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Wysokie wyróżnienie 
dla Michała Michałka 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Kleszczów. 

RED BULL 111 MEGAWATT 
JUŻ ZA NAMI

Śniadanie Biznesowe 
w Spale
Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpo-
średnich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk  
w przyjaznej atmosferze. W tym celu w u biegłym tygodniu  
w piątek odbyło się w Spale Śniadanie Biznesowe. Podczas uroczystej Gali wieńczącej wydarze-

nie China Homelife Poland Show i towarzyszące-
go im II Kongresu Gospodarczego Europy Środkowej  
i Wschodniej wręczono statuetki  Europejskiego Lauru Przed-
siębiorczości.

W położonej w centrum Polski w Kleszczoowie Kopalni PGE 
odbyła  się 5. edycja zawodów Red Bull 111 Megawatt.
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OGŁOSZENIE

ZATRUDNIMY 
osoby do sprzątania marketu 

budowlanego 
przy ul. Szparagowej 

w Łodzi. 
Kontakt pon. - pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466

OGŁOSZENIE

ZPrzyjmę do zbioru 
jabłek.

Okolice Rawy Mazo-
wieckiej, 

przy trasie S-8.

Tel. 790 740 988

OGŁOSZENIE

Poszukujemy podwykonawców odśnieżania 
mechanicznego na obiekcie

wielkopowierzchniowym w Tuszynie. 
Osoby posiadające traktory z pługami 

i rozsiewaczami lub koparko ładowarki 
z pługiem proszone są o kontakt pod 

nr telefonu 725-075-509. 
Współpraca na cały sezon 2018/19

www.mluksus.pl

VAT8% 

Kleszczów

RED BULL 111 MEGAWATT JUŻ ZA NAMI
W położonej w centrum 

Polski w Kleszczoowie Ko-
palni PGE odbyła  się 5. 
edycja zawodów Red Bull 
111 Megawatt. Jak na jubi-
leusz przystało, można było 
spodziewać się edycji zor-
ganizowanej „z mega roz-
machem”. Co roku, teren 
przeznaczony pod zawody 
się zmienia (w związku  
z prowadzonymi na co dzień 
pracami górniczymi), dlate-
go „księżycowa” lokalizacja 
znów zaskoczyła kibiców 
i zawodników. Dla tych 
pierwszych wytyczane były 
trasy w głębi wyrobiska,  
a także ze specjalnymi prze-
szkodami, testującymi ich 
techniczne umiejętności.  
Z kolei kibice mogli liczyć 
na jeszcze więcej akcji  
i sportowych emocji – do 
Kleszczowa zjechała się 
bowiem ścisła światowa 
czołówka. Pokaz akrobacji 
lotniczych  dawał Łukasz 
Czepiela. 

Po raz pierwszy zma-
gania zawodników  można 
było  oglądać w Internecie. 

Transmisja z sobotnich kwa-
lifikacji i niedzielnego fina-
łu była dostępna na stronie 
zawodów redbull.pl/111me-
gawatt oraz na Facebooku.
Wstęp dla kibiców był wol-
ny. 

Zawody Red Bull 111 
Megawat w ciągu pięciu 
lat wyrobiły sobie renomę 
wśród dziesiątek tysięcy 
kibiców oraz setek zawod-
ników, którzy tłumnie przy-
bywają do Kleszczowa,  
z całego świata. Tym, co ich 
przyciąga to z pewnością 
unikalne sportowe widowi-
sko – ramię w ramię startują 
amatorzy i elita dyscypliny. 

A to wszystko rozegrane 
w unikalnej scenerii. Ko-
palnia PGE Bełchatów jest 
jedną z największych kopalń 
odkrywkowych w Europie. 
Jej rozległy, o zróżnicowa-
nym podłożu (piasek, żwir, 
wapienne skały) i wysokości 
teren, robi wrażenie i stwa-
rza wyśmienite warunki do 
rozegrania zawodów i kibi-
cowania.

MAT



Relacje

Reklama

Cielądz

www.gazeta-wiesci.pl W Wieści 3

Mieszkania wspomagane to określenie na działania mające na celu usamodzielnienie się osób które znajdą się przejściowo w sytu-
acji kryzysowej. W Cielądzu to synonim sukcesu. Sukcesu dobrych działań władz Gminnych w wspieraniu tych mieszkańców którzy 
znajdą się w sytacji kryzysowej.

Prawie dwa miliony sztuk plastikowych nakrętek zebrali w ciągu ośmiu miesięcy mieszkańcy powiatu bełchatowskiego w ramach 
akcji „Zakręcona pomoc dla Patrycji”, odbywającej się pod patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego. 
Za pieniądze pozyskane ze sprzedaży czterech ton nakrętek oraz zebranych na charytatywnym turnieju piłkarskim, zakupiony zo-
stanie sprzęt rehabilitacyjny dla chorej bełchatowianki.

Szukamy rozwiązań z ludzką twarzą

„Zakręcona pomoc dla Patrycji”

Ogromną zaletą tego 
projektu jest możliwość pro-
wadzenia  samodzielnego, 
niezależnego i dającego peł-
ną satysfakcję życia nawet 
przy pewnych ogranicze-
niach funkcjonalnych jakie 
dotykają daną osobę -po-
wiedział nam Paweł Królak 
-Wójt Gminy Cielądz. 

Udało się nam - konty-
nuuje Wójt, pozyskać środki 
finansowe na moderniza-
cję budynku mieszkalnego  
w Gułkach z zewnątrz z fun-
duszy poza gminnych.

Chcę tu pochwalić za-
angażowanie w tą sprawę 
Aldony Piotrowskiej - Kie-
rownika naszego GOPS-u  
i  Sylwestra Krawczyka Se-

kretarza Urzędu Gminy.
Prace remontowe Domu 

zleciliśmy Bialsko-Rawskiej 
Spółdzielni Socjalnej, był to 
świadomy wybór chcemy 
żeby środki maksymalnie 
jak to tylko możliwe były 
wydatkowane na rzecz firm 
z naszego terenu - dodaje 
Wójt.

Jesteśmy zadowoleni  
z wykonanych prac, ale co 
najważniejsze zadowolone 
są osoby które w tym Domu 
zamieszkują.

Traktujemy takie rozwią-
zania jako modelowe,chce-
my by miały ludzką twarz..

MAT
                                                                                                         

- Akcja się udała dzięki 
zaangażowaniu bardzo wie-
lu osób, od przedszkolaków, 
przez uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół 
średnich, aż po seniorów – 
mówi Andrzej Jędrzejczyk, 
dyrektor Centrum Kształce-
nia Praktycznego, które ko-
ordynowało zbiórkę. - Dziś 
kończymy zbiórkę dla Pa-
trycji, dla której za miesiąc 
zakupimy potrzebny sprzęt, 
a jednocześnie ogłaszamy 
kolejną zbiórkę – dla Ani 
Tarki. Mam nadzieję, że za 

rok będziemy mogli również 
cieszyć się z zebranych ton 
nakrętek.

- Dziękuję wszystkim 
za wsparcie, jestem bardzo 
wzruszona, że tak wiele 
osób chciało pomóc mojej 
córce, jak zobaczyłam dziś 
ten stos nakrętek miałam łzy 
w oczach – mówi Agnieszka 
Oszczyk, mama Patrycji. - 
Apeluję o zbieranie plastiko-
wych nakrętek, każda z nich 
to mały procent pomocy po-
trzebującym, a jeszcze wiele 
chorych, niepełnosprawnych 

dzieci czeka na państwa 
wsparcie, więc nie wyrzu-
cajcie nakrętek do kosza.

Już od dziś nakrętki 
znów można przynosić do 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego mieszczącego się 
naprzeciwko szpitala, przy 
ulicy Czaplinieckiej, lub do 
starostwa. Teraz trwa zbiór-
ka dla Ani Tarki.

                                                                                                      
RZ
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504 930 044

Art. z cyklu:
Trzy pytania do:
Marcina Karkochy …...

Red.
Wrócił  Pan z Londynu 

gdzie mieszkaliście z rodzi-
ną,co było powodem tego 
powrotu? 

Marcin Karkocha: Gdy 
wyjeżdżałem do Londynu 
moim zamiarem nie było 
pozostanie tam na stałe,wy-
jeżdżałam czasowo. Głów-
ną motywacją była chęć 
doskonalenia znajomości 
języka angielskiego i to uda-
ło się zrealizować. Trochę 
przypadek zdecydował, że 
związałem się z Anglią na 

wiele lat. Założyłem rodzi-
nę gdyż poznałem dziew-
czynę w której się zakocha-
łem. Spędziliśmy wspólnie  
w Londynie ponad dwa lata. 
Urodziła się nam córka. 
Mimo że mogłem aplikować 
o obywatelstwo brytyjskie, 
spełniałem bowiem wszyst-
kie warunki uznaliśmy 
wspólnie z żoną, że wrócimy 
do Polski. Co przeważyło? 
Tak naprawdę, tęsknota za 
najbliższymi, za tym miej-
scem gdzie się wychowywa-
łem,gdzie za płotem miałem 
sąsiadów,wujków,ciotki, 

znajomych,przyjaciół.
Zdecydowaliśmy z żoną, 

że chcemy wychowywać  
i kształcić nasze dziecko  
w kulturze polskiej. 

Są takie elementy  naszej 
kultury jak gościnność, na-
sze wspaniałe święta i oby-
czaje, których bardzo nam 
brakowało. 

Red.
Był Pan współorganiza-

torem Śniadania Bizneso-
wego w Spale, wydarzenia 
które zgromadziło przed-
siębiorców z okolicy w tym 

głównie z Gminy Rzeczy-
ca- jak chce Pan wykorzy-
stać efekty tego spotkania?

Marcin Karkocha: 
Zacznę od tego że bardzo 
ucieszyła mnie frekwencja 
na spotkaniu, ta ilość przed-
siębiorców którzy uznali za 
słuszne, żeby skorzystać  
z naszego zaproszenia do-
brze rokuje na przyszłość. 
Nie przypominam sobie 
żeby w naszej Gminie kie-
dykolwiek odbyło się takie 
spotkanie.

Przedsiębiorcy jasno 

mówili że jest  potrzeba or-
ganizowania takich spotkań. 
Jest potrzeba uczynienia ze 
spraw gospodarczych, z go-
spodarczego rozwoju naszej 
Gminy pierwszoplanowego 
celu dla naszej społeczności.

Ja z ogromną uwagą słu-
chałem wypowiedzi moich 
koleżanek i kolegów przed-
siębiorców,a wszyscy z uwa-
gą słuchaliśmy naszych go-
ści. Marek Traczyk- Prezes 
Warszawskiej Izby gospo-
darczej zadeklarował pełną 
współpracę z nami,obiecu-
jąc doradztwo ekspertów 
Izby oraz wsparcie naszych 
przedsiębiorców w pozy-
skiwaniu wiedzy o rynkach 
zbytu, planach i decyzjach 
Rządu.

Bardzo interesujące pro-
pozycję przedstawił dyrek-
tor z PGNiG,Tomasz Matan 
która wręcz idealnie wpisuje 
się w nasze potrzeby zwią-
zane z gazyfikacją Gminy. 
Obecnie analizujemy moż-
liwość wdrożenia przed-
stawionych przez niego 
nowoczesnych technologi  
w naszej Gminie.

Najwięcej czasu spędził 
z nami Grzegorz Wojcie-
chowski poseł na Sejm RP 
z naszego terenu wskazał  
nam szereg możliwych roz-
wiązań pobudzających życie 
gospodarcze w naszej Gmi-
nie.

Jego informacje o pla-
nach Rządu zmierzających 
do odbudowy przetwórstwa 

rolno-spożywczego
mają dla nas duże zna-

czenie. 

Red.
Jak Pan planuje swoją 

przyszłość?
Wiąże ją już nieodwra-

calnie z Gminą Rzeczyca. 
Tutaj chcemy wychowywać 
swoją córkę. Tutaj zamie-
rzam prowadzić działal-
ność gospodarczą. Jednak  
w związku z faktem że 
przedsiębiorcy z Gminy 
Rzeczyca zwrócili się do 
mnie z propozycją kandy-
dowania na Wójta Gminy 
Rzeczyca,będę zabiegał  
o uzyskanie poparcia miesz-
kańców i wezmę udział  
w wyborach. W kampa-
nii wyborczej zamierzam 
przedstawić wypracowany 
wspólnie z kandydatami na 
radnych program zmian na 
lepsze w naszej Gminie. Je-
stem przekonany że Gmina  
Rzeczyca zasługuje na wię-
cej -Gminę Rzeczycę stać 
na więcej. Chciałbym żeby 
o naszej Gminie mówiło się 
to ta Gospodarna tak jak to 
było kiedyś w jej historii, 
żebyśmy to my mieszkańcy 
decydowali o jej kształcie 
a nie urzędnicy którzy po 
skończonej pracy jadą do 
siebie zostawiając nam nie-
rozwiązane  nasze problemy 
na swoich biurkach. Chciał-
bym to zmienić 

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Wilczyńska
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Wysokie wyróżnienie dla Michała Michałka 
Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. 

Podczas uroczystej Gali 
wieńczącej  wydarzenie  
China Homelife Poland 
Show i towarzyszącego 
im II Kongresu Gospodar-
czego Europy Środkowej  
i Wschodniej wręczono sta-
tuetki  Europejskiego Lauru 
Przedsiębiorczości.

Gala była świetną okazją 
do rozmów liderów życia 
gospodarczego z Chin i Eu-
ropy.

Organizatorzy Kongresu 

dostrzegli działania pro go-
spodarcze jakie podejmował 
i podejmuje Michał Micha-
łek w swojej Gminie i na-
szym Regionie.Cieszy fakt 
przyznania tego wyróżnie-
nia młodemu człowiekowi, 
jakim jest Przewodniczący 
Gminy Kleszczów oraz to że  
rozwój gospodarczy swojej 
Gminy uczynił  głównym 
celem.

Wśród wielu gości uro-
czystej Gali dostrzegliśmy 

J.E. Liu Guangyuana, Am-
basadora ChRL w Polsce. 
Ambasador podziękował 
za  działalność wspierającą 
rozwój gospodarczy War-
szawskiej Izbie. Podkreślił 
korzystne położenie Polski 
na szlakach handlowych  
i tradycje wzajemnych kon-
taktów gospodarczych.

Polska wg ambasadora 
jest uprzywilejowana.

Do idei Nowego Je-
dwabnego Szlaku nawiązał 

też Wang Xiaofan, przewod-
niczący rady ds. promocji 
handlu międzynarodowego 
prowincji Anhui. Zaprezen-
tował ogromny potencjał 
prowincji. Anhui leżąca we 
wschodnich Chinach w do-
rzeczu Jangcy i Huang He 
to ważny region rolniczy 
oraz gospodarczy (przemysł 
maszynowy, chemiczny, 
włókienniczy, spożywczy  
i środków transportu). Licz-
bą ludności (67 mln) prawie 

dwukrotnie przewyższa Pol-
skę.

Europejskie Laury 
Przedsiębiorczości to nagro-
da przyznawana  przez War-
szawską Izbę Gospodarczą-
,Europejskie Konsorcjum 
Izb i Organizacji Gospo-
darczych, Polskie Konsor-
cjum Izby Gospodarczych 
oraz Grupę V4 (konsorcjum 
izb gospodarczych grupy 
wyszehradzkiej). Statuetki  
i dyplomy odebrali przedsta-
wiciele firm z Chin i Euro-
py – w większości małych 

i średnich przedsiębiorstw. 
Wśród nagrodzonych z Pol-
ski są przedstawiciele samo-
rządu gospodarczego i sto-
warzyszeń.

Wiadomość z ostatniej 
chwili.

Jak się dowiedzieli-
śmy Michał Michałek bę-
dzie kandydował na Wójta 
Gminy Kleszczów. Szerzej  
o jego planach napiszemy  
w następnym wydaniu ga-
zety.

Agniesezka Wilczyńska

Poniżej prezentujemy listę laureatów 
z Europy w tym z Polski.

Company KCPPUMP s.r.o. (Czechy), Flo-
or Wall Ceiling (Rosja, Kaliningrad),Y-
urts-Service (Białoruś), UAB erVio (Li-
twa), Bakalland S.A. Lider na rynku bakalii  
w Polsce, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowe-
go w Kaliszu Sp. z o.o. Wiodący producent sprzętu 
pożarniczego i ratowniczego, Spółdzielnia Mle-
czarska „Mlekpol”. Największy producent mleka  
i wyrobów mleczarskich w Polsce. Od lat lider kra-
jowego mleczarstwa oraz jeden z dwudziestu naj-
większych przetwórców mleka w Europie, WPPH 
„ELENA” Import-Export Franciszek Siegień. 
Krajowy Lider w dziedzinie liofilizacji, Grupa ka-
pitałowa Zymetric. Lider na rynku urządzeń kli-
matyzacyjnych importowanych z Chin,Michał Mi-
chałek – przewodniczący Rady Gminy oraz Rady 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Jarosław Ju-
cewicz – przedsiębiorca, lider stowarzyszenia My, 
Ciechocinek.



Wydarzenia

Przedsiębiorców z Gmi-
ny Rzeczyca i gmin oko-
licznych zaprosili Marcin 
Karkocha - przedsiębiorca  
z Rzeczycy i Wojciech 
Adam Michalak Prezes PW 
WAM-PRESS Sp. z o.o.  
z Rawy Mazowieckiej.

Podczas pierwszej części 
spotkania odbyły się cieka-
we prelekcje i wykłady, któ-
re wskazywały na możliwo-
ści rozwoju gospodarczego 
tego rejonu.

O znaczeniu Samorządu 
Gospodarczego dla funk-
cjonowania przedsiębiorstw 
na postawie działania War-
szawskiej Izby Gospodar-
czej mówił Marek Traczyk 
(Prezes Warszawskiej Izby 
Gospodarczej).

Prezes Traczyk podzie-
lił się  doświadczeniami  
z organizowanych co rocz-
nie Targów China Homelife 
Show i China Machinex to 
największe targi chińskich 
producentów w Europie 
Środkowo-Wschodniej, za-

Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk  
w przyjaznej atmosferze. W tym celu w u biegłym tygodniu w piątek odbyło się w Spale Śniadanie Biznesowe.

powiedział także organiza-
cję targów dla naszych eks-
porterów.

Kolejnym prelegentem 
był Tomasz Matan- Dy-
rektor Departamentu CNG  
i LNG w PGNiG, który 
przedstawił bardzo ciekawą 
prezentację „Technologia 
LNG-możliwości i rozwią-
zania”.

Z bardzo dużym zainte-
resowaniem przedsiębior-
ców spotkała się propozycja 
kontenerowych stacji dys-
trybucji gazu LNG.

Pierwszą część spotka-
nia niejako podsumował 
-Grzegorz Wojciechowski 
poseł na Sejm z tego tere-
nu, mówiąc o szansach na 
rozwój regionu południowo-
-wschodniego województwa 
łódzkiego.

W drugiej części od-
były się bezpośrednie roz-
mowy przedsiębiorców  
z prelegentami oraz dysku-
sja prowadzona przez Mar-
cina Karkochę, Tadeusza 

Kołodziejczyka i Konrada 
Szulca -przedsiębiorców  
z Rzeczycy o przyszłości go-
spodarczej tego terenu,  w tym  
o zakresie koniecznych 
zmian. Odbyło się także 
podpisanie umowy o part-
nerstwie  medialnym Wy-
dawnictwa WAM-PRESS  
i Warszawskiej Izby Gospo-
darczej oraz Konsorcjum 
Izb i Organizacji Gospo-
darczych. Za Konsorcjum 
Umowę podpisał Marek 
Traczyk - Prezes WIG, za 
WAM-PRESS  - Wojciech 
Adam Michalak -Prezes Za-
rządu.

Organizatorzy na zakoń-
czenie spotkania wyrazili 
przekonanie, że taka forma 
rozmów o lokalnej gospo-
darce ma głęboki sens i od-
powiadając na głosy przed-
siębiorców zadeklarowali 
chęć kolejnych edycji śnia-
dań.

                                                                                                               
Agnieszka Wilczyńska
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Śniadanie Biznesowe w Spale
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Porady

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

O G Ł O S Z E N I A
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 

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

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

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

Sprzedam 
zakład 

produkcyjny,
własne trafo, woda 

i kanalizacja,
możliwy gaz ziemny
około 1500 m2 pod 

dachem, teren 
utwardzony

-w Piotrkowie 
Trybunalskim.

iformacje: 
tel. 502 814 323

Przeciążony układ nerwowy, a niedobory 
witamin z grupy B

Witaminy z grupy B są 
nietrwałe i rozpuszczalne  
w wodzie, a więc nie są ma-
gazynowane w tłuszczach  
i muszą być codziennie uzu-
pełniane. W związku z tym, 
łatwo o ich niedobory, a tym 
samym o predyspozycje do 
m.in. huśtawek nastroju.

Zbyt niski poziom wita-
min z grupy B może obja-
wiać się na różne sposoby, 
w zależności od niedoboru 
konkretnej witaminy, co 
przedstawiam poniżej.

Deficyt witaminy B1 
(tiaminy) lub witaminy B2 
(ryboflawiny), demasko-
wany jest skłonnością do 
tworzenia się tzw. zajadów  
w kącikach ust. 

Tiamina (B1) odgrywa 
istotną rolę w przemianach 
węglowodanów na energię  
oraz w metabolizmie tkanki 
nerwowej, szczególnie od-
powiedzialnej za neuroprze-
wodnictwo pracy mięśnia 
sercowego. 

Ryboflawina (B2) po-
prawiając odporność immu-
nologiczną odgrywa istotną 
rolę w funkcjonowaniu ca-
łego organizmu. Bierze też 
udział w transporcie tlenu  
w soczewce warunkując  
w ten sposób prawidłowe 
procesy widzenia oka (m.in. 
chroni przed zaćmą),. Po-
nadto znacząco chroni przed 
cukrzycą i ma działanie 
przeciwzapalne. Wpływa 
także na wytwarzanie neu-
roprzekaźników: dopaminy 
i serotoniny ( hormon szczę-
ścia), dzięki czemu wspo-
maga układ nerwowy. 

Niacyna (B3) stanowi 
substrat do syntezy koenzy-
mów, niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania 
komórek. Witamina B3 wa-
runkuje również prawidło-
we funkcjonowanie układu 
nerwowego, uczestniczy  
w syntezie hormonów ste-
roidowych (estrogeny, pro-
gesteron, testosteron, hydro-

kortyzol) oraz hormonów 
tarczycy – tyroksyny, oraz 
hormonów trzustki – insuli-
ny.

Kwas pantotenowy (B5) 
- ma wpływ na prawidłowy 
rozwój i wzrost, wspiera 
wytwarzanie energii (poma-
ga przetwarzać składniki po-
karmowe), wspomaga układ 
odpornościowy (w walce  
z infekcjami, chorobami), 
łagodzi stres, a także wspo-
maga gojenie ran i odpowia-
da za prawidłową budowę 
skóry i włosów.

Pirydoksyna (B6) - 
wzmacnia odporność immu-
nologiczną i odpowiada za 
rozwój układu nerwowego u 
płodu, bierze również udział 
we wszystkich reakcjach 
syntezy i przemianie amino-
kwasów, zwłaszcza tryptofa-
nu, pozytywnie wpływa na 
zwiększenie aktywności fi-
zycznej, wytwarzanie krwi-
nek białych i czynność kwa-
sotwórczą żołądka, polepsza 

Szybkie zmęczenie, drażliwość, częste nerwice, depresja, ogólne uczucie przemęczenia, braku sił i motywacji, to główne sympto-
my, które świadczą o niedoborach witamin z grupy B w naszym organizmie. Witaminy te, są niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania naszego układu neurologicznego. To one są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kondycję tkanki nerwowej,  
a więc naszą percepcję, pamięć, zdolności kojarzenia i inne procesy w których fundamentalną rolę ma przesył neurologiczny.

stan skóry. Niedobór tej wi-
taminy powoduje anemię, 
mdłości, senność a nawet 
ryzyko rozwoju miażdżycy.

Biotyna (B7) - jej zada-
niem jest regulacja poziomu 
cukru we krwi oraz zapew-
nianie prawidłowego prze-
biegu procesu przemiany 
materii. Jest niezbędna dla 
zdrowia kości, skóry i wło-
sów – zapobiega siwieniu 
oraz łysieniu. Bierze udział 
w metabolizmie białek  
i tłuszczów,

Kwas foliowy (B9) - ma 
wpływ na funkcjonowanie 
i wzrost wszystkich komó-
rek organizmu, ponadto  
w połączeniu z witaminą 
B12 zapewnia optymalne 
warunki do prawidłowego 
wykorzystania zasobów że-
laza w organizmie i do pro-
dukcji czerwonych krwinek. 
Wyniki badań naukowych 
sugerują, że witamina B9 
może zmniejszać ryzyko 
rozwoju chorób nowotwo-

rowych, w tym raka szyjki 
macicy. Niedobór kwasu fo-
liowego stwarza zagrożenie 
anemią, a w przypadku ko-
biet ciężarnych może dopro-
wadzić do zaburzeń układu 
nerwowego u płodu.

Kobalamina (B12) - ma 
istotne znaczenie dla pra-
widłowego funkcjonowa-
nia układu krwiotwórczego  
i nerwowego. Zbyt małe jej 
stężenie może prowadzić 
do wystąpienia niedokrwi-
stości, depresji, demencji  
i  nieodwracalnych      uszko-
dzeń w obrębie układu ner-
wowego. 

Skąd bierze się niedo-
bór witamin B?

Monotonna dieta i uboga 
pod względem odżywczym, 
to nie jedyna przyczyna nie-
doboru witamin z grupy B.  

Przede wszystkim to 
stres psychofizyczny i cięż-
ka praca umysłowa powo-
dują zwiększoną neurotran-
smisję, w wyniku czego 
następuje nadmierna eksplo-
atacja komórek nerwowych, 
a ta powoduje zwiększone 
zapotrzebowanie na te wi-
taminy z uwagi na koniecz-
ne procesy regeneracyjne  
i energetyczne. Organizm 
wyposażony jest w natural-
ny mechanizm przyśpiesze-
nia neuroprzekazu, który to 
mechanizm uruchamiany 
powinien być jedynie doraź-
nie, właśnie w nadzwyczaj-
nych stresowych sytuacjach, 
często wymagających szyb-
kiej reakcji. Niestety, ale 
dzisiejsze czasy często sta-
wiają stres jako pernament-
ną część naszego codzien-
nego życia zawodowego lub 
prywatnego, eksploatując 
nasz układ nerwowy nad-
miernie i doprowadzając do 
znacznych deficytów szcze-
gólnie w obszarze witamin 
grupy B.  

Ponieważ nie ma żad-
nych możliwości zaopa-
trzenia się w zdrowy, czyli  
w pełni naturalny i zasobny 
jakościowo pokarm - to je-
dyną drogą jest suplemen-
tacja. W obecnych czasach 
jesteśmy skazani na podno-
szenie jakości codziennej 
diety poprzez uzupełnianie 

deficytowych czynników 
odżywczych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjono-
wania naszego organizmu. 
Tylko proszę pamiętajcie, 
właściwym jest uzupełnia-
nie biologicznie aktyw-
nych wartości odżywczych 
pochodzenia naturalnego,  
a nie pochodzenia syntetycz-
nego czyli farmakologiczne-
go, które biologicznie nie są 
aktywne.

Ponieważ różne wita-
miny z grupy B wzajemnie 
oddziałują na siebie w prze-
różnych reakcjach bioche-
micznych, toteż przy deficy-
cie którejkolwiek witaminy 
B, najlepiej przyjmować 
ją w formie kompleksowej 
(B-complex). W ten sposób 
mamy pewność, że pojedyn-
czy suplement nie zaburzy 
równowagi i nie spowoduje 
niedoboru innych witamin  
z grupy B.

Osobiście, w okresach 
nadmiernego czynnika stre-
sowego, w okresach zwięk-
szonej aktywności lub czasie 
gdy czuję się przemęczona 
sięgam po wypróbowany 
już SOLSTIC, który zawie-
ra m.in. kompleks witamin 
grupy B. 

Szczególnie polecam 
wypróbowanie uzupełnie-
nia deficytów witamin gru-
py B osobom uczącym się 
do egzaminów, pracującym 
nadmiernie, wykonującym 
nużące czynności oraz spor-
towcom o ponadprzeciętnej 
aktywności.  Z kompletem 
witaminy B gwarantuję, że 
codzienność nabierze innych 
barw, wzbogaconych o siły 
optymizmu, chęci do życia  
i działania.

Chętnie odpowiadam na 
pytania czytelników, stąd 
też zachęcam do pisania do 
mnie i poruszania nurtują-
cych Państwa tematów. 

kontakt@CentrumNa-
turopatii.pl
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Bełchatów

Tomaszów MazowieckiRusiec

Miał konopie indyjskie 
w doniczce

Sprzedawał 
narkotyki nieletniej

Karambol z udziałem 
wycieczki szkolnej

Wandal

Z ustaleń policjantów 
z Wydziału Kryminalne-
go wynikało, że nielegalna 
uprawa konopi indyjskich 
znajduje się niedaleko rze-
ki Rakówki. W tym dość 
ustronnym miejscu 22 maja 
stróże prawa zabezpieczy-
li 11 doniczek z roślinami  
o wysokości 15 cm. Obser-
wacja miejsca pozwoliła na 
ustalenie, do kogo plantacja 
należy. Jej „właścicielem” 
okazał się 32-letni bełcha-
towianin. W jego domu 
policjanci zabezpieczyli do-
datkowo 7,81 g suszu mari-
huany, który należał do brata 
zatrzymanego.

Obaj bracia trafili do 
aresztu. Staną przed sądem. 
Grozi im do 3 lat więzienia.

GWA

W tomaszowskim szpi-
talu przyjęto nieletnią, która 
była pod wpływem substan-
cji odurzających. Opiekun 
15-latki złożył zawiadomienie  
o przestępstwie. Następne-
go dnia zatrzymano dwóch 
braci, którzy mieli podać 
nieletniej narkotyki. Po 
przeprowadzeniu wnikliwe-
go śledztwa, okazało się, że 
19-latek posiadał nielegalne 
substancje na własny uży-
tek. To jego 17-letni brat 
podał małoletniej narkotyki. 
W ich domu policjanci za-
bezpieczyli dodatkowo 7,66 
g amfetaminy.

Za posiadanie narkoty-
ków grozi kara do 3 lat wię-
zienia, zaś za udostępnianie 
ich osobom nieletnim od 3 
do 10 lat więzienia.

GWA

Na drodze krajowej nr 
74 w miejscowości Rusiec 
w powiecie bełchatowskim 
doszło do wypadku. Przed 
strzeżonym przejazdem ko-
lejowym, przy którym były 
zamknięte zapory, zderzyły 
się dwa autobusy i osobów-
ka. Autobusy wiozły dzieci 
w wieku 6-14 lat, które wra-
cały ze szkolnej wycieczki. 

Około godziny 13 do 
piotrkowskiej Komendy 
Policji wpłynęło zawiado-
mienie o mężczyźnie, który 
demolował samochód na 
jednym z miejskich osiedli. 
Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia funkcjonariusze 
zauważyli uszkodzonego 
forda fiestę z przebitymi 

Łącznie jechało 100 osób. 
Jeden z autokarów nie wy-
hamował na przejeździe ko-
lejowym i uderzył w tył au-
tobusu przed nim. Pierwszy 
bus uderzył z kolei w samo-
chód osobowy. 

Na miejsce została we-
zwana pomoc medyczna, 
strażacy do zakleszczonego 
w autobusie kierowcy oraz 

oponami oraz dwoma no-
żami kuchennymi na dachu 
auta. Policjanci po ustale-
niu portretu pamięciowego 
sprawcy szybko doszli do 
tego, kto dopuścił się aktu 
wandalizmu. 42-latek był 
zaskoczony, że stróże prawa 
ustalili jego tożsamość. Miał 
ponad 2 promile alkoholu 

policja. Wszyscy uczest-
nicy zdarzenia byli trzewi  
w momencie wypadku. Kil-
ka osób przetransportowano 
do okolicznych szpitali, jed-
nak po parogodzinnej obser-
wacji zostali wypuszczeni 
do domu. Droga krajowa nr 
74 została odblokowana do-
piero po 22. 

MAT

we krwi. 
Mężczyzna utrzymywał, 

że chciał zniszczyć samo-
chód należący do rodziny 
jego partnerki, jednak po-
mylił pojazdy i zaatako-
wał przypadkowe auto. Za 
uszkodzenie mienia grozi 
mu do 5 lat więzienia.

MAT

Jednostka policji w Bełchatowie zatrzymała 32-latka za donicz-
kową uprawę konopi indyjskich. Do aresztu trafił także jego brat, 
który w momencie zatrzymania miał przy sobie narkotyki.

Dwóch braci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymała toma-
szowska policja. Jeden odpowie za posiadanie nielegalnych sub-
stancji, a drugi za udostępnienie nieletniej narkotyków.

W miejscowości Rusiec powiatu bełchatowskiego 25 maja zde-
rzyły się ze sobą dwa autobusy i samochód osobowy. 4 osoby 
potrzebowały pomocy medycznej. Przejazd drogą był poważnie 
utrudniony aż do późnych godzin wieczornych.

Dzielnicowi na jednym z osiedli w Piotrkowie Trybunalskim za-
trzymali 42-latka, odpowiedzialnego za niszczenie samochodu. 
Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Piotrków Trybunalski
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SUDOKU

Humor
Była piękna, mądra, zmysłowa... Po cholerę było 

mi trzeźwieć?! 

- Ale masz wypasiony zegarek!
- Złoty.

- Skąd masz?
- Wygrałem wyścig.

- Jaki wyścig?!
- Ja, dwóch ochroniarzy z galerii handlowej 

 i dwóch policjantów z patrolu. 

Klient skarży się na infolinii operatora komórko-
wego:

- Nie docierają do mnie wiadomości!
- To może spróbuje pan jeszcze raz przeczytać? 

- Czym czyścisz okulary?
- Ściereczką.

- I ja ściereczką, ale nie schodzi.
- A czym nasączasz?

- Niczym, po prostu chucham na szkła.
- Ja też... A co pijesz? 

Irlandzka dziewczyna klęka w konfesjonale  
i mówi:

- Pobłogosław mnie Ojcze, gdyż zgrzeszyłam.
- Co się stało moje dziecko?

- Popełniłam grzech próżności. Dwa razy dzien-
nie patrzę na siebie w lustrze i mówię sobie, jaka 

piękna jestem.
Ksiądz obrócił się, dobrze przyjrzał się dziew-

czynce i mówi:
- Mam dobre wieści dla ciebie, moje dziecko, to 

nie grzech to pomyłka. 
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Rak 22.06–22.07

W pracy do-
kładaj więcej 
starań, chcąc 
osiągnąć zamie-
rzony sukces, 

o którym przecież marzysz. 
Zakończenie trudnej sprawy 
w urzędzie przyniesie ci dużą 
ulgę. Postaraj się kontrolować 
wydatki  
i nie ulegać zbędnym poku-
som.

Lew 23.07–23.08 

Fortuna będzie 
dla ciebie wyjąt-
kowo pomyślna. 
Wreszcie masz 

szansę na spełnienie swoich 
marzeń. To dobry czas na 
odnowienie starych przyjaź-
ni. Przed tobą nieplanowany 
wyjazd.   
   

Panna 24.08–23.09

Czas zwolnić tem-
po życia  
i zrobić wreszcie 
coś przyjemnego 
dla ciała i ducha. 

Wspólny wypoczynek z rodzi-
ną mile widziany. Realizacja 
zaplanowanych przedsięwzięć 
przeciągnie się w czasie.

   .

Waga 24.09-23.10

To nie czas na roz-
pamiętywanie mi-
nionych niepowo-
dzeń. Nie rezygnuj 
jednak z wcześniej 
wytyczonych ce-

lów. W finansach mierz siły na 
zamiary. W sferze uczuciowej 
relacje z partnerem wyraźnie 
się poprawią.

Skorpion 24.10–22.11
   

W najbliższym 
czasie będziesz 
zmuszony do 
zweryfikowania 
swoich wcześniej 

nakreślonych planów. Mierz 
siły na zamiary. Natomiast w 
sprawach rodzinnych wszyst-
ko potoczy się po twojej 
myśli. Wolny czas spędzaj 
aktywnie.

Strzelec 23.11–21.12
 

Twoje tempo 
życia najwyraź-
niej przyspieszy, 
lecz z myślą  
o zdrowiu unikaj 

przeforsowania organizmu. 
Pozytywne nastawienie do ży-
cia doda ci skrzydeł. Poprawi 
się także sytuacja finansowa 
co nie jest bez znaczenia.  
  

Koziorożec 22.12–20.01

Nie angażuj 
się w nowe, 
ryzykowne 
przedsięwzię-

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

Wodnik 21.01–19.02

Zapowiada się 
pomyślny prze-
łom w twoim 
życiu. Poczu-
jesz pozytywną 

energię i chęć do większego 
zaangażowania się w rozwój 
swojej firmy. Doceń to, że 
wśród bliskich masz zawsze 
wielu sojuszników.

Ryby 20.02–20.03

Rozsądnie 
gospodaruj 
posiadaną ener-
gią, 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.

Baran 21.03–20.04

Pozytywny 
wpływ planet 
spowoduje, że to, 
czego pragniesz 
stanie się możli-

we. Podejmiesz śmiałe kroki 
w swoich przedsięwzięciach 
i pokonasz przeciwności 
losu. Zdrowie także będzie ci 
służyć.
      

Byk 21.04–20.05

Na swojej za-
wodowej drodze 
napotkasz pewne 
trudności. Aby 
zrealizować 

swoje zamierzenia,     musisz 
wykazać więcej determinacji. 
Będzie szansa do zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy. 
Wolne chwile poświęcaj 
najbliższym.  

Bliźnięta 21.05–21.06 

W każdym przed-
sięwzięciu kieruj 
się rachunkiem 
ekonomicznym. 

Wykorzystuj nadarzające się 
okazje, pod warunkiem, że 
jest szansa na ich powodze-
nie. Nie lekceważ żadnych 
dolegliwości zdrowotnych. 

Wróżka Amanda
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