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Piotrków Trybunalski

Elektroniczny rozkład jazdy
W Piotrkowie Trybunalskim na jednym z przystanków autobusowych pojawił
się elektroniczny rozkład jazdy MZK. Obecnie elektroniczna tablica jest testowana.							
Szerzej czytaj na str. 2.

8 grudnia na terenie kompleksu SOLPARK odbyła się zorganizowana przez
GOK w Kleszczowie gminna impreza mikołajkowa. Jej częścią był świąteczny
kiermasz charytatywny.			
Szerzej czytaj na str. 8.
Foto: UG w Kleszczowie

Skierniewice

Rodzeństwo włamywaczy
Skierniewiccy policjanci zatrzymali dwie osoby, które włamywały się do samochodów. Złodziejami okazało się rodzeństwo.
Włamania do samochodów miały miejsce na osiedlu Zadębie w Skierniewicach. Po północy 10 grudnia
2013 r. dyżurny skiernie-

REKLAMA

wickiej policji otrzymał
telefoniczne zgłoszenie o
włamaniu do volkswagena
golfa zaparkowanego przy
ul. Storczykowej. Zgłasza-

jący zobaczył, że ktoś włamuje się do jego samochodu
i od razu zareagował, próbując zatrzymać sprawców.
Szerzej na str. 14.
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Dobra cena + profesjonalny montaż = pełne ZADOWOLENIE!

SM-PLAST

Synowiec

Oferuje sprzedaż i montaż:
- OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM
- DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
- TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE
Ciepłych i udanych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym
i prywatnym.
Właściciele oraz pracownicy

Sklep:
ul. Tomaszowska 69D
ul. Wyszyńskiego 5A
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 28 61
tel. (46) 814 72 88
tel. kom. 501 541 039

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku 2014
grażyna dębska
przewodnicząca rady miasta
rawa mazowiecka

eugeniusz góraj
burmistrz miasta
rawa mazowiecka

wojciech skoczek
zastępca burmistrza miasta
rawa mazowiecka

rawa mazowiecka 2013
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Piotrków Trybunalski

Koluszki

W Piotrkowie Trybunalskim na jednym z przystanków autobusowych pojawił się elektroniczny rozkład
jazdy MZK. Obecnie elektroniczna tablica jest testowana.

Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego, który okradł matkę swojego
kolegi. Mężczyzna ukrył się przed funkcjonariuszami pod kołdrą.

Elektroniczny rozkład jazdy
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, idąc z
duchem czasu, wprowadza kolejne udogodnienia dla Piotrkowian.
Tym razem jest to elektroniczny rozkład jazdy,
zamontowany na przystanku
autobusowym
przy Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego przy ul.
Słowackiego. Poza rozkładem jazdy na tablicy
wyświetlana jest również
aktualna data i godzina.
- Dokładniej mówiąc na
wyświetlaczu pojawia się
informacja o najbliższych
kilku autobusach, które
odjadą z tego przystanku informuje Agata Wypych
z ZDiUM. Wprowadzenie tablicy elektronicznej
nie oznacza, że z przystanku zniknie tradycyjny „papierowy” rozkład.

- On pozostanie - zapewnia Agata Wypych i dodaje, że jak na razie urządzenie jest testowane. - Jest
to pilotażowe rozwiąza-

nie. Jeżeli pasażerowie
zaakceptują i uznają to
za udogodnienie, rozważymy montaż kolejnych
wyświetlaczy - podsumo-

wuje Agata Wypych.
Koszt
elektronicznej
tablicy to około 30 tysięcy
złotych.
GW

Szkolenie dla kobiet
8 stycznia o godzinie 17-stej w Brzustowie odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szkolenie jest adresowane do kobiet, które chcą
pogłębić swoje umiejętności interpersonalne przydatne w pracy i radzeniu

sobie m.in. w kontaktach
zawodowych,
współpracy z innymi, współdziałaniu tak w życiu zawodowym jak i prywatnym.
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Zapraszamy
serdecznie
wszystkie panie zainteresowane szkoleniem.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"

telefoniczny: 42 633 80 60
lub e-mailowy: sekretariat2@skrzydlewska.eu.

Okradł matkę kolegi
14 grudnia 2013 roku
okradziona kobieta powiadomiła policję o kradzieży
portfela z dokumentami,
karty bankomatowej, alkoholu oraz kluczy i pilotów do
zdalnego sterowania a także
gotówki. Straty oszacowała
na 1420 złotych. Zgromadzony przez policjantów materiał
pozwolił na wytypowanie
sprawcy, którym okazał się
kolega syna pokrzywdzonej.
17 grudnia 2013 roku funkcjonariusze dotarli do miejscowości Adamów gdzie,
jak wynikało z ustaleń, miał
przebywać mężczyzna. Kiedy drzwi posesji otworzył
lokator oświadczył, że nie
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OPTYK

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

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
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla
wszystkich okresem zadumy, wyciszenia,
wypoczynku i prawdziwej radości.

OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

zna osoby, której szukają policjanci. Jednak stróże prawa
widząc zdenerwowanie domowników nie dali za wygraną. Kiedy weszli do sąsiedniego pomieszczenia znaleźli
na łóżku przykrytego kołdrą
26-letniego złodzieja. Jak się
okazało mężczyzna zdążył
pozbyć się łupów, a skradzionymi pieniędzmi i kartą bankomatową płacił za alkohol w
Andrespolu. Sprawcę zatrzymano i przewieziono do komendy gdzie przyznał się do
przestępstwa. Portfel i dokumenty wróciły do właścicielki. Złodziejowi grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.
MAT

Drzwi w 7 dni!

www.gazeta-wiesci.pl
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Bełchatów

Droga ukończona przed czasem

Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska

Eurosceptykom
pod rozwagę
Komisja Europejska zdecydowała, że nasze województwo dostanie ponad 61 mln euro dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu
„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Ta bardzo ważna
dla naszego regionu inwestycja jest szacowana na
ponad 90 mln euro, a unijne wsparcie jest przeznaczone na zakup pociągów, które mają kursować po
tej trasie. ŁKA – jak wiadomo - połączy centrum
Łodzi nie tylko z okolicznymi miastami, ale także
z położonym dalej m.in. Łaskiem, Zduńską Wolą,
Sieradzem, Łowiczem, Kutnem i Koluszkami. Czas
podróży dzięki ŁKA ma się zmniejszyć o średnio 25
minut, co na pewno docenią pasażerowie, ale dzięki ŁKA zyska także środowisko, bo w założeniach
kolej ma zniechęcać mieszkańców województwa do
podróżowania samochodami. To także był jeden z
argumentów, jaki przekonał Komisję Europejską do
wsparcia projektu.
Z kolei Parlament Europejski – w trosce o prawa konsumentów – uchwalił niedawno dyrektywę
chroniącą klientów banków zainteresowanych kredytami hipotecznymi. Do 2015 roku każdy kraj
Unii, a więc także i Polska, będzie musiał wdrożyć
dyrektywę, która zakończy między innymi obowiązkowe teraz ubezpieczenia dodawane do pożyczek na zakup mieszkania czy domu. Dyrektywa
wprowadza też inne zmiany chroniące prawa kredytobiorców, myślę, że potencjalni klienci banków
będą z nich zadowoleni.
Parlament Europejski dąży także do całkowitego
zniesienia opłat roamingowych za połączenia telefoniczne oraz przesył danych na terenie Wspólnoty.
Przeprowadzenie tego projektu na pewno nie będzie
łatwe, być może okaże się nierealne, ale już udało
nam się znacznie obniżyć te opłaty dzięki czemu
rozmowy i maile na terenie Unii są tańsze. Nie tak
dawno eurodeputowani przewalczyli również – po
kilku latach starań – iż polskie pielęgniarki mogą
podejmować pracę w dowolnym kraju Wspólnoty,
a ich kwalifikacje będą uznawane automatycznie.
Teraz eurodeputowani zajmują się różnymi formami wsparcia dla młodych ludzi, którym kryzys gospodarczy znacznie utrudnił start w dorosłe życie.
Dlaczego o tym piszę? Za kilka miesięcy – dokładnie 1 maja 2014 roku – będziemy świętować
10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Warto byśmy wiedzieli, choć w przybliżeniu, co
nam ta Unia dała. Eurosceptyków pewnie nie przekonam, ale jako eurodeputowany czuję się zobowiązana, by informować mieszkańców naszego regionu
o najważniejszych decyzjach zapadających w Brukseli.
Życzę wszystkim rodzinnych świąt i dobrego
2014 roku
Joanna Skrzydlewska,
poseł do Parlamentu Europejskiego

Droga powiatowa Słok – Biłgoraj, prowadząca do elektrowni i stref przemysłowych jest już przejezdna.
- Przypomnę, że droga miała być zamknięta dla ruchu do czerwca
2014 roku, jednak dzięki ponownemu wsparciu
gminy Kleszczów, która
przekazała
dodatkowo
500 tysięcy złotych w tym
roku, mogliśmy teraz kontynuować prace – mówi
Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Jestem
wdzięczny wykonawcy, że
tak zintensyfikował prace, aby remont zakończyć
jeszcze w grudniu tego
roku. Droga robi wrażenie, standardem nie odbiega nawet od dróg krajowych.
- Na odcinku 2300
metrów położona została
warstwa wyrównawcza i
warstwa ścieralna, pobocza zostały poszerzone
i utwardzone tłuczniem,
wymalowano oznakowanie poziome, ustawiono
nowe oznakowanie pionowe, wykopano rowy
przydrożne – wylicza
Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.
Droga Słok –
Biłgoraj prowadzi do
największej w Europie
kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni. Codziennie przejeżdża nią
wiele tysięcy pojazdów
jadących do kopalni, elektrowni i zakładów usytuowanych w pobliskich
strefach przemysłowych.
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Renomowana ﬁrma
transportowa zaprasza
do stałej współpracy
kierowców z busem.
Praca na terenie Unii
Europejskiej,
atrakcyjne stawki za
każdy km
(ładowny i pusty).
Zainteresowanych
prosimy o kontakt
telefoniczny lub
mailowy.
+48 661 141 213
lilianna@speed24h.pl

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju,
wspomnień, zadumy, wzruszeń, a przede wszystkim
radości w gronie najbliższych.
Niech ten czas i świąteczny nastrój umocnią nadzieję
na spełnienie najskrytszych marzeń.
Niech nadchodzący Nowy 2014 Rok przyniesie spokój,
zdrowie i wszelką pomyślność.

w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Rawskiego
oraz pracowników Starostwa życzą
Przewodnicząca Rady
Powiatu Rawskiego

Starosta Rawski

Maria Charążka

Józef Matysiak
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Tomaszów Mazowiecki

Piotrków Trybunalskim

Nowoczesny szynobus Magistrat
rozwija e-usługi
11 grudnia odbył się inauguracyjny przejazd nowoczesnego autobusu szynowego Przewozów Regionalnych w relacji Łódź Kaliska-Tomaszów Mazowiecki.

Szynobus 214M (SA
135) jest przeznaczony do
komunikacji regionalnej
na
niezelektryfikowanych liniach kolejowych
województwa łódzkiego.
Nowy tabor od 15 grudnia 2013 r. obsługuje
połączenia kolejowe na
trasie Koluszki-Opoczno-Koluszki.
11 grudnia o godz.
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10.45 pociąg wyruszył na
inauguracyjny a zarazem
promocyjny przejazd z
Łodzi Kaliskiej do Tomaszowa
Mazowieckiego,
gdzie miał kilkunastominutowy postój.
Od
nowego
roku,
zgodnie ze złożonymi deklaracjami dyrekcji Przewozów
Regionalnych,
trasa szynobusu zostanie

wydłużona aż do Łodzi.
Szynobus SA 135 to
pojazd o wartości ponad
6 milionów złotych, który
ma 62 miejsca siedzące i
90 stojących. Maksymalna prędkość podróżna to
120 kilometrów na godzinę. Pojazd jest wyposażony w toaletę, ma
zamontowaną
klimatyzację, monitory LCD,

ergonomiczne fotele ze
stoliczkami w oparciach
i jest przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Sterowanie pojazdem
jest w pełni zautomatyzowane i odbywa się w
całości z pulpitu maszynisty.

Piotrkowski magistrat pozyskał kolejne środki na
rozwój e-usług.
Pod koniec listopada w
Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim
podpisano
umowę na dofinansowanie
projektu „Rozwój e-usług w
Piotrkowie Trybunalskim”.
- Projekt obejmuje stwor z e n ie
systemu
elektronicz nego
obiegu dokumentów
w jednostkach realiz ujących
zadania
miasta
wraz
z
rozbudową
niezbędnej infrastruktury
i udostępnieniem nowych
usług za pośrednictwem
platformy e-PUAP – mówi
Jolanta Kopeć z Biura Partnerstwa i Funduszy, zaznaczając, że jego realizacja
nie tylko ułatwi załatwianie
spraw przez piotrkowian,
skróci czas oczekiwania, ale
przyniesie także oszczędności dla miasta.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone również
na rozwój geograficznego
systemu informacji przestrzennej GIS oraz szersze
wykorzystanie istniejącej
Piotrkowskiej
Platformy
E-lear ningowej.
W
ramach unijnego
dofin a n s ow a n i a
dodatkowo
przewiduje się
zakup oprog ramowania
oraz sprzętu
niezbędnego do przekształcenia w
wersję elektroniczną wybranych zasobów Miejskiej
Biblioteki Publicznej i zamieszczenia ich cyfrowej
wersji w Internecie.
Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł, z
czego 1,777 mln zł będzie
pochodziła ze środków
unijnych.
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Certyﬁkowany Wykonawca Demilec USA Nr Certyﬁkatu: 13-A24

MAT

REKLAMA

REKLAMA

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

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz
realizacji osobistych
zamierzeń.

www.piana-izolacja-lodz.pl
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Zelów

Biuro
miejski
poselskie SLD w Zelowie

Koncert, pokaz pirotechniczny o północy i zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej – tak zapowiada się noc sylwestrowa na Placu Narutowicza.

16 grudnia 2013 r. miało miejsce otwarcie biura poselskiego posła na Sejm
RP Artura Ostrowskiego.

W oficjalnym otwarciu
biura poselskiego uczestniczyło wiele osób związanych z Zelowem, w tym
m.in. Urszula Świerczyńska Burmistrz Zelowa,
Grzegorz Lorek Zastępca
Burmistrza Zelowa oraz

Stanisław Boczek Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie.
Biuro posła Ostrowskiego będzie czynne w każdy
poniedziałek od godz. 16stej. Dyżur pełnił będzie
asystent społeczny Domi-

nik Szajbler. Poseł Ostrowski będzie w Zelowie na
dyżurze poselskim raz w
miesiącu, a jeśli będzie taka
potrzeba to częściej.
Biuro mieści się w Zelowie przy ulicy Żeromskiego
28.
JP
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Bełchatowianie po raz
kolejny będą mieć okazję,
aby wspólnie przywitać
Nowy 2014 Rok. 31 grudnia
br. prezydent Bełchatowa
zaprasza do centrum miasta, gdzie na mieszkańców
będą czekać sylwestrowe
atrakcje. Pierwsza z nich
już od godz. 23:00. Wówczas na Placu Narutowicza

– w pobliżu Miejskiego
Centrum Kultury wystąpi
zespół „Duet Niebanalny”.
Ich muzyka będzie bawić
bełchatowian do północy. Punktualnie o 24:00 w
niebo wystrzelą sztuczne
ognie. Dziesięciominutowy
pokaz pirotechniczny najlepiej będzie można podziwiać z centrum miasta, race

będą bowiem puszczane z
dachu urzędu miasta. Zaraz
po fajerwerkach, noworocznych życzeniach i toaście
do wspólnej zabawy zaprosi DJ Kelvin. Przy muzyce
mechanicznej bełchatowianie będą się bawić do około
godz. 1:30.
źródło: UM Bełchatowa
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Niech Wigilijny wieczór i Święta Bożego
Narodzenia upłyną Wam w szczęściu i radości
a Nowy 2014 Rok przyniesie pomyślność,
powodzenie i Boże Błogosławieństwo

Ewa i Paweł
Szymańscy
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Spółka Jawna
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Kompleksowa obsługa nieruchomości:
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da ch
az nad
r
- porady w sprawach spornych
o w
- pośrednictwo
Sporządzamy wyceny dla:
- osób ﬁzycznych - banków - przedsiębiorstw

Wszystkim Klientom i współpracownikom
składamy
najserdeczniejsze życzenia

Paweł Szymański,
Ewa Szymańska

Piotrków Trybunalski,
ul. Narutowicza 19
tel. kom. 601 827 637; tel. 44 738 01 07
www.wycena-dobra.pl; biuro@wycena-dobra.pl

W
O

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

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom
najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!
Właściciele
oraz
pracownicy

- urzędów
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IKEA Łódź
ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź
www.IKEA.pl/lodz

W

W

Godziny otwarcia:
poniedziałek - sobota 10:00 - 21:00
niedziela 10:00 - 20:00

www.gazeta-wiesci.pl

Restauracja:
poniedziałek - sobota 9:00 - 20.30
niedziela 9:00 - 19:30

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl
BIAŁA RAWSKA

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej rodzinnej
atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
co właśnie mija.
Życzą
właściciele oraz
pracownicy

BIAŁA RAWSKA
WYROBY CUKIERNICZE

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym 2014 Roku
Składają właściciele
oraz pracownicy.

www.gazeta-wiesci.pl
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„Mam Haka na Raka”
Każdego roku w Polsce na chłoniaki choruje ponad 6000 nowych osób. Nowotwór układu chłonnego to
jednak nie wyrok, a jego wczesne wykrycie w wielu przypadkach daje szansę na całkowite wyleczenie.
Pomimo coraz częstszych zachorowań na chłoniaka, o tego typu nowotworach wciąż mówi się
dość rzadko. Jak wynika z
danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba
zachorowań na nowotwory
układu chłonnego co roku
wzrasta o 4-5%. Co więcej
są one jedną z najczęstszych
przyczyn zgonów wśród
wszystkich chorób nowotworowych. Chłoniakowi
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nie da się zapobiec, jednak
w porę rozpoznany daje
możliwość wyleczenia.
Chłoniaki są chorobami nowotworowymi, które
wywodzą się z limfocytów
oraz powstają w wyniku sekwencji zmian dotyczących
genów i białek w komórce.
Nowotwory układu chłonnego mogą umiejscawiać
się w węzłach chłonnych, a
także w każdej innej tkance
i narządzie. Istnieje wiele
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu,
Państwa Rodzinom
i Bliskim najserdeczniejsze życzenia
ciepłych, spokojnych,
rodzinnych świąt, wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku,
sukcesów zawodowych
oraz szczęścia w życiu osobistym.
Oby nadchodzący rok spełnił
Państwa oczekiwania, pozwolił
zrealizować plany
i urzeczywistnić marzenia.

nak regularną aktywność
fizyczną, która ma wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz
dbanie o jakość wody i pokarmów, które się spożywa.
Szczególną wagę w walce z nowotworami układu
chłonnego ma również prawidłowe wczesne rozpoznanie, dlatego ważne jest by
nie lekceważyć objawów,
które mogą sygnalizować tę
chorobę.
Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat chłoniaka oraz znaczenia badań profilaktycznych,
w październiku ruszyła 7.
edycja
Ogólnopolskiego
Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”.
W jej ramach młodzież ze
szkół ponadgimnazjalnych
prowadzi działania zachęcające do profilaktyki nowotworowej oraz projektuje
kampanię społeczną, która
pojawi się w mediach na
terenie całej Polski. Więcej
informacji na stronie www.
mamhakanaraka.pl.

Rada Ministrów wydała zgodę na podpisanie Umowy międzyrządowej ws. wsparcia realizacji gazociągu Polska-Słowacja.
Zgodę w tej sprawie
wyraziła również Rada Ministrów Republiki Słowackiej. Sygnowanie dokumentu przez oba rządy znacznie
ułatwi jego realizacje przez
zainteresowane
spółki.
Może być także dodatkowym atutem w staraniach o
dofinansowanie projektu z
funduszy unijnych.
Interkonektor Polska-Słowacja to jeden z elementów Korytarza gazowego
Północ-Południe.
Jego powstanie pozwoli
zwiększyć dywersyfikację

i stabilność dostaw gazu do
obu krajów. Połączenie ze
słowackim systemem gazowym zapewni Polsce m.in.
lepszy dostęp do hubu gazowego w Baumgarten oraz
zwiększy eksport polskiego
surowca z terminala LNG
w Świnoujściu. Uruchomienie gazociągu przyczyni się
również do integracji regionalnego rynku gazu w Europie Środkowej.
Opr. MAT na podst. materiałów z MG
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IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR
Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

Przewodniczący Rady
Bogumił Grabowski

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

tel. 54 2871563; 506 694 689
REKLAMA

REKLAMA

Zaczarowany magią Świąt stanę samotnie
pod rozgwieżdżonych niebem
i patrząc na spadające płatki śniegu
pomyślę o ludziach, których noszę w sercu
życząc im spokojnych Świąt
wszędzie tam, gdziekolwiek są...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2014 Roku
pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą radosne i spokojne,
przebiegają w atmosferze
miłości i spotkań rodzinnych.
"Kartka Świąteczna" Hubert Sztocki, klasa I,
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku.

Wójt Gminy Cielądz
Paweł Królak

rodzajów chłoniaków, jednak można wyróżnić dwie
główne grupy: chłoniaki
agresywne oraz chłoniaki
przewlekłe. Chłoniaki przewlekłe rozwijają się wolno i
długo nie wymagają leczenia, jednak ich trwałe wyleczenie nie jest możliwe. Z
kolei chłoniaki agresywne
rozwijają się o wiele szybciej i wymagają natychmiastowego leczenia, lecz w ich
przypadku istnieje możliwość trwałego wyleczenia.
Pierwsze objawy tego
nowotworu są zazwyczaj
niewinne i łatwe do pomylenia z objawami grypy czy przeziębienia. Do
najczęstszych symptomów
choroby zalicza się: powiększone lecz niebolesne
węzły chłonne, utratę wagi
występującą w krótkim czasie, zlewne poty, wysoką
temperaturę utrzymującą
się przez dłuższy czas oraz
kaszel.
W celu działań profilaktycznych zaleca się jed-

Gazociąg
Polska-Słowacja

Niech Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia,
pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Burmistrz Białej Rawskiej
Wacław Jacek Adamczyk
Radni Rady Miejskiej
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

Na Święta Bożego Narodzenia
– czas rodzinnego, radosnego
świętowania
życzę wszystkim
Czytelnikom Gazety Wieści
wielu pięknych chwil
i wzajemnej życzliwości.
Niech nadchodzący rok obﬁtuje
w dobro i przynosi wszelką
pomyślność.
Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów
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Kleszczów

Kiermasz
charytatywny
8 grudnia na terenie kompleksu SOLPARK odbyła się zorganizowana przez
GOK w Kleszczowie gminna impreza mikołajkowa. Jej częścią był świąteczny
kiermasz charytatywny.
Foto: UG w Kleszczowie

Kiermasz charytatywny
został zorganizowany przez
nauczycielki,
pracowników obsługi oraz rodziców
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach. Wszystkie, zebrane
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dzięki kiermaszowi pieniądze zostały przeznaczone
na wsparcie działalności
łódzkiej Fundacji Gajusz,
która zajmuje się głównie
hospicyjną opieką nad nieuleczalnie chorymi dzieć-

mi.

Charytatywne kiermasze, towarzyszące kleszczowskim imprezom mikołajkowym, organizowane
są od kilku lat. W ubiegłym
roku dochody z kiermaszu
(ponad 11 tysięcy zł) przeznaczone zostały na realizowaną przez Fundację
Gajusz budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci.
W tym roku organizatorki
kiermaszu z przedszkola w
Łuszczanowicach zapowiedziały, że zebrana kwota
przekazana zostanie Fundacji Gajusz na funkcjonowanie tegoż hospicjum. Ze
wstępnych informacji, jakie
uzyskaliśmy przekazanych
po kiermaszu wynika, że
efekty finansowe okazały
się jeszcze wyższe niż rok
temu i wyniosły około 13
tys. zł.
Charytatywny
kiermasz w SOLPARKU był
dla mieszkańców gminy
okazją do kupowania oryginalnych
upominków,
kartek świątecznych, bożonarodzeniowych dekoracji
i łakoci. Wiele osób na apel
organizatorów włączyło się
w przygotowywanie przeznaczonych do sprzedaży
drobiazgów.

W
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Piotrków Trybunalski

Wolontariusz Roku 2013

Kinga Bąbel została Wolontariuszem Roku 2013. Zwyciężczyni jest uczennicą klasy maturalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie
Trybunalskim.
Bardzo regularnie znaj- - Spotkaniach integracyj- nia prostych posiłków.
duje czas na działalność nych, odbywających się - Kinga systematycznie
wolontarystyczną i uczest- raz w tygodniu, których uczestniczy w imprezach
niczy w wielu zróżnico- głównym celem jest na- i wyjściach integracyjkontaktów nych dla osób niepełnowanych projektach wo- wiązywanie
sprawnych, takich jak:
towarzysko-koleżeńskich
lontariackich. Obszarem
bale karnawałowe, wyjpomiędzy
wolontariudziałania Kingi jest świadścia do kina, wyjścia do
szami,
a
osobami
nieczenie pomocy doraźnej na
kawiarni, pikniki integrapełnosprawnymi
biorzecz osób niepełnosprawcyjne organizowane przez
rącymi
w
nich
udział.
nych ruchowo i intelektuStowarzyszenie „Szansa”.
Wizytach
domowych
–
alnie, polegającej na walce
- Aktywnie przyczyniKinga
odwiedza
niepełnoze stereotypami dotycząła się w minionym roku
sprawną
dziewczynkę,
Olę
cymi niepełnosprawności
do promocji wolontariatu
–
uczennicę
gimnazjum,
w tym stereotypem „inwśród młodzieży szkolktóra
dzięki
tym
spotkaności” i „osamotnienia”.
nej. W październiku 2013
niom
nabrała
pewności
Jest dziewczynką bardzo
roku uczestniczyła wraz z
siebie.
Ola
znacznie
się
skromną,
wzbudzającą
przedstawicielami Stowarozwinęła
i
usamodzielnizaufanie – niezwykle zarzyszenia „Pomoc” w społa
–
stała
się
dziewczynką
angażowaną i pracowitą.
tkaniu informacyjnym doradośniejszą,
otwartą
na
Zwyciężczyni plebiscytu
tyczącym kół wolontariatu.
innych.
Kinga
nauczyła
„Wolontariusz Roku” w
Nie sposób wymienić
Olę
nowych
umiejętności,
ocenianym przez Kapiwszystkich działań Kingi.
w
tym
wysyłania
SMS-ów,
tułę okresie brała udział
Jest niezwykłą postacią.
robienia
drobnych
zakuw następujących zadapów,
czy
przygotowywaniach
wolontariackich:

www.gazeta-wiesci.pl
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Sylwestrowa noc

Szampan, fajerwerki i huczna zabawa do białego rana. Sylwester świętowany jest na całym świecie. A jaka jest historia nocy sylwestrowej?
Sięga ona czasów starożytnych. Grecka wróżka
Sybilla przepowiedziała, że
w 1000 roku nastąpi koniec
świata. Legenda głosi, że
w 317 r. papież Sylwester I
ujarzmił i uwięził w lochach
Watykanu smoka Lewiatana. Sybilla przepowiedziała, że potwór wybudzi się
z wielowiekowego snu w
czasie pontyfikatu papieża
Sylwestra II. Lewiatan miał
dokładnie w nocy z 999 na
1000 rok obudzić się i dokonać zagłady ludzkości.
Tej nocy zatrwożeni ludzie
oczekiwali końca świata.
Żyli w strachu, modląc się
i odprawiając religijne pokuty. Gdy wybiła północ,
ognisty smok jednak nie pojawił się i proroctwo Sybilli
się nie spełniło. Szczęśliwi
ludzie wybiegli na ulice
miast, by świętować kolejny
Nowy Rok. Bezgranicznej
radości towarzyszyły oczywiście śpiewy, tańce i wino.
Od tamtej pory nazwa hucznych zabaw corocznie obchodzonych w ostatnią noc
roku pochodzi właśnie od
imienia papieża Sylwestra.
Do Polski tradycje syl-
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westrowe dotarły stosunkowo późno, bo dopiero w
XIX w. Początkowo huczne bale organizowane były
tylko w sferach arystokra-

cji. Bawiono się na wytwornych balach mody i na
zabawach „gałganiarzy”,
na maskaradach, redutach,
dancingach i bałaganach

czy kuligach. Przeciętny
Polak spędzał ten wieczór w
rodzinnym gronie, przy stole. Składano sobie wówczas
życzenia i wróżono. Naj-

bardziej powszechną wróżbą było lanie roztopionego
wosku lub cynku na wodę.
Z Sylwestrem związane są
liczne ludowe tradycje, np.:

wypiekanie „bochniaczków
i szczodraków” (chlebów i
bułeczek). Zwyczaj obdarowywania domowników
tym pieczywem miał zapewnić zdrowie, szczęście
i pomyślność. Istnieje wiele
polskich obyczajów związanych z obchodzeniem
Sylwestra. O niektórych
pamięć już prawie zaginęła. Jednak do dziś przetrwał
zwyczaj składania sobie
życzeń słowami „do siego
roku”, które w staropolskim
języku oznaczały „szczęśliwego i dostatniego roku”.
Oczywiście sposób obchodzenia Sylwestra jest
uzależniony od kultury danej społeczności. Jednakże witanie Nowego Roku
obchodzone jest na całym
świecie. W naszej kulturze
również przyjęło się, że nie
jest to zwyczajna noc, jak
każda inna. Jest to czas,
który warto przeżyć wyjątkowo. Ofert z oryginalnymi pomysłami na spędzenie sylwestrowej nocy jest
bardzo wiele. Z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie.
Justyna Pająk
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Inflacja w dół Szybko
nie zawsze
znaczy dobrze

W komentarzu Ministerstwa Gospodarki do danych GUS czytamy, że roczny
wskaźnik inflacji w grudniu 2013 r. powinien pozostać na poziomie z listopada i wynieść 0,6 proc.
Według
szacunków
GUS, ceny dóbr i usług
konsumpcyjnych w listopadzie 2013 r. spadły o 0,2
proc. względem października br. W porównaniu z
listopadem 2012 r. były zaś
wyższe o 0,6 proc. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali wyższego
tempa wzrostu cen w październiku 2013 r.
Głównym czynnikiem
zmian był nieoczekiwany
spadek cen w telekomunikacji – o 4,9 proc. Jego
wpływ na ogólny wskaźnik wyniósł 0,18 punktu
procentowego. Spadek cen
w transporcie obniżył zaś
wskaźnik inflacji o 0,11
proc. Zgodnie z oczekiwa-

Rozmowa z Patrycją Rogowską-Tomaszycką, odpowiedzialną za sprawy korporacyjne w Provident Polska.

niami rosły zaś ceny żywności.
Eksperci Ministerstwa
Gospodarki oczekują, że
w grudniu 2013 r. ceny pozostaną na listopadowym

poziomie. Szybciej mogą
rosnąć ceny żywności, natomiast mniej możemy zapłacić za transport.
MAT

Dodatek energetyczny

1
stycznia
2014
roku
wchodzi
w
życie
ustawa
o
zmianie
ustawy
Prawo
energetyczne,
która
wprowadza
dodatek
energetyczny
dla
osób
w
trudnej
sytuacji
materialnej.
Dodatek
energetyczny przyznawany będzie na
wniosek, do którego wnioskodawca zobowiązany jest
dołączyć aktualną umowę
z zakładem energetycznym
lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z zakładem energetycznym oraz ostatni rachunek lub fakturę VAT za prąd.
Wnioskodawcą o dodatek energetyczny może
być
osoba
spełniająca następujące warunki:
- musi mieć przyznany
dodatek
mieszkaniowy;
jest
stroną
umowy
z
przedsiębiorstwem
energetycznym;
- zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii.
Stawki dodatku ener-
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getycznego podane przez

Ministerstwo
Gospodarki na okres 01.01.2014
–
30.04.2014
kształtują
się
następująco:
- gospodarstwo 1-osobowe - 11,36 zł/m-c
- gospodarstwo od 2 do
4 osób - 15,77 zł/m-c
- gospodarstwo od 5 i więcej osób - 18,93 zł/m-c

Czy wystarczy 15 minut, żeby zaciągnąć pożyczkę?
Tak, coraz więcej firm
działających w Internecie
rzeczywiście oferuje takie
możliwości, ale ja zmieniłabym nieco to pytanie i
zastanowiła się, czy wystarczy 15 minut, żeby zrobić
to dobrze i bezpiecznie dla
budżetu domowego konsumenta? Z kolei, z perspektywy klienta taka oferta
sprzyja decyzjom impulsywnym, często podejmowanym pod wpływem kolorowej reklamy, a przecież z
tym zobowiązaniem zostaje
na dłużej.
Więc jak powinniśmy
pożyczać?
Odpowiedzialnie. Pożyczamy chętniej tym, których dobrze znamy. Ta zasada z reguły sprawdza się
w życiu prywatnym, ale i w
biznesie. Bezpośredni kontakt z klientem pozwala na
lepszą weryfikację sytuacji
finansowej klienta. Oczywiście wszelkie informacje
z systemów scoringowych
są bardzo przydatne, ale to
tylko wiedza hipotetyczna,
uśredniona. Dlatego warto
ją skonfrontować w trakcie
spotkania z klientem. Warto poznać jego rzeczywistą
sytuację materialną, oczekiwania i potrzeby. Tylko w
ten sposób można pożyczać
odpowiedzialnie.
Czyli Internet odpada?
Internet jako źródło
kontaktu z firmą jest bardzo
ważnym kanałem. Już w tej
chwili, pierwszy kontakt z
klientem z reguły nawiązywany jest w ten sposób, i
to zarówno w tradycyjnych
firmach
pożyczkowych,
jak i tzw. chwilówkach
działających tylko w sie-

ci. Ważne, żeby nie był to
jedyny kontakt, jaki firma
może zaoferować klientowi. Szczególnie może się
to okazać potrzebne, gdy
pojawiają się problemy np.
z terminowym spłacaniem
pożyczki.
A dlaczego jest to takie
ważne?
Pożyczkobiorcy najczęściej wpadają w tarapaty
finansowe nie dlatego, że
trzeba spłacać kolejne raty
pożyczki, ale dlatego, że
nagle pojawiają się nowe
dodatkowe koszty związane z obsługą zadłużenia. I
to właśnie odsetki karne,
czy opłaty za opóźnienia
wprowadzają największe
perturbacje, zawirowanie
w budżecie domowym. W
przypadku ofert chwilówkowych ich naliczanie jest
normą. Tymczasem są na
rynku pożyczki, które nie
tylko nie przewidują żadnych dodatkowych opłat
karnych, ale umożliwia-

ją wręcz obniżenie raty w
trudniejszym finansowo dla
klienta okresie, co pozwala
złapać nową równowagę w
finansach domowych.
Czyli, co powinniśmy
zrobić, gdy mamy problem ze spłatą?
Przede wszystkim: nie
czekać i jak najszybciej poinformować pożyczkodawcę o kłopotach. Odpowiedzialne firmy finansowe
działają według zasady: dobrze udzielona pożyczka, to
taka, którą klient spłaca. W
przypadku takich pożyczkodawców możemy się spodziewać zaproponowania
klientowi nowego harmonogramu na „chudszy czas” i
nie dociążania jego budżetu
domowego dodatkowymi
opłatami karnymi.
Chcesz dowiedzieć się
więcej? Zadzwoń: (42) 205
98 39
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Warto przeczytać Warto posłuchać
U boku Świętego Wezmę Cię

Od wydania bestsellerowego Świadectwa tych samych Autorów minęło siedem
lat. Można pytać, czy był to czas, kiedy pozwoliliśmy, aby nauczanie Jana Pawła
II pokryła warstwa zapomnienia, czy może dystans czasowy sprawia, że wobec
fenomenu Papieża-Polaka stajemy z pogłębioną refleksją i zrozumieniem.
Czy podejmujemy odpowiedzialność za przekazanie następnym pokoleniom światła, które
zostawił nam Święty? Czy
słuchamy świadków, byśmy
sami mogli być świadkami?
W przedmowie kard. Stanisław Dziwisz pisze: „Żyłem
u boku Świętego. I właśnie
dlatego, ponieważ miałem
to wielkie duchowe szczęście [...], chcę złożyć świadectwo o jego postaci, o
dziedzictwie, jakie nam zostawił. Czynię to w wigilię

oficjalnego uznania przez
Kościół jego świętości”.
„Kard. Stanisław Dziwisz, dla Włochów przede
wszystkim don Stanislao,
daje przejmujące świadectwo o świętości Jana Pawła
II. Daje to świadectwo na
każdej stronie książki. Bo
świętość Jana Pawła II była
polifoniczna. Wyrażała się
w tym wszystkim kim był
i jaki był, co robił i jak robił” – mówił o. Bogusław
Steczek SJ, tłumacz książki.

Poparzeni Kawą Trzy
wracają z nową płytą. „Wezmę cię”, to krążek z 11
utworami, których brzmienie niekiedy zaskoczy fanów zespołu. Nie zaskoczą
natomiast teksty - jak zwykle autorstwa Rafała Bryndala. W rytm „biesiadnego
ska” - jak sami określają
swą muzykę, Poparzeni nadal opowiadają o „miłości
i hulaszczym trybie życia”.
Do płyty CD dołączona jest
niespodzianka – koncertowe DVD zespołu z Przystanku Woodstock 2012.

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.

Księgarnia 					

Zespół Poparzeni Kawą
Trzy powstał w 2005 roku.
Ma na swym koncie debiutancką płytę „Musculus
cremaster”, a także festiwalowe sukcesy – między in-

nymi nagroda dziennikarzy
Festiwalu Top Trendy 2011
w Sopocie, główna nagroda festiwalu „Przebojem na
antenę” 2011, jak również
wygrana w wieloetapowych

eliminacjach do Przystanku
Woodstock 2012 – grupa
wystąpiła na dużej scenie
tego największego festiwalu
w Europie przed kilkusettysięczną publicznością.

Warto zobaczyć

Porachunki

Robert De Niro jako były boss niebezpiecznej ferajny oraz Michelle Pfeiffer,
w roli kobiety poślubionej mafii, zostają świadkami koronnymi i w ramach
programu ochrony przenoszą się na północ Francji.

poleca:

1. Matka Świętego					

Milena Kindziuk

2. Tuwim wyklęty bluźnierca			

Mariusz Urbaniak

3. BOKS NA PTAKU, czyli każdy szczyt ma swój CZUBASZEK i KAROLAK
4. Upadek króla Artura				

J.R.R. Tolkien

5. Życie codzienne arystokracji			

Łozińska Maja, Łoziński Jan

6. Śmierć w Amazonii				

Artur Domosławski

7. Flirtując z życiem				

Danuta Stenka, Łukasz Maciejewski

8. Smaki marzeń					

Beata Śniechowska

9. Filipinki - TO MY!				

Marcin Szczygielski

10. Tysiąc i Jedna Noc z Szeherezadą		

Siedem niezwykłych osobowości. Dyrektorzy, w tym Wampir. Dziennikarze
– w tym reporter śledczy. Biznesmeni, w tym jeden z klasycznym wykształceniem muzycznym oraz kościelny organista grający wszystko – w tym pogrzeby.

Robert Reuven Stiller

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

Pomimo wszelkich wysiłków agenta Stansfielda
(Tommy Lee Jones), aby
utrzymać ich w ryzach, ani
ona, ani on, nie potrafią pozbyć się dawnych nawyków.
Sytuacja zupełnie wymyka
się spod kontroli, gdy dawni
kumple mafijni trafiają na
ich trop i spróbują wyrównać rachunki.
W przewrotnej komedii
gangsterskiej Luca Bessona
(Uprowadzona, Transporter,
Piąty element) zobaczymy
zdobywców Oscara: Roberta De Niro (Wściekły byk,
Ojciec chrzestny, Chłopcy
z ferajny, Poradnik pozytywnego myślenia) i Tommy’ego Lee Jonesa (Lincoln,
To nie jest kraj dla starych

ludzi) oraz Michelle Pfeiffer
(Człowiek
z
blizną, Poślubiona
mafii).
Producentami
wykonawczymi
są Martin Scorsese (Chłopcy
z ferajny, Infiltracja), Jason
Beckman (Bezpieczna przystań) i Tucker
Tooley (Zapaśnik, Jestem bogiem).
Porachunki
– dobrego gangstera poznaje
się po tym, jak
kończy.
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Dobroczynne właściwości żurawiny
Owoce żurawiny od dawien dawna są ważnym składnikiem spożywczym a także naturalną substancją
leczniczą.
jabłkowy oraz benzoesowy,
czyli naturalny konserwant.
Zalecane jest ich spożywanie przede wszystkim
osobom, u których stwierdzono niedobór tych witamin i minerałów. Owoce
żurawiny posiadają działanie antybakteryjne a także
przeciwgrzybicze i dlatego
należy je spożywać przy
różnych infekcjach organizmu. Działanie ich może
być wspomagające przy
przebiegającym już leczeniu lub jako skuteczna profilaktyka. Żurawina znana
jest przede wszystkim z
tego, że w medycynie naturalnej ma szerokie zastosowanie w leczeniu chorób
nerek i pęcherza moczowego. Cytryniany wchodzące
w skład jej owoców, ograniczają tworzenie się złogów
szczawianowo-wapniowych
Stanowią napojów. Można także ją czyli w następstwie kamieŻurawina to wieloletnia, cją leczniczą.
niskopienna
krzewinka, one urozmaicenie nie tyl- spożywać w formie owo- ni nerkowych. Żurawina
która wydaje małe czerwo- ko codziennych, ale także ców suszonych. Ponadto posiadająca także właścine, lekko cierpkie owoce. i świątecznych posiłków. owoce tej rośliny posiada- wości antybakteryjne haZaliczana jest do roślin wy- Z uwagi na atrakcyjny ko- ją wyjątkowe właściwości muje przyleganie bakterii
jątkowych, z uwagi na po- lor owoców i ich cierpki lecznicze, dzięki bogatemu E.coli do ścian przewodów
chemicznemu. moczowych oraz ogranicza
siadane właściwości proz- smak, stanowią doskonały składowi
drowotne. Odkryta została składnik różnych potraw i W swym składzie owoce ich namnażanie i ułatwia
w Ameryce Północnej na produktów spożywczych. żurawiny zawierają dużo wydalanie. Natomiast dziępoczątku XX wieku. W Pol- Sezon na żurawinę jest wy- błonnika, witamin ( między ki zawartym flawonoidom,
sce występują trzy jej ga- jątkowo krótki, dlatego naj- innymi B1, B2, B6, C, E ), mających właściwości siltunki, tj: żurawina błotna, częściej jest ona spożywana minerałów tj. sodu, fosforu, nie przeciwutleniające, zażurawina drobnoowocowa w formie przetworzonej. Z potasu, magnezu, wapnia, lecana jest do stosowania w
i żurawina wielkoowoco- żurawiny przyrządza się jodu, miedzi, żelaza a tak- profilaktyce chorób serca,
wa. Owoce żurawiny od między innymi konfitury, że garbniki oraz flawono- układu krążenia i miażdawien dawna są ważnym dżemy i soki oraz stanowi idy stanowiące silne prze- dżycy. To bioflawonoidy
Zawierają przeciwdziałają tworzeniu
składnikiem spożywczym doskonały dodatek do so- ciwutleniacze.
a także naturalną substan- sów, mięs, pasztetów czy również kwas cytrynowy, się zakrzepów i rozszerzają naczynia krwionośne. Te
zdrowe owoce wpływają
również dodatnio na odpowiedni poziom cholesterolu
HDL, co zmniejsza ryzyko
zawałów serca. ZapobieDo wynajęcia magazyKostka brukowa reno- logi, foldery, etykiety, plaka- gają również niektórym
ny i biura w Piotrkowie wacja 5 zł m2. Tel.886-338- ty: www.drukarnia-wam.pl
nowotworom, np. płuc lub
Tryb. Niskie ceny/duże 458 w godz. 10-18
okrężnicy.
Oczyszczają
PRACA
powierzchnie. Tel. 502 814
również organizm z toksyn
W ZAKŁADACH
323
Części zamienne: Lui są dobre w procesie odchublin, Honker, Żuk, wszystMIĘSNYCH!
dzania.
Optima S.A.- finanse kie częsci na miejscu! www.
Należy wyraźnie podOD ZARAZ!
dla domu- zatrudni PRZED- rawmot.pl
kreślić, że owoce żuraSTAWICIELI w miejscokontakt 535 123 002 winy są bardzo cennym
wościach: Opoczno, TomaUlotki, wizytówki, kataskładnikiem zdrowej diety.
w godzinach 8-16
szów Mazowiecki i okolice.
Jednak, abyśmy mogli jak
Atrakcyjna prowizja, praca
najwięcej korzystać z jej
Firma sprzątająca
7000 zł szybkiej pododatkowa, również dla
dobroczynnych właściwozatrudni osobę z orzeżyczki. Błyskawiczna
emerytów! Tel. 58-554-80ści leczniczych, żurawina
czeniem o stopniu niedecyzja, bez ukrytych
80 lub 801-800-200.
w dowolnej formie powinna
pełnosprawności
do
opłat. Provident
na stałe zagościć w naszym
sprzątania
placówki
Firma
kosmetyczna
600 400 288
codziennym jadłospisie.
bankowej w Rawie Maposzukuje osób do pracy.
(Taryfa wg opłat opezowieckiej - 1/4 etatu.
Piotrków Tryb. i okolice.
KK
ratora)
Kontakt: 602-776-127
Tel. 505941176.
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Gotuj z nami

Śledziowe roladki
¿



Czas przygotowania: 60 min
Danie dla: 5 osób

Potrzebne składniki:

- 10 filetów śledzi marynowanych
- 1,5 szklanki mleka
- 1 burak
- 2 łyżki oleju
- 2 łyżki soku z cytryny
- 1 cebula
- 1 jabłko
- sól i pieprz

Sposób przygotowania:
Śledzie opłukać, zalać mlekiem i pozostawić
na 1,5 godziny. Wyjąć śledzie i ponownie opłukać oraz osuszyć papierowym ręcznikiem. Buraka ugotować w wodzie do miękkości, następnie
obrać i zetrzeć na tarce. Wymieszać buraki z 1
łyżką oleju i doprawić do smaku solą i pieprzem.
Następnie odstawić na 30 min. W tym czasie cebulę posiekać i przyrumienić na łyżce oleju. Jabłko zetrzeć na tarce, a następnie połączyć z burakami i cebulą. Przygotowany w ten sposób farsz
rozłożyć na filetach i ostrożnie zrolować. Roladki
skropić sokiem z cytryny.
REKLAMA
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Moto

Test: Opel Adam 1.4 87 KM

Wielkie imię małego auta

Adam Opel był jednym z ojców niemieckiej motoryzacji. Ten odważny i obdarzony fantazją człowiek
rozwinął nieźle prosperującą fabrykę rowerów o...produkcję automobili. Po latach właściciele marki odważyli się na nazwanie imieniem twórcy najmniejszego samochodu w ofercie.

Opel Adam - to brzmi
dumnie
Byłem bardzo zaskoczony, gdy okazało się, że
małe auto miejskie na bazie
Fiata 500, do którego produkcji Opel przymierzał się
od dłuższego czasu, będzie
nazywało się Adam. O wiele bardziej pasowała mi do
niego, pierwotnie proponowana, nazwa Junior. Dlaczego? Nazwanie samochodu

imieniem (i nazwiskiem)
założyciela firmy to odważny krok. Czy zasługuje nań
najmniejsze auto w ofercie,
dodatkowo niebędące w pełni autonomicznym projektem? Hmm, jeśli miałbym
wyobrazić sobie Opla Adama kilka lat temu, zapewne
byłaby to ekskluzywna, luksusowa limuzyna produkowana w niewielkiej liczbie
egzemplarzy.

REKLAMA
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AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

OK, to tylko nazwa, nie
wnikajmy w intencje decydentów niemieckiej marki.
Przyjrzyjmy się pojazdowi. Opel Adam to malutkie
auto miejskie segmentu A,
obdarzone
oryginalnymi
kształtami nadwozia i bajkowo
skomponowanym
wnętrzem. Skomponowanym na życzenie klienta.
Konfigurator Opla pozwala wybierać spośród setek
możliwości i nie chodzi
tu tylko o wyposażenie
wnętrza, ale także kolory lakieru poszczególnych
elementów nadwozia. W testowanym egzemplarzu zamiast klasycznej podsufitki
wmontowana była plansza z
widokiem nieba i...ledowymi żarówkami imitującymi
gwiazdy. Chyba jestem już
za stary, by taki gadżet nie
robił na mnie wrażenia, ale
większość osób oglądających auto, reagowała na to
„niebo” pozytywnie. Taka
jest główna zaleta Adama oryginalność.

Jak się jeździ Oplem
Adamem?
Adam jest stworzony do
jazdy miejskiej. Nie lubię
przyklejania samochodom
etykietek w stylu „auto dla
kobiety”, ale muszę przyznać, że konstruktorzy musieli mieć na uwadze damską część klienteli. Małym
autem o tak wyszukanym
designie jeździ się z przyjemnością. Miejsca dla kierowcy jest sporo, obsługa
wszystkich mediów jest wygodna. Na uwagę zasługuje
nowy system multimedialny
Opla, który jest dużym krokiem w przód, jeśli chodzi
o funkcjonalność i wygodę
obsługi. Niewielkim Oplem
dobrze się też parkuje, m.in.
dzięki znanemu z Fiatów
trybowi wspomagania kierownicy „City”.
Osoby, które nie kupują
oczami mogą mieć jednak
kilka zastrzeżeń do małego
Opla. Przede wszystkim ten
samochód
jest...strasznie
ciężki! Masa własna mocno przekraczająca 1100 kg
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to coś niewyobrażalnego w
aucie segmentu A, w którym ledwo można zmieścić
4 osoby i jedną torbę w bagażniku. Tyle ważą kompaktowe auta segmentu C
i to współczesne, a nie te
sprzed lat. Dla porównania,
Fiat 500, na którym Adam
bazuje, waży w zależności od wersji nawet 250 kg
mniej. Wszystkie obecnie
produkowane Ople są dość
ciężkie na tle konkurencji,
w przypadku większych
samochodów nie jest to jednak aż tak dokuczliwe. Po
małym aucie miejskim każdy spodziewa się niskiego
spalania i niezłych osiągów,
zwłaszcza, gdy pod maską
pracuje silnik 1.4 o mocy 87
KM.
Owszem, stary dobry,
oplowski silnik radzi sobie
z rozpędzeniem Adama i
zapewnia przyzwoite, jak
na ten segment, osiągi. Jednak testowe spalanie średnie na poziomie 6,9 l/100
km, uzyskane przy dość
ekonomicznej jeździe, której większą część stanowiła
trasa, jest rozczarowujące.
Mini One, Audi A1,
Opel Adam
Ze względu na wysoką
cenę (egzemplarz testowy

REKLAMA

Wieści 13

kosztował ponad 70 tys. zł)
i oryginalny design, Opel
Adam bywa przyporządkowywany do mini-klasy premium, czyli prestiżowych
miejskich samochodów. O
ile porównania do stworzonego na bazie VW Polo,
Audi A1 są do zaakceptowania, o tyle ktoś, kto jeździł
MINI One na pewno nie
potraktuje takich zestawień
serio. Adam dobrze trzyma
się drogi, bo jest ciężki. Ale
układ zawieszenia i precyzja układu kierowniczego
to nie poziom MINI. Nie ma
się czemu dziwić, ponieważ
Adam to auto stworzone do
miasta i to tam jeździ się
nim najlepiej.
Kto powinien zdecydować się na Opla Adama?
Ktoś, kto mieszka w mieście, ma dużo pieniędzy, zamierza podróżować samemu lub z jednym pasażerem
i bardzo lubi robić wrażenie
na innych. Konkurencja w
segmencie
designerskich
maluchów jest dziś duża
i trochę szkoda, że Opel
nie zdecydował się na wypuszczenie Adama kilka lat
wcześniej. Nie oznacza to
jednak, że auto nie odniesie
sukcesu. Ludzie lubią nowości.
Witold Hańczka
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Bełchatów

Skierniewice

Bełchatowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy bez żadnej przyczyny pobili i skopali dwóch przechodniów. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty.

Skierniewiccy policjanci zatrzymali dwie osoby, które włamywały się do samochodów. Złodziejami okazało się rodzeństwo.

14 grudnia 2013 roku
po północy dyżurny policji został powiadomiony o
szarpaninie kilku osób w
rejonie skrzyżowania ulic
Czaplinieckiej i Mielczarskiego w Bełchatowie. Policjanci, którzy przybyli na

Włamania do samochodów miały miejsce na
osiedlu Zadębie w Skierniewicach. Po północy
10 grudnia 2013 r. dyżurny skierniewickiej policji otrzymał telefoniczne
zgłoszenie o włamaniu do
volkswagena golfa zaparkowanego przy ul. Storczykowej. Zgłaszający zobaczył,
że ktoś włamuje się do jego
samochodu i od razu zareagował, próbując zatrzymać
sprawców. Niestety zdołali oni się wyrwać i uciec.
Gdy na miejsce przyjechał
radiowóz,
pokrzywdzony opisał policjantom wygląd włamywaczy i inne
spostrzeżenia.
Policjanci
sprawdzili przyległe uliczki

Bili i kopali przechodniów Rodzeństwo włamywaczy
miejsce zdarzenia zastali
dwóch nietrzeźwych agresorów, którzy bili i kopali
przechodniów. Napastnicy
nie byli w stanie racjonalnie wytłumaczyć mundurowym co było powodem
zwady. 20-latek i jego o rok

starszy kompan trafili do
policyjnego aresztu. Młodszy miał w organizmie
blisko 2 promile a starszy
ponad 1,6 promila alkoholu.
Sprawcom grozi kara do 3
lat pozbawienia wolności.
GW

Rawa Mazowiecka

Śmiertelny wypadek
Do tragicznego wypadku doszło 14 grudnia 2013 roku około godziny 19-stej
w miejscowości Niwna. Jedna osoba nie żyje.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają
okoliczności tego tragicznego wypadku. Ze wstępnych
ustaleń wynika że 22-letni

kierujący samochodem osobowym fiat brawa, jadąc
poza terenem zabudowanym,
w miejscu nieoświetlonym
potrącił 61-letniego pieszego.

W wyniku odniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć
na miejscu. Kierujący samochodem w chwili zdarzenia
był trzeźwy.
GW

Tomaszów Mazowiecki

Ranił nożem 32-latkę

12 grudnia 2013 roku funkcjonariusze policji interweniowali na ul. Dzieci Polskich, gdzie doszło do awantury domowej.

Na miejscu policjanci
zastali 33-latka, dwie kobiety w wieku 32 i 62 lat oraz
dwójkę dzieci 8 i 9 lat. Jak
ustalili
funkcjonariusze,
mężczyzna nożem zaatakował 32-latkę. Zranił ją w
rękę, a jej 62-letniej matce
groził. Agresywny męż-

czyzna został zatrzymany
i przewieziony do komendy policji. Badanie stanu
trzeźwości wykazało w
jego organizmie prawie 3
promile alkoholu. Noc spędził w policyjnym areszcie.
Po wytrzeźwieniu zostanie
przesłuchany. Za uszkodze-

nie ciała grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie gróźb
karalnych do lat 2. Mężczyzna w przeszłości nie był
notowany za konflikty z
prawem.
GW
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Niedoszły samobójca uratowany
Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego piotrkowskiej komendy
uratowali niedoszłego samobójcę.
13 grudnia 2013 roku
około godziny 17:00 policjanci dostali zgłoszenie,
że w jednym z mieszkań
przy ulicy Grodzkiej może
dojść do próby samobójczej.
Chwilę później mundurowi stali już pod drzwiami
lokalu. Z mieszkania dochodziły odgłosy duszącej
się osoby. Drzwi jednak
były zamknięte. - Policjanci
podjęli decyzję o siłowym
wejściu do pomieszczenia. W środku znaleźli na
wpół wiszącego mężczyznę, który miał zaciśnięty
na szyi pasek przywiązany

drugim końcem do klamki.
Nie ulegało wątpliwości, że
jego życie jest zagrożone.
Funkcjonariusze odcięli pasek i wdrożyli resuscytację
krążeniowo-oddechową. Po

około 20 sekundach zaczął
samodzielnie oddychać –
informuje rzecznik policji.
36-letni mężczyzna decyzją lekarza trafił na obserwację do szpitala. MAT

i zatrzymali jednego z włamywaczy: 20-letnią mieszkankę Skierniewic. Stróże
prawa ustalili, że dziewczyna działała wspólnie ze
swoim 16-letnim bratem.
Jeszcze tej samej nocy policjanci odnaleźli CB radio,
które rodzeństwo ukradło z
volkswagena golfa. Zostało
ono zwrócone właścicielowi. W krzakach nieopodal
miejsca włamania, policjanci znaleźli także nawigację
nieznanego pochodzenia.
Okazało się, że porzuciła ją tam 20-latka podczas
ucieczki z ul. Storczykowej.
Ustalono, że nawigacja pochodziła z mercedesa atego,
do którego włamano się tej
samej nocy przy ul. Gladioli.

Nawigacja także powróciła
do właściciela. Kryminalni
szukali drugiego ze sprawców włamania. Okazało
się, że chłopak przebywa w
Skierniewicach, ponieważ
uciekł z młodzieżowego
ośrodka wychowawczego w
województwie opolskim. 11
grudnia 16-latek został zatrzymany i dowieziony do
skierniewickiej komendy.
20-latce za kradzież z włamaniem grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności.
O losie jej nieletniego brata
zdecyduje sąd rodzinny. Na
razie 16-latek został odwieziony do ośrodka, z którego
uciekł.
MAT
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Lewy alkohol
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim i funkcjonariusze Izby Celnej
w Łodzi ujawnili w mieszkaniu 57- letniego mężczyzny 17 litrów alkoholu bez
znaków akcyzy skarbowej i plastikową beczkę służącą do jego produkcji.
Stróże prawa ustalili, że
57- latek może trudnić się
nielegalnym procederem. 16
grudnia 2013 roku wspólnie
z celnikami sprawdzili posesję mieszkańca powiatu
podejrzanego o nielegalny proceder. Przeszukanie
mieszkania
potwierdziło
przypuszczenia funkcjonariuszy. Policjanci znaleźli 17
litrów nielegalnego towaru i
plastikową beczkę z wbudowaną wężownicą służącą do
wyrobu alkoholu. Trunkiem
napełnione były pięciolitrowe bańki i kilka butelek. 57-

latek odpowie za naruszenie
przepisów o wyrobie alko-

Jesteś świadkiem
przestępstwa?

holu etylowego. Mężczyźnie
grozi wysoka kara grzywny.

W

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!
ALARMUJ!
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Koziorożec 22.12 – 20.01
Aby osiągnąć
wyznaczony cel,
uparcie idziesz do
przodu. Niestety
mogą pojawić się pewne
przeszkody, których nie
pokonasz sam. Spotkania
towarzyskie okażą się bardzo interesujące a ty zabłyśniesz poczuciem humoru.
Wodnik 21.01 – 19.02
Czas na sukces! Los się do
ciebie uśmiechnie. Wraz z nadejściem nowego roku twoje
problemy finansowe zaczną
powoli się rozwiązywać.
zaprzeczanie

Powinieneś trochę zwolnić
tempo życia i wyjechać na
zasłużony urlop.
Ryby 20.02 – 20.03
Neg a t y w ny
wpływ
planet
sprawi, że będziesz miał ciężki orzech do zgryzienia.
Nie powinieneś podejmować się dodatkowych zajęć,
bo może się okazać, że nie
dasz rady im sprostać. Twoje zdrowie poprawi się.
Baran 21.03 – 20.04
Od dłuższego
czasu żyjesz bardzo intensywnie,
co odbije się na
twoim zdrowiu. Powinieneś
bardziej zadbać o siebie i
zrobić kontrolne badania.
Unikaj alkoholu i ciężkostrawnych potraw. W święta
czeka cię miła wiadomość.
Byk 21.04 – 20.05
W kwestiach zawodowych gwiazdy będą ci sprzyjać. Wykażesz się
przedsiębiorczością i dobrą
intuicją. Ktoś z rodziny zło-

zimny u Aleksan- odmiana
psa
der
jabłoni

śpiewaja˛
w
klatkach

ży ci propozycję finansową.
Rozważ ją dobrze. Zachowaj większą ostrożność za
kierownicą.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Ostatnio więcej czasu spędzałeś w pracy niż
w domu. Zwolnij
tempo! Nadchodzący czas
będzie obfitował w pozytywne wiadomości, a to za
sprawą korzystnego wpływu planet. Dobry nastrój
nie będzie cię opuszczał.
Rak 22.06 – 22.07
W najbliższym
czasie nadarzy się
wyjątkowa okazja
zawodowa. Masz
wiele
ukrytych
talentów, które teraz odkryjesz. Więcej czasu poświęć
bliskiej ci osobie, bo ostatnio czuje się przez ciebie
zaniedbywana.
Lew 23.07 – 23.08
W pracy czeka cię wiele wyzwań. Będziesz
żył na wysokich
obrotach, ale przedsięwzięcia, których się podejmiesz
zakończą się sukcesem.
Masz dobrą passę! Na horyzoncie pojawi się osoba,
mała
Joanna

krag
˛
przyjaciół

która cię zafascynuje.
Panna 24.08 – 23.09
Magia Świąt i
spotkania rodzinne
ukoją twoje nadszarpnięte nerwy.
Przed tobą szansa na awans
lub zmianę pracy na lepiej
płatną. Jeśli zastanawiasz
się nad otworzeniem własnej działalności, to jest to
bardzo dobry czas.
Waga 24.09-23.10
Korzyst ny
wpływ planet będzie sprzyjał poprawieniu koncentracji
i skutecznemu działaniu.
Będziesz tryskał energią.
W najbliższym czasie wiele spotkań towarzyskich.
Staniesz się powiernikiem
wielu sekretów.
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Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta:
- Czy jest praca dla absolwenta?
- Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, komórka i samochód służbowy.
- Pani żartuje?!
- Sam pan zaczął...

ptasi
symbol
radości
producent
kawy

SUDOKU

Skorpion 24.10 – 22.11
Powinieneś
bardziej wierzyć w
swoje możliwości.
Pewne sprawy w
końcu ruszą do przodu. Nie
zamartwiaj się o brak pieniędzy, bo pojawi się szansa na dodatkowy zarobek.
Uważaj na kieszonkowców.

intrument w
kieszeni

"... Gay"
z bomba˛

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Strzelec
23.11 – 21.12
W
pracy
przybędzie więcej obowiązków. Jednak
nie przerażaj się tym, bo
będziesz mógł liczyć na pomoc kolegów. Nie planuj w
najbliższym czasie podróży
służbowych, bo i tak nic nie
załatwisz. Jeśli prowadzisz
samochód, to staraj się
jeździć ostrożniej. Rutyna
może okazać się zgubna.

18.12.2013 r. - 15.01.2014 r.

  
Młode małżeństwo w hotelu:
- Pokój na dobę - mówi młody mąż.
- Ma pani szczęście - mruga portier do żony, zwykle bierze
pokój na godzinę.
  
Policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia i oglądają ciało kobiety w wieku mocno zaawansowanym.
Ciało znajduje się w ubikacji - z głową w sedesie przytrzaśniętą deską klozetową. Policjanci postanawiają przesłuchać gospodarza domu na okoliczność zdarzenia.
- Czy znał pan poszkodowaną?
- Tak, to moja teściowa.
- Zdzichu, sprawa jasna, pisz! Przyczyna zgonu: śmiertelne zatrucie domestosem w trakcie czyszczenia toalety.
  
Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. Nie odzywają się do siebie, bo są świeżo po kłótni. Nagle żona
spostrzega stadko świń i pyta pogardliwie męża:
Twoja rodzina?
Tak, teściowie!

18.12.2013 r. - 15.01.2014 r.
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