
Na jednym z portali społecznościowych młoda kobieta 
zapowiedziała, że chce popełnić samobójstwo. Policję za-
alarmował jej rozmówca, który nie znał jej danych. Dzię-
ki jego interwencji, funkcjonariusze odwiedli 25-latkę od 
odebrania sobie życia.
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Przegrana batalia 
Kazimiery T.

Nowe mieszkania dla 
piotrkowian
W ostatni wtorek  przy placu budowy kamienicy u zbiegu ulic 
Starowarszawskiej i Jerozolimskiej odbył się briefing prasowy 
poświęcony mieszkaniowej ofensywie samorządu na Piotr-
kowskim Podzamczu.

Batalia wymiaru sprawiedliwości z Kazimierą T. byłą Wójt 
Kleszczowa w zasadzie dobiegła końca. W miniony piątek,  
o godzinie 8.30, w sali numer 22, Sąd Apelacyjny w Piotrko-
wie Trybunalskim ogłosił swoje postanowienie- podtrzymu-
jąc w całej rozciągłości wyrok Sądu Rejonowego skazującego 
byłą Wójt. Tym samym wyrok stał się prawomocnym. Rodzi 
on szereg następstw, nie tylko dla samej byłej Wójt, ale także 
dla wielu instytucji w Gminie Kleszczów. Wyklucza on dalszą 
karierę polityczną Kazimiery T. co niewątpliwie jest dla niej 
największą karą.
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Piotrków Trybunalski

W ostatni wtorek  przy placu budowy kamienicy u zbiegu ulic Starowarszawskiej i Jerozolimskiej odbył się briefing prasowy po-
święcony mieszkaniowej ofensywie samorządu na Piotrkowskim Podzamczu.

Nowe mieszkania dla piotrkowian

”Chcemy uczynić z tej 
części miasta atrakcyjne 
osiedle mieszkaniowe. Bę-
dziemy to robić nie tylko 
poprzez budowę nowych 
budynków, ale także po-
przez adaptację mieszkań  
w odnawianych kamienicach 
znajdujących się w kwarta-
le ulic: Starowarszawska, 
Jerozolimska, Garncarska  
i Zamurowa. Łącznie do 
użytku piotrkowian już od-
daliśmy bądź oddamy w naj-
bliższych miesiącach ponad 

100 mieszkań”– mówił pod-
czas spotkania z mediami 
prezydent Krzysztof Choj-
niak podkreślając ekologicz-
ny wymiar inwestycji.

Prezydent podkreślał że 
inwestycja ma także swój 
ekologiczny wymiar „Nowo 
budowane budynki zosta-
ną podłączone do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Podob-
nie będzie w kamienicach, 
które przejdą modernizację. 
Dzięki temu przyczynimy się 
do eliminacji dokuczliwego 

smogu.”
Na tym tle warto zwrócić 

uwagę na ważny aspekt re-
witalizacji Podzamcza jakim 
jest jego kompleksowość 
zaplanowanych robót.” Bu-
dowa nowych kamienic, 
rewitalizacja istniejących 
budynków, przebudowy  
i modernizacje mediów 
oraz uliczek, budowa no-
woczesnego centrum nauki 
i kultury na pl. Pofrancisz-
kańskim – to wszystko jest 
elementem planu związane-

go z projektem „Młode Sta-
re Miasto” mającym na celu 
przywrócenie świetności 
najstarszej części Piotrkowa 
Trybunalskiego” – zazna-
czył Krzysztof Chojniak.

W  briefingu uczestni-
czyła Elżbieta Sapińska, 
prezes Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego.

Pani Prezes tak mówiła 
o tej inwestycji - ”W budyn-
ku znajdzie się 31 mieszkań, 
które zostaną wyposażone 
„pod klucz”. Dodatkowo 

na parterze znajdą się także 
trzy lokale usługowe. Zainte-
resowanie jest bardzo duże,  
a obecnie mamy jeszcze 
dwie kawalerki. Jeśli ktoś 
byłyby zainteresowany naj-
mem to zapraszam do siedzi-
by spółki”.

Z kolei  Andrzej Lasek, 
właściciel firmy wykonu-
jącej inwestycję zapew-
niał: „realizacja przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 
Rozpoczęliśmy od wyburze-
nia znajdującej się w tym 

miejscu kamienicy. Następ-
nie przeprowadzone zosta-
ły prace archeologiczne,  
a w najbliższym czasie 
rozpoczniemy wykonywa-
nie pali, które utwardzą 
podłoże pod ławę fun-
damentową,w tym roku 
budynek ma być gotowy  
w stanie surowym zamknię-
tym.Następnie będziemy 
prowadzili prace wykończe-
niowe wewnątrz budynku,  
a lokatorzy wprowadzą się 
latem 2019 roku.”

MAT i RzP
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Feralne skrzyżowanie dróg w Rawie Mazowieckiej

Rawa Mazowiecka

Oznakowanie tych ulic wymaga poprawy
Po raz kolejny doszło do 

stłuczki na skrzyżowaniu 
ulic Słowackiego z  Wyzwo-
lenia w okolicy Rawskiego 
Zalewu.Tym razem zde-
rzyły się samochody honda  
z mazdą.Jak zawsze, i tym 

razem  przyczyną kolizji 
było wymuszenie pierw-
szeństwa przez jednego kie-
rowcę.

W tym przypadku także 
jak  w wielu innych, zaszła 
konieczność interwencji 

strażaków z  jednostki ra-
towniczo-gaśniczej.

Na ponad godzinę wyłą-
czono ten fragment miasta  
z ruchu drogowego.

Zaszła  konieczność zan-
gażowania w sprawę patrolu 

policyjnego z rawskiej dro-
gówki.Na szczęście,tym ra-
zem obyło się bez istotnych 
obrażeń.Takie zdarzenie za-
wsze wymaga specjalistcz-
nego zangażowania służb-
-rodzi koszty.

Naszym zdaniem warto 
jeszcze raz przeanalizować 
funkcjonowanie tego skrzy-
żowania

Może warto zastosować 
ograniczenie prędkości jaz-
dy przed skrzyżowaniem 

oraz lepiej oznakować zna-
kami drogowymi w tym bar-
dziej czytelnie – poziomymi.

                                                                                                                                           
WAM
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Najstarszy student w Pol-
sce uczy się w Bełchatowie! 
To pan Apoloniusz Anszper-
ger - wyjątkowy człowiek, 
któremu energii może po-
zazdrościć niejeden młodzie-
niec. Pan Apoloniusz od 12 
lat jest słuchaczem działa-
jącego przy bełchatowskim 
Miejskim Centrum Kultu-
ry –Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, gdzie udziela się ar-
tystycznie oraz towarzysko. 
Z okazji 95 urodzin pana 
Apoloniusza, można wziąć 
udział w specjalnej akcji, 
zorganizowanej dla bełcha-
towskiego Seniora!

Podziękowania oraz 
życzenia dla pana Apolo-
niusza Anszpergera można 
składać na stronie wydarze-

nia, zamieszczonego na Fa-
cebooku MCK Bełchatów, 
pod adresem: https://goo.gl/
ZsrCcf. Każdy wpis skiero-
wany do pana Apoloniusza 
trafi na kartkę pamiątkową, 
która zostanie wręczona 
solenizantowi 6 kwietnia,  
w małej sali teatralnej MCK, 
podczas Jego benefisu. 

Początek wydarzenia  
o godzinie 17:00.

Pan Apoloniusz Ansz-
perger to prawdziwy czło-
wiek renesansu – śpiewa, 
pisze, tworzy a swoją ener-
gią doładowuje wszystkich 
ludzi wokół. Swoją pasję 
do śpiewania i muzykowa-
nia realizuje w chórze UTW 
„Pasjonata”, natomiast jako 
autor zaistniał wydając 

Benefis Apoloniusza 
Anszpergera - złóż 
życzenia najstarsze-
mu studentowi 
w Polsce! 
Złóż życzenia najstarszemu studentowi w Polsce, z okazji 95 uro-
dzin!

wspomnieniową książkę, 
pt. „Między złem a dobrem 
– jak przetrwaliśmy okupa-
cję”.

Od 12 lat, pan Apolo-
niusz bierze aktywny udział 
w inicjatywach Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, na rzecz 
integracji międzypokolenio-
wej. Jego wrażliwość na ota-
czający go świat oraz innych 
ludzi, wzbogaca rzeczywi-
stość nie tylko słuchaczy 
UTW ale i tych, którzy mieli 
do czynienia z panem Aplo-
niuszem nawet przez krótką 
chwilę.

Więcej informacji 
na: www.mck.belchatow.pl

Bełchatów

Reklama
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Batalia wymiaru sprawiedliwości z Kazimierą T. byłą Wójt Kleszczowa w zasadzie dobiegła końca. W miniony piątek, o godzinie 
8.30, w sali numer 22, Sąd Apelacyjny w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił swoje postanowienie- podtrzymując w całej rozciągłości 
wyrok Sądu Rejonowego skazującego byłą Wójt. Tym samym wyrok stał się prawomocnym. Rodzi on szereg następstw, nie tylko 
dla samej byłej Wójt, ale także dla wielu instytucji w Gminie Kleszczów. Wyklucza on dalszą karierę polityczną Kazimiery T. co nie-
wątpliwie jest dla niej największą karą.

Przegrana batalia Kazimiery T.

Słowo batalia jest ade-
kwatne do długotrwałego 
okresu w jakim racje oskar-
życiela i oskarżonej się ście-
rały. Podczas pierwszego 
procesu prokurator Barbara 
Gawęcka w akcie oskarże-
nia przeciwko Kazimierze 
T. postawiła zarzuty prze-
kroczenia uprawnień w celu 
osiągnięcia korzyści mająt-
kowych w sytuacji gdy wraz 
synem Wojciechem T. odku-
piła od rolniczej rodziny za-
mieszkałej w Łuszczanowi-
cach - działki, płacąc po 80 
groszy za metr kwadratowy.

Po uchwaleniu planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego w którym zmieniono 
przeznaczenie tego terenu 
z rolniczego na budowlany, 
Gmina Kleszczów zapłaciła 
za te tereny po  35 zł za metr 
kwadratowy.

Była Wójt Kazimiera T. 
miała też przekroczyć swoje 
uprawnienia działając jako 
pełnomocnik córki przy za-
kupie od Agencji Nierucho-
mości Rolnych tereny, które 

potem gmina odkupiła pod 
budowę kompleksu  sporto-
wo-edukacyjnego Solpark.

W trzecim zarzucie Pro-
kurator podkreślała, że wójt 
tak pokierowała przetargiem 
na sprzedaż gruntów będą-
cych we władaniu Gminy 
Kleszczów, że przetarg wy-
grała Bełchatowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, pła-
cąc za te grunty  po 15 zł za 
metr kwadratowy.

Pani Prokurator  wnio-
skowała wymierzenie łącz-
nej karę 3,5 roku pozbawie-
nia wolności oraz 720 tys. 
zł grzywny i 10-letni zakaz 
sprawowania kierowniczych 
funkcji w jednostkach rzą-
dowych i samorządowych.

W procesie uczestniczyła 
jako oskarżyciel posiłkowy 
rolnicza rodzina z Łuszcza-
nowic, wnosząc o finansowe 
zadośćuczynienie.                                                                                  

W wyniku tamtego po-
stępowania Sąd w Bełchato-
wie skazał Kazimierę T. na 
dwa lata pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na czte-

ry lata, 500 tys. zł grzywny  
i 7-letni zakaz pełnienia 
funkcji kierowniczych w 
jednostkach samorządo-
wych. Od tego wyroku 
oskarżona odwołała się do 
Piotrkowskiego Sądu Ape-
lacyjnego który unieważnił 
ten wyrok, cofając sprawę 
do ponownego rozpoznania.

W wyniku  powtórzone-
go procesu Sąd Rejonowy  
w sposób znaczący złago-
dził swój wyrok i skazał 
tym razem byłą wójt na rok 
pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na trzy lata, 100 
tys. zł grzywny i 22 tys. zł 
kosztów, na poczet grzywny 
zaliczono byłej wójt ponad 
trzytygodniowy areszt.

Od tego wyroku oskar-
żona w terminie wniosła 
apelację, jednak tym razem 
Sąd Apelacyjny utrzymał  
w mocy przywołany powy-
żej wyrok Sądu Rejonowe-
go.

Wyrok ten jest prawo-
mocny i należy go stosować.

Na wstępie artykułu  
pojawiło się słowo  „w za-
sadzie” - tak jest jeszcze 
możliwa kasacja do Sądu 
Najwyższego ale w sytuacji 
skazanej Kazimiery T.  ta 
możliwość zgodnie z do-
tychczasowymi precedensa-
mi już nic nie może zmienić. 
Tym samym  pod względem 
społecznym kończy się era 
byłej Wójt - zbliżające się 
wybory samorządowe od-
będą się bez jej czynnego 
udziału.

Barwna postać byłej 
Wójt pozostanie przykładem 
jak niewiele trzeba by prze-
kreślić swój dobry wizeru-
nek. Mimo że udało się jej 
wybronić z części zarzutów 
to jednak tą batalię przegra-
ła.

                                                                                                                     
Agnieszka Wilczyńska
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Z ostatniej chwili...dobra widomość.

Koparka łańcuchowa 
w drodze do Pola Szczerców

– To wprawdzie nie jest 
największa maszyna, jaka 
pracuje w Koplani Bełcha-
tów, ale i tak robi wrażenie, 
kiedy przejeżdża przez dro-
gę przeznaczoną dla ruchu 
samochodowego – mówi 
Marian Rainczuk dyrektor 
KWB Bełchatów. – Maszy-
na ma ok. 21 metrów wyso-
kości, 82,5 metra długości  
i waży tysiąc ton. Przewidu-
jemy, że na miejsce, czyli na 
poziom VII, dotrze ok. 10 
kwietnia. Tam będzie wy-
dobywała wegiel i zajmie 
się deniwelacją spągu, czyli 
równaniem dna odkrywki 

Bełchatów

Jak poinformowała nas Sandra Apanasionek z PGE GiEK:
Ważąca ok. tysiąca ton koparka węglowa ERs 710 (K-74) 21 lutego br. wyruszyla z XI poziomu Pola Bełchatów i zmierza w kierun-
ku Pola Szczerców. Potężna maszyna porusza się z prędkością nie przekraczającą 0,4 km/h i 19 marca przejechała przez publiczną 
drogę Rogowiec-Kleszczów. 

– dodaje dyrektor. Koparka 
ma do pokonania 21 km.

W czasie transportu ma-
szyną kierują m.in. operator 
– sterujący maszyną z kabi-
ny operatorskiej na koparce, 
przodowy – nadzorujący jej 
każdy ruch, służby mecha-
niczne odpowiadające za po-
jazdy oraz służby elektrycz-
ne. Koparka porusza się  
z prędkością od 3,5 do 7 me-
trów na minutę, a zasilana 
jest prądem o napięciu 6 kV. 
By nie zniszczyć nawierzch-
ni asfaltowej drogi przez 
którą przejeżdżała, służby 
kopalni musiały zabezpie-

czyć ją warstwą piasku. 
Koparka ERS 710 różni 

się od gigantów, które wy-
dobywają węgiel w Kopalni 
Bełchatów. Zamiast wielkie-
go koła czerpakowego ma 
łańcuch z 38 czerpakami,  
o pojemności 710 litrów 
każdy. Dyrektor Marian Ra-
inczuk zaznacza, że wysię-
gnik urabiający, który składa 
się z 6 elementów, jest bar-
dzo dobrym narzędziem słu-
żącym do profilowania dna 
odkrywki.

                                                                                                                                                      
                  MAW
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Test: Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 KM 4x4
Największa Skoda
W życiu wszystko szybko się zmienia. Jeszcze niedawno Skoda zdobywała nasz 
rynek jako marka budżetowych samochodów, dostępnych dla przeciętnego Ko-
walskiego. Dziś nie waha się oferować aut poziomem komfortu nawiązujących do 
klasy wyższej, których cena dobija do 200 tys. złotych.

Kodiaq przekracza 
granice

OK, co prawda bazowa 
cena Kodiaqa to mniej niż 
100 tys. zł, jednak wybie-
rając silnik lepszy niż pod-
stawowy oraz decydując 
się na lepsze wyposażenie, 
łatwo tę wartość podwoić. 
Skoda wchodzi na wyższą 
półkę zrywając resztkę ety-
kiety marki budżetowej. 
Dotychczas jedynego SUVa 
w ofercie, czyli model Yeti, 
zastępują aż dwa samocho-
dy – Kodiaq oraz mniejszy 
(przy czym nieco tylko tań-
szy) Karoq. Niewiele marek 
odważyło się, by oferować 
SUVy w bazowo tak wyso-
kich cenach. Skoda jest jed-
nak pewna siebie i swoich 
produktów.

Kodiaq jest autem, któ-
rego porównać można raczej 
do Superba, czyli flagowej 

limuzyny Skody niż do wy-
cofanego z oferty SUVa – 
Yeti. Nowy model imponu-
je tym samym, co Superb,  
a więc przestrzenią oraz 
wyposażeniem. Technicznie 
Kodiaq bazuje na Volkswa-
genie Tiguanie, ale jest od 
niego większy i przestron-
niejszy (zwłaszcza w drugim 
rzędzie siedzeń). Posiada też 
inne rozwiązania dotyczą-
ce schowków i przestrzeni 
bagażowej. Z pewnością 
nie jest to model, który ma 
być tańszą alternatywą dla 
SUVa Volkswagena. Będzie 
raczej wyborem dla osób, 
którym Tiguan z różnych 
względów nie odpowiada. 
Prawdopodobnie to, czego 
w nim brakuje, nabywcy 
będą mogli znaleźć w Ko-
diaqu (i odwrotnie). Naj-
większy SUV Skody jest też 
pierwszym autem tej mar-

ki występującym w wersji 
7-osobowej. Dwa dodatko-
we fotele zmniejszają znacz-
nie przestrzeń bagażową, ale 
dla rodzin z więcej niż trójką 
dzieci to rozwiązanie może 
okazać się idealne.

Duży może więcej
Sylwetka Kodiaqa pre-

zentuje się raczej masywnie 
niż dynamicznie. Jest to po 
prostu kawał samochodu – 
długiego (4,7 m), wysokiego 
(1,65 m) i szerokiego (1,9 
m). Całości dopełniają wiel-
kie koła, które dostępne są 
nawet z 19’’ felgami. Jeżeli 
ktoś jeździł starszą genera-
cją np. Audi Q7, nie powi-
nien poczuć się gorzej we 
wnętrzu Kodiaqa. To dość 
odważna sugestia, jednak 
naprawdę Skoda wykonała 
w ostatnich latach znaczny 
postęp pod względem wy-
posażenia wnętrza i jakości 

materiałów. Głównym jej 
atutem, podobnie jak więk-
szości aut grupy VW jest er-
gonomia. Wewnątrz wszyst-
ko jest na swoim miejscu. 
Kierowca łapie w lot ob-
sługę wszystkich multime-
diów, ustawienia fotela czy 
kierownicy, wygodne jest 
także korzystanie z licznych 
schowków. Projektanci Sko-
dy myślą o wszystkim. Gdy 
otwieramy drzwi, wysuwa 
się specjalny mechanizm, 
zabezpieczający krawędzie 
drzwi przed obiciem nimi 
innego pojazdu. W specjal-
nych schowkach w drzwiach 
ukryte są też dwa… paraso-
le. System kamer pozwala 
oglądać auto na wyświe-
tlaczu podczas parkowania  
w widoku 360 st. Elektro-
nika pomaga nam nawet  
w parkowaniu z przyczepą. 
Reasumując, Kodiaq jest 
po prostu autem, z którego 
korzystanie jest niezwykle 
wygodne.

Tym, co przypomina, 
że nie mamy do czynienia  
z SUVem klasy premium jest 
dostępna paleta jednostek 
silnikowych. W testowanym 
egzemplarzu zamontowano 
najmocniejszą wersję diesla 

2.0 TDI o mocy 190 KM  
i 400 Nm momentu obroto-
wego dostępnych w zakresie 
1750–3250 obr./min. Moż-
liwości tego silnika wystar-
czają do dość dynamicznej 
jazdy, ale trzeba pamiętać  
o tym, że Kodiaq waży sporo 
ponad półtorej tony. Biorąc 
pod uwagę to jak świetnie 
prowadzi się ten samochód 
oraz jak bezpiecznie czuje-
my się w nim przy dużych 
prędkościach, pewnie wielu 
nabywców zainteresowa-
łoby się wersją kryjącą pod 
maską np. V6-kę. Pamiętaj-
my jednak o pozycjonowa-
niu marki w ramach Grupy 
VW i nie oczekujmy zbyt 
wiele. 

Przełożeniem momen-
tu obrotowego na koła zaj-
muje się siedmiostopniowa 
przekładnia DSG, manual 
jest dostępny tylko w trzech 
wersjach Kodiaqa, słusz-
nie bo wymachiwanie le-
warkiem psuje nieco urok 
i komfort jazdy tym autem. 
DSG pracuje szybko i bez-
błędnie. Opcjonalne zawie-
szenie adaptacyjne DCC to 
rozwiązanie, które warto 
wybrać, jeżeli poruszamy 
się po drogach z różnymi na-

wierzchniami. Automatycz-
nie dołączany napęd 4x4 ze 
sprzęgłem Haldex przydaje 
się rzadko w SUVie, który 
raczej nie będzie wyborem 
miłośników off-roadu. Jest 
to jednak dobra opcja dla ko-
goś, kto zawsze musi mieć 
pewność, że dojedzie do 
celu, nawet gdy np. zaśpią 
drogowcy. Spalanie średnie 
Kodiaqa na mojej stałej tra-
sie testowej wyniosło 7,7 l 
na 100 km. Biorąc pod uwa-
gę gabaryty i wagę auta, jest 
to wynik dobry.

Najlepsza Skoda na 
rynku?

Na powyższe pytanie 
trudno znaleźć jednoznacz-
ną odpowiedź. Wiele zależy 
od preferencji kierowców. 
Część być może lepiej czu-
łaby się w limuzynie (Su-
perb) lub sportowej wersji 
Octavii. Prawdą jest jednak, 
że Kodiaqowi trudno jest 
wytknąć jakąkolwiek ewi-
dentną wadę. Wydaje się, 
że jest to auto dopracowane 
w takim stopniu, by nikt nie 
ośmielił się kwestionować 
jego wysokiej ceny. Ja zatem 
również się nie odważę. 

Witold Hańczka

Moto



Porady

Sprzedam 3 ha
–grunty

inwestycyjne
przyległe

do S-8
w Konopnicy

koło
Rawy

Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89 

ZATRUDNIMY 
OD ZARAZ osoby do 
sprzątania oraz bryga-
dzistę serwisu sprzątają-
cego. Praca w markecie 
budowlanym  
ul. Szparagowa w Łodzi. 
Kontakt 601 156 466

OGŁOSZENIA
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

Stała praca na produkcji w 
Łodzi - bezpłatny transport 
- tel. 696 077 879

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

Kierowca międzynarodowy 
(bus)  wymagane prawo 
jazdy kat. B do 3,5 T. 
Wysokie zarobki. 
Praca od zaraz 
Kom. 500 860 678 
lub 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

ATERIMA MED Opiekunki 
Niemcy Nawet 1400 EURO 
netto + premie, opłacony 
przejazd i ubezpieczenie. 
Tel. 42 306 70 40

Skóra, włosy , paznokcie - wiosna to dobry 
czas na ich regenerację

Zacznę od początku. 
Skóra to ona jako pierwsza 
kontaktuje się z otaczającym 
nas środowiskiem i chroni 
nasz organizm przed szko-
dliwym wpływem czynni-
ków  zewnętrznych i jako 
pierwsza zaczyna reagować 
na nie.

Nasze niewłaściwe od-
żywianie się, brudna oraz 
twarda woda a także środki 
chemiczne wywierają bar-
dzo negatywny wpływ na 
stan skóry, włosów i paznok-
ci. Mimo iż będziemy do 
nieskończoności ekspery-
mentować z różnymi drogi-
mi kosmetykami niestety nie 
jesteśmy w stanie osiągnąć 
pożądanego efektu. Dlacze-
go?? Ponieważ musimy po-
łączyć odpowiednio dobrane 

kosmetyki z naturalnymi 
środkami wspierającymi 
nasz organizm od wewnątrz.

Podstawowymi czynni-
kami przyczyniającymi się 
do pogorszenia stanu skóry, 
łamliwości i rozwarstwiania 
się paznokci oraz wypadania 
włosów przede wszystkim 
są: zaburzenia przemiany 
materii, następstwa stresów 
(hormon stresu uszkadza 
kolagen odpowiedzialny za 
jej elastyczność) oraz cięż-
kich chorób infekcyjnych, 
nieprawidłowe odżywianie 
się ,  zakwaszony organizm 
lub niedokwaszony żołądek, 
niedobór białek, substancji 
mineralnych oraz  witamin 
takich jak :

Prowitamina A (beta 

karoten) sprzyja regeneracji 
komórek, utrzymuje odpo-
wiedni poziom nawilżenia 
skóry i zapobiega jej rogo-
waceniu. 

Gdzie ją znajdziemy? 
Najwięcej jej, jest  

w  wołowej wątróbce, a także  
w żółtych owocach, mar-
chwi, papryce, pomidorach, 
szpinaku, brokułach, jarmu-
żu.

Witamina E -  ( tokofe-
rol) rozpuszczalna w tłusz-
czach, chroni przed wpły-
wem wolnych rodników, 
odnawia lipidy międzyko-
mórkowe i wzmacnia na-
czynia krwionośne. Chroni 
przed utlenianiem tłuszczu 
naskórka, chroni kolagen  
i elastynę przed degradacją, 

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony urodzie, ponieważ dużo kobiet boryka się z problemem złego stanu skóry, włosów oraz  pa-
znokci. Każda kobieta pragnie przede wszystkim mieć ładną i wiecznie jędrną skórę, zdrowy połysk włosów, a także piękne zadba-
ne paznokcie.

dzięki temu uelastycznia  
i hamuje procesy starzenia 
skóry, widoczne przez po-
wstawanie zmarszczek.

Gdzie ją znajdziemy? 
W olejach roślinnych, 

jajkach, orzechach włoskich,  
warzywach zielono-listnych 
(brukselce, kapuście), mar-
chwi, migdałach.

Witamina C - Uczest-
niczy w tworzeniu się kola-
genu, dzięki któremu skóra  
zachowuje młody wygląd.  
Ta bezcenna witamina jest 
jednocześnie bardzo nie-
trwała: niszczy  ją światło 
słoneczne, wysoka tempera-
tura, kontakt z powietrzem.  
Do tego organizm człowieka 
nie potrafi jej magazynować. 
Trzeba więc dostarczać ją  

kilka razy dziennie.  
Gdzie ją znajdziemy?
Przede wszystkim w wa-

rzywach i owocach: grejp-
fruty, papryka, przetwory 
z owoców róży, brukselka 
, szpinak, natka pietruszki, 
kalafior

Witaminy z grupy B - 
B3 (niacyna, witamina PP) 
zapewnia dobrą kondycję 
włosów, poprawia ukrwienie 
skóry i jej ładny koloryt. 

Gdzie ją znajdziemy? 
W drobiu (wątróbka), 

chudym mięsie, rybach 
(świeży węgorz), koprze 
włoskim, warzywach strącz-
kowych, drożdżach, orze-
chach, migdałach, mleku, 
pełnym ziarnie, grzybach.

Witamina B5 (kwas 
pantotenowy) przyśpiesza 
porost włosów i regenerację 
komórek skóry.

Gdzie ją znajdziemy? 
W wątróbce, rybach, bo-

rowikach, arbuzach, broku-
łach, udkach kurczaka, en-
dywii, otrębach pszennych, 
pestkach słonecznika, serach 
pleśniowych, jajkach.

Witamina B6 (pirydok-
syna) reguluje pracę gruczo-
łów łojowych i zapobiega 
wypadaniu włosów.

Gdzie ją znajdziemy? 
W bananach, awokado, 

kapuście, kalafiorze, grosz-
ku, drożdżach, fasoli.

Witamina B7 (bioty-
na)  jest także uważana za 
witaminę piękności, gdyż 
wpływa na prawidłowy stan 
skóry, a także zdrowie wło-
sów i paznokci. Dzieje się 
tak, gdyż biotyna zawiera 
cząsteczki siarki chroniącej 
naszą skórę i włosy. Oddzia-
łując na nie tylko poprawia 
ich kondycję zdrowotną, 
lecz także opóźnia proces si-
wienia włosów i wypadaniu 
włosów.

Gdzie ją znajdziemy?  
W żółtkach jaj,  pomido-

rach, sardynkach,  marchwi  
i chudym serze.

Preparaty z których  
powinna składać się na-
sza dieta by zapewnić nam 
lśniące włosy, promienną 
cerę oraz zdrowe paznokcie 
musi być również  oparta 
na odpowiedniej podaży 
mikro- i makroelementów.  
Szczególne znaczenie mają: 
krzem, magnez, żelazo, 
kwas foliowy, cynk oraz ta-
kie zioła jak skrzyp polny, 
szałwia, rozmaryn, czerwo-
na koniczyna i pokrzywa. 
Uzupełniając cały kompleks 
wymienionych witamin, 
pierwiastków oraz ziół po-
lepszamy dopływ krwi do 
skóry, zachowujemy przy 
tym jej jędrność, nawilżenie, 
polepszamy stan paznokci, 
odżywiamy włosy, nadając 
im  piękny połysk i zdrowy 
wygląd. 

Drogie Panie pamiętaj-
my, iż piękny wygląd to nie 
do końca prezent od losu. 
Aby zapewnić sobie urodę 
zewnętrzną musicie przede 
wszystkim zacząć dbać  
o nią od wewnątrz. Pamię-
tajmy, że uroda zewnętrzna 
jest lustrzanym odbiciem 
stanu wewnętrznego nasze-
go organizmu. Zadbana skó-
ra, włosy i paznokcie to nie 
tylko wizytówka kobiety, ale 
też oznaka jej zdrowia.

Już niebawem otwarcie  
gabinetu Centrum Natu-
ropatii przy ulicy Głównej 
100 w Kleszczowie.

Naturopata
Monika Zawodzińska 
kontakt@CentrumNatu-
ropatii.pl
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Piotrków Trybunalski, Opoczno

Tomaszów MazowieckiTomaszów Mazowiecki

Policjanci pomagają 
zwierzętom

Chciała popełnić 
samobójstwo

Kradli samochody

Pijani rodzice

W miejscowości Strzel-
ce na krajowej drodze nr 12 
policjanci z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Policji 
z Piotrkowa Trybunalskiego 
zauważyli potrąconego psa. 
Zziębnięty zwierzak szedł 
tylko na dwóch przednich 
łapach. Funkcjonariusze za-
brali go w bezpieczne miej-
sce na przystanek. Zgłosili 
również dyżurnemu z opo-
czyńskiej policji znalezisko 
i poprosili o zabranie zwie-
rzęcia do weterynarza. 

Nie udało się uratować 
życia psa, ale praca policjan-
tów pozwoliła na ulżenie 
zwierzakowi w cierpieniu.

GWA

Na posterunek policji  
w Tomaszowie Mazowiec-
kim 16 marca wpłynęło 
zawiadomienie, że młoda 
kobieta planuje popełnić 
samobójstwo. Informację  
o chęci odebrania sobie ży-
cia zamieściła na jednym  
z portali społecznościowych. 
Policję zaalarmował jeden  
z jej rozmówców, który nie 
znał danych osobowych 
25-latki. Funkcjonariusze 
zaczęli pracę od ustalenia jej 
personaliów. W niedługim 
czasie udało się odnaleźć 
rodzinę kobiety i namie-
rzyć ją przez telefon. Jeden 
z policjantów rozmawiał  
z nią przez komórkę, co dało 
stróżom prawa czas na zna-

Czerniewicka policja 
pod koniec stycznia zatrzy-
mała uciekającego mężczy-
znę z jednego z parkingów 
w Jakubowicach. Zebrany 
materiał dowodowy po-
zwolił na postawienie mu 
zarzutów o liczne kradzieże  
z samochodów ciężarowych. 
Podejrzewano jednak, że za-

Do dyżurnego policji  
w Bełchatowie zadzwonił 
kurator sądowy i poinfor-
mował o swoich podej-
rzeniach względem jednej  
z rodzin, która była pod jego 
opieką. Według niego dwoje 
małych dzieci w wieku 1–4 

lezienie jej. 
Niedoszła samobójczy-

ni została odnaleziona na 
jednej z ulic w Tomaszowie 

trzymany mieszkaniec War-
szawy jest częścią większej 
grupy przestępczej. 

Rozpracowywan iem 
szajki, specjalizującej się 
w okradaniu tirów na te-
renie całej Polski zajęli 
się policjanci z wydziału 
kryminalnego z Tomaszo-
wa Mazowieckiego oraz  

lata pozostawała pod opie-
ką nietrzeźwych rodziców, 
którym sąd ograniczył pra-
wa rodzicielskie. Pod wska-
zanym adresem policjanci 
zastali kobietę i mężczyznę, 
którzy mieli ponad 3 promi-
le alkoholu we krwi. Dzieci 

Mazowieckim. Zajęła się nią 
rodzina.

GWA

z Komendy Wojewódzkiej 
w Łodzi. Wspólne działa-
nia pozwoliły 16 marca na 
zatrzymanie 3 osób ze skra-
dzionym towarem. 

Grozi im do 15 lat wię-
zienia.. 

MAT

zostały odebrane rodzicom 
i umieszczone w Domu 
Dziecka. Sąd zadecyduje  
o ich dalszym losie.

MAT

Potrąconemu przez samochód psu pomogli dwaj piotrkowscy 
policjanci. Do zwierzęcia wezwano weterynarza, który ocenił 
jego obrażenia.

Na jednym z portali społecznościowych młoda kobieta zapo-
wiedziała, że chce popełnić samobójstwo. Policję zaalarmował 
jej rozmówca, który nie znał jej danych. Dzięki jego interwencji, 
funkcjonariusze odwiedli 25-latkę od odebrania sobie życia.

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi rozbili grupę 
przestępczą działającą na terenie całej Polski, specjalizującej się 
w okradaniu samochodów ciężarowych na parkingach i stacjach 
benzynowych. 

Na jednym z bełchatowskich osiedli policjanci zatrzymali rodzi-
ców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Mieli około 3 promile 
alkoholu we krwi. Dwójka ich dzieci w wieku 1–4 lata trafiła do 
Domu Dziecka. Sąd rodzinny zdecyduje o ich dalszym losie.

Bełchatów



.   Ryby 20.02–20.03

Los nadal bę-
dzie ci sprzyjał
a więc wyko-
rzystaj tę dobrą 

passę. Mimo to, nie obarczaj 
się zbyt trudnymi sprawami, 
bo wszystkiemu nie podołasz.
Niezapowiedziana wizyta
kogoś z rodziny sprawi ci
miłą niespodziankę. Wraz
z nadchodzącą wiosną zadbaj
o swoją kondycję.  
  

Baran 21.03–20.04

Nie przyspieszaj 
tempa życia, 
ciągle goniąc  
i goniąc. Każde 
przedsięwzięcie 

wymaga rozważnego rozpa-
trzenia, aby zminimalizować 
jego ryzyko. Poprawi się też 
twoje zdrowie a w domu zapa-
nuje spokój i harmonia.    

Byk 21.04–20.05

To odpowiedni 
czas, aby wresz-
cie uwierzyć w 
swoje umiejęt-
ności a wszystko 

potoczy się po twojej myśli. 
Sukces w zasięgu ręki. Warto 
zwolnić tempo życia i trochę 
odpocząć. Może krotki urlop? 

Bliźnięta 21.05–21.06 

Będziesz pod 
pozytywnym 
wpływem planet, 
więc z realizacją 

zadań zarowno zawodowych 
jak i osobistych łatwo sobie 
poradzisz. Twoje finanse 
wzrosną i nastąpi poprawa 
stopy życiowej.  
W sferze uczuciowej nastanie 
czas harmonii i wyrozumia-
łości.
     

Rak 22.06–22.07

Czas zwolnić 
tempo życia, bo 
na dłuższą metę 
tak się nie da 
żyć. Zmęczenie 

i ciągły stres odbiją się ujem-
nie na twoim zdrowiu,  
a także na wynikach w pracy. 
Wyjedź na zasłużony wypo-
czynek w towarzystwie osoby 
bliskiej twemu sercu.  

Lew 23.07–23.08 

Więcej optymi-
zmu i wiary  
w siebie, a świat 
okaże się bar-
dziej kolorowy. 

Będziesz emanować energią 
i nowatorskimi pomysłami. 
Mimo to, nie spodziewaj się 

przypływu zbyt dużej gotów-
ki, bo może być z tym rożnie.  

Panna 24.08–23.09

Wykonywana praca 
zacznie cię coraz 
bardziej fascyno-
wać i cieszyć. Jest 
duża szansa na 

poprawę sytuacji materialnej, 
czyli na pozytywną zmianę 
jakości życia. Nie ograniczaj 
czasu poświęconego swojej 
rodzinie. 
 

Waga 24.09-23.10

Nadchodzący mie-
siąc to dobry czas 
na przysłowiowe 
porządki w twoim 
życiu, ostatnio 

sporo się działo i kilka spraw 
wymaga szybkiego załatwie-
nia. Nie rezygnuj z wcześniej 
wytyczonych celów.  
W finansach mierz siły na 
zamiary. 
    

 Skorpion 24.10–22.11
   
Przed tobą 
wiele wyzwań. 
Jednak twoja 
trafna intuicja 
i pracowitość, 
są gwarantem 

w osiągnięciu zamierzonego 
celu. Unikaj sporów z oso-
bami z bliskiego otoczenia. 
Dbaj o zdrowie i sprawność 
fizyczną.

 
    Strzelec 23.11–21.12
 

Nie odkładaj 
zaległych spraw 
na później, czas 
wyjść na prostą, 
więc nie trać 

czasu, lecz działaj. Sytuacja 
finansowa nieco się poprawi. 
W kontaktach z najbliższymi 
zachowaj rozsądek i umiar  
w wypowiedziach. 

Koziorożec 22.12–20.01

Nerwowa at-
mosfera i nawał 
pracy w ostatnim 
czasie dają ci się 
we znaki. Ale 

to wszystko minie. Musisz 
się wykazać teraz szczególną 
wytrwałością i opanowaniem. 
Jeśli jesteś kierowcą, zacho-
waj szczególną ostrożność.

Wodnik 21.01–19.02

Nie rób rzeczy, 
na które nie 
masz ochoty 
i czasu. Nic 
na siłę. Twoje 
pozytywne 

nastawienie do życia sprawi, 
że los wkrótce się odmieni. 
Pojawi się szansa na dodatko-
wy przypływ gotówki a także 
na krotki, ale udany wypo-
czynek. 
  

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Spotkało się dwóch kolegów i jeden do drugiego 

mówi:
‒ Wiesz, ale tym Kowalskim to się powodzi. By-

łem wczoraj
u nich na imprezie. I wiesz co? Złoty kibel mają.

Takie bogactwo.
‒ Eeee. No coś ty, niemożliwe ‒ nie dowierza 

drugi.
‒ Chłopie, naprawdę. Sam widziałem, szczere 

złoto!
‒ Nie wierzę.

‒ No to chodź, pójdziemy do nich i ci udowodnię.
Poszli więc. Stanęli pod drzwiami i pukają.

Otworzyła pani Kowalska.
‒ Dzień dobry pani Kowalska.

Czy to prawda, że macie złoty kibel?
Kowalska się odwraca i woła do męża:

‒ Franek chodź, jest ten co ci do puzonu narobił!

Rozmawiają dwie kumpele:
‒ Ty, dlaczego twój mąż tak wczoraj wieczorem 

krzyczał?
‒ Bo nie chciałam mu powiedzieć,

na co wydałam wszystkie pieniądze.
‒ A dziś rano?

‒ No, bo mu wreszcie powiedziałam.

Salon piękności:
‒ Poproszę manicure jak u Britney Spears, hairsty-

le jak
u Angeliny Jolie i pedicure jak u Naomi Campbell.

‒ A twarz Gerarda Depardieu zostawiamy?
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