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Groźny
pożar w Zelowie

Do 8 lat więzienia grozi 34-latkowi, podejrzanemu
o wyłudzenie od bełchatowskiego przedsiębiorcy
grzejników wartych 28 tysięcy złotych.
Czytaj na str. 14

Brzeziny

Bestialskie
morderstwo

Brzezińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o zabójstwo 60-latka sprzed kilku
miesięcy.
Czytaj na str. 14
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Czytaj na str. 9

Radomsko

Jechał
na podwójnym gazie

10 października 2013 r. około godziny 13.15 na terenie gminy Dobryszyce, jeden z kierowców zwrócił uwagę na jadącego wężykiem fiata.
Str. 14
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Wszystko o rekrutacji

www.carework.pl
Kontakt:
Piotrków Tryb. tel. 500142104
Centrala w Gliwicach
tel. (00 48) 32 777 74 51 lub 52

Z NAMI SZYBKO ZNAJDZIESZ NOWĄ PRACĘ!

Oferujemy:
płatne staże i praktyki
zatrudnienie na umowę o pracę
szkolenia przekwaliﬁkowujące
doradztwo zawodowe
oferty pracy

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej:

22 października 2013 roku o godz. 12:00
w Domu Ludowym w Łowiczu, ul. Pijarska 1.
Jeśli nie dasz rady - zadzwoń:
44 739 22 50/51 lub 12 395 74 92/93
lub odwiedź naszą stronę internetową

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej!

zeta-wi

Jeśli jesteś na wypowiedzeniu lub straciłeś właśnie pracę na etat lub umowę zlecenie?

www.ga

Mamy już ponad 8 lat doświadczenia
w branży opiekuńczej.
Wymagania:
- język niemiecki w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
- legalne zatrudnienie
- normalne, spokojne warunki pracy
- pełne składki na ubezpieczenia społeczne,
emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie OC
- stawki netto "na rękę" od 4000 PLN
- pokrywamy koszt podróży w obie strony
- dobieramy stan zdrowia podopiecznego do
możliwości opiekuna
- zapewniamy fachowy i życzliwy personel do
obsługi opiekunów.

Czytaj
on-line
!

PRACA:
Opieka w Niemczech

esci.pl
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Tomaszów Mazowiecki
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Bełchatów

Rusza Strefa Płatnego Parkowania Prestiżowe
Od 21 października na terenie Tomaszowa Mazowieckiego zacznie obowiązywyróżnienie dla Prezydenta Miasta
wać płatne parkowanie.
Szczegółowe informacje i
cenniki opłat znajdują się
na stronie http://www.tomaszow-maz.eu

Radomsko

Zmiana organizacji
ruchu na Warszyca
Już niebawem na ul. Różanej i ul. Warszyca w Radomsku będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego. Zmiana organizacji nastąpi 23 października.
Zmiana
wprowadza
ruch dwukierunkowy na
ulicach Warszyca i Różanej (odcinek od strony ul.
Batorego) do skrzyżowania
z ulicami Sierakowskiego i
Sienkiewicza. Na wskazanym odcinku w kierunku
centrum będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy
osobowe i pojazdy ciężarowe o ograniczonej długości

do 10 m i wysokości poniżej
3,8 m. Odcinek ul. Różanej
jadąc od strony ul. Batorego
będzie drogą podporządkowaną.
O powyższą zmianę
organizacji ruchu wnioskowali m.in. mieszkańcy,
okoliczni przedsiębiorcy,
a także szkoła. Zmiany te
mają usprawnić dojazd do
centrum oraz odciążyć od-
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

cinek jednokierunkowy ul.
Sienkiewicza.
MAT

Prestiżowe nagrody im. Grzegorza Palki zostały przyznane. W naszym regionie Samorządowy Oskar otrzymał prezydent Bełchatowa – Marek Chrzanowski.
Urocz ystość
wręczenia nagród
im.
Grzegorza
Palki odbyła się
w Warszawie 13
października
br.
Nagrody przyznawane są w trzech
kategoriach:
w
dziedzinie ogólnopaństwowej, ogólnokrajowej
oraz
w ponadlokalnej.
Nagrodę przyznaje
Liga Krajowa, za
wybitne zasługi dla
rozwoju samorządności terytorialnej. Tegorocznymi
laureatami zostali: Olgierd
Dziekoński – sekretarz stanu w kancelarii prezydenta
RP, marszałek województwa wielkopolskiego, a także prezydenci: Bełchatowa,
Gdyni, Opola i Torunia.
Prezydent Miasta Bełchatowa otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie działań lokalnych o
znaczeniu ponadlokalnym.
Kapituła
Konkursowa
uhonorowała Prezydenta
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Chrzanowskiego m.in. za
gospodarczy rozwój miasta
przy umiejętnym wykorzystywaniu środków unijnych,
za współpracę samorządu
Miasta z PGE GiEK SA w
zakresie promocji Bełchatowa jako paliwowo-energetycznej stolicy kraju oraz za
promocję Bełchatowa dzięki współpracy z klubami
sportowymi i wszechstronny rozwój sportu na terenie
miasta.
- To niezwykle wartościowe wyróżnienie, któ-

re oznacza dostrzeżenie i
docenienie pracy nie tylko
przez lokalną społeczność,
ale także przez innych samorządowców - mówi prezydent Bełchatowa.
Nagrody im. Grzegorza Palki, przyznawane
są od 1997 roku. Dotychczas ich laureatami zostało
90 osób. Między innymi
Jerzy Buzek, Daniel Fried,
Lech Kaczyński, Danuta
Hübner, Irena Lipowicz, Jan
Olbrycht czy prof. Michał
Kulesza.
MAT
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Projekt i ogłoszenie współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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reklama@gazeta-wiesci.pl
504 929 908
502 814 323
503 777 798
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

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

Foto Liga Krajowa

godzina - 2.40 zł, 3 godzina
- 2.80 zł, zaś 4 godzina i kolejna – 2.0 zł. Dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy wyniesie 15 zł.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Płatne parkowanie będzie w wyznaczonych i
oznakowanych
strefach.
Opłaty trzeba będzie uiszczać za parkowanie pojazdów w SPP od poniedziałku
do piątku w godzinach od
9.00 do 18.00.
Jak informuje magistrat, w okresie pierwszych
dwóch tygodni od uruchomienia Strefy Płatnego
Parkowania (do 3 listopada
włącznie) nie będą naliczane karne opłaty za niewniesienie opłaty za parkowanie
pojazdu.
Przykładowo za pół godziny postoju zapacimy złotówkę, za 1 godzinę 2 zł, 2

Zapraszamy niezatrudnione i bezrobotne osoby niepełnosprawne
w wieku 18-30 lat z powiatów:
tomaszowski
piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski
łódzki wschodni i m. Łódź
do udziału w projekcie

“Przełam bariery dla kariery!"
oferujemy:

- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo zawodowe
- szkolenie: „Pracownik biurowy"
- 6-miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe 1500 zł netto)

REALIZATOR PROJEKTU:

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

BIURO PROJEKTU:

Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 pok. 414, 90-437 Łódź
tel.: 42 235 13 25; fax: 42 235 13 26; e-mail: lodz@inbit.pl

www.przelam_bariery.inbit.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Różne

Piotrków Trybunalski

Zadbaj o wątrobę

21 października w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Wątroby pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka
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dania nie należy żuć gumy
ani palić papierosów, natomiast pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal
przyjmować, popijając ½

które zachodzą wewnątrz
ludzkiego ciała. Funkcja
tego narządu polega na odpowiednim przetwarzaniu
każdej z substancji, która do
niej trafi – zarówno tej po-

Serdecznie zapraszamy

na pierwszą edycję Ogólnopolskiego Badania Wątroby
pod nazwą „Tyle robi dla Ciebie, zrób coś dla niej”.
Nasz zespół odwiedzi 15 miast, aby zbadać
wątroby Polaków! Wątroba jest tylko jedna –

– zadbaj o nią i zgłoś się na bezpłatne
badanie USG.

szklanki wody, jednak nie
później niż 1 godzinę przed
badaniem. Na miejscu możliwe będą również zapisy na
badania, jednak liczba osób
jest ograniczona. Na koniec
wizyty pacjenci otrzymają wyniki badania wraz ze
zdjęciem z USG, a także
materiały edukacyjne.
Celem ogólnopolskiej
akcji jest edukacja społeczeństwa na temat wątroby
i jej roli w prawidłowym
funkcjonowaniu
organizmu. To właśnie od niej uzależnionych jest ponad 5000
funkcji życiowych i ponad
500 procesów chemicznych,

żytecznej, poprzez metabolizm m.in. białek, cukrów,
tłuszczy, jak i szkodliwej m.
in. oczyszczanie organizmu
z toksycznych substancji,
leków czy alkoholu. Stanowi magazyn substancji
zapasowych dla naszego
organizmu (glikogen), jak i
witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach: A, D i K. Można
powiedzieć, że wątroba jest
największym laboratorium
chemicznym ludzkiego ciała, przez które przepływa
około jednego litra krwi na
minutę.
W ramach pierwszej
edycji
Ogólnopolskiego
Badania Wątroby pn. „Tyle
robi dla Ciebie, zrób coś dla
niej” odbywają się darmowe badania USG wątroby
w 15 miastach: Augustów –
14.10, Elbląg – 15.10, Słupsk
– 16.10, Koszalin – 17.10,
Włocławek – 19.10, Płock
– 20.10, Piotrków Trybunalski – 21.10, Lubin – 23.10,
Zielona Góra – 24.10, Krosno – 27.10, Tarnów – 28.10,
Zamość – 29.10, Ostrowiec
Świętokrzyski – 30.10, Opole – 4.11, Chorzów – 5.11
Akcję objęło patronatem: Polskie Towarzystwo
Hepatologiczne i Prezydent
Miasta Krzysztof Chojniak
Organizatorem akcji jest
właściciel marki suplementu diety – Hepatil.

PO/GTV/13/0207

Często zapominamy lub
nie wiemy, że wątroba jest
jednym z najważniejszych
narządów i odpowiada za
kluczowe procesy metaboliczne w organizmie. Warto
o tym mówić i przypominać; dlatego ruszyło Pierwsze Ogólnopolskie Badanie
Wątroby pn. „Tyle robi dla
Ciebie, zrób coś dla niej”.
Podczas trwającej do 5 listopada akcji, specjalnie
przygotowany na tę okazję
bus medyczny odwiedzi 15
miast w Polsce. „W ramach
inicjatywy pacjenci będą
mogli bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego
badania ultrasonograficznego wątroby, które pozwala
ocenić wielkość i strukturę
narządu a także obraz dróg
żółciowych. Wczesne wykazanie ewentualnych nieprawidłowości może stanowić
podstawę do pogłębienia
postępowania diagnostycznego i podjęcia działań leczniczych” – mówi prof. dr
hab. Robert Flisiak, prezes
Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
W Piotrkowie Trybunalskim badania odbędą się
dnia 21.10 w godzinach od
9.00 do 19.00 na parkingu
przy Amfiteatrze. Każdy,
kto będzie chciał wziąć w
nich udział, musi pozostać
5 godzin na czczo przed badaniem (nie wolno nic spożywać ani pić). Podczas ba-

Organizatorem akcji jest właściciel marki:

Liczba miejsc ograniczona.

Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie firmy
TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

Szczegółowe informacje o akcji
znajdziesz na stronie:

www.hepatil.com
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WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA

BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Kierunek kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadbaj o mocną pozycję na rynku pracy już dziś
i zostań inżynierem
bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczelnia oferuje studentom:
- zajęcia w uczelnianej Akademii BHP,
- elastyczny system płatności już od I semestru,
- stypendia naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych,
- praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy
w swoim zawodzie w ramach Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego,
- nabycie dodatkowych uprawnień i kwaliﬁkacji zawodowych w ramach
Uczelnianego Bonu Edukacyjnego,
- praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach,
- kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „e-learning”.
Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów
I stopnia na kierunku kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne
kwaliﬁkacje teoretyczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w służbie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Po pierwszym roku studiów istnieje możliwość zmiany kierunku kształcenia i kontynuowania studiów na kierunku
budownictwo lub inżynieria środowiska (zajęcia w siedzibie Uczelni w Radomiu).

www.wisbiop.pl

Dziekan tel. 511 154 839; Dziekanat tel. 500 679 568; e-mail: dziekanat–piotrkow@wisbiop.pl
Zajęcia dla studentów Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim
odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3
oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107.

18.10-08.11.2013 r.

4 Wieści

Relacje

W

www.gazeta-wiesci.pl

70. rocznica bitwy pod Lenino Zmierzyli się

Latem 1943 roku w szeregach 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki było kilkanaście tysięcy Polaków. 12 października br. minęło dokładnie 70 lat od rozpoczęcia dwudniowej bitwy pod Lenino. Z tej okazji w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.
Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1945 „Sine ira et studio” - w 70-tą rocznicę bitwy pod Lenino.

z powstaniem
styczniowym
16 października 2013 roku odbyła się siódma edycja konkursu historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Gloria Victis” – powstanie styczniowe 1863 r. - ludzie i wydarzenia.

- Dzisiaj spotykamy się,
by przy okazji 70. rocznicy
bitwy pod Lenino mówić
o Polakach na Wschodzie
znacznie szerzej. Przez wiele lat po wojnie pamiętano
tylko o jednej ścieżce powrotu do kraju, natomiast
krew żołnierska na wszystkich frontach była jednakowa. W wielu wypadkach
byli to ci sami żołnierze z
września 1939 roku. Część
z nich wyszła z armią gen.
Andersa, a później przelewała swoją krew na polach
pod Monte Cassino. Ci zaś,
którzy z różnych powodów
pozostali na terenie Związku Radzieckiego (np. z
przyczyn chorób czy osiedlenia przymusowego, więzień), wstąpili do 1 Dywizji
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Wojska Polskiego i rozpoczęli tę drogę powrotu do
kraju właśnie na polach bitwy pod Lenino – rozpoczął
obrady prof. Marek Dutkiewicz, kierownik organizacyjny konferencji.
Na konferencję przybyli
naukowcy z uczelni z całego
kraju, m.in. z Uniwersytetu
Łódzkiego, Uniwersytetu
Adama Mickiewicza czy
Akademii Obrony Narodowej. Jednym z wielu wykładów wygłoszonych podczas
konferencji, było wystąpienie prof. UJK Zygmunta
Matuszaka pt. „Prawda o
bitwie pod Lenino”. Profesor zmierzył się z pewnymi
mitami związanymi z tą bitwą. Między innymi przedstawił ocenę przygotowania

i wyszkolenia dywizji do
walki.
- Dywizja nie została
przygotowana do działań
bojowych i nie miała prawa
wziąć udziału w walkach
z punktu widzenia wojskowego. Praktyczne szkolenie
rozpoczęło się po 15 lipca
1943 r. i trwało 1,5 miesiąca.
Dywizja wyruszyła na front
1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej,
nie będąc w pełni wyszkoloną. Założono, że szkolenie zostanie dokończone w
strefie przyfrontowej. Miało ono trwać 3 tygodnie, a
trwało de facto jedynie 10
dni. I w tym stanie, czyli po
niespełna dwóch miesiącach
szkolenia, dywizja została
skierowana do walki – mówił profesor. Dywizja została przesunięta na drugorzędny odcinek frontu do 33
Armii gen. Gordowa, który
słynął z prowadzenia operacji przy ogromnych stratach
własnych. Skierowano ją do
działań pozorujących - maskujących główne zadania.
Natomiast gen. Gordow zrobił przełamanie, nie mając
do tego ani sił, ani środków.
Punktualnie o 5.55 artyleria polska otworzyła ogień.
Żołnierze dość szybko pokonali rzekę i gdy podeszli na
kilkaset metrów od niemieckich okopów, spotkał ich
morderczy ogień broni maszynowej i moździerzy. Nie
było rozpoznania lotniczego.
Prowadzono tylko rozpoznanie walką. Do głównego
natarcia ruszyło 1,5 batalionu przeciwko 2 batalionom

niemieckim.
- Do tej pory w świadomości mieliśmy, że 611
żołnierzy zaginęło, 116
dostało się do niewoli, 510
poległo, a prawie 1800 zostało rannych na polu walki.
Tymczasem z dokumentów
niemieckich i z dokumentów radzieckich, wynika że
dzień przed bitwą, czyli 11
października, 25 żołnierzy
z por. Adolfem Wysockim
na czele zdezerterowało i
przeszło na stronę niemiecką, przekazując dowódcom
niemieckim informację o
planowanym
następnego
dnia natarciu 1 Dywizji mówił prof. Matuszak.
- Można oceniać różnie
tę bitwę. Musimy jednak
pamiętać o tym, że był czas,
kiedy nie chciano mówić o
Wojsku Polskim na froncie
wschodnim. Nigdy nie wolno wartościować żołnierskiej krwi. Żołnierz polski
jest żołnierzem polskim i
należy mu się cześć, chwała
i szacunek. Możemy oceniać dowódców. Przez ich
błędy, przez ich niedoszkolenie ponosiliśmy straty i
krwawiliśmy, ale żołnierza
nigdy nie wolno krytykować, on przelał krew w imię
Ojczyzny – zakończył swój
wykład prof. Matuszak.
O r g a n i z at or a m i
konferencji był Instytut Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK
w Piotrkowie Tryb. oraz Zarząd Wojewódzki w Łodzi
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego.
Justyna Pająk

Organizatorem
konkursu było Studenckie
Koło Naukowe Historyków „KLIO” i Instytut Historii przy Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim.
W konkursie wzięło udział
90 uczestników ze szkół z
województwa łódzkiego,
mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zdobywcą

I miejsca został Szymon
Grygiel z ZS nr 1 w Przysusze, II miejsce zajął Sebastian Szewczyk z LO im. S.
Żeromskiego w Opocznie,
a III Oskar Szafrański z I
LO im. W. Broniewskiego
w Bełchatowie. Konkurs
wsparli Poseł na Sejm RP
Artur Ostrowski i Bank Pekao SA.

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?

W

A może lokalu użytkowego?

Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
W
w Piotrkowie Trybunalskim:
2
- magazyny 2.500 m , (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

www.gazeta-wiesci.pl
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Handel zagraniczny w górę Bezrobocie
Według wstępnych danych GUS, po 8 miesiącach 2013 r. eksport towarów z Polski zwiększył się wobec
poziomu sprzed roku o 6,1 proc., osiągając wartość 99,2 mld euro. Z kolei import zmniejszył się o 0,9
proc., do 100,2 mld euro. Tym samym deficyt obrotów towarowych wyniósł niecały 1 mld euro, wobec
7,6 mld euro w analogicznym okresie 2012 r.
Od stycznia do sierpnia 2013 r., tak jak w latach
ubiegłych, eksport na rynki
rozwijające się i słabiej rozwinięte rósł szybciej (o 14,9
proc., do 18,4 mld euro) niż
na rynki rozwinięte (o 4,3
proc., do 80,8 mld euro).
W tym czasie nadwyżka
w handlu z rynkami rozwiniętymi zwiększyła się o
blisko 3,3 mld euro. W wymianie z rynkami rozwijającymi się deficyt zmniejszył
się o prawie 3,4 mld euro.
Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 2,8 proc.
Wśród ważniejszych rynków unijnych najszybciej
zwiększył się eksport do
Węgier, do Belgii, na Słowację, do Szwecji i Hiszpanii.

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż na rynki
Wspólnoty Niepodległych
Państw wzrosła o 12,1 proc.,
w tym do Rosji o 11 proc.,
na Ukrainę o 10,7 proc. oraz
na Białoruś o 17,3 proc.
Dynamicznie zwiększył
się także eksport na pozostałe rynki rozwijające się
– o 18,4 proc. (do blisko
8,4 mld euro). W tej grupie
szybko rósł wywóz m.in.
do Chin, Republiki Korei i
Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.
W przekroju towarowym najlepszy wynik odnotował eksport artykułów
rolno-spożywczych
oraz
produktów chemicznych.
Źródło: Ministerstwo
Gospodarki

wciąż maleje

Wrzesień to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W
miesiącu tym, stopa bezrobocia wyniosła 13%.
Jak podaje Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej,
w urzędach pracy na koniec
września zarejestrowanych
było 2 082 tys. osób. W
porównaniu do sierpnia ich
liczba zmniejszyła się o 0,9
tys. To kolejny, już siódmy
miesiąc spadku bezrobocia.
- W ciągu siedmiu miesięcy liczba zarejestrowanych
bezrobotnych spadła o 253
tys. osób. Dla porównania
w zeszłym roku było to 189
tys. Ten wynik, jak i kolejne
pozytywne sygnały z gospodarki, dają nadzieję, że
najgorsze na rynku pracy
jest już za nami- powiedział
minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz.
We wrześniu procento-

wy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dziewięciu
województwach,
przy czym największy w
województwach: małopolskim, łódzkim i lubuskim.
W woj. łódzkim procentowy spadek liczby bezrobotnych wyniósł 0,8% (tj. 1,3
tys. osób).
Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu spowodowany był w głównej mierze
większą liczbą osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy, kierowanych na
aktywne formy oraz osób,
które nie potwierdziły gotowości do pracy.
MAT
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Kleszczów

TSA zagra w Solparku
Dobra wiadomość dla miłośników zespołu TSA. Już 25 października zespół zagra w Solparku w Kleszczowie. Koncert rozpocznie się o godzinie 19-stej. Bilety do nabycia w kasie „Solpark Kleszczów” Sp. z
o.o. w cenie 50 zł.

Zespół TSA powstał w
1979 roku w Opolu z inicjatywy Andrzeja Nowaka.
Dwa lata później, jeszcze
jako instrumentalny kwartet, TSA (Andrzej Nowak,
Marek Kapłon, Stefan Machel, Janusz Niekrasz) wygrało Festiwal w Jarocinie
by zaraz potem, na „Pop
Session” zadebiutować z
Markiem Piekarczykiem w
składzie. Lata 1981 – 1983
to okres niezaprzeczalnego
prymatu TSA na polskim
rynku – grali wtedy po kilkaset koncertów rocznie,

www.gazeta-wiesci.pl

wywołując prawdziwą histerię wśród publiczności.
W okresie tym sprzedano
około miliona egzemplarzy
ich płyt, które weszły do kanonu polskiej muzyki rockowej. W kolejnych latach
TSA nadal prowadziło ożywioną działalność koncertową, występując również za
granicą – Francja, Benelux,
Niemcy, Czechosłowacja,
Związek Radziecki. TSA
kilkakrotnie powracało w
różnych składach ale żaden
nie przetrwał próby czasu.
5 maja 2001 roku TSA zagrało znowu w klasycznym,
składzie – Marek Kapłon
(perkusja), Stefan Machel
(gitara), Janusz Niekrasz
(bass), Andrzej Nowak (gitara), Marek Piekarczyk
(śpiew). W kilka tygodni
później kwintet oficjalnie
ogłosił wznowienie działalności i od tego momen-

tu systematycznie odzyskuje pozycję sprzed lat.
“List XX” na szczycie Rockowej Listy Przebojów Programu I Polskiego Radia,
“Proceder” – płytą roku, a
TSA – zespołem nr 2 – w
plebiscycie magazynu “Teraz Rock”, nominacja do
Paszportu Polityki, wznowienie klasycznych albumów oraz udany udział w
najważniejszych festiwalach w roli gwiazdy – to
tylko niektóre dowody na
to, że TSA znowu należy
do czołówki polskiej sceny
muzycznej i jest w znakomitej formie. TSA, wciąż
w oryginalnym składzie
osobowym, pracuje obecnie
nad materiałem premierowym, który jeszcze w tym
roku może pojawić się na
nowej płycie zespołu.

“Tęczowa” - Poradnia przyszłości
Jedyna w regionie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
„Tęczowa” w Piotrkowie
Trybunalskim udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży
i dorosłym. O niezwykle
ważnej roli, jaką spełnia
ta poradnia rozmawialiśmy z Moniką Bujak, dyrektor ds. rozwoju.
Kiedy powstała i na
jakich zasadach działa Poradnia „Tęczowa”?
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna „Tęczowa” powstała
2 września 2013 r. w Piotrkowie Tryb. Poradnia działa
w oparciu o prawo oświatowe i podlega kontroli Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Chcieliśmy stworzyć
placówkę, jakiej oczekuje
społeczeństwo, przyjazną
rodzinie i dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu
ograniczeń wynikających
z zaburzeń rozwojowych
i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju.
Jaki jest główny cel
funkcjonowania poradni?
Celem poradni jest
udzielanie pomocy logopedycznej, psychologicznej,
pedagogicznej, jak i z zakresu doradztwa zawodo-

wego dzieciom, młodzieży
i dorosłym oraz wspieranie rodziców i nauczycieli
w kształceniu i wychowywaniu dzieci. Nasze zadania
realizujemy poprzez pracę kadry specjalistów. Ich
kwalifikacje pozwalają na
prowadzenie różnego typu
terapii, profilaktyk, warsztatów, treningów i szkoleń.
Ponadto poradnia proponuje specjalistyczne formy
diagnozy i terapii głębokiej
dysleksji i integracji sensorycznej. Pragniemy zapobiegać agresji, przemocy,
braku współpracy i empatii wśród dzieci i młodzieży, dlatego profesjonalnie
i rzetelnie wspomagamy
wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i rodziny.
Rola poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
w tym procesie jest niebagatelna. Głównym celem
jest wspomaganie rozwoju
emocjonalnego,
społecznego, intelektualnego oraz
zawodowego w ramach
doradztwa
zawodowego
uczniów w ścisłej współpracy z zespołami nauczycieli, wychowawcami oraz
rodzicami lub opiekunami.
Wspomaganie rozwoju odbywa się poprzez udzielanie
najwyższej jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej w wychowaniu
i kształceniu dzieci i młodzieży.

Co wyróżnia Waszą
poradnię spośród innych
tego typu placówek?
Bardzo ważnym aspektem wpływającym na poprawność funkcjonowania
naszej poradni jest łatwy dostęp, czyli krótki czas oczekiwania na wizytę. Z naszych usług może skorzystać
każdy bez względu na miejsce zamieszkania, ponieważ
nie obowiązuje nas rejonizacja. Dla naszych klientów
stworzyliśmy, także możliwość skorzystania z szybkiej
porady w systemie on-line.
Mamy nadzieję, że uda nam
się sprostać pokładanym
w nas nadziejom i oczekiwaniom. Jako poradnia cały
czas pragniemy się rozwijać
i dlatego też dążymy, tam
gdzie jest to potrzebne, do
objęcia różnorodną terapią
jak najszerszej grupy dzieci
i młodzieży z problemami
w sferze emocji, zachowań

i nieradzenia sobie w nauce.
Jaką pomoc oferują
Państwo dla najmłodszych, a jaką dla dorosłych?
Oferujemy pomoc we
wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka w wieku
0 - 7 lat. Jeżeli rodzic lub
prawny opiekun zauważył
jakieś niepokojące objawy
w zachowaniu dziecka, np.
niekontrolowanie ruchów
głowy, opóźnienie rozwoju
mowy, trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego
z drugą osobą, to wtedy powinien jak najszybciej zgłosić się po pomoc do poradni.
Możliwie jak najwcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń pozwala na zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń
o postępującym przebiegu,
a czasami nawet na całkowite ich ustąpienie. Jest to
możliwe dzięki wyjątkowo
dużej zdolności mózgu do

regeneracji i tworzenia nowych połączeń szczególnie
we wczesnym okresie rozwoju. Małe dzieci wykazują
również większą podatność
na wszelkie oddziaływania
terapeutyczne. W tak młodym wieku jest możliwa,
także pełniejsza korelacja
zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów. Nasza
poradnia oferuje specjalistyczne terapie w ramach
wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka. Od stycznia 2014 r. terapia ta będzie
nieodpłatna. Oferta naszej

poradni obejmuje swoim
zasięgiem nie tylko dzieci
i młodzież, ale również osoby dorosłe. To nieprawda,
że ludzie dorośli nie potrzebują wsparcia. Należy
pamiętać o tym, iż żyjemy
w czasach intensywnych
przekształceń
systemowych, a problemy osób dorosłych i wynikające z tego
trudności życia rodzinnego
są niekiedy bardzo złożone. Oferujemy pomoc
w stanach kryzysu emocjonalnego, terapie małżeńskie i rodzinne, wsparcie
dla osób doświadczonych
chorobą nowotworową, jak
również terapie dla pracowników służb mundurowych
i ich rodzin. Organizujemy,
także warsztaty dla przedsiębiorców mające na celu
doskonalenie kompetencji
pracowników a poprzez to
podnoszenie efektywności
działalności firmy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
“Tęczowa” w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Polna 13/13A (budynek ER-MED),
97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 44 307-03-02
www.poradniatęczowa.pl
www.facebook.com/poradniateczowa
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Łódź
Kwalifikacje
1% dla organizacji
pożytku publicznego Pierwsze
polskich
pielęgniarek
miejsce dla
będą uznawane w UE
fabryki Grohmana
Prawie połowa podatników przekazała pieniądze
na organizacje pożytku publicznego.

Bruksela wyrównała szanse polskich pielęgniarek
i położnych w podejmowaniu pracy za granicą.
Kwalifikacje wszystkich polskich pielęgniarek i położnych uznawane będą w taki sam sposób, jak w
pozostałych krajach Unii Europejskiej.
O równe traktowanie
polskich pielęgniarek i położnych, Polska zabiegała
od początku wejścia do Unii
Europejskiej. Starania te w
końcu zostały zakończone
sukcesem. Parlament Europejski zatwierdził zmianę
dyrektywy o uznawaniu
kwalifikacji zawodowych
przedstawicielek obu tych
profesji.
- Do tej pory w całej
Unii Europejskiej automatycznie uznawano jedynie
kwalifikacje polskich pielęgniarek, które ukończyły studia magisterskie lub
uzyskały licencjat. W UE

nie mogło podjąć pracy 70
proc. spośród 190 tys. polskich pielęgniarek, które
przed wejściem Polski do
UE ukończyły nieistniejące
już licea medyczne, bo ich
kwalifikacje nie były uznawane - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Uchwalona dyrektywa
upraszcza system uznawania kwalifikacji, a co za tym
idzie otwiera rynek pracy
polskim pielęgniarkom i położnym w krajach UE.

- Ponad 11,5 mln Polaków, co stanowi 44 proc.
ogólnej liczby podatników
rozliczających podatek dochodowy za 2012 r. zadecydowało, że 1 proc. należnego
podatku trafi do organizacji
pożytku publicznego (OPP).
Oznacza to, że na konta ponad 7 tys. organizacji wpłynęło 480 mln zł – informuje
resort finansów.
Wśród organizacji pożytku publicznego bezapelacyjnym liderem okazała się
– podobnie jak rok wcześniej –
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z

JP

Dla każdej grupy
ognisko z grillem
GRATIS!

pomocą”. Podatnicy wsparli ją
kwotą ponad 117 mln zł.
Przypomnijmy, że po
raz pierwszy podatnicy mieli możliwość przekazania
1 proc. należnego podatku
na rzecz OPP w 2004 roku.
Od tego czasu obserwujemy
wzrostową tendencję liczby
osób wspierających organizacje oraz wpływających
do nich kwot. W porównaniu do ubiegłego roku liczba osób przekazujących 1%
należnego podatku do OPP
wzrosła o ponad 370 tys.
MAT

Zrewitalizowana fabryka Ludwika Grohmana z
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwyciężyła w międzynarodowym konkursie John Jacob
Astor na Expo Real 2013 w Monachium.
W konkursie na najlepsze nieruchomości komercyjne wystartowało 39
projektów z całego świata,
ale ostatecznie w głosowaniu internetowym liczyły
się dwa: Skylabs z Heidelbergu w Niemczech oraz
fabryka Grohmana z Łodzi. Głosować można było
na stronie konkursu lub za
pomocą portali społecznościowych.
W głosowanie zaangażowały się setki łodzian,
media, portale internetowe
z Łodzi, Śląska, Warszawy,
a nawet z zagranicy. Ostateczne wyniki ogłoszono w
poniedziałek 7 październi-

ka. Łódzka fabryka Grohmana wygrała z przewagą
80 głosów.
Nagrodę odebrali w
Monachium prezes ŁSSE
Tomasz Sadzyński i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także Piotr
Grabowicz, prezes MCKB
(wykonawca rewitalizacji).
Dzięki wygranej Strefa
może liczyć na promocję swojego zrewitalizowanego obiektu podczas
tegorocznej edycji Międzynarodowych
Targów
Nieruchomości i Inwestycji
Expo Real oraz opłacone
stoisko podczas przyszłorocznej edycji imprezy.
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Piotrków Trybunalski

„Gaudeamus igitur” w Piotrkowie Trybunalskim

Przed nami nowy rok akademicki. Mam nadzieję, że będzie on obfitował w kolejne sukcesy naukowe, które pozwolą, aby nasz uniwersytet ciągle się rozwijał
- mówił na inauguracji roku akademickiego 2013/2014 prof. Jacek Semianiak, rektor UJK.
Uroczysta inauguracja
roku akademickiego Filii
UJK w Piotrkowie odbyła
się 4 października. Jego
Magnificencja prof. Jacek
Semianiak,
przedstawił
plany i wyzwania, przed
którymi stoi UJK – największa państwowa uczelnia w regionie.
- Uniwerstytety powinny pozostać wierne
wielowiekowej
tradycji
kształcenia i rozwijania
różnorodnych
obszarów
wiedzy, odnoszących się
do człowieka w jego wymiarze
indywidualnym,
społecznym jak również do
otoczenia, w którym funkcjonuje. Oczywiście niepokój wzbudzają skutki niżu
demograficznego i jego
ekonomiczne następstwa,
z którymi każda uczelnia
się obecnie zmierza – mówił prof. Jacek Semianiak,
rektor UJK. Rektor podczas swojego wystąpienia
przybliżył również zrealizowane inwestycje, które
na trwałe zmieniły oblicze

uniwersytetu.
- U progu kolejnego roku akademickiego,
szczególne życzenia kieruję do Was studenci. Mam
nadzieję, że w murach naszej uczelni będziecie się
czuć jak w domu. Życzymy
Wam, aby ten dom był dla
Was źródłem twórczych
inspiracji i dawał Wam
poczucie spełnienia - tym
przesłaniem rektor zakończył swoje wystąpienie inauguracyjne i oddał głos
prof. Zygmuntowi Matuszakowi, prorektorowi ds.
Filii UJK w Piotrkowie.
- Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w
Filli UJK w Piotrkowie
Tryb., największej uczelni
w regionie piotrkowskim.
Zadaniem naszym jest
kształcić młodych ludzi na
najwyższym poziomie uniwersyteckim i jak najlepiej
przygotować ich do życia i
pracy zawodowej. Drodzy
studenci, musicie mieć jednak świadomość tego, że
uczelnia nie da wam goto-

wego rozwiązania, ale pracownicy uczelni mają wam
wskazać drogę do zdobywania wiedzy i umiejętności wykorzystania tej
wiedzy do rozwiązywania
problemów, z jakimi będziecie się w życiu borykać. Studia, które podejmujecie na uniwersytecie mają
wam ułatwić przyszłe życie
zawodowe – mówił prof.
Matuszak. W dalszej części wystąpienia podkreślił,
że współpraca z władzami
lokalnymi i przedsiębiorcami ma bardzo duży wpływ
na rozwój uczelni.
Kolejnymi
punktami
uroczystości były: przemówienia zaproszonych gości,
immatrykulacja
studentów I-go roku, wystąpienie chóru akademickiego
oraz wykład inauguracyjny
prof. UJK dr hab. Heleny
Marzec, pt. „Jakość życia
współczesnej rodziny polskiej”.
Justyna Pająk

Bełchatów

Inauguracja roku akademickiego w SAN

5 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Podczas aktu immatrykulacji jak co roku studenci
pierwszego roku złożyli uroczystą przysięgę oraz odebrali indeksy.
Podczas
inauguracji
przemówienie
wygłosił
Starosta Powiatu Bełchatowskiego – Szczepan
Chrzęst, który m.in. dziękował władzom uczelni za
dotychczasową współpracę z władzami powiatu i
życzył sukcesów w poszerzaniu oferty naukowej.
Grzegorz
Gryczka
przewodniczący
Rady
Miejskiej, również dziękował uczelni za współpracę ze szkołami średnimi w Bełchatowie oraz za
wsparcie akcji „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
Głos zabrała także w
imieniu Prezydenta Bełchatowa Marka Chrzanowskiego,
rzecznik
prasowy Urzędu Miasta
Beata Kwiecińska – Pintos, jak również dyrektor
Gminnego Zespołu Szkół,

Mariola Czechowska, która wygłosiła przemówienie w imieniu Wójta Gminy Bełchatów – Kamila
Ładziaka.
Inauguracyjny wykład
„Społeczna
Akademia
Nauk – przykładem przedsiębiorczości w uczelni
niepublicznej” wygłosił
Dziekan Wydziału w Bełchatowie dr inż. Mirosław
Wasielewski, omawiając
w nim początki uczelni
oraz jej osiągnięcia, jak i
badania naukowe.
Część oficjalną uroczystości
zakończyła
studencka pieśń „ Gaudeamus igitur”.
W roku akademickim
2013/2014 naukę w SAN
w Bełchatowie rozpoczęło
ok. 750 studentów.
JK-S

www.gazeta-wiesci.pl
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Groźny pożar w Zelowie

Wielkie kłęby czarnego dymu, pięciodniowa akcja pożarnicza, 97 zastępów straży pożarnej, ok. 150 000 zł poniesionych kosztów – tak w wielkim skrócie
można podsumować pożar, który wybuchł 8 października na składowisku odpadów na terenie dawnych zakładów przemysłowych Fanar w centrum Zelowa.

- To już drugi tak duży
pożar na tym samym terenie, w tej samej firmie. Zeszłoroczny pożar hali produkcyjnej kosztował naszą
gminę 80 tys. zł, tegorocz-

ny szacujemy już na 150 tys.
zł. Doszliśmy do wniosku,
że tym razem wystąpimy o
zwrot środków. Akcja gaśnicza była dla nas bardzo
stresująca. Obawiałam się

bardzo o bezpieczeństwo
mieszkańców,
zwłaszcza
o toksyczność powietrza.
To była ogromna chmura
dymu. Do akcji sprowadziliśmy jednostkę ratownictwa chemicznego. Okazało
się, że mamy strefę zagrożenia, z której ewakuowaliśmy 8 rodzin. Na szczęście
nie było potrzeby ewakuacji
liceum. Takie akcje są miażdżące dla naszych finansów
publicznych – mówiła na
konferencji prasowej podsumowującej akcję gaśniczą, Urszula Świerczyńska,
burmistrz Zelowa.
Warto nadmienić, że
Szczepan Chrzęst, starosta
bełchatowski obiecał Gminie Zelów wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy
złotych.
- Tematem nielegalnego
składowiska w centrum Zelowa starałam się zainteresować wiele instytucji, jednak mimo wysłania 26 pism
nic niestety w tej sprawie
się nie udało zdziałać, dlatego złożyłam w prokuraturze
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Martwi mnie, że przy
braku reakcji odpowiednich
organów, taki pożar mo-

żemy gasić co tydzień, ponosząc jako społeczeństwo
ogromne koszty akcji gaśniczej – dodała burmistrz.
Pożar został ugaszony
dopiero w niedzielę. - Akcja prowadzona była bez
przerwy przez pięć dób.
W pierwszym dniu akcji na miejscu pracowały
23 jednostki zawodowej
i ochotniczej straży po-

żarnej z powiatu bełchatowskiego, pabianickiego,
łaskiego oraz grupa ratownictwa chemicznego z Łodzi. Przez wszystkie dni
w gaszeniu pożaru łącznie
brało udział 97 zastępów
- podsumowuje Wojciech
Jeleń, komendant powiatowy PSP w Bełchatowie.
- Właściciel składowiska
deklarował, że znajdują się

w nim odpady jednorodne,
jednak my znajdowaliśmy
tam dosłownie wszystko,
począwszy od tapicerek samochodowych, kabli, opon
samochodowych, po bele
materiałów włókienniczych
i wykładziny PCV – dodaje
Marcin Pryczek, dowódca
Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Bełchatowie.
PJ

Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowskie Teatralia
25 listopada rozpocznie się już ósma edycja Tomaszowskich Teatraliów.
Tomaszowskie Teatralia
czyli artystyczne zdarzenia
sceniczne dają możliwość
dzieciom, młodzieży oraz
dorosłym wyrazić siebie poprzez działania sceniczne.
Tegorocznym
Teatraliom

w Kinie „Włókniarz” odbędzie się przegląd teatrów
szkolnych. 27 listopada nastąpi ogłoszenie wyników.
Również tego dnia odbędzie się w MOK-u spektakl familijny „Czerwony

towarzyszyć będą ponadto
spektakle oraz panel dyskusyjny. 25 i 26 listopada

Kapturek”, reż. Jerzego
Jana Połońskiego. Z kolei
28 listopada będzie moż-

na obejrzeć spektakl „Ja,
Dyktator”, reż. Romualda
Wicza-Pokojskiego. Tego
dnia odbędzie się także recital Agaty Ślazyk, artystki
„Piwnicy pod Baranami”.
Impreza odbywać się
będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Tomaszowskiego. Szczegółowe informacje
wraz z regulaminem oraz
kartą zgłoszenia dostępne
są na stronie MOK – www.
mok-tm.pl
WIT
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Szęściolatki do szkół Made
in Poland
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę sześciolatkową. Ustawa wprowadza obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich.

Zgodnie z projektem tzw.
ustawy sześciolatkowej, datą

wprowadzenia obowiązku
szkolnego dla 6-latków po-

zostaje 1 września 2014 r.
Od września 2014 roku obo-

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y HARC,
oraz Piotrkowskie Centrum Wolontariatu
og³aszaj¹

Regulamin Plebiscytu i Karta Zg³oszenia Nominacji Kandydata
znajduj¹ siê na stronach:

www.harc.com.pl
www.wolontariat.harc.com.pl
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y HARC
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Wspó³organizator:
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Piotrkowie Trybunalskim

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Wieœci

Gazeta Regionalna

NAJWIÊKSZA GAZETA REGIONALNA W WOJ. £ÓDZKIM

Rusza kampania, której celem jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród zagranicznych inwestorów.
- W ramach kampanii wsparcia skierowana będzie
„Made in Poland” będzie- głównie do producentów
my zachęcać m.in. biznes z stolarki okiennej i drzwioCzech, Niemiec, Ukrainy, wej, mebli, jachtów i łodzi
Chin oraz Rosji do nawią- rekreacyjnych, kosmetyków,
zywania relacji handlowych biżuterii,
przedstawicieli
z polskimi przedsiębiorcami przemysłu
budowlanego,
– powiedział Janusz Piecho- biotechnologicznego, farmaciński podczas inauguracji ceutycznego czy wytwórców
projektu.
polskiej żywności.
Wicepremier PiechocińKampania Ministerstwa
ski podkreślił, że głównym Gospodarki „Made in Pocelem kampanii „Made in land” jest finansowana ze
Poland” jest wzmocnienie środków unijnych w ramach
wizerunku Polski wśród za- Programu Operacyjnego Ingranicznych inwestorów. - nowacyjna Gospodarka na
Chcemy akcentować naszą lata 2007-2013.
PJ
obecność na rynku czeskim,
niemieckim,
u k rai ńsk im,
chińskim i rosyjskim m.in.
poprzez reklamę w prasie,
inter necie,
outdoor, a także działania
PR – dodał.
Ministerstwo Gospodarki wytypowało 15 branż
o szczególnym
potencjale
eksportowym.
Propoz ycja

Ogłoszenia

Optima S.A.- finanse
dla domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w miejscowościach: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki i okolice.
Atrakcyjna prowizja, praca
dodatkowa, również dla
emerytów! Tel. 58-554-8080 lub 801-800-200.
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Piotrkowskie Centrum Wolontariatu

wiązkowo do szkoły pójdą
wszystkie dzieci 7-letnie
(rocznik 2007) oraz dzieci
6-letnie, urodzone w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca
2008 r. Dzieci urodzone w
drugiej połowie 2008 r. będą
mogły rozpocząć naukę w
klasie pierwszej szkoły podstawowej, jeśli taka będzie
wola ich rodziców. Jeśli rodzice nie wyrażą takiej woli,
dzieci urodzone w drugiej
poł. 2008 r. pójdą obowiązkowo do szkoły we wrześniu
2015 r. (wówczas będą to już
7-latki). Obowiązek szkolny
w 2015 r. obejmie również
wszystkie 6-latki (rocznik
2009).
- Rozłożenie wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci urodzonych w
roku 2008 na dwa lata, spowoduje, że w roku szkolnym
2014/2015 liczba uczniów
szkół podstawowych będzie
o około 202 tys. niższa od
liczby uczniów w przypadku, gdyby zachowano termin
rozpoczynania spełniania
obowiązku szkolnego od 1
września 2014 r. dla wszystkich 6-latków – czytamy na
stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort zapewnia, że w skali całego
kraju szkoły podstawowe są
przygotowane infrastrukturalnie do przyjęcia całego
rocznika sześciolatków.
MAT

wynajęcia

magazy-

7000 zł szybkiej pożyczki. Błyskawiczna
decyzja, bez ukrytych
opłat.
Provident 600 400 288
(Taryfa wg opłat operatora)

ny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323
Poszukuję makijażystki
do współpracy. MLM tel.
607149739.
Firma
kosmetyczna
poszukuje osób do pracy.
Piotrków Tryb. i okolice.
Tel. 505941176.
Do wynajęcia bar lub
lokal, Rawa Maz., ul. Krakowska, tel. 606 667 284
Ulotki, wizytówki, katalogi, foldery, etykiety, plakaty: www.drukarnia-wam.pl

Części zamienne: Lublin, Honker, Żuk, wszystkie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl

PRACA
W ZAKŁADACH
MIĘSNYCH!
OD ZARAZ!

kontakt 535 123 002
w godzinach 8-16
Stowarzyszenie sprzeda ośrodek rekreacyjno
-wypoczynkowy na 46
miejsc, położony w pobliżu Bełchatowa, na pow.
2,4 ha z lasem i stawem.
Atrakcyjna cena.
Tel. 505 100 812
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
28 dni do zdrowia
Zaaprobowana przez lekarzy, genialna w swej prostocie i niesamowicie efektywna, dieta Strażaków z Teksasu jest odpowiednia dla wszystkich, którzy są
gotowi na poprawę swojego stanu zdrowia i samopoczucia – bez konieczności stosowania radykalnych środków. A wszystko to osiągniesz zaledwie w 4
tygodnie.
Rip Esselstyn, zawodowy sportowiec, który został
strażakiem, jest specjalistą
od niesienia pomocy w nagłych przypadkach. Część
jego kolegów z Posterunku
2. Straży Pożarnej w Austin
w Teksasie miała niebezpiecznie wysoki poziom
cholesterolu
(najwyższy
wynik wynosił 344!). Rip
wkroczył więc po prostu
do akcji i ułożył specjalny
program ratunkowy, dzięki
któremu wszyscy uczestnicy schudli (niektórzy ponad

9 kg), obniżyli poziom cholesterolu (do 196) i poprawili swój ogólny stan zdrowia.
Dzięki tej książce Ty także
możesz doświadczyć wspaniałych rezultatów programu Teksańskich Strażaków.
Z Ripem – jako osobistym trenerem, zaledwie
w jeden miesiąc odmienisz
swoje ciało i całe życie.
Podstawą programu są rośliny, produkty pełnoziarniste, świeże owoce, strączki,
orzechy i pestki.

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

Akcja „AmbaSSady”,
komedii fantastycznej,
rozgrywa się w dwóch
planach czasowych - w
roku 2012 i 1939. Bohaterowie, para młodych
ludzi tuż po studiach (w
ich rolach Magdalena
Grąziowska i Bartosz
Porczyk),
mieszkają
w kamienicy, w której
przed wojną mieściła
się Ambasada Niemiec.
Z nieznanych przyczyn,
przy pomocy windy,
przenoszą się w czasie
do okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej. W roli Adolfa
Hitlera wystąpi Robert
Więckiewicz, natomiast
Adam „Nergal” Darski
zagra Ribbentropa.

Cyrk Zalewski zaprasza
W najbliższym czasie do naszego regionu zawitają wyśmienici artyści z Cyrku
Zalewski.

Księgarnia 					

poleca:

1. Kardynał Wyszyński - Biografia		

Ewa K. Czaczkowska

2. Jestem Tyrmand, syn Leopolda			

Matthew Tyrmand

3. Andrzej Wajda, Autobiografia			

Andrzej Wajda

4. Odwaga straceńców				

Kacper Śledziński

5. Siedziby wielkich 				

Barbara Wachowicz

6. Grochów						

Andrzej Stasiuk

7. Wytrwać w zdrowiu				

Stefania Korżawska

8. Kalendarz Biodynamiczny 2014		

Działkowiec

9. Św. Barbara, Patronka ciężkiej pracy		

Dom Wydawniczy Rafael

10. Edith Piaf Na balu szczęścia			

Ambassada

Edith Piaf

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

Atrakcją przedstawienia będą artyści z Brazylii
(3 osoby) – będą oni wykonywać ewolucję na motorach wewnątrz wielkiej
metalowej kuli – PO RAZ
PIERWSZY W POLSCE !
Grupa nazywa się DIORIO.
Rozśmieszać widownię będzie Gość z Czech Clown
Charlie Rigetti
- Artystka z Niemiec
– Adriana Spindler – zaprezentuje swoje ukochane
dwa lwy morskie.
- Artysta z Niemiec
Gino Spindler zaprezentuje
pokaz Słoni Afrykańskich
- Kamil Zalewski z Polski przedstawi pokaz Koni
Cyrku Zalewski maści Palomino, wielbłądy Cyrku
oraz wspaniały pokaz dużej
iluzji
- Aneta Zalewska z Polski zaprezentuje pokaz Kóz
- Patryk Kaiser z Czech
Akrobatykę napowietrzną
- Konferansjerami będą
Rafał Walusz i Aneta Zalewska

RAWA MAZOWIECKA
-18.10-piątek- godz. 17.30 ul. Zamkowa.
ŁÓDŹ-2.11
-sobota-14:00 i 17:00 Al. Piłsudskiego przy Galerii Tulipan
ŁÓDŹ-3.11
-niedziela-12:00 i 16:00 Al.Piłsudskiego przy Galerii Tulipan
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Piękne i zdrowe włosy

Zmieniające się regularnie pory roku powodują, że i kondycja naszych włosów się także zmienia. Warunki atmosferyczne jesienią nie są dla włosów korzystne, z uwagi na zazwyczaj wilgotne powietrze, chłód i porywiste wiatry.

W
jedną łyżką oliwy z oliwek na
papkę. Następnie dodać dwie
łyżki soku z cytryny. Tak
otrzymaną maseczkę wetrzeć
dokładnie w wilgotne włosy.
Po 30 minutach maseczkę
z włosów zmyć. Natomiast

www.gazeta-wiesci.pl

Gotuj z nami
Rolada wołowa
z grzybami
Czas przygotowania: 120 min
¿ Danie
dla: 4 osób


Potrzebne składniki:

Zdrowe włosy to włosy
lśniące, błyszczące i miękkie. Stan naszych włosów
jest niewątpliwie odzwierciedleniem ogólnej kondycji
zdrowotnej organizmu. Aby
włosy były zdrowe, należy
stale dbać o ich nawilżanie
poprzez pielęgnację zarówno
z zewnątrz jak i od wewnątrz
czyli dostarczając niezbędnych składników organizmowi. Odpowiednią dietą
dla włosów są potrawy, które

REKLAMA

przede wszystkim w swym
składzie zawierają cynk, magnez, żelazo, witaminy A, C,
E oraz witaminy z grupy B i
PP, biotynę i siarkę. Te składniki można znaleźć między
innymi w żółtku, kalafiorze,
brukselce, kapuście, cebuli i
czosnku. Korzystny wpływ
na włosy a także na cerę mają
również kwasy tłuszczowe
omega-3, które zawarte są
między innymi w orzechach i
tłustych rybach.

Aby mieć ładne, zadbane i
zdrowe włosy gwarantujące
ułożenie pięknej fryzury, w
praktyce stosowane są również różne kuracje roślinne,
które także przynoszą pożądany efekt. Takim przykładem jest np. płukanka
pokrzywowa, która wpływa
na wzmocnienie korzonków
włosowych i zapobiega łupieżowi. W tym celu suszone
liście pokrzywy należy zalać
wrzątkiem a następnie po wystudzeniu, uzyskaną płukanką płukać włosy. Natomiast
przy wypadaniu włosów zalecana jest następująca kuracja: garść pokrzyw zalewamy
szklanką zagotowanego octu
owocowego i odstawiamy
na kilka minut. Wystudzonym wywarem należy przemywać włosy co dwa dni.
Można również zastosować
oczyszczoną naftę kupioną
w aptece. Godzinę przed myciem głowy należy wetrzeć w
skórę oczyszczoną naftę. Po
umyciu szamponem, spłukać
włosy bezalkoholowym piwem.
Na włosy zniszczone można
przygotować maseczkę bananową. W tym celu należy
banana rozgnieść na papkę,
dodając kilka kropli cytryny i trochę kefiru a następnie po dokładnym wymieszaniu wetrzeć we włosy.
Owinąć głowę ręcznikiem i
pozostawić na 20 minut. Na
zakończenie umyć głowę
szamponem. Można również
zastosować maseczkę z żółtka. Jedno żółtko wymieszać z

w przypadku szybko przetłuszczających się włosów
ma zastosowanie miodowy
tonik, który przygotowuje się
z łyżki miodu i dwóch żółtek.
Nałożyć tonik na mokre włosy, głowę owinąć folią i pozostawić na 20-40 minut a następnie włosy umyć. Można
również w takim przypadku
przygotować winogronową
odżywkę. W tym celu należy
owoce obrać ze skórki, usunąć pestki i rozgnieść na jednolitą papkę. Papkę wetrzeć
we włosy i głowę owinąć
folią na 15 minut a następnie
włosy umyć.
W przypadku włosów elektryzujących się, należy w
wilgotne włosy wmasować
eliksir z pigwy. W tym celu
jedną łyżkę ziaren pigwy zalewamy szklanką przegotowanej wody i podgrzewamy
nie dopuszczając do wrzenia
i odstawiamy na 15 minut.
Po wystudzeniu nanieść na
czyste, świeżo umyte włosy. Zabieg ten spowoduje,
że włosy staną się cięższe i
nie będą się elektryzować.
Warto również pamiętać, że
podczas mycia głowy nie
należy wylewać szamponu
bezpośrednio na włosy, ponieważ skondensowane w
nim substancje mogą podrażnić skórę głowy. Nie wolno
również używać zbyt gorącej
wody, gdyż pobudza ona do
pracy gruczoły łojowe, a to
z kolei doprowadza do zbyt
szybkiego przetłuszczania się
włosów.
KK

- 50 dag suszonych borowików
- 80 dag wołowiny
- 2 cebule
- 1 ząbek czosnku
- 2 kromki chleba tostowego
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 1 jajko
- 300 ml śmietany
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz
- olej
- woda

Sposób przygotowania:

Suszone borowiki zalać 1,5 szklanki wody i gotować 10 min. Cebule i ząbek czosnku pokroić w
kostkę i zeszklić na oleju. Kromki chleba pokroić
również w kostkę. Grzyby odcedzić, posiekać i
połączyć z cebulą, chlebem, jajkiem, połową łyżeczki soli, połową łyżeczki pieprzu i natką pietruszki. Całość dokładnie wymieszać dodając trochę wywaru z grzybów. Mięso wołowe przeciąć i
lekko rozbić. Na mięso nałożyć wcześniej przygotowany farsz. Całość zwinąć w roladę i związać sznurkiem, a następnie podsmażyć na oleju.
Roladę oprószyć do smaku solą i pieprzem, podlać wywarem z grzybów i dusić pod przykryciem
1,5 godz. Śmietanę wymieszać z mąką i dodać do
sosu. Całość dusić jeszcze przez ok. 15 min.
REKLAMA
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Porównanie: Renault Clio 0.9 TCe i Citroen C3 1.6 VTI

Nowe Clio czy odświeżona C-trójka?
Segment małych kompaktów zmienia się dynamicznie i dostosowuje do potrzeb rynku. Niedawno Renault wprowadziło nową generację kultowego Clio.
Citroen gruntownie odświeżył za to, znany od 2009 r., model C3. Przetestowałem oba te samochody.
Renault Clio i Citroen wewnątrz. Jakość i spaso- Pasażerom nie będzie ciaC3 - francuskie nowości
wanie elementów jest tu te- sno, ale nie będą też bardzo
raz na wyższym poziomie. zadowoleni z komfortu.
Nowe Clio to moim zda- Producent zadbał o to, by Inaczej może być w Clio,
niem najpiękniejsze auto, kierowca poczuł charakte- gdzie miejsca z tyłu jest
jakie zadebiutowało w 2012 rystyczną atmosferę jazdy bardzo mało, co było dla
r. Nowa propozycja styli- Citroenem.
mnie trochę zadziwiająstyczna Renault jest bardzo
ce. Czyżby to właśnie była
bliska samochodom konWrażenia z jazdy no- cena za efektowny design
cepcyjnym prezentowanym wym Clio i C3
nadwozia?
co jakiś czas na targach i niCharakterystyczne jest
gdy nie wdrażanym do pro- właśnie to, jak dobrze możSilnik 0.9 TCe vs 1.6
dukcji. W porównaniu do na poczuć się za kierownicą VTi - małe turbo czy
poprzedniej generacji, nad- francuskich mini-kompak- zmienne fazy rozrządu?

mi ambicjami silnika (tego
można szukać w Citroenie
DS3). Podczas testu zaskoczyła mnie ekonomiczność
C3 - średnie spalanie na
poziomie 6,8 l na 100 km
to wynik osiągnięty bez
stosowania się do zasad eco
-drive. Jeżdżąc delikatnie
można spokojnie obniżyć
spalanie o dodatkowe pół
litra. Ktoś powie, że to i
tak sporo jak na małe auto.
Ok, ale mamy do czynienia
z naprawdę mocnym silnikiem o dużej jak na segment
B pojemności.
Z mojego punktu widzenia mniej ekonomiczny

wozie Clio nabrało wyrazistości i charakteru. Auto
wygląda na droższe niż w
rzeczywistości.
Citroen postanowił na
razie nie wprowadzać nowej generacji C3, a jedynie zdecydował się na jego
subtelny lifting. Postarano
się jednak, aby zmiany nie
polegały wyłącznie na dołożeniu świateł do jazdy
dziennej. Delikatny lifting
nadwozia jest widoczny
gołym okiem, ale najwięcej zmian zaobserwujemy

wydaje się silnik Renault.
Turbodoładowany trzycylindrowiec 0.9 o mocy 90
KM podczas testu spalił
podobną ilość paliwa - ok.
6,4 l na 100 km mimo ekonomicznej jazdy. Oczywiście ja przyzwyczaiłem
się już do tego, że katalogowe wartości średniego
spalania nijak mają się do
rzeczywistości, ale jeśli
któryś z klientów wybierze
mały turbosilnik Renault ze
względu na reklamowane
spalanie 4,5 l/100 km, może
być zawiedziony. Problem
w tym, że 0.9 TCe jest odpowiedzią na modę na downsizing i sukces fordowskiego, litrowego EcoBoosta.
Daleki jestem od popierania
trendu obniżania pojemności, ale muszę przyznać,
że silnik Renault w żadnej mierze nie dorównuje
EcoBoostowi. Maksymalny moment obrotowy (135
Nm) mamy tu dopiero przy
2500 obr./min. W konstrukcji Forda już przy 1400 obr./
min i to aż 170 Nm. Efekt?
W Renault mamy wrażenie, że mały silnik męczy
się. Jest mniej elastyczny

tów. Mimo że to auta niewielkie, kierowca ma dużo
miejsca i wygodny dostęp
do wszystkich przycisków,
pokręteł i wyświetlacza
dotykowego.
Atmosferę
buduje wyszukany design
wszystkich elementów. W
Citroenie znajdziemy nawet
wkład zapachowy, co jest
pomysłem tyleż prostym
co oryginalnym - nie każdy
lubi surowy zapach nowego
samochodu.
Na tylnych siedzeniach
więcej miejsca oferuje C3.
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Głównym
powodem
porównania Clio i C3 były
dla mnie jednostki napędowe. Clio miało pod maską
nowość w ofercie Renault
- turbodoładowany, trzycylindrowy silnik 0.9 TCe
o mocy 90 KM. Citroen
dysponował za to jednostką wolnossącą 1.6 VTi 120
KM. Oba silniki to technicznie dość zaawansowane
konstrukcje, co tym bardziej pobudzało moją ciekawość.
Jednostka Citroena to
patent BMW, przekazany
Francuzom na mocy porozumienia. Układ zmiennych
faz rozrządu zdaje tu egzamin na tyle dobrze, że w
praktyce nie czuje się tego,
że maksymalny moment
obrotowy 160 Nm osiągamy
dopiero przy 4250 obr./min.
W połączeniu z dość niską
masą auta, silnik zapewnia
niemal sportowe odczucie
przyspieszania. Odczucie,
gdyż w rzeczywistości C3
stworzono z myślą o jeździe
miejskiej. Ani zawieszenie,
ani układ kierowniczy, ani
tym bardziej hamulce nie
współgrają ze sportowy-

i dynamiczny. Przy okazji
jego kultura pracy nie jest
na najwyższym poziomie.
Ale...to porównanie z rynkowym konkurentem. Jeśli
do dyspozycji mamy tylko
silniki z oferty Renault to
na pewno mały TCe zapewni lepszy komfort jazdy niż
słaby wolnossący 1.2.
Plusy i minusy Clio i
C3 - trudny wybór
Clio jest nowocześniejsze pod względem designu,
ale przez to nieco mniej
przestronne. C3 imponuje
ciekawym wnętrzem, ale
jest już autem „opatrzonym” na naszych ulicach.
Jeśli chodzi o silnik zdecydowanie lepiej prezentuje się 1.6 VTi z Citroena.
To jednostka największa

REKLAMA
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i najdroższa w gamie, ale
nowość rynkowa Renault 0.9 TCe także tani nie jest.
Jak przystało na Francuzów
auta są zawieszone podobnie - komfortowo, a ich
układy kierownicze nie pracują zbyt precyzyjnie.
Francuskie auta wyruszają na podbój polskiego
rynku nie będąc bez szans
względem droższych liderów segmentu. To samochody lepsze pod niemal
każdym względem od propozycji niemieckich marek.
Pozostaje pytanie, czy Polacy będą w stanie przekonać
się do francuskich samochodów. Póki co ich wiedza
o motoryzacji może okazać
się niewystarczająca do
podjęcia takiego „ryzyka”.
Witold Hańczka

18.10-08.11.2013 r.

14 Wieści

W

Kryminalne

www.gazeta-wiesci.pl

Bełchatów

Brzeziny

Do 8 lat więzienia grozi 34-latkowi, podejrzanemu o wyłudzenie od bełchatowskiego przedsiębiorcy grzejników wartych 28 tysięcy złotych.

Brzezińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo
60-latka sprzed kilku miesięcy.

Oszukał przedsiębiorcę na 28 tys. zł
Policjanci z Bełchatowa
ustalają, co 34-letni mieszkaniec gminy Sulmierzyce
(powiat pajęczański) zrobił z nowymi grzejnikami.
Mężczyzna
wykorzystał
fakt współpracy firmy, w
której był zatrudniony, z
bełchatowskim przedsiębiorcą.
- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy prowadzących
postępowanie karne, podejrzany nadużywając zaufania swego pracodawcy
oraz jego bełchatowskiego
kontrahenta, wyłudził war-

te 28000 złotych grzejniki,
by następnie je sprzedać –
informuje policja.
34-latkowi został po-

stawiony zarzut oszustwa.
Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
MAT

Opoczno

Włamali się do magazynu
Mężczyźni, którzy 7 października włamali się do magazynu jednego ze sklepów spożywczych, zostali schwytani. Skradzione przedmioty wróciły do właściciela.
Policjanci z Komen- włamali się do pomiesz- 1200 złotych. Zatrzymani
dy Powiatowej Policji w czeń jednego z marketów złodzieje przyznali się do
Opocznie 8 października w Opocznie. Łupem 54-lat- kradzieży z włamaniem.
2013 r. zatrzymali dwóch ków padło 15 metalowych Grozi im za to kara do l0 lat
mieszkańców
Opoczna, półek z regałów magazy- pozbawienia wolności.
którzy poprzedniego dnia nowych o łącznej wartości
WIT

Skierniewice

Tragiczny wypadek

Tragiczny wypadek samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 705 w rejonie
miejscowości Ziemiary. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały przewiezione do
szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń
wynika, że jadące od miejscowości Bolimów renault
clio kierowane przez 20-latka, podczas wyprzedzania
innego pojazdu, uderzyło
w jadącego z przeciwnego
kierunku fiata punto kierowanego przez 63-latka – informuje policja.

Świadkowie wypadku
natychmiast udzielili pomocy rannym. Akcję ratowniczą prowadziły wszystkie
służby: policjanci, pogotowie ratunkowe oraz jednostki straży pożarnej ze Skierniewic i OSP z Bolimowa.
Kierującego renaultem clio
20-letniego
mieszkańca

powiatu skierniewickiego
oraz 59-letniego pasażera
fiata - mieszkańca Warszawy, przewieziono do szpitala. 63-letni kierowca punto
zmarł na miejscu. Policjanci wyjaśniają okoliczności
wypadku.

Jesteś świadkiem
przestępstwa?

MAT

W

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!
ALARMUJ!

Bestialskie morderstwo
Ten dramat rozegrał
się późnym wieczorem 30
czerwca 2013 r. w Brzezinach przy ul. Waryńskiego. Tego dnia przed jedną z
kamienic 3 mężczyzn piło
alkohol. W pewnej chwili mężczyźni zauważyli,
że drzwi jednego z mieszkań na parterze są otwarte.
Dwóch z nich weszło do
środka, natomiast trzeci pożegnał się i odszedł.
W mieszkaniu mężczyźni
zastali śpiącego 60-latka i
bez żadnego powodu posta-

nowili go zabić. Najpierw
próbowali podpalić pościel,
pod którą spał. Gdy się to
nie udało, napastnicy dusili ofiarę krzesłem, ale i ta
metoda okazała się nieskuteczna. 60-latek obudził
się, lecz nie miał szans w
walce z dwoma napastnikami. Oprawcy za pomocą
drewnianej nogi od krzesła,
zadali
pokrzywdzonemu
szereg ciosów w głowę. Skatowany mężczyzna zmarł. A
napastnicy uciekli. Zamordowany 60-latek mieszkał

sam. O tym, że mężczyzna
nie żyje, odkryto dopiero
3 lipca. Oględziny zwłok
jednoznacznie wskazywały, że było to zabójstwo.
7 października policjanci
zatrzymali podejrzanego o
zabójstwo 19-letniego łodzianina, a dzień później
24-letniego
mieszkańca
Brzezin. Decyzją sądu obaj
zostali tymczasowo aresztowani. Mężczyznom grozi
kara nawet dożywotniego
pozbawienia wolności.
MAT

Radomsko

Jechał na podwójnym gazie

10 października 2013 r. około godziny 13.15 na terenie gminy Dobryszyce,
jeden z kierowców zwrócił uwagę na jadącego wężykiem fiata.
Chcąc uniknąć tragedii na drodze, podjął
próbę zatrzymania pirata
drogowego. Po otwarciu
drzwi kierowca okazał się
na tyle pijany, że wypadł z
samochodu do przydrożnego rowu, gdzie siedział
do czasu przyjazdu policji.
Kierowcą fiata okazał się
63-letni mieszkaniec gminy Dobryszyce. Mężczyzna
miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Za jazdę po alkoholu
grozi kara do 2 lat pozba-

wienia wolności, utrata prawa jazdy i kilkuletni zakaz

kierowania pojazdami.

WIT

Piotrków Trybunalski

Zagadkowa śmierć

Ze stawu w Polichnie wyłowiono zwłoki mężczyzny.
Policjanci z Komisariatu Policji w Wolborzu
pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Piotrkowie
Trybunalskim wyjaśniają
okoliczności śmierci mężczyzny, którego zwłoki
wyłowiono 15 października
2013 roku ze stawu rybnego
w Polichnie, w gminie Wolbórz. Ciało 35-letniego tomaszowianina znalazł przypadkowy przechodzień. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że topielec był
mieszkańcem Tomaszowa
Mazowieckiego i od 14

października 2013 roku był
poszukiwany przez policję.
Mężczyzna wcześniej naj-

prawdopodobniej spowodował dwa zdarzenia drogowe
i zbiegł z ich miejsca. MAT

W
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Skorpion 24.10 – 22.11
Z
trudnymi
sprawami świetnie sobie radzisz.
Czas pomyśleć o
nadrobieniu kulturalnych
zaległości, może teatr, kino
lub ciekawa książka. Możliwości jest wiele. Uważaj na
swoje zdrowie, a zwłaszcza
na gardło.
Strzelec 23.11 – 21.12
Nadchodzący
czas będzie obfitował w pozytywne wiadomości, a to wszystko za sprawą
korzystnego wpływu planet. Dobry nastrój nie będzie cię opuszczał. Cieszył
m. w
pow.
lubartowskim
portal
notowany na
GPW
miasto
św. Tomasza

polski
żeglarz,
Leonid

solenizantka z
25
sierpnia

będziesz odczuwał potrzebę przebywania z rodziną i
bliskimi ci osobami. Zachowaj większą ostrożność za
kierownicą.

się będziesz dużym powodzeniem.

Baran 21.03 – 20.04
W najbliższym
czasie nadarzy się
wyjątkowa okazja
zawodowa. Masz
wiele ukrytych talentów,
które teraz odkryjesz. Więcej czasu poświęć bliskiej
ci osobie. Dobry czas na
wiążące decyzje. Uważaj na
kieszonkowców.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Zwolnij tempo swojego życia.
Zbyt często zdarzają ci się pomyłki, które nie powinny mieć
miejsca nie tylko w pracy,
ale i w domu. W stałych
związkach umiarkowany
spokój a dla samotnych
szansa na spotkanie bratniej
duszy.

Byk 21.04 – 20.05
Masz
szansę
wreszcie odbić się
od dna i pomnożyć
swoje oszczędności. Szczęście ci sprzyja.
Twój urok osobisty będzie
przyciągał płeć przeciwną.
Będziesz teraz skory do
flirtów i romansów. Zachowaj rozsądek.

Wodnik 21.01 – 19.02
W
życiu
zawodowym
bez większych
zmian. Możesz
być spokojny, wszelkie
redukcje etatów będą cię
omijać. Możesz odczuwać
dolegliwości reumatyczne.
Postaraj się więcej czasu
spędzać na świeżym powietrzu.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
W życiu zawodowym
w
miarę spokojnie.
Forma fizyczna i
psychiczna do pozazdroszczenia, to efekt oczywiście krótkiego ale udanego
wypoczynku.
Samotnne
Bliźnięta czeka szczęście w

Ryby 20.02 – 20.03
Samotne
Ryby
znajdą
swoją drugą połowę. Gwiazdy
sprzyjają sferze uczuciowej.
Bardziej niż kiedykolwiek
gromastolica
dzi
Tunezji dzieła
sztuki
stercza˛
po
bokach
głowy

pióro do
stolica łaczenia
˛
Kalifornii deszczułek

plama w
zeszycie

osoba,
która
coś
udaje
obrazy
w cerkwi

Lew 23.07 – 23.08
Poz y t y w ny
wpływ Jowisza
spowoduje,
że
twoje plany zawodowe wreszcie się ziszczą. Wykorzystaj tę passę.
Dodatkowy przysłowiowy
grosz w postaci premii, z
pewnością ci się przyda, bo
przed tobą większe wydatki.
Panna 24.08 – 23.09
Rozpoczęte
sprawy
wreszcie
zostaną pozytywnie
załatwione.
Szef to doceni a ty
poczujesz wyjątkową satysfakcję. Atmosfera w domu,
pomimo pochmurnych dni,
pogodna i radosna. Postaraj
się, aby trwała jak najdłużej.
W
Wróżka Amanda
rozda- sasiad
˛
wane na Graczyulicy
ków

Winona,
aktorka
rozprzestrzenianie
sie˛

kawałek
ociosanego
drewna
śpiewaja˛
"Spadaj"

...
Damon,
aktor
...,
na
jest go Hong
aczo˛
głowach dużo po wł
ny
do
dam
burzy
Chin

Rak 22.06 – 22.07
Raki czeka nawał pracy, więc w
najbliższym czasie nuda wam nie
grozi. Ogólnie dobry czas na rozwinięcie nowych interesów a także na
podjęcie ważnych decyzji
inwestycyjnych. Nie zaniedbuj zdrowia.

model
Hondy
kolor surowego
płótna

styl
Ludwika
XV

miłości.

wybranek
serca

samochodo- cześć
˛
utwór
wa
namiotu Byrona
ksiażka
˛

Lars von pełne
...,
podczas
reżyser ulewy
Szyc,
aktor
pochodne
kwasów
i alkoholi
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Rozrywka

HOROSKOP

Waga 24.09-23.10
Osobom
spod
tego znaku wpływ
Wenus pomoże w
załatwieniu
zaległych spraw. Pochmurne
dni rozleniwiają cię, ale
najwyższy czas to zmienić.
Warto zorganizować spotkanie towarzyskie a lepsze
samopoczucie gwarantowane. Nie bądź tak krytyczny
i okaż swojemu partnerowi
więcej zrozumienia.

18.10-08.11.2013 r.

ucznio- ryba wie w postrach
wojsku
mórz

brytyjski Staropistolet grecki
maszy- statek
nowy
z niego
siemie˛
spis,
wykaz

obszar,
okolica

karaibska
stolica

Wieści
Gazeta Regionalna

np krocionóg
rysunek
w
ksiażce
˛

zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
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Humor

Mąż do żony:
- Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty!
- Ty beze mnie to z niczym byś sobie nie poradził! Herbata jest w apteczce, w puszce po kakao,
z nalepką „sól”.
  
Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej
żonie i spytał o cenę.
- Do pięciu wyrazów za darmo.
- Nooo... to niech będzie: Zmarła Jagna Górska.
- Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy.
- To niech będzie, Zmarła Jagna Górska, sprzedam
Opla.
  
Nauczycielka daje klasie zadanie:
- Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.
Pierwsza zgłasza się Małgosia:
- Ananas jest zdrowym owocem.
Później zgłasza się Paweł:
- Ananas rośnie na palmach.
Teraz ty Jasiu, mówi nauczycielka.
A Jasiu na to:
- Basia puściła bąka A NA NAS leci smród.
  
Dwaj chłopcy dzień przed Wigilią śpią u babci
i idą się modlić:
- Modlę się o: nowy statek piracki, samolot i
klocki lego.
- Dlaczego tak głośno mówisz, Bóg nie jest głuchy.
- Bóg nie ale babcia tak.
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