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Rawa Mazowiecka

Wizyta senatora w Kleszczowie

Policjanci z komisariatu w Białej Rawskiej zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden
z nich przewoził w ambulansie papierosy bez polskich znaków akcyzy, a drugi chciał przekupić funkcjonariuszy proponując 6000 złotych łapówki. Str.2

Rozmowa o współpracy, o relacji między władzą centralną a najniższą jednostką samorządową, jaką jest gmina. O nowej sytuacji, nowym spojrzeniu,
o problemach specyficznej gminy, jaką jest Kleszczów i o pomysłach na rozwój rozmawialiśmy ze Sławomirem Chojnowskim Wójtem Gminy Kleszczów
oraz jego gościem - Grzegorzem Wojciechowskim Senatorem RP.
Szerzej na str. 7

Nielegalny towar i próba przekupstwa Gmina Kleszczów stawia na ekologię
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Wydawca
Gazety Regionalnej
w związku z dynamicznym rozwojem,
poszukuje dynamicznych
i kreatywnych osób
Jeśli jesteś na wypowiedzeniu
lub straciłeś właśnie pracę na etat lub umowę zlecenie?
Oferujemy:
płatne staże i praktyki
zatrudnienie na umowę o pracę
szkolenia przekwaliﬁkowujące
doradztwo zawodowe
oferty pracy

na adres Redakcji WGR:
redakcja@gazeta-wiesci.pl

Skontaktuj się już dziś.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Biuro Projektu
ul. Piwna 3/8, 91-003 Łódź
Tel. 44 739 22 50/51 lub 12 395 74

do współpracy przy tworzeniu Gazety.
CV prosimy przesyłać

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej!

W

Czytaj on-line!
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Rawa Mazowiecka

Tomaszów Mazowiecki

Policjanci z komisariatu w Białej Rawskiej zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden
z nich przewoził w ambulansie papierosy bez polskich znaków akcyzy, a drugi chciał przekupić funkcjonariuszy proponując 6000 złotych łapówki.

W Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim od
6 do 24 listopada br. będzie można oglądać wystawę poświęconą uzbrojeniu
oraz wyposażeniu żołnierskiemu z lat I wojny światowej.

Nielegalny towar i próba przekupstwa

Nocą 8 listopada 2013 r. w
miejscowości Zakrzew, w
gminie Biała Rawska przypadkowy świadek, zauważył w rowie zakopaną karetkę. Powiadomił więc o tym
policję.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze zauważyli zakopanego na grząskim poboczu drogi fiata ducato
wyglądającego dokładnie
jak karetka. Samochód był
zamknięty. Kiedy oświetlili
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

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

Foto: Policja
go latarką zobaczyli wewnątrz kartony papierosów
bez polskich znaków akcyzy. W tym czasie podjechała
toyota avensis. Kierujący
podszedł do policjantów i
poinformował, że organizuje właśnie dla znajomego pomoc w wyciągnięciu
pojazdu. Po chwili z pobliskich zarośli wyszedł inny
mężczyzna i oświadczył, że
jest kierowcą karetki. Policjanci, nie mówiąc nic o
zauważonych papierosach
wylegitymowali
obydwu
mężczyzn i zbadali ich stan
trzeźwości. W tym czasie
45-letni kierujący toyotą zaproponował policjantom 4 a
później 6 tysięcy złotych w
zamian za puszczenie całej
tej sytuacji w niepamięć.
Zatrzymani przez policję to
mieszkańcy Warszawy w
wieku 45 i 55 lat. Wstępne
oględziny karetki pozwoliły
oszacować, że znajduje się
w niej około 20.000 paczek
papierosów bez polskich
znaków akcyzy, których
wartość rynkową w hurcie
określić można na 140.000
złotych.
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Drzwi w 7 dni!

Oręż Wielkiej Wojny 1914-1918
Wystawa „Oręż Wielkiej Wojny” zorganizowana jest przez tomaszowskie
muzeum wspólnie z grupą
kolekcjonerów militariów.
Na wystawie można zobaczyć około stu eksponatów
takich jak m.in.: pistolety,
rewolwery, szable, bagnety,
hełmy, manierki, menażki, odznaczenia oraz inne
przedmioty. Wśród zaprezentowanych eksponatów
znajduje się broń i wyposażenie żołnierskie używane zarówno przez armie
Ententy (Rosja, Francja,
Wielka Brytania), jak też
armie państw centralnych
(Niemcy, Austro-Węgry).
Fragment wystawy poświę-

cony jest oczywiście także
Legionom Polskim. Zaprezentowano elementy legionowego umundurowania,
uzbrojenia oraz odznaki

noszone przez polskich żołnierzy.
Wystawa towarzyszy 95.
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Piotrków Trybunalski

Złodzieje
metalowych elementów
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. zatrzymali trzech
mężczyzn, którzy kradli metalowe elementy z hali firmy znajdującej się na
terenie Piotrkowa.
Ustalenia
funkcjonariuszy wykazały, że przestępczy proceder trwał od
czerwca do 8 listopada 2013
r. Były pracownik firmy i
dwóch strażników ochrony chcieli się wzbogacić
na kradzieży metalowych
elementów. Sprawcy pod
ochroną nocy wjeżdżali
lawetą na teren firmy. Nie
musieli się zbytnio trudzić,
gdyż umówiony pracownik
ochrony otwierał bramę
wjazdową i kierował lawetę
wprost do hali, gdzie znajdowały się pięciometrowe
pręty. Śledczy ustalili, że
złodzieje w ciągu kilku

miesięcy wywieźli z firmy
100 ton metalu, który najprawdopodobniej miał być
wykorzystany przy budowie trasy. Warte 230 tysięcy
złotych mienie spieniężali
na złomowisku. 8 listopada
w ręce stróżów prawa wpadł
pierwszy ze sprawców- 59-
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letni piotrkowianin. Dzień
później zostali zatrzymani
jego wspólnicy w wieku
29 i 56 lat. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne jej
okoliczności.
Za kradzież grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.

www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Skierniewice/Kleszczów

Nowe
inwestycje w regionie

Debatowali
nad kierunkami
działania LGD

7 listopada w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbył się
I Konwent Wójtów, Burmistrzów oraz Starostów LGD BUD-UJ Razem. Celem
spotkania było wypracowanie dokumentów strategicznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na najbliższy okres programowania 2014-2020.

Thermica oraz Sponcel otrzymały zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy w
Kleszczowie i Skierniewicach.
Thermica Sp. z o. o. w
Podstrefie
Skierniewice
wybuduje zakład produkcyjny płyt styropianowych
oraz chemii budowlanej.
Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną linię
do produkcji styropianu
oraz do produkcji zapraw
klejowych. Thermica zatrudni do końca marca
2015 r. przynajmniej 15
nowych
pracowników.
Z kolei Sponcel Sp. z o.o.
w Podstrefie Kleszczów
uruchomi zakład produkujący gąbkę celulozową na

potrzeby producentów artykułów gospodarstwa domowego. Sponcel zainwestuje
przynajmniej 50 mln zł do
końca 2017 roku i zatrudni
co najmniej 35 nowych pracowników.
- W tym roku to nasze
13 i 14 zezwolenie – mówi
Tomasz Sadzyński, prezes
Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Łącznie od
początku roku inwestorzy
zadeklarowali nakłady inwestycyjne za ponad 321
mln zł, a dzięki nim powstanie 830 nowych miejsc

pracy, ale aż 4050 etatów
zostanie utrzymanych.
- Zezwolenie wydane
spółce Sponcel jest pokłosiem ostatniej decyzji Rządu dotyczącej zmiany granic łódzkiej strefy. Dzięki
temu uda się zrealizować
aż 7 nowych inwestycji –
mówi Janusz Piechociński,
Wicepremier, Minister Gospodarki. – Z kolei zezwolenie dla Thermici wpisuje się
w najbardziej potrzebny obszar pomocy regionalnej jakim jest wspieranie małych
i średnich firm – dodaje.

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego,
Krystyna Adaszkiewicz Prezes Zarządu LGD BUD-UJ Razem,
Roman Zieliński Wiceprezes Zarządu LGD BUD-UJ Razem
Spotkanie z udziałem
włodarzy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ Razem zostało
zorganizowane przez Zarząd LGD na czele z prezesem Krystyną Adaszkiewicz. Podczas konwentu,
którego gospodarzem był
Stanisław Cubała, staro-

sta piotrkowski, zaprezentowano
dotychczasowe
osiągnięcia
współpracy
samorządów z LGD. Ponadto podjęto dyskusję nad
założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Program
ten ukierunkowany głównie będzie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z
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VERTI ROL
ROLETY ¯ALUZJE
BRAMY NAPÊDY
DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*
vertirol@poczta.onet.pl

Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368
Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368
*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.

uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych.
W wyniku spotkania
przyjęto koncepcję powołania grupy roboczej ds.
Lokalnej Strategii Rozwoju
w perspektywie finansowej
2014-2020, która będzie
składać się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz
publicznego.
Przypomnijmy,
że
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania BUD-UJ
Razem powstało, by aktywizować
społeczności
lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy
jakości życia mieszkańców
21 gmin: Bełchatowa, Będkowa, Budziszewic, Czarnocina, Dobryszyc, Gomunic, Gorzkowic, Grabicy,
Masłowic,
Moszczenicy,
Kamieńska, Kodrębia, Ksawerowa, Łęk Szlacheckich,
Pabianic, Rozprzy, Rzgowa, Tuszyna, Ujazdu, Woli
Krzysztoporskiej, Ręczna,
powiatu piotrkowskiego.
JP
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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.
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Bełchatów

Dofinansowanie
na oświetlenie miasta

Radomsko

Jubileusz MDK

Miejski Dom Kultury w Radomsku w tym roku świętuje 45-lecie istnienia. To
właśnie 45 lat temu rozpoczął swoją służbę kulturze.
W 1968 roku w Radomsku rozpoczął pracę
Powiatowy Dom Kultury.
Blisko pół wieku w służbie
kulturze to również czas

codziennej pracy z ludźmi
i dla ludzi. Z okazji jubileuszu 45-lecia Miejskiego
Domu Kultury w Radomsku, dyrektor i społeczność

MDK Radomsko zorganizowali 9 listopada Galę Jubileuszową.

Foto: Mirosław Kercz

Bełchatów znalazł się na liście 38 miast z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej w ramach programu SOWA. Bełchatów otrzyma na ten cel blisko 10 mln zł.

W
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- W ramach programu
SOWA
zmodernizujemy
już istniejące oświetlenie
m.in. poprzez zastosowanie
nowych,
energooszczędnych opraw. W projekcie
uwzględniliśmy
również
wprowadzenie
dodatkowych systemów sterowania
inteligentnego i wykorzystywania
dodatkowych
możliwości obniżania mocy
– mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa. Szansę na wprowadzenie takich zmian daje
właśnie program SOWA
ogłoszony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej.
- Od wielu lat prowadzimy modernizację sieci w
celu zmniejszenia zużycia energii. Nowe technologie oświetlenia wprowadzane są w ramach
budowy i przebudowy
ulic. Jednak dopiero zastosowanie nowoczesnych
opraw z zintegrowanym
systemem sterowania i redukcji mocy pozwoli na
zauważalne zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej – dodaje Dariusz Matyśkiewicz,
Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.
Całość
bełchatowskiego

projektu opiewa na kwotę
blisko 10 milionów złotych
i zakłada modernizację i
wymianę oświetlenia w
większej części miasta – 3
tysięcy lamp. Jeżeli wniosek
zostanie zaakceptowany –
45 procent wartości projektu
będzie pochodzić z dotacji
NFOŚiGW (dokładnie 4 480
171,00 zł), z kolei pozostała część inwestycji byłaby
sfinansowana przy pomocy
długoterminowej (w części umarzalnej) pożyczki z
NFOŚiGW (na kwotę 5 412
789,00 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji
to 31 grudnia 2015 roku.
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BUDYNEK DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia budynek w Rawie Mazowieckiej, w prężnie rozwijającej się okolicy
w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych, hotelu TATAR, nowego kompleksu
rekreacyjno - sportowego AQUARIUM oraz zbiornika wodnego TATAR.
Wyśmienita lokalizacja na działalność handlową związaną ze sprzedażą art.
spożywczych, alkoholowych; działalność gastronomiczną lub inne. Lokal w pełni
uzbrojony: woda, prąd, kanalizacja, gaz. Swobodny dojazd z centrum miasta.
Wydzielone miejsca parkingowe na ogrodzonym placu.
Możliwość wynajęcia od 150-300 m oraz plac za budynkiem.
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 601 287 012.
2

Miliard
złotych na czytelnictwo
Zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020
na czytelnictwo zostanie przeznaczonych miliard złotych.
Wyniki badań Biblioteki Narodowej za 2012 r.
nie napawają optymizmem.
61% Polaków nie przeczytało w ciągu roku żadnej
książki, 28% czyta sporadycznie, a tylko 11% to
aktywni czytelnicy, którzy
w ciągu roku przeczytali
7 lub więcej książek. Być
może statystyka ulegnie
poprawie dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju
Czytelnictwa. Jego celem
jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki, modernizacja budynków
bibliotek, zwiększenie funduszy na zakup nowości
bibliotecznych, w szczególności literatury dla dzieci
i młodzieży oraz działania
służące udostępnianiu legalnej książki w internecie.
- Na rozwój czytelnictwa w ciągu sześciu lat
przeznaczonych zostanie w
sumie miliard złotych. 650
mln zł ze środków resor-

tu kultury i 350 mln zł od
beneficjentów programu,
m.in. od samorządów i innych instytucji - informuje
minister Bogdan Zdrojewski.
Nie zapominajmy jednak o bardzo ważnej roli,

jaką w wyrobieniu nawyku czytelnictwa odgrywa
szkoła i rodzina. Bowiem
czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość
trąci.
WIT

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?

W

A może lokalu użytkowego?

Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
W
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (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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Więcej
Regionalny
System Ostrzegania kobiet w zarządach
Ruszył pilotaż Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki niemu na ekranach naszych telewizorów wojewoda będzie mógł nas szybko ostrzec przed
zagrożeniami.
„Wojewoda
ostrzega:
porywisty wiatr” – np. taki
komunikat już wkrótce
może pojawić się na ekranie naszych telewizorów.
A to dzięki wprowadzeniu Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO), czyli
usłudze ostrzegania przed
zagrożeniami. Umowa pilotażowa systemu została
podpisana 14 października
przez wiceministra Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji Romana Dmowskiego i prezesa TVP Juliusza Brauna. Ostrzeganie na
ekranie telewizora działa
już w województwie lubuskim.
Docieranie z ostrzeżeniami o zagrożeniach
jest możliwe dzięki temu,
że przeszliśmy z telewizji
analogowej na naziemną
telewizję cyfrową. Jeśli
coś złego będzie się działo,
wojewoda ostrzeże ludzi

bezpośrednio,
przekazując komunikat wprost na
telewizory, gdyż telewizor
zadziała jak smartfon, na
który ściągnęliśmy sobie
aplikację
ostrzegawczą.
Komunikaty będzie można
też znaleźć na stronie internetowej wojewody – to stąd
automatycznie będą one
przekazywane przez nadajniki Telewizji Polskiej.
- Dziś rozpoczynamy
kolejny ważny etap budowy
systemu ostrzegania. Testy
w województwie lubuskim
potwierdziły sens tego
rozwiązania. Dzięki podpisaniu tej umowy będzie
można rozszerzyć system
na cały kraj. W przypadku
katastrof o dużym zasięgu terytorialnym szybkie i
skuteczne dotarcie z informacją do mieszkańców ma
fundamentalne znaczenie –
powiedział minister Dmowski.

Pilotaż będzie realizowany do końca sierpnia
2014 r. w czterech etapach.
Pierwszy etap – do 20
grudnia 2013 r. – obejmie
województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie,
podlaskie, lubuskie i wielkopolskie. Drugi etap – do
końca pierwszego kwartału
2014 r. – lubelskie, podkarpackie, małopolskie i dolnośląskie. Trzeci – w opolskim, śląskim, łódzkim i
świętokrzyskim – zakończy
się do 30 czerwca 2014 r.
Ostatni, czwarty etap, realizowany w województwach:
wa r m i ńsko -ma z u rsk i m,
kujawsko-pomorskim i pomorskim zakończy się do 31
sierpnia 2014 r.
Koszt wdrożenia pilotażowej usługi w całym kraju
wynosi 250 tys. zł i w całości pokrywa go MAC.
Opr. WIT na podstawie
materiałów z MAC

Bełchatów

Firma na medal

Starosta bełchatowski ogłasza kolejną, siódmą edycję konkursu „Firma na
medal”. Inicjatywa adresowana jest do przedsiębiorców zarejestrowanych i
prowadzących działalność na terenie powiatu bełchatowskiego.
- Z roku na rok firmy z
naszego powiatu nabierają
przekonania, że już sam
udział w rywalizacji jest
dobrą formą promocji,
sprzyja uświadomieniu
sobie, czym jest tzw.
dobra marka i że warto ją budować, pokazywać i utrwalać – mówi
Agnieszka First, naczelnik wydziału promocji i
rozwoju powiatu w starostwie, koordynator konkursu.
Przedsiębiorcy będą
oceniani w dwóch kategoriach
określonych
przez czas działalności:
do dwóch lat i powyżej.
Punktowane będą takie
aspekty, jak m.in. działania
innowacyjne, korzystanie
ze środków zewnętrznych,

tworzenie nowych miejsc
pracy, dbałość o środowisko

naturalne czy tworzenie
stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych.

Udział w konkursie jest
bezpłatny. Warunkiem jest
złożenie
specjalnego
formularza. Oceny działalności firm dokona Kapituła Konkursu. Formularz zgłoszeniowy oraz
Regulamin
Konkursu
„Firma na medal 2013”
dostępne są na stronie
internetowej
Powiatu
Bełchatowskiego (www.
powiat-belchatowski.pl).
Zgłoszenia należy składać do 31 grudnia 2013
roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie
się w lutym 2014 roku
podczas
tradycyjnego
noworocznego spotkania
przedsiębiorców z władzami samorządowymi powiatu.

spółek giełdowych

Do 2020 roku liczba
kobiet wśród dyrektorów
niewykonawczych spółek
notowanych na giełdzie ma
wzrosnąć do 40 procent.
Propozycję Komisji Europejskiej poparli na wspólnym posiedzeniu eurodeputowani z Komisji Prawnej
oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia. Propozycja nowej dyrektywy
unijnej ma poprawić równowagę płci w kadrze kierowniczej spółek giełdowych.
- Taka inicjatywa musiała
się pojawić, bo udział kobiet na najwyższych stanowiskach spółek giełdowych
nie zwiększał się w zadawalający sposób od kilku lat –
wyjaśnia europoseł Joanna
Skrzydlewska, zasiadająca
w Komisji Praw Kobiet i
Równouprawnienia. - Nie
chodzi nam o stwarzanie
kobietom preferencyjnych
warunków tylko ze względu na płeć, ale o uczciwe
stosowanie obiektywnych
kryteriów naboru. Co oznacza niedyskryminowanie
kobiet, które są równie
dobrze wykształcone, doświadczone, mają potencjał
i zdolności do zajmowania tak odpowiedzialnych
stanowisk jak mężczyźni.
Projekt dyrektywy
od początku budził wiele
emocji, szczególnie w kontekście kar za niewypełnienie postawionego warunku.

Podczas prac obu komisji
PE udało się jednak wypracować stabilną większość
by uzyskać kompromis.
- Trzeba podkreślić, że sankcje będą mogły
być nałożone na firmę tylko
w przypadku niewprowadzenia wymaganych procedur rekrutacji, a nie za
nieosiągnięcie 40-procentowego udziału kobiet w zarządach. Ewentualne kary
będą wprowadzać kraje
członkowskie – podkreślił
Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy EPL w Komisji
Prawnej.
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Z tej dyrektywy wyłączone zostały małe i średnie
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie. Nowe przepisy
zostaną poddane pod głosowanie na sesji plenarnej
PE jeszcze w tym roku.
- Kluczowe na kolejnym
etapie prac legislacyjnych
będzie podejście do przepisów nowej dyrektywy Rady
Unii Europejskiej, ponieważ do tej pory wyłoniła się
wśród państw członkowskich mniejszość blokująca
tę propozycję – dodała eurodeputowana Skrzydlewska.
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Tomaszów Mazowiecki

Tobie, Polsko… „Weź przyszłość w swoje ręce”
Pierwsza Młodzieżowa Konferencja Przedmaturalna

Pod takim hasłem w dniu 7 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawa II w Sierzchowach odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej
i Niepodległościowej. Patronat nad Festiwalem objęli: Starosta Rawski i Wójt
Gminy Cielądz.
W Festiwalu wzięło
udział 23 solistów i 8 zespołów wokalnych z 9 szkół
podstawowych
powiatu
rawskiego - z Błażejewic,
Białej Rawskiej, Cielądza,
Chodnowa, Pach, Pukinina,
Rawy Mazowieckiej, Regnowa i Sierzchowy.
Jury, któremu przewodniczył absolwent Akademii
Muzycznej w Łodzi – Wojciech Szymański, nagrodziło następujące osoby:
w kategorii klas I – III:
I miejsce – Dominika Zarychta ( SP Sierzchowy)
II miejsce – Oliwia Sowik (SP Cielądz)
III miejsce – Aleksandra

Karpińska (SP Chodnów)
wyróżnienie- Olaf Królak (SP Cielądz)
w kategorii klas IV –
VI: I miejsce – Katarzyna
Pachnik (SP Sierzchowy)
II miejsce – Klaudia
Misztal (SP Pukinin)
III miejsce – Julia Piętara (SP Regnów)
wyróżnienia – Weronika
Koperska (SP Błażejewice)
Karolina Wójcicka (SP
Chodnów)
Aleksandra Supeł (SP nr
1 Rawa Maz.)
Przyznano również Nagrody Specjalne.
Nagrodą
Specjalną
Starosty Rawskiego na-

grodzono Julię Kucharską
(SP Sierzchowy), Nagrodą
Specjalną Wójta Gminy
Cielądz – Wiktorię Wasiak
(SP Cielądz), Nagrodą Specjalną Sekretarza Gminy
Cielądz – Katarzynę Pachnik (SP Sierzchowy), Nagrodą Specjalną Związku
Kombatantów – Aleksandrę
Kocik (SP nr 1 Rawa Maz.),
Nagrodami
Specjalnymi
Towarzystwa
Przyjaciół
Ziemi Sierzchowskiej: Gabrielę Trzcińską (SP Sierzchowy), Patryka Imiołę (SP
Pukinin), Julię Sypkę (SP
Cielądz).
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Prowadzimy:
OFERUJEMY POMOC:
•

Logopedy

dla dzieci,
młodzieży
i dorosłych

•

Psychologa

•

Pedagoga

•

Doradcy zawodowego

Koło Naukowe „Globtrotter” i Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim serdecznie zapraszają do udziału w Pierwszej Młodzieżowej
Konferencji Przedmaturalnej „Weź przyszłość w swoje ręce”.

• Wczesne wspomaganie
rozwoju (dla dzieci w wieku
0-7 lat)
•Terapie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
• Terapie małżeńskie
i rodzinne

• Warsztaty i treningi dla firm
i oświaty
• Grupy wsparcia
emocjonalnego

Mając na uwadze dylematy towarzyszące licealistom stających przed
wyborami dotyczącymi
własnej przyszłości, kierunku studiów, rozwoju,
przedmiotów
maturalnych - Koło Naukowe
„Globtrotter” działające
przy Filii Uniwersytetu
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim organizuje konferencję pt.
„Weź przyszłość w swoje
ręce”. Celem konferencji
jest pomoc maturzystom
w zaplanowaniu kierunku
studiów i ścieżki kariery
zawodowej. Konferencja
odbędzie się 9 stycznia
2014 r. w budynku Filii
UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. W programie
konferencji m.in. porady:
Jak wybrać studia?
Plusy i minusy studiowania w małym i dużym
mieście. A może studia za
granicą? Co wybrać? Studia dzienne czy zaoczne?
Dobierz Studia do
swoich
zainteresowań,
kierunek pasujący do
twojej osobowości.
Kierunki przyszłości,
kierunki zamawiane (po
nich zawsze znajdziesz
dobrą pracę).
Jak wygląda rekrutacja (na przykładzie rekrutacji na UŁ).
Kariera po kierunkach
oferowanych przez Filię
UŁ.

Matura? No stress. Porady antystresowe przed
maturą i wejściem w dorosłe życie.
Stacje doradcze. Masz
pytania? Przyjdź na Stanowisko kompleksowej
obsługi przyszłego studenta. Pomożemy!
Ponadto organizatorzy zaplanowali prelekcje
zaproszonych gości: ludzi

świata nauki, sportu, mediów, doradców z biura
kariery zawodowej UŁ,
studentów i licealistów.
Podczas konferencji
odbędzie się również aukcja charytatywna obrazów autorstwa studentek
Filii UŁ.
Udział w konferencji
jest bezpłatny. Wieści
Gazeta Regionalna objeła patronat medialny
nad Konferencją. Więcej o konferencji: www.
f a c e b o o k . p l / We z P r z yszloscWswojeRece
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OPTYK

Alicja Krasoń

- BEZPŁATNE
komputerowe badanie wzroku
- okulary
i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Wizyta senatora w Kleszczowie

Gmina Kleszczów stawia na ekologię

Rozmowa o współpracy, o relacji między władzą centralną a najniższą jednostką samorządową, jaką jest gmina. O nowej sytuacji, nowym spojrzeniu, o problemach specyficznej gminy, jaką jest Kleszczów i o pomysłach na rozwój rozmawialiśmy ze Sławomirem Chojnowskim Wójtem Gminy Kleszczów oraz jego
gościem - Grzegorzem Wojciechowskim Senatorem RP.
Panie Wójcie, co jest
dla Pana najważniejsze i w
którym kierunku zamierza Pan rozwijać gminę
Kleszczów?
Wójt: Mamy cztery
strefy przemysłowe: w
Rogowcu, Kleszczowie,
Żłobnicy i Bogumiłowie.
Strefa w Bogumiłowie
jest strefą typową do przetwarzania odpadów komunalnych. Ostatnio wystąpiłem z wnioskami o
zmianę zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowości Bogumiłów
i Karolów, mającymi na
celu ograniczenie możliwości składowania odpadów niebezpiecznych
i szkodliwych, oraz znacząco oddziaływujących
na środowisko.
Uważam, że uwarunkowania naszej Gminy
sprzyjają jednocześnie i
równolegle rozwojowi turystyki, sportu i rekreacji.
Obecnie jest opracowywana koncepcja wykonania inwestycji pod nazwą
„Termy Kleszczów - Park
Sportu, Rekreacji, Relaksu i Rozrywki”, w której
zakres będzie wchodziła
realizacja basenów.
Panie Senatorze, a jak
te kwestie wyglądają z
Warszawy?
Senator: Z Warszawy
obawiam się, że w ogóle nie
widać problemów, przed
którymi stoją gminy. Dlaczego? W stolicy ekologię
zupełnie inaczej się traktuje. Dla Warszawy ekologia
jest to wiatrak, biogazownia, ekran dźwiękochłonny,
zagroda dla żab, natomiast
po drodze gdzieś gubimy
człowieka. Niewiele się robi
właśnie dla jakże ważnej
kwestii, jaką jest poprawa
jakości środowiska w tym
wymiarze ludzkim, nad
czym bardzo ubolewam.
Bierze się przede wszystkim pod uwagę ten wymiar
globalny, zrównoważony
rozwój, emisję CO2, którego wpływ nie do końca jest
określony.

Panie Senatorze, wiemy, że pracuje Pan także
w Komisji ds. UE. Jesteśmy w gminie, która naszym zdaniem jest już na
miarę UE. Proszę powiedzieć na ile ta gmina może
liczyć na unijne wsparcie?
Senator: Bruksela nie
rozpatruje podziału środków
pod względem gminy tylko
regionu, czyli w naszym wypadku jest to kwestia województwa. W najtrudnniejszej
sytuacji są te regiony bogatsze, które bardzo często w
swoich zasobach mają również obszary, odbiegające od
średniej unijnej. Przykładem
jest woj. mazowieckie.
Obszary poniżej 80%
wskaźnika otrzymują 120%
wsparcia w stosunku do średniej i odwrotnie, te z wyższym wskaźnikiem otrzymają mniej wsparcia. Ale w
obrębie regionów nie są te
pieniądze dzielone „sprawiedliwie”. Małe gminy mają 2
bariery. Pierwsza to niedostosowanie opracowanych
programów
pomocowych
do realnych potrzeb danej
gminy, druga bariera to bariera finansowa (wymagany
wkład własny).
Poza tym, koszty funkcjonowania gmin wiejskich,
mniej rozwiniętych są stosunkowo wyższe niż bardziej
rozwiniętych.
Panie Wójcie, jak w
tym kontekście, wygląda
kwestia
wykorzystania
środków unijnych przez
gminę Kleszczów?
Wójt: Nie musimy się
o nie starać, ale podjęliśmy
takie próby. Tych środków
nie pozyskaliśmy zbyt wiele. Niestety jeszcze jako
radny słyszałem stwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego, że nasza gmina ma
dużo środków własnych,
więc środki z UE nie są nam
aż w takim stopniu potrzebne. Co moim zdaniem jest
bardzo krzywdzące. Ale tak
jak mówiłem zamierzam to
zmienić. Teraz dostaliśmy
dofinansowanie na budowę
światłowodów w Łekińsku. Chciałbym w nowym
okresie budżetowania jak
najlepiej wykorzystać moż-

liwość pozyskania środków
z zewnątrz, tym bardziej że
potrzeb jest naprawdę wiele, chociażby termy.
W moim odczuciu jako
kraj nie byliśmy przygotowani do wejścia do Unii i
wykorzystania środków z
UE w pierwszych latach. Te
pierwsze lata przespaliśmy.
Panie Senatorze, jak
Pan ocenia poziom wykorzystania środków unijnych do tej pory?
Senator: Wiele inwestycji było bardzo potrzebnych
i dobrze wykorzystaliśmy
otrzymane wsparcie UE,
ale jest też sporo inwestycji nieprzemyślanych. Nie
do końca jest też przyjęta
hierarchia celów w poszczególnych gminach czy powiatach.
Czy i na ile bronimy
nasz polski rynek dla rodzimych
przedsiębiorców?
Wójt: Nasi europarlamentarzyści mogą coś zrobić, ale czy są w stanie? Jestem eurorealistą. Z punktu
widzenia gminy niewiele
możemy. To są decyzjce
centralne.
Senator: W Unii funcjonuje silne lobby handlowe.
Wynosi się produkcję poza

Unię. Tworzy się sztuczne
często bariery, które powodują, że produkcja jest
coraz drożasza. Wprowadza się droższą energię, co
tylko podraża koszty naszej
produkcji.
Uniemożliwia
odpowiednią konkurencję.
Chociażby rolnictwo. Np.
cukier. Co zrobiono z cukrem? Zlikwodowano 1/3
produkcji – dano firmom
niepolskim, które wtedy
stały się właścicielami cukrowni. Po 700 Euro od
tony zlikwodowanej produkcji cukru. Czyli „pojechali sobie” do Brazylii,
wybudowali cukrownie, a
teraz przywożą nam cukier

dużo droższy niż ten co my
mieliśmy. Mało tego, mamy
przecież w Unii rozporządzenie w sprawie minimalnych gwarantowanych cen
cukru z importu. Za granicą
nie możemy kupić cukru taniej niż po danej cenie i to
dotyczy wielu dziedzin.
Gmina Kleszczów nie
różni się tak naprawdę od
innych gmin, ma problemy
i społeczne i ekonomiczne,
i te ludzkie. Może urząd ma
inne troski, ale ludzie mają
te same problemy co w innych gminach.
Unijna wizja rozwoju
jest polaryzacyjno-dyfuzyjna. W strategii rozwoju jest

napisane, że rozwoju należy
przede wszystkim oczekiwać od tych najbogatszych,
najlepiej rozwiniętych obszarów. A ten rozwój ma
się rozlewać na cały kraj.
Czy jest to dobra metoda
rozwoju? We Włoszech się
nie sprawdziła. Obyśmy nie
podzielili losu Włoch, gdzie
jest bogata północ i biedne
południe. A u nas odpowiednio jest ściana wschodnia i bogate centrum.
Rozmawiali:
Justyna Pająk
Wojciech
Adam Michalak
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UJK
stawia na rozwój naukowy
Rozmowa z dr hab. prof. UJK Zygmuntem Matuszakiem Prorektorem ds. Filii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Minął rok od kiedy objął Pan funkcję Prorektora ds. Filii UJK. Jak podsumowałby Pan ten okres?
Przez ten rok nawiązaliśmy bliższe kontakty ze
starostwem bełchatowskim,
opoczyńskim,
radomszczańskim i okolicznymi
powiatami oraz gminami. Nie wymieniam władz
powiatu piotrkowskiego i
miasta Piotrkowa, bowiem
współpraca z nimi już od
dłuższego czasu jest bardzo
dobra. Ponadto staramy się
otworzyć na współpracę ze
szkołami średnimi, organizujemy konkursy, olimpiady, wykłady otwarte. Uważam, że uczelnia nie może
zamknąć się w murach,
musimy wyjść na zewnątrz.
Z inicjatywy Instytutu Historii naszego Uniwersytetu wygłaszane są wykłady
na zapotrzebowanie szkół
średnich. W praktyce wygląda to następująco: Uniwersytet nawiązuje kontakt
ze szkołą, szkoła zgłasza
tematykę wykładu, który ją
interesuje, a nasi pracownicy naukowi dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą. Tego
typu współpraca istnieje nie
tylko w szkołach na terenie
Piotrkowa, ale również w
placówkach oświatowych
z okolicznych powiatów. Z
niektórymi szkołami mamy
nawet podpisane oficjalne
porozumienia. Ciekawostką
jest fakt, że pierwszą szkołą
z którą nawiązaliśmy taką
współpracę była szkoła w
Końskich.
Warto również zaznaczyć, że Wydział Filologiczno-Historyczny naszej
Filii złożył wniosek do
ministerstwa o uzyskanie
uprawnień doktoryzowania
w zakresie historii. Jeżeli to
uprawnienie uzyskamy, to
będzie to kolejne już uprawnienie dla Uniwersytetu.
Z kolei dla Filii będzie to
duży sukces, gdyż Filia po
raz pierwszy od ponad 35
lat swojego istnienia uzyska
uprawnienia do nadawania

stopni naukowych. Mamy
nadzieję, że dzięki rozwojo-

2014-2016 liczba studentów
powinna zacząć rosnąć. A

wi kadry naukowej, w ślad
Wydziału Filologiczno-Historycznego pójdzie Wydział Nauk Społecznych, w
zakresie pedagogiki.
Ponadto obydwa nasze
wydziały uzyskały kategorię B w działalności naukowej, co oznacza, że będą one
dofinansowywane w badaniach naukowych. Czyli nie
tylko dydaktyka ale przede
wszystkim nacisk na rozwój
naukowy.

co ciekawe właśnie kierunki humanistyczne zaczynają
się odradzać.

Jak Uczelnia radzi sobie z niżem demograficznym, który jest obecnie
bolączką szkolnictwa?
Rzeczywiście naszą największą bolączką jest nadal pogłębiający się spadek
liczby studentów. Póki co,
Uczelnie państwowe istnieją i istnieć będą, ale oczywiście do pewnego progu
opłacalności. Na szczęście
spadek ilości studentów
zaczyna się zmniejszać.
Przewidujemy, że w latach

Czy ostatnio nastąpiły
jakieś zmiany w kierunkach kształcenia?
Jeśli chodzi o kierunki
studiów, to w ofercie kształcenia nie nastąpiły duże
zmiany. Wygaszona została
Socjologia. Natomiast bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się niezmiennie
Bezpieczeństwo narodowe
i Pedagogika. Bezpieczeństwo ma szansę dzięki rozwojowi i połączeniu się z
Historią, Stosunkami międzynarodowymi osiągnąć
uprawnienia do doktoryzowania. Jeżeli by się to udało,
bylibyśmy jedyną Uczelnią
na południe od Warszawy,
która miałaby uprawnienia
do doktoryzowania w zakresie bezpieczeństwa. A
jest to kierunek przyszłościowy. Bezpieczeństwo narodowe w krajach zachod-

nich jest bardzo doceniane
i jest zapotrzebowanie na
specjalistów z tej dziedziny.
U nas dopiero się rozwija.
Bezpieczeństwo to nie są

Uczelnia stara się przygotować absolwenta logicznie
myślącego, inteligentnego,
o szerokiej wiedzy, umiejącego dostosować się do

one na forum uczelnianym.
Decydowało o tym kolegium rektorskie, a następnie
zatwierdzał senat w porozumieniu ze związkami za-

tylko kwestie militarne, jak
się często wydaje. Oczywiście, bezpieczeństwo militarne jest podstawowym
elementem bezpieczeństwa,
odgrywa ono główną rolę,
ale jest 11 typów bezpieczeństwa, bez których państwo nie mogłoby prawidłowo funkcjonować, m.in.
bezpieczeństwo zdrowotne,
energetyczne, informatyczne, ekonomiczne.

zmiany warunków i sytuacji. Kładziemy duży nacisk na jakość kształcenia.
Jednak sama teoria nie wystarcza, cenna jest również
praktyka. Z tego względu
nawiązujemy kontakty z
wieloma przedsiębiorcami.

wodowymi. Przy mniejszej
liczbie studentów konieczna
była tak drastyczna redukcja zatrudnienia. Każdy
kto jest dysponentem środków państwowych musi
myśleć ekonomicznie. Tym
bardziej, że utrzymywanie
pracowników administracyjnych i obsługi nie jest
ujęte w planie dotacji ministerialnej. Dotacja ministerialna jest przyznawana na
studentów i pracowników
naukowych.
Najważniejszym zadaniem Uczelni
jest kształcenie studentów
i prowadzenie działalności
naukowej, wszystkie inne
elementy są wtórne, choć
nie mniej istotne dla funkcjonowania Uczelni.

Statystyki
dotyczące bezrobocia w naszym
regionie nie nastrajają
pozytywnie. Co Uczelnia
robi, by jej absolwenci byli
konkurencyjni na rynku
pracy?
Rynek pracy jest obecnie rzeczywiście trudny.
Młodzi ludzie muszą być
bardziej mobilni i elastyczni. Misją Uczelni jest wykształcić dobrego fachowca,
a on z kolei musi odnaleźć
się na rynku pracy. Nasza

W ostatnim czasie musiał się Pan zmierzyć również z restrukturyzacją
Uczelni, a co za tym idzie
falą zwolnień.
Musieliśmy
przeprowadzić na Uczelni restrukturyzację i redukcję
zatrudnienia, która była
spowodowana
mniejszą
liczbą studentów. Poza tym,
niektóre komórki administracyjne były dublowane.
Bo taki sam dział finansowy był np. w Kielcach i
Piotrkowie. Wiem, że utrata
pracy jest czymś bardzo bolesnym, ale to nie ja podejmowałem decyzje o likwidacji komórek. Zapadały

wę.

Dziękujemy za rozmoRozmawiali:
Justyna Pająk
Wojciech Adam
Michalak
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Krwawy konflikt w Syrii

Syria – kraj rządzony przez jedną z najsurowszych dyktatur na świecie, od 2011 roku tonie w chaosie wojny domowej. Mieszkańcy Syrii walczą z reżimem
prezydenta Baszara al-Asada, który rządzi od 2000 r. W lutym 2011 r. doszło do pierwszych w Syrii ulicznych wystąpień. Jednakże wraz z upływem czasu,
na ulice wychodziło coraz więcej osób, na co władza reagowała coraz brutalniej. Jesienią 2011 r. zorganizowała się opozycja, a po paru miesiącach w Syrii
toczyła się już wojna domowa. Po blisko 2,5 roku krwawych walk, użycie broni chemicznej, skłoniło świat do dyskusji o interwencji w Syrii. O komentarz w tej
sprawie poprosiliśmy eksperta ds. Bliskiego Wschodu – prof. Grzegorza Ignatowskiego ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
dę, wolność wyznawania
religii, prowadzenie interesów gospodarczych. Te
obawy są i dlatego wszyscy za wszelką cenę chcą
uniknąć interwencji międzynarodowej. Ponadto w
Syrii walczy Hezbollah,
jest on wrogo nastawiony
do światowych mocarstw,
do Stanów Zjednoczonych
i państw Europy Zachodniej. Trzeba wziąć też pod
uwagę, że Syria jest państwem, w którym przed
wojną domową istniała
pewna swoboda, większa
niż w innych państwach,
jeśli chodzi o tolerancję,
w tym religijną. I dzisiaj,
chrześcijanie, którzy są
jednymi z głównych ofiar
tego konfliktu, emigrują
z Syrii również z obawy
przed tym, co ich spotka
po ewentualnej zmianie
władzy. Warto pamiętać,
że w latach 58’-61’ Syria
tworzyła z Egiptem unię.
Oficjalna nazwa brzmiała
Arabska Republika Egiptu. Nie wiemy, co może się
stać po zmianie władzy,
czy Syria nie podzieli losu
Egiptu.
Media donosiły, że
Izrael wystąpił z wnioskiem w Stanach Zjednoczonych o to, żeby jednak

zaatakować Syrię.
Jest to na pewno jeden z
głosów na Bliskim Wschodzie znaczący i ważny, ale
światowe mocarstwa kierują się własnymi wyborami
i decyzjami. Nie potrafię
przewidzieć tego, czy ten
głos okaże się przekonujący. Chociaż jest to niewątpliwie ważny partner i najbliższy sojusznik Stanów

Zjednoczonych na Bliskim
Wschodzie.
Czyli wyważona decyzja premiera o nieangażowaniu się Polski jest Pana
zdaniem słuszna?
Myślę, że ona jest uzasadniona i dlatego wszyscy
począwszy od Sekretarza
Generalnego ONZ po inne
znaczące osoby, nawołują

do tego, by jednak dążyć do
rozwiązywania sprawy pokojowo. Walki toczą się od
2011 roku w Aleppo. Przed
2011 r. było to jedno z najbardziej rozwijających się
gospodarczo miast Bliskiego Wschodu. Tam się krzyżowały szlaki handlowe.
Całe miasto i osoby, które
walczą z reżimem ponoszą
niewątpliwie duże straty.

Bezpłatny
wstęp do rezydencji królewskich
W listopadzie wstęp do czterech rezydencji królewskich będzie bezpłatny. Za
darmo zwiedzać będzie można: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Jest to już druga tego
typu akcja. Jak informuje Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
w ubiegłym roku, inicjatywa ta cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem.
Rezydencje
królewskie
odwiedziło w listopadzie
265, 5 tys. osób a 29, 5 tys.

wzięło udział w muzealnych zajęciach edukacyjnych. Akcja ta ma na celu
edukację kulturalną, zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury
oraz wzrost uczestnictwa w
kulturze.
Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji

„Darmowego listopada” są
dostępne na stronach internetowych poszczególnych
placówek:
www.zamek-krolewski.pl, www.lazienki-krolewskie.pl,
www.
wilanow-palac.art.pl, http://
www.wawel.krakow.pl.
PJ

Należy oczekiwać, że prezydent Asad przezwycięży ten
impas w jakim znalazły się
siły rządowe. Dzisiaj wiemy
również, że prezydent Asad
przedstawił dowody na to,
że broni chemicznej użyli
rebelianci a nie jego wojsko
i siły rządowe.
Rozmawiał Wojciech
Adam Michalak
Foto: Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie

Jak Pan postrzega Syrię? Czy powinniśmy się
tam angażować? A jeśli
tak, to w jakim stopniu?
Po pierwsze, Polska
była jeszcze do niedawna
obecna na Wzgórzach Golan, ponieważ stacjonowały tam polskie oddziały
służące w oenzetowskich
misjach pokojowych. Wycofały się one kilka lat
temu. Swoje obowiązki
przekazały kontyngentowi
fińskiemu. A wracając do
pytania, to jak zauważyliśmy, chyba żadne z państw
europejskich nie chce się
angażować w konflikt syryjski. Stany Zjednoczone
„straszyły”, a teraz są zdecydowane do rozwiązywania tej kwestii pokojowo.
Myślę, że jest kilka tego
powodów. Po pierwsze
obawa o to, że jeśli doszłoby do interwencji, to
kto przejmie później władzę w Syrii? Dzisiaj mamy
osobę prezydenta Baszara
al-Asada, którego znamy,
wiemy na co go stać i do
czego jest zdolny. A sytuacja w Egipcie pokazuje,
że do władzy mogą dojść
fundamentaliści i będzie
gorzej niż było przed wybuchem konfliktu. Mam
tu na myśli przestrzeganie
praw człowieka, swobo-
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Bełchatów

Nowe obiekty
Statuetki
sportowe i rekreacyjne z Dębu Cygańskiego
W Antoniówce zakończyła się budowa wielofunkcyjnego
boiska
sportowego, połączonego
z placem zabaw. Ten nowy
obiekt rekreacyjno-sportowy ma łączną powierzchnię
ponad 2300 m kw. i powstał
w sąsiedztwie miejscowego
boiska piłkarskiego. Boisko
wielofunkcyjne jest przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis
ziemny. Ma nawierzchnię z
poliuretanu, podobnie jak
dwie wyodrębnione strefy
placu zabaw, z których jedna przeznaczona została dla
najmłodszych, a druga - dla
starszych dzieci. Odrębną
część, urządzoną na trawiastym podłożu, stanowi
strefa fitness, wyposażona
w urządzenia do ćwiczeń
siłowych. Teren nowego
obiektu został ogrodzony i
wyposażony w oświetlenie.

500 statuetek powstało z resztek 900-letniego Dębu Cygańskiego.

do użytku w Wolicy. Jest
zlokalizowane w sąsiedztwie miejscowego domu
kultury. Zbudowane zostało
w miejscu, gdzie wcześniej
istniał nieogrodzony plac
o asfaltowej nawierzchni,

przeznaczony do gry w siatkówkę . Nowe boisko w Wolicy zajmuje ponad 500 m
kw. i ma nawierzchnię poliuretanową. Można na nim
grać w siatkówkę, koszykówkę, bądź tenis ziemny.

Drugie boisko wielofunkcyjne zostało oddane

Powięzienna
izolacja przestępców
23 października Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw.
Przyjęte przez Sejm
zmiany w prawie dadzą sądom możliwość kierowania
na terapię sprawców groźnych przestępstw, którzy po
odbyciu kary w zakładzie
karnym, mogliby –z powodu zaburzonej psychiki lub
preferencji seksualnych –
popełnić na wolności kolejne przestępstwo przeciwko
życiu, zdrowiu lub wolności
seksualnej. Wobec takich
osób będzie można stosować nadzór prewencyjny
lub umieścić je w nowo
utworzonym
Krajowym
Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
który podlegałby Ministrowi Zdrowia. Zastosowanie
środka leczniczego nie jest
powtórnym skazaniem. Do-

tychczas w polskim prawie
nie było regulacji pozwalających chronić społeczeństwo przed takimi osobami,
a przepisy o tzw. chemicznej kastracji, które weszły
w życie w czerwcu 2010 r.
dotyczą tylko niektórych
sprawców i tylko tych, którzy popełnili przestępstwo
po ich wejściu w życie.
Pierwszeństwo zastosowania będzie miał nadzór prewencyjny. Decyzję
o tym, czy i jaki środek
należy zastosować będzie
podejmował Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, w
składzie 3 sędziów zawodowych. Osoba stwarzająca
zagrożenie, która trafi do
Ośrodka, zostanie objęta
terapią, mającą poprawić

jej zdrowie i zachowanie
w stopniu umożliwiającym
funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy sąd okręgowy – na podstawie opinii
lekarza psychiatry i efektów terapii – będzie decydował o dalszym pobycie w
Ośrodku osoby stwarzającej
zagrożenie. Jeśli taka osoba
zostanie wypisana z Ośrodka, sąd okręgowy będzie
miał obowiązek zastosować
wobec niej nadzór prewencyjny, jeśli niebezpieczeństwo stwarzane przez tą
osobę będzie to uzasadniać.
Ustawa wejdzie w życie
po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
WIT na podst. materiałów z MS

Przypomnijmy, że Dąb
Cygański spłonął 20 sierpnia zeszłego roku. Przyczyną pożaru drzewa było celowe podpalenie. Wykonanie
statuetek z resztek spalonego pomnika przyrody to
wspólne działanie nadleśnictwa i starostwa bełchatowskiego.
Wnioskodawcą i inwestorem zadania pn. „Wykonanie statuetek z drewna
pochodzącego z historycznego Dębu Cygańskiego”
były Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bełchatów. Na

ten cel zaplanowały środki
finansowe w wysokości 15
tys. zł, z czego kwota 2,5
tys. zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Powiatu
Bełchatowskiego.
Część
kosztów pokryto również
dzięki dotacji z WFOŚiGW.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie 500
sztuk statuetek z drewna,
pochodzącego ze spalonego
„Dębu Cygańskiego”, które stanowić będą element
dopełniający
prowadzonej działalności z zakresu edukacji ekologicznej.

- Dąb Cygański mógł mieć
wiek około 900 lat. Według legendy w jego cieniu
miała odpoczywać królowa
Jadwiga podczas podróży
do Kluk na odpust świętej
Anny. Nazwa z kolei wiąże
się z przekazami dotyczącymi zawierania ślubów pod
tym dębem przez Cyganów
wędrujących taborami –
mówi Krzysztof Borowski,
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Kiedyś
przestępstwo dziś wykroczenie
Od 9 listopada 2013 r. weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej, w związku z czym niektóre przestępstwa stają się
wykroczeniami.
Od tego momentu wykroczeniem będzie m.in.
prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego
niż mechaniczny np. roweru. Ponadto kradzież mienia
będzie przestępstwem dopiero, gdy szkoda wyniesie
co najmniej ¼ minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Wejście w życie tych
przepisów wymusza zamianę kar orzeczonych za
czyny, które od dziś przestają być przestępstwami
i stają się wykroczeniami.
W związku z tym część

skazanych opuści zakłady karne. Sądy i służba
więzienna podjęły szereg
działań zmierzających do
bezzwłocznej realizacji nowych przepisów.
- Jednocześnie informujemy, że trudno oszacować
dokładną liczbę osób, które
ewentualnie opuszczą zakłady karne w związku z
wejściem w życie nowych
przepisów. To zależy bowiem od różnych czynników, które będzie uwzględniał sąd jak np. zbieg z
innymi czynami czy zbieg

przepisów. Ponadto należy
wyraźnie podkreślić, że 9
listopada nie muszą zostać
wydane wszystkie orzeczenia zmieniające karę. Tego
dnia mogą zostać wszczęte
postępowania sądowe, które dopiero doprowadzą do
ewentualnej zmiany kary
– podaje resort sprawiedliwości.
Zasady zamiany kar za
przestępstwa na wykroczenia reguluje art. 50 znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego.
PJ
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Gajos

Adwokat

Chłopak z Zagłębia wszystko co
osiągnął, zawdzięcza uporowi, pracy
i wielkiemu talentowi. Od ponad pięćdziesięciu lat wszyscy chcą go oglądać
więc każdy chce z nim pracować. I podziwiać kolejne role na deskach teatrów,
w kinie, telewizji i na estradach.
Kreacja Gajosa jest, bez przesady,
rewelacją.
Jan Józef Szczepański „Tygodnik
Powszechny” 1977
Gajos (zupełnie inny niż w Czterech
pancernych) gra, można powiedzieć,
ponad stan filmu.
Tadeusz Sobolewski, „Film” 1977
Tadeusz Łomnicki do Kazimierza
Kutza, 1987 rok
Gajos to jest wieeeelki aktor!!!

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

ria jest mroczna, trzyma w
napięciu, bohaterowie są
niezwykli, a wszystko okraszono czarnym humorem.

Warto posłuchać
Antologia Vol. Andrzej Zaucha
poleca:

1. Między nami					

Magorzata Tusk

2. Wariatka tańczy					

Maryla Rodowicz

3. Tatiana- Tajna broń 				

Wiktor Suworow

4. Smaczna Polska					

Marta Gessler

5. Anioł w kapeluszu				

Monika Szwaja

6. Bieganie i odchudzanie dla kobiet		

Barbara Galloway

7. Polański - Portret mistrza			

James Greenberg

8. Gajos						

Elżbieta Baniewicz

9. Sezon burz -					

Andzrzej Sapkowski

10. Przywracanie zdrowia żywieniem		

Pisarz zaskoczył swoich
fanów, decydując się na
stworzenie scenariusza, ale
nikogo nie zawiódł. Histo-

McCarthy
nazywany
„Szekspirem
Zachodu”
słynie z wciągających powieści, których bohaterowie pozostają w pamięci
na długo. Zekranizowano
kilka jego książek – między
innymi „To nie jest kraj dla
starych ludzi” i „Drogę”.

„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.

Księgarnia 					

Legendarny
reżyser
Ridley Scott i zdobywca
nagrody Pulitzera Cormac
McCarthy połączyli siły i
stworzyli trzymający w napięciu thriller „Adwokat”.
Pisarz zadebiutował jako
scenarzysta – historia zawiera charakterystyczne dla
jego twórczości czarny humor i zawiłą akcję. Główny
bohater to uznany prawnik,
który skuszony wizją łatwego zarobku wplątuje się
w ciemne interesy i sprawy
wymykają się spod kontroli.
Dobrze
napisany
i
utrzymany w ciekawej konwencji film opowiada o sile
pokusy i o tym, że czasem
podejmujemy błędne decyzje i wplątujemy się w coś,
od czego lepiej trzymać się
z daleka.

Ewa Dąbrowska

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

Jest to pierwsza płyta z cyklu „Jan Kanty Pawluśkiewicz. Antologia”. W albumie
zamieszczono piosenki pochodzące z płyty „Anawa” - jedynego albumu nagranego przez zespół Anawa wspólnie z Andrzejem Zauchą, którego Jan Kanty
Pawluśkiewicz zaprosił do współpracy po rozstaniu z Markiem Grechutą.
„Anawa” to album koncepcyjny, w którym padają
pytania o istotę człowieczeństwa. Filozoficzne teksty napisane przez Leszka
Aleksandra Moczulskiego i
Ryszarda Krynickiego uzupełnia fragment Eposu o
Gilgameszu oraz fragment
rozprawy
filozoficznej
Giordana Bruno. Do tych
tekstów Jan Kanty Pawluśkiewicz stworzył jedenaście
zróżnicowanych stylistycznie tematów muzycznych.
Płytę uzupełnia 5 utworów

nagranych dla Polskiego
Radia w latach 1972-73, w
tym „Kantata” w wersji innej, niż znana nam z wykonania Marka Grechuty.
Jarosław Sawic, w książeczce dołączonej do płyty,
napisał: „Dziś - po 40 latach
- album brzmi wciąż świeżo i fascynująco, jest majstersztykiem europejskiego
rocka progresywnego i klejnotem polskiej poezji śpiewanej (...).”
Album ten otwiera
10-płytową Antologię, po-

święconą twórczości Jana
Kantego Pawluśkiewicza artysty niezwykłego, którego obecność w świecie muzyki, teatru i plastyki jest
niekwestionowana od wielu
lat. Cała kolekcja zawiera
dodatkowo przykłady prac
plastycznych Jana Kantego Pawluśkiewicza, wykonanych w prekursorskiej
technice żel-art. Niezwykle
ciekawa oprawa graficzna
płyt jest dodatkowym walorem artystycznym całej
Antologii.
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Orzechy włoskie żywnością dla mózgu
Spożywając je dostarczamy organizmowi między innymi mnóstwo przeciwutleniaczy, poprawiamy pamięć i koncentrację a także wspomagamy czynności sercowo-ochronne.

Gotuj z nami

Ciasto orzechowe

¿



Czas przygotowania: 40 min
Danie dla: 4 osób

Potrzebne składniki:

Składniki (spód ciasta):
25 dag mąki
10 dag cukru
10 dag margaryny
2 łyżki mleka
1 żółtko
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wśród
spożywanych
orzechów
rozróżniamy
orzechy włoskie, orzeszki
ziemne, orzechy pekanowe,
laskowe, brazylijskie, migdały, nerkowce i pistacje.

To właśnie orzechy włoskie
zawierają najwięcej przeciw-utleniaczy a także odznaczają się lepszymi właściwościami zdrowotnymi
niż pozostałe orzechy. Doj-
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IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR
Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

Przyjmujemy w:
Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz.,
Rawie Maz., Białej Rawskiej, Skierniewicach, Łowiczu

tel. 54 2871563; 506 694 689

rzałe jego owoce są kształtu
kulistego lub lekko owalnego, o długości 4-5 cm i
średnicy 3-4 cm. Jadalną
częścią owocu jest nasiono
zwane jądrem, otoczone
błoniastą łupiną. Orzechy
włoskie są wyjątkowym
źródłem przeciwutleniaczy,
dzięki zawartości silnego
antyoksydantu czyli kwasu elagowego, który chroni organizm ludzki przed
wolnymi rodnikami. Wolne
rodniki to niebezpieczne
cząsteczki, które między
innymi przyspieszają proces starzenia się organizmu
i powstawanie zmarszczek.

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323
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.
Firma
kosmetyczna
poszukuje osób do pracy.
Piotrków Tryb. i okolice.
Tel. 505941176.

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Części zamienne: Lublin, Honker, Żuk, wszystkie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl
Ulotki, wizytówki, kata-

Szybka pożyczka
w 24 h. 7000 zł bez
zbędnych formalności.
Provident 600 400 288
(Taryfa wg opłat operatora)

logi, foldery, etykiety, plakaty: www.drukarnia-wam.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

Przeciwutleniacz zawarty w
kwasie elagowym wspomaga układ odpornościowy a
także działa przeciwnowotworowo. Spożywając orzechy, dostarczamy mózgowi
substancji, między innymi
dużą ilość fosforu, dzięki którym ten organ może
sprawnie
funkcjonować.
Zawierają one także wartościowe białko, znaczne
ilości soli mineralnych tj.:
oprócz fosforu także żelazo,
wapń, potas, magnez, cynk,
mangan i miedź a także witaminę A, witaminy z grupy
B (B3, B5 i B6) oraz błonnik
niezbędny przy prawidłowym procesie trawiennym.
Zawierają także duże stężenie kwasów tłuszczowych
z grupy omega-3, które obniżają stężenie złego cholesterolu LDL. Wspomagają
układ krążenia, zapobiegając wysokiemu ciśnieniu
krwi, wspomagają układ
nerwowy a także pomagają
poprawić metabolizm organizmu. Spożywanie ich zalecane jest również osobom
mającym problem ze snem.
Otóż, orzechy te zawierają
przyswajalną melatoninę hormon biorący udział w regulacji snu. Poza tym orzechy korzystnie wpływają na
cerę, wspomagają leczenie
wrzodów skórnych, egzemy, trądzika, zakażeń grzybiczych i dlatego też, są one
składnikiem wielu kosmetyków a także i leków.
KK

Składniki masy:
1 kostka margaryny
25 dag cukru
25 posiekanych orzechów włoskich
3 łyżki kokosu
2 cukry waniliowe
3 łyżki mleka

Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto ze składników wchodzących w
skład spodu ciasta. Następnie ciasto wstawić na
godzinę do lodówki. Na posmarowaną tłuszczem
blachę, wykładamy ciasto i podpiekamy w piekarniku przez 15 min.
W tym czasie przygotowujemy masę, tj. roztapiamy 1 kostkę margaryny z 25 dag cukru. Do
tego dodajemy posiekane orzechy włoskie, kokos,
cukry waniliowe i mleko. Wszystko razem dokładnie mieszamy i wylewamy na podpieczony
spód ciasta. Całość pieczemy jeszcze ok. 20 min.
REKLAMA
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Test: Opel Astra sedan 1.6 Turbo 180 KM automat

Opel dla koneserów

Kompaktowe sedany to
dziś segment niszowy. Inaczej niż jeszcze kilkanaście
lat temu. Być może dlatego
długo musieliśmy czekać
na taką wersję nowego Opla
Astry. W końcu się pojawiła
i od razu zawiesiła poprzecz-

kę wysoko.
Każdy zna Opla Astrę
Opel Astra to obok
Volkswagena Golfa najbardziej rozpoznawalny samochód w Polsce. Pierwsze
generacje tego modelu są
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AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg

y!
szam 8
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

hurtowo ściągane do Polski.
Czy Astra IV gen. w wersji
sedan godnie zastępuje poprzedniczki?
Przede wszystkim to
zupełnie inne samochody. Opel nie idzie śladami
Volkswagena i wypuszczając nowe
generacje
Astry oferuje klientom
fa k t ycz n ie
coś nowego,
a nie tylko
kosmetyczne
poprawki i
wyższą cenę.
Nowa Astra
to
bardzo
nowoczesny
samochód,
wyróżniający się dynam icz ny m
kształtem
nadwozia,
eleganckim wnętrzem i dobrymi właściwościami jezdnymi.
Za kierownicą Opla
Astry 1.6 Turbo 180 KM
Tym, co rzuciło mi się
w oczy przy pierwszym
kontakcie z Astrą jest nisko
poprowadzona linia dachu.
Po optymalnym ustawieniu
fotela miałem nad głową zaledwie kilka centymetrów
przestrzeni. To cena aerodynamicznej sylwetki pojazdu. Podobne wrażenie będą
mieli także pasażerowie
tylnych siedzeń. Poza tym

nie jest ciasno, bo dość duży
rozstaw osi i kół pozwolił na
wygenerowanie optymalnej
ilości miejsca. Nie można
jednak powiedzieć, że jest
przestronnie - w końcu to
kompaktowy sedan, a nie
limuzyna.
Opel
konsekwentnie
trzyma się wypracowanego kilka lat temu wzoru kokpitu. Ten sam układ
przycisków,
wyświetlacz
czy panel klimatyzacji znajdziemy także m.in. w najnowszym aucie koncernu
- Oplu Mokka. Faktycznie
nie trzeba zmieniać czegoś,
co dobrze wygląda i działa,
aczkolwiek intuicyjność obsługi mediów nie stoi tu na
najwyższym poziomie. Po
prostu trzeba się przyzwyczaić do pewnych rozwiązań
- np. joysticka z wciskanym
pokrętłem (jakkolwiek to
brzmi).
1.6 Turbo 180 KM czy
1.6 SIDI 170 KM
Testowany egzemplarze
był wyposażony w silnik 1.6
Turbo. Moc 180 KM robi tu
wrażenie, ale tylko na papierze. W rzeczywistości
turbodoładowana jednostka
nie zapewnia sportowych
możliwości. Maksymalny
moment obrotowy wynosi
tu tylko 230 Nm i jest generowany dopiero od 2200
obr./min. Wysoka masą
własną Astry - ok. 1400 kg
(nawet 200 kg więcej niż
konkurencja w tym segmencie) przyczynia się do
tego, że samochód nie jest
tak dynamiczny, jak można
by oczekiwać. Powagi problemu dopełnia klasyczny,
sześciostopniowy automat,
który pracuje wolno, często
o wiele zbyt późno zmienia
bieg na wyższy lub zbyt
późno po dodaniu gazu redukuje. Utrzymuje silnik
na zbyt wysokich obrotach
(zwłaszcza w trybie Sport),
przez to nawet ekonomiczna
jazda kończy się wysokim
wynikiem spalania. W teście Astra sedan pochłonęła
średnio 9,1 l na 100 km. Prawie 2 l więcej niż w katalogu. A słowo daję, że jeździłem ekonomicznie.

Jak znaleźć sposób na
rozpędzenie ciężkiej Astry?
Opel chyba już go ma. Testowany przeze mnie silnik 1.6
Turbo wciąż jest w ofercie,
ale niedawno wszedł do niej
także najnowszy wynalazek koncernu - 1.6 SIDI. To
jednostka z bezpośrednim
wtryskiem i turbodoładowaniem o mocy 170 KM.
Ale nie dajmy się zwieść
minimalnie mniejszej liczbie koni mechanicznych. To
bardzo nowoczesny silnik,
dysponujący 260 Nm maksymalnego momentu od
zaledwie 1650 obr./min.! W
porównaniu do odchodzącego na emeryturę 1.6 Turbo
będzie to prawdziwa rakieta.
Miejmy tylko nadzieję, że
konstruktorom uda się uniknąć chorób wieku dziecięcego tej jednostki.
Opel Astra sedan mała Insignia
Niektórzy
nazywają
nową Astrę w wersji sedan
małą Insignwwią. Nie ma
się co dziwić, gdyż wizualnie samochody te są bardzo
podobne. Astra imituje styl
limuzyny, która bardzo podoba się klientom. Ma być

REKLAMA

równie ciekawą, acz tańszą
alternatywą dla klientów.
Tańszą oczywiście od
Insigni, gdyż Astra sedan
nie jest tanim autem na tle
konkurencji. Cena testowanego egzemplarza oscylowała wokół 100 tys. zł, a to już
kwota, za którą można kupić
auto wyższego segmentu.
W uboższej wersji wyposażenia Astra 1.6 Turbo z
automatem jest dostępna od
ok. 80 tysięcy zł. Niemal w
tej samej cenie jest wersja
z nowym silnikiem SIDI, o
której wspominałem.
Astra broni się renomą
wypracowywaną na polskim
rynku od lat. Jest droga, ale
w podobnej wersji tańsza niż
konkurencyjny Volkswagen
Jetta. Ale nie tylko o cenę
chodzi nabywcom kompaktowych sedanów. Im te
samochody po prostu się
podobają. Nie są tak przestronne jak limuzyny ani tak
praktyczne jak hatchbacki,
a jednak mają swoje grono
odbiorców. Astra sedan także powinna znaleźć szerokie
grono odbiorców. Nie ma
żadnego powodu ku temu,
by tak się nie stało.
Witold Hańczka
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Skierniewice

Awanturni włamywacze

Dwóch sąsiadów wtargnęło do mieszkania 50-latka, uszkadzając wcześniej
drzwi wejściowe.
10 listopada 2013 roku 21-letni kolega – informu- lefonie 50-latka przybyli na
około godziny 3.10 poli- je policja. Mężczyźni tego miejsce i zatrzymali awancjanci otrzymali telefon dnia byli na dyskotece, na turników. Badanie wykazaod 50-letniego mieszkańca której pili alkohol, a następ- ło, że młodszy z mężczyzn
Skierniewic, iż dwóch męż- nie przenieśli się na dalszą miał prawie 3, a starszy 2
czyzn wtargnęło do jego libację do piwnicy w bloku. promile alkoholu w orgamieszkania i pomimo próśb Wówczas wpadli na po- nizmie. Oboje usłyszeli już
nie chcą go opuścić. Wła- mysł, by pójść do sąsiada, zarzuty naruszenia miru
ściciel mieszkania ukrył się który rzekomo miał wcze- domowego oraz zniszczew swojej łazience, skąd za- śniej zaczepić siostrę star- nia mienia o wartości około
dzwonił po policję.
szego z nich. Kopiąc w jego 600 złotych. Grozi im kara
- Jak się okazało napast- drzwi uszkodzili je na tyle, nawet do 5 lat pozbawienia
nikami byli 24-letni sąsiad że mogli swobodnie wejść wolności.
pokrzywdzonego oraz jego do środka. Policjanci, po te-

Tomaszów Mazowiecki

Odzyskane BMW
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi niemalże w ostatniej chwili dotarli w Zgierzu do tzw. dziupli samochodowej, w której złodzieje ukryli skradzione w Tomaszowie Mazowieckim BMW.
Pojazd miał zostać rozebrany na części, które zdecydowanie łatwiej spieniężyć na
czarnym rynku. Auto wartości 52 tysięcy złotych wróci
do właściciela. Policjanci z
KWP w Łodzi zajmujący się
zwalczaniem przestępczości
samochodowej uzyskali pewną informację dotyczącą tzw.
dziupli , w której demontowane są kradzione pojazdy.
8 listopada 2013 roku około
godziny 18.30 dotarli do wytypowanej posesji przy jednej
z ulic Zgierza. Brama była
zamknięta jednak w głębi zauważyli swego rodzaju warsztat samochodowy, w którym
paliło się światło. Funkcjonariusze pokonali ogrodzenie i
dyskretnie podeszli pod budynek. Przez okno zobaczyli
poszukiwane grafitowe bmw
i krzątających się przy nim
trzech mężczyzn. Podjęto decyzję o dynamicznych zatrzymaniach. Podejrzewani nie
reagowali na polecenia policjantów. Jeden z nich, 29-la-

tek uciekł do piwnicy gdzie
został obezwładniony i skuty
kajdankami. Szybko dołączył do dwóch wspólników
w wieku 36 i 24 lat. Podczas
przeszukania policjanci zabezpieczyli dwie tomaszowskie tablice rejestracyjne
przypisane do skradzionego
auta. BMW utracone zostało w nocy z 6 na 7 listopada
2013 roku z przyblokowego
parkingu na jednym z osiedli
.Właściciel oszacował jego
wartość na 52 tysiące złotych.
Na miejscu przeprowadzono
z udziałem technika krymi-

nalistyki szczegółowe oględziny. Ujawniono także inne
części samochodowe takie
jak poduszki powietrzne czy
„zegary”, które będą sprawdzone pod kątem legalności.
Cała trójka noc spędziła w
policyjnym areszcie. W Komendzie Powiatowej Policji
w Tomaszowie Mazowieckim
usłyszeli zarzuty paserstwa.
Pojazd wkrótce zostanie wydany właścicielowi. Za kradzież z włamaniem grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za paserstwo do
5 lat.

www.gazeta-wiesci.pl

Tomaszów Mazowiecki

Skradzionym
autem na dyskotekę

Pijany 19-latek wracając z dyskoteki postanowił przejechać się pozostawionym na parkingu cudzym autem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
10 listopada 2013 r. policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży vw golfa.
Przed zdarzeniem pojazd
znajdował się na posesji w
Brzustowie. Z policyjnych
ustaleń wynikało, że najprawdopodobniej golfem,
bez zgody właścicieli, postanowił pojeździć 19-latek. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Po
krótkim czasie zauważyli
zaparkowanego vw na pętli

autobusowej na Wąwale. Za
kierownicą siedział 19-latek
oraz jego o rok starszy kolega. Jak ustalili policjanci,
młody mężczyzna wracał
do domu z jednej z tomaszowskich dyskotek. Gdy
po drodze zobaczył zaparkowane auto z kluczykami
w środku, wsiadł do niego
i pojechał dalej się bawić.
19-latek w chwili zatrzymania miał w organizmie
prawie 2 promile alkoho-

lu. Ponadto nie posiadał
uprawnień do kierowania
pojazdami, gdyż miesiąc
wcześniej został zatrzymany za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.
Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu
oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Bełchatów

Z zemsty podpalił dom
57-latek podpalił dom, którego był współwłaścicielem, aby zemścić się na
żonie.
Bełchatowscy policjanci zatrzymali podejrzanego
o podpalenie domu jednorodzinnego w gminie Drużbice. Do tego zdarzenia
doszło 9 listopada br., ok.
godz. 15.30. W pożarze na
szczęście nikt nie odniósł
obrażeń. Strażacy opanowali ogień, jednak spłonęła
część budynku z zamieszkałym poddaszem, meble,
odzież i osobiste rzeczy do-

mowników. Funkcjonariusze badający okoliczności
zdarzenia, ustalili, że ogień
podłożył ktoś z mieszkańców. Dalsze czynności
śledczych
doprowadziły
do 57-letniego współwłaściciela domu. Jak się okazało, motywem działania
podejrzanego była zemsta
na żonie, która opuściła
go z powodu wieloletniego znęcania się nad nią.

Zatrzymany mieszkaniec
gminy Drużbice odpowie
karnie zarówno za zniszczenie cudzego mienia - w
pożarze spłonęły bowiem
także warte kilka tysięcy
złotych rzeczy dorosłych
synów, jak i przestępstwo
psychicznego znęcania się
nad małżonką. Grozi mu
do pięciu lat pozbawienia
wolności.

Radomsko

Pijani rodzice
opiekowali się dzieckiem
22-letnia matka i jej 20-letni partner, mając po 1.6 promila alkoholu w organizmie, opiekowali się 2,5–miesięcznym dzieckiem.

Jesteś świadkiem
przestępstwa?

W

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

W nocy z 8 na 9 listopada 2013 r. policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ulicy
Narutowicza w Radomsku
pijana para kłóci się i szarpie. Awanturujące się osoby miały przy sobie pod
opieką niemowlę. Stróże
prawa, którzy przybyli na
miejsce zgłoszenia ustalili,
że zarówno 22-letnia matka
dziecka jak i jej o dwa lata

młodszy partner mają po
1,6 promila alkoholu w organizmie.
Pijana para trafiła do
policyjnego aresztu. Dziewczynką zaopiekowała się jej
babcia.
- Popołudniu 9 listopada
nieodpowiedzialna
para usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo

utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, za
co grozi kara nawet do 5 lat
pozbawienia wolności. O
zdarzeniu tym został poinformowany również sędzia
sądu rodzinnego i nieletnich, który będzie zajmował
się tą sprawą i zdecyduje o
losie dziecka – informuje
rzecznik Policji.
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Strzelec 23.11 – 21.12
Dzięki
korzystnym wpływom planet będziesz emanować
pozytywną energią, którą
zarazisz osoby z najbliższego otoczenia. Nie lekceważ
dolegliwości związanych z
kręgosłupem, zalicz wizytę
u specjalisty i skorzystaj z
rehabilitacji.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Sprawy dawno
rozpoczęte,
wreszcie nabiorą
rozpędu. Ale ich
końcowy efekt nie będzie
cię aż tak satysfakcjonował.
Napotkasz nieprzewidziane
polski
noblista

które są ci przyjazne. Większość spraw ułoży się po
twojej myśli.

trudności. Nawał obowiązków może odbić się na twoim zdrowiu, więc zwolnij
tempo.

Byk 21.04 – 20.05
To odpowiedni czas na przeprowadzenie prac
jesiennych
przed
nadejściem krótkich, chłodnych i mokrych dni. Warto
wszystko skrupulatnie zaplanować. Możesz także
liczyć na wsparcie swoich
najbliższych.

Wodnik 21.01 – 19.02
Przed tobą
dużo pracy w
związku z powstałymi
zaległościami. Ale dasz sobie radę. Rodzina zawsze
wspiera cię we wszystkich
poczynaniach, więc i tym
razem możesz na nią liczyć.
Bądź im za to wdzięczny a
podziękowań nigdy nie jest
za wiele.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Osoby
spod
tego znaku wreszcie uporają się
z
rozpoczętymi
trudnymi sprawami. To odpowiedni czas na rozwinięcie skrzydeł w twórczych
zawodowych pomysłach.
Pomyśl także o swojej rodzinie, która oczekuje od
ciebie życzliwości i wsparcia.

Ryby 20.02 – 20.03
Zwolnij
tempo swojego
życia. Pomyśl
od czasu do
czasu o przyjemnościach i
ciekawych atrakcjach kulturalnych. Z pewnością
wyjdzie ci to na dobre. Dbaj
o zdrowie, które o tej porze
roku zwykle szwankuje.

Rak 22.06 – 22.07
Nie rezygnuj
z realizacji rozpoczętych spraw
biznesowych. Do
odważnych świat
należy i dlatego warto zaryzykować. Szczęście będzie
ci sprzyjać. Najwyższy czas
poprawić relacje z partne-

Baran 21.03 – 20.04
Nawał
pracy
wpłynie ujemnie
na twoje samopoczucie. Pozwól
więc sobie pomóc osobom,

pomogła
Jazonowi

złota w
sejﬁe

symbol
twardości

ptak
wielkości
wróbla

od miednicy po
paznokcie

chrzan
japoński

w
Sezamie

rem, które w ostatnim czasie nie są najlepsze.
Lew 23.07 – 23.08
W życiu zawodowym małe
zawirowania.
Ale wszystko się
dobrze skończy. Wreszcie
uporasz się z kłopotami
finansowymi.
Przypływ
gotówki podreperuje domowy budżet. Nie zaniedbuj
pierwszych oznak przeziębienia, które mogą doprowadzić do powikłań.
Panna 24.08 – 23.09
Ostatnio rozpiera cię energia. Jednak nie podejmuj
pochopnych decyzji, które być może okażą
się niewypałem. Analizuj
szczegółowo i rozważnie
swoje przedsięwzięcia.
Waga 24.09-23.10
Nie wszystkie
sprawy mogą potoczyć się tak, jak
sobie zaplanujesz.
Ale nie przejmuj się porażkami, powoli wybrniesz
z nich. Kieruj się swoją
wyjątkowo trafną intuicją.
Weryfikuj wydatki, które
są zbyt duże w stosunku do
dochodów.
W
Wróżka Amanda

miasto z ptaki zisiedziba˛ mujace
˛
Cocaw
Coli
Polsce
miasto
jak
wzburzenie

czeka
na rozprawe˛
do
łapania
drobiazgów

stolica
Turcji

z nich
tulipany

córka
Ferdka
Kiepskiego

jedna z
przypraw

lizawka
Agnieszka dla
znajomych

krzyk,
wrzawa

na
koniaku
Abu ... emirat w
ZEA

waż
˛ z czołg z
"Ksiegi
˛
TV
Dżungli"

strofuje
juhasów

mieszgrupa kaniec
kolesiów Zakaukazia

moczary
na nich odgłos zbiorniki
przy
tańce buziaka uszach

ﬂirtowała z
Zeusem
waluta
Litwy

kołysała
babcie˛

wigilijny
solenizant

żartobliwie o
potomku

dodatek
do
karabinu
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Rozrywka

HOROSKOP

Skorpion
24.10 – 22.11
Skorpiony w
tym okresie mogą
podjąć się dużych wyzwań
zawodowych. Po prostu
sukces w zasięgu ręki, warto to wykorzystać. Nie będzie spraw nie do załatwienia. Przed singlami nowa,
interesująca
znajomość.
Kontroluj swoje wydatki,
ponieważ stan konta nie
przedstawia się najlepiej.
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Humor

Wchodzi babcia do autobusu i pyta kierowcę:
- Synku chcesz orzeszka?
- Poproszę.
Na drugi dzień to samo, kierowca dostał orzeszka,
ale mówi do babci:
- To niech pani też zje.
- Chłopcze, ja już nie mam zębów.
Trzeci dzień znowu:
- Synku chcesz orzeszka?
Kierowca zaciekawiony pyta:
- Babciu, a skąd masz takie dobre orzeszki?
- Z Toffifee...




Przychodzi teściowa do zięcia:
- Cześć synku, dawno Cię nie widziałam.
- Ja mamusi też. Na ile mama przyjechała?
- A, mogę zostać tyle ile tylko chcesz.
- To co mamusia się nawet herbatki nie napije?

akrecyjny w
astronomii

zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net

4



zwany
gliceryna˛

zbierała
w biegu
złote
jabłka

SUDOKU







- Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie problemy
związane z alkoholem.
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci
pomóc?
- Brakuje mi 1,50 zł.
  

W

22.11-6.12 2013 r.
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PIOTRKÓW

TRYBUNALSKI

Cel podróży: niższe ceny?
Mamy dobrą wiadomość. Od teraz nie musisz już szukać,
bo jesteś w ich zasięgu. Niższe ceny znajdziesz tu na miejscu.
Jedź prosto do OBI w Piotrkowie Trybunalskim.
Twój cel podróży: ul. Sulejowska 51

Sprawdź niższe ceny w OBI!
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