpłatnie jeździć „emzetkami”.

Przypomnijmy,
że
o propozycji zniesienia
opłat za przejazdy autobusami miejskimi mówiło
się już jesienią ubiegłego
roku. Taki postulat zgłosiła ubiegająca się o urząd
prezydenta Mariola Czechowska. Na majowej sesji Rada Miasta przyjęła
uchwałę, zgodnie z którą
bezpłatna
komunikacja
MZK w Bełchatowie za-

cznie obowiązywać od 1
lipca.
- Analizowałam sytuację
na naszych drogach, miejskie ulice są zatłoczone –
mówi Prezydent Czechowska. - Inicjatywa, z którą
występujemy, ma na celu
przekonanie bełchatowian
do aktywniejszego korzystania z komunikacji miejskiej. Jeśli uda się namówić
mieszkańców, by w miejsce

własnych aut choć częściowo wybierali autobusy, to
cel zostanie osiągnięty. Odkorkujemy ulice, zmniejszymy ruch, a i efekt ekologiczny również ma tu znaczenie
– dodaje Pani Prezydent.
W tej chwili w MZK
trwają prace nad uatrakcyjnieniem siatki połączeń, aby
trasy i godziny przejazdów
dostosować do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Czytaj on-line!

W

www.gazeta-wiesci.pl

Piotrków Trybunalski

Fly Fest 2015

„Przyjdziesz, zobaczysz, odlecisz” to hasło trzeciej edycji Fly Fest. Tegoroczny festiwal lotniczy odbędzie się w weekend 4-5 lipca na piotrkowskim lotnisku.

Myśliwce F-16 Fighting
Falcon z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
oraz loty akrobatyczne
w wykonaniu Artura Kielaka będą głównymi atrakcjami tegorocznego święta
lotnictwa w Piotrkowie Trybunalskim. Festiwal lotnictwa FLY FEST 2015, który
odbędzie się w weekend 4-5
lipca, organizowany jest już
po raz trzeci. W programie

REKLAMA

także pokazy śmigłowców
z 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej oraz mnóstwo
samolotów historycznych.
Festiwalowi towarzyszyć
będą: wystawa sprzętu lotniczego, loty widokowe, gry
i zabawy dla dzieci w ramach akcji „Smyki na start”,
wesołe miasteczko, pokazy grup rekonstrukcyjnych
m.in. Grupy Historycznej
Lotnictwa Polskiego, pokaz straży pożarnej, akcja

poboru krwi HDK i punkty
cateringowe. Muzykę do
latania zapewnią zespoły:
Rail, Be4, Fikcja. Festiwal
poprowadzi redaktor Tadeusz Sznuk.
Organizatorem
Festiwalu jest Aeroklub Ziemi
Piotrkowskiej. Wstęp na
festiwal bezpłatny. Więcej
informacji na aeroklubowym FB oraz stronie www.
flyfest.pl
GW

Przedsiębiorstwo Budowlane "Budirem"
Sosnowiec, ul. Kosynierów 34a
zatrudni:
- inżynierów budowy
- operatorów sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki
- pracowników ogólnobudowlanych
CV proszę przesyłać na adres e-mail: kadry@budirem.pl
tel: (32) 291-96-25, 512-024-155

REKLAMA

GONTY BITUMICZNE
BLACHODACHÓWKA
DACHÓWKA
RYNNY
TARCICA BUDOWLANA
AKCESORIA
USŁUGI DEKARSKIE
materiał + usługa

www.gazeta-wiesci.pl

8% VAT

www.mluksus.pl

DACHY
HURTOWNIA
PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

www.gazeta-wiesci.pl
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Tomaszów Mazowiecki

Rawa Mazowiecka

Uwaga
Szkolenie
z programu Płatnik na oszustów!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza klientów na bezpłatne szkolenie na temat zmian w Programie Płatnik
– wersja 10.01.001.

Małżeństwo z Rawy Mazowieckiej padło ofiarą oszustów, którzy przywłaszczyli sobie 3500 zł.
Małżeństwo z Rawy zo- mężczyzna i poinformował, mieszkańcom Rawy. Okastało oszukane pod jedną że zgubił pieniądze. Żeby zało się, że wraz z mężczyz placówek bankowych 16 stwierdzić, czy małżeństwo zną zniknęło 3500 zł.
Rawscy policjanci apeczerwca 2015 roku. - Kiedy nie ma właśnie jego pienięmałżeństwo w wieku 57 i dzy przekazali mu do prze- lują o rozwagę i ostrożność
59 lat wyszło z placówki po liczenia plik swoich bank- przy dysponowaniu swoją
wypłaceniu większej kwoty notów – informuje policja. gotówką. Nie należy pod
pieniędzy, podszedł do nich Po przeliczeniu pieniędzy, żadnym pozorem przekamężczyzna i pokazał zna- mężczyzna stwierdził, że zywać pieniędzy obcym
lezioną saszetkę. Po chwi- rzeczywiście to nie jego osobom.
li podszedł do nich drugi pieniądze i oddał zwitek

Piotrków Trybunalski

Spotkanie
z Piotrem Pustelnikiem
Program Płatnik, to
bezpłatny program, który
umożliwia płatnikom składek obsługę dokumentów
ubezpieczeniowych.
Podczas spotkania
zostaną omówione zmiany wynikające z przepisów
prawa oraz zmiany funk-

cjonalne programu Płatnik.
Szkolenie odbędzie się we
wtorek, 30 czerwca 2015
roku o godzinie 10:00, w
siedzibie tomaszowskiego
Oddziału ZUS, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
40/42, budynek A, III piętro,
sala konferencyjna.

Osoby zainteresowane
proszone są o telefoniczne
dokonywanie zgłoszeń pod
numerem telefonu: (44) 726
36 00 wew. 518, od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00 – 15:00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na spotkanie z himalaistą Piotrem Pustelnikiem, które odbędzie się 1 lipca 2015 r.
(środa) o godz. 17.30 w czytelni dla dorosłych MBP, ul. Jerozolimska 29.
Spotkanie realizowane
jest w ramach projektu „Bliżej natury – edukacja ekologiczna dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i Powiatu
Piotrkowskiego”, dofinansowanego z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ŚrodoFoto: Ralf Lotys

REKLAMA

Zapraszamy
do zapoznania się
z ofertą Domu Seniora Anders.
Oferujemy pobyty krótko- i długoterminowe.
Jesteśmy placówką o statusie DPS.
Współpracujemy z MOPS i GOPS.

wiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Piotr Pustelnik jako
trzeci z polskich himalaistów zdobył wszystkie 14
szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m. Dokonał
tego jako trzeci Polak w historii po Jerzym Kukuczce
i Krzysztofie Wielickim i

jako dwudziesty himalaista
na świecie. Piotr Pustelnik
jest twórcą projektu „Trzy
Korony”, czyli pomysłu na
zdobycie Korony Ziemi,
Koronki Ziemi (drugie co
do wysokości szczyty kontynentów) i Korony Himalajów i Karakorum.

REKLAMA
Startery
Doładowania
Ładowarki
do telefonów
Karty pamięci
Usługi ksero

Właściciele i Dyrekcja
Więcej informacji na naszej stronie
www.andersdomseniora.pl
Dom seniora ANDERS
Studzianki 19 d, 97-320 Wolbórz
Kontakt:
tel. 44 744 16 48, kom. 609 004 093

ZŁOTO I SREBRO, SKUP I SPRZEDAŻ

POD ZASTAW!

czynne

7dni
w tygodniu

Czynne codziennie 9.00 - 20.00

ZGIERZ ul. 1-go Maja 33/40 lok. 51

tel. 42 298 70 25; gg 45217962
zgierz@innex.pl

Zna
jdzie
sz
nas
rów
nież
na F
ace
boo
ku
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Powiatowe
lato
dla aktywnych

Przez lipiec i sierpień w Bełchatowie będzie można uczestniczyć m.in. w rajdach rowerowych, zajęciach nordic walking czy fitness.

Cykl wakacyjnych zajęć, których organizatorem
jest Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie i Powiatowe
Centrum Sportu, rozpocznie
28 czerwca VII Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking.
Biegać będzie można
również w wakacje – nie
tylko z instruktorem, ale
także z mistrzem Henrykiem Kępińskim. Znany,
bełchatowski maratończyk
i triatlonista, będzie gościem

jednych z zajęć dla biegaczy. Z kolei na biegowe
poranki w każdą niedzielę
zaprasza Klub Spartakus.
W programie „Powiatowego
lata dla aktywnych” znajdą się także zajęcia nordic
walking i fitness w wodzie.
W cykl aktywnego lata wpisują się także powiatowe
rajdy rowerowe ,,Rowerem
przez powiat” oraz nauka
gry w tenisa ziemnego.
W programie jest też coś dla
najmłodszych. ,,Kwitnące

wakacje”, ekologiczne zajęcia w Szkółce Leśnej ,,Borowiny” rozpoczną się 6 lipca.
Powiatowe lato zakończy
Ekologiczny Marsz Nordic
Walking, który odbędzie się
29 sierpnia. Dla najbardziej
aktywnych
uczestników
przewidziane są nagrody.
Regulamin i szczegółowe
informacje na stronie www.
powiat-belchatowski.pl oraz
www.pcs-belchatow.pl.

W

www.gazeta-wiesci.pl
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Instytut
Samorządności w Łodzi
Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji poinformował, że w Łodzi
powstanie Instytut Samorządności.
Instytucja zostanie powołania w związku z obchodami 25-lecia odrodzenia samorządu w Polsce.
W zamierzeniu ma być
to jednostka nawiązująca do organu, który istniał
w dwudziestoleciu międzywojennym. Co istotne, będzie jednostką budżetową,
która nadzorowana ma być
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Swoją działalność nowa
instytucja ma rozpocząć
w tym roku. Jej głównymi
zadaniami mają być m.in.
inicjatywy
legislacyjne,
ocena funkcjonowania samorządu
terytorialnego
na wszystkich szczeblach
oraz tworzenie przyjaznej
administracji. Ponadto powołanie nowej instytucji
ma znacznie przyczynić
się do usprawniania pracy
urzędów a także pomocy
prawnej. Dzięki jej istnieniu możliwe będzie również
skuteczne kształcenie pracowników administracji.
Zadowolenia z wyboru
Łodzi jako miasta, w którym Instytut Samorządno-

REKLAMA

ści będzie funkcjonował
nie kryła prezydent Łodzi,
Hanna Zdanowska. - To bardzo dobra wiadomość dla
naszego miasta. Wreszcie

REKLAMA

Łódź została dostrzeżona ze
swoim potencjałem, ze swoją dostępnością z każdego
miejsca w Polsce – podkreśliła prezydent.
DR

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Hotel Trybunalski,
ul. Grota Roweckiego 5
1.07 (śr) godz. 13.00-20.00
2.07 (czw) godz. 9.30-16.30

W
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Zgierz

Piwniczny złodziej

Policja zatrzymała 19-latka, który włamał się do piwnicy. Złodziej tłumaczył, że robił w niej porządki.
20 czerwca policjanci
otrzymali zgłoszenie o podejrzanych osobach kręcących się w pobliżu zaparkowanych samochodów na ul.
Dąbrowskiego w Zgierzu.
Na miejscu, funkcjonariusze
zauważyli młodego mężczyznę siedzącego na schodach
jednej z kamienic. Mężczyzna nie potrafił sprecyzować co robi w tym miejscu, pokrętnie tłumacząc,
że znalazł się tutaj zupełnie
przypadkowo. Podczas legitymowania
policjanci
usłyszeli metaliczny dźwięk
przypominający wyważanie drzwi. Postanowili to
sprawdzić. W jednym z piwnicznych pomieszczeń zauważyli zdjęte z zawiasów
drzwi. W środku był młody
mężczyzna, który próbował
wyjaśniać, że robi akurat
porządki w swojej piwnicy. Tej wersji nie potwier-

dziła właścicielka piwnicy.
19-latek
przygotowywał
już sobie do wyniesienia m.
in. łańcuchy od kół, narzędzia malarskie, budowlane
i elektronarzędzia. Obaj

mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Z zebranego w tej sprawie materiału dowodowego wynika,
że podejrzewany 19-latek
ma na swoim koncie kilka

takich włamań. Na ten moment usłyszał zarzut usiłowania włamania do piwnicy
przy ul. Dąbrowskiego.
GW

PROMOCJA

wymiana zbiorników LPG

już od 300
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Zadzwoń, umów się!!!

sekwencyjny wtrysk gazu

z 3-letnią gwarancją bez limitu km
ﬁrmy KME na wtryskiwaczach BARRACUDA
Auto GAZ-RAWA
lub HANA
Wałowice 57, 96-200 Rawa Mazowiecka
kom.: 695 442 444
kontakt@autogazrawa.pl

od

2000 zł

Oferujemy:
=Montaż instalacji gazowych=
=Serwis=Diagnozowanie=Modernizacje=
=Handel częściami do instalacji gazowych=

Ekspert radzi
Rozwiązanie
stosunku pracy

W poprzedniej części skupiliśmy się na zagadnieniach związanych
z nawiązaniem stosunku
pracy i rodzajami występujących umów o pracę.
Dziś natomiast przypomnę
i przedstawię możliwości
rozwiązania tego stosunku
oraz jakie wiążą się z tym
uprawnienia dla każdej ze
stron. Zasadą jest, że każdą z umów o pracę, strony
mogą rozwiązać. Najprostszym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest tzw.
rozwiązanie za porozumieniem stron. Pracownik
chcący rozwiązać stosunek
pracy powinien skierować do pracodawcy pismo
z wnioskiem o wyrażenie
przez niego zgody na rozwiązanie stosunku pracy
w tym trybie. Kolejnym
sposobem jest złożenie
przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy z zachowaniem
tzw. okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy
o pracę za wypowiedzeniem) lub bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia). Umowa rozwiązać
się może również z upływem czasu, na który była
zawarta, czyli dotyczy to
w szczególności umów zawartych na czas określony
lub umów zawartych na
czas wykonywania określonej pracy która rozwiązuje
się z dniem jej ukończenia.
Rozwiązanie stosunku
pracy za wypowiedzeniem
może dotyczyć umowy
zawartej nie tylko na czas
nieokreślony ale i umowy
o pracę na zastępstwo
wówczas wypowiedzenie
wynosi 3 dni robocze. Przy
umowie na czas próbny,
okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio - 3 dni
robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres
próbny jest dłuższy niż 2
tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3
miesiące. Okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę

zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2
tygodnie, jeżeli pracownik
był zatrudniony krócej niż
6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Należy również pamiętać, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy
o pracę zawartej na czas
nieokreślony
następuje
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych
przyczyn niedotyczących
pracowników, pracodawca
może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy
o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego
wypowiedzenia, najwyżej jednak do
1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje
odszkodowanie
w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
Pracownik na okresie
wypowiedzenia wynoszącego co najmniej dwa tygodnie, ma prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy,
z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia. Wymiar
zwolnienia wynosi 2 dni
robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia
lub 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Na koniec chciałabym
również przypomnieć, że
zgodnie z treścią art. 39
KP, pracodawca nie może
wypowiedzieć
umowy
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż
4 lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego
wieku. Przepisu tego nie
stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Adwokat
Agnieszka Bienias
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Architektura, film i fotografia a może design?
- z nami możesz połączyć swoje pasje!
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wśród absolwentów WSSiP jest wiele znanych nazwisk. Większość prowadzi własne marki. Ich sukcesy
wyszły już dawno poza granice Polski. Absolwenci WSSiP zdobywają prestiżowe nagrody, projektują
dla arabskich księżniczek, hollywoodzkich aktorek i wszystkich, którzy w ich projektach widzą kunszt
i talent. A jest ich niemało. Wśród licznych, znanych nazwisk wymienimy tylko kilka – Katarzyna Sokołowska, Sabrina Pilewicz, Rafał Zieliński, Lana Nguyen, Justyna Jendryka (szczegóły: http://www.designcentre.pl/projektanci.php).
Tylko w ostatnim czasie
absolwentka WSSiP Katarzyna Ostapowicz reprezentowała Polskę na POLISH
FASHION NOW, studentka
Beata Bojda otrzymała tytuł Artysta Roku MUT2014
w kategorii „Debiut Roku”,
studentka Aleksandra Jendryka otrzymała pierwszą
nagrodę w konkursie Fashion Designer Awards
2015, studentka Magdalena
Witkowicz w ramach VII
Międzynarodowych Targów
Opakowań Packaging Innovations 2015 otrzymała
najwyższą nagrodę, absolwent Tomasz Miłosz zdobył
wyróżnienie w konkursie

REKLAMA

KONKURS MAZDA DESIGN 2015, absolwenci Agata
i Stanisław Całkowie otrzymali zaszczytny laur Teraz
Polska.
Każdy tydzień przynosi
nowe, wspaniałe informacje o studentach. Są dumą
WSSiP. Ilość nagród i wyróżnień dla studentów WSSiP w kraju i za granicą
oraz osiągnięcia zawodowe
absolwentów potwierdzają
ich dobre, zawodowe przygotowanie i są przyczyną
ogromnego zainteresowania
pracodawców absolwentami
i studentami. To sytuacja wyjątkowa.
Do tradycji należy, że
do szkoły zgłaszają się fir-

my, chcące przyjąć młodych, utalentowanych ludzi
na staż lub do pracy. Wielu
młodych pracuje zawodowo
już podczas studiowania,
zdobywając doświadczenia
i dodatkowe umiejętności.
WSSiP umożliwia pracę

w telewizji, firmach projektowych oraz przy pokazach mody, a także udział
w prestiżowych, modowych
wydarzeniach. (por. np. https://www.youtube.com/
watch?v=uE_rhklJBGs lub
https://www.youtube.com/
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watch?v=XHZhq2wu8ho)
Uczelnia mieści się
w zabytkowym Pałacu Scheiblera, w równie zabytkowym kwartale miasta tzw.
„Księżego Młyna”, obok
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej tzw. „Filmówki”,
Muzeum Kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum
Książki oraz Parku Źródliska. Szkoła ma własne,
w pełni wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, a także trzy galerie,
salę kinową, atelier fotograficzne, bibliotekę i akademik.
WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie
zawodowym (Studia I stopnia
licencjackie i inżynierskie)
jak i na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające i
jednolite II stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
WSSiP w Łodzi od kilku
lat umożliwia studiowanie
2 kierunków równocześnie
oraz uzyskanie 2 dyplomów

ukończenia studiów wyższych.
Zainteresowanie studiowaniem w uczelni z każdym
rokiem, mimo zmniejszającej się w Polsce liczby
studentów, rośnie. A szkoła
stara się zapewnić niewielkie liczebnie, odpowiednie
do efektywnej nauki, grupy
studentów.
Wśród studiów dwukierunkowych są:
1. architektura i urbanistyka + architektura wnętrz,
2. formy przemysłowe +
grafika projektowa (komunikacja wizualna)
3. fotografia + grafika
projektowa
(komunikacja
wizualna)
4. projektowanie ubioru
+ fotografia i wiele innych,
o które opowiedzą pracownicy dziekanatu dziekanat@
wssip.edu.pl lub przybliży
oficjalna strona szkoły www.
wssip.edu.pl
Jeśli chcesz spełniać marzenia, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania czeka na
Ciebie!
JSS
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Weekend pełen koncertów
Nadchodzący weekend (26-28 czerwca br.) zapowiada się niezwykle koncertowo. Wiele miast z naszego regionu będzie obchodziło swoje święto.
Swoje święto będą obchodziły m.in.: Piotrków
Trybunalski,
Bełchatów,
Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Kleszczów czy
Wolbórz.
W piątek (26.06)
startują IMIENINY PIOTRKÓW 2015, czyli Dni Miasta. Tradycyjnie święto
Piotrkowa rozpocznie się
Jarmarkiem Trybunalskim.
W pierwszy dzień świętowania aktywnie włączy
się restauracja GulJana &
Metropoli Spa, która tego
dnia obchodzić będzie drugie urodziny. Z tej okazji
lokal przygotował atrakcje
dla dzieci oraz koncerty
znanych wykonawców, wystąpią Grzegorz Turnau &

PROMOCJA

Sikorowski, zespoły Power
of Trinity oraz Tacy Sami
(Lady Pank show). Po zakończeniu części koncertowej, którą zaplanowano
w amfiteatrze miejskim, zostanie wyświetlony pierwszy film w cyklu „Letnie
kino GulJana” – „Nietykalni”. Również w piątek odbędzie się I Nocny Półmaraton
Piotrkowski Wielu Kultur,
którego start przewidziano
na 21.00, sprzed budynku
sądu na ulicy Słowackiego,
meta w Rynku Trybunalskim. Drugi i trzeci dzień
to już koncerty oraz wesołe
miasteczko na placu Pofranciszkańskim.
Zaśpiewają
lokalni wykonawcy oraz
gwiazdy wieczoru zespół

Raggafaya (sobota) oraz
Bracia z gościnnym udziałem Krzysztofa Cugowskiego (niedziela).
Również
tegoroczne Dni Bełchatowa potrwają trzy dni – od 26 do
28 czerwca. Do wspólnej
zabawy zapraszają władze miasta wspólnie z organizatorem
wydarzenia
Miejskim Centrum Kultury
w Bełchatowie. W programie znalazła się przede
wszystkim
cała
gama
gwiazd polskiej sceny muzycznej reprezentujących
różne style – od popu, przez
rock na disco polo kończąc. Podczas trzydniowego
święta przed bełchatowską
publicznością wystąpi m.in.
legenda polskiej piosenki Zbigniew Wodecki. Na
scenie zobaczymy również
rockowy zespół Bracia,

który tworzą Piotr i Wojciech Cugowscy – synowie
Krzysztofa Cugowskiego
z Budki Suflera. Fanów
mocniejszego
brzmienia
z pewnością ucieszy koncert
grupy Luxtorpeda. Z kolei
miłośników muzyki tanecznej na występy przyciągnie
z pewnością Margaret oraz
grupa Loka. W świat włoskiej muzyki rozrywkowej
bełchatowian
wprowadzi
Roberto Zucaro. Zwieńczeniem tegorocznych Dni Bełchatowa będzie występ największej w ostatnim czasie
gwiazdy disco polo – Czadomana.
Dni Tomaszowa rozpoczną się 26 czerwca
przemarszem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
oraz defiladą powietrzną.
Przez trzy dni w mieście
będą odbywać się kon-

certy, konkursy i zabawy.
Nie zabraknie stref dla
dzieci, ale i dorośli znajdą
coś ciekawego dla siebie.
W piątek na Placu Kościuszki zagrają THE POSTMAN
oraz INNY WYMIAR. Na
stadionie wojskowym zlokalizowana będzie strefa
dla dzieci. W sobotę na
placu zagrają: CZTERY
STRUNY
SKRZYPIEC,
SZALOM, ELENA, MYTHOS. Tego samego dnia
na tomaszowskich błoniach
wystąpi K.A.S.A. Niedziela
również stoi pod znakiem
koncertów. Wystąpią JULA,
O.S.T.R. oraz LOKA!
Radomsko
obchodzić
będzie swoje święto 27
i 28 czerwca. Sobota upłynie
pod znakiem rozrywki, na
niedzielę zaplanowana jest
szósta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki.

Wieści 7
W sobotę na scenie
głównej wystąpią: zespół
LemON - objawienie polskiego rynku muzycznego, duet Donatan i Cleo ze
swoim przebojem „My Słowianie”, VOLVER, a także
młodzi artyści z Radomska:
Freszejk czy Duka. W niedzielę, 28 czerwca odbędzie
się Ogólnopolski Festiwal
Zalewajki. Radomszczańską zalewajkę w tym roku
ugotuje dla publiczności
Bożena Dykiel. Jak co roku
doskonale
przygotowane zespoły restauratorskie
walczyć będą w konkursie
o tytuł „Mistrza radomszczańskiej zalewajki”.
27 i 28 czerwca odbędą się również Dni Wolborza oraz Dni Kleszczowa. W Wolborzu w sobotę
gwiazdą wieczoru będzie
zespół Dżem, w niedzielę
wystąpi zespół Piersi. Zaś
27 czerwca w Kleszczowie
wystąpi Honorata Skarbek
z zespołem, a 28 czerwca
KAYAH.
JP

8 Wieści

Wywiad

W

www.gazeta-wiesci.pl

Trzy pytania do...

Joanny Guc, Wicewójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski, wójt Kleszczowa powołał Panią na swojego
zastępcę. Jaki jest Pani
zakres obowiązków na
tym stanowisku?
Funkcja zastępcy wójta
jest od dawna w strukturze
organizacyjnej
urzędu.
Powołując mnie na to stanowisko wójt postanowił
powierzyć mi część swoich obowiązków. Jestem
doświadczonym pracownikiem samorządowym,
w urzędzie pracuję od
2003 roku. Do momentu
powołania na stanowisko zastępcy wójta byłam
kierownikiem
Referatu
Spraw Ogólnych i Gospodarczych. W podległym
mi referacie odpowiadałam za sprawy dotyczące
m.in. oświaty, zdrowia,
sportu i kultury i taki zakres obowiązków został
mi powierzony do prowadzenia. W najbliższym
czasie zadania, którymi
się zajmuję mogą jeszcze
zostać rozszerzone.
Jak
ocenia
Pani
oświatę w Kleszczowie?
Czy duże możliwości finansowe gminy przekładają się na jakość kształcenia?
Moim zdaniem, wysokie nakłady finansowe
nie zawsze przekładają się na jakość i poziom
kształcenia.
Uważam,
że niezmiernie ważny
w funkcjonowaniu szkoły
jest wybór dyrektora, który nadzoruje prawidłową
pracę szkoły oraz system
motywacji dla nauczycieli
i dzieci. Nasi nauczyciele
indywidualnie podchodzą
do dzieci, rozwijają ich
talenty, co jest wielkim
atutem. Oczywiście na
jakość kształcenia wpływają również dodatkowe
zajęcia organizowane dla
dzieci, w postaci kół zainteresowań czy wycieczek.
W tej kwestii, nie możemy
narzekać, ponieważ gmina
dokłada wszelkich starań,
by nasi uczniowie mieli możliwość wyjazdów
i rozwijania swoich zainteresowań.

Przypomnę, że na terenie gminy funkcjonują
trzy samorządowe przedszkola (Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice)
oraz samorządowe szkoły: szkoły podstawowe
w Kleszczowie i Łękińsku, gimnazjum w Kleszczowie oraz Liceum Ogólnokształcące i Technikum
Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. LO
i Technikum Nowoczesnych Technologii tworzą
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i zostały uruchomione w 2009 r. wraz
z otwarciem Kompleksu
Dydaktyczno-Sportowego SOLPARK Kleszczów.
Uczniowie ZSP odbywają zajęcia w nowocześnie
wyposażonych
pracowniach, korzystają z bogatej
oferty zajęć pozalekcyjnych, mają też do dyspozycji dużą halę sportową,
krytą pływalnię i siłownie. Na potrzeby szkół
ponadgimnazjalnych uruchomiony został także internat. W planach mamy
również budowę przedszkola ze żłobkiem. Już
uzyskaliśmy pozwolenie
na budowę. Wychodząc
naprzeciw potrzebom rodziców, wprowadziliśmy
jako jedni z pierwszych w
kraju instytucję opiekuna
dziennego, który ma pod
swoją opieką do pięciorga
dzieci. Opiekun to osoba
prywatna, która ma z gminą podpisaną umowę i jest
wybierana w drodze konkursu. Na dzień dzisiejszy
mamy 10 opiekunów mających pod swoją opieką
47 dzieci.
Obecnie trwają prace
nad nową Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów.
W którym kierunku Pani
zdaniem powinien rozwijać się Kleszczów?
To właśnie prace nad
strategią pozwolą nam
określić
szczegółowe
kierunki rozwoju Gminy
Kleszczów. Opracowanie
strategii rozwoju gminy
do 2030 roku jest jednym
z priorytetów obecnej kadencji władz samorządo-

wych gminy Kleszczów.
Formalnym
początkiem
prac nad nowym dokumentem
strategicznym
była zorganizowana przez
gminę konferencja inaugurująca, która odbyła się
9 czerwca w Kleszczowie. Uczestniczyli w niej
eksperci do spraw rozwoju jednostek samorządowych, przedsiębiorcy
z terenu gminy, przedstawiciele
kleszczowskich
instytucji oraz mieszkańcy. Bardzo ważnym elementem
przygotowania
strategii rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej,
co do rezultatów procesu
planowania. Zależy nam
bardzo na tym, aby do
prac nad opracowaniem
nowej strategii rozwoju
Gminy Kleszczów włączyli się nasi mieszkań-

cy. Aby stworzyć im taką
możliwość organizowane
będą m.in. warsztaty i prowadzone będą konsultacje
społeczne. W najbliższym
czasie muszą powstać plany rekultywacji i późniejszej rewitalizacji terenów
pogórniczych. Wiadomo,
że będzie to proces długotrwały, trudny. Chcemy
wykorzystać nadchodzące zmiany przestrzenne
i funkcjonalne do stworzenia i rozwinięcia nowych
możliwości rozwoju dla
gminy, a także mieszkających na jej terenie osób
i funkcjonujących firm.
Dla mnie niezmiernie ważna jest przyszłość
młodych ludzi, odpowiedni proces ich kształcenia.
Chciałabym, żeby w tej
strategii został ujęty rozwój szkolnictwa, w tym

szczególnie
ponadgimnazjalnego. Ważne, aby
rozszerzyć
współpracę
z działającymi na naszym
terenie stowarzyszeniami,
organizacjami pozarządowymi, by zaktywizować
mieszkańców. Cieszę się,
że powstał Uniwersytet
Trzeciego Wieku , rozwija
się m.in. idea harcerstwa,
krwiodawstwa.
Strategia jest bardzo
ważna, więc musi być do-

S

brze przemyślana. Trzeba
dobrze wykorzystać potencjał gminy i przygotować lokalną społeczność
do nadchodzących zmian,
kiedyś przecież skończą
się dochody związane
z eksploatacją złoża węgla
na terenie gminy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Wojciech
Adam Michalak

ylwetka:
Joanna Guc

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.
Hobby: film, turystyka górska, podróże, bieganie.
Prywatnie mama dziewięcioletniej córki.
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Bełchatów

Ćwierćwiecze samorządu terytorialnego

18.06.2015 r. w Bełchatowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytutu
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
25 lat temu, 8 marca
1990 r. Sejm uchwalił ustawę
o samorządzie terytorialnym.
W maju tegoż roku odbyły
się pierwsze w pełni wolne
wybory samorządowe. Odrodzona samorządność to
jeden z największych sukcesów przemian w wolnej Polsce. Pozwoliła ona lokalnym
wspólnotom
współuczestniczyć i współdecydować
w sprawach publicznych.
W tym roku obchodzimy
25-lecie
samorządu
terytorialnego. Z tej okazji
w bełchatowskim Miejskim
Centrum Kultury spotkali się
samorządowcy i naukowcy,
którzy rozmawiali o sukcesach, problemach oraz wyzwaniach, przed jakimi stoją
samorządy.
Konferencję
otworzył
prof. Grzegorz Ignatowski ze
Społecznej Akademii Nauk.
- Ponad 25 lat temu rozpoczęliśmy długotrwały proces
budowania
społeczeństwa
obywatelskiego.
Budowa
społeczeństwa obywatelskie-

go to znacznie więcej niż tylko wprowadzenie ustawy, ale
także zmiany, które muszą się
dokonać w mentalności Polaków – podkreślił prof. Ignatowski.
- Warto zaznaczyć, że
Ustawę z 1990 r. uchwalił
Sejm kontraktowy. I okazuje
się, że przez 25 lat, pomimo
że była ona wielokrotnie nowelizowana, to jej podstawa
okazała się bardzo trwała. Reforma samorządowa
w gruncie rzeczy jest polskim sukcesem, bo samorząd
jest w stanie rozwiązać bardzo wiele problemów swoich mieszkańców. Jednak za
zwiększonymi
zadaniami
i kompetencjami samorządów
niestety nie idą zwiększone
środki finansowe z budżetu
państwa. I to jest moim zdaniem problem, który musi
zostać rozwiązany w miarę
szybko – powiedział Artur
Ostrowski, Poseł na Sejm RP.
Konferencja była okazją
do poruszenia wielu kwestii
i aspektów funkcjonowa-

nia różnych szczebli samorządów. - Samorządność
w Polsce, która narodziła się
w 1990 r. jest sukcesem, ale
mówimy tu tylko i wyłącznie o poziomie gminnym –
podkreślił Błażej Spychalski,
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Uważa on,
że należy przeformułować
funkcjonowanie samorządu
powiatowego i wojewódzkiego tak, by był bliżej obywatela i zajmował się realnymi
problemami. - Problemów
jest dużo, ale trzeba o tym
rozmawiać i taka konferencja,
jak ta dzisiaj to na pewno krok
w dobrą stronę – dodał Radny
Sejmiku.
Wśród
zaproszonych
gości znaleźli się również
przedstawiciele
powiatu:
Szczepan Chrzęst - przewodniczący Rady Powiatu i Grzegorz Gryczka - wicestarosta
bełchatowski.
- Po latach „centralnego sterowania” o losach lokalnych środowisk mogli
wreszcie zacząć decydować

ich mieszkańcy, wybierani
w demokratycznych wyborach – powiedział Grzegorz
Gryczka. Starosta zwrócił
uwagę na fakt, że samorządowcy na niższych szczeblach lepiej znają potrzeby
mieszkańców, dzięki czemu
mogą skuteczniej rozwiązywać ich problemy.
Wykład
inauguracyjny
o samorządzie terytorialnym
wygłosiła prof. zw. dr hab.
Teresa Dębowska-Romanowska (Uniwersytet Łódzki),

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
była sędzia Trybunału Stanu,
współautorka ustawy o finansach gmin, pomysłodawczyni
konstrukcji subwencji ogólnej
oraz ustawy o Regionalnych
Izbach Obrachunkowych.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz instytucji samorządowych.
- Wykłady wygłoszone na konferencji ukażą się
w publikacji pokonferencyj-

PAINTBALL
-

wieczory kawalerskie
wieczory panieńskie
18- stki
imprezy ﬁrmowe

www.paintballossa.pl

nej i wierzę w to, że zostaną
wykorzystane w codziennej
pracy jednostek samorządu
terytorialnego – powiedział
Mirosław Olszewski, kierownik organizacyjny konferencji.
Honorowym patronatem
konferencję objęli: Mariola
Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Waldemar Wyczachowski, Starosta
Powiatu Bełchatowskiego.
Nasza gazeta objęła tę konferencję patronatem medialnym.
JP
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Rawa Mazowiecka

Znamy
i słuchamy naszych klientów
Z Kamilą Gut, nową dyrektorką oddziału Banku Zachodniego WBK w Rawie Mazowieckiej rozmawiamy
o powodach, dla których zdecydowała się na przejście do Rawy Mazowieckiej oraz o jej spojrzeniu na
funkcjonowanie banku.

Pracowała
Pani
w różnych placówkach
Banku
Zachodniego
WBK. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę
w Oddziale w Rawie Mazowieckiej?
Swoją karierę zawodową w Banku Zachodnim
WBK zaczęłam kilkanaście lat temu. Najpierw
pracowałam w Warszawie
jako doradca Klienta, następnie jako Zastępca Kierownika. Kilka lat temu
przeniosłam się do Grodziska
Mazowieckiego,
gdzie zostałam Dyrektorem Oddziału. Pod koniec
ubiegłego roku zaczęłam
pracę na tym samym stanowisku w oddziale w Rawie Mazowieckiej. Dzięki
temu, że pracuję od tylu
lat w jednej organizacji
doskonale ją poznałam
i rozwijam się wraz z nią.
Bank Zachodni WBK to
miejsce, w którym mogę
rozwijać się zawodowo,
realizować wciąż nowe
ciekawe wyzwania, co
przynosi mi wiele satysfakcji. Ale co najważ-

niejsze i to na pewno jest
zaletą pracy w takim miejscu jak Rawa Mazowiecka, mam ciągły kontakt
z ludźmi, naszymi Klientami. Praca w mniejszej
miejscowości ma swoje
dobre strony. To możliwość dobrego poznania
mieszkańców, klientów,
możliwość nawiązywania
głębszych relacji z lokalną
społecznością. Mogę lepiej zrozumieć ich potrzeby i znaleźć najdogodniejsze rozwiązania dla ich
problemów czy wyzwań.
Czym Bank Zachodni
WBK chce w niewielkiej
miejscowości wyróżniać
się na tle innych banków, na ile placówka jest
w tym samodzielna?
Jesteśmy trzecim pod
względem aktywów bankiem w Polsce, należącym
do jednej z największych
i najsilniejszych grup finansowych w Europie
o bardzo rozpoznawalnej
marce. Oferujemy naszym
Klientom wiele produktów i usług, wykorzystuje-

my przy tym nie tylko doświadczenie z krajowego
rynku, ale także najlepsze
doświadczenia światowej
bankowości, które zapewnia nam przynależność do
grupy Santander. Może
brzmi to górnolotnie, ale
dla mnie to ważne, że
z tego typu doświadczeń
możemy korzystać, pracując dla Klientów Rawy
Mazowieckiej.
Prowadzimy obsługę klientów
indywidualnych, małych
i średnich firm, rolników
oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji. Nasza aktywność nie ogranicza się jednak wyłącznie
do oferowania produktów
bankowych. Chcemy być
ważną częścią lokalnej
społeczności,
bierzemy
udział w akcjach wolontariackich, wspieramy wiele
lokalnych inicjatyw, organizujemy na przykład
konkurs grantowy „Tu
mieszkam, tu zmieniam”.
To dzięki tej inicjatywie
każdy, kto chce zrobić coś
w swojej
społeczności
lokalnej, może skorzystać

z naszego wsparcia. Wystarczy zgłosić inicjatywę
za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu
kultury, a nawet parafii.
Czy BZWBK ma coś
specjalnego, coś ekstra
dla Klientów?
Nasza oferta jest kompleksowa, możemy odpowiedzieć na bardzo
wiele potrzeb Klientów.
Dodatkowo, współpracujemy z różnego rodzaju
partnerami, którzy mogą
dostarczyć usług wykraczających poza typową
bankowość – jak na przykład usługi księgowe. Na
pewno tym co nas wyróżnia i co doceniają nasi
Klienci jest wysoki poziom jakości obsługi oraz
indywidualne podejście.
Znamy i słuchamy naszych Klientów, chcemy
być blisko nich, budować
trwałą relację opartą na
zaufaniu.
Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak
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Kolory Polski

Rozpoczęła się 16. edycja Festiwalu „Kolory Polski”. W te wakacje koncerty odbędą się w ponad
dwudziestu miejscowościach regionu łódzkiego.
Jak co roku w wakacje
w kilkunastu miejscowościach województwa łódzkiego gościć będzie Filharmonia Łódzka. W tym roku
będzie to już 16. edycja
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory
Polski”. Organizowany od
2000 roku przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
„Kolory Polski”, to impreza
cykliczna odbywająca się
w czerwcu, lipcu i sierpniu w różnych miejscach
w województwie łódzkim.
Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej wędruje nie
tylko po cennych zabytkach
regionu łódzkiego, ale i po
różnych stylach muzycznych. Niemal każdy z około dwudziestu koncertów
odbywa się w innym miejscu: w starych kościołach
i klasztorach, tajemniczych
zamkach i muzeach, bogatych w cenne eksponaty,
choć czasem niedocenianych, a często w plenerze,
w otoczeniu dworskich
parków czy na leśnej polanie. W programie dominują
autorskie projekty, inspirowane folklorem i sztuką
dawną, oraz niekonwencjonalne opracowania muzyki
klasycznej i rozrywkowej.
Występują zarówno słynni
artyści o ustalonej renomie,
jak i młodzi muzycy, którzy
rozpoczynają dopiero swoją karierę. Wiele projektów
powstaje specjalnie dla festiwalu.
Pierwszym miastem, do
którego zawitała Filharmonia Łódzka był Zgierz. Właśnie tam, 20 czerwca odbył
się koncert będący preludium do 16. edycji festiwalu
Kolory Polski. Przed nami
jeszcze kilkanaście koncertów Filharmonii Łódzkiej.
Wielka inauguracja Festiwalu odbędzie się natomiast
27 czerwca w Paradyżu
(kościół pw. Przemienienia
Pańskiego, ul. Piotrkowska 74). Następnego dnia z
kolei odbędzie się koncert
w Lipcach Reymontowskich pod hasłem „TREEZZ
– FOURS Collective”.
Z kolei 4 lipca w Zelowie
odbędzie się koncert pio-

senek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
- „Droga do ciebie”. Dzień
później odbędzie się w Rogowie koncert familijny dla
małych i dużych „Kundel
Bury na polanie”. 11 lipca
w Konstantynowie Łódzkim
wystąpi Sefardix. 12 lipca
w Dobroniu wystąpi Morpheus Saxophone Quartet.
18 lipca wieczór w Lutomiersku upłynie pod hasłem
„Jak zacne cnoty o Duszę
walczyły” – fragmenty moralitetu „Ordo Virtutum” św.
Hildegardy z Bingen. Dzień
później w Tumie usłyszymy „Folk&Roll”. 25 lipca
w Brzeźnie koło Sieradza,
zespół Trzy Dni Później
zaprezentuje najnowszy album „Pokój jej cieniom”.
26 lipca Filharmonia będzie
w Brzezinach. Miasto Brzeziny już po raz drugi jako
mecenas kultury w ramach
Festiwalu „Kolory Polski”
zrealizowało zamówienie
kompozytorskie – tym razem tematem dla nowej
kompozycji była postać oficjalnej patronki miasta, św.
Anny. Stworzony na zamówienie miasta utwór Kari
Sál zatytułowała „Betesda”
(hebr. beth hesda: Dom Łaski) – to nazwa sadzawki
w muzułmańskiej części
Jerozolimy, uznawanej za
miejsce cudownych uzdrowień.
W sierpniu Filharmonia zawita do: Małkowa
„Flamenco namiętne”; Inowłodza „Dawne tańce i melodie”; Koluszek „Pociąg
do…” – widowisko słowno-muzyczne; Nieborowa
„Dancing with BACH”;
Sulejowa „Pieśni miłością
pisane”; Pabianic „Karma”;
Aleksandrowa Łódzkiego
(Adam Bałdych Imaginary
Quartet); Łowicza „Akatyst
ku czci Bogarodzicy”; Parzęczewa „Znachorka”; Łasku „Inny świat. Muzyka na
trąbkę i organy”.
Koncert finałowy festiwalu Kolory Polski „7 widoków w drodze do Krakowa”
(Grzegorz Turnau) odbędzie
się 4 września w ramach
Mixera Regionalnego.
Szczegółowe informacje o koncertach na stronie
http://www.kolorypolski.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Pogromca lwów

Kolejny tom Czarnej Serii, który potwierdza, że to jedna z najlepszych serii
kryminalnych na świecie! Camilla Läckberg w mistrzowskiej formie znów powala na kolana, po raz kolejny zabierając swoich czytelników do rodzinnej
Fjällbacki.
Trasa przez zasypany styczniowym śniegiem
las była wyjątkowo urocza
i nic nie wskazywało na to,
by cokolwiek mogło zmącić
panujący wokół spokój. Aż
do momentu, gdy na drogę
wybiega
roznegliżowana
kobieta, której kierowca nie
jest w stanie wyminąć...
Patrik Hedström dowiaduje się o wypadku, gdy
znana jest już tożsamość
ofiary. To zaginiona cztery miesiące temu Victoria,
która przez ten czas pod-

dawana była okrutnym torturom. I co gorsza, nie ona
jedyna padła ofiarą makabrycznych procedur.
W tym samym czasie
Erika Falck zajmuje się rodzinną tragedią sprzed lat.
Śmierć ojca, za którą skazana została jego żona nie jest
tak jasna, jak przedstawiają
to akta. Erika czuje, że kobieta może ukrywać sporą
tajemnicę, która, choć dotyczy przeszłości, może mieć
wpływ na teraźniejszość...

Naznaczony: rozdział 3

Rozdział trzeci serii odsłoni przed nami historię sprzed wydarzeń, jakie działy
się w nawiedzonej rodzinie Lambertów w obu poprzednich częściach.
Początkująca aktorka,
Quinn Brenner (Stefanie
Scott) czuje, że z zaświatów
próbuje się z nią skontaktować matka. O pomoc zwraca się do utalentowanego
medium, Elise Rainier,
choć ta - w związku z tragedią, jaką przeżyła - niechętnie używa swoich zdol-

ności. Podczas gdy ojciec
dziewczyny, Sean (Dermot
Mulroney) próbuje scalić
rodzinę po śmierci żony,
wypadek przykuwa nastolatkę do łóżka. To właśnie
wtedy nad bezsilną Quinn
gromadzą się złe nadprzyrodzone moce. Wciąż
niechętna Elise, walcząc

z własną wiarą, postanawia
pomóc przerażonej nastolatce i skontaktować się ze
zmarłymi. Szybko okazuje
się, że duch, któremu ma
stawić czoła jest najbardziej
bezwzględnym wrogiem,
z jakim kiedykolwiek przyszło jej się zmierzyć.

Zuza albo czas oddalenia
„Zuza albo czas oddalenia” to zapis szaleńczej miłości sześćdziesięciolatka
do dwudziestokilkuletniej blond piękności, odnaleziony przez Jerzego Pilcha
w narciarskim bucie, na schodach jednej z warszawskich kamienic.

„Stary satyr i młodziutka
nimfa – uparcie eksponujące
ten motyw starożytne ludy
wiedziały, co czynią”, powiada Jerzy Pilch i zasiada do
spisania „summy erotycznej”,
brawurowego traktatu miłosnego, w którym splatają się
powieść i esej.
Za Zuzą, zwaną w pewnych kręgach Zmysłową
Żanetą, bohater podąża
w ciemne zaułki Warszawy,
krainę męskiego pożądania.
Jednak zatracenie w ramionach księżniczki solarium
i silikonu nie oznacza wcale
zatracenia poczucia humoru
i ironii, z jaką bohater spoglą-

da na swoje swawole – świadom swej groteskowości i zarazem powagi.
Pogoń za Zuzą budzi
wspomnienie miłosnych początków: pierwszych młodzieńczych uniesień, pierwszej żony, pierwszej kochanki.
Przeczucie końca miesza się
z grzeszną, nieustraszoną miłością – do prostytutki o niebieskich oczach i blond włosach,
której wierność jest wiernością
wyższego rzędu, duchową, bo
nie cielesną przecież.
„Zuza albo czas oddalenia” przełamuje granicę fikcji
i życia relacją z placu boju,
na którym miłość wydaje się

Księgarnia 					

już być dosłownie – na śmierć
i życie. Ściśnięta między
chwilą uniesienia a ostatnią
kropką.

Warto posłuchać

Hey w Filharmonii. Szczecin Unplugged

Album jest rejestracją koncertu z cyklu HEY Unplugged, który odbył się w sali
symfonicznej Filharmonii w Szczecinie w marcu 2015 roku.
Wybór miejsca tego
specjalnego koncertu, podczas którego miał zostać
zarejestrowany
album,
nie mógł być inny – padło
na niezwykły obiekt, jakim jest Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie. Budynek ten

REKLAMA

poleca:

1. Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza Andrzej G. Kruszewicz
2. 99 wiosennych przepisów siostry Anastazji
3. Dziewczyny z Syberii			
Anne Heroich
4. Jaruzelski życie Paradoksalne		
Paweł Kowal
5. Umarli mają głos. Prawdziwe historie
Marek Krajewski
6. Tuskuland					
Krzysztof Daukszewicz
7. Pogromca lwów				
Camilla Lackberg
8. Poradnik Na błędach			
Paulina Młynarska
9. Tytus, Romek i Atomek. Super kolekcja
10. Upadek					
Wiktor Suworov

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

został laureatem prestiżowej, międzynarodowej nagrody architektonicznej im.
Miesa van der Rohe. Szczecińska publiczność nie zawiodła – bilety wyprzedały
się w przeciągu dwóch godzin!
Na potrzeby tego koncertu skład zespołu został

poszerzony o doborowe
grono muzyków Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii.
Aranże muzyczne znanych
piosenek zostały rozwinięte o klasyczne, akustyczne
instrumenty,
zazwyczaj
przyporządkowane innym
stylom muzycznym niż te
typowe dla zespołu HEY.

Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.
Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. poszukuje do współpracy osoby
posiadające wykształcenie geologiczne, bądź górnicze i stosowne
uprawnienia do pełnienia funkcji:
- kierownika ruchu zakładu górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)

- geologa górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)
- mierniczego górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)

Osoby spełniające wymagania proszone są o kontakt osobisty w siedzibie
spółki, bądź drogą elektroniczną.
Kontakt:
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
Kleszczów, ul. Główna 41;
tel. (44) 731-32-23

sekretariat@zkkleszczow.pl
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Truskawki

Truskawki kuszą nie tylko wyśmienitym wyglądem,
przyjemnym aromatem, przepysznym smakiem,
ale także gwarantują zdrowie, korzystnie wpływając na nasz organizm. Stanowią one
witaminową bombę dla zdrowia i urody.

Pierwszymi owocami
witaminowo-mineralnymi
w sezonie wiosennym są
właśnie truskawki, które
pojawiają się już pod koniec maja. Owoc truskawki
jest krzyżówką poziomki
chilijskiej i poziomki wirginijskiej.
Zdecydowanie
największym producentem
truskawek są Stany Zjednoczone a w drugiej kolejności Hiszpania. W Polsce
na 1 mieszkańca przypada
ok. 4 kg tych owoców. Wartości odżywcze truskawek
są bardzo duże. A to dzięki
zawartości witamin: C, B1,
B2, makro- i mikroelementów a przede wszystkim:
żelaza, wapnia, fosforu,
magnezu oraz manganu.
Żelazo nazywane pierwiast-

Betonowe wylewki agregatem 608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Firma produkcyjna zatrudni operatora i mechanika maszyn oraz kierowcę
wózka widłowego. Miejsce
pracy Wykno (gm. Ujazd).

W

Porady

kiem życia, jest mineralnym
składnikiem
niezbędnym
do wytwarzania hemoglobiny. Natomiast wapń ze
wszystkich składników mineralnych ma największy
udział w budowie naszego
organizmu. To wapń i fosfor
decydują o prawidłowym
rozwoju układu kostnego
i uzębienia. Zaś wapń i magnez zapewniają właściwą
pracę układu sercowo-naczyniowego. O dostatecznym wchłanianiu wapnia decyduje zawartość witaminy
D w organizmie. Kolejnym
mineralnym
składnikiem
jest fosfor, który uczestniczy
między innymi w regulacji
pracy serca, w prawidłowym
funkcjonowaniu nerek oraz
w przekazywaniu impulsów

nerwowych. Znajduje się on
we wszystkich komórkach
organizmu. Dla jego funkcjonowania niezbędna jest
obecność wapnia i witaminy D. Następnie magnez
konieczny jest do metabolizmu wapnia, fosforu, sodu,
potasu i witaminy C oraz do

prawidłowej pracy układu
nerwowego i mięśni. Działa
przeciwstresowo.
Mangan zaś ma wpływ
na czynność enzymów. Ponadto odpowiada za stan
kości, konieczny jest w procesie trawienia i wchłaniania
składników odżywczych.
Zapobiega także osteoporozie, poprawia pamięć, zwalcza zmęczenie i ma działanie uspokajające. Natomiast
sole organiczne zawarte
w truskawkach poprawiają
przemianę materii a pektyny oczyszczają jelita z resztek pokarmu i pozytywnie
wpływają na naturalną florę
bakteryjną. Poprzez spalanie tłuszczów owoce te posiadają także właściwości
odtruwające. Ogólnie można

stwierdzić, że działają one
na organizm odkwaszająco,
krwiotwórczo, wzmacniająco a sok z truskawek ma
właściwości bakteriobójcze,
dzięki zawartym w swym
składzie fitocydom, podobnie jak cebula, czosnek czy
chrzan. Ponadto są źródłem
kwasu elegonowego, który chroni nasz organizm
przed nowotworami. Właściwości odżywcze i lecznicze truskawek są nie do
przecenienia. Poleca się je
reumatykom, cierpiącym na
schorzenia wątroby, a także
nerek. Truskawki obniżają
również poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Są
wskazane dla osób z nadwagą. Te bardzo smaczne
i zdrowe dla człowieka owoce, spożywać możemy na
surowo lub jako mrożonki
oraz przetworzone na soki,
dżemy, konfitury, kompoty, nalewki, wina i likiery.
Natomiast osoby, które są
uczulone na surowe truskawki, powinny je spożywać w formie przetworzonej, np. jako dżemy, soki czy
konfitury.
Truskawki oprócz dużych wartości odżywczych
posiadają także wartości
kosmetyczne. Działają bowiem odżywczo, bakteriobójczo a także ściągająco.
Stanowią idealny owoc do
różnego rodzaju maseczek,
np. likwidujących przebarwienia skóry czy jako
składnik zapachowy wielu
kosmetyków.
KK

OGŁOSZENIA
Tel. 601583868, praca@posiadalo.pl

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel. 600
086 995.

Pożyczki i chwilówki na
sam dowód osobisty
bez BIK i komornika
(cała Polska)
tel.796-15-19-19

Zatrudnię
kierowców
C+E na chłodnie ,kierunek zachód , jazda po 2
tygodnie, auto przypisane
do kierowcy. Więcej info
pod numerem tel 885 121

588.
Sprzedam dodge caliber rok
2012 -wersja sxt najbogatsze
wyposażenie, silnik 2,0 benzyna, skrzynia automatyczna cena 42000 zł faktura vat

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety.
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

www.gazeta-wiesci.pl
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tel. 739417885.
OPIEKUNKI DO OPIEKI
NAD OSOBAMI STARSZYMI NA TERENIE
NIEMIEC, BEZPIECZNA
I LEGALNA PRACA, SENECTUS24GERMANY,
CV:SENECTUS24GERMANY@WP.PL,
TEL.
726250081

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

AD-KA

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą
pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych
ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl

tel. 517 763 147

Gotuj z nami
Mus
truskawkowy

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki :

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

Sposób przygotowania:
O w o c e
umyć,
usunąć szypułki
i zmiksować.
Do uzyskanej
masy
owocowej dodać
wcześniej rozpuszczoną w 5
łyżkach zimnej wody żelatynę i całość
dobrze wymieszać.
Białka
ubić z cukrem
pudrem
na
sztywną pianę,
a następnie połączyć z masą
truskawkową.
Otrzymany mus przełożyć do pucharków i wstawić
na kilka godzin do lodówki, aby zastygł. Schłodzoną
śmietanę ubić z 1 łyżką cukru pudru, następnie wyłożyć ją na zastygnięty mus w pucharkach. Do dekoracji
możemy wykorzystać surowe owoce truskawek oraz
listki melisy.
W
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Test: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 100 KM

Auto praktycznie rodzinne
W dobie eleganckich i świetnie wyposażonych rodzinnych minivanów, premiera Forda Tourneo Courier
nie zaszokowała opinii publicznej. Ot, zwykły dostawczak, przerobiony na auto osobowe. Jego wrodzona praktyczność ma jednak swoje zalety, dzięki którym zwrócą na niego uwagę Ci, którzy przy wyborze
auta kierują się rozsądkiem, a nie emocjami.

Courier tylko dla kurierów?
Minivany do niedawna
uważane były za pojazdy
nudne i wybierane tylko ze
względu na przestrzeń pasażerską i bagażową. Niewielu
„prawdziwych mężczyzn”
chętnie przyznawało się do
tego, że jeździ rodzinnym
pudłem na kołach. Sytuacja
jednak się zmieniła, a takie
auta jak Citroen C4 Picasso, Ford C-Max czy Volkswagen Sharan odmieniły
wizerunek tego segmentu
samochodów. Gdy producenci pojazdów zauważyli,
że jeżdżenie minivanami
nie jest już obciachem,
zaczęli stopniowo rozszerzać swoją ofertę, także
o mniejsze pojazdy tego
typu. Tą drogą poszedł również Ford, w którego ofercie
znalazł się B-MAX – mały,
ale interesujący minivan z
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litrowym, turbodoładowanym silnikiem EcoBoost.
Już po dwóch latach, Ford
ponownie poszerzył ofertę
– Tourneo Courier to kolejny mały rodzinny van. Konkurencja dla B-MAXa?

Niewątpliwie
część
klientów zainteresowanych
B-MAXem wybierze ostatecznie Couriera i odwrotnie, zwłaszcza że cena tych
aut jest podobna. Courier
musiał jednak znaleźć się

na rynku, ponieważ jest
uzupełnieniem linii dostawczo-osobowych pojazdów
Forda – rodziny Tourneo.
Jest jej najmniejszym reprezentantem.
Courier z przodu przypomina Fiestę, zaś z tyłu…
cóż, bramę garażową? Jest
stosunkowo krótki (4,16 m),
ale bardzo wysoki (1,75 m).
Ponadprzeciętna wysokość
zapewnia bardzo dużą jak
na ten segment przestrzeń
bagażową. Gdy dodamy do
tego przesuwane drzwi tylne, uzyskamy parametry,
które docenią rodzice, borykający się z umieszczaniem
swoich dzieci w fotelikach.
Ale to nie wszystko.
Wyobraźmy sobie dość
zamożną rodzinę 2+2 lub
2+3, która zamierza wyprowadzić się z miasta do
wymarzonego domu na prowincji. Courier jest dla nich
idealnym wyborem – bez
problemu wstawimy tam
3 foteliki dziecięce (Iso-

fix), by podwieźć dzieci
do szkoły. Silnik EcoBoost
spala niewiele w mieście.
Później poradzimy sobie w
awaryjnej sytuacji (których
na budowie nie brakuje),
przewożąc naszym minivanem styropian czy worki
z cementem. Tak szerokiej
gamy zastosowań nie zaoferuje
nam
B-MAX, czy
podobne mu –
równie ładne
– auta innych
producentów.
Jak jeździ
Tourneo Courier?
Courier to
kolejne
auto,
w którym Ford
postanowił wykorzystać swój
t r z ycyl i nd ro wy, turbodoładowany motor
o pojemności
1 litra (w ofercie jest też diesel 1.5 TDCi).
Skoro litrowy EcoBoost był
już w Fieście i B-MAXie,
decyzja wydaje się naturalna, acz wielu ludzi nadal nie może uwierzyć, że
tak mała jednostka będzie
w stanie poradzić sobie
z dużym autem. Jest w stanie, acz za kierownicą nie
poszalejemy. Dużym atutem litrowego EcoBoosta
jest kultura pracy i wysoki
moment obrotowy osiągany
już przy niskich obrotach.
Auto można rozpędzić do
prędkości
autostradowej
bez większych problemów,
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ale zaowocuje to dużym
wzrostem spalania. O ile
w mieście testowany pojazd potrafił spalać nawet
poniżej 7 litrów na 100 km,
o tyle na autostradzie średni
wynik znacząco wzrastał.
Pomijając fakt, że Courier
nie należy do aut o szczególnie aerodynamicznej sylwetce, silnik EcoBoost jest
najbardziej ekonomiczny,
gdy poruszamy się wyposażonym weń autem z prędkością od 60 do 80 km/h. Na
najwyższym biegu. Średni
rezultat spalania uzyskany
przeze mnie na stałej trasie
testowej wyniósł 7,2 l na
100 km.
Wybór z rozsądku?
Opisana przeze mnie
powyżej praktyczność jest
najważniejszą zaletą Forda
Tourneo Courier. Świetną
ergonomię i przestrzeń bagażową uzyskano kosztem
wyglądu nadwozia. Ceny
auta startują od kwoty ok.
57 500 zł, ale w najtańszej
wersji nie ma nawet klimatyzacji. Przyzwoicie wyposażony Courier to koszt
ponad 60 tys. zł, a w tym pułapie cenowym konkurencja
jest już bardzo duża. Warto
nadmienić, że wypuszczając na rynek osobowe wersje vanów z linii Tourneo,
Ford został prawdziwym
potentatem w dziedzinie
samochodów rodzinnych –
ma ich obecnie w ofercie aż
6. Salon Forda staje się więc
obowiązkowym miejscem
do odwiedzenia przez rodziny poszukujące nowego
samochodu.
Witold Hańczka
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Skierniewice

Bełchatów

Skierniewiccy policjanci złapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy kradli przewody ze studzienek kanalizacyjnych.

Bełchatowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o potrącenie
rowerzystki i ucieczkę z miejsca wypadku.

Złapani na gorącym uczynku Potrącił rowerzystkę i odjechał
20 czerwca dyżurny
skierniewickiej komendy
otrzymał informację, że
na ul. Poniatowskiego nieznany mężczyzna wyciąga
przewody ze studzienek
kanalizacyjnych. Na widok
skierowanych tam policjantów, mężczyzna zaczął uciekać. Po krótkim pościgu,
policja obezwładniła 30-letniego mieszkańca Skierniewic. Jednak to nie koniec,

okazało się że w kanale znajduje się jeszcze jakaś osoba.
Drugi ze sprawców (32-letni
mieszkaniec Łasku) na polecenie policjantów wyszedł
z kanału kanalizacyjnego.
Po zatrzymaniu złodziei,
policjanci przeszukali też
pojazd, którym przyjechali
mężczyźni. W volkswagenie polo zaparkowanym nieopodal, znajdowały się już
zwoje przewodów komu-

nikacyjnych skradzionych
prawdopodobnie z ul. Poniatowskiego. Jak się dodatkowo okazało, jeden z mężczyzn (30-latek) przyjechał
na miejsce samochodem,
znajdując się pod wpływem
alkoholu, a auto pochodziło
z przestępstwa, ponieważ
zostało zabrane przez jego
kompana wbrew woli właścicielki. Mężczyźni już
usłyszeli zarzuty.
GW

Piotrków Trybunalski

Wypadek na DK 12

Na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Korytnica zderzyły się tir, bus i karetka pogotowia.

Do wypadku na DK 12 w
Korytnicy doszło 23 czerwca
br. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 44-letni
mieszkaniec województwa
lubelskiego kierujący samochodem ciężarowym scania
z naczepą nie zachował bezpiecznej odległości w wyniku
czego najechał na tył mercedesa sprintera, którym kie-

rował 25-letni mieszkaniec
województwa zachodniopomorskiego. Uderzony mercedes zjechał na przeciwny
pas ruchu, gdzie zderzył się
z nadjeżdżającą na sygnale
karetką pogotowia kierowaną przez 55-latka – informuje Ewa Dróżdż z MKP w
Piotrkowie Tryb. Kierowca
karetki w wyniku zderzenia

zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Są dwie osoby ranne - kierowca karetki
i 29-letnia pasażerka pogotowia. Oboje trafili do
szpitala
w
Piotrkowie.
W związku z wypadkiem,
droga na tym odcinku była
całkowicie
nieprzejezdna.
Utrudnienia w ruchu trwały
kilka godzin.
GW

Do zdarzenia doszło 22
czerwca 2015 roku około
godziny 17.00, na bełchatowskim osiedlu Okrzei. Na
jadącą rowerem 63-letnią
bełchatowiankę
najechał
kierowca audi, który po zdarzeniu odjechał, nie udzielając pomocy rannej kobiecie. Potrącona rowerzystka
z obrażeniami ciała trafiła

do szpitala. Zawiadomieni
o zdarzeniu policjanci ustalili numer rejestracyjny samochodu audi, a następnie
jego właścicielkę. Okazało
się jednak, że kobieta nie
kierowała autem w chwili wypadku. Przekazała
je wcześniej do naprawy
znajomemu mechanikowi.
Wskazany 20-latek, miesz-

kaniec gminy Bełchatów,
został zatrzymany. Przyznał
się do potrącenia cyklistki i
zbiegnięcia z miejsca zdarzenia. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Ucieczkę
tłumaczył brakiem prawa
jazdy. Postępowanie przeciwko mężczyźnie prowadzą bełchatowscy policjanci.		
MAT
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Handlowali
papierosami bez akcyzy
Funkcjonariusze CBŚ Policji oraz Izby Celnej w Łodzi zatrzymali cztery osoby w wieku 23–65 lat, które, działając w zorganizowanej grupie przestępczej,
wprowadzały do obrotu wyroby tytoniowe bez akcyzy.

W trakcie przeszukania
funkcjonariusze
ujawnili
i zabezpieczyli 75 kg krajanki tytoniowej oraz blisko
21 tys. sztuk papierosów. W
składzie grupy znajdowali
się pseudokibice jednego
z łódzkich klubów piłkarskich. Grupa rozprowadza-

ła, pochodzące z przemytu
papierosy oraz krajankę
tytoniową, na terenie targowisk województwa łódzkiego oraz w samej Łodzi.
Wszystkim zatrzymanym prokurator postawił zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej
czwórki. Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli
u podejrzanych mienie
wartości ponad 30 tys. zł.
Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Tomaszów Mazowiecki

Pędził 180 km/h
Motocyklista jechał w obszarze zabudowanym 110 km/h. Na sygnał policji
wzywający do zatrzymania się, mężczyzna przyspieszył do 180 km/h.
20 czerwca policjanci na
ulicy PCK w Tomaszowie
Maz. zauważyli jadącego
z prędkością 110 km/h motocyklistę. Funkcjonariusze
dali sygnały do zatrzymania się, jednak kierowca
przyspieszył do 180 km/h.
Uciekając popełnił inne

wykroczenia drogowe: nie
zatrzymał się na „stopie”,
wyprzedzał na podwójnej
ciągłej, ponadto ominął
opuszczone zapory kolejowe, dalej uciekając w stronę
Tomaszówka, gdzie skręcił
w dukty leśne. Tam zatrzymali go policjanci. Piratem

drogowym okazał się 28-letni mieszkaniec Tomaszowa.
Mężczyzna był trzeźwy ale
pojazd, którym kierował nie
posiadał aktualnych badań
technicznych. Policjanci zatrzymali 28-latkowi prawo
jazdy. Teraz czeka go sprawa w sądzie.
MAT
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HOROSKOP

Rak 22.06 – 22.07
Będziesz pod
pozytywnym
wpływem planet,
więc z realizacją
zadań zarówno zawodowych jak i osobistych łatwo sobie poradzisz. Sprawi ci
to dużo satysfakcji i zadowolenia, tym bardziej, że finanse wzrosną i nastąpi poprawa stopy życiowej. W sferze
uczuciowej nastanie czas
harmonii i wyrozumiałości,
czyli przysłowiowa sielanka.

z bliskiego otoczenia. Dbaj
o zdrowie i sprawność fizyczną.

Lew 23.07 – 23.08
Czas
zwolnić
tempo życia, bo na
dłuższą metę tak
się nie da żyć. Zmęczenie i ciągły stres
odbiją się ujemnie na twoim
zdrowiu, a także na wynikach
w pracy. Wyjedź na zasłużony
wypoczynek w towarzystwie
osoby bliskiej twemu sercu.

Skorpion 24.10 – 22.11
Na d cho d z ą cy
miesiąc to dobry
czas na przysłowiowe
porządki
w twoim życiu, ostatnio
sporo się działo i kilka
spraw wymaga szybkiego
załatwienia. Nie rezygnuj
z wcześniej wytyczonych
celów. W finansach mierz
siły na zamiary.

Panna 24.08 – 23.09
Przed tobą wiele wyzwań. Jednak
twoja trafna intuicja i pracowitość,
są gwarantem w osiągnięciu
zamierzonego celu. Unikaj
jednak sporów z osobami
polski
noblista

Waga 24.09 -23.10
Wyko ny wa n a
praca zacznie cię
coraz bardziej fascynować i cieszyć.
Jest duża szansa na poprawę
sytuacji materialnej, czyli
na pozytywną zmianę jakości życia. Nie ograniczaj
czasu poświęconego swojej
rodzinie, czułości nigdy nie
za wiele.

Strzelec 23.11 – 21.12
Nerwowa atmosfera i nawał
pracy w ostatnim
czasie dają ci się we znaki. Ale to wszystko minie
i pozostaną tylko złe wspo-

pomogła
Jazonowi

złota w
sejﬁe

chrzan
japoński

symbol
twardości

ptak
wielkości
wróbla

lizawka

mnienia. Możesz zawsze
liczyć na wsparcie i pomoc
najbliższych, a to z pewnością zawsze się przyda.
Koziorożec 22.12 –
20.01
Nie rób rzeczy,
na które nie masz
ochoty i czasu. Nic
na siłę. Twoje pozytywne nastawienie do życia
sprawi, że los wkrótce się
odmieni. Pojawi się szansa
na dodatkowy przypływ gotówki a także na krótki, ale
udany urlop.
Wodnik 21.01 – 19.02
Nie odkładaj
zaległych spraw
na później, czas
wyjść na prostą,
więc nie trać czasu, lecz
działaj. Sytuacja finansowa nieco się poprawi. W
kontaktach z najbliższymi
zachowaj rozsądek i umiar
w wypowiedziach.
Ryby 20.02 – 20.03
To
odpowiedni czas, aby
wreszcie uwierzyć w swoje umiejętności
a wszystko potoczy się po
twojej myśli. Sukces w zasięgu ręki. Okres urlopowy
w pełni, więc warto wybrać
się na wspólny wyjazd z rood miednicy po
paznokcie

Agnieszka dla
znajomych

w
Sezamie

dziną nad wodę lub w góry.
Baran 21.03 – 20.04
Los nadal będzie ci sprzyjał
a więc wykorzystaj tę dobrą passę.
Mimo to, nie obarczaj się
zbyt trudnymi sprawami,
bo wszystkiemu nie podołasz. Niezapowiedziana wizyta kogoś z rodziny sprawi
ci miłą niespodziankę.
Byk 21.04 – 20.05
Nie przyspieszaj tempa życia,
ciągle goniąc i goniąc. Każde przedsięwzięcie wymaga rozważnego rozpatrzenia, aby
zminimalizować jego ryzyko. Poprawi się też twoje
zdrowie a w domu zapanuje
spokój i harmonia.
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Idzie facet ze strzelbą w jednej i małym pudełeczkiem
w drugiej ręce. Spotyka go kolega:
- No cześć. Gdzie idziesz?
- Do teściowej na urodziny. Kolczyki jej kupiłem.
- A strzelba po co?
- Jak to? A dziurki w uszach czym zrobić?




Żona skarży się mężowi:
- Kochanie czuje się jak Kopciuszek z bajki.
- Obiecywałem ci, że będzie jak w bajce!






Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!


Wydawca:
P.W. WAM PRESS Sp. z o.o.
Wojciech Adam Michalak - redaktor naczelny,
Justyna Pająk - sekretarz redakcji,
Ryszard Ogonowski, Zbigniew Wąsik,
Tomasz Szymański,
Bartosz Michalak - redaktor techniczny
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Bliźnięta 21.05 – 21.06
Więcej optymizmu i wiary
w siebie, a świat
okaże się bardziej
kolorowy. Będziesz emanować energią i nowatorskimi pomysłami. Mimo
to, nie spodziewaj się przypływu zbyt dużej gotówki,
bo może być z tym różnie.

miasto z ptaki zisiedziba˛ mujace
˛
Cocaw
Coli
Polsce
miasto
jak
wzburzenie

czeka
na rozprawe˛
do
łapania
drobiazgów
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Rozrywka





Co mówi kobieta po wyjściu z łazienki?
- Ładnie wyglądam?
Co mówi mężczyzna po wyjściu z łazienki?
- Na razie tam nie wchodź.






Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

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

www.danwood.pl

