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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny
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 Nowo otwarty sklep
z elektronarzędziami zaprasza 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 
oraz w soboty od 9.00 do 13.00.

Oferujemy narzędzia firmy Bosch, Makita, Einhell 
oraz innych producentów. 

Konkurencyjne ceny! Zapraszamy!

ul. Wojska Polskiego 93 (przy Ryneczku) w Piotrkowie Tryb.

ELEKTRONARZĘDZIA

tel. 44-649-23-26

REKLAMA

Rawa Mazowiecka, 
Biała Rawska

Jurek, ogórek... 
”kiełbasa i sznurek”

Mieszkańcy Białej Rawskiej jak  i Rawy Mazowiec-
kiej  mogli uczestniczyć w spotkaniach autorskich 
organizowanych przez biblioteki tych miast, z prof. 
Jerzym Bralczykiem i red Michałem Ogórkiem,po-
święconych promocji ich wspólnej książki noszą-
cej zagadkowy tytuł „Kiełbasa i sznurek”Oba spo-
tkania cieszyły się niespotykaną dotąd frekwencją.

Czytaj na str. 6.

Inwestowanie 
lekarstwem na kryzys
O roli Piotrkowa Trybunalskiego w regionie, o planach inwestycyjnych na przyszły rok i nie tylko, rozma-
wialiśmy z Krzysztofem Chojniakiem, Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jaka jest Pana zdaniem 
rola Piotrkowa w regionie?

Pełniąc funkcję Pre-
zydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, nie myślę o 

tym, żeby Piotrków był lide-
rem czy miastem wiodącym. 
Staram się, aby miasto było 
jak najlepiej zarządzane za-
równo pod kątem oczekiwań 

jego mieszkańców, jak i tego, 
co wiąże się z szeroko rozu-
mianym rozwojem. Mam tu 
na myśli m.in. potencjał tu-
rystyczny. Piotrków to mia-

sto o wyjątkowej historii, i 
wyjątkowym wkładzie we 
współtworzenie państwo-
wości polskiej. 

Czytaj dalej na str. 3.

Piotrków Trybunalski
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Z okazji nadchodzących Świąt chcemy podzielić się radością 

i ciepłym słowem ze wszystkimi, którzy są nam bliscy.

Niech Wieczór Wigilijny i Święta Bożego Narodzenia będą 

czasem spokoju, radości i rodzinnego szczęścia, a 

nadchodzący Nowy 2013 Rok niech spełni wszystkie 

Państwa marzenia, niech przynosi wiele szczęścia, 

satysfakcji i nadziei w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodnicząca Rady 

Powiatu Rawskiego

Maria Charążka

Starosta Rawski

Józef Matysiak

Jest to już VI edycja 
tego konkursu. Jego celem 
jest promowanie dobrze za-
rządzanych pod względem 
finansowym i organizacyj-
nym różnych form działal-
ności gospodarczej w nastę-
pujących kategoriach:

 przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność do 2 
lat,

 przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność powy-
żej 2 lat.

Uczestnikami konkursu 
mogą być przedsiębiorcy 
zarejestrowani i działający 
na terenie powiatu bełcha-

Bełchatów

Firma na medal 2012
O tytuł “Firmy na medal” w 2012 r., mogą ubiegać się przedsiębiorcy z powia-
tu bełchatowskiego. Zgłoszenia do konkursu można składać do końca bieżą-
cego roku.

towskiego. Zgłoszenia na-
leży składać do 31 grudnia 
2012 r. na formularzu zgło-
szeniowym dostępnym na 
stronie internetowej Powia-
tu Bełchatowskiego (www.
powiat-belchatowski.pl).

Ogłoszenie wyników 
oraz przyznanie nagród 
planowane jest w lutym 
2013 r., podczas uroczyste-
go spotkania noworocznego 
Starosty Bełchatowskiego z 
przedsiębiorcami z regionu.

Przypomnijmy, że w V 
edycji „Firmy na medal” 
w kategorii: przedsiębior-

cy prowadzący działalność 
do 2 lat - tytuł „Firma na 
medal” otrzymała Firma 
“Adamczyk” s.c. (właści-
ciel: Krzysztof Adamczyk), 
a w kategorii: przedsiębior-
cy prowadzący działalność 
powyżej 2 lat -  Przedsię-
biorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. w Bełchatowie 
(Prezes Zarządu: Wojciech 
Gwoździk). Kapituła kon-
kursu przyznała także Na-
grodę Specjalną Piekarni 
„Jazon II” z Dobrzelowa 
(właściciel Paweł Poryzała).

Łowicki infokiosk za-
instalowany został w oknie 
witrynowym w kamienicy 
przy Starym Rynku w Ło-
wiczu, w której mieści się 
Centrum Kultury, Turysty-
ki i Promocji Ziemi Łowic-
kiej. Infokioski należą do 
grupy samoobsługowych 
urządzeń elektronicznych. 

Od stycznia przyszłe-
go roku zmienią się prze-
pisy dotyczące kasowania 
punktów karnych. Po prze-
kroczeniu limitu punktów 
kierowca zostanie wysłany 
na szkolenie reedukacyjne. 
Taki kurs będzie trwał 5 dni 
a jego cena wyniesie około 
500 zł. Po odbyciu szkolenia 
z konta kierowcy zostaną 
skasowane wszystkie punk-
ty karne, jakie posiada na 
swoim koncie. Jeśli jednak 
w ciągu pięciu lat kierow-
ca przekroczy limit punk-
tów, wówczas straci prawo 
do kierowania pojazdami 
i będzie jeszcze raz musiał 
pójść na kurs prawa jazdy 
i zdać egzamin. Obecnie 
szkolenia dla kierowców 
naruszających przepisy ru-
chu drogowego trwają 6 go-
dzin i kosztują około 300 zł. 
Zaświadczenie wydane po 
ukończeniu szkolenia jest 

Łowicz

Informacyjny kiosk
W Łowiczu został zainstalowany pierwszy infokiosk – interaktywny punkt in-
formacyjny.

Używać ich można poprzez 
obsługę ekranu dotykowe-
go. Informacje zawarte w 
infokiosku pozwalają na 
zapoznanie się z ofertą tu-
rystyczną całej Polski, a w 
szczególności wojewódz-
twa łódzkiego i Ziemi Ło-
wickiej. Jest on jednym z 
około 100 tego typu urzą-

Zmiany dla kierowców
Już za kilka dni wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kasowania punk-
tów karnych.

jazdy dłużej niż jeden rok i 
któremu naliczono nie wię-
cej niż 24 punkty karne. W 
szkoleniu nie można uczest-
niczyć częściej niż raz na 
pół roku. Takie kursy moż-
na odbyć w Wojewódzkich 
Ośrodkach Ruchu Drogo-
wego.  Jeden z nich znajduje 
się w Piotrkowie Trybunal-
skim przy ul. Glinianej. 

dokumentem będącym pod-
stawą do redukcji 6 punk-
tów karnych z ewidencji 
kierowcy. Szkolenie to wy-
kład na temat przyczyn wy-
padków drogowych, praw-
nych i społecznych skutków 
wypadków oraz psycholo-
gicznych aspektów zacho-
wań kierowcy. W szkoleniu 
może uczestniczyć kierow-
ca, który posiada prawo 

dzeń, które Polska Organi-
zacja Turystyczna instaluje 
na terenie całej Polski w 
ramach akcji promocyj-
nej turystycznych atrakcji 
danego regionu. Dzięki 
takim przedsięwzięciom 
Łowicz  staje się coraz bar-
dziej przyjazny turystom.

REKLAMA

Do tego tragicznego 
zdarzenia doszło w jed-
nym z zelowskich domków 
jednorodzinnych. O zna-
lezieniu zwłok Policję za-
wiadomił mężczyzna, który 
przyszedł odwiedzić swoich 
rodziców. W środku zastał 
ciała rodziców w wieku 54 
i 55 lat oraz ich 60-letniej 
znajomej. Z jego relacji wy-
nika, że w pomieszczeniach 
wyczuwalny był zapach 
propan-butanu, najprawdo-
podobniej ulatniającego się 
z odkręconych palników 
kuchenki, którą czasem do-

Bełchatów

Śmiertelne ofiary zatrucia gazem
W Zelowie trzy osoby zmarły na skutek zatrucia gazem. 

grzewali się domownicy. W 
piecyku węglowym dogasał 
ogień. Strażacy ustalili, że 
w uszczelnionym pokoju nie 
było sprawnej wentylacji, a 
stężenie tlenku węgla prze-

kroczyło bezpieczne normy. 
Obecnie trwa zabezpiecza-
nie śladów, przydatnych do 
ostatecznego wyjaśnienia 
okoliczności i przyczyny 
śmierci zelowian. 
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Jaka jest Pana zdaniem 
rola Piotrkowa w regionie?

Pełniąc funkcję Pre-
zydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, nie my-
ślę o tym, żeby Piotrków 
był liderem czy miastem 
wiodącym. Staram się, 
aby miasto było jak najle-
piej zarządzane zarówno 
pod kątem oczekiwań jego 
mieszkańców, jak i tego, co 
wiąże się z szeroko rozu-
mianym rozwojem. Mam tu 
na myśli m.in. potencjał tu-
rystyczny. Piotrków to mia-
sto o wyjątkowej historii, i 
wyjątkowym wkładzie we 
współtworzenie państwo-
wości polskiej. Ten poten-
cjał turystyczny Piotrkowa 
staramy się wykorzystywać, 
inwestując zwłaszcza w Sta-
re Miasto. To, co zrobiliśmy 
przez ostatnie lata, mam na 
myśli Trakt Wielu Kultur, 
pozwoliło na odbudowa-
nie atrakcyjności Starówki. 
Projekt objął odrestaurowa-
nie Rynku Trybunalskiego i 
przyległych uliczek, moder-
nizacje ulic Słowackiego i 
Dąbrowskiego oraz remont 
wieży ciśnień i dawnej sy-
nagogi (obecnej biblioteki). 
Ostatnie dwa sezony letnie 
pokazały, że pieniądze wy-
dane na powyższe inwesty-
cje oraz ofertę kulturalną na 
Starym Mieście, dzisiaj pro-
centują. Dowodem na to, jest 
rosnąca liczba piotrkowian, 
jak i turystów zwiedzają-
cych serce Piotrkowa Try-

Inwestowanie lekarstwem na kryzys
O roli Piotrkowa Trybunalskiego w regionie, o planach inwestycyjnych na 
przyszły rok i nie tylko, rozmawialiśmy z Krzysztofem Chojniakiem, Prezy-
dentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

bunalskiego. Potwierdzają 
to także przedsiębiorcy, 
prowadzący działalność na 
Starówce, którzy zadowo-
leni są z liczby klientów. W 
związku z tym, jest to kie-
runek właściwy, i nie mam 
wątpliwości, że powinniśmy 
go kontynuować. 

Czy Piotrków jest mia-
stem atrakcyjnym dla in-
westorów?

Piotrków ma świetne 
położenie. To tutaj przeci-
nają się najważniejsze drogi 
krajowe biegnące z północy 

na południe oraz ze wscho-
du na zachód Polski. Dzię-
ki tym połączeniom oraz 
przebiegającej przez Piotr-
ków Trybunalski jednej z 
najważniejszych w Polsce 
linii kolejowych – miasto 
jest idealnym miejscem dla 
inwestycji. Oprócz tych 
atutów atrakcyjność inwe-
stycyjną miasta zwiększa 
wykorzystywane przez 
zagranicznych przedsię-
biorców lokalne lotnisko. 
Staramy się przyciągnąć in-
westorów i przedsiębiorców 
oferując korzystne warunki 

dla rozwoju ich firm. Przed-
siębiorstwa mogą ubiegać 
się m.in. o przyznanie ulg 
inwestycyjnych w posta-

ność lotniska pasażerskiego 
w Piotrkowie nie ma racji 
bytu przede wszystkim ze 
względów ekonomicznych. 

tuje w przyszłości. Każ-
da inwestycja, nawet jeśli 
przetarg wygrywa firma 
zewnętrzna, daje miejsca 
pracy dla przedsiębiorców, 
którzy tutaj działają jako 
podwykonawcy. 

Skuteczne okazały się 
również nasze zabiegi o 
dofinansowanie do Traktu 
Wielu Kultur II. Podpisałem  
już preumowę na dofinan-
sowanie tego projektu. Jego 
wartość to 23 mln zł, w tym 
ponad 18 mln zł dofinanso-
wania. Z jednej strony cie-
szymy się z tych pieniędzy, 
ale trzeba pamiętać o tym, 
że ponad 4 mln zł wyłoży 
piotrkowski samorząd.

Czy w związku z kry-
zysem gospodarczym jest 
przewidziany jakiś plan 
oszczędności?

Myślę, że najlepszą for-
mą walki z kryzysem jest 
mimo wszystko inwestowa-
nie. Oszczędzać będziemy 
– to oczywiste. Szczególnie 
na rachunkach za energię 
elektryczną, czy funkcjo-
nowanie urzędu. W okresie 
kryzysu, samorządy są jed-
nymi z nielicznych podmio-
tów, które posiadają jeszcze 
pieniądze na inwestycje. 
Powinniśmy tę szansę wy-
korzystać zarówno dla mia-
sta jak i jego mieszkańców. 
Nie powinniśmy się wahać 
przed kolejnymi inwesty-
cjami, biorąc równocześnie 
pod uwagę dyscyplinę fi-
nansów publicznych i stabil-
ność budżetu. 

Zbliżają się Święta Bo-
żego Narodzenia i gdzie 
Pan Prezydent planuje je 
spędzić?

Święta Bożego Narodze-
nia tradycyjnie spędzam w 
gronie rodzinnym. Ale w 
okresie przedświątecznym, 
spędzam je z mieszkańcami 
i już teraz pragnę zaprosić 
wszystkich piotrkowian na 
tradycyjną coroczną Wigilię 
na Starym Mieście. W tym 
roku spotkamy się w Rynku 
Trybunalskim 21 grudnia 
(piątek) o godz. 17.00. Zło-
żymy sobie życzenia i po-
dzielimy się opłatkiem. Jak 
co roku, będzie też poczę-
stunek w formie typowych 
potraw wigilijnych. 

Rozmawiali:
Justyna Pająk

Wojciech Adam Michalak

Na placu budowy nowej hali Haering Polska Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. Od lewej: Prezydent Miasta 
Krzysztof Chojniak, Dyrektor Generalny Haering Polska Sp.z o.o Jacek Gałek oraz dyrektor budowy hali.

ci zwolnień z podatku od 
nieruchomości.  Nie zapo-
minajmy również o wypo-
czynku po pracy, czyli o 
ofercie kulturalnej i spor-
towej. Możemy poszczycić 
się m.in. sceną zamiejscową 
Teatru Jaracza, 4. boiskami 
ze sztuczną nawierzchnią, 
w tym 3. „orlikami”, zada-
szonymi kortami teniso-
wymi (hala balonowa), lo-
dowiskiem, skateparkiem, 
dwoma basenami oraz 
wyremontowanym stadio-
nem miejskim. Wszystkie 
te elementy wpływają na 
atrakcyjność miasta i po-
wodują, że ludzie chcą tu-
taj mieszkać i inwestować. 
Oczywiście wiele jest jesz-
cze do zrobienia, ale biorąc 
pod uwagę trudną sytuację 
gospodarczą w kraju, to w 
Piotrkowie nie jest najgo-
rzej. Proszę zwrócić uwagę 
chociażby na stopę bezrobo-
cia, która w Piotrkowie jest 
niższa od średniej krajowej 
i średniej w woj. łódzkim. 
Nie oznacza to jednak, że 
potrzeb w zakresie zatrud-
nienia nie ma. Chciałbym, 
aby powstawały kolejne 
miejsca pracy. 

A czy jest szansa na po-
wstanie pasażerskiego lot-
niska w Piotrkowie?

Moim zdaniem obec-

Uzasadnieniem tego jest 
niewielka odległość od łódz-
kiego portu lotniczego. Na-
tomiast istniejące lotnisko 
piotrkowskie stanowi dobrą 
bazę dla sportów lotniczych. 
Warto również zaznaczyć, 
że z pasa startowego do ce-
lów pasażerskich korzystają 
przedsiębiorcy, m.in. firma 
„Haering”– największy pra-
codawca w naszym mieście.

Jakie są plany inwesty-
cyjne na rok 2013?

W tej chwili jesteśmy na 
etapie realizacji największej 
inwestycji w historii piotr-
kowskiego samorządu, jaką 
jest modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków. 
Przypomnę, że projekt ten 
obejmuje nie tylko samą 
oczyszczalnię ścieków, ale 
też stację uzdatniania wody 
„Szczekanica”, kilometry 
sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, sieć wodocią-
gową. Koszt inwestycji to 
270 mln zł, przy bardzo 
dużym wsparciu pieniędzy 
unijnych. W obecnej sytu-
acji gospodarczej w kraju, 
jest to nie lada wyzwanie. 
Uważam, że warto podej-
mować działania zmierza-
jące do wyasygnowania pie-
niędzy z własnego budżetu, 
kosztem innych wydatków 
bieżących, bo to zaprocen-Planowanie inwestycji drogowych.
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REKLAMA

W imieniu samorządu Powiatu Bełchatowskiego 
składamy najszczersze życzenia 

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia! 
Niech ten czas upłynie Państwu 

w rodzinnej i pełnej miłości atmosferze 
oraz będzie wolny 

od wszelkich trosk i zmartwień. 
Życzymy spokoju ducha, 

spełnienia najskrytszych marzeń 
oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 

Roku!

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Edward Olszewski

Starosta Bełchatowski
Szczepan Chrzęst

Adbal
CUKIERNIA

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
Właściciele oraz pracownicy Cukierni Adbal składają 

najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia 
oraz wiele radości oraz wiele radości 

16. grudnia w Miejskim 
Centrum Kultury w Bełcha-
towie odbyło się ogłoszenie 
listy nominowanych do ty-
tułu „Wolontariusza Roku” 
oraz zwycięzcy konkursu. W 
tym roku Kapituła Konkur-
sowa zdecydowała, że tytuł 
„Wolontariusza Roku 2012” 
za wieloletnią, bezintere-
sowną i bezpłatną pracę na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz 
szeroko pojętej promocji kul-
tury i sportu w Bełchatowie, 
otrzyma Barbara Leszczyń-
ska. Zwyciężczyni została 
nominowana przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Bełcha-
towie. Wśród nominowanych 
w kategorii „pomoc społecz-
na, ochrona zdrowia i pomoc 
osobom niepełnosprawnym” 
znaleźli się: Monika Sadziń-
ska, Marzena Polak, Anna 
Pudlak oraz Lech Pawlik i 
Bartosz Kacprzykowski. Z 

Fot. UM Bełchatów

Bełchatów

Wolontariusz Roku
Znamy już Wolontariusza Roku 2012. Została nim Barbara Leszczyńska. 

kolei w kategorii „edukacja, 
sport i kultura”: Stanisław 
Wasilewski, Barbara Lesz-
czyńska oraz Ewa Sulikow-
ska. 

“Wolontariusz Roku” to 
konkurs, który ma na celu 
uhonorowanie osób zaanga-
żowanych w wolontariat. 

- Niezmiernie cieszy fakt, 
że dziś – kiedy w całej Polsce 
wolontariat przeżywa kry-
zys, w naszym mieście nie 
brakuje chętnych, którzy bez-
interesownie niosą pomoc i 
wsparcie innym – powiedział 
Marek Chrzanowski, Prezy-
dent Miasta Bełchatowa. 

Ponadto w czasie tej uro-
czystości, została wręczona 
jeszcze jedna nagroda – sta-
tuetka „Serce na dłoni” za 
szczególne i bezinteresowne 
wspieranie działalności To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Bełchatowie. W tym roku 
bełchatowski oddział TPD, 
przyznał statuetkę prezyden-
towi Markowi Chrzanow-
skiemu.

Al. Armii Krajowej 22B lok. 5
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 515 34 00 24; tel./fax 44 731 04 92
www.fabryka-obrazu.com.pl 

www.maxmodels.pl/fabrykaobrazu.html

F o t o g r a f o w a n i e
F i l m o w a n i e
Z a p r o s z e n i a

- Śluby i wesela,

- Wieczory panieńskie,

- Wieczory kawalerskie,

- Komunie,

- 18,

- Chrzciny,

- Studniówki

REKLAMA

Nie ma już takiej dzie-
dziny, nad którą nie spo-
wijała by się mgła bitów. 
Służba zdrowia, przemysł 
spożywczy, transport, tele-
komunikacja, służby mun-
durowe - wszędzie tam 
informatyka zagościła na 
dobre. Gdybyśmy nagle, z 
jakiegoś powodu, musieli 
wyłączyć wszystkie kom-
putery, cofnęlibyśmy się do 
czasów kamienia łupanego 
a nawet dalej. Nie działało 
by nic… Elektrownie prze-
stałyby produkować prąd, 
piekarnie piec pieczywo, 
szpitale leczyć, stacje ben-
zynowe dystrybuować pa-
liwo. Straty byłyby nie do 
oszacowania. I właśnie tego 
typu kataklizmy są jednym 
z głównych wyzwań dzi-
siejszej ludzkości.

Wyobraźmy sobie bank, 
który przez dwie godziny nie 
ma dostępu do kont klien-
tów, bo awarii uległ „główny  
komputer”. Sam fakt prze-
rwy w dostępie do danych 
jest już olbrzymią stratą wi-
zerunkową dla tego banku. 
Może być dla niego stratą, po 
której się nie podźwignie.

Rozpatrzmy równie 
czarny scenariusz np. w 
ZUS-ie, w którym ulega 
awarii system przechowu-
jący historię naszych skła-
dek emerytalnych. Wezwa-
ny serwis stwierdza utratę 
danych. Taki scenariusz 

W świecie Open Systems
Cyfryzacja społeczeństwa jest już faktem. Utarło się nawet określenie „społe-
czeństwo 2.0”, świadczące o drugiej fali komputeryzacji ludzkości. Informa-
tyka przeniknęła do wszystkich aspektów naszego życia. 

zachwiałby fundamentami 
naszego państwa grożąc 
niepokojami społecznymi. 

Instytucje państwowe, 
jak również różnego ro-
dzaju przedsiębiorstwa, w 
których informacja jest bez-
cenna, nie mogą pozwolić 
sobie na jej stratę. W nie-
których sytuacjach państwo 
swoimi regulacjami na-
rzuca na przedsiębiorstwa 
odpowiednie mechanizmy 
zabezpieczania danych. Fir-
my więc wydają olbrzymie 
sumy pieniędzy na zabez-
pieczenie swoich systemów 
przed utratą danych a nawet 
przed przerwą w dostępie 
do nich. Wdrażają wówczas 
wysokodostępne systemy. 
Najbardziej zaawansowane 
a zarazem najdroższe roz-
wiązania mają dostępność 
na poziomie pięciu dziewią-
tek czyli 99,999%. Oznacza 
to, że producent gwarantu-
je, iż w ciągu roku przerwa 
w działaniu takiego syste-
mu będzie wynosić około 
pięciu minut. Co to takiego 
system wysokodostępny? 
W uproszczeniu mówiąc, 
jest to tak skonstruowany 
„komputer” (bądź zbiór 
komputerów), który nie 
posiada pojedynczego 
punktu awarii. Inaczej mó-
wiąc awaria pojedynczego 
elementu wchodzącego w 
skład takiego systemu, nie 
może spowodować przerwy 
w działaniu całego rozwią-

zania. Ale to nie jedyna me-
toda dbania o dane, zresztą 
jest to metoda niezabezpie-
czająca nas w 100%. Przed-
siębiorstwa zatem budują 
ośrodki zapasowe, w któ-
rych to przechowują kopie 
swoich danych. Są one od-
dalone od ośrodka podsta-
wowego o setki kilometrów. 
Ośrodki te w każdej chwili 
są gotowe przejąć funkcje 
ośrodka podstawowego, 
gdyby ten z jakiś przyczyn 
przestał pełnić swoją rolę 
(kataklizm naturalny, atak 
terrorystyczny). A gdyby 
i tego było mało, można 
zbudować drugi ośrodek 
zapasowy. Największe kor-
poracje mają ośrodki zapa-
sowe rozrzucone w różnych 
kontynentach. Ponadto 
wdraża się odpowiednie po-
lityki tworzenia kopii zapa-
sowych, testów odtworze-
niowych, itp. 

Wszystkie te zabiegi 
mają na celu tylko jedno, 
upewnić się, że składowane 
dane są niezagrożone. Nie 
zawsze się to jednak udaje. 
Od czasu do czasu słyszy-
my w mediach o awarii w 
banku, o pomyłce ubezpie-
czyciela czy nieprawidło-
wo naliczonej emeryturze 
przez ZUS. Błędy i awarie 
się zdarzały, zdarzają i będą 
zdarzać w przyszłości, oby 
tylko jak najrzadziej.

Justyna Pająk

fot. UM Bełchatowa
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Jak Pani zdaniem pod 
względem gospodarczym 
będzie wyglądał rok 2013? 

Nie jestem ekonomistą, a 
gospodarka ściśle wiąże się z 
ekonomią. Mogę zatem bazo-
wać na prognozach anality-
ków rynku, a te, niestety nie są 
najlepsze. Z zapowiedzi wy-
nika, że najcięższe będą dwa 
pierwsze kwartały przyszłego 
roku. Spowolnienie gospodar-
ki, obserwowane  już w tym 
roku, jest spowodowane m.in. 
wyraźnym zmniejszeniem 
popytu. Mniej kupujemy z 
dwóch powodów: obawy o ju-
tro – Polacy zaczęli odkładać 

Konkurs obejmował 
przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne z 
Piotrkowa Trybunalskiego 
i powiatu piotrkowskie-
go. W konkursie udział 
wzięło łącznie ponad 80 
uczestników z: Przedszko-
la „Boguś” w Moszczenicy, 
Przedszkola Samorządowe-
go w Gorzkowicach, Szko-
ły Podstawowej w Gazomi, 
ZSG w Niechcicach, Gim-
nazjum w Rozprzy, I LO w 
Piotrkowie Tryb., IV LO w 
Piotrkowie Tryb., ZSP nr VI 
w Piotrkowie Tryb., Zespo-
łu Szkół Rolniczych CKP w 
Bujnach.

Konkurs składał się z 
dwóch części: testu z wie-
dzy biograficznej o „Gro-
cie” Roweckim, oraz pra-
cy plastycznej wykonanej 
techniką dowolną (drze-
woryt, witraż, prezentacje 
multimedialne, itd.).

Organizatorem konkur-
su, pod patronatem poseł 
na Sejm RP Elżbiety Radzi-
szewskiej, był dkn Forum 
Oświatowe.

Była to pierwsza, ale nie 
ostatnia edycja konkursu, 

Doroty Rutkowskiej,
poseł na Sejm RP

pieniądze, ale też zwiększyło 
się bezrobocie i portfele auto-
matycznie się kurczą. 

Kończą się pieniądze 
unijne z okresu finansowania 
2007-2013, dzięki którym za-
równo w projektach tzw. twar-
dych jak i miękkich, poszerzał 
się rynek pracy. Duże inwesty-
cje dające wiele miejsc pracy 
zmierzają ku końcowi. 

Nasz kraj jest ogniwem 
dużego mechanizmu świato-
wego i jest to dość oczywiste, 
że kryzys musi jakoś nas do-
tknąć. Oby jak najmniej bole-
śnie – czego wszystkim nam 
życzę.

Lekcja patriotyzmu już od przedszkola
W Kościele Akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie odbył się konkurs „Jestem dumny z bycia 
Polakiem - Legenda generała Stefana Roweckiego Grota”. Najliczniejszą grupę wśród uczestników sta-
nowiły dzieci z przedszkola „Boguś” w Moszczenicy.

który ma na celu populary-
zację wiedzy historycznej 
oraz kształtowanie posta-
wy patriotycznej. W przy-
szłym roku planowana jest 
kolejna edycja, również o 
zasłużonym mieszkańcu 
Ziemi Piotrkowskiej. Jury, 
poza laureatami konkursu, 
nagrodziło wszystkie prace 
przedszkolaków, które już 
od najmłodszych lat uczą 
się w ten sposób miłości do 
Ojczyzny.             JP

W świecie Open Systems

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Nowego Roku

pragniemy przesłać 

najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące 

Święta będą dla Was 

niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień,

aby odbyły się w spokoju 

i radości,

wśród Rodziny, Przyjaciół 

oraz wszystkich Bliskich Osób.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Wąs

Burmistrz Wolborza

Elżbieta Ościk

REKLAMA

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Rawie Mazowieckiej

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, spokoju i szczęścia, 

a w nadchodzącym Nowym Roku
licznych sukcesów 

i realizacji ambitnych planów

Właśnie PIOTR MILLER, 
od początku związany z 
TUKS Kozica Piotrków 
Tryb. może stwierdzić, że 
tegoroczny sezon 2012 jest 
jego najbardziej udanym 
w jego 8-letniej karierze 
tenisowej. Porównywalnie 
skutecznym sezonem 
był także dla Piotrka 
sezon 2010, kiedy to 
także wywalczył cztery 
medale mistrzostw Polski 
i jeden międzynarodowych 
mistrzostw Polski.
Swoją przygodę z tenisem 
6-letni Piotrek rozpoczął 
w październiku 2004 
roku.  Już  18 grudnia 

tegoż roku zaakcentował 
ją trzecim miejscem w 
Świąteczno-Noworocznym 
Konkursie Celnościowym 
dla początkujących 
zawodników w Hali SP 
nr 12 w Piotrkowie Tryb. 
Była to jego pierwsza 
skuteczna próba rywalizacji 
w tej pięknej skądinąd 
dyscyplinie sportu. Swe 
szybko nabyte umiejętności 
zaczął wykorzystywać 
z powodzeniem już jako 
sześciolatek, najpierw w 
turniejach lokalnych, czyli 
OSiR Cup, wakacyjnych 
Grand Prix, Tenisowych 
Mistrzostwach Ziemi 

Piotrkowskiej i WTK. 
Wraz ze wzrostem 
umiejętności techniczno-
taktycznych i nabywania 
odporności psychicznej, 
rósł Piotrkowi apetyt na 
zwycięstwa i tryumfy, 
choć na początku, często 
próby zdobycia pucharu 
czy medalu kończyły 
się najzwyklejszymi… 
(pamiętamy) łzami porażki. 
Wychowanek najdłużej 
pracującego na kortach 
trenera – Wiesława Kozicy, 
(który mało kto wie, 
wychował już dotychczas 
25 medalistów mistrzostw 
Polski, którzy zdobyli w 

swych karierach do chwili 
obecnej łącznie 126 medali 
mistrzostw Polski !!!) 
wywalczył już na „arenach” 
mistrzostw Polski z tych 126 
- 12 medali, z czego 4 złote, 
5 srebrnych i 3 brązowe. 
Dwukrotnie uczestniczył 
w „Turniejach Nadziei 
Tenisowych” Polskiego 
Związku Tenisowego - 
Supermasters, gdzie wśród 
8 najlepszych zawodników 
Polski, zajmował dwa razy 
5 miejsce. Jest członkiem 
kadry Polski PZT i 
regularnie powoływany 
jest na obozy, zgrupowania 
i konsultacje swojej grupy 
wiekowej. 

Ciąg dalszy podsumowania 
w następnym numerze 
Wieści.

Udany sezon dla Piotrka Millera
Kiedy zawodnik w sezonie zdobędzie jeden medal mistrzostw Polski, może 
mówić już o udanym sezonie. Kiedy zdobędzie ich w ciągu roku cztery, tym 
bardziej jest upoważniony do ww. stwierdzenia.
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METALBUD HURTOWNIA

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

Piotrków Trybunalski

okucia
okna drzwi

okucia
okna drzwi

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

Salon Meblowy 
"DEKORATOR"

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

tel. 44 616 37 29

OFERUJE:
meble 

renomowanych 
producentów 

krajowych 
i zagranicznych

Jego zdaniem Sojusz 
prowadzi politykę, która 
nie gwarantuje wyjścia z 
opozycji. Siwiec zaznaczył 
ponadto, że nie widzi woli 
współpracy SLD z Ruchem 
Palikota oraz byłym prezy-
dentem Aleksandrem Kwa-
śniewskim. 

O komentarz dotyczący 
decyzji Marka Siwca popro-
siliśmy Grzegorza Napie-
ralskiego.

 Jak pan ocenia wy-
stąpienie Marka Siwca z 
SLD?

Każdy z nas jest wolnym 
człowiekiem i ma prawo 
do własnych decyzji. De-
klaracja Marka Siwca jest 
taka, że nie przechodzi do 
żadnej partii, ale odsuwa 
się od bieżącej polityki. Co 
prawda SLD miało bardzo 
niski wynik w wyborach do 
parlamentu, ale nie była to 
jednak przegrana, ponieważ 
przegrywa się wtedy, gdy 
w ogóle nie wchodzi się do 
parlamentu. Nasze aspiracje 
były oczywiście większe. 
Podkreślić w tym miejscu 
należy, że SLD jest jedyną 
partią, która od czasów wy-
borów zwyżkuje, powoli ale 
jednak zwyżkuje. Według 
najnowszego sondażu TNS 

dla TVP Info, SLD uzyskał 
14% poparcie, co potwier-
dza, że Sojusz stopniowo 
zaczął odzyskiwać zaufanie 
społeczne. Chcemy, żeby 
SLD stała się formacją, która 
dba o fundamenty państwa i 
o człowieka. Uważam, że 
SLD ma szansę zintegrować 
środowisko po lewej stronie i 
być wyrazistą partią. Mamy 
oczywiście świadomość 
tego, że musimy przepro-
wadzić wewnętrzne reformy 
i Leszek Miller jako prze-
wodniczący Sojuszu robi to 
naprawdę dobrze. Osobiście 
jestem spokojny o SLD.

Zbliża się koniec roku. 
A jaki pana zdaniem bę-
dzie przyszły?

To będzie trudny rok. 
Trudny, bo jak widzimy, 
kryzys w Polsce się za-
gnieździł i dalej się rozwi-
ja.  Systematycznie będzie 
rosło bezrobocie a społe-
czeństwo będzie ubożało. 
Będziemy obawiali się  
podejmowania jakichkol-
wiek decyzji finansowych. 
Nie kupimy nowego tele-
wizora, nie pojedziemy 
na wycieczkę za granicę 
czy nad morze. Będziemy 
szukać tańszych alterna-

Napieralski 
o sytuacji w SLD
Decyzja Marka Siwca o wystąpieniu z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wy-
wołała lawinę komentarzy. Eurodeputowany wskazał na trzy obszary sporu. 

tyw. Będziemy wydawać 
mniej pieniędzy, które 
napędzałyby gospodarkę. 
Mechanizm jest prosty: 
jeśli sklep nie zarobi, ośro-
dek wczasowy nie zarobi, 
więc nie zapłaci podatku, 
a jak nie zapłaci podatku, 
to pieniędzy w budżecie 
będzie mniej. Stanowi to 
duże niebezpieczeństwo. 
Ponadto rząd nie prowadzi 

aktywnej polityki, która 
by gospodarkę napędza-
ła, mam tu na myśli duże 
inwestycje. Trzeba przede 
wszystkim uprościć pra-
wo, jak np. ustawę o za-
mówieniach publicznych. 
Gdyby trochę rozruszać 
gospodarkę, to może skut-
ki tego kryzysu byłyby 
mniejsze. Dlatego na nad-
chodzący rok patrzę z du-
żymi obawami i obym się 
mylił.

Rozmawiał
Wojciech Adam 

Michalak

Spotkanie w Rawie Mazo-
wieckiej było  już szóstym  w 
ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, któremu patronuje 
Instytut Książki, przebie-
gło w atmosferze naprawdę 
błyskotliwej dyskusji. Przed  
spotkaniem można było, dzię-
ki Księgarni WAM. nabyć 
promowaną książkę w pro-
mocyjnej cenie. Wszystkie 
przygotowane książki zosta-
ły sprzedane. Po raz kolejny 
można było się przekonać,  że  
największe nawet zawiłości ję-
zyka zaprezentowane w dow-
cipnej formie stają się proste i 
przyjazne. Jak zwykle u tych 
autorów, nie zabrakło anegdot 
i opisów ciekawych sytuacji. 
Obaj zapewniali, że istotą 
wzajemnych relacji między-
ludzkich jest rozmowa-dialog.

Rozmowa, jak twierdzi 
profesor Bralczyk- winna być 
przyjemną, należy ją prowa-
dzić a nie, jak to się często 
dziś zdarza, przeprowadzać. 
Należy zadbać o jej formę. 
Taką rozmową jest ostatnia 
książka gości Rawskiej Książ-
nicy. Książka jest także bardzo 
osobistą, prof. Jerzy Bralczyk 
ujawnia w niej całą prawdę 

o swym dzieciństwie, cięż-
kiej doli chłopskiego dziecka, 
wspomina o swoich lekturach 
które go kształtowały, zarów-
no tych jawnych, jak i tych 
niejawnych. Odważnie przy-
znaje się do pewnej akceptacji 
PRL i faktu, że w PZPR był do 
końca.

Z kolei redaktor Michał 
Ogórek, bardzo ciekawie, 
dowcipnie opowiada o swojej 
śląskiej przeszłości.

Uczestnicy spotkania mo-
gli usłyszeć próbkę takiej roz-
mowy, prowadzonej w lekkiej 
formie, inteligentnej i dowcip-
nej. Można było także rozwiać 
swoje wątpliwości językowe. 
Po dyskusji, zaś  mieszkańcy 
Rawy pytali o tradycję ręcz-
nego pisania listów. Profesor 
Bralczyk podkreślał, jak waż-
ne jest zachowanie stosownej 
formy we współczesnych li-
stach e-mailowych, jak irytu-
jące jest rozpowszechnienie 
formy „Witaj”, wypierającej 
inne właściwe. Spotkanie  za-
kończyło  się podpisywanie 
książek. Warto było uczestni-
czyć w tym spotkaniu.

Agnieszka Wilczyńska

Rawa Mazowiecka, 
Biała Rawska

Jurek, Ogórek... 
„Kiełbasa i sznurek”
Mieszkańcy Białej Rawskiej jak  i Rawy Mazowiec-
kiej  mogli uczestniczyć w spotkaniach autorskich 
organizowanych przez biblioteki tych miast, z prof. 
Jerzym Bralczykiem i red. Michałem Ogórkiem,po-
święconych promocji ich wspólnej książki noszą-
cej zagadkowy tytuł „Kiełbasa i sznurek”. Oba spo-
tkania cieszyły się niespotykaną dotąd frekwencją.

SPRZEDAM

Akordeon WELTMAISTER 
120 basów i 80 basów

tel. 608 772 757
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Składają właściciele 
oraz pracownicy.

BIAŁA RAWSKA

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
 oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 

Nowym 2013 Roku

„W ten wyjątkowy czas 

Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy spokoju, refleksji, 

ciepła i świątecznej atmosfery 

w gronie najbliższych.

Niech te święta przyniosą odpoczynek 

oraz nadzieję na nowy lepszy rok 2013

Prezes wraz z Zarządem 

Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja 

– Artur Piotrowski”.

Tak przydarzyło się 
pewnemu politykowi, któ-
ry ma wielki żal do auto-
rów stanu wojennego za to, 
że nie był ani internowany 
ani aresztowany. Nie dość 
tego, że tak zapaskudzono 
mu „opozycyjny” życiorys, 
to jeszcze Służba Bezpie-
czeństwa odebrała od niego 
jakieś, bliżej nieokreślone 
oświadczenie i przestała się 
nim w ogóle interesować. 
Oj, straszne to były czasu 
dla niektórych obecnych 
„kombatantów”.

Polityk ów był udzie-
lił obszernego wywiadu 
pewnej gazecie, w którym 
barwnie opowiada o swojej 
„aktywnej walce z komuni-
stycznym reżimem”. Strzał 
ten miał dotkliwie ugodzić 
w obecna władzę, która jak 
wiadomo jest niedemokra-
tyczna, nieudolna, sprzedaj-
na i w ogóle be. Tymczasem 
owa słowna kanonada za-
miast roznieść w pył obecną 
władzę, odbiła się od jego 
bliskiego niegdyś znajo-
mego i współpracownika 
i rykoszetem walnęła w 
strzelającego. Okazało się, 
że owa „walka z komuni-
stycznym reżimem” to dwa 
artykuły w pewnej gazecie. 
Co więcej wtedy, kiedy in-
nych wsadzano do więzie-
nia, zakazywano publikacji, 
inwigilowano itp., ów poli-
tyk spokojnie, przez nikogo 

Słowa, słowa, słowa...

niepokojony, pracował nad 
swoim doktoratem.

Przy okazji okazało się, 
że coroczne słowne kano-
nady na temat zdelegalizo-
wania 13 grudnia 1981 roku 
NSZZ „Solidarność”, to po 
prostu strzały Panu Bogu 
w okno. „Solidarność” bo-
wiem 13 grudnia 1981 nie 
została zdelegalizowana ale 
zawieszona. A dziennikarze 
„Tygodnika Solidarność” 
przez cały następny rok 
przychodzili normalnie do 
pracy i nawet otrzymywali 
za to pieniądze. Panu, od 
którego odbiła się słowna 
kanonada wspomnianego 
wyżej polityka można wie-
rzyć bo w grudniu 1981 r. 
był pracownikiem Regio-
nu Mazowsze, więc z cała 
pewnością wie co mówi.

Równie udanie słowny 
strzał, tym razem w prze-
ciwnym kierunku, przy-
darzył się ostatnio szefowi 
polskiego MSZ. Pan mini-
ster zamierzał ugodzić w 
opozycyjną partię, zadając 
kłam jej twierdzeniom o 
małej skuteczności rządu 
w zabiegach oddanie nam 
przez Rosję wraku TU
-154M. Zwrócił się więc do 
szefowej unijnej dyploma-
cji pani Catherine Ashton, 
aby wymogła na ministrze 
Ławrowie oddanie Polsce 
wraku. Słowny strzał w pa-
nią Ashton miał rykoszetem 

ugodzić jego niegdysiej-
szych partyjnych kolegów, 
a obecnie najzagorzalszych 
politycznych przeciwników. 
Minister odtrąbił swoim 
zwyczajem na Twitterze dy-
plomatyczny sukces i spo-
kojnie oczekiwał kiedy cel 
jego strzały zacznie lizać 
rany po otrzymanym ciosie.

Zamiast jednak cieszyć 
oczy spustoszeniem, jakie w 
szeregach jego oponentów 
poczynił ów strzał, dowie-
dział się za pośrednictwem 
rzeczniczki pani Ashton, 
że jego apel został przyjęty 
do wiadomości. W języku 
dyplomacji oznacza to ni 
mniej ni więcej tylko tyle, 
że adresatka jego apelu była 
uprzejma zauważyć, iż pan 
minister mówi. Co jednak i 
w jakim celu mówi, nie miało 
już najmniejszego znaczenia. 
Trudno się więc dziwić, że ci, 
w których tak sprytnie wyce-
lowany strzał był wymierzo-
ny nie kryli satysfakcji.

Minister chcąc częścio-
wo przynajmniej zaleczyć 
rany po chybionym strzale 
udał się do Moskwy gdzie 
próbował załatwić z mini-
strem Ławrowem to czego 
nie załatwił za pośrednic-
twem Ashton. Od ministra 
Ławrowa usłyszał to co 
ten powtarza już od ponad 
dwóch lat. Czyli nic no-
wego. Trudno się zresztą 
dziwić, bo nawet sprzą-

taczki w MSZ wiedzą, że 
Rosjanie bardzo nie lubią 
jeśli ktoś naciska na nich za 
pośrednictwem międzyna-
rodowych instytucji. Takie 
działania zawsze wywołują 
skutek odwrotny od zamie-
rzonego.

Zdarzają się też słowne 
strzały, które w zamierzeniu 
nie maja nikogo ranić, a tyl-
ko pokazać narodowi jakież 
to strzelający ma celne oko. 
Kiedy Włosi ogłosili, że z 
zakładów Tychach zwolnią 
1500 pracowników, jedna z 
nadziei polskiej lewicy ogło-
siła, że przecież wystarczy 
aby rząd uchwalił dopłaty do 
kupowanych samochodów i 
utrzymał w ten sposób pro-
dukcje na dotychczasowym 
poziomie. W konsekwencji 
zaś zapobiegł zwolnieniom. 
Niestety okazuje się, że 
Polacy kupują zdecydowa-
nie więcej używanych sa-
mochodów niż nowych, a 
zwłaszcza tych produkowa-
nych w Tychach.

Jaki z tych trzech przy-
kładów wniosek? Otóż 
pewne cechy są wspólne dla 
polityków zarówno z lewa, 
z prawa i z centrum, zaś 
jedna z nich jest skłonność 
do szybszego mówienia niż 
myślenia. Inne wspólne ce-
chy dyskretnie przemilczę. 
Święta za pasem, okażmy 
więc miłosierdzie. 

Zbigniew Wąsik

Odkąd ludzie nauczyli się wykorzystywać słowo jako broń i to broń bardzo wszechstronną, wojujący 
słowem stosują je z równym powodzeniem jako broń masowego rażenia jak i przeciwko pojedynczemu 
przeciwnikowi. Najczęściej jednak jest słowo bronią samobójczą, chociaż nie zawsze samobójca jest 
tego faktu świadom. Bywa bowiem tak, że napastnik strzela w kogoś serią słów, które zamiast ugodzić 
przeciwnika nagle zmieniają kierunek i dotkliwie ranią ich autora. Przy okazji rykoszetem godząc w jego 
otoczenie.

REKLAMA

Obecnie wniosek o 
paszport składamy w urzę-
dzie właściwym ze wzglę-
du na miejsce zameldowa-
nia. Od 17 stycznia 2013 
r. wniosek ten będziemy 
mogli złożyć w dowolnym, 
najdogodniejszym dla nas 
punkcie paszportowym na 
terenie kraju, na przykład 
w miejscowości, w której 
aktualnie przebywamy. W 
tym samym 
punkcie od-
b i e r z e m y 
także gotowy 
d o k u m e n t . 
Nowością jest 
także moż-
liwość ubie-
gania się 
o paszport 
tymczasowy 
przez oso-
bę, która 
p o t r z e b u j e 
d o k u m e n t 
w nagłych 
przypadkach, 
związanych z 
prowadzoną 
działalnością 
z a w o d o w ą 

Po paszport 
do dowolnego 
wydziału
Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport lub pasz-
port tymczasowy będziemy mogli złożyć w dowol-
nym wydziale paszportowym na terenie kraju.

(na przykład w związku z 
nieplanowaną wcześniej 
podróżą służbową). 

Przypomnijmy, że pasz-
port dla osób powyżej 13 
roku życia jest ważny 10 lat 
od daty wydania, dla dzieci 
do 13 roku życia - 5 lat. Na-
tomiast paszport tymcza-
sowy jest ważny nie dłużej 
niż 12 miesięcy.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

PROJEKTY OFERTOWE BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH, HANDLOWYCH, 

PRODUKCYJNYCH, RÓŻNYCH
W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH LOKALIZACJACH

Bełchatów, ul. Kwiatowa 6, 
tel. 44 632-96-94, 44 632-60-40, kom. 501-096-327
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Święta Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas, który 
skłania do zadumy i refleksji, który powoduje, że patrzymy na 
to co dobre, a nie na to co nas dzieli, kiedy chętniej 
wyciągamy do siebie przyjazne i pomocne dłonie.

Życzę, aby w tym szczególnym okresie nie zabrakło 
Państwu miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła, aby 
atmosfera tych pięknych i radosnych Świąt przepełniła 
Państwa pozytywną energią, była inspiracją i nadzieją na 
przyszłość.
Niech pokój, radość i szczęście Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2013 Rok.

 
 Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

Wacław Jacek Adamczyk

Radni Rady Miejskiej�oraz 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

Praca uczennicy w konkursie 
plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa"
Weronika Męczyńska, klasa IV
Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.

W oczekiwaniu na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  

pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 

Składamy życzenia: zdrowia, 

pogody ducha, 

spełnienia wszystkich marzeń, 

zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

Właściciele 

oraz pracownicy

Art-Mar
B I A Ł A  R A W S K A

Marek Wacławek

JUBILER

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 1

Złoto, srebro, obraczki, bony upominkowe
Perła

Dystrybutor firmy

-20% 
na obraczki

Znane marki w super cenach

Dekorujemy:
- wesela, śluby
- imprezy firmowe,
- sklepy, stoiska itp.

Dekoracje Babie Lato

tel. 44 724 58 63
tel. kom. 697 141 577;608 532 613

www.babielatodeko.pl
Wypożyczalnia 

dekoracji

Spotkanie odbyło się 
16.12.2012 r. Rozpoczęło 
się ono mszą  św. o godzinie 
12-tej w kościele parafial-
nym w Cielądzu. Następnie 
zaproszeni goście udali się 
do świetlicy Urzędu Gminy, 
aby rozpocząć wspólne ko-
lędowanie przy wigilijnym 
stole. W tym roku na Wigi-
lię przybyło 60 samotnych 
osób z terenu gminy. W ser-
decznej, świątecznej atmos-
ferze przy wigilijnym stole 
z mieszkańcami zasiedli: 
Paweł Królak wójt gminy, 
Bogumił Grabowski prze-
wodniczący Rady Gminy, 
księża z Cielądza o. Dariusz 
W. Andrzejewski oraz z 
Sierzchów ks. M. Wysocki, 
sekretarz gminy Sylwester 

Spotkanie 
wigilijne w Cielądzu

Cielądz

Już po raz 18-sty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu zorganizo-
wał spotkanie wigilijne osób samotnych z terenu gminy. 

Krawczyk, prezes Związku  
Emerytów i Rencistów Sta-
nisław Zak, dyrektor PCPR 
w Rawie Maz. Halina Bart-
kowicz-Błażejewska oraz 
lekarz rodzinny T. Musiał.

Wójt  gminy Paweł Kró-
lak i kierownik GOPS-u 
Aldona Trzcińska wręczy-
li wszystkim uczestnikom 
spotkania ,,Anioły” wyko-
nane przez podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Rawie Maz.

Upominki te mają ni-
czym Anioły Stróże oto-
czyć opieką podopiecznych 
GOPSu.

Uroczystość uświetniła 
część artystyczna w wyko-
naniu uczniów Szkoły Pod-

REKLAMA

REKLAMA

składają

Barbara i Jerzy Glicner

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i 

sukcesów w nadchodzącym roku 

Przewodniczący Rady Gminy 

Cielądz

Bogumił Grabowski

Wójt Gminy 

Cielądz

Paweł Królak

   Niech ten szczególny czas 

 Świąt Bożego Narodzenia będzie 

        dla Was okazją do spędzenia miłych chwil,

      w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości 

     i wzajemnej życzliwości a Nowy 2013 Rok, 

    by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei. 

REKLAMA

stawowej w Sierzchowach. 
Wystąpił również zespół 
muzyczny ,,Cymbarka”.

Uczestnicy spotkania 
wigilijnego gorąco podzię-
kowali za tę przepiękną 
uroczystość oraz serdeczne 
życzenia. Ze wzruszeniem 
żegnali się słowami ,,do zo-
baczenia za rok”.
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O tym, jak ważną kwe-
stią jest równe traktowanie 
oraz niedyskryminacja, 
rozmawialiśmy z  Agniesz-
ką Kozłowską-Rajewicz, 
Pełnomocnikiem Rządu do 
spraw Równego Traktowa-
nia.

Jest Pani Pełnomoc-
nikiem Rządu do spraw 
Równego Traktowania. 
Co dokładnie kryje się 
pod tym określeniem?

Często jestem postrze-
gana jako osoba, która 
zajmuje się równością płci 
i walką o równy status ko-
biet i mężczyzn. Faktycz-
nie, w dość krótkiej historii 
pełnomocników polskich, 
istniało stanowisko peł-
nomocnika ds. równego 
statusu kobiet i mężczyzn. 
Dopiero od niedawna, wraz 
z przejęciem sterów przez 
PO, urząd pełnomocnika 
został przywrócony (w la-
tach 2005-2008 urząd ten 
był zlikwidowany) i jedno-
cześnie rozszerzony zakres 
jego działania na wszystkie 
przesłanki dyskryminacji. 
Jeśli chodzi o sam status 
Pełnomocnika Rządu ds. 
Równego Traktowania, 
to obecnie jest nim sekre-
tarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 
Jestem więc jednocześnie 
posłanką i ministrem, czy-
li władzą ustawodawczą 
i wykonawczą. Istnienie 
stanowiska pełnomocnika 
w KPRM, czyli w samym 
„sercu rządu”, stanowi do-
bry punkt wyjścia do roz-
mów z ministrami. Zgod-
nie z ustawą, pełnomocnik 
rządu koordynuje politykę 
równościową, która jest 
polityką horyzontalną, tzn. 
ma przenikać i przenika 
przez wszystkie resorty, 
wszystkie ministerstwa i 
wszystkie polityki.

W jaki sposób rząd 
traktuje politykę równo-
ściową?

Premier rządu jest bar-
dzo zaangażowany w tę 
problematykę, odbył wiele 
spotkań m.in. z kobietami 
i wielokrotnie wypowiadał 
się w kwestiach równościo-

wych. Premier jest jedną 
z najbardziej aktywnych 
publicznych osób w Pol-
sce, które walczą ze zja-
wiskiem przemocy wobec 
kobiet. Odczuwam jego 
duże wsparcie, jeśli chodzi 
właśnie o politykę rów-
nościową, ale również w 
innych obszarach społecz-
nych gdzie dochodzi do 
przejawów dyskryminacji 
i nierównego traktowania.

Stereotypowo uważa 
się, że mężczyźni powin-
ni pracować i zarabiać na 
utrzymanie rodziny, a ko-
biety powinny zajmować 
się domem i wychowywa-
niem dzieci, a nie karierą 
zawodową. A jak przed-
stawia się kwestia szans 
kobiet na dzisiejszym 
rynku pracy?

Kobiety są jeszcze 
zbyt często w tej kwestii 
dyskryminowane. W czę-
ści społeczeństwa istnieje 
głębokie przeświadcze-
nie, że kobiety mniej niż 
mężczyźni nadają się na 
liderów czy szefów. Znaj-
duje to odzwierciedlenie w 
statystykach. 38% kobiet 
w Polsce to pracodawcy, 
35% prowadzi działalność 
gospodarczą, a 60% absol-
wentów szkół wyższych 
to kobiety. Do średniego 
szczebla zarządzania ko-
biety awansują na równi z 
mężczyznami, a różnice w 
zarobkach są niewielkie. 

Natomiast na wyższych 
szczeblach awansu, już ta 
dysproporcja się powięk-
sza i tylko 3% najwyższych 
stanowisk zajmują kobiety. 
Nie znajduje to uzasad-
nienia w przygotowaniu, 
wykształceniu oraz do-
świadczeniu kobiet. Propo-
nowane są różnego rodzaju 
rozwiązania, które równo-
ważą szanse kobiet i męż-
czyzn w życiu politycz-
nym, jak i biznesowym. 
Takimi rozwiązaniami są 
kwoty czyli sztywny pro-
centowy udział kobiet np. 
na listach wyborczych.

A jak wygląda polska 
tolerancyjność w porów-
naniu z innymi narodami 
europejskimi?

Zależy o jakim obsza-
rze mówimy. Jesteśmy 
mniej tolerancyjni, jeżeli 
chodzi o grupę LGBT (les-
bijki, geje, biseksualiści, 
transseksualiści) i pod tym 
względem plasujemy się 
na samym końcu Europy. 
Większość krajów ma już 
za sobą decyzje o związ-
kach partnerskich, nawet 
niektóre państwa zalega-
lizowały już małżeństwa 
osób nieheteroseksualnych. 
My mamy bardzo burzliwą 
debatę na temat ustawy o 
związkach partnerskich 
i raczej większość spo-
łeczeństwa uważa, że ta 
ustawa nie ma sensu. Zaś w 
niektórych obszarach, jak 
prawa kobiet, mamy duży 

Pełnomocnik dla równości
Zgodnie z Konstytucją RP wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowa-
nia przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

postęp w ostatnich latach. 
Zauważam bardzo inten-
sywny ruch społeczny ko-
biet w Polsce. W wielu spra-
wach do niedawna jeszcze 
nie mieliśmy uregulowań 
prawnych. Natomiast od 
kilku lat mamy w Kodeksie 
pracy przepisy o niedys-
kryminacji, zobowiązujące 
pracodawcę do  nieróżni-
cowania wysokości pensji 
ze względu np. na płeć. 
W tej chwili prawo to jest 
trudne do wyegzekwowa-
nia, bo brakuje sprawozdań 
na ten temat. Zrobiliśmy 
jednak pierwszy krok, za 
którym będą następne. Je-
żeli chodzi o wyrównanie 
szans kobiet i mężczyzn, to 
przy utrzymaniu obecnego 
tempa zmian, mamy szan-
sę dość szybko dorównać  
standardom europejskim. 
Natomiast pozostałe obsza-
ry nierówności są dla nas 
nadal dużym wyzwaniem.

Do jakiej grupy spo-
łecznej Polacy są najbar-
dziej uprzedzeni?

Przeprowadzone przez 
krakowski UJ badania wy-
kazały hierarchię uprze-
dzeń Polaków. Największy 
dystans społeczny czujemy 
do osób psychicznie cho-
rych, następnie do osób z 
grupy LGBT i do Romów 
jako mniejszości narodo-
wej. Były również przepro-
wadzone badania obejmu-
jące bezpośredni kontakt z 

osobami z grup dyskrymi-
nowanych. Okazało się, że 
największa zmiana uprze-
dzenia nastąpiła w przy-
padku grupy LGBT. Jeśli 
ktoś miał bezpośredni kon-
takt z osobą z tej grupy, to 
dystans do takiej osoby się 
zmniejszył. Taka prawidło-
wość jednak nie wystąpiła 
w przypadku bezpośred-
niego kontaktu z osobą 
chorą psychicznie. Dystans 
pozostawał na takim sa-
mym poziomie, niezależnie 
od tego czy był bezpośred-
ni kontakt z taką osobą czy 
też nie. Nie zawsze inte-
gracja z osobami dyskry-
minowanymi zmniejsza 
uprzedzenia do nich. Uwa-
żam, że w tej kwestii bar-
dzo ważne jest budowanie 
świadomości społecznej. 
Ważna jest także informa-
cja, która nas otacza, co 
i jak pisze się w gazetach 
czy podręcznikach szkol-
nych. Trzeba dbać o kształ-
towanie świadomości spo-
łecznej, zabiegać o to, żeby 
ludzie byli tolerancyjni. 
Nie jest to łatwe, bo czło-
wiek ma zakodowany bio-
logicznie lęk przed obcym,  
a jest nim ten, kto wygląda 
inaczej. Istotne jest to, że-
byśmy już od przedszkola 
uczyli się otwartości i tole-
rancji. Jest to ważne zada-
nie, które stoi przed szkołą, 
mediami, administracją i 

przed wszystkimi, którzy 
mają wpływ na myślenie 
ludzi. 

W jaki sposób dotych-
czasowe doświadczenia 
polityczne jako posłanki, 
pomagają Pani w pełnie-
niu funkcji pełnomocni-
ka?

Uważam, że już sama 
polityka jest taką dzie-
dziną, w której wszystkie 
życiowe doświadczenia są 
pomocne. Mam dość bo-
gaty życiorys. Pracowałam 
m.in. jako nauczycielka 
akademicka, brałam też 
czynny udział w pracach 
samorządu wielkopolskie-
go. Ponadto organizowa-
łam spotkania dla dzien-
nikarzy zagranicznych z 
polskimi specjalistami i 
robiłam wiele innych rze-
czy, które wzbogacały 
moje kompetencje społecz-
ne. Wszystkie one przydają 
mi się w obecnej pracy, a 
zwłaszcza doświadczenia 
dydaktyczne. Jestem en-
tuzjastką kobiet, równości 
kobiet i mężczyzn, ale też 
równości we wszelkich 
innych obszarach. Jestem 
również entuzjastką polity-
ki i dobrze czuję się w tym 
zawodzie. 

Rozmawiała:
Justyna Pająk

Podnieś rękę Boże dziecię, 
     błogosław Ojczyznę miłą! 
W dobrych radach, w dobrym bycie
     Wspieraj jej siłę swą siłą.

Składamy serdeczne życzenia
Zdrowych, spokojnych i ciepłych

Świąt Bożego Narodzenia.
Świąt spędzonych w rodzinnym gronie,

 wśród najbliższych.
Niech ten wyjątkowy czas pogłębi

naszą wiarę i miłość
Niech łamany przy Wigilijnym stole opłatek,
 przełamie wszystkie nasze smutki i słabości

Nowonarodzona Boża Dziecina niechaj
błogosławi nam wszystkim, obdarzając 

potrzebnymi łaskami.

Wesołych Świąt!

błogosławi nam wszystkim, obdarzając 

Robert Telus
Poseł na Sejm RP

Janusz Wojciechowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Marcin Witko
Poseł na Sejm RP
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Chleb w większości 
domów jest podstawą co-
dziennego menu. Często 
spożywamy go  zazwyczaj 
na śniadanie i kolację.  Jest 
jednym z najlepszych źró-
deł błonnika niezbędnego 
do trawienia, a także węglo-
wodanów złożonych, które 
pomagają przez dłuższy 
czas zachować wysoki po-
ziom energii i zapobiegają 
wahaniom stężenia cukru 
we krwi. Obecność witamin 
z grupy B, E, kwasu folio-
wego oraz składników mi-
neralnych takich jak wapń, 
magnez, fosfor, potas czy 
żelazo również przemawia 
na korzyść spożywania 
produktów zbożowych. Nie 
jest obojętne jakie pieczy-
wo jemy. Zazwyczaj jemy 
chleb pszenny, wielu jed-
nak specjalistów namawia 
do spożywania ciemnego 
pieczywa. Kupując pieczy-
wo warto poszukać takiego, 
które będzie nam smakowa-
ło a jednocześnie dostarczy 
naszemu organizmowi  cen-
nych składników odżyw-
czych. Wybierając pieczy-
wo najodpowiedniejsze dla 
siebie warto jednak znać 
różnice miedzy pieczywem 
razowym i pszennym. 

Pieczywo razowe bywa 
nazywane ciemnym ze 
względu na swój specy-
ficzny szarobrązowy kolor, 
który nadaje mu mieszan-
ka mąki żytniej i razowej. 
Pieczywo jasne wypiekane 

Pieczywo – które wybrać?
Chleb w większości domów jest podstawą co-
dziennego menu. Ale jakie pieczywo wybrać – ja-
sne czy ciemne. Wybierając warto znać różnice 
między jednym a drugim.

Porady

jest z mąki pszennej zawie-
rającej dużo białek gluteno-
wych, które nadają jasnemu 
pieczywu lekkość i pulch-
ność. Natomiast mąka żyt-
nia, jest mniej zasobna w 
gluten i dlatego ciemne pie-
czywo jest mniej delikatne, 
za to bardziej wilgotne i 
twardsze. Wszyst-
ko uzależnione 
jest od stopnia 
p r zem ia ł u 

ziarna. Przy produkcji bia-
łego pieczywa część skład-
ników odżywczych, które 
znajdują się tuż pod łuską 
oraz w zarodku i tarczce 
ziarna zostają odrzucone, 
natomiast przy wytwarza-
niu pieczywa ciemnego 
wszystkie ważne składniki 
pozostają nietknięte. Do-
datkowym atutem produk-
tów pełnoziarnistych jest 
ich rola w poprawie stanu 
naczyń krwionośnych, ko-

rzystny wpływ na układ 
pokarmowy oraz funkcjo-
nowanie mózgu i układu 
nerwowego.

Rzadko jednak zdarza 
się, że pieczywo przygoto-
wywane jest tylko z jedne-
go rodzaju mąki. Prawie do 
każdego pszennego chleba 
dodaje się niewiel-
kie ilości 

mąki żytniej, a do żytnie-
go pszennej. Dzięki temu 
pieczywo ma lepszy smak 
i jakość oraz większą war-
tość odżywczą, gdyż żyto 
zawiera mangan i cynk, na-
tomiast pszenica obfituje w 
witaminy  z grypy B i ma-
gnez. Dużą popularnością 
cieszą się też wypieki z do-
datkiem pestek słonecznika 
i dyni, siemienia lnianego, 
sezamu i orzechów. Tak 
wzbogacone pieczywo jest 

Niech Wigilijny wieczór i Święta Bożego 
Narodzenia upłyną Wam w szczęściu i radości

a Nowy 2013 Rok przyniesie pomyślność, 
powodzenie i Boże Błogosławieństwo

Wszystkim Klientom i współpracownikom 
składamy

najserdeczniejsze życzenia

Ewa i Paweł 
Szymańscy

O WTCINRAKEIP                                              

CUKIERNICTW
O

ZYMAŃSCS Y
Spółka Jawna

Paweł Szymański,
Ewa Szymańska

97-200 Tomaszów Mazowiecki,
Zawada 403, tel. 44 725 95 15, fax 724 95 90 

CINRAKEI
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jest z mąki pszennej zawie
rającej dużo białek gluteno-
wych, które nadają jasnemu 
pieczywu lekkość i pulch-
ność. Natomiast mąka żyt-
nia, jest mniej zasobna w 
gluten i dlatego ciemne pie-
czywo jest mniej delikatne, 
za to bardziej wilgotne i 
twardsze. Wszyst-
ko uzależnione 
jest od stopnia 
p r zem ia ł u 

się, że pieczywo przygoto-
wywane jest tylko z jedne-
go rodzaju mąki. Prawie do 
każdego pszennego chleba 
dodaje się niewiel-
kie ilości 

nie tylko smaczniejsze, ale 
i bardziej zasobne w mikro-
elementy oraz nienasycone 
kwasy tłuszczowe. 

Mimo że pieczywo razo-
we jest bardziej zasobne w 
składniki odżywcze, to nie 
każdy jednak powinien je 

spoży-
wać. Ciem-
nego pie-

czywa powinny 
unikać osoby cier-

piące na choroby układu 
pokarmowego, które mają 
zaleconą dietę lekkostraw-
ną. Chleba i bułek z pełne-
go przemiału nie powinny 

też jeść osoby skarżące się 
na niestrawność czy zgagę, 
a także osoby po zabiegach 
operacyjnych. Dla nich naj-
lepsze będzie pieczywo z 
mąki kukurydzianej lub 
pszennej. 

W dzisiejszych czasach 
przeciętny Polak zjada kil-
kadziesiąt kilogramów pie-
czywa rocznie. Przyczyniły 
się do tego głownie hiper-
markety, ale także piekarze, 

którzy produkując swoje 
wyroby na potęgę, 

nieco odbiegają 
od prawidłowego 
sposobu wypieku 
pieczywa. Praw-
dziwy chleb, jak 

wynika z definicji, 
powinien być żytni, 

na zakwasie, 
p ow s t a -

ł y m 

n a 
skutek kilku-

dniowej fermentacji mąki 
bez żadnej chemii w środku. 
Dzięki zakwasowi produkt 
ma lekko kwaśny smak i 
dużo mniej soli, której nie-
stety sporo w „oszukanych” 
bułkach czy chlebach. Do 
produkcji najczęściej do-
stępnego i masowo produko-
wanego pieczywa wystarczy 
jedynie mąka pszenna, su-

che drożdże i dodatek che-
mii w postaci polepszaczy 
czyli spulchniaczy, sztucz-
nych kwasów, (które powo-
dują szybszą fermentację) 
konserwantów, środków 
zapobiegających pleśni, czy 
nawet karmelu w celu uzy-
skania ciemnego koloru wy-
pieku. Często bułeczki czy 
rogale tworzy się poprzez 
wypiekanie już gotowej, za-
mrożonej masy wytwarza-
nej przemysłowo. Takie pie-
czywo często smakuje jak 
wata, jest trudne w przecho-
wywaniu, szybko pleśnieje, 
a co gorsze jest niezdrowe i 
negatywnie wpływa na na-
sze zdrowie i samopoczucie.

Wybierając pieczywo 
powinniśmy uważnie czy-
tać etykiety i kupować 
produkty, w których skła-
dzie jest tylko mąka, na-
turalny zakwas, woda i sól 
bez żadnego chemicznego 
składnika. Chleb paczko-
wany w folię o przedłu-
żonym terminie przydat-
ności do spożycia nie jest 
do końca przekonywujący, 
ponieważ może zawierać 
konserwanty. Warto rów-
nież pomyśleć o samo-
dzielnym wypieku chleba, 
które staje się coraz bar-
dziej popularne. Wiemy 
wtedy z czego naprawdę 
nasz chleb jest upieczony 
i możemy jeść go bez żad-
nych obaw.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom
i Przyjaciołom serdeczne życzenia,

dużo sukcesów, radości, uśmiechów.

Właściciele
oraz

pracownicy
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Warto przeczytać

  1. Wytrącony z równowagi   Jeremy Clarkson

  2. Żelazne trumny    Herbert A. Werner

  3. Kuchenne rewolucje Przepisy Magdy Gessler

  4. Pierwsze damy II Rzeczpospolitej Kamil Janicki

  5. Zakopane odkopane   Pascal

  6. Karawana literatury   Waldemar Łysiak

  7. 14:57 do Czyty Reportaże z Rosji Igor T. Miecik

  8. Last minute 24 h chrześcijaństwa na świecie Szymon  Hołownia

  9. 143 przysmaki Siostry Anastazji Anastazja Pustelnik 

10. Kiełbasa i sznurek   Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek

Księgarnia               poleca:              

Warto zobaczyć

Fascynująca histo-
ria wyjątkowej podróży, 
która pochłania bez resz-
ty i popycha czytelnika 
na bezdroża na styku 
Europy i Azji. Książka 
Karweckich „Terenówką 
przez ćwierć świata. Iran 
- Azerbejdżan - Gruzja” 
to lektura obowiązkowa 
zarówno  dla podróżni-
ków lubiących oryginal-
ne wyprawy, jak i mi-
łośników podróży 4x4. 
Krzysztof Dąbrowski, re-
daktor naczelny portalu 
Kaukaz

 
Obszerne fragmenty 
książki publikowane na 
portalach Kaukaz, Rosja.
pl i innych były inspira-
cją i nietypowym prze-
wodnikiem dla tysięcy 
podróżników chcących 
poczuć dotyk Wschodu. 
Kiedy Karweccy pierw-
szy raz odwiedzali Gru-
zję w 2007 roku, kraj ten, 
a zwłaszcza Swanetia, 
był terra incognita, miał 
opinię kraju bezprawia i 
chaosu z powodu wojny 
domowej. Relacje z ko-
lejnych podróży Karwec-
kich przyczyniły się do 
zmiany tego wizerunku 
i spowodowały większe 
zainteresowanie tym re-
jonem świata.

 EWA I PIOTR KAR-
WECCY

Małżeństwo z 25-let-
nim stażem. Od wie-
lu lat w nieustannych 
podróżach po świecie. 
Zawsze tylko we dwo-
je, własnym autem. 
Syria, Jordania, Armenia, 
Azerbejdżan, Iran, Gru- 

zja, polarna Rosja nie-
mal po Workutę, Ukraina 
i Turcja zjeżdżona wzdłuż 
i wszerz, łącznie z Kur-
dystanem. Cała Skandy-
nawia, w tym także Nord 
kapp za kołem polarnym, 
a przede wszystkim fa-
scynująca Białoruś, od-
wiedzana kilka razy w 
roku... To tylko część sa-
mochodowych przygód 
małżeństwa Karweckich.

 EWA – nauczyciel-
ka, zakochana w swoich 
małych podopiecznych. 
W podróżach doskonały 
logistyk, pilot, psycholog 
i sanitariuszka w razie 
potrzeby. Nikt tak dobrze 
jak ona nie spakuje baga-
ży i nie zadba o apteczkę. 
Wyprawowy fotograf ro-
biący znakomitą doku-

„Terenówką 
przez ćwierć świata”
 W czwartek, 27 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej 
Rawskiej odbędzie się spotkanie autorskie. Gościem tego spotkania będzie 
Piotr Karwecki, autor książki „Terenówką przez ćwierć świata. Iran - Azerbej-
dżan - Gruzja”. Początek spotkanie o godz. 17.30. Wstęp wolny. 
Książkę można już nabyć w Księgarni WAM w Rawie Mazowieckiej ul. Wy-
szyńskiego 5A.

mentację.
 PIOTR – rocznik 

1966, przedsiębiorca, 
podróżnik i „skryba” z 
upodobania. Obok fa-
scynacji podróżami, po-
znawania innych kultur i 
religii, zakochany w hi-
sto rii Kresów, a zwłasz-
cza Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Publikuje 
reportaże w magazynie 
„Wyprawy 4x4”, a ostat-
nio również na portalu 
teologiapolityczna.pl. Od 
wielu lat samodzielnie z 
żoną prowadzi badania 
na Litwie, Białorusi i w 
Rosji – w archiwach i w 
terenie, których celem 
jest ocalenie na Wscho-
dzie śladów polskości i 
pamięci o niej.

"Bogowie ulicy" to 
realistyczny i mocny 
film autora "Szyb-
kich i wściekłych" 
oraz "Dnia próby". 
Taylor i Zavala - dwaj 
młodzi policjanci, pa-
trolują niespokojne 
ulice południowego 
Los Angeles. 

Trwa tutaj nieustają-
ca wojna, każdy dzień 
może być ich ostatnim. 
Gangi nie znają litości, 
więc odpowiedź policji 
musi być równie twar-
da. Taylor i Zavala pod-
czas rutynowego patrolu 
wpadają na trop maka-
brycznej zbrodni. Stoi 
za nią potężny gang nar-
kotykowy, który wydaje 
na policjantów wyrok 
śmierci. 

„Bogowie ulicy” 

Piąta pora roku”, czyli z 
pozoru wszystko ich dzieli 
– pochodzą z odmiennych 
środowisk, wyznają inne 
wartości, różni ich nawet 
doświadczenie życiowe. Wi-
tek (Marian Dziędziel) to 
owdowiały kierowca, który 
przejechał w życiu tysiące 
kilometrów, ale nie ujrzał 
jeszcze nic poza rodzinnym 
Śląskiem. Barbara (Ewa 
Wiśniewska), nauczycielka 
muzyki, nie może pozbierać 
się po utracie bliskiej osoby 

„Piąta pora roku”
– znanego malarza, z któ-
rym spędziła najpiękniejsze 
lata swojego życia. Pragnąc 
spełnić ostatnie życzenie 
partnera i rozsypać jego pro-
chy nad morzem, w miejscu 
ich pierwszego spotkania, 
kobieta zwraca się o pomoc 
do Witka. W trakcie obfitu-
jącej w zaskakujące odkry-
cia podróży na drugi koniec 
Polski, dwie zagubione du-
sze połączy przyjaźń, która 
pozwoli przezwyciężyć naj-
głębsze różnice.
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         Czas przygotowywania: 90 min 

         Danie dla: 6-8 osób 

Potrzebne składniki:

Porady

Gotuj z nami
Makowiec z kremem

¿


W

REKLAMA

IDZIE ZIMA! Pamiętaj o wymianie opon!

Sposób przygotowania:
Ze składników zagnieść kruche ciasto. Masę makową wymieszać z 

żółtkiem i ubitą pianą z białka. Rozwałkowane ciasto wyłożyć na bla-
chę o wymiarach 24cm x 35 cm. Na ciasto wyłożyć przygotowaną masę 
makową. Piec w temperaturze 180 stopni około 45 minut. 2 ½ szklanki 
mleka zagotować z cukrami i margaryną. W pozostałym mleku roz-
puścić z mąki. Wlać do mleka i gotować do zgęstnienia. Gorącą masę 
kremową wyłożyć na upieczone ciasto. Dowolnie udekorować.    

Noworoczne postanowienia 
dla wielu z nas są okazją do po-
prawy własnego samopoczucia. 
Snując plany na nowy rok próbu-
jemy zmienić „coś” co nam prze-
szkadza, co wywołuje nasze nie-
zadowolenie i frustrację. Już na 
samą myśl o zmianie czujemy się 
lepiej. Najczęściej nasze posta-
nowienia dotyczą „czegoś”, co 
warto byłoby zrobić np. zacząć 
dbać o siebie, być lepiej zorga-
nizowanym. Zazwyczaj są to 
rzeczy pożyteczne ale trudne do 
zrobienia. Wiele z nich wymaga 
bowiem od nas codziennego wy-
siłku, a my jednak często liczy-
my na to, że to wszystko jakoś 
zrobi się samo. Planując trzeba z 
głową podejść do swoich obiet-
nic. Sam entuzjazm wynikający 
z nadziei na zmianę zbyt wiele 

Noworoczne
postanowienia
Początek roku to czas, który często traktujemy jako początek czegoś nowego. Lubimy wtedy 
obiecywać sobie wiele rzeczy, zaczynać od nowa, zapominając równocześnie o przeszłych 
niepowodzeniach. Większość naszych noworocznych postanowień jednak spala na panewce.

nam nie da. Planując warto jest 
poświecić trochę czasu na sfor-
mułowanie jasnego celu. Oprócz 
skonkretyzowania naszego celu 
musimy ustalić sposób, w jaki do 
tego celu będziemy dążyć. Nie 
wystarczy powiedzieć „chcę być 
zdrowsza”, trzeba dodać „dlate-
go trzy razy w tygodniu chodzę 
na basen”. Najtrudniej jest zmie-
niać nawyki, do nich bowiem je-
steśmy szczególnie przywiązani. 
Najlepiej sprawdza się metoda 
małych kroczków. Postanawia-
jąc np. wstawać wcześniej, nie 
rzucajmy się na głęboką wodę i 
nie zmuszajmy do wstawania 2 
godziny wcześniej niż zwykle. 
Lepiej codziennie nastawić bu-
dzik 5 minut wcześniej niż po-
przednio. Wtedy jeszcze przed 
upływem miesiąca osiągniemy 

swój cel. Łatwiej wówczas speł-
nić swoje postanowienie bez 
większego wysiłku. Dzięki ma-
łym kroczkom możemy na bie-
żąco weryfikować efekty. Mamy 
wtedy poczucie, że coś zmienia-
my, że dane sobie słowo może 
być dotrzymane. Czujemy wtedy 
zadowolenie i chęć do dalsze-
go działania.  Robiąc obietnice 
na nowy rok zdecydujmy czy 
są to tylko nasze marzenia czy 
postanowienia. Bo kiedy robi-
my listę pseudo postanowień, 
które są w rzeczywistości tylko 
marzeniami, to lepiej od razu 
zrezygnować niż później robiąc 
podsumowanie minionego roku 
stwierdzić , że nie możemy nic 
zmienić i tkwimy ciągle w tym 
samym punkcie.

Ciasto:
► 3 żółtka
► 2¼ 
szklanki mąki pszennej
► ¾ kostki margaryny
► ¾ szklanki cukru
► 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia

Masa makowa:
► 1 puszka (900g) masy 

makowej
► 1 jajko

Krem:
► 3 szklanki mleka
► 1 kostka margaryny
► 1 cukier wanilinowy
► 3 łyżki cukru
► 2 łyżki mąki pszennej
► 2 łyżki 
mąki ziemniaczanej

Niewiele rzeczy rujnuje nasze 
zdrowie tak jak brak ruchu.  Wy-
siłek fizyczny poprawia sprawność 
naszego organizmu. Ćwiczenia fi-
zyczne nie tylko zmniejszają ryzy-
ko chorób serca i narządów ruchu 
ale też redukują stresy i relaksują.  
Dobrą formą aktywności fizycz-
nej jest jazda na nartach. Nie ma 
nic przyjemniejszego od ruchu na 
świeżym powietrzu. To świetny 
sposób na poprawę kondycji.

Przed wyprawą na narty warto 
zadbać o to, aby przyjemności z jaz-
dy nie zepsuła kontuzja. Przygoto-
wania do jazdy najlepiej rozpocząć 
kilka tygodni przez wyjazdem w 
góry. Poprawa sprawności pomo-
że nam uniknąć wielu urazów ale 
także nabyć płynności ruchów i w 
pełni cieszyć się z jazdy. Przed wy-
jazdem należy wzmocnić ogólną 
odporność organizmu, wzmocnić 
mięśnie i stawy. Zanim zacznie-
my ćwiczyć lub zjeżdżać na nar-
tach warto zrobić małą rozgrzew-
kę. Wystarczy kilkanaście minut 
truchtu, skłonów czy przysiadów. 
Gdy już zaczniemy robić ćwicze-
nia, każde z nich należy wykony-

Pora na narty
Zimowe wyjazdy i czas białego szaleństwa przed nami. Świetną propozycją na aktywne spę-
dzenie czasu zimą jest jazda na nartach. Trzeba jednak pamiętać, że aby  w pełni cieszyć się 
z zimowego wyjazdu bardzo ważna jest nasza kondycja.

wać od kilku do kilkunastu razy. 
Dobrym ćwiczeniem jest jazda na 
rowerze, nawet tym stacjonarnym.  
Uruchamiamy wówczas mięśnie,  
które najbardziej pracują podczas 
jazdy na nartach. Ćwicząc należy 
oddychać spokojnie i rytmicznie 
nie wstrzymując oddechu. Po 
treningu warto wykonać ćwiczenia 
rozciągające. Polegają one na roz-
ciąganiu mięśni przez  około 30 
sekund.  Takie rozciąganie zapo-
biegnie bólom mięśniowym. Na 
kilka dni przed wyjazdem na nar-
ty lepiej zaprzestać intensywnego 
treningu a więcej czasu przezna-
czyć na ćwiczenia rozciągające. 
Regularnie wykonywane ćwicze-
nia nie tylko poprawią naszą kon-
dycję i zmniejszą ryzyko urazu, ale 
pozwolą uniknąć przeciążeń kolan 
i kręgosłupa podczas zimowego 
wypoczynku. 

Kiedy już wyruszymy na stok 
to w początkowym okresie nauki 
lepiej jest korzystać z rad instruk-
tora niż przyjaciół czy rodziny. In-
struktor lepiej zademonstruje i wy-
tłumaczy każdy ruch oraz wyłapie 
i poprawi nasze błędy. Korzystając 

z rad instruktora nie utrwalamy 
błędów, które z czasem mogą się 
kumulować lecz utrwalamy po-
prawne nawyki. Jeśli już jesteśmy 
wprawionymi narciarzami, nie 
możemy zapomnieć o względach 
bezpieczeństwa, nie jesteśmy prze-
cież sami na stoku. Zanim ruszy-
my w dół warto spojrzeć z górę sto-
ku. Również narciarz, który jedzie 
przed nami ma pierwszeństwo. 
Wyprzedzać można z każdej stro-
ny, ale w bezpiecznej odległości. 
W trakcie jazdy nie możemy za-
trzymywać się w miejscach, w któ-
rych widoczność jest ograniczona, 
na przykład na zakrętach.  

Zimowe wyjazdy ciągle przed 
nami. Nawet kilka dni narciarskie-
go szaleństwa to wyzwanie dla na-
szego ciała. Dlatego odpowiednie 
przygotowanie fizyczne to jedyny 
sposób, aby uniknąć naciągnięć 
mięśni a nawet bardziej bolesnych 
urazów. Zima niedawno się zaczę-
ła, więc mamy jeszcze dużo czasu 
na korzystanie z uroków jazdy na 
nartach. Jednak przygotowania za-
cząć już najwyższy czas.
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Gotuj z nami

Runda 1 - Design nad-
wozia

Skoda Yeti to samochód 
masywny, sprawiający wręcz 
wrażenie ciężkiego. Design 
nigdy nie był największym 
autem auta. Nawet w mo-
mencie debiutu SUV Sko-
dy nie prezentował się zbyt 
efektownie na tle konkuren-

cji. Niestety widząc Yeti nie 
jesteśmy w stanie poprawnie 
stwierdzić, czy jest to najtań-
sza wersja za 65 tys., czy też 
(jak w opisywanym przy-
padku) dwukrotnie droższa. 
Hyundai ix35 został stwo-
rzony według nowoczesnej 
koncepcji stylistycznej. Jego 
nadwozie jest nie tylko efek-
towne, ale i aerodynamiczne. 
Przy Skodzie wygląda jak 
auto o 10 lat młodsze. Opły-
wowe nadwozie to nie tylko 
plus stylistyczny. Zaletą jest 
też znaczna redukcja szu-
mu powietrza podczas jaz-
dy. Karoseria jest też mniej 
podatna na zabrudzenia niż 
,,prostokątne” nadwozie 
Yeti. Runda dla Hyundaia.

Runda 2 - Wnętrze: 
kokpit

W tym starciu oba samo-
chody mają do zaprezento-
wania inne zalety. Hyundai 
imponuje nowoczesną, dy-
namiczną stylistyką kokpi-
tu, dużo bardziej stonowana 
Yeti przewyższa za to opo-
nenta jakością wykonania. 
Wadą ix35 są głównie słabe 
plastiki - częsty problem aut 
azjatyckich. Deprymować 

Porównanie popularnych SUVów: 

Skoda Yeti vs. Hyundai ix35 w 10 rundach

może także dość kiczowaty, 
niebieski kolor podświetlenia 
deski rozdzielczej. Ten ele-
ment prosi się o lifting. Sko-
da też ma swoje za uszami 
- wnętrze jest ciemnoszare i 
smutne. Intuicyjność obsługi 
mediów w obu samochodach 
stoi na podobnym, przyzwo-
itym poziomie. Remis

Runda 3 - Wnętrze: 
przestrzeń, ergonomia

Wymiary zewnętrze Hy-
undaia ix35 wskazują, że jest 
autem dłuższym i szerszym, 
nieco wyższa Skoda Yeti 
gwarantuje jednak więcej 
miejsca w środku. Dzięki 
klasycznej sylwetce wygo-
spodarowano więcej miej-
sca dla kierowcy i pasażera. 
Z tyłu oba auta nie grzeszą 
pojemnością. Ci, którzy spo-
dziewają się po SUVie du-
żego bagażnika także mogą 
się srogo zawieść. Więcej 
ładunku zmieścimy w Hy-
undaiu. Chyba że złożymy 
tylne fotele - wówczas bar-
dziej pojemnym autem staje 
się Yeti. Kolejne wyrównane 
starcie - remis.

Runda 4 - Widoczność
Po problemach na po-

czątku starcia Yeti przejmu-
je inicjatywę w walce. Bije 
ix35 w kwestii widoczności. 
Efektowne i aerodynamicz-
ne nadwozie Hyundaia to 
pewien kompromis, niestety 
związany z zastosowaniem 
bardzo małych szyb. Nawet 
szyba przednia nie zapew-

Jedyny SUV w ofercie Skody - Yeti nie podbija rynku w takim stopniu jak inne 
modele czeskiej marki. Wśród klientów indywidualnych większą popularno-
ścią cieszą się SUVy koreańskie - Hyundai ix35 i siostrzana Kia Sportage. 
Walka o prymat w popularnym ostatnio segmencie trwa. Prezentujemy moc-
ne i słabe strony niemieckiej i koreańskiej technologii. W dziesięciorundowej, 
zaciętej walce...

nia optymalnej widoczno-
ści, nie mówiąc już o tylnej. 
Na szczęście by pomóc kie-
rowcy zastosowano duże 
lusterka boczne. Cóż z tego, 
masywne nadwozie Yeti z 
wielkimi szybami pozwala 
manewrować tym autem w 
każdej sytuacji. Punkty dla 
Skody.

Runda 5 - Zawieszenie
Hyundai ix35 jako auto 

o minimalnie szerszym roz-
stawie osi oraz kół sprawia 
wrażenie bardziej komfor-
towego podczas jazdy na 
nierównościach. Nie jest tak 
w rzeczywistości. Oba auta 
dobrze radzą sobie na typo-
wych polskich drogach, choć 
jednocześnie (nawet w wersji 
4x4) nie nadają się na tere-
nowe przeprawy. W obu sa-
mochodach zastosowano ko-
lumny McPhersona z przodu 
i zawieszenie wielowahaczo-
we z tyłu. Łatwo zauważyć 
jednak różnicę - zawieszenie 
Skody zostało zestrojone le-
piej. Yeti w natarciu.

Runda 6 - silnik
Testowane egzemplarze 

wyposażone były w silniki, 
których nie można ze sobą 
porównać. Yeti to najmoc-
niejsza dostępna w Polsce 
wersja benzynowa 1.8 TSI 
160 KM. Ix35 to najsłabszy 
w ofercie diesel 1.7 CRDI 
115 KM. Z doświadczeń z 
poprzednich testów mogę 
porównać jednostkę 1.7 
CRDI do najrozsądniejsze-
go diesla w ofercie Skody 

- 2.0 TDI 110 KM, a ben-
zynową 1.8 TSI spod maski 
Yeti do wolnossącego 2.0 
MPI 163 KM Hyundaia. 
Oba słabe diesle to bardzo 
rozsądne konstrukcje, któ-
re nie powinny generować 
dużych problemów podczas 
eksploatacji. W przypadku 
jednostek benzynowych wy-
brałbym 2.0 MPI Hyundaia. 
Z rozsądku - turbodołado-
wany silnik Skody powyżej 
pewnej prędkości pochłania 
paliwo jak smok, jest też po-
datny na usterki. Klasycznej 
konstrukcji Hyundaia też nie 
można nazwać ekonomicz-
ną, ale przysporzy na pewno 
mniej zmartwień podczas 
eksploatacji. Frajda z jazdy 
to nie wszystko, dlatego su-
biektywnie przyznaję w tej 
rundzie punkty ix35.

Runda 7 - warianty i 
wersje

Atutem Yeti jest mnogość 
wersji silnikowych. Klient 
może wybierać spośród kil-
ku turbodoładowanych jed-
nostek benzynowych oraz 
wysokoprężnych. Hyundai, 
jako producent spoza konty-
nentu ma problem z wysta-
wianiem tak bogatej oferty. 
Mimo to w przypadku ix35 
wybór nie jest mocno ograni-
czony - dwa silniki benzyno-
we (bez turbo) i dwa diesle, w 
tym jeden w dwóch wersjach 
mocy. Oba auta można kupić 
z napędem na wszystkie koła 
i z automatyczną skrzynią 
biegów. Oferta Skody jest 
jednak bogatsza a automat 
nowocześniejszy. Runda dla 
Yeti.

Runda 8 - napęd 4x4
Oba samochody wystę-

pują w wersji 4x4. W obu 
przypadkach napęd na tylną 
oś jest dołączany automa-
tycznie, gdy komputer wy-
kryje poślizg kół napędo-
wych. Nie jest to więc pełne, 
czy jak mówią niektórzy, 
,,prawdziwe” 4x4. Przyda się 
co najwyżej na zaśnieżonym 
asfalcie. Nieciekawa runda - 
remis.

Runda 9 - cena 
W tym starciu oglądamy 

pierwszy w całej walce knock 
down. Yeti pada na ring i jest 
długo liczona. Udaje jej się 

w końcu wspiąć po linach ze 
względu na to, że jej cena ba-
zowa jest minimalnie niższa 
niż cena ix35. Ale to tylko 
pozory. Najtańsza Yeti kosz-
tuje 65 950 zł - mniej o 150 
zł niż ix35, ale jest od niego 
o wiele gorzej wyposażona. 
Im wyżej spoglądamy w 
cennik tym przewaga Hyun-
daia jest większa. Diesla ku-
pimy za ponad 3 tys. zł mniej 
(+ bogatsze wyposażenie). 
Testowany egzemplarz Yeti 
z uwzględnieniem wyposa-
żenia dodatkowego takiego 
jak panoramiczne okno da-
chowe, pakiet na bezdroża, 
czy nawigacja GPS kosztuje 
116 250  zł. Wersję 1.8 TSI 
4x4 można kupić od 86 500 
zł. Testowany ix35 - diesel 
1.7 CRDi w niemal najbo-
gatszej wersji Style z dopła-
tą za kluczyk zbliżeniowy, 
kosztuje niespełna 90 000 zł. 

Punkty - Hyundai.

Runda 10 - suma atutów 
Oba konkurencyjne 

SUVy to mocni zawodnicy, 
którym nie wolno odmówić 
ewidentnych atutów. Sędzia-
mi tego wyrównanego star-
cia okażą się klienci. Wyżej 
na listach sprzedaży wśród 
klientów indywidualnych 
znajduje się Hyundai. Nie 
oznacza to jednak wprost 
jego przewagi - Polacy zwra-
cają uwagę na niższą cenę. 
Nikt nie lubi porównań bez 
rozstrzygnięcia, dlatego 
szczerze napisać muszę, że 
gdybym był jednym z sę-
dziów punktujących tę wal-
kę, przyznałbym minimalne 
zwycięstwo ix35. A jaki jest 
Wasz typ?

Witold Hańczka

Pięknych i radosnych nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
Abyście znaleźli dużo prezentów pod  choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,
A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.
 co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Pięknych i radosnych nadchodzących 

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

REKLAMA
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Tomaszów Mazowiecki

Piotrków Trybunalski

Skierniewice

Bełchatów

W

W

Odzyskała 
skradziony rower
W Zelowie 26-latek napadł na kobietę i ukradł jej rower. Ale dzięki szybkiej 
reakcji, kobieta odzyskała swój jednoślad.

Zdarzenie to miało miej-
sce 12 grudnia 2012 r. w Ze-
lowie na ulicy Poznańskiej. 
Jadącą rowerem 29-latkę 
zatrzymał młody mężczy-
zna, który wyrwał jej ro-
wer i odjechał. Na szczę-
ście pokrzywdzona szybko 
zareagowała i po chwili 
pościgu dogoniła ucieki-
niera przytrzymując rower 
za bagażnik i odbierając w 
ten sposób swoją własność. 
Spłoszony złodziej uciekł, 
kobieta zaś powiadomiła 
Policję. Stróże prawa po 
przeszukaniu najbliższej 
okolicy, zauważyli mężczy-
znę odpowiadającego ryso-
pisowi sprawcy. Okazał się 
nim 26-letni mieszkaniec 

powiatu bełchatowskiego. 
Mężczyzna został zatrzyma-
ny. W radiowozie 26-latek 
niespodziewanie rzucił się 
na jednego z policjantów i 
zaczął go szarpać. Policjanci 
szybko go obezwładnili.

Mężczyzna usłyszał za-
rzuty usiłowania rozboju 
oraz naruszenia nietykalno-
ści funkcjonariusza policji. 
Grozi mu kara do 12 lat po-
zbawienia wolności. 

Nietypowe zdarzenie 
miało miejsce 15 grudnia 
2012 r. o godzinie 17:00 na 
drodze wojewódzkiej nr 
716 w miejscowości Nowe 
Chrusty. Kierujący merce-
desem 32-letni mieszkaniec 
powiatu tomaszowskiego 
na łuku drogi potrącił prze-
chodzącego przez jezdnię 

Raczkujący 
35 latek potrącony
Kierujący samochodem potrącił mężczyznę, który przechodził przez jezdnię 
„na czworaka”.

35-letniego mieszkańca te-
goż powiatu. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń, pieszy 
przechodził przez jezdnię 
„na czworaka”. Kierujący 
pojazdem zobaczył go w 
ostatniej chwili. Mężczyzna 
próbował ominąć piesze-
go, lecz mimo to, doszło do 
potrącenia. Poszkodowany 

z obrażeniami ciała trafił 
do szpitala. Okazało się, że 
pieszy miał w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu. 
Kierujący pojazdem był 
trzeźwy. Sprawę prowadzą 
policjanci z komisariatu w 
Rokicinach.

15 grudnia 2012 r około 
godziny 10:20 mieszkaniec 
Skierniewic zauważył, że 
na sąsiedniej opuszczonej 
posesji, dwóch mężczyzn 
usiłuje załadować na wó-
zek metalową kuchnię 
węglową. W tym samym 
czasie podjechał właściciel 
posesji. Spłoszeni włamy-
wacze uciekli w kierunku 
pobliskiego parku. Wła-

Włamali się po starą kuchnię
Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie i próbę kradzieży 
kuchni węglowej.

ściciel posesji natychmiast 
zawiadomił Policję. Patrol 
ruchu drogowego, który był 
najbliżej miejsca zdarze-
nia, zauważył uciekinierów 
po drugiej stronie rzeki i 
wezwał patrol prewencji. 
Mundurowi po sprawdzeniu 
parku odnaleźli chowają-
cych się za drzewami męż-
czyzn. Sprawcami włama-
nia okazali się mieszkańcy 

Skierniewic w wieku 23 i 
43 lat. Ustalono, że jeden 
z mężczyzn włamał się do 
tego domu dzień wcześniej 
i w dniu kradzieży zorgani-
zował sobie pomoc kolegi 
oraz wózek do przewozu 
ciężkich przedmiotów. Za 
kradzież z włamaniem gro-
zi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 10.

Policjanci wstępnie usta-
lili, że 8- letni chłopiec wy-
biegł na jezdnię zza stojące-
go przy jej prawej krawędzi 
autobusu mercedes benz 
wprost pod nadjeżdżające-
go poloneza caro. Polonez 
jechał od strony miejscowo-
ści Srock w kierunku miej-
scowości Biskupia Wola. 

8 latek 
potrącony przez samochód
17 grudnia około godziny 13.30 w miejscowości Podolin gmina Moszczenica 
doszło do wypadku drogowego. 

25- letni kierowca- miesz-
kaniec powiatu łódzkiego- 
wschodniego był trzeźwy. 
Na skutek nie zachowania 
należytej ostrożności 8- la-
tek został potrącony przed-
nią częścią osobowego po-
loneza.

Poszkodowany z obra-
żeniami ciała został prze-

wieziony do szpitala w 
Bełchatowie gdzie pozostał 
na oddziale chirurgii dzie-
cięcej. Policjanci z grupy 
wypadkowej Komendy 
Miejskiej Policji w Piotrko-
wie Trybunalskim prowa-
dzą czynności wyjaśniające 
dokładne okoliczności zda-
rzenia.

12 grudnia 2012 r. około 
godziny 9:30 mieszkanka 
miejscowości Przanów-
ka powiadomiła Policję o 
próbie włamania do swojej 
posesji. Kobieta usłyszała 
hałas dobiegający z sąsied-
niego pokoju, a gdy poszła 
sprawdzić co się stało, za-

Brzeziny

Włamywacz zatrzymany
Policjanci po wielokilometrowym pościgu zatrzymali niedoszłego złodzieja.

uważyła uciekającego męż-
czyznę. Po przybyciu na 
miejsce, funkcjonariusze na 
podstawie pozostawionych 
na śniegu śladów, ruszyli w 
pieszy pościg za sprawcą. 
Po 12 kilometrach zauwa-
żyli opisanego przez kobietę 
podejrzewanego. Policjan-

Fot. Policja

W

ci zatrzymali mężczyznę, 
który od razu przyznał się 
do próby włamania. Jak 
się okazało był to 45-letni 
mieszkaniec Łodzi, kara-
ny wcześniej za podobne 
przestępstwa. Mężczyzna 
usłyszał zarzut usiłowania 
kradzieży z włamaniem.

.
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winniście wreszcie pomy-
śleć o sobie. Gwiazdy będą 
sprzyjać szczęściu w grach 
losowych.

Ryby 20.02 – 20.03
Przed Rybami 

dobra okazja na 
rozkręcenie intere-

su. Teraz los będzie 
wyjątkowo ci sprzyjał. Z 
łatwością załatwisz wszel-
kie formalności urzędowe. 
Możesz być skłonny do roz-
rzutności. Uważaj na to, co 
jesz. 

Baran 21.03 – 20.04
Planety zapew-

nią ci optymi-
styczne i beztro-

skie podejście do 
życia. Będzie to czas 

udanych spotkań towarzy-
skich i relaksu. Czeka cię 
miła wiadomość od dawnej 
znajomej. Rozważ jej pro-
pozycję, bo może to być dla 
ciebie wyjątkowo korzystna 
oferta.

Byk 21.04 – 20.05
Święta tuż tuż, 

więc najwyższy 
czas zabrać się za 

świąteczne porządki. Po-
myśl także o liście gości 
i prezentach. W pracy w 
miarę spokojnie. Szansa na 
dodatkowy dopływ gotów-
ki. Wkrótce ktoś z grona 
najbliższych poprosi cię o 
pomoc.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Planety dodadzą 

ci pewności siebie. 
Będziesz skłonny 

do podejmowania 
nieprzemyślanych decyzji. 
W stałych związkach nie-
wykluczone drobne niepo-
rozumienia. Uważaj na to, 
co mówisz, bo możesz ko-
goś urazić, a konsekwencje 
tego będą poważne.  

Rak  22.06 – 
22.07 

Ostatnio dużo 
pracowałeś, ale 

dzięki temu poczu-
jesz satysfakcję finansową. 
Twoje pozytywne nastawie-
nie sprawi, że sukces odnie-
siesz praktycznie w każdej 
dziedzinie życia. 

 Lew 23.07 – 23.08
Wpływ gwiazd 
sprawi, że Lwy 
będą miały huś-
tawkę nastrojów. 

Praca jednego dnia 

będzie cię nużyła, drugiego 
przyniesie ci wiele satys-
fakcji. Nie podejmuj klu-
czowych decyzji pod wpły-
wem chwili. Jest szansa na 
ciekawą znajomość.

Panna 24.08 – 23.09
Przestań narze-

kać, bo jak wiado-
mo, każdy jest ko-

walem swojego losu. 
Siedząc bezczynnie nie od-
mienisz swojej sytuacji. W 
najbliższym czasie unikaj 
pochopnych decyzji i dale-
kich podróży. 

 Waga 24.09-23.10
W Wagach roz-

budzą się cechy 
przywódcze. Bę-

dziesz chciał nie 
tylko dominować w pracy 
ale i w życiu rodzinnym. 
Staraj się łagodzić wszelkie 
napięcia, bo o kłótnie teraz 
nie trudno. 

Skorpion 24.10 – 22.11
W pierwszych 

dniach nowego 
roku poczujesz się 

trochę rozdrażnio-
ny. Nie poddawaj się jednak 
emocjom, bo może dojść do 
niepotrzebnych nieporozu-
mień z otoczeniem. 

Wróżka Amanda
 

Strzelec 23.11 – 21.12
Ogarnie cię szał 

p r z e d ś w ią t e cz -
nych zakupów. 
Będziesz miał wy-

jątkowo lekką rękę do wy-
dawania pieniędzy. Pojawi 
się szansa na podjęcie no-
wej pracy. Przyciągasz do 
siebie ludzi życzliwych i 
optymistycznych, a szczę-
ście będzie ci sprzyjać. 

Koziorożec 22.12 – 
20.01

Wykażesz się 
dużą pomysłowo-
ścią. Jednak po-

winieneś twardo 
stąpać po ziemi i konse-
kwentnie realizować swoje 
zawodowe plany. Więcej 
czasu poświęć swojej rodzi-
nie. Nie dawaj obietnic bez 
pokrycia. W finansach nie-
znaczna poprawa.

Wodnik 21.01 – 19.02
Wodniki poczu-

ją się nieco zmę-
czone. Wasze dobre 

serce i bezinteresow-
ną chęć niesienia pomocy 
innym, koledzy z pracy 
mogą wykorzystywać. Po-

Rozrywka
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SUDOKU

Humor
 

W każdą niedzielę, wychodząc z kościoła, mężczy-
zna dawał żebrakowi 10 złotych i tak to trwało kilka 

miesięcy. W październiku dał mu 5 złotych. Zdziwio-
ny żebrak pyta:

-Dlaczego tylko 5 złotych, zawsze było 10 złotych?
-No wiesz, posłałem syna na studia...

-To dlaczego na mój koszt?! 



Pani się pyta dzieci w szkole:
- Kto w waszej rodzinie jest najstarszy?
- U mnie babcia - mówi Kazio
- A u mnie prababcia i pradziadek-mówi Zuzia
- Jasiu a u Ciebie w rodzinie kto jest najstarszy? - 

pyta pani Jasia
- Pra pra pra prababcia - odpowiada
- Ale Jasiu to jest niemożliwe! - mówi pani
- Ale dla dla dla dlaczego? 

HOROSKOP

W



Rozwiązanie poprzedniego numeru:
3 9 8 5 2 1 6 7 4
2 6 7 9 3 4 5 1 8
1 4 5 7 8 6 3 2 9
9 1 2 3 4 5 7 8 6
5 8 6 1 7 2 9 4 3
4 7 3 8 6 9 1 5 2
8 3 4 6 5 7 2 9 1
7 2 1 4 9 3 8 6 5
6 5 9 2 1 8 4 3 7
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Tego wieczoru piotr-
kowska hala „Relax” zgro-
madziła wyjątkowo wielu 
kibiców piłki ręcznej. Na 
trybunach nie zabrakło 
również ważnych osobisto-
ści, m.in.: prezesa Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce An-
drzeja Kraśnickiego, byłych 
szkoleniowców (Jerzego 
Noszczaka), przedstawicie-
li władz miasta (Prezyden-
ta Miasta Piotrkowa Tryb. 
Krzysztofa Chojniaka, 

wiceprezydenta Andrzeja 
Kacperka), przewodniczą-
cego Rady Miasta Mariana 
Błaszczyńskiego i wice-
przewodniczącego Ludomi-
ra Penciny oraz piotrkow-
skich radnych.

Osiągnięcia klubu spor-
towego Piotrcovia są im-
ponujące. Dowodem na to 
jest zdobyte Mistrzostwo 
Polski w 1993 r. Piotrcovia 
poszczyć się również może 

25-lecie Piotrcovii
15 grudnia Piotrcovia świętowała 25-lecie nieprzerwanej gry piłkarek ręcz-
nych w Superlidze PGNiG. Do pełni szczęścia z okazji jubileuszu zabrakło 
jednak wygranej piotrkowskich szczypiornistek z Pogonią Baltica Szczecin.

4 srebrnymi i 4 brązowymi 
medalami Mistrzostw Pol-
ski oraz grą w półfinale Pu-
charu Polski i Pucharu EHF.  
A wszystko zaczęło się od 
meczu z Pogonią Szczecin. 
To historyczne pierwsze 
spotkanie w I lidze Piotrco-
via wygrała 26:24. Dzisiej-
szą jubileuszową uroczy-
stość uświetnić miał mecz 
MKS „Piotrcovii” właśnie 
z  Pogonią Baltica Szczecin. 
Tym bardziej było to emo-

cjonujące spotkanie. Nieste-
ty, tradycji nie stało się za 
dość i nie zakończył się on 
dla piotrkowianek wygraną. 
Już od pierwszych minut 
szczecinianki zdobyły prze-
wagę. Jedyny bramkowy 
remis (2:2) miał miejsce w 
6. minucie. Z każdą kolejną 
minutą podopieczne Inny 
Krzysztoszek traciły coraz 
bardziej szansę na wygraną. 
Pierwsza połowa zakończy-
ła się dla gospodyń nieko-
rzystnym wynikiem 8:15. 
Na początku drugiej, piotr-
kowianki zaczęły stopnio-
wo odrabiać straty, zmniej-
szając przewagę gości do 

4 bramek. Z każdą kolejną 
minutą, jednak różnica w 
punktach znów zaczęła 
wzrastać. Piotrkowskie za-
wodniczki ostatecznie prze-
grały spotkanie z wynikiem 
19:27.

Przed meczem, w jego 
przerwie oraz po zakończe-
niu, miało miejsce uroczy-
ste wręczenie odznaczeń 
m.in. trenerom, działaczom, 
sponsorom, przedstawicie-
lom Urzędu Miasta i oczy-
wiście piłkarkom. Minister 
Sportu i Turystyki Joannę 
Muchę reprezentował radny 
Ludomir Pencina, który w 

25- lecie Piotrcovii.
jej imieniu wręczył piłkar-
kom i działaczom brązowe 
odznaki za zasługi dla spor-
tu.

Tego dnia, również 
można było spotkać się ze 
szczypiornistkami, któ-
re przed laty walczyły o 
europejskie puchary, tym 
samym dając nam wiele ra-
dości i powodów do dumy. 
Nie zabrakło również ju-
bileuszowego tortu. Uro-
czystość ta była wyjątkową 
okazją do spotkania po la-
tach, wielu wspomnień oraz 
wspólnych pamiątkowych 
zdjęć.              JP

REKLAMA

W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nadchodzącego Nowego Roku, 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
osobistej i zawodowej pomyślności oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech te najpiękniejsze w roku święta upłyną w ciepłej, 
serdecznej atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzymy Państwu, aby nowy 2013 rok 
spełnił wszystkie pragnienia i oczekiwania, 

przyniósł dobre zdrowie, siłę woli i zadowolenie.

Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Marian Błaszczyński
Przewodniczący Rady Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego


