
W jednym z mieszkań na Bałutach znalezio-
no torbę foliową z zawartością ponad 230 

gramów suszu konopi in-
dyjskiej. Była ona ukryta  
w lodówce.

Piotrkowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśniają okoliczności tra-
gicznego zdarzenia drogowego.
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Najbogatsze gminy  
w naszym  
województwie

Rozbudowa Solparku
O planach rozbudowy kompleksu Soplark mówił Adrian  
Cybulski, Członek Zarządu.

Po raz kolejny pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ran-
king zamożności samorządów.

Marihuana z lodówkiTragiczny wypadek
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Po raz kolejny pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking za-
możności samorządów.

Od października br. nastąpią zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. 

Wydarzenia

Tomaszów Mazowiecki

Z pewnością nie jest to 
dla nikogo zaskoczeniem, 
że najbogatszym wojewódz-
twem jest mazowieckie, 
a najbogatszą gminą jest 
gmina Kleszczów. Ranking 
podaje, że w 43 gminach  
w Polsce dochody przekra-
czają 5 tys. zł na mieszkańca. 
Autorzy rankingu nazwali te 
gminy arystokracją wśród 
polskich samorządów. Nale-
żą do nich m.in. Warszawa, 
Sopot oraz 7 gmin wokół 
Warszawy, oraz gminy tury-
styczne (np. Rewal, Mielno, 
Ustronie Morskie), jednostki 
z surowcami naturalnymi 
(np. Kleszczów) i dwie gmi-
ny w zagłębiu węgla brunat-
nego koło Konina i Turku.  
Z kolei do najuboższych 
samorządów zaliczono 133 
gminy z dochodami poniżej 

Krótszy czas funkcjono-
wania strefy, wprowadze-
nie karty Parking+, a także 
ulgi i zwolnienia z opłaty 
za parkowanie dla osób pła-
cących podatki w Tomaszo-
wie Mazowieckim – to naj-
ważniejsze założenia zmian  
w Strefie Płatnego Parko-
wania, które wejdą w życie 
1 października br. Od tego 
czasu płatne parkowanie nie 
będzie obowiązywać przy 
ul. Polnej i Farbiarskiej. 
Uchwała przyjęta przez rad-
nych wprowadza zmianę go-
dzin funkcjonowania Strefy 
Płatnego Parkowania. Bę-
dzie ona o godzinę krótsza, 
tj. 9.00 – 17.00 od ponie-
działku do piątku. W ramach 
zmian przyjętych przez rad-
nych, wprowadzona zosta-

2300 zł na mieszkańca. Re-
kordzistą jest woj. lubelskie, 
z którego pochodzi ponad 
jedna trzecia gmin zalicza-
nych do tej najbiedniejszej 
grupy.

Ranking „Wspólnoty” 
jest publikowany od 2001 r.  
i od tego czasu na pierw-
szym miejscu w swojej ka-
tegorii króluje gmina Klesz-
czów (zamożność per capita 
w 2016 r. to 40470,43 zł). 
Jeśli chodzi o województwo 
łódzkie to w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich wyni-
ki przedstawiają się nastę-
pująco: Stryków (4341,77 
zł), Kamieńsk (4291,21 zł), 
Rzgów (4246,11 zł), Unie-
jów (3655,77 zł) i Działo-
szyn (3429,13 zł). Na szó-
stym miejscu znajduje się 
Wolbórz. W Wolborzu ten 

nie karta Parking+. Posia-
dacze karty Parking+ będą 
mogli bezpłatnie parkować 
swój pojazd w podstrefie B, 
a także otrzymają specjalne 
ulgi na parkowanie w pod-
strefie A. Karta abonamen-
towa Parking + będzie za-
wierała numer rejestracyjny 
pojazdu właściciela karty. 
W momencie parkowania 
powinna być umiejscowio-
na w widocznym miejscu 
za przednią szybą pojazdu. 
Abonament roczny za kartę 
Parking+ będzie wynosił 30 
zł, półroczny 20 zł, kwartal-
ny 15 zł, a miesięczny 10 zł.

Szczegółowe cenniki 
opłat i granice Strefy Płat-
nego Parkowania znajdują 
się na stronie http://www.
tomaszow-maz.pl

Najbogatsze gminy  
w naszym województwie

Zmiany w Strefie 
Płatnego Parkowania

wskaźnik wynosi 3388,24 
zł. Warto zaznaczyć, że 
Wolbórz tym samym zajął 
zaszczytne pierwsze miejsce 
w tej kategorii w powiecie 
piotrkowskim.

- Wzrost dochodów gmi-
ny Wolbórz spowodowany 
jest dynamicznym rozwo-
jem gospodarczym oraz 
skutecznym pozyskiwaniem 
środków unijnych na rozwój 
miasta i gminy - podsumo-
wał Andrzej Jaros burmistrz 
Wolborza.

Przypomnijmy, że ran-
king zamożności samorzą-
dów jest tworzony w opar-
ciu o dochody samorządów  
w przeliczeniu na mieszkań-
ca. Tegoroczne zestawienie 
jest oparte o dane za 2016 r. 

MAT

Przypomnijmy, że wpro-
wadzone zmiany w Stre-
fie Płatnego Parkowania 
uwzględniają między inny-
mi wyniki konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych 
na podstawie zarządzenia 
prezydenta miasta. 

MAT
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Brak funduszy 
na S12

Nowe mieszkania  
na Podzamczu

Rządowe plany budowy dróg do 2025 
roku, nie przewidują rozpoczęcia inwesty-
cji na odcinku od Piotrkowa do Puław, czy-
li trasy ekspresowej S12. O planach rządu 
informował „Dziennik Gazeta Prawna”.

Blisko 60 nowych mieszkań powstanie w najbliższym czasie na piotrkowskim Podzamczu. 

Piotrków TrybunalskiPiotrków Trybunalski

- To dla mieszkańców 
naszego powiatu bardzo 
zła wiadomość - komentuje 
doniesienia prasowe staro-
sta powiatu piotrkowskiego 
Stanisław Cubała. - Apelując 
w październiku 2016 roku do 
Pani Premier Beaty Szydło 
o przyśpieszenie budowy 
S12, chodziło nam o szeroko 
rozumiane dobro mieszkań-
ców, zarówno to związane 
z bezpieczeństwem w ruchu 
komunikacyjnym, a także to, 
które dotyczy ożywienia go-
spodarczego tej części kraju.

Na drodze krajowej nr 12 
(w powiecie piotrkowskim  
i opoczyńskim) dochodzi do 
wielu wypadków i zdarzeń 
drogowych. Powodem ich 
rosnącej liczby jest zwięk-
szony ruch tranzytowy  
i samochodowy. Jego uciąż-
liwości doświadczają szcze-
gólnie mieszkańcy gmin 
Grabica, Moszczenica, Su-
lejów i Aleksandrów, gdyż 
ruch tirów odbywa się tuż 
pod ich oknami. Najgorsza 
sytuacja jest na dwóch odcin-
kach dróg: DK 91 od Srocka 
do Piotrkowa oraz DK 12/74 
z Piotrkowa do Sulejowa, 
wraz z „wąskim gardłem”, 
jakim jest most na rzece Pili-
cy w Sulejowie, jedyny most 
między Tomaszowem Ma-

Kilka tygodni temu od 
prac archeologicznych roz-
poczęła się budowa dwóch 
kamienic komunalnych 
przy ul. Garncarskiej po-
wstających w ramach pro-
jektu Młode Stare Miasto.  
W dwóch budynkach (ka-
mienica i oficyna) zamiesz-
ka łącznie piętnaście rodzin.

- Ta inwestycja powstała 
z myślą o młodych ludziach, 

zowieckim a Przedborzem. 
Dodatkowo na odcinku po-
między Piotrkowem a Przy-
głowem tworzą się korki,  
a przejazd do Sulejowa trwa 
blisko godzinę. Niezbędna 
dla tego regionu inwestycja, 
znów została przesunięta  
w planach Ministerstwa 
Rozwoju i Infrastruktury. 
Przyjęte przez Radę Powiatu 
Piotrkowskiego stanowisko 
o wpisanie do Rozporządze-
nia Rady Ministrów Drogi 
Krajowej Nr 12 na odcinku 
od Piotrkowa Trybunalskie-
go do zachodniej granicy 
Państwa w Łęknicy, jako 
drogi ekspresowej, zostało 
przesłane do Premier Beaty 
Szydło. Niestety na kolejne 
przesunięcie ewentualnego 
rozpoczęcia budowy S12 
wpłynął zapewne fakt zablo-
kowania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
inwestycji, a konkretnie wa-
riantu przechodzącego przez 
powiat piotrkowski

Starosta powiatu zamie-
rza na najbliższym posie-
dzeniu Stowarzyszenia S12 
omówić dalsze działania  
w tej sprawie.

na podst. piotrkowskiego 
starostwa  

IT

ale to dopiero początek na-
szej ofensywy mieszkanio-
wej. Przy skrzyżowaniu ulic: 
Starowarszawskiej i Jerozo-
limskiej powstanie kamie-
nica, w której zamieszka 31 
rodzin – opowiada prezydent 
Krzysztof Chojniak.

Budynek stanie w miej-
sce pustostanu, który obecnie 
tam się znajduje. Kamienica 
będzie realizowana w for-

mule Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. Prace 
przewidziano w 2018 roku,  
a lokatorzy zamieszkają tutaj  
w 2019 roku.

Zdecydowanie wcześniej 
piotrkowianie zamieszkają 
w dziesięciu mieszkaniach, 
które aktualnie remontowa-
ne są w kamienicy przy Ryn-
ku Trybunalskim 5.

- Mieszkania na Pod-

zamczu automatycznie uczy-
nią to miejsce atrakcyjnym 
terenem inwestycyjnym. 
Dzięki temu będzie rozwijał 
się handel, usługi, będzie 
powiększała się oferta kul-
turalna. To automatycznie 
będzie napędzać rozwój 
Podzamcza i Starego Miasta 
– podsumowuje prezydent 
Chojniak.                         

JP
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Łatanie dziur na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska 
prowadzone jest przy pomo-
cy tzw. remontera (inaczej - 
patchera). Do końca czerw-
ca wyremontowano drogi 
w miejscowościach: Jeżów, 
Siomki, Wygoda, Wola 
Krzysztoporska, Kacprów, 

W zawodach uczestni-
czyło 14 męskich drużyn se-
niorskich, młodzi kandydaci 
na strażaków, kobiety, a na-
wet samorządowcy. Komen-
dant gminny OSP Mirosław 
Jakubczyk poprowadził stra-
żaków w uroczystej defila-
dzie oraz złożył meldunek 
wójtowi Romanowi Drozd-
kowi, a towarzyszyła im 
orkiestra dęta z Bogdanowa 
pod batutą kapelmistrza Ta-

Radziątków, Laski, Poraj, 
Parzniewice Duże i Małe, 
Parzniewiczki, Pawłów Gór-
ny i Dolny, Kamienna, Bog-
danów, Mąkolice, Piekarki, 
Piekary, Kozierogi, Blizin, 
Majków Duży, Rokszyce  
I i II, Kargał Las, Wola Rok-
szycka, Bujny, Gąski, Glina, 

deusza Paździeja. Strażaków 
i gości zebranych na boisku 
w Bogdanowie przywitał 
prezes Zarządu Gminne-
go OSP Grzegorz Konecki. 
Następnie przyszedł czas 
na sportową rywalizację. 
Najpierw druhowie mieli do 
pokonania sztafetę, później 
mierzyli się już w typowo 
strażackich umiejętnościach 
(rozwijanie węży, poda-
wanie wody). Efekty ich 

Piaski. 
Dotąd wbudowano już 

ok. 300 ton mieszanki gry-
sowo-emulsyjnej. Docelowo 
może to być nawet 400 ton. 
Koszt tych prac to ok. 148 
tys. zł.

RP

zmagań oceniali sędziowie  
z Komendy Powiatowej PSP 
w Bełchatowie pod dowódz-
twem mł. bryg. Sylwestra 
Baranowicza. W kategorii 
do lat 12 (junior młodszy) 
I miejsce zajęli druhowie  
z OSP Parzniewice, a II 
miejsce druhowie z OSP 
Mąkolice.

W kategorii od 12 do 16 
lat najlepsi okazali się stra-
żacy z OSP Mąkolice, nato-

Trwa łatanie gminnych dróg

Strażacy rywalizowali w Bogdanowie

400 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej przeznaczono na łatanie  
dziur w drogach gminnych. Prace remontowe wciąż trwają.

Ponad 200 druhów i druhen z terenu gminy Wola Krzysztoporska rywalizowało 16 lipca 
podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Bogdanowie. Wśród mężczyzn 
najlepsi okazali się strażacy z Gomulina, wśród pań zwyciężyły Bujny.

Wola Krzysztoporska

Wola Krzysztoporska

miast na II miejscu znaleźli 
się strażacy z OSP Majków 
Duży. W przedziale 16-18 
lat najlepszą sprawnością 
wykazała się OSP Gomu-
lin, na drugim miejscu OSP 
Bujny i OSP Piekary na 
III miejscu. Wśród drużyn 
żeńskich najlepsza była ta 
z OSP Bujny, za nimi OSP 
Wola Krzysztoporska, a na 
III miejscu OSP Piekary. 
Wśród seniorów natomiast 

podium wyglądało następu-
jąco: I miejsce OSP Gomu-
lin, II miejsce OSP Mąkolice 
oraz III miejsce OSP Wola 
Krzysztoporska.

Swoją drużynę wysta-
wili także samorządowcy,  
a wystąpili w niej: wójt Ro-
man Drozdek, radna Mo-
nika Czarczyńska, radny 
Ryszard Olejnik, sekretarz 
gminy Dominik Ambrozik, 
pracownicy UG: Mariola 
Toma i Anna Wiktorowicz,  
a w sztafecie wspomógł 
ich jeszcze przedstawiciel 
Komendy Miejskiej PSP  
w Piotrkowie Trybunalskim 
st. aspirant Marek Adam-
czyk.

Gospodarze, czyli OSP 
Bogdanów pod przewod-

nictwem prezesa Mirosława 
Frankiewicza, naczelnika 
Marka Rabędy i jego za-
stępcy Tomasza Olasa przy-
gotowali miejsce zawodów 
oraz zadbali, by druhom 
nie zabrakło sił, serwując 
strażacką grochówkę. Panie  
z KGW przygotowały nato-
miast poczęstunek dla gości.

Całe zawody poprowa-
dził Jan Czubała z Urzędu 
Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej przy pomocy radnej 
Edyty Michalak i muzycz-
nym wsparciu Mariusza 
Wieczorka z Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Na koniec impre-
zy sportowej najlepszym 
rozdano medale, puchary  
i nagrody rzeczowe.        RP
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RIO uznało, że radni 
miejscy nie mieli meryto-
rycznych podstaw do ne-
gatywnej oceny wykonania 
budżetu i podejmując taką 
uchwałę istotnie naruszyli 
prawo. Procedura udziela-
nia absolutorium jest ściśle 
powiązana z wykonaniem 
budżetu za wcześniejszy 
rok, nie odnosi się natomiast 
do całokształtu działalności 
prezydenta.

- Część radnych PiS wraz 
z opozycją głosowała prze-
ciwko prezydentowi z PiS 
mimo, że nie było ku temu 
żadnych merytorycznych 
podstaw – mówi Ireneusz 
Owczarek, wiceprezydent 
Bełchatowa. - To pokazuje, 

Jak informuje starostwo, 
dzięki kolejnej pomocy fi-
nansowej samorządu po-
wiatowego lecznica kupi na-
rzędzia na blok operacyjny 
za 135 tys. zł, dwie pompy 
infuzyjne na oddział chorób 
wewnętrznych i kardiologię 
(10 tys. zł), aparat KTG na 
ginekologię (23 tys. zł), dwa 
ssaki elektryczne dla zakła-
du opiekuńczo-leczniczego 
i oddziału kardiologicznego 
(12 tys. zł), dwa specjali-
styczne łóżka na chirurgię 
dziecięcą (15 tys. zł), kar-
diomonitor na urologię (5 
tys. zł).

Warto podkreślić, że to 
nie koniec inwestycji, jakie 
planuje szpital. Do najbliż-

RIO unieważniło uchwałę Pieniądze na szpital
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały  
w sprawie nieudzielenia absolutorium Marioli Czechowskiej, prezy-
dent Bełchatowa. 

200 tysięcy złotych z kasy powiatu bełchatowskiego trafi do bełcha-
towskiego szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakupy spe-
cjalistycznych urządzeń do kilku oddziałów. 

Reklama

dysponowała negatywną 
opinią RIO. Izba już na tym 
etapie wskazywała, że nie 
ma podstaw do nieudziele-
nia absolutorium. Komisja 
rewizyjna miała obowiązek 
odniesienia się do tej opinii, 
ale tego nie zrobiła.

Werdykt RIO oznacza, 
że miasto nie ma uchwały 
o udzieleniu absolutorium. 
W historii bełchatowskiego 
samorządu podobna sytu-
acja już miała miejsce – 10 
lat temu radni nie podjęli 
uchwały o udzieleniu abso-
lutorium prezydentowi Mar-
kowi Chrzanowskiemu.

MAT na podst. UM  
Bełchatowa

łu ratunkowego, a także 
budowa nowoczesnej sieci 
informatycznej obsługującej 
część medyczną lecznicy.

JP

że głosowanie nad absoluto-
rium było polityczne.

Przypomnijmy, na sesji 
pod koniec czerwca radni 
przyjęli sprawozdanie fi-
nansowe miasta Bełchato-
wa wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 
2016 rok. Przegłosowali jed-
nocześnie (jednym głosem) 
uchwałę w sprawie nie-
udzielenia absolutorium pre-
zydent Bełchatowa Marioli 
Czechowskiej. Głosowanie 
poprzedziła burzliwa dysku-
sja, jednak wyjaśnienia pre-
zydent i wiceprezydenta nie 
zostały wzięte pod uwagę.

Zgłaszając wniosek  
o nieudzielenie absoluto-
rium, komisja rewizyjna 

szych i największych należy 
modernizacja bloków ope-
racyjnych i oddziału inten-
sywnej terapii ze wsparciem 
funduszy unijnych, moder-
nizacja szpitalnego oddzia-

Bełchatów Bełchatów
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Rozbudowa Solparku
O planach rozbudowy kompleksu Soplark mówił Adrian Cybulski, Członek Zarządu.

Dużo się mówi o pla-
nach rozbudowy komplek-
su Solpark, a zwłaszcza 
budowie nowego hotelu. 
Na jakim etapie są te pla-
ny?

W związku z dużą ilością 
zapytań klientów o miejsca 
noclegowe, opracowaliśmy 
koncepcję rozbudowy bazy 
hotelowej na 300 miejsc. 
Obecnie nie jesteśmy  
w stanie zapewnić miejsca 
wszystkim chętnym. Musi-
my więc niestety odmawiać 
dokonania wielu rezerwa-
cji. Na tę chwilę możemy 
przyjąć 100 osób, a zapytań  
niekiedy jest trzy razy wię-
cej, zwłaszcza, kiedy chcą 
przyjechać do nas grupy 
sportowe. Koncepcja zmian 
nie opiera się jednak tylko 
na rozbudowie hotelu. Doty-
czy ona całej infrastruktury, 
a także innowacyjności sa-
mego obiektu, gdzie każde 
skrzydło spełniałoby swoje 
funkcje – od pokoi hipoba-
rycznych, ciśnieniowych, 
dla osób niepełnospraw-
nych, osób wysokich, mie-
rzących ponad 2 metry oraz 
standardowego skrzydła dla 
gości hotelowych. Co oczy-
wiście nie oznacza, że każ-
de z tych skrzydeł nie może 
spełniać warunków standar-

dowego pokoju hotelowego. 

A co z rozbudową base-
nu? Jest ona aktualna?

Tak, temat jest jak naj-
bardziej aktualny. Jesteśmy 
już w zasadzie w fazie osta-
tecznych rozmów z projek-
tantami. Dopinamy właśnie 
szczegóły pod względem 
wykonawstwa. Wszystko 
zostało już zatwierdzone 
w pierwszej fazie, ale teraz 
ulega kosmetycznym po-
prawkom. Cała rozbudowa 
będzie obejmowała część re-
kreacyjno-basenową. Mając 
doświadczenie i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, chcemy 
wprowadzić kilka innowa-
cyjnych rozwiązań. Temat 
rozbudowy jest istotny dla 
spółki z tego względu, że 
obiekt powstał w 2009 roku 
i w zasadzie do dnia dzi-
siejszego nie pojawiły się  
w nim dodatkowe atrakcje. 
A nie zapominajmy o tym, 
że konkurencja nie śpi. Dla-
tego też musimy uatrakcyj-
nić naszą ofertę. Nasz obiekt 
pracuje na 100%. Frekwen-
cja, szczególnie w okre-
sie letnim i feryjnym jest 
tak duża, że obiekt nie jest  
w stanie przyjąć już większej 
liczby klientów. Ogranicze-

nia te wynikają m.in. ze zbyt 
małej strefy basenowej i nie-
wystarczającej ilości szafek 
w szatni. Dlatego też jedną 
z głównych zmian będzie 
zwiększenie przepustowo-
ści obiektu, co pozwoli nam 
na pomieszczenie większej 
ilości osób na basenie. Do-
stępnych będzie blisko 600 
szafek. Obecnie mamy prak-
tycznie ich połowę. Trzeba 

też poprawić komunikację 
w szatniach. Według nowej 
koncepcji, wprowadzimy 
szatnię koedukacyjną, bez 
wydzielonych szatni osobno 
dla mężczyzn i kobiet. Poja-
wi się także szatnia dla osób 
niepełnosprawnych. Ponad-
to wyodrębniona zostanie 
część zewnętrzna, oddana do 
dyspozycji klientów przez 
cały rok. Będzie to basen, 

uzupełniony o dodatkowe 
atrakcje dla dzieci. Powsta-
nie również strefa gastrono-
miczna. Dzięki temu osoby 
przebywające w części ze-
wnętrznej, będą mogły zjeść 
na miejscu, a rozliczenie na-
stąpi dopiero w momencie 
wyjścia z basenu. Na samej 
plaży basenowej wewnątrz 
obiektu uruchomimy wan-
ny i brodziki. No i główna 
atrakcja, czyli podwójna 
zjeżdżalnia. Na długości ok. 
120 metrów wykonywać bę-
dzie można różnego rodzaju 
wślizgi, bądź organizować 
turnieje na zasadzie wyści-
gów. Co ciekawe, osoby ko-
rzystające ze zjeżdżalni będą 
widoczne w przeźroczystych 
jej punktach. 

Jak Pan postrzega 
przyszłość Solparku?

Jak już wspomniałem, 
spółka działa od 2009 r. 
Mamy więc doświadczenie 
w sferze zarządzania, znamy 
też oczekiwania klientów  
i grup, które się u nas szkolą 
lub przyjeżdżają na treningi. 
Patrzę więc w przyszłość 
z optymizmem. Jeżeli tyl-
ko zawiąże się współpraca 
Gminy i spółki Solpark, to 

jest duża szansa na rozwój. 
Koszty utrzymania obiektu 
z roku na rok rosną o około 
20%. Dzięki rozbudowie bę-
dziemy mogli przyjąć dużo 
więcej klientów. Nasze ana-
lizy potwierdzają, że obecna 
baza hotelowa jest za mała 
i o zbyt niskim standardzie, 
blokując tym samym dal-
szy rozwój Spółki. Zmiany 
są więc konieczne. Wartość 
pieniędzy, które wydatku-
jemy jest niewspółmierna  
z przychodami. Musimy się 
więc skupić na zwiększeniu 
tych przychodów. Warto 
podkreślić, że istotną rolą 
przy tworzeniu przyjaznego 
otoczenia rekreacyjnego dla 
kompleksu Solpark jest pro-
jekt terenów zielonych. Wią-
że się to z zaadaptowaniem 
40 hektarów gruntów, które 
znajdują się wokół Solparku. 
Nie inwestując i nie podej-
mując ryzyka związanego  
z kluczowymi dla spółki pro-
jektami „stoimy w miejscu”. 
Solpark jest gminną spółką, 
decyzja leży więc po stronie 
Rady Gminy Kleszczów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka 

Wilczyńska
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Wydarzenia

Po raz drugi w Klesz-
czowie odbędzie się Forum 
Gospodarcze Wsi. Podobnie 
jak w roku ubiegłym uczest-
nicy będą mogli zapoznać 
się z ofertą pomocową dla 
rolników i przedsiębiorców 
działających dla rolnictwa 
lub na terenach wiejskich. 
Pewnym novum będzie 
wprowadzenie nowego blo-
ku tematycznego dotyczą-
cego tzw. elektromobilności. 
Wśród panelistów pojawią 

Forum Gospodarcze Wsi EXPO 2022  
w Łodzi?
Polska i Łódź ubiegają się o organizację mię-
dzynarodowej wystawy EXPO w 2022 r. Wy-
stawa będzie poświęcona odnowie miejskiej 
i związanym z nią uniwersalnym wyzwaniom, 
z którymi muszą się zmierzyć miasta na całym 
świecie. 

kiej inwestycji. Pewnym no-
vum na forum będzie także 
wręczenie nagród  „Kamie-
nie milowe gospodarności” 
w konkursie promującym 
gospodarność. Nagrody 
będą przyznawane przez 
kapitułę powołaną przez 
naszą redakcję i Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów. 
Chcemy nagradzać te oso-
by, firmy i instytucje, które 
potrafią w gospodarny spo-
sób działać i funkcjonować. 

wym – wśród narodowych 
organizacji przedsiębiorców 
i izb handlowych oraz sto-
warzyszeń tych organizacji. 
W wielu krajach członkow-
skich Międzynarodowego 
Biura Wystaw (BIE), orga-
nizacje samorządu gospo-
darczego mają wpływ na 
decyzję rządu o poparciu 
konkretnego kandydata do 
organizacji wystawy.  

Wystawy EXPO przy-
kuwają na kilka miesięcy 
uwagę społeczności mię-
dzynarodowej, nie tylko 
odwiedzających, ale także 
czołowych polityków, gre-
miów naukowych, przedsię-
biorców. Uczestnicy EXPO 
– państwa, miasta, regiony, 
korporacje – na kilka mie-
sięcy pozostają w kręgu za-
interesowania mediów całe-
go świata. EXPO jest zatem 
okazją do zaprezentowania 
się na arenie międzynarodo-
wej, promowania własnych 
dokonań, produktów czy 
rozwiązań. 

Polska aplikację złożyła 
w listopadzie 2016 r. Kontr-
kandydatami są Argentyna 
(Buenos Aires) oraz USA 
(Minneapolis). Organizatora 
Expo poznamy w listopa-
dzie 2017 r. Wówczas odbę-
dzie się głosowanie podczas 
Zgromadzenia Ogólnego 
Międzynarodowego Biura 
Wystaw.

Na podst. materiałów z MR

się takie nazwiska jak prof. 
Szota. Wybór tej tematyki 
jest nieprzypadkowy, gdyż 
organizatorzy forum oraz 
władze gminy zabiegają  
o ulokowanie w gminie 
Kleszczów produkcji sa-
mochodów elektrycznych. 
Kleszczów ze względu na 
swoje doskonałe geograficz-
ne położenie i bardzo dobre 
skomunikowanie z resztą 
kraju jest dobrym kandyda-
tem dla zlokalizowania ta-

Zaproponowany temat 
wystawy to „City Re:I-
nvented”. Ma się ona odbyć  
w terminie od 15 czerwca 
do 15 września 2022 r. Łódź 
proponuje powrót do ko-
rzeni i tradycji światowych 
wystaw poprzez zorganizo-
wane EXPO w samym sercu 
miasta, w rejonie Nowego 
Centrum Łodzi i nowego 
dworca Łódź Fabryczna.  
W działaniach na rzecz orga-
nizacji EXPO 2022 w Łodzi 
będą wspierać Polskę firmy 
IBM Polska, ATLAS i UR-
SUS. Listy intencyjne doty-
czące współpracy podpisano 
27 lipca w Ministerstwie 
Rozwoju. Przedstawiciele 
biznesu będą angażować się 
w działania na rzecz EXPO 
2022 Łódź Polska i promo-
wać kandydaturę na różne-
go charakteru wydarzeniach 
międzynarodowych. 

Podpisanie listu inten-
cyjnego stanowi kontynu-
ację działań włączających 
podmioty gospodarcze  
w proces ubiegania się Pol-
ski o organizację Wysta-
wy EXPO 2022. W gronie 
wspierających ideę EXPO 
w Łodzi są już Pracodaw-
cy RP i Krajowa Izba Go-
spodarcza, z którymi listy 
podpisano 14 lipca br. W ra-
mach współpracy, szczegól-
nie ważne będzie wspiera-
nie przez Pracodawców RP  
i KIG, idei organizacji EXPO 
w Łodzi na forum świato-

Kleszczów Łódź

Zestawienie słowa gospo-
darność z drogą, na której 
co jakiś czas pojawiają się 
kamienie milowe podkre-
śla fakt, że gospodarność to 
droga, która nigdy się nie 
kończy. Można wyróżnić na 
niej pewne etapy, które się 
już przeszło. Gmina Klesz-
czów jest dobrym miejscem 
na wręczenie takich na-
gród, gdyż jest przykładem 
właściwego wydatkowania 
środków, które są nie małe, 
ale należy je starannie, z roz-
wagą i celowo wydawać. To 
właśnie gmina Kleszczów, 
postrzegana jako najbogat-
sza, staje się tą najbardziej 
gospodarną. Chcemy, żeby 
konkurs „Kamienie milowe 
gospodarności” był przez 
naszą redakcję rozstrzygany 
corocznie, a forum gospo-
darcze w Kleszczowie może 
stać się forum promującym 
gospodarność.

JP
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SPROSTOWANIE
W wywiadzie z Waldemarem Wyczachowskim starostą bełchatowskim pt. „Dokąd zmierza powiat beł-
chatowski”, zamieszczonym w wydaniu czerwiec/lipiec 2017 Gazety Regionalnej Wieści, we fragmencie 
mówiącym o pracy Zarządu Powiatu w Bełchatowie powinien pojawić się zapis, iż wicestarosta Grzegorz 
Gryczka, mimo odwołania go z funkcji przez Radę Powiatu w Bełchatowie w maju 2016 r., nadal ją pełni 
i zasiada w Zarządzie Powiatu w Bełchatowie. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powołanie 
nowego wicestarosty zwolni Grzegorza Gryczkę z obecnych obowiązków. W dotychczasowych dwóch gło-
sowaniach nad kandydaturami na stanowisko wicestarosty innych osób, radni nie byli jednomyślni. Z uwagi 
na to, że tego rodzaju wybory mają także, a może przede wszystkim, charakter polityczny, zrozumiałym 
jest, że odwołany wicestarosta i jego zaplecze polityczne, nie popierają kandydatur proponowanych przez 
politycznych adwersarzy. Zapis, który pojawił się w artykule, może być efektem błędnej interpretacji przez 
osobę spisującą wypowiedzi, których starosta udzielał podczas rozmowy telefonicznej.
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Test: Ford Kuga 2.0 TDCi 150 KM AWD

SUV zgrabny i sprawny
Kuga to jeden z najbardziej rozpoznawalnych SUVów na rynku. 
Jego druga generacja dostępna jest od 2013, dlatego producent 
zdecydował się na przeprowadzenie niewielkiego faceliftingu. 
Sprawdziłem nową Kugę w wersji z napędem na wszystkie koła.

Odświeżona Kuga
Trzy lata to na współ-

czesnym rynku motoryza-
cyjnym bardzo dużo czasu. 
Ford nie chciał, by Kuga 
pozostała w tyle za kon-
kurencją, która wypuściła 
niedawno nowe genera-
cje swoich SUVów. Ubie-
głoroczny facelifting nie 
zmienił wiele w kwestiach 
technicznych, ale spowo-
dował, że auto prezentuje 
się bardziej nowocześnie  
i jest bardziej funkcjonal-

ne. Nowe reflektory i atrapa 
chłodnicy upodabniają Kugę 
do niedawno wprowadzo-
nego na rynek europejski 
modelu Edge, czyli jeszcze 
większego SUVa zbudo-
wanego na bazie Mondeo. 
We wnętrzu wprowadzono 
nowy system multimedialny 
SYNC3, zmieniono nieco 
układ przycisków, by zmie-
ścić 8-calowy ekran dotyko-
wy. Dzięki temu Kuga stała 
się autem bardziej przystęp-
nym dla wielbicieli gadże-

tów.  Co szczególnie istotne, 
zmodyfikowano także paletę 
silników. Najwyraźniej tur-
bodiesel o pojemności 1.6 
litra okazał się za duży, gdyż 
jego nowa wersja liczy 1.5 
l pojemności dysponując tą 
samą mocą. Trochę więcej 
wigoru nabrały też diesle o 
pojemności 2.0. Francuskie 
jednostki generują teraz 150 
lub 180 KM. Ja w swoim 
teście sprawdziłem wersję 
słabszą, za to wyposażoną 
w dołączany napęd na cztery 

koła AWD.
Druga oś w pogotowiu
Coraz więcej SUVów 

oferowanych w Europie nie 
posiada napędu na cztery 
koła, nawet w najwyższych 
wersjach wyposażenia. Ford 
nie poddaje się temu tren-
dowi, dlatego na pokładzie 
Kugi możemy mieć system z 
elektrohydraulicznym sprzę-
głem Haldex. Odpowiada on 
za dołączanie napędu tyl-
nej osi, gdy koła przedniej 
stracą część przyczepności.  
SUVy takie jak Kuga nie są 
i nigdy nie będą typowymi 
terenówkami, którymi jeź-
dzi się po lesie czy bagnach. 
Dla większości właścicieli 
auta w tej wersji jedynym 
rezultatem posiadania syste-
mu AWD będzie… wyższe 
spalanie. Kuga osiągnęła na 
mojej stałej trasie testowej 
rezultat 8,3 l na 100 km. 
Uważam, że można by ten 
wynik obniżyć przynajmniej 
o kilka dziesiątych, gdyż 
zamontowany pod maską 
silnik potrafi być ekono-
miczny w odpowiednich 
warunkach. Układ AWD do-
cenią osoby mieszkające za 
miastem, gdzie nagłe ataki 
zimy potrafią zaskakiwać 
drogowców. Wątpię, by ktoś 
zdecydował się wyruszyć 
tym autem w teren, by odra-
pać lśniący lakier o gałęzie. 
Gdyby jednak, z pewnością 
przekona się o zaletach naj-
nowszej generacji Haldexa.

Jazda Kugą

Słabszą wersję silnika 
2.0 TDCi trudno nazwać sła-
bą. Motor generuje 150 KM 
i zapewnia 380 Nm maksy-
malnego momentu obroto-
wego już od 1750 obr./min. 
Te parametry wystarczą do 
bardzo sprawnego porusza-
nia się, w tym dynamiczne-
go przyspieszania na trasie. 
Dobrze zgrywa się to z ukła-
dem zawieszenia Forda, któ-
ry nadaje autu odpowiedniej 
sztywności i pozwala na-
prawdę bezpiecznie wcho-
dzić w zakręty.

Pojazdy z mocnymi 
silnikami diesla o wiele 
lepiej spisują się z automa-
tycznymi skrzyniami no-
wej generacji. Kugę można 
wyposażyć właśnie w taką 
przekładnię – dwusprzęgło-
wy PowerShift, jednak mój 
egzemplarz testowy posiadał 
skrzynię manualną, 6-stop-
niową. Skrzynia radzi sobie 
dobrze, jednak np. w mie-
ście trzeba sporo nią „powa-
chlować”. 

Podczas dłuższej jazdy 
kierowca doceni przestrzeń 
oraz wygodę zapewnioną 
przez dobrze wyprofilowany 
fotel. Kuga ma sporo mniej 
miejsca z tyłu niż podobne 
auta konkurencji. Dysponuje 
też mniejszym bagażnikiem. 
Tę ostatnią niedogodność 
mogą zredukować do-
brze przemyślane schowki  
i uchwyty. W środku pojaz-
du możemy także np. nała-
dować laptop, dzięki obec-

ności gniazda 230V.
Kuga może mieć na po-

kładzie wiele systemów 
wspomagania kierowcy. 
Może, gdyż większość z nich 
jest dostępna opcjonalnie.  
Z pewnością warto dopłacić 
do tempomatu aktywnego  
i asystenta pasa ruchu. Cie-
kawą opcją jest też system 
wspomagania parkowania, 
który działa sprawnie i może 
wyręczyć nas na niejednym 
parkingu.

Celowanie w złoty śro-
dek

Ford Kuga jest już na 
rynku od czterech lat, a nie-
dawny facelifting nie zmie-
nił wiele. Trudno się zatem 
dziwić, że auto jest tańsze od 
nowoczesnych modeli kon-
kurencyjnych, które weszły 
na rynek w ubiegłym roku. 
W porównaniu do reszty 
stawki, cenę Kugi można 
uznać za wysoką.  Wersję  
z najsłabszym dieslem i pod-
stawowym wyposażeniem 
kupimy za mniej niż 100 tys. 
zł. Jeśli jednak chcemy lep-
szy silnik oraz dorzucić do 
specyfikacji kilka opcji np. 
napęd AWD, automatyczną 
skrzynię biegów, aktywny 
tempomat czy kilka syste-
mów wspomagania bezpie-
czeństwa, koszt szybko wro-
śnie  nawet do ponad 150 
tys. złotych. Kuga wydaje 
się opcją środkową. Jest to 
po prostu całkiem solidny 
samochód.

Witold Hańczka
Reklama
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Składniki: 
- 3 kg brzoskwiń
- 1,5 kg cukru żelującego

Sposób 
przygotowania:
Brzoskwinie umyć i obrać, pokroić na kawałki, wyrzucić 
pestki. Włożyć do dużego garnka, dodać cukier żelujący 
i wymieszać. Gotować na małym ogniu aż do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Całość można zblendować. 
Później zagotowane brzoskwinie przelać do wyparzo-
nych i gorących słoików i zakręcić. Odstawić na zimę do 
spiżarni.

Dżem  
brzoskwiniowy

Brzoskwinie

B r z o s k w i -
nia pochodzi 
z Chin. 
O w o c e 
b r z o -
s k w i ń 
u z n a -
w a n e 
są za 
j e d n e 
z naj-
s m a c z -
n i e j s z y c h 
owoców okre-
su letniego. Są one 
smaczne, bardzo soczyste, 
kolorowe, pachnące i zdro-
we. W zależności od odmia-
ny, wyróżniamy brzoskwi-
nie żółte, czerwone bądź 
zielone. Owoce o jaśniejszej 
skórce są słodsze w porów-
naniu z owocami o skórce 
ciemniejszej. Brzoskwinie 
w swym składzie zawierają 

między innymi wita-
miny A, B1, B2, 

B3, B6, C, PP, 
magnez, fos-
for, żelazo, 
bor, po-
tas, kwas 
f o l i o w y, 
wapń oraz 
niacytynę. 

I to dzię-
ki bogactwu 

tych witamin  
i minerałów, znako-

micie wpływają na cały 
nasz organizm. Spożywanie 
ich zmniejsza ryzyko zacho-
rowania na osteoporozę, po-
nieważ zawierają bor pod-
noszący poziom estrogenu 
i mający pozytywny wpływ 
na gęstość mineralną kości. 
Działają także zdrowotnie 
przy zaparciach, zmniejsza-
ją ryzyko zachorowania na 

siadają zdolność łagodzącą 
wszelkie stresy i poprawiają 
nasz zły nastrój. Wpływają 
również na poprawę kondy-
cji naszej skóry, tonizują ją  
i odświeżają a to dzięki znaj-
dującej się w nich witaminie 
A, witaminom z grupy B  
i PP. Dodatkowo zawierają 
karotenoidy, które posiadają 
właściwości odmładzające. 
Dlatego też brzoskwinie wy-
korzystywane są w przemy-
śle kosmetycznym. Oprócz 
spożywania ich w stanie 
surowym, sprawdzają się 
doskonale także jako doda-
tek do ciast, deserów, lodów, 
gofrów i sałatek owoco-
wych. Wykorzystywane są 
również w coraz większym 
stopniu do produkcji takich 
przetworów, jak: dżemy, 
galaretki, konfitury, soki, 
kompoty i likiery. Należy 
podkreślić, że dobroczynne 
właściwości tych owoców 
są bardzo pomocne także  
w utrzymaniu dobrej kon-
dycji całego naszego ciała.  
A więc jedzmy je na zdro-
wie.

KK

raka jelita grubego, zapobie-
gają anemii, pobudzając pro-
dukcję czerwonych krwinek  
a także leczą choroby płucne. 
Jedzenie brzoskwiń zaleca 
się także przy zaburzeniach 
pokarmowych, złej prze-
mianie materii, ponieważ 
pobudzają żołądek do wy-
dzielania soku trawiennego  
i regulują pracę układu po-
karmowego. Pomagają także 
w oczyszczeniu organizmu 
ze zbędnych toksyn i szko-
dliwych produktów prze-
miany materii oraz działają 
odtłuszczająco. Owoce brzo-
skwiń są niskokaloryczne  
i zawierają dużo składników 
odżywczych, dlatego poleca 
się je w kuracjach i dietach 
odchudzających. Ponadto, 
z uwagi na działanie zasa-
dotwórcze i moczopędne, 
zalecane są przy dolegliwo-
ściach reumatycznych oraz 
schorzeniach układu mo-
czowego. Poza tym, owoce 
te w wyniku zawartości nia-
cytyny, witaminy z grupy B, 
zwanej czynnikiem antystre-
sowym, łagodzącym niepo-
kój, oraz stany lękowe, po-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię Fiata 125p 1968-1973 
tel.  691150515

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

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

Brzoskwinie należą do najzdrowszych  
a zarazem bardzo smacznych owoców. Za-
wierają wiele witamin i składników mine-
ralnych

Reklama
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Opoczno Rawa Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Łódź

Uwaga! Koza na drodze! Wypadek drogowy

Tragiczny wypadek

2-latek uciekł ze żłobka
Marihuana z lodówki

Zwierzęta co chwilę 
przecinały pasy drogowe, 
stwarzając tym samym ol-

Do wypadku doszło 21 
lipca około godziny 16.30 
na ulicy Białej w Rawie 
Mazowieckiej. Jak wstęp-
nie ustalili funkcjonariusze, 
46-letnia mieszkanka Łodzi, 
kierując fiatem punto, pod-
czas wyjeżdżania z posesji 
doprowadziła do zderzenia 
z oplem corsą. Kierująca 
oplem 24-latka trafiła do 
szpitala w Skierniewicach. 
Natomiast kierująca fiatem 
została przetransportowa-
na śmigłowcem do szpitala  
w Warszawie. 

IT

Do zdarzenia doszło 26 
lipca około godziny 13.30 
w Mierzynie (gmina Roz-
prza). Ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że 
41-letni mieszkaniec powia-
tu piotrkowskiego, kierujący 
samochodem Daewoo Matiz 
z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na pobocze, a następ-

Na miejscu policjanci 
zastali przechodniów, któ-
rzy zwrócili uwagę na ma-
łego chłopca, bawiącego się  
w kałuży. Okazało się, że 
2-letnie dziecko przebywa-
ło tam bez żadnej opieki. 
Funkcjonariusze  ustalili, że 
chłopiec wyszedł z oddalo-

25 lipca kryminalni 
ustalili, że 23-letni miesz-
kaniec Łodzi posiada  
w swoim mieszkaniu na 
Bałutach marihuanę. Mło-
dy mężczyzna zaskoczony 
wizytą policjantów, wskazał 
miejsce, gdzie przechowuje 
narkotyki. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli 3 gramy, które 
po wstępnym przebadaniu 
testerem, wykazały w ro-
ślinach obecność substancji 

brzymie zagrożenie dla po-
dróżujących. Na miejsce 
skierowany został patrol 

nie do rowu, gdzie uderzył  
w betonowy przepust. 
65-letnia pasażerka samo-
chodu, w wyniku ponie-
sionych obrażeń zmarła, 
natomiast 9-letni chłopiec 
podróżujący daewoo z ob-
rażeniami ciała został prze-
wieziony do szpitala. Ba-
danie stanu trzeźwości 

nego o 50 m żłobka. Praw-
dopodobnie wykorzystał 
chwilowe zamieszanie pod-
czas przechodzenia dzieci 
do innej sali. Dzięki trosce  
i właściwej reakcji prze-
chodniów, dziecku nic się 
nie stało. Całe i zdrowe wró-
ciło do swoich opiekunów. 

narkotycznych. Policjanci 
wiedzieli jednak, że spraw-
ca posiada znacznie większą 
ilość nielegalnego towaru. 
Dotarli do jego kolegi. Drzwi 
otworzył zdumiony 20-la-
tek. Po przeszukaniu lokalu 
okazało się, że w lodówce 
zamiast produktów spo-
żywczych, ukrył ponad 230 
gramów suszu marihuany. 
Mężczyzna tłumaczył się, 
że chciał pomóc 23-letnie-

opoczyńskiej drogówki. Po-
licjanci faktycznie zastali 
„winowajców” całego za-
mieszania: kozę i jej psiego 
„opiekuna”. Policjantom nie 
pozostało nic innego, jak 
schwytać kozę i uniemożli-
wić jej dalsze wchodzenie 
na drogę. Jej psi przyjaciel 
w tym czasie nie odstępo-
wał jej na krok. Ponieważ 
w okolicy nie ustalono wła-
ściciela zwierząt, poproszo-
no o pomoc pogotowie dla 
zwierząt z Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Pracownicy 
zaopiekowali się zgubami.

KK

41-letniego kierowcy wykazało  
w jego organizmie ponad 3 
promile alkoholu. Okaza-
ło się także, że mężczyzna 
nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdami. Zo-
stał zatrzymany i przebywa   
w policyjnym areszcie.

IT

Tomaszowscy policjanci 
prowadzą w tej sprawie po-
stępowanie. Zgromadzony 
materiał dowodowy będzie 
poddany wnikliwej analizie.

KK

mu koledze, który miał kło-
poty. Dlatego zgodził się na 
przechowanie narkotyków 
w swoim mieszkaniu. Obaj 
panowie zostali zatrzymani  
i usłyszą zarzuty nielegalne-
go posiadania znacznej ilo-
ści środków odurzających. 
Grozi im kara do dziesięciu 
lat pozbawienia wolności.

IT

Niecodzienne zgłoszenie otrzymał dyżurny opoczyńskiej komen-
dy. Z przekazanych informacji wynikało, że na drodze krajowej 
K-12 w miejscowości Kraszków po jezdni biega koza, a towarzy-
szy jej pies w typie owczarka niemieckiego.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego , w któ-
rym ranne zostały dwie kobiety.

Piotrkowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśniają okoliczności tragicznego 
zdarzenia drogowego, w wyniku którego zginęła 65-letnia kobie-
ta, a 9-latek trafił do szpitala. 

25 lipca około godz. 11.50 dyżurny policji odebrał zgłoszenie, że 
na skraju jezdni jednej z tomaszowskich ulic siedzi dziecko. 

W jednym z mieszkań na Bałutach znaleziono torbę foliową  
z zawartością ponad 230 gramów suszu konopi indyjskiej. Była 
ona ukryta w lodówce.



Lew 23.07–23.08 

Czeka cię huś-
tawka nastrojów. 
Rozleniwienie 
po wyjątkowo 

gorącym okresie wakacyj-
nym, da ci się we znaki. Ale 
życie toczy się dalej, więc 
trzeba zabrać się solidnie do 
pracy, zacząć działać a mniej 
marzyć. Twoje pomysły okażą 
się strzałą w dziesiątkę i warto 
je wykorzystać.
.   

   Panna 24.08–23.09

Ostatnio swoją 
uwagę skiero-
wałeś na zdoby-
wanie pieniędzy, 
niezbędnych do 

sfinalizowania rozpoczętych 
inwestycji. Jesteś na dobrej 
drodze. Przed tobą planowa-
ny zasłużony odpoczynek. 
Wyjazd na kilka dni zrelaksuje 
cię.

Waga 24.09-23.10

W najbliższym 
czasie nie działaj 
impulsywnie. Wy-
każ się większą 
cierpliwością  

i rozwagą, zwłaszcza w pracy. 
Twoje plany mają szansę po-
wodzenia. W sferze uczucio-
wej uważaj na nowe znajomo-
ści, które mogą pokrzyżować 

plany życiowe.  

Skorpion 24.10–22.11
   
Przed tobą 
wyjątkowo 
pracowity okres. 
Czeka cię dużo 
zajęć wymagają-

cych zaangażowania, inwencji  
i czasu. Jednak nie zabraknie 
ci energii i zdecydowania. 
Stan twojego konta wyraźnie 
się powiększy.  

Strzelec 23.11–21.12
 

Gwiazdy będą 
ci sprzyjać. 
Załatwisz pozy-
tywnie zaległe 
sprawy. W pracy 

wykażesz się inicjatywą,  
a twoje nowatorskie pomysły 
zyskają uznanie przełożonych. 
Masz dużą szansę na zawodo-
wy sukces i powodzenie  
w finansach.
  

  Koziorożec 22.12–20.01

Nie wymagaj za 
dużo od innych. 
Wykaż się wyro-
zumiałością  
i pobłażliwością. 

Pomyśl o urlopie, najwyższy 
czas się zregenerować. W 
wydatkach kieruj się rozsąd-
kiem, a unikniesz kłopotów 

finansowych.
     

Wodnik 21.01–19.02

Twoje życie 
nabierze wyjąt-
kowego tempa. 
Nawiążesz 
nowe znajo-
mości, które 

bardzo ci się przydadzą  
w przyszłości. W pracy roz-
winiesz skrzydła i realizować 
będziesz z sukcesem swoje 
ambitne plany. To dobry czas 
na podjęcie inwestycji. 

Ryby 20.02–20.03

Po udanym 
wypoczynku  
w towarzystwie 
najbliższych, 

dobre samopoczucie, siła 
psychiczna i zdrowie będą 
ci dopisywać. Najbliższe dni 
poświęcisz na załatwianie 
niezbędnych spraw. Złożone 
obietnice staraj się realizować.

Baran 21.03–20.04

Nie wszystko 
potoczy się po 
twojej myśli. 
Jednak zachowaj 
zimną krew  

a powoli poradzisz sobie  
z przeciwnościami losu. Nie 
popadaj w panikę. Będziesz 
miał szansę na poprawę sytu-
acji finansowej, więc warto ją 
odpowiednio wykorzystać.

      Byk 21.04–20.05

Nabierzesz ocho-
ty do podjęcia 
się wzniosłych 
celów. Najważ-
niejsza stanie się 

dla ciebie kariera zawodowa. 
Twoje wysokie ambicje nie-
korzystnie wpłyną na sytuację 
rodzinną. Pojawią się w rela-
cjach z najbliższymi spięcia  
i konflikty.

Bliźnięta 21.05–21.06 

W pracy okres 
gorączkowy. Bę-
dziesz zmuszony 
do większej ak-

tywności zawodowej. Masz 
szansę wykorzystać swoje 
uzdolnienia i tym samym 
zdobyć wyjątkowe uznanie 
u szefów. To dobry czas na 
inwestycje i mądre decyzje 
finansowe. 

Rak 22.06–22.07

Realizacja pod-
jętych przedsię-
wzięć da ci dużo 
satysfakcji  
i spore pienią-

dze. Biznes rodzinny  
w tym przypadku rozwija się 
w dobrym kierunku i rokuje 
dalsze powodzenie. Poza tym, 
możesz zawsze liczyć na zro-
zumienie i wsparcie partnera.  

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie  

i spytał o cenę. 
- Do pięciu wyrazów za darmo. 

- Nooo... to niech będzie: Zmarła Jagna Górska. 
- Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy. 

- To niech będzie, Zmarła Jagna Górska, sprzedam Opla. 

Idzie blondynka do stowarzyszenia w poszukiwaniu pracy. 
Szef dał jej pracę malowania pasów na drodze. 

Blondynka pierwszego dnia pomalowała 10 km drogi,  
w drugi 5 km, a w trzeci tylko 1 km. 

Podchodzi do niej szef i mówi: 
- Dlaczego zmalała tak szybko wydajność twojej pracy? 

Blondynka odpowiada: 
- Bo mam coraz dalej do wiaderka z farbą! 

Żona przychodzi do domu i szczebiota do męża:
– Wiesz? Dzisiaj mi się poszczęściło! Idę obok zsypu na 

śmieci, patrzę a tam para pantofelków stoi. A jakie piękne! 
Przymierzyłam – mój rozmiar!

Mąż:
– Taaa... Poszczęściło Ci się.

Po paru dniach żona znowu mówi:
– Słuchaj, idę do domu, a u nas na podjeździe, na żywopło-

cie, czapka z norek wisi. Przymierzyłam – mój rozmiar!
Mąż kręci głową z podziwem:

– Szczęściara z Ciebie. A ja – popatrz – nie wiem czemu, ale 
szczęścia nie mam. Wyobraź sobie, wyciągam wczoraj spod 

poduszki bokserki – i nie mój rozmiar. 

Dzwoni facet z pracy do żony:
- Skarbie, wrócę dzisiaj nieco później, wiesz, przyjechała do 

nas zagraniczna delegacja...
- Akurat, ja cię dobrze znam, wrócisz o czwartej rano, pija-

ny w sztok i bez pieniędzy!
Po kilku godzinach mąż dzwoni ponownie i nieco „zmęczo-

nym” głosem mówi:
- Kochanie, te negocjacje nieco się przedłużyły, ale niedługo 

koniec...
- Akurat, ja cię dobrze znam, wrócisz o czwartej rano, pija-

ny w sztok i bez pieniędzy!
Jest czwarta rano. Facet stoi przed drzwiami swojego domu, 
jest pijany w sztok i bez pieniędzy. Kiwa się nad wycieracz-

ką i mówi:
- No i wykrakała
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