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Kleszczów lobbuje
za fabryką samochodów
elektrycznych
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Wydanie A

Łódź

Łódź, Zgierz, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Sulejów, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki,
Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny

„Wspólne oddychanie”
receptą na sukces

Aktorstwo - „to jedyne, co mogło nas
w życiu spotkać”- zgodnie twierdzą Piotr
Polk i Piotr Szwedes w wywiadzie, którego udzielili tuż przed spektaklem Pół
Krzysztof Stębelski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i Michał Michałek, na pół w reżyserii Wojciecha Malajkata,
przewodniczący Rady Fundacji i zarazem przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, lobbowali z którym jeżdżą po całej Polsce.
u Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Ryszarda Marcińczaka, Prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej na rzecz swojej gminy. Przekonywali swoich rozmówców, że Kleszczów jest idealnym miejscem do inwestowania. Szerzej o pierwszych efektach
tych rozmów piszemy w wywiadzie z Ryszardem Marcińczakiem.

Szerzej str. 7

Rawa Mazowiecka

Potrącił pieszego
Szerzej str. 6
Reklama

Nietrzeźwy motorowerzysta potrącił pieszego. Obaj mężczyźni trafili do
szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Szerzej str. 10
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Wydarzenia

Rawa Mazowiecka

Czas na sportowe emocje

20 maja Rawa zaprasza na wydarzenie sportowe „Rawa w BIEGU”. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się na dystansie 10 km. W tym dniu także kolarze
sprawdzą swoje umiejętności w wyścigu szosowym.

Uczestnicy
pierwszej
edycji „Rawy w BIEGU”
przebiegną dwie rundy liczące po 5 km. Ten dystans będą musieli pokonać
w mniej, niż 100 minut. Trasa
biegu wytyczona będzie dookoła Zalewu Tatar. Udział
w biegu wiąże się także
z działalnością charytatywną. Z wpłaty każdego
uczestnika, 5 zł przeznaczone zostanie na działalność
stowarzyszenia „Dać siebie
innym”. Stowarzyszenie to
zajmuje się organizowaniem
zbiórek krwi dla osób potrzebujących transfuzji. 20

maja również kolarze będą
mogli wziąć udział w sportowych zmaganiach. Wystartują w wyścigach SUPERPRESTIGE i FITRACE.
Trasa na pętli będzie miała
długość 27 km. Na ul. Tatar
wyznaczono metę i start. W
wyścigu SUPERPRESTIGE grupy startowe zmierzą
się w odstępach czasowych.
Dystans zależny jest od danej kategorii. Jedni będą
musieli pokonać 27 km
(1 okrążenie), inni natomiast 108 km (4 okrążenia).
Z kolei w wyścigu FITRACE ze startu wspólnego po-

jadą uczestnicy wszystkich
kategorii na dystansie 54 km
(2 okrążenia).
Zapisy do wyścigu kolarskiego i zawodów biegowych prowadzone są poprzez stronę internetową:
www.ztc.pl. Swój udział
można także zgłosić 20 maja
w biurze zawodów, przy
pływalni „Aquarium”. Dla
młodzieży szkolnej z Rawy
Mazowieckiej udział w biegu będzie bezpłatny.
Organizatorem wydarzenia jest Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów.
IT
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Piotrków Trybunalski

Szkolenie dotyczące
emerytur

18 maja piotrkowski Inspektorat ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące przepisów emerytalnych.
Od października będzie obowiązywał obniżony wiek emerytalny. Wiele
osób zastanawia się jakiego
dokonać wyboru? Przejść
na emeryturę? Popracować
dłużej? Zapewne w podjęciu tej decyzji będą mogli
pomóc doradcy emerytalni, którzy rozpoczną swoją działalność na początku
lipca tego roku. Już teraz
jednak warto dowiedzieć się
o co można będzie zapytać

doradcę, jakie mieć przy
sobie dokumenty by mógł
wyliczyć przyszłą emeryturę w różnych wariantach,
zależnych od czasu, w którym nastąpiłoby przejście
na to świadczenie. Specjalista wyjaśni też zagadnienia
związane z powszechnym
wiekiem emerytalnym, wymaganą dokumentacją, którą
należy dołączyć do wniosku
o emeryturę i naliczenia kapitału początkowego, jeśli

przyszli emeryci jeszcze go
nie ustalili.
Szkolenie odbędzie się
w czwartek 18 maja o godz.
9:00 w siedzibie piotrkowskiego Inspektoratu ZUS
przy ul. Armii Krajowej 9 na
II piętrze w sali konferencyjnej. Zgłoszenia na szkolenia
przyjmowane są pod numerem telefonu 44 646 85 14,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00.
MAT
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Piotrków Trybunalski

Remont
al.Sikorskiego

Niebawem planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji jednej
z najważniejszych arterii miasta – al. gen.
W. Sikorskiego.
Remont obejmie południową nitkę od ul. Kostromskiej do al. Concordii.
W ciągu najbliższych tygodni wyłoniona zostanie
firma, która przeprowadzi
Reklama

remont, a roboty na drodze
najprawdopodobniej wykonane będą w okresie wakacyjnym.
- Prace obejmą około
ośmiusetmetrowy fragment

W

www.gazeta-wiesci.pl

trzypasmowej drogi. Na południowym fragmencie drogi od ul. Kostromskiej do al.
Concordii wykonane zostaną nowe krawężniki, zniszczoną nawierzchnię zastąpi
nowa nakładka, a w miejsce
starych i nierównych płyt
chodnikowych ułożona będzie kostka betonowa – informuje piotrkowski magistrat.
W 2016 roku wykonano
północną nitkę tego samego
odcinka al. Sikorskiego. Rok
wcześniej prace objęły część
al. Sikorskiego, od al. Armii
Krajowej do ul. Kostromskiej.
MAT

Piotrków Trybunalski

Budżet
obywatelski
wstrzymany

Służby prawne wojewody zakwestionowały uchwałę o piotrkowskim budżecie
obywatelskim.
Radni będą głosować
nad nowym projektem.
Zastrzeżenia
dotyczą
uprawnienia do udziału
w konsultacjach osób, które
ukończyły 16 lat.
- W przepisach ustawodawca postanowił, że
uprawnionymi do udziału
w
konsultacjach
są
mieszkańcy gminy. Norma ta nie zawiera żadnych
ograniczeń.
(...)
W świetle powyższego Rada
nie może ograniczać prawa
do składania projektów oraz
udziału w głosowaniu do
mieszkańców gminy, którzy
mają ukończone 16 lat - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia.
- Sprawa jest dla nas
niezrozumiała,
ponieważ
w ubiegłym roku funkcjonował podobny zapis i służby

wojewody nie miały co do
niego zastrzeżeń – nie kryje
zdziwienia Grzegorz Adamczyk, Doradca Prezydenta
Miasta ds. budżetu obywatelskiego.
Innym
zastrzeżeniem
był fakt, że zgodnie z zapisem uchwały wchodziła ona
w życie z dniem podjęcia.
Służby prawne uznały, że
uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Decyzja służb wojewody
spowodowała, że radni będą
musieli podjąć nową uchwałę, aby wdrożyć w Piotrkowie budżet obywatelski.
Wpłynie to także na przesunięcia w harmonogramie
realizacji budżetu obywatelskiego.
RP
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Wola Krzysztoporska

Świętowali Gminny
Dzień Strażaka

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka odbył się 6 maja w Woźnikach. Świętowali druhowie ochotnicy z terenu gminy Wola
Krzysztoporska.
Obchody
rozpoczęto
o godzinie 13:00 mszą świętą w kaplicy w Woźnikach.
Po mszy druhowie w uroczystej defiladzie przeszli na
plac przed strażnicą, gdzie
odbyła się zbiórka pododdziałów z całej gminy. Strażakom przekazano życzenia,
a także wyróżnienia. Odznaką „Wzorowego Strażaka”
wyróżniony został młody
druh z OSP Bogdanów Kacper Komorowski. Dyplomy

i wyróżnienia od wójta gminy Romana Drozdka otrzymały wszystkie jednostki,
a odebrali je prezesi zarządów OSP.
Statuetki i indywidualne
wyróżnienia wójta gminy
trafiły natomiast do pięciu osób: prezesa Zarządu
Gminnego ZOSP RP Grzegorza Koneckiego, komendanta gminnego OSP Mirosława Jakubczyka, prezesa
OSP Woźniki Czesława Ma-

łeckiego, prezesa OSP Krzyżanów Tomasza Jakubiaka
i Jana Czubały z Urzędu
Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
Indywidualne
wyróżnienia prezesa ZG ZOSP
RP i wójta gminy otrzymali
z kolei: Krzysztof Wiernicki
z OSP Wola Krzysztoporska,
Grzegorz Koszelak z OSP
Wola Krzysztoporska, Marcin Krzesiński z OSP Parzniewice, Marcin Piekarski

Wola Krzysztoporska

Kompleks oficjalnie
otwarty
Można już korzystać z nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Glinie. To kolejny taki obiekt na terenie gminy Wola
Krzysztoporska.
Plac zabaw dla dzieci,
siłownia dla dorosłych, ławeczki, zieleń, a wszystko
ogrodzone i oświetlone. Do
tego tuż obok boisko trawiaste zabezpieczone piłkochwytami. Taki nowoczesny obiekt powstał tuż przy
Domu Ludowym w Glinie.
Pod koniec kwietnia odbyło
się jego uroczyste otwarcie.
Na placu zabaw o powierzchni 169 m2 znajduje

się 6 urządzeń – huśtawka
wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, bujak słoń, zestaw
zabawowy. Rodzice swoje
pociechy będą mogli obserwować, siedząc na 4 estetycznych ławeczkach, no
chyba że będą chcieli poćwiczyć na znajdującej się
obok siłowni zewnętrznej
o powierzchni 169 m2, gdzie
skorzystać można z 5 sztuk

urządzeń sportowych, takich
jak: biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister,
wahadło. Cały kompleks
oświetlony został 6 lampami. Wszystko otoczone jest
ogrodzeniem
panelowym
oraz oddzielone od siebie
ogrodzeniem wewnętrznym.
Koszt inwestycji to 148.779
zł.
RP

– naczelnik OSP Woźniki,
Rafał Gajda z OSP Woźniki oraz radna Małgorzata
Gniewaszewska za pomoc
i współpracę ze strażakami.
Wyróżnienie otrzymała
także jednostka OSP z Woli
Krzysztoporskiej za zajęcie VI miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Halowej
Piłki Nożnej Drużyn OSP
(wcześniej II miejsca w eliminacjach
wojewódzkich
i I miejsca w powiecie piotrkowskim).
Tego dnia swoje wyróżnienia przyznali także strażacy. OSP Woźniki wyróżniło godnością Honorowego
Członka OSP Woźniki wójta
gminy Romana Drozdka
i przedsiębiorcę Janusza
Stusa.
Z kolei jednostka z Woli
Krzysztoporskiej
dzięko-

wała wójtowi Romanowi
Drozdkowi i przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowackiej za ubiegłoroczny
zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, przekazując na ich ręce miniaturę
strażackiego pojazdu.
Później przyszedł czas
na życzenia i podziękowania
za ochotniczą służbę.
- Jesteście filarem bezpieczeństwa gminy Wola
Krzysztoporska. Dziś trzeba
wam podziękować za tę trudną, wyjątkową służbę, która
rodzi się z waszej potrzeby.
Współpracując z wami niespełna piętnaście lat, dzisiaj
jestem dumny, że udało się
podnieść waszą rangę, udało
się wykonać wiele inwestycji
na waszą rzecz, podnieść
poziom usprzętowienia, poprawić warunki w postaci

zmodernizowanych strażnic
i świetlic. Dzisiaj nie żałuję
nawet jednej złotówki zainwestowanej w wasze organizacje. Trzeba dodać jednak,
żadne zdobycze techniki nie
zastąpią ofiarności strażaka. Wy bronicie, chronicie,
ratujecie, ale również integrujecie. Za to wszystko dziś
dziękujemy! – mówił Roman
Drozdek.
Na koniec strażacy przygotowali dla wszystkich zebranych niespodziankę – pokaz ratownictwa. Najpierw
uratowali ze zniszczonego
samochodu ofiarę wypadku,
a później ugasili płonące
auto.
Ciekawostką był także
pokaz gaszenia pożaru pompą ręczną z 1905 r., którą
w swoich zbiorach posiada
OSP Woźniki.
RP

www.gazeta-wiesci.pl

W

Relacje

Kleszczów

Wieści

5

Bełchatów

„Kleszczowska Dziesiątka”
coraz bliżej

Będzie zmiana?

Na bełchatowskich osiedlach prawdopodobnie zostanie zmieniona organizacja
ruchu. Wszystkie ulice miałyby stać się
W niedzielę 28 maja miłośnicy biegania będą mogli zmierzyć się w Kleszczowie w bie- równorzędne. Znaki w pierwszej kolejnogu ulicznym na 10 kilometrów.
ści zniknęłyby z os. Dolnośląskiego.
Na zawody można zapisywać się poprzez stronę
www.kleszczowna5.pl. Organizację „Kleszczowskiej
Dziesiątki” powierzono firmie Ines Sport, która znana
jest z przygotowywania corocznego biegu „Kleszczów
na Piątkę”. Dziesięciokilometrowy bieg będzie jedną
z atrakcji tegorocznych jubileuszowych XX Dni Kleszczowa. Biegacze wyruszą ze
stadionu przy ul. Sportowej
3 w Kleszczowie w kierunku ul. Głównej i skierują
się nią na zachód. Dobiegną
do ronda w Żłobnicy, skąd
ulicą Milenijną pobiegną
do Strefy Przemysłowej

Reklama

w Kleszczowie, a dalej
- ulicami Pionową i Przemysłową, potem zaś przedłużeniem ul. Ogrodowej
w kierunku Łuszczanowic.
Pobiegną główną drogą
przez Łuszczanowice do
skrzyżowania ze Sportową
i dalej w kierunku stadionu,
na którym usytuowana będzie meta „Kleszczowskiej
Dziesiątki”.
W pakietach startowych
uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, a na
mecie - medale. Start biegu
głównego zaplanowano na
godz. 14, przy czym biuro
zawodów będzie otwarte już
od godz. 11. Poprzez stronę

www.kleszczowna5.pl (zakładka „Biegi dla dzieci”)
przyjmowane są też zgłoszenia dzieci do zawodów

biegowych na krótszych dystansach.

WIT

Jednak o tym, czy zmiany zostaną wprowadzone, ostatecznie zdecydują
mieszkańcy. Projekt ma być
konsultowany ze wspólnotami mieszkaniowymi. Jeśli zostanie zatwierdzony,
wszystkie
skrzyżowania
będą mieć charakter równorzędny. Wówczas kolejność
przejazdu wskaże tzw. zasada prawej reki – pierwszeństwo będzie mieć pojazd
z prawej strony. Takie rozwiązanie, zdaniem i miasta
i policji, ma poprawić bezpieczeństwo jazdy, a także pomóc w pozbyciu się
drogowych
problemów,
z jakimi coraz częściej do

magistratu zgłaszają się
mieszkańcy osiedli.
Miasto
doszło
do
wniosku, że najlepszym
sposobem – zarówno na
rozwiązanie sporów, jak
i uregulowanie kwestii komunikacyjnych – byłoby
wprowadzenie na wszystkich skrzyżowaniach zasady
równorzędności dróg. Jeśli
zmiany zostaną zaakceptowane, w pierwszej kolejności pojawią się na os. Dolnośląskim, ponieważ stamtąd
płynie najwięcej zgłoszeń.
Być może w późniejszym
terminie zostaną wprowadzone też na kolejnych osiedlach.
MAT
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O programie budowy polskiego samochodu elektrycznego rozmawiamy ze znanym działaczem gospodarczym, Prezesem Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszardem Marcińczakiem.

Co jest istotą programu produkcji samochodu
elektrycznego?
W tej rozmowie występuję jako przewodniczący
Komitetu do Spraw Energii,
funkcjonującej przy zarządzie głównym Naczelnej
Organizacji
Technicznej
w Warszawie. W związku
z tym, że w obecnej chwili
bardzo poważnie rozważany
jest pomysł budowy samochodu elektrycznego w Polsce a następnie jego produkcji, udało nam się stworzyć
silny 5-osobowy zespół swego rodzaju prezydium tego
Komitetu, gdzie mamy światowej rangi profesorów, którzy gwarantują, że program
budowy polskiego samochodu elektrycznego zostanie zrealizowany. Wspomnę
tutaj dwa nazwiska – prof.
Michała Szoty i prof. Piotra Biczela. Moja osoba ma
o tyle znaczenie, że jestem

prezesem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich
przy PGE S.A., gdzie udało mi się zainteresować tą
problematyką członka naszego koła prof. Henryka
Baranowskiego,
prezesa
PGE S.A. I tam właśnie
powołano już w tej chwili
spółkę-córkę, która zajmie
się produkcją samochodów
elektrycznych. W związku
z tym, że od pewnego czasu mamy filię Warszawskiej
Izby Gospodarczej w gminie
Kleszczów i naszym członkiem jest Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów, z życzliwością przyjmujemy zaproponowaną przez kierownictwo Fundacji lokalizację
przyszłej produkcji samochodów elektrycznych właśnie na tym terenie. Życzliwość władz gminy, samej
Fundacji a także przede
wszystkim fakt, że Fundacja
posiada doskonale przygotowane tereny inwestycyjne,

stwarza szansę na powodzenie wyboru tej lokalizacji.
Uważam to za bardzo trafny pomysł chociażby z tego
względu, że na tym terenie
łączą się szlaki komunikacyjne. Ważnym elementem
jest też możliwość stworzenia tzw. doliny krzemowej, na wzór amerykański.
W gminie Kleszczów jest
także najlepsza w Polsce
szkoła, która kształci w dziedzinie nowych technologii.
Gminę wyróżnia także wysoki standard życia. Można
by to wszystko rozszerzyć
np. o szkoły, które przygotowywałyby osoby pod te konkretne zakłady ze średnim
i wyższym wykształceniem.
Z naszego punktu widzenia, ważnym jest także fakt
podjęcia decyzji o budowie
centralnego portu lotniczego. Będziemy o tym mówić
szerzej na Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej 7 czerwca

w Nadarzynie. Takie lotnisko zlokalizowane między
Łodzią a Warszawą, które
ma być największym w Europie, będzie także dobrze
skomunikowane z gminą
Kleszczów - miejscem przyszłej fabryki samochodów
elektrycznych. Dzisiaj nie
da się wszystkich detali
produkować w jednym kraju, tylko są one generalnie
produkowane
globalnie
w różnych stronach świata,
a później montowane w finalny wyrób.
Nie bez znaczenia dla
rozważań tej lokalizacji
jest fakt, że PGE S.A. na
terenie tej gminy ma swoją kopalnię i elektrownię.
I także musi szukać rozwiązań – myśleć o tym, co dalej
po zakończeniu wydobycia
węgla brunatnego? Jest to
bardzo dobre rozwiązanie,
także dlatego, że akurat ta
technologia nie będzie szkodziła środowisku.
Taka inwestycja będzie oddziaływać na szereg miast w województwie,
w tym także na samą Łódź.
Liczymy również na wykorzystanie potencjału Politechniki Łódzkiej, która ma
wydziały
samochodowe.
Cały czas grupujemy wokół naszego Komitetu pracowników nauki. Powiem
tu chociażby o profesorze
Mirosławie Wyszyńskim,
który jest twórcą silników
dla samochodów formuły
1, a w obecnej chwili chce
pomóc nam tutaj w Polsce.
Ważnym dla nas jest także
profesor Wiesław Nowiński,
który wrócił w nasze strony
i także wspiera nas w naszych działaniach. Spotkałem się także z prof. Piotrem Moncarzem, który jest
jednym z twórców doliny
krzemowej w Stanach Zjednoczonych. On też chce
w tym programie uczestniczyć. Nie bez znaczenia
jest fakt wspierania naszych
działań przez premiera Morawieckiego, który w ramach swego planu zakłada

produkcję
samochodów
elektrycznychna wzór Tesli.
Jestem przekonany, że jest to
zupełnie realne.
Już w tej chwili wypromowaliśmy Elektrycznego
Solarisa. Oczywiście odstajemy jeszcze od Tesli – powiedzmy w ilości przejeżdżanych kilometrów, ale
pracujemy cały czas nad
tym, jak to się mówi: trening
czyni mistrza.
Na kanwie wspomnianego już Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej
i Wschodniej, w której będą
uczestniczyć przedsiębiorcy
i kupcy z Chin, chcę powiedzieć, że skoro Chińczykom się udało i zrobili skok
technologiczny, to uważam,
że przy naszym zmyśle zaradności i wiedzy, jaką już
posiadają nasi naukowcy, jesteśmy w stanie nasz „skok”
zrealizować w ciągu dwóch
- trzech lat. Myślę tu oczywiście o samochodzie elektrycznym.
Zabiegamy o inwestorów zarówno w Polsce jak
i na całym świecie. I dla
przykładu chcę powiedzieć,
że mamy bardzo dobry klimat z inwestorami z Izraela. Izrael po Stanach Zjednoczonych zajmuje drugie
miejsce w innowacjach.
Jestem pewien, że jest duża
szansa na to, żebyśmy spięli
ten cały program pod względem ludzi, potencjału i pieniędzy. Jest to wielka szan-

sa dla całego województwa
łódzkiego i mazowieckiego, i oczywiście dla gminy
Kleszczów.
Czyli istotą jest produkcja polskiego samochodu?
Tak, polskiego samochodu, od początku do końca.
Nie ma dzisiaj problemu wytworzenia karoserii, ponieważ są maszyny komputerowe. Jest pięć takich maszyn
na świecie, u nas znajduje
się taka w Radomiu. Nie ma
dziś problemu z produkcją
pozostałych komponentów,
należy to tylko inteligentnie
połączyć i poprawić słabsze
elementy.
23 listopada br. organizujemy kongres naukowy
„Elektromobilność. Nowa
era w transporcie i energetyce. Wyzwania dla przemysłu
i nauki polskiej”. Będzie to
kongres międzynarodowy,
gdzie przyjadą fachowcy
z całego świata i zamierzamy
uzyskać konkretne propozycje dla programu produkcji
samochodu elektrycznego.
Myślę, że właśnie wtedy
gmina Kleszczów w sposób
oficjalny zaproponuje swoją
lokalizację. Mamy olbrzymią szansę na to, abyśmy
pokazali, że jesteśmy innowacyjni, zaradni i że osiągniemy sukces.
Wypowiedź zanotował
Wojciech Adam Michalak

Sylwetka
Ryszard Marcińczak, ur. w 1954 r. jest Prezesem Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej. Od 2010 r. przewodniczy Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT.
Jest także przewodniczącym Kolegium Krajowego
Sekcji Energetyki SEP – FSNT-NOT. Jest honorowym
Prezesem Klubu Integracji Europejskiej w Warszawie. Posiada szereg odznaczeń krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Opolskiej. Z dumą o sobie mówi, że jest elektrykiem
w trzecim pokoleniu. Jego dziadek tworzył firmę Siła
i Światło S.A. Ryszard Marcińczak uczestniczył w
opracowywaniu prawa energetycznego, był ekspertem
w Senacie RP. Jego pasją jest nauka oraz działalność
w ramach Bractwa Kurkowego.
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www.gazeta-wiesci.pl

Aktorstwo - „ to jedyne, co mogło nas w życiu spotkać”- zgodnie twierdzą Piotr Polk i Piotr Szwedes w wywiadzie, którego udzielili
tuż przed spektaklem Pół na pół w reżyserii Wojciecha Malajkata, z którym jeżdżą po całej Polsce.
We wtorek - 28 marca
2017 roku, w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Teatru, znani aktorzy
wystąpili na scenie Domu
Kultury w Opocznie. Pół na
pół to najnowsza kryminalna
komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Groteskowo-dramatyczna rzeczywistość
ukazana w spektaklu jest
bardzo złożona. Akcja toczy
się wokół moralnych dylematów dwójki przyrodnich
braci Dominika i Roberta.
Bohaterowie tworzą retrospekcję zdarzeń związanych
z osobą ich matki po to, aby
usprawiedliwić chęć wyprawienia rodzicielki na tamten
świat. Całość obfituje w zabawne, zaskakujące zwroty
akcji, utrzymane w konwencji teatralnej groteski.

obchodzą i które mogą pomóc innym. Tak jest również
w
przypadku
komedii
Pół na Pół, gdzie oprócz
oczywistej komediowości
i różnych zabawnych sytuacji, ukryto tekst niosący
pokłady życiowej mądrości, która ludziom poddaje
pewne wyobrażenia o życiu,
relacjach. Oprócz śmiechu,
pojawia się w sztuce również refleksja. Pod płaszczykiem tej komedii przemycamy istotne wartości. Niech
wiec nasi widzowie przygo-

i mam nadzieję, że połowa
Polski, która wtedy poszła
do kina, pójdzie znów. Nasi
widzowie dorośleją z nami,
mam nadzieję, że
będą
chcieli wiedzieć, co się
z nami – „Wilkami” stało.
Porównajmy sobie tę historię do własnego życia, niektórzy zrobili kariery, inni
zostali w ty samym miejscu,
niektórych już nie ma, bo
żyli zbyt łatwo. Ten film jest
bardzo potrzebny. Rzeczywiście, „Młode Wilki” były
czymś pierwszym, znaczą-

tekst „Godzina z pożycia
mężczyzny”… Może dlatego, że chciałem przekroczyć następną granicę na
scenie, udało się! Gram go
w całej Polsce. Zajmuję się
także produkcją, spektakl
Pół na Pół, który zobaczą
dziś widzowie Miejskiego
Domu Kultury w Opocznie,
to również moja realizacja.
Założyliśmy z moim przyjacielem Kompanię Teatralną.
Obecnie przygotowujemy
następną sztukę, w reżyserii
Wojciecha Malajkata z nim

zumienie i wtedy taka praca
to czysta przyjemność. Jest
tzw. „wspólne oddychanie”,
w tym wypadku z Piotrem
Polkiem, który jest świetnym aktorem, fajnym kolegą, lubimy ze sobą grać i
gramy. Czasami człowiek
w obsadzie trafia na różne
indywidua, czy charaktery
i nie zawsze ta chemia jest,
wtedy trzeba kombinować
i nie zawsze jest to, aż tak
przyjemne. Od kiedy zacząłem produkować sztuki, sam
wybieram aktorów, z który-

Jak zaczęła się Pana
przygoda z aktorstwem?
Piotr Szwedes: Przygoda z aktorstwem różnie się
zaczyna. W naszym wypadku, była to Szkoła Filmowa
w Łodzi, którą obaj ukończyliśmy. W moim życiu,
zawsze przewijała się scena.
Pochodzę z Lidzbarka Warmińskiego. Tutaj właśnie,
uczęszczałem na zajęcia organizowane w Domu Kultury, który był i nadal jest,
ważną instytucją w życiu
tego miasta. Często brałem
udział w różnych koncertach, grupy rockowe, muzyczne, kabarety itp. Nigdy
nie chciałem aktorstwa traktować jako zawód, raczej
- przynajmniej na początku
- była to zabawa. Po liceum,
kiedy nie zdałem na prawo
do Torunia, via Mrągowo,
rozpoczęła się przygoda
z Łódzką Szkołą Filmową.
Jak okazało się po latach:
aktorstwo - „ to jedyne, co
mogło nas w życiu spotkać”.
Dla mnie to niewątpliwie pasja, sposób na życie, zawód,
rzemiosło, ale też posłanie,
w sytuacji, kiedy mamy
szansę przekazać ludziom
określone wartości. Występując na scenie robimy
rzeczy, które nas interesują,

aktor zna tekst, można zacząć pracować, a nie wtedy
kiedy czyta, bo to zupełnie
nie ma sensu. To są podstawy, pod którymi każdy się
podpisze. W moim życiu zawodowym przychodzi taki
moment, kiedy człowiekowi
nie chce się kopać z koniem,
albo wchodzić dwa razy na
tą sama górę, tzn. mówię tu
o współpracy, która męczy.
Praca aktorska, sama w sobie jest trudna, praca nad
sztuką to ogromny wysiłek.
Chciałoby się żeby sprawiała wrażenie miłej, sympatycznej, ale rzadko kiedy tak
jest, jeśli mamy do czynienia
z nieprofesjonalną osobą,
która nie ma pokory, cierpliwości, szacunku. Bo takich
właśnie najprostszych cech
oczekuje od moich współpartnerów. Sam staram się
tymi zasadami kierować
w swoim życiu zawodowym
i tego samego oczekuje od
innych.
Plany zawodowe
najbliższy czas?

tują się nie tylko na porcję
zabawy, ale na pewną refleksję nad sobą, nad życiem,
nad relacjami, nad tym co
robimy w domach, dlaczego
ciągle siedzimy w tabletach,
komputerach?, dlaczego nie
rozmawiamy ze sobą?. Sztuka Pół na Pół sięga do głębi,
do wnętrza.
Popularność przyniosła Panu rola „Prymusa”
Roberta Radackiego w filmie „Młode Wilki”. Tęskni
Pan za tą rolą?
Piotr Szwedes: „Młode
Wilki”, nareszcie po dwudziestu latach, to już oficjalna wersja, zaczynamy zdjęcia, rusza produkcja 3 części

cym, to była moja pierwsza
główna rola.
Preferuje Pan grę w filmie czy na deskach teatru?
Piotr Szwedes: Zależy od propozycji. Jeśli
rola jest ciekawa i są takie
możliwości, to najlepiej zaprezentować ją w teatrze
i w telewizji. Aktor jest od
tego żeby grać i każda mniejsza czy większa rola jest tak
samo ważna. Teraz w moim
życiu zawodowym obecny
jest głównie teatr, kiedyś
było więcej filmu, serialu.
Chociażby ostatnio postanowiłem zająć się stand up-em, Artur Andrus pomógł
mi kilka lat temu i popełnił

w roli głównej, na zmianę ze
mną. W tej produkcji wystąpią także, m.in. Joanna Liszowska, Iza Kuna, Mikołaj
Roznerski, Milena Suszyńska. Rozwijamy się. Jako
aktor zawodowy preferuję
jednak teatr, kontakt z żywym widzem, jego reakcją,
spontanicznością.
Czego oczekuje Pan na
scenie od partnerującego
aktora?
Piotr Szwedes: Dobrze
jeśli gra się ze zdolnym
aktorem. Relacje na scenie powinny być takie jak
w tenisie, gdzie drugi aktor
pomaga, odbija piłeczkę,
jest dialog, rozmowa, poro-

mi gram i to jest przywilej.
Natomiast, rzadko zdarza
mi się grać z kimś, kogo nie
znoszę. Współpraca na scenie, zdolności, porozumienie
są najważniejsze. Spektakl
musi mu się dobrze oglądać.
Działamy na widza emocjonalnie i o te emocje musimy
szczególnie zabiegać.
Piotr Polk: Ostatnio niestety, jest to nagminne, że
aktor uczy się tekstu, czyli czegoś, co jest podstawą
dopiero na próbach, tym samym zabiera czas kolegów,
koleżanek i takich rzeczy
nie toleruje. Rozumiem, że
można nie opanować od
razu całości materiału, ale
trzeba wykonać „pracę domową”. Od momentu, kiedy

na

Piotr Szwedes: Nadal
gramy w wielu spektaklach.
Pół na Pół nie jest naszą
jedyną wspólną sztuką.
W Teatrze Syrena w Warszawie są to: Plotka i Pajęcza
sieć. Pojedynczo realizujemy jeszcze po kilka sztuk,
one nadal trwają.
Piotr Polk: Obecnie
mam zdjęcia do filmu Na
układy nie ma rady, 3 kwietnia zaczynam zdjęcia do
kolejnej serii Ojca Mateusza, te odcinki pojawią się
w ramówce TVP 2 prawdopodobnie jesienią. Oprócz
tego musimy zamknąć sezon
teatralny do czerwca. Mamy
plany zarezerwowane na jesień i początek roku 2018,
więc nie możemy sobie zaplanować zburzenia planów
i zaplanowania nowych.
Propozycji mamy bardzo
dużo, ale niestety musimy je
wykreślać, niestety miesiąc
ma tylko 30 dni.
Rozmawiała:

Katarzyna Baranowska-Giza
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Warto przeczytać
Wyklęty ’48
Powojenna rzeczywistość w Polsce Ludowej, seryjny morderca i nietypowy układ, na który decydują się szefowie partii, by
schwytać niebezpiecznego zabójcę. Taka jest najnowsza powieść
Dominika Kozara.
Rok 1948, burzliwe powojenne realia. Tu na porządku dziennym są polityczne rozgrywki, działanie
w ukryciu, bezkompromisowa walka z komunistami,
bunt wobec służb bezpieczeństwa i dylematy ludzi,
którzy starają się odnaleźć
w trudnych okolicznościach.
Jan Wolak, przedwojenny komisarz warszawskiej
policji, oskarżony o kolaborację z gestapo, ukrywa się
wśród poszukiwanych przez
Urząd Bezpieczeństwa żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Mężczyzna
pogodził się z myślą, że już
nigdy nie uda mu się wrócić
do ukochanej Warszawy.
Resztę życia będzie musiał spędzić, ukrywając się
w lesie i uciekając przed kolejnymi obławami żołnierzy
Korpusu
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Tymczasem w stolicy
zostaje brutalnie zamordowana żona sekretarza PPR.
Giną także inne młode ko-

biety, zabijane w taki sam
sposób, w jaki działał przed
wojną seryjny morderca.
Niestety, całe archiwum
dotyczące tamtej sprawy

spłonęło w czasie powstania
warszawskiego. Milicja jest
bezradna. Funkcjonariusze
UB i Milicji Obywatelskiej
chcą uchodzić za niezwykle skutecznych, dlatego
decydują się na nietypowy
układ. Składają propozycję
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Warto posłuchać
Deep Purple, Infinite

współpracy wrogom władzy ludowej: Zygmuntowi
Wieczorkowi i Janowi Wolakowi, niegdyś najlepszemu duetowi dochodzeniowo-śledczemu, „najlepszym
tropicielom w stolicy”.
„Wyklęty ’48” to świetnie napisana powieść kryminalna ukazująca realia
powojennej Polski. Dominik
Kozar zręcznie łączy elementy klasycznego kryminału i powieści historyczno-obyczajowej. Autor tworzy
bardzo sugestywne portrety
bohaterów – postaci z krwi
i kości, dotkniętych wojennymi doświadczeniami,
uwikłanych w skomplikowane relacje zarówno zawodowe, jak i osobiste, którzy
muszą dokonywać trudnych
wyborów i odnaleźć się
w surowej rzeczywistości
schyłku lat 40. To historia
ludzi walczących o namiastkę normalnego życia – ponad politycznymi podziałami, ideologicznymi sporami
i szaleństwem powojennego
świata.

Nadchodząca płyta jest
dwudziestym studyjnym albumem Deep Purple. Nie
wiadomo, czy tytuł płyty
powinien być czytany jako
jedno, czy dwa słowa. Czy
oznacza, że Deep Purple
myślą, że muzyka jest na
zawsze, czy zamykają cykl

rozpoczęty przez „In Rock”,
mówiąc nam, że wszystko
musi się kiedyś skończyć?
Pytania pozostają na razie
bez odpowiedzi.
Produkcją albumu zajął
się słynny Bob Ezrin (m.in.
Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, Peter Gabriel). Odpo-

wiadał on za brzmienie doskonale przyjętego albumu
„Now What?!” z 2013 roku.
Podczas nagrywania płyty powstał film dokumentalny, który pokazuje ten
proces. Dokument będzie
dodatkiem do niektórych
edycji płyty.

Warto zobaczyć
Szybcy i wściekli 8
Dom i Letty cieszą się
swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy
udało się znaleźć oczyszcza-

jącą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy
pojawia się ona. Tajemnicza
kobieta (laureatka Oscara Charlize Theron), która

wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie
ma ucieczki. Dom zdradzi
najbliższych.
Wszystkich
czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy
dotąd w kinie. Od wybrzeży
Kuby przez ulice Nowego
Jorku po lody arktycznego
morza Barentsa – „Szybcy
i wściekli” przemierzą
świat, by powstrzymać zło
i chaos. I uratować tego,
który uczynił ich rodziną.
W filmie zobaczymy Vina
Diesela, Dwayne’a Johnsona, Jasona Stathama, Michelle Rodriguez, Tyrese’a
Gibsona, Chrisa „Ludacrisa”
Bridgesa, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsę Pataky, Scotta Eastwooda oraz
Kurta Russella i Charlize
Theron.
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Szparagi odżywiają i leczą
Szparagi są jednymi z pierwszych, wiosennych warzyw pojawiających się na rynku.
Stanowią one bogate źródło wielu witamin i składników mineralnych.
Obecnie uprawiane są
one prawie na całym świecie. Do największych producentów należą: Peru,
Włochy, Holandia, Japonia
i Stany Zjednoczone. W Polsce szparagi są znane dopiero od XVIII wieku a regionem słynącym z ich uprawy
jest Wielkopolska.
Szparagi
występują
w trzech kolorach, tj. białym, zielonym i fioletowym.
Barwa ta uzależniona jest od
sposobu ich uprawy, czyli
od ich nasłonecznienia podczas wzrostu. Najbardziej
popularne są szparagi koloru
białego, które uprawiane są
w specjalnych kopcach,
czyli bez dostępu światła
słonecznego.
Odznaczają
się delikatnym i łagodnym
smakiem i są twardsze od
zielonych z uwagi na zdrewniałą skórkę i dlatego przed
gotowaniem wymagają jej
usunięcia. Z kolei szparagi
zielone swój kolor zawdzięczają dużemu nasłonecznieniu, a ich pędy wyrastają
wysoko nad powierzchnię
ziemi. Są bardziej aromatyczne i ostre w smaku.
Z uwagi na to, że są mięk-

kie, nie wymagają obierania przed gotowaniem
a tym samym zachowują
całe bogactwo składników
mineralnych, takich jak
potas, magnez, fosfor czy
wapń. Natomiast szparagi
fioletowe rosną tylko kilka
centymetrów nad ziemią

i posiadają grubą fioletową
łodygę. Także nie wymagają obierania przed gotowaniem. Zawierają one
w porównaniu do poprzednich więcej cukrów a mniejszą ilość błonnika. Ta odmiana szparagów jest trudna
w uprawie, ponieważ mogą

one rosnąć krótko i należy
je zebrać szybko, żeby nie
zmieniły koloru na zielony
pod wpływem nasłonecznienia. Szparagi to skarbnica
wielu witamin i składników
mineralnych. Na szczególną
uwagę w tym warzywie zasługuje wysoka zawartość

kwasu foliowego. Składnik
ten jest szczególnie ważny
dla kobiet planujących ciążę
oraz już będących w ciąży.
Kwas foliowy spowalnia
proces starzenia, pomaga
w odbudowie uszkodzonych
w organizmie komórek,
wspomaga
funkcjonowa-

nie układu krążenia. Ponadto szparagi są źródłem
przeciwutleniaczy takich,
jak: witamina C, E, czy
β-karotenu, oraz witamin
z grupy B. Dostarczają również naszemu organizmowi wiele składników mineralnych, między innymi
wapnia, fosforu, magnezu,
potasu czy w mniejszej ilości także żelaza. Posiadają
właściwości przeczyszczające i moczopędne, regulują
prawidłową pracę układu
pokarmowego oraz poprawiają pamięć i koncentrację a także odpowiadają za
stan kości i zębów. Szparagi
zapobiegają powstawaniu
nowotworów, a także pomagają w leczeniu artretyzmu
i reumatyzmu. Ciekawostką
jest fakt, że szparagi uważane są jako silny afrodyzjak.
Niestety, zawierają w swym
składzie także związki purynowe, które mogą przyczyniać się do gromadzenia
kwasu moczowego w organizmie i dlatego nie są zalecane osobą cierpiącym na
dnę moczanową i kamienie
nerkowe
KK

OGŁOSZENIA
Sprzedam 3 ha
–grunty
inwestycyjne
przyległe
do S-8
w Konopnicy
koło
Rawy
Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, mozaika,
glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053
Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Wylewki agregatem zacierane
mechanicznie
tel. 600 086 995.
Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461

Wiatraki, elektrownie
wiatrowe, pomiary wiatru,
montaż, instalacja i serwis.
tel. 669‒632‒564
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751.
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Krem
szparagowy
Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
- szparagi białe - 1
pęczek
- 4 ziemniaki
- 1 por
- 3 szklanki bulionu
- 1/2 szklanki śmietany
- 1 łyżka masła
- szczypta gałki muszkatołowej
- sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Szparagi należy oczyścić z włókien i pokroić na
małe kawałki. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę.
W garnku podgrzać masło i zeszklić drobno posiekany por. Dodać pokrojone ziemniaki i kawałki szparagów. Całość zalać bulionem. Gotować na
wolnym ogniu przez około 15 minut. Następnie zupę
zmiksować, dodać śmietanę i doprawić do smaku.
Smacznego!
Reklama

Bistro & Pizza CORSO
w Radomsku,
zatrudni
PIZZERMENA
na stałe.
Umowa o pracę na
pełen etat, atrakcyjne
wynagrodzenie.
CV prosimy dostarczać
osobiście do Bistro
(ERA PARK
HANDLOWY
RADOMSKO,
ul. Sierakowskiego 11)
lub przesyłać na adres
email:
radomsko@corsobistropizza.pl

Czytaj on-line!

W
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Kryminalne

Tomaszów Mazowiecki
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W
Piotrków Trybunalski

Kradzionym, na
podwójnym gazie

Nieletni włamywacze

8 maja, kilka minut po
północy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
kierującego skuterem. Kierowcą tego pojazdu był znany z wcześniejszych konfliktów z prawem 20-letni
mieszkaniec Tomaszowa.
Od mężczyzny policjanci
wyczuli alkohol. Alkotest
wykazał u niego 0,7 promila. Podejrzewany nie
posiadał dokumentów od
pojazdu, a także nie potrafił
logicznie wytłumaczyć, do
kogo on należy. W policyjnych systemach funkcjo-

8 maja policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Piotrkowie Trybunalskim
zatrzymali dwóch nieletnich
sprawców, którzy od marca do 7 maja dokonali licznych kradzieży i kradzieży
z włamaniem. Najczęściej
poprzez wybicie szyby dostawali się do samochodów
i kradli z nich pozostawione przez właścicieli rzeczy.
Były to przeważnie wiertarki, nożyce do cięcia blachy,
elektryczne i spalinowe piły,
a także wędkarski sprzęt
z akcesoriami i narzędzia
ogrodnicze. Z mieszkań
natomiast nastolatkowie rabowali sprzęt elektroniczny

Dziesięć zarzutów usłyszeli szesnastoletni piotrkowianie. Dokonywali kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodów,
Nietrzeźwy kierowca skutera wpadł w ręce policji. Okazało się, garaży i mieszkań. Wartość skradzionego mienia to prawie 26
tysięcy złotych.
że pojazd nie należał do zatrzymanego.
nariusze ustalili właściciela jednośladu. Nawiązano
z nim kontakt. Potwierdził, że skuter jest jego
własnością
i
powinien
znajdować się w garażu.
Mundurowi udali się we wskazane miejsce. Okazało się, że
w garażu jest przecięta kłódka
i wyłamany zamek. Według pokrzywdzonego został skradziony tylko skuter
o wartości 2200 złotych oraz
kask. Policjanci ustalili, że
20-latek nie działał sam. Pomagał mu rok starszy kolega, który został wylegitymo-

wany o godzinie 1:45 przez
inny policyjny patrol na ulicy Zgorzelickiej. Mężczyzna wówczas zachowywał
się nerwowo. Alkotest wykazał u niego podobny wynik. Obaj podejrzani zostali
zatrzymani w policyjnym
areszcie. Usłyszą zarzuty
kradzieży z włamaniem, za
co grozi do 10 lat więzienia.
20 latek dodatkowo odpowie za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Skuter został oddany prawowitemu właścicielowi.
IT

Bełchatów

Zatrzymano
sprawców zbrodni

i RTV, jak również biżuterię
i zegarki. Sprawcy zostali namierzeni i zatrzymani
w
mieszkaniu
jednego
z nich. Policjanci odzyskali
część skradzionych fantów.
Pozostałe łupy, jak oświadczyli nieletni, sprzedawali
przygodnie
napotkanym
osobom, a część wyrzuca-

li po dokonanej kradzieży.
Z zeznań pokrzywdzonych
osób wynika, że łączna wartość strat to kwota prawie 26
tysięcy złotych. 16- latkowie
usłyszeli zarzuty kradzieży
i kradzieży z włamaniem.
Teraz o ich losie zadecyduje
Sąd Rodzinny.
KK

Opoczno

Nietrzeźwi za
kierownicą

Policjanci rozwiązali sprawę zabójstwa 64-letniego mężczyzny,
którego zwłoki znalazł syn. Sprawcy tej zbrodni jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Za zabój- Opoczyńscy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców samochodów osobowych.
stwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Oficer dyżurny bełchatowskiej policji został poinformowany, że w jednym
z mieszkań w gminie Bełchatów znaleziono zwłoki
mężczyzny. Ciało z licznymi ranami kłutymi znalazł
syn ofiary, który przyjechał
do ojca w odwiedziny. Wysłani na miejsce zdarzenia
policjanci potwierdzili tę informację. Obrażenia denata
jednoznacznie wskazywały
na zabójstwo. W obecności
prokuratora policjanci wykonali oględziny, w trakcie
których znaleźli narzędzie
zbrodni - nóż kuchenny.

Ciało zabezpieczono do
dyspozycji
prokuratury,
a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwanie sprawcy.
Ustalili, że 64-latek mieszkał samotnie i poruszał się
na wózku inwalidzkim.
W obowiązkach domowych
czasem pomagali mu dwaj
mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. Funkcjonariusze
postanowili dotrzeć do tych
mężczyzn. Jeszcze tego samego dnia około godziny
22:00 zapukali do drzwi ich
mieszkania. Okazało się, że
25-latek oraz jego 50-letni
ojciec byli kompletnie pija-

ni. W kieszeni spodni 25-latka policjanci znaleźli telefon
komórkowy należący do
ofiary. Mężczyźni szybko
trafili za kraty policyjnego
aresztu. Po wytrzeźwieniu
obaj przyznali się do udziału w zbrodni. Policjanci
ustalili, że kiedy zatrzymani przyszli do mieszkania
ofiary, doszło do awantury
z gospodarzem. Śmiertelne
ciosy nożem zadał 25-latek.
2 maja po wytrzeźwieniu,
notowani wcześniej zatrzymani, usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 25-latek odpowie za zabójstwo. Grozi za
to kara nawet dożywotniego
pozbawienia wolności. Jego
50-letni ojciec odpowie za
poplecznictwo, czyli zacieranie śladów i pomoc sprawcy. Za taki czyn grozi do 5
lat więzienia. Sąd Rejonowy
w Bełchatowie aresztował
obu podejrzanych na 3 miesiące.
IT

Pierwszy
nietrzeźwy
kierowca został zatrzymany przez patrol drogówki
w miejscowości Sitowa.
44 - letni kierowca volkswagena golfa miał w organizmie ponad promil alkoholu.
Podobny wynik alkoholu

w organizmie wykazało badanie u kierującego oplem
corsa. 32-latka zatrzymano
do kontroli drogowej w Białaczowie.
Obaj mężczyźni stracili już prawo jazdy. Sprawa
kierowania
samochodem

w stanie nietrzeźwości zostanie skierowana do sądu.
Za tego rodzaju przestępstwo przewidziana jest kara
nawet do 2 lat pozbawienia
wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
KK

Rawa Mazowiecka

Potrącił pieszego

Nietrzeźwy motorowerzysta potrącił pieszego. Obaj mężczyźni
trafili do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Do zdarzenia doszło
6 maja o godzinie 21:10
w Chodnowie. Jak wstępnie
ustalili policjanci, kierujący motorowerem 64-letni
mieszkaniec powiatu rawskiego potrącił idącego drogą w tym samym kierunku
45-latka z powiatu grójeckiego. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpi-

tala. Jak wykazało badanie,
motorowerzysta miał niemal
promil alkoholu w organizmie.
Policja przypomina!
Piesi poruszający się
drogą, gdzie nie ma chodnika zobowiązani są iść lewą
stroną. Muszą też ustąpić
pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Nale-

ży pamiętać, że noszenie
elementów odblaskowych
po zmroku i poza terenem
zabudowanym jest obowiązkowe. W innych przypadkach odblaski znacznie
poprawiają bezpieczeństwo
pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu
drogowego.
KK
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HOROSKOP
Byk 21.04–20.05

Pozytywny
wpływ planet
spowoduje, że to,
czego pragniesz
stanie się możliwe. Podejmiesz śmiałe kroki
w swoich przedsięwzięciach i
pokonasz przeciwności losu.
Zdrowie także będzie ci służyć, nareszcie poczujesz się
lepiej, bo ostatnio było różnie.
W sferze miłosnej małe nieporozumienia, które w zarodku
należy wyjaśniać.
Bliźnięta 21.05–21.06
W każdym
przedsięwzięciu
kieruj się rachunkiem ekonomicznym. Wykorzystuj nadarzające
się okazje, pod warunkiem, że
jest szansa na ich powodzenie.
Nie lekceważ żadnych dolegliwości zdrowotnych.
Rak 22.06–22.07
To nie czas na
rozpamiętywanie minionych
niepowodzeń.
Nie rezygnuj
jednak z wcześniej wytyczonych celów. W finansach
mierz siły na zamiary.
W sferze uczuciowej relacje
z partnerem wyraźnie się

poprawią.
Lew 23.07–23.08
Fortuna będzie
dla ciebie wyjątkowo pomyślna.
Wreszcie masz
szansę na spełnienie swoich
marzeń. To dobry czas na
odnowienie starych przyjaźni. Przed tobą nieplanowany
wyjazd.
Panna 24.08–23.09
Czas zwolnić
tempo życia i
zrobić wreszcie
coś przyjemnego
dla ciała i ducha.
Wspólny wypoczynek z rodziną mile widziany. Realizacja
zaplanowanych przedsięwzięć
przeciągnie się w czasie.
.
Waga 24.09-23.10
W pracy dokładaj
więcej starań,
chcąc osiągnąć
zamierzony
sukces,
o którym przecież marzysz.
Zakończenie trudnej sprawy
w urzędzie przyniesie ci dużą
ulgę. Postaraj się kontrolować
wydatki i nie ulegać zbędnym
pokusom.
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Rozrywka
Skorpion 24.10–22.11
W najbliższym
czasie będziesz
zmuszony do
zweryfikowania
swoich wcześniej
nakreślonych planów. Mierz
siły na zamiary. Natomiast w
sprawach rodzinnych wszystko potoczy się po twojej
myśli. Wolny czas spędzaj
aktywnie.
Strzelec 23.11–21.12
Nie angażuj
się w nowe,
ryzykowne
przedsięwzięcia.
Warto zawsze
wnikliwie przemyśleć swoją
decyzję. Nabierz więcej
dystansu do pracy, a od razu
poczujesz się lepiej i pogodniej. Nie wchodź w interesy
z nieznajomymi.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje tempo
życia najwyraźniej przyspieszy,
lecz z myślą
o zdrowiu unikaj
przeforsowania organizmu.
Pozytywne nastawienie do życia doda ci skrzydeł. Poprawi
się także sytuacja finansowa
co nie jest bez znaczenia.

SUDOKU

Wodnik 21.01–19.02
Zapowiada się
pomyślny przełom w twoim
życiu. Poczujesz
pozytywną
energię i chęć do większego
zaangażowania się w rozwój
swojej firmy. Doceń to, że
wśród bliskich masz zawsze
wielu sojuszników.
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Ryby 20.02–20.03
Rozsądnie
gospodaruj posiadaną energią,
a podołasz wszelkim zadaniom. Sprawy zaczną
układać się po twojej myśli.
Jest szansa na krótki wyjazd
służbowy. To także dobry
czas na podniesienie swoich
kwalifikacji.
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Baran 21.03–20.04
Na swojej zawodowej drodze
napotkasz pewne
trudności. Aby
zrealizować
swoje zamierzenia, musisz
wykazać więcej determinacji.
Będzie szansa do zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Wolne chwile poświęcaj
najbliższym.
Wróżka Amanda

Humor
Była piękna, mądra, zmysłowa... Po cholerę było mi
trzeźwieć?!
- Ale masz wypasiony zegarek!
- Złoty.
- Skąd masz?
- Wygrałem wyścig.
- Jaki wyścig?!
- Ja, dwóch ochroniarzy z galerii handlowej i dwóch
policjantów z patrolu.
Klient skarży się na infolinii operatora komórkowego:
- Nie docierają do mnie wiadomości!
- To może spróbuje pan jeszcze raz przeczytać?
- Czym czyścisz okulary?
- Ściereczką.
- I ja ściereczką, ale nie schodzi.
- A czym nasączasz?
- Niczym, po prostu chucham na szkła.
- Ja też... A co pijesz?
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Irlandzka dziewczyna klęka w konfesjonale i mówi:
- Pobłogosław mnie Ojcze, gdyż zgrzeszyłam.
- Co się stało moje dziecko?
- Popełniłam grzech próżności. Dwa razy dziennie
patrzę na siebie w lustrze i mówię sobie, jaka piękna
jestem.
Ksiądz obrócił się, dobrze przyjrzał się dziewczynce
i mówi:
- Mam dobre wieści dla ciebie, moje dziecko, to nie
grzech to pomyłka.

