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Rawa Gra Szanty
Dokąd zmierza
powiat bełchatowski?

14 i 15 lipca w Rawie Mazowieckiej zapowiada się niezwykle interesująco.
A to za sprawą dwudniowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej, Turystycznej
i Studenckiej „Rawa Gra Szanty”, który odbędzie się nad zalewem Tatar
w Rawie Mazowieckiej.

Szerzej str. 2

Tomaszów Mazowiecki

Zderzył się z pociągiem

Szerzej str. 7
Reklama

31-letni kierujący vw golfem, mimo tego, że wjechał na przejazd i zderzył się z pociągiem, nie odniósł
Szerzej str. 10
poważniejszych obrażeń.

Reklamuj się
w Gazecie
Regionalnej Wieści
504 929 908
504 930 044
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Rawa Gra Szanty

14 i 15 lipca w Rawie Mazowieckiej zapowiada się niezwykle interesująco.
A to za sprawą dwudniowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej, Turystycznej
i Studenckiej „Rawa Gra Szanty”, który odbędzie się nad zalewem Tatar
w Rawie Mazowieckiej.

W tym roku festiwal
potrwa dwa dni (piątek, sobota) podczas których odbędzie się konkurs o Złotą
Szeklę Burmistrza Rawy
Mazowieckiej dla najlepszego zespołu festiwalowego.
Początek imprezy w piątek
o godz. 19.30. Wystąpią:
Mechanicy Shanty, Syndrom
Beczki (laureat I nagrody
z ubiegłego roku), Tomasz
„Grom” Paciorek, Projekt
Laureaci. W sobotę początek o godz. 20.00. Tego dnia
wieczór uświetnią: Caryna,
North Cape, Lubelska Fede-

racja Bardów, Mietek Folk.
Nad zalewem podczas
trwania Festiwalu „Rawa
Gra Szanty” 15 lipca rozpocznie się również gra terenowa. Udział może wziąć
każdy, indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób). Każdy
z zespołu graczy na początku
rozrywki dostanie specjalnie
przygotowaną kartę startową, na której będą umieszczone różne zagadki. Teren
miasta stanie się planszą do
gry, po której poruszać się
będą rywalizujące ze sobą
drużyny. Celem gry będzie

skompletowanie mapy i odnalezienie ukrytego skarbu.
Dla pierwszej drużyny, której się to uda przewidziana
jest atrakcyjna nagroda.
Organizacja
festiwalu jest współfinansowana
z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
Zgłoszenia
do
festiwalu
pod
nr
tel.:
506 158 358 lub mail:
alutek.kowalska@gmail.
com.

Skierniewice

Przebadaj swoje płuca

Skierniewice to jedno z ponad setki miast, które w tym roku odwiedzi spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia. 18 lipca na mieszkańców czekać będzie
KK wykwalifikowany personel, który bezpłatnie wykona badania i udzieli porad odnośnie profilaktyki chorób układu oddechowego.
Pomimo spadającej liczby palaczy w Polsce, nadal
co czwarta osoba regularnie
sięga po papierosa - wynika
z badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Palenie
tytoniu jest najczęstszą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe, a przede
wszystkim na raka płuc.
Jest również podstawowym
czynnikiem rozwoju Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Rosnący
poziom
zanieczyszczenia
powietrza w polskich miastach także przyczynia się
do pogarszającej się kondycji płuc Polaków. Szacuje się, że na choroby płuc
cierpi ponad 6 mln Polaków.
Około 4 mln na astmę a 2,5
mln na POChP. Niestety

połowa chorych na astmę i
ponad ¾ chorych na POChP
nie wie o swojej chorobie.
Dlatego ważne jest wykonywanie profilaktycznych
badań spirometrycznych. W
tym celu, Fundacja NEUCA
dla Zdrowia, współpracująca z aptekami działającymi
w ramach programu PARTNER+, organizuje bezpłatną
akcję badań spirometrycznych w całej Polsce. Fundacja współdziała w tym
przedsięwzięciu z Polską
Profilaktyką oraz Polską Federacją Chorych na Astmę
Alergię i POChP.
Spirometria to badanie,
podczas którego mierzy się
pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu

oddechowego. Badanie jest
bezbolesne i trwa ok. 10 minut.
Spirobus będzie stacjonował w Skierniewicach 18
lipca przy ulicy Okrana 6d/e/f, między godzinami 10.00
a 16.30, przy siedzibie partnera akcji. Udział w badaniu
jest bezpłatny, wymagane są
jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać
czternaście dni przed planowanym badaniem pod tym
samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.
Dokładna lista ze wszystkimi lokalizacjami badań
znajduje się na stronie Fundacji NEUCA dla Zdrowia
(www.fundacjaneuca.pl).
AK
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Fly Fest za nami

Spacery 800-lecia

Centrum Informacji Turystycznej zaprasza turystów oraz piotr- Za nami dwudniowa wystawa lotnicza FLY FEST, która cyklicznie
odbywa się na piotrkowskim lotnisku.
kowian na darmowe zwiedzanie Piotrkowa Trybunalskiego.
szych. Były pokazy i akroWycieczki po mieście
będą organizowane w kontekście obchodów 800-lecia.
- Akcja ma charakter
wakacyjny. Przez całe lato
organizujemy
wycieczki
z przewodnikiem, który
opowie o historii miasta,
najważniejszych wydarzeniach w grodzie trybunalskim oraz najpiękniejszych
zabytkach – zapraszają pracownicy CIT.
Zwiedzanie będzie się
odbywać codziennie, od

piątku do niedzieli o godz.
15.00 oraz w soboty o godz.
17.00. Spacery będą się rozpoczynać pod Centrum In-

formacji Turystycznej (ul.
Zamurowa 11).

MAT
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Niestety w tym roku pogoda pokrzyżowała trochę
festiwalowe plany. W sobotę
do Piotrkowa nie przyleciały MIGi 29, a w niedzielę
ze względu na złe warunki
pogodowe nad Bałtykiem,
nie doleciał również Szwed
Jacob Hollander.

Tomaszów Mazowiecki

Galeria Tomaszów
nagrodzona

Reklama

Galeria Tomaszów otrzymała tytuł „Budowy Roku 2016” w corocznym, prestiżowym konkursie Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa.
Od 1989 roku Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
(PZITB) przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz
Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego przyznaje nagrody w konkursie „Budowa
Roku”. Nagrody przyznawane są w dziewięciu kategoriach (grupach obiektów

budowlanych)
wyróżnionych ze względu na rodzaj
budownictwa - w każdej
grupie przyznawane są nagrody I stopnia, II stopnia
i III stopnia.
Centrum handlowe Galeria Tomaszów otrzymało
pierwszą nagrodę (I stopnia) w grupie obiektów produkcyjno-handlowo-usługowych.

Przypomnijmy, że galeria została zaprojektowana
tak, by nawiązywać do historii przemysłu włókienniczego w mieście oraz budynku dawnych zakładów
włókienniczych.
Galerię
tworzą trzy bryły, które stanowią odtworzenie budynku
dawnej przędzalni.
RP

Pomimo pogody
w kratkę, tegoroczna impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem
wśród
wystawców i całych rodzin,
które w ten weekend odwiedziły piotrkowskie lotnisko.
A atrakcji nie zabrakło dla
dorosłych i tych najmłod-

bacje na niebie, koncerty,
dobre jedzenie oraz rodzinna atmosfera. Na dzieci czekały karuzele, dmuchańce
i inne atrakcje. Na niebie
zaprezentowały się m.in.
samoloty historyczne, samolot Dromader (gaszenie
pożaru), myśliwiec wojskowy. Największą atrakcją
były niewątpliwie pokazy
akrobatyczne Artura Kielaka
i Maćka Pospieszyńkiego.
Fly Fest zakończył występ
Jacka Kawalca z orkiestrą.
Zespół zagrał największe
przeboje Joe Cockera.
P r z y p o m n i j m y,
że organizatorem imprezy
było Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
w Piotrkowie Tryb.
JP
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Wola Krzysztoporska

Wójt gminy z absolutorium

Pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy Wola Krzysztoporska w 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna RG, a wreszcie Rada Gminy, udzielając absolutorium wójtowi
Romanowi Drozdkowi.
Głosowanie odbyło się
podczas ostatniej sesji Rady
Gminy (28 czerwca). Za
udzieleniem absolutorium
głosowało 11 radnych, 2
było przeciwnych.
- To dla mnie już 15 absolutorium i cieszę się bardzo,
że miniony rok nie został
zmarnowany, a wprost przeciwnie – był rokiem bardzo
dobrym dla mieszkańców
gminy – mówił do radnych
wójt Roman Drozdek tuż po
głosowaniu.
Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania ubiegłorocznego budżetu i ze sprawozdaniem finansowym.
- Wielkości, jakie są
w naszym budżecie, sytuują
Reklama

nas na 4 – 5 miejscu jeśli
chodzi o inwestycje w województwie łódzkim. Wyprzedzają nas zasadniczo tylko
gminy górnicze, np. Kleszczów, Szczerców, Rząśnia.
Udało się wypracować nadwyżkę i zmniejszyć zadłużenie – mówił skarbnik gminy
Wiesław Jagiełło.
Pozytywną
opinię
o sprawozdaniu z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi. Rekomendację
do udzielenia absolutorium
wójtowi gminy i pozytywną
opinię wydała także Komisja Rewizyjna RG.
Na „comiesięczne zmiany w budżecie gminy”
zwróciła m.in. uwagę radna

Monika Czarczyńska, która zagłosowała przeciwko
udzieleniu absolutorium. –
Rozumiem, że niektóre zmiany wynikają z uzyskanego
dofinansowania, ale niektóre pojawiają się znienacka.
(…) Zawsze jest zwracana
uwaga na liczbę inwestycji.
My musimy mówić i patrzeć
na jakość tych inwestycji, na
ich celowość, aby pozyskiwać nowych inwestorów, nowych mieszkańców – mówiła radna. – Zwróćmy uwagę
na oświatę, na wyposażenie
szkół – dodała.
Do uwag odniósł się
wójt Roman Drozdek: - Spotykam się z mieszkańcami
spoza terenu gminy, którzy
nam zazdroszczą i oceniają

pozytywnie to, co się u nas
dzieje. Dziwię się, że jest
taki wewnętrzny głos, który
to krytykuje. To jest wprowadzanie opinii publicznej
w błąd. Chciałem poza tym
zaznaczyć, że nic nie dzieje
się bez zgody Rady Gminy. To
Rada Gminy uchwala budżet
i wszystkie zmiany. Moja rola
polega na tym, że składam
inicjatywy i te inicjatywy nie
powstają z dnia na dzień, ale
są efektem myślenia i pochylania się nad różnego rodza-

ju prośbami mieszkańców.
A jest ich mnóstwo. Kondycję budżetu mamy bardzo
dobrą, ale to nie znaczy, że
mamy tyle pieniędzy, że możemy zrealizować wszystko
wszystkim, i to już. Nie możemy prowadzić dyskusji
o inwestycjach w oderwaniu
od możliwości finansowych.
Jeśli chodzi o oświatę, to
reformę, jaką my przeprowadziliśmy, nie przeprowadziła chyba żadna z gmin
w województwie (cztery

nowoczesne, w pełni wyposażone kompleksy oświatowo-sportowe). Jak można
mówić, że oświata jest zaniedbana? Ja odczuwam
dziś satysfakcję, bo wykonaliśmy w ubiegłym roku ok. 60
inwestycji. I ta satysfakcja
powinna być wspólna.
Zdecydowana większość
radnych podzieliła pozytywną opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.
RP
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W zamieszaniu związanym z urlopowaniem, często zapominamy o polisie turystycznej, która podczas wyjazdu chroni w sytuacji, gdy przydarzy się wypadek czy nagła choroba. Niektórzy uważają, że wystarczające jest ubezpieczenie w NFZ. Nic bardziej mylnego.
EKUZ
• umożliwia korzystanie z placówek państwowej służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej
• ubezpieczony współuczestniczy w kosztach leczenia, a ich wysokość zależy od zasad obowiązujących
w danym kraju
• nie pokryje kosztów transportu medycznego do kraju i kosztów ratownictwa
• nie zapewni świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków czy odpowiedzialności cywilnej
• nie zagwarantuje ochrony bagażu podróżnego
POLISA TURYSTYCZNA
• pomoc w każdym miejscu na świecie przez całą dobę
• ochrona niezależnie od celu wyjazdu ( wypoczynek, praca)
• okres ubezpieczenia dostosowany do indywidualnych potrzeb (od jednego dnia do roku)
• szeroki wybór placówek medycznych i lekarzy prywatnych
• możliwość skorzystania z tele- i video-konsultacji z lekarzem 24/h
• wysokie sumy kosztów leczenia za granicą – do 800.000 zł
• transport ubezpieczonego do kraju (do sumy ubezpieczenia)
• możliwość włączenia klauzuli dodatkowych, np. alkohol w kosztach leczenia, nnw i odpowiedzialności
cywilnej, bierne uczestnictwo w wojnach i aktach terroru, choroby przewlekłe
• bardzo szeroki zakres Assistance, np. pomoc prawna, opieka nad zwierzętami towarzyszącymi w podróży, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych, opieka nad dziećmi będącymi
z ubezpieczonym
• możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW
• możliwość wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwłaszcza dla osób uprawiających
sporty)
• ubezpieczenia bagażu lub jego spóźnienia
• ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w imprezie
Podczas podróży po Europie możemy korzystać
z usług medycznych na podstawie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ). W teorii pozwala ona na skorzystanie ze
świadczeń w państwach Unii
Reklama

Europejskiej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. W praktyce,
jeżeli dane świadczenie jest
odpłatne dla mieszkańców
tego kraju lub wymaga dopłaty z ich strony, NFZ nie
zwróci tych kosztów. I to

nawet wtedy, jeżeli w Polsce
usługa jest w 100% bezpłatna. Podróżujący, który nie
ma polisy turystycznej, będzie musiał ponieść koszty
z własnej kieszeni. I nie są
to małe sumy. Przykładowo,
w Egipcie transport medycz-

ny do placówki wyniósłby 7
tys. zł, a transport medyczny do Polski już 99 tys. zł.
Sama hospitalizacja to koszt
59 tys. zł. A koszt polisy
w porównaniu do opłat, jakie
czekają w sytuacji wypadku
za granicą, jest tak naprawdę

żaden. Przykładowo, jeżeli
wybierzemy ubezpieczenie
indywidualne dla osoby pomiędzy 26 a 65 rokiem życia
(Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego), minimalna składka wyniesie tylko 61 zł. Za te 61 zł możemy
cieszyć się wakacjami, mieć
poczucie
bezpieczeństwa
i zapewnioną pomoc w razie
przykrej sytuacji.
SKŁADKA - 61 zł
• Koszty leczenia
- 150 000 zł
• Assistance Exclusive
- 150 000 zł
• NNW Uszczerbek
- 20 000 zł
• Odpowiedzialność Cywilna - 100 000 zł
• Bagaż podróżny - 500 zł
• Kradzież mienia na czas
wyjazdu - 5 000 zł

Natomiast np. przy wyjeździe rodzinnym, gdzie
urlopowiczami są dwie osoby poniżej 18 roku życia
oraz dwie osoby powyżej 18
roku życia, składka dla całej
rodziny to 184 zł.
Ze względu na ograniczony zakres świadczeń objętych kartą EKUZ, również

NFZ rekomenduje zakup
ubezpieczenia na wyjazdy
zagraniczne.
Jeżeli wykupiliśmy już
polisę i potrzebujemy pomocy za granicą, w pierwszej
kolejności należy skontaktować się z telefonicznym
Centrum Pomocy towarzystwa ubezpieczeń, którego
polisę posiadamy (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
życie turysty jest zagrożone
- wtedy zawsze trzeba najpierw wezwać pogotowie).
Centrum Pomocy pokieruje krok po kroku, co mamy
robić, gdy w Grecji dziecko
rozboli ząb, czy złamaliśmy
nogę na hotelowych schodach we Włoszech. Załatwi
także za nas wiele formalności w przychodni czy szpitalu, a przede wszystkim
pokryje koszty leczenia bez
angażowania naszych finansów.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
z agentem ubezpieczeniowym.
Telefon: 695044050
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Latynoskie rytmy
z Lion Dance Studio

Właścicielką studia jest Anna Lewińska. Jej umiejętności taneczne
podziwialiśmy m.in. w programie „Jaka to melodia”. Teraz możemy
zatańczyć razem z nią na wakacyjnych warsztatach bachaty.
Kiedy zaczęła się Twoja
przygoda z tańcem?
W sumie...to chyba
od kiedy zaczęłam chodzić (śmiech). Oblegałam
wszystkie występy taneczne w przedszkolu. Do
takich inicjatyw
byłam pierwsza. Włączałam
też płyty
Mozarta i
udawałam,
że
jestem
baletnicą.
Na
pierwsze zajęcia poszłam w wieku 5 lat. Były
to zajęcia z tańca towarzyskiego. I tak już...zostałam
na tej sali.
Chyba nie do końca, bo
uczysz także m.in. bacha-

ty...
Bachatę zaczęłam tańczyć tak naprawdę dopiero
w ubiegłym roku, w listopadzie. Zabierałam się za ten

styl już od 5 lat. Jednak przez
18 lat trenowałam taniec towarzyski i to on pochłaniał
cały mój czas. Dodatkowo
zaczęłam studia choreogra-

ficzne, później pracowałam
jako instruktor tańca. No
i w końcu znalazłam czas na
bachatę. Jeździłam na różne
szkolenia międzynarodowe
– byłam m.in. w Mediolanie,
Madrycie, Zurychu.
W najbliższym
czasie jadę
na warsztaty do
Cadiz
i
Warszawy.
S t a r a m
pojawiać się
wszędzie tam, gdzie
jest dużo najlepszych instruktorów.
Sama jesteś instruktorem i prowadzisz szkołę
tańca...
Uczę tańca od 16 roku

Pole dance to sport,
który wzmacnia nas
również psychicznie

O łamaniu stereotypów, zaangażowaniu i...siniakach – rozmawiałam z Justyną Kubiak, trenerką i właścicielką studia Just Pole
Pole dance nadal wzbudza wiele kontrowersji
wśród ludzi. Czy łatwo jest
przełamać stereotyp?
Niestety bardzo trudno
jest zmienić nastawienia
i pogląd na tę dyscyplinę
sportu. Ludzie bardzo często
mylą ją z tańcem go-go, a to
coś zupełnie innego. Różnią
się nawet rodzajem sprzętu.
Rurka w klubach nocnych
ma większy obwód, przeznaczony do wykonywania
tzw. „floorwork”, czyli ogranicza się do tańca przy rurce
oraz na podłodze. Drążek
wykorzystywany w akrobatyce sportowej ma mniejszą
średnicę, co przekłada się
automatycznie na mocny
chwyt i możliwość wykonywania sportowych ewolucji.
Dlaczego warto treno-

wać pole dance?
Treningi
absorbują
97 %
mięśni,
w

tym
mięś n i e
głębokie,
które niestety
nie są poruszane przy
innych aktywnościach fi-

zycznych. Wzmacniają core, czyli
zyskujemy
silniejs z e

mięś n i e
gorsetowe,
odciążając tym
samym kręgosłup. Patrząc od strony stricte fizycz-
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życia, ale tak naprawdę instruktorem nazwać się mogę
od 4 lat, bo wtedy skończyłam kurs instruktorski. Plany założenia szkoły miałam
już od bardzo dawna. To
podobnie, jak z moją nauką
bachaty (śmiech). Ale w tym
przypadku akurat nie chodziło o brak czasu. Po prostu
potrzebowałam „kopa”, aby
wprowadzić plany w życie.
Lion Dance Studio otworzyłam w maju.
Co kryje się za nazwą
Lion Dance Studio?
Lew jest dla mnie uosobieniem siły, ale i też elegancji, dostojności. To są
idealne cechy, które należy
wykorzystać w tańcu. Musisz być silna i musisz być
sobą. Musisz pokazać, kto
jest gwiazdą na parkiecie
(śmiech).
Jakie zajęcia znajdą się
w programie?
Prowadzę zajęcia z bachaty w parach, bachaty
ladies, salsy ladies, tańca
towarzyskiego, tańca użytkowego, shakira dance, latino oraz kursy dla narzeczo-

nych i lekcje indywidualne
z choreografii pierwszego
tańca. W okresie wakacyjnym organizuję warsztaty
z bachaty. Na najbliższe zajęcia „bachata ladies” zapraszam wszystkie panie już 22
lipca. 29 lipca i 12 sierpnia
organizuję „bachatę w parach”. Można oczywiście
przyjść solo. Już teraz mamy
zapisanych kilku wolnych
partnerów i partnerek. Te
zajęcia poprowadzę z Dawidem Gnatowskim, najlepszym polskim tancerzem
w stylu bachata. Warsztaty
odbywają się w Bełchatowie, ale mam także plany

nej, zyskujemy mocne i wyrzeźbione ciało, mobilność
poprzez trening oraz pozycje bazujące na stretchingu,
czyli rozciąganiu. Wytrzymałość oraz kondycję uzyskamy, jeżeli udamy się na
zajęcia z pole dance choreo,
będące połączeniem treningu siłowego oraz cardio.
Istnieje także inny bardzo
ważny aspekt. Pole dance to
sport, który wzmacnia nas
również psychicznie. Często
musimy pokonywać własne
bariery, jak np. lęk przed
invertami, czyli tzw. pozycjami odwróconymi, gdzie
wisimy głową w dół. Wtedy
wzrasta nam wiara we własne możliwości i podnosimy
swoją samoocenę.
Możemy mówić o ograniczeniach wiekowych?
Nie ma żadnych. Nasze
najmłodsze kursantki mają 4
lata, a najstarsza 62. Na sali
zawsze jest świetna atmosfera – a to największy sukces.
Jako dowód mogę podać, że
standardowe zajęcia trwają
60 minut, ale stale je przedłużamy, bo nie możemy się
rozstać.
A co ze strachem o siniaki?
Tak, wszyscy się ich

boją. Siniaki i otarcia są, ale
dziewczyny traktują je jak
swoje zdobycze wojenne „pokonałam swój strach, pokonałam swój lęk, poszłam
o krok dalej i dzięki temu
wykonałam
tę
figurę”.
Wszystko tak naprawdę zależy od organizmu danej
osoby.
U niektórych dziewczyn
ciało przyzwyczaja się bardzo szybko i wtedy już pomimo kolejnego treningu,
nie pojawiają się ani siniaki
ani otarcia. Może to zdziwić, ale z siniakami też jest
dużo zabawy. Czasami mają
różne kształty, niekiedy pojawiają się nawet serduszka
(śmiech).
Na koniec zapytam
o początki przygody z pole
dance. Jak one wyglądały?
Trafiłam na zajęcia, jak
większość ludzi. Nadszedł

związane z Piotrkowem
Trybunalskim. Mieszkańcy, którzy chcą odkryć miłość do tańca, mogą się już
na tę miłość szykować! Na
początek zapraszam na imprezę w rytmach latynoskich
w klubie Sejf, która odbędzie się 29 lipca, po warsztatach. Nie zabraknie bachaty,
salsy, kizomby. Dla wszystkich uczestników warsztatów - wstęp za darmo. Od
września rozpoczną się też
stałe kursy w obu miastach.
Zapisy ruszą w połowie
sierpnia pod nr tel. 504 263
732.
Rozmawiała Iwona Tyczka

Sylwetka:

Anna Lewińska, ur. 17.02.1991r. Właścicielka Lion Dance
Studio w Bełchatowie. Tancerka najwyższej międzynarodowej klasy S w tańcach latynoamerykańskich i mistrzowskiej klasy A w tańcach standardowych. Finalistka
Mistrzostw Polski w klasie A. Tańczyła m.in. w programie
„Jaka To Melodia”, jest też tancerką Teatru V6 w Łodzi.
Tańczyła w spektaklach tj. „Bal Wampirów - Wieczność”,
czy „Ach... Ten Nowy York”. Posiada uprawnienia instruktora sportu ze specjalnością taniec towarzyski z wyróżnieniem i rekomendacją od Agustina Egurroli. Ukończyła studia stacjonarne o kierunku Taniec, specjalność
Choreograf.
moment, kiedy w moim życiu działo się zbyt wiele.
Potrzebowałam zacząć „ od
nowa”. Byłam zdziwiona,
ile mięśni absorbuję podczas
treningu. Wcześniej uczęszczałam na inne zajęcia siłowe - crossfit, tabata, TBC,
a tutaj poznałam całkiem
inną technikę pracy z ciałem.
W zeszłym roku w grudniu,
po projekcie Pole Predators
organizowanym przez Belly
Opole (cykl szkoleń u czołówki najlepszych instruktorów w Polsce), zostałam
instruktorem. Całość mojej
przygody z pole dance jest
tak naprawdę bardzo krótka,
bo 3-letnia. To dowód, że
pole dance jest dyscypliną,
w której - jeżeli jesteśmy zaangażowani - robimy bardzo
szybkie postępy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iwona Tyczka
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Dokąd zmierza powiat bełchatowski?
Postanowiłem zadać kilka męskich pytań Waldemarowi Wyczachowskiemu, staroście bełchatowskiemu.
Jest Pan stosunkowo
młodym człowiekiem. Czy
może nas Pan przekonać
o tym, że ta młodość przekłada się na Pana efektywność?
Przede wszystkim odpowiadając na Pańskie pytanie,
chcę powiedzieć, że jestem
człowiekiem, który rozumie
siłę działania zespołowego. W działaniu ludzkim,
to przede wszystkim zespoły, a w drugiej kolejności
jednostki zmieniają naszą
rzeczywistość. Te narody,
które potrafiły pracować
zespołowo osiągają więcej
i przewodzą w społeczności
międzynarodowej. Patrząc
na nasze bełchatowskie podwórko, staram się tak działać, żeby tworzyć pole do
aktywności innym. Temu
celowi służą m.in. organizowane przez powiat fora
gospodarcze, które są szansą
do rozmów i wymiany doświadczeń przedsiębiorców.
Celem tego przedsięwzięcia
jest synergia nauki z biznesem, zbudowanie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy
w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych
oraz skierowanie uwagi
przedsiębiorców w kierunku
innowacji w technologiach
czy zarządzaniu.
Również podobny cel
przyświeca organizowanemu wspólnie z Fundacją
Rozwoju Gminy Kleszczów
Forum Gospodarczemu Wsi.
Udane ubiegłoroczne forum
zachęciło nas do uczynienia
z niego cyklicznej imprezy.
Mamy zapewnienie wsparcia dla naszych pomysłów
m.in. ministra rolnictwa
Krzysztofa Jurgiela. Zabiegamy o przekonanie do tego
pomysłu również wicepremiera Morawieckiego. Moi
koledzy z Kleszczowa - mam
tu na myśli Michała Michałka przewodniczącego Rady
Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów a zarazem przewodniczącego Rady Gminy
i Krzysztofa Stębelskiego,

prezesa zarządu tejże fundacji – od dłuższego już czasu
zabiegają o ulokowanie na
terenie gminy Kleszczów
szeregu dużych inwestycji.
Wiem o zaawansowanych
już rozmowach z wieloma
inwestorami. Niestety z rze-

już sygnalnie powiedzieć
– o ulokowanie na terenie
gminy Kleszczów fabryki
produkującej
samochody
elektryczne. Jest to jeden ze
sztandarowych pomysłów
wicepremiera
Morawieckiego. W działania te zaan-

da się przełożyć na konkretne działania. Bardzo bym
chciał, żeby program rządu
Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym program gospodarczy
wiceministra Morawieckiego przełożył się na sukces
całej polskiej gospodarki,

po raz pierwszy jest szansa
na zrealizowanie tak odważnego projektu. Na wspomnianym już Kleszczowskim Forum Gospodarczym
Wsi będziemy rozmawiać,
dyskutować, wysłuchiwać
różnego rodzaju analiz, pomysłów na rozwój takich
obszarów jak ziemia bełchatowska, czy patrząc w większym zawężeniu jak gmina
Kleszczów. Forum zaplanowaliśmy na 23 września
br.. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać
zaproszenie w swoim urzędzie gminy, właściwym ze
względu na adres zamieszkania. Uczestników Forum
zaprosimy do odpowiedzi na
pytania zawarte w ankiecie,
w której to będziemy pytać
m.in. o ich preferencje związane z rozwojem naszej ziemi. Liczymy także na udział
w forum ludzi ze świata nauki. Mamy też cichą nadzieję na zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju, o co, jak
już wspomniałem wcześniej,
będę zabiegał.
Dobrze Panie Starosto, wróćmy na chwilę
do ostatniej sesji. Zarząd
w głosowaniu en bloc uzyskał absolutorium, tym
samym Pan uzyskał skwitowanie za okres ostatnich
rządów. Proszę skomentować nieco dziwne głosowanie radnych z Pańskiego
środowiska.

czywistych względów nie
mogę tej informacji podać
do publicznej wiadomości.
Panie Starosto umówiliśmy się na twardą rozmowę, dlatego będę naciskał.
Proszę podać chociaż jeden
przykład.
Moi koledzy zabiegają także – i o tym mogę

gażowałem się także osobiście i jestem przekonany, że
Kleszczów ma spore szanse
na taką decyzję lokalizacyjną. Gdy Pan redaktor mówił
o stosunkowo młodym wieku, to chcę powiedzieć, że
właśnie moje pokolenie dochodzi do głosu w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym. Jestem pewien, że
nasza chęć zmian na lepsze

a co za tym idzie na rozwój
naszego powiatu. Wiem redaktorze, że w swoim czasie zabiegał Pan o budowę
centralnego portu lotniczego
między Łodzią a Warszawą.
Po raz pierwszy jednak, pomysł budowy takiego portu uzyskał właściwą rangę
i jest pilotowany przez osobę
w randze wicepremiera.
I tak, jak już powiedziałem,

Jak zapewne Pan wie
w sytuacji pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej
wykonania budżetu oraz
pozytywnej opinii komisji
rewizyjnej Rady Powiatu,
głosowanie nad absolutorium powinno być formalnością. Niestety było inaczej. Niezrozumiałe bowiem
jest dla nas wstrzymanie się
części naszych kolegów od
głosowania mimo nałożenia
w tym głosowaniu dyscypliny przez władze naszego
ugrupowania. To właśnie
brak zdecydowania moich

kolegów czy po drodze im
z naszym ugrupowaniem,
skutkuje często niezrozumiałymi z zewnątrz działaniami. Warto tutaj podkreślić,
że sprawozdanie finansowe
zostało przez radnych przyjęte jednogłośnie. Dochody
powiatu zrealizowano na
poziomie 100,33% planu,
wydatki w prawie 94%.
Z kolei uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium
podjęto wynikiem dwunastu głosów „za” przy jedenastu wstrzymujących się.
Chcę podkreślić, że mam do
Rady jako organu duży szacunek jak i ludzi w niej zasiadających. Kieruję się zawsze dobrem mieszkańców
i rozwojem naszego powiatu. I do tego też przekonuję
wszystkich radnych. Dzięki
ustępstwom i kompromisom
powiat funkcjonuje prawidłowo. Ja ze swojej strony
mogę zapewnić, że będę starał się przepracować dobrze
ten nadchodzący czas, abyśmy mogli dojść do porozumienia i żebyśmy działali
wspólnie. A głosowanie to
traktuję jako kredyt zaufania
dla tego Zarządu. Mam też
pełną świadomość, chcę tu
uprzedzić Pańskie kolejne
pytanie, wagi i znaczenia
jedności w Zarządzie Powiatu. I właśnie taką jedność
w Zarządzie w tej chwili
posiadamy.
Wicestarosta
Gryczka nie jest członkiem
Zarządu, wykonuje obowiązki, które są de facto
czysto technicznymi, do czasu powołania nowego wicestarosty. Wykorzystuje przy
tym różnego rodzaju kruczki prawne i zabiegi, które
ten wybór chwilowo uniemożliwiają. Ale jak już powiedziałem jest to sytuacja
tymczasowa i jestem przekonany, że ulegnie zmianie.
Jeśli nie uda się wypracować
wewnątrz tego składu osobowego kompromisu, wówczas będę pracował nad tym,
żeby ten Zarząd w innej formule był zrekonstruowany.
Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak

8 Wieści Wydarzenia
Wyróżnienie dla PGE
Giganty Mocy
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Kleszczów ponownie
gospodarzem Forum
Gospodarczego Wsi

Interaktywna wystawa PGE Giganty Mocy w Bełchatowie została wyróżniona przez
National Geographic. Jest to jedna z dwóch najciekawszych atrakcji podróżniczych re23 września br. w Kleszczowie odbędzie
gionu łódzkiego wyróżniona przez ten miesięcznik podróżniczy.
się kolejna edycja Forum Gospodarczego
wa, pokazaną w kontekście
działalności bełchatowskie- Wsi.

W gronie 11 nominacji
krajowych aż dwie pochodzą z woj. łódzkiego. Drugą
atrakcją jest Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Light
Move Festival w Łodzi.
PGE Giganty Mocy stanowi interaktywne centrum
Reklama

edukacji, które w sposób
multimedialny prezentuje
proces wytwarzania energii
elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez bełchatowskie
giganty mocy, tj. kopalnię

węgla brunatnego i elektrownię
konwencjonalną.
Ekspozycja PGE Giganty
Mocy w sposób interaktywny ukazuje ponadto dzieje
powstania bełchatowskiej
kopalni i elektrowni oraz
najnowszą historię Bełchato-

go zagłębia górniczo-energetycznego.
- Cieszę się, że nowoczesna ekspozycja z logo
PGE znalazła uznanie tak
popularnego pisma. W kraju
niewiele jest takich nowoczesnych muzeów, w których
eksponaty można poznać
wszystkimi zmysłami, a nie
oglądać przez szybę. Dzięki
temu specyfika skomplikowanego procesu wydobywania węgla i wytwarzania
energii elektrycznej staje się
dla widza czymś naturalnym
i zrozumiałym – powiedział
Sławomir Zawada, prezes
PGE GiEK.
IT

Ubiegłoroczne Forum
Gospodarcze Wsi w Kleszczowie spotkało się z dobrym przyjęciem nie tylko
wśród rolników, lecz także
mieszkańców
Kleszczowa i okolicznych gmin.
W związku z powyższym
postanowiono zorganizować
kolejne forum w celu wyartykułowania problemów
i trosk tego typu miejscowości jak Kleszczów, w których widoczna jest potrzeba
harmonijnego rozwoju pozarolniczych dziedzin gospodarki. Potrzeba, wynikająca
ze specyficznego charakteru
miejscowości położonej na
terenach, na których oprócz

rolnictwa jest przemysł.
O planach rozwojowych
małych miejscowości, poszukiwaniu kierunków rozwoju pozarolniczego, szukaniu nowych rozwiązań,
a także zadbaniu o zrównoważony
rozwój
na
przykładzie
Kleszczowa,
będą
dyskutować
m.in.
przedstawiciele
Ministerstwa
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, praktycy,
przedstawiciele świata nauki
oraz samorządowcy.
Organizatorem
forum
będzie Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów, a Partnerem Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie.
IT
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Czarne jagody

Czarne jagody stanowią nie tylko smaczny
przysmak ale również naturalny lek. Właściwości lecznicze posiadają zarówno ich
owoce, jak i liście.
Jagody to wieloletnie
krzewinki rosnące w lasach
iglastych, dąbrowach, wrzosowiskach,
torfowiskach,
terenach podmokłych a także w górach. Nazywane są
najczęściej czarnymi jagodami lub jagodami, czernicami i czarnymi borówkami.
Występują w całej Europie,
Azji, Ameryce Północnej,
w klimacie umiarkowanym
jak i arktycznym. Czarne jagody są roślinami leczniczymi, wspomagającymi leczenie wielu chorób. Posiadają
właściwości bakteriobójcze
a także przeciwwirusowe.
Obniżają ilość złego cholesterolu. Owoce jagód zawierają między innymi kwasy
garbnikowe, kwasy owocowe, karotenoidy, pektyny,

Porady
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duże ilości witamin, takich
jak: C, A, D, B1, B2, PP oraz
antocyjany i glikozydy. Poza
tym są źródłem składników
mineralnych, jak: potas, fosfor i wapń a z mikroelementów między innymi cynku,
żelaza i manganu. Czarne
jagody wpływają korzystnie także na pracę naszych
jelit, zwalczając uporczywe
bakterie, dzięki zawartym
enzymom działającym jak
penicylina.
Uelastyczniają naczynia krwionośne,
uczestniczą w produkcji
czerwonych krwinek skutecznie
przeciwdziałając
anemii. Stanowią wartościowy lek w leczeniu żylaków,
hemoroidów. Poza tym zapobiegają jaskrze i zaćmie.
Zawarte w nich antocyjany

to przeciwutleniacze, które
neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników.
Oczyszczając
organizm
i skórę z wolnych rodników, powodują opóźnianie
procesów starczych i co jest
bardzo ważne, stanowią profilaktykę przeciwnowotworową. Chronią także przed
chorobami Alzheimera. Ponadto zmniejszają ryzyko
wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, które jest przyczyną wielu chorób serca
i udarów mózgu. Owoce
czarnej jagody korzystnie
wpływają na pamięć, są również skutecznym naturalnym
lekiem w walce z pasożytami układu pokarmowego,
takimi jak owsiki czy glisty
ludzkie. Zawarte w owocach
jony chromu oraz glukokininy, pomagają regulować poziom cukru we krwi. Świeże
owoce czarnych jagód posiadają działanie rozluźniające przy zaparciach i jednocześnie przeciwbiegunkowe,
natomiast owoce suszone
działają przeciwbiegunko-

wo, antyseptycznie, a także
przeciwgorączkowo, są zalecane przy stanach zapalnych gardła. Sporządzone
napary z suszonych owoców
jagód działają uspokajająco i przeciwbólowo, natomiast syropy leczą przede
wszystkim kaszel oraz infekcje układu oddechowego.
Z kolei sok z jagód jest uznawany za antidotum na zatrucia, ponieważ wychwytuje
z naszego organizmu szkodliwe toksyny. Natomiast
liście tej rośliny zawierają
olejki eteryczne, antocyjany,
glikozydy fenolowe, garbniki, substancje ściągające,
działające przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie, hamujące pocenie się i wydzielanie
łoju. Stosowane są w leczeniu między innymi trądziku,
grzybicy i nadmiernej potliwości. Ponadto są pomocne
przy leczeniu biegunek oraz
w łagodzeniu stanów zapalnych układu moczowego
i przewodu pokarmowego
oraz w leczeniu cukrzycy.
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
Wylewki agregatem zacierane
mechanicznie
tel. 600 086 995.
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
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751.

Sprzedam rower dla dzieci
w wieku 3-5 lat. Kolor
niebieski, z rączką i zapasowymi kółkami.
Tel. 505 374 894
Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.
Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat
Ducato
( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – Europa Południowa
(Polska, Słowacja, Czechy,
Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia)
Kontakt:
Katarzyna Warpechowska,
tel. 783 965 398
Kupię Fiata 125p 1968-1973
tel. 691150515
Powierzchnia do wynajęcia
ok. 19 m2 w miejscowości
Rusiec przy ul. Dworcowej
z przeznaczeniem pod
punkt gastronomiczny.
Numer kontaktowy:
695 803 472
ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

9

Wieści
Czytaj on-line!

W

www.gazeta-wiesci.pl

Ciasto
z jagodami
Porcja dla 4 osób
Czas przygotowania 60 minut
Składniki:
•
•
•
•
•

50 dag mąki
5 jajek
3/4 szklanki cukru
1/4 szklanki cukru pudru
3 łyżeczki proszku do
pieczenia
• 25 dag margaryny
• 1 litr jagód

Sposób
przygotowania:

Zagnieść ciasto z: mąki, pięciu żółtek, margaryny i cukru pudru. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną część
wyłożyć na wysmarowaną wcześniej formę i nakłuć widelcem. Następnie ułożyć na niej jagody. W międzyczasie
z pięciu białek i 3/4 szklanki cukru ubić pianę na sztywno.
Pianę wyłożyć na jagody. Z drugiej części ciasta zrobić
kruszonkę i posypać nią warstwę piany. Piec ok. 40 min
w temperaturze 200 stopni C.
Reklama

10 Wieści
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Tomaszów Mazowiecki

Rawa Mazowiecka

Zderzył się z pociągiem

31-letni kierujący vw golfem, mimo tego, że wjechał na przejazd
i zderzył się z pociągiem, nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Do zdarzenia doszło
3 lipca o godzinie 16:55
na przejeździe kolejowym
w Ciebłowicach Dużych.
31-latek kierujący vw golfem nie zatrzymał się i wjechał w jadący pociąg osobowy relacji Kraków-Szczecin.
Kierującemu autem nic się
nie stało. Uszkodził jedynie
bok samochodu. Podczas
oględzin okazało się, że
golf zarysował 8 wagonów
pociągu. Kierujący pociągiem oraz samochodem
byli trzeźwi. Pociąg ruszył

w dalszą trasę. Okoliczności
tego zdarzenia wyjaśniają

www.gazeta-wiesci.pl

policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego.
KK

Próba przekupstwa
policjantów

Zamiast przyjąć mandat za zakłócanie ciszy nocnej, próbował
przekupić policjantów. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

5 lipca przed godziną 1.00 w nocy, dyżurny
rawskiej policji otrzymał
zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej w miejscowości
Podskarbice
Szlacheckie.
Głośna muzyka dochodziła
z terenu budowy. Do policjantów, którzy przyjechali
na miejsce wyszedł mężczyzna. Krzyczał, że będzie
słuchał muzyki, nie chciał
podać swoich danych, był
wulgarny i agresywny.

Łódź

Mundurowi poinformowali go, że takie zachowanie
jest wykroczeniem i chcieli
nałożyć na niego mandat
w wysokości 500 złotych.
Wtedy 36-latek wyjął z portfela 200 złotych, mówiąc do
policjantów, żeby nie pisali
mandatu, wzięli pieniądze
i będzie po sprawie. O fakcie
tym funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego i zabezpieczyli pieniądze.
Kiedy poinformowali męż-

czyznę, jakie właśnie popełnił przestępstwo – ten
próbował uciec. Policjanci
zatrzymali go i przewieźli
do policyjnego aresztu. Jak
się okazało, 36-latek z okolic Warszawy miał niemal 2
promile alkoholu w organizmie. Odpowiedzialny był
za prace porządkowe i nadzór nad terenem budowy. Za
przekupstwo grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
KK

Bełchatów

Bomba za brak zatrudnienia Kradzieżą dorabiał do
Zatrzymano 30-latka, który po tym, jak nie został zatrudniony,
poinformował pracownika ochrony, że podłoży bombę w obiek- emerytury
cie handlowym.
3 lipca do jednego
z łódzkich centrów zgłosił
się 30-letni mieszkaniec Łodzi. Mężczyzna odpowiedział na ogłoszenie z ofertą
pracy. Liczył, że zostanie
pracownikiem
ochrony.
Podczas rozmowy okazało
się, że nie spełniał oczekiwań i nie został zatrudniony. 30-latek zdenerwował
się. Wychodząc z budynku,
spotkał jednego z pracowników obiektu i powiedział,

że sam lub z pomocą znajomych, podłoży bombę
w sklepie. Zrobi to tak, by
nikt jej nie znalazł. Twierdził, że pracował już wcześniej w tym miejscu jako
ochroniarz, więc zna wszystkie zakamarki. Dzięki temu
nikt nie da rady odnaleźć
podłożonego ładunku wybuchowego. Pracownik zaalarmował dowódcę ochrony.
O zdarzeniu poinformowano również policję. Sprawą

zajęli się funkcjonariusze
z I Komisariatu KMP
w Łodzi. Policjanci następnego dnia zatrzymali 30-latka
w jego mieszkaniu na Bałutach. Mężczyzna usłyszał
zarzut. Jak tłumaczył w rozmowie z policjantami, był
bardzo zdenerwowany, że
nie dostał pracy i nie myślał
logicznie, mówiąc te słowa.
IT

Piotrków Trybunalski

Ucieczka na „podwójnym
gazie”

48-letnia mieszkanka powiatu kierowała fiatem panda „na podwójnym gazie” i nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Wpadła w ręce funkcjonariuszy po pościgu.
21 czerwca około godziny 13:25 funkcjonariusze
patrolując odcinek drogi
Wolbórz – Ujazd zauważyli
niepewnie jadący przed nimi
samochód fiat panda. Podejrzewali, że kierowca może
być pijany. Włączyli więc
sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące natychmia-

stowe zatrzymanie się. Kierująca pojazdem próbowała
uniknąć kontroli drogowej.
Zignorowała sygnały do
zatrzymania i nadal uciekała przed oznakowanym
radiowozem.
Mundurowi
wyprzedzili pojazd i zatrzymali uciekającą. Kobieta zachowywała się agresywnie.

Badanie stanu trzeźwości
wykazało, że miała prawie
2 promile alkoholu w organizmie. Została zatrzymana
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwa kobieta usłyszała
zarzuty. Grozi jej kara nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.
IT

Bełchatowscy policjanci przedstawili 64-letniemu mężczyźnie
dwa zarzuty kradzieży sklepowych. Sprawca został złapany na
gorącym uczynku przez pracowników ochrony jednego z hipermarketów budowlanych.
Bełchatowscy policjanci zostali zawiadomieni
o zatrzymaniu sprawcy kradzieży sprzętu elektronicznego przez ochronę jednego
z dyskontów budowlanych.
Na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalono,
że to nie pierwsza kradzież
64-letniego bełchatowianina. Mężczyzna kradł różne artykuły przemysłowe
oraz elektroniczne, m.in.
żarówki, rękawice robocze
czy wizjery elektroniczne.
Wartość skradzionego przez
niego towaru wyceniono na
ponad dwa tysięce złotych.
64-latek nielegalnie pozyskane artykuły oferował do
sprzedaży za pośrednictwem
Internetu. W ten sposób dorabiał sobie do emerytury.
Funkcjonariusze odzyskali
część skradzionego mienia,
które powróci na sklepowe
półki. Bełchatowianin usłyszał już zarzuty kradzieży,
za co może trafić do więzienia na najbliższe 5 lat.
Śledczy nie wykluczają, że
sprawa może mieć charakter
rozwojowy.
IT
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HOROSKOP
Rak 22.06–22.07
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.
Lew 23.07–23.08

Waga 24.09-23.10
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.
Skorpion 24.10–22.11

Fortuna będzie
dla ciebie wyjątkowo pomyślna. Wreszcie
masz szansę na
spełnienie swoich marzeń.
To dobry czas na odnowienie
starych przyjaźni. Przed tobą
nieplanowany wyjazd.

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.

Panna 24.08–23.09

Strzelec 23.11–21.12

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.

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.

.
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Rozrywka
Koziorożec 22.12–20.01

Baran 21.03–20.04

Nie angażuj
się w nowe,
ryzykowne
przedsięwzięcia.
Warto zawsze
wnikliwie przemyśleć swoją
decyzję. Nabierz więcej dystansu do pracy, a od razu poczujesz się lepiej. Nie wchodź
w interesy z nieznajomymi.

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.

Wodnik 21.01–19.02

Byk 21.04–20.05

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.

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.

Ryby 20.02–20.03

Bliźnięta 21.05–21.06

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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W każdym przedsięwzięciu kieruj
się rachunkiem
ekonomicznym.
Wykorzystuj nadarzające się
okazje, pod warunkiem, że
jest szansa na ich powodzenie. Nie lekceważ żadnych
dolegliwości zdrowotnych.
Wróżka Amanda

Humor

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, pała!
- Niech to szlag, pała w urodziny!
- Czemu się z nią pokłóciłeś?
- Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat.
- No i?
- Zgadłem.
Wykoleił się pociąg wiozący polskich posłów. Na miejsce
pędzą ekipy ratownicze, karetki i śmigłowce. Gdy przybyli
okazało się, że nie ma żadnych ciał. Szef ratowników pyta
okolicznych mieszkańców:
- Gdzie się podziali wszyscy z tego pociągu?
- Pochowalim.
- Wszyscy zginęli, co do jednego?
- No niektórzy mówili, że jeszcze żyją, ale kto by tam,
panie, politykom wierzył...
– Wychodzę do knajpy z chłopakami.
– A co z dziećmi?
– Nie bądź głupia, są na to za małe.
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– Kochanie, gdzie jesteś?
– Czekam na autobus.
– OK, pośpiesz się.
– Dobrze, będę czekał szybciej.
– Doktorze, coś mnie kłuje w boku.
– To dobroć, zaufanie i współczucie.
– W jakim sensie?
– One zawsze bokiem wychodzą.

