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Tomaszów Mazowiecki

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich Batalia o obwodnicę
„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.
Autorka książki Barbara
Bielawska-Dębowska na
spotkaniu z burmistrzem
Rawy Eugeniuszem
Górajem, w towarzystwie
Wojciecha Adama
Michalaka - wydawcy.

Zelów

Samopas przez Kaukaz
W ubiegłym roku przejechał samotnie na motocyklu całe Bałkany. W tym roku czeka go jeszcze trudniejsze zadanie - dziesięć tysięcy kilometrów podróży przez drogi i bezdroża Rosji, Gruzji czy Kurdystanu.
Tobiasz Kukieła - zelowski podróżnik nie obawia się nowych wyzwań. Nasza gazeta objęła jego projekt
patronatem medialnym.
Szerzej na str. 9.

dla Tomaszowa

Tomaszowscy samorządowcy podjęli walkę o
przebieg drogi ekspresowej S-74 obok Tomaszowa
Mazowieckiego. Wnioskują o wpisanie jej budowy
do rządowego programu budowy dróg krajowych
na lata 2014-2020.
Szerzej na str. 3.

Piotrków Trybunalski

Kontrola nielegalnych
wysypisk śmieci
W najbliższym czasie piotrkowska Straż Miejska
będzie wspierać Straż Leśną w kontroli miejsc, w
których nagminnie pojawiają się nielegalne wysypiska śmieci.
Szerzej na str. 3.

Bądź na bieżąco! Czytaj on-line:

www.gazeta-wiesci.pl
REKLAMA

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej? W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
W
- 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
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Wolbórz

Nowy
Zastępca Burmistrza
Urząd Miejski w Wolborzu ma nowego Zastępcę
Burmistrza. Został nim Maciej Kaczmarek.

www.gazeta-wiesci.pl
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Tomaszów Mazowiecki

Pijany
noworodek

W Tomaszowie Mazowieckim pijana matka urodziła nietrzeźwe dziecko. Malec miał 4,5 promila alkoholu
w organizmie. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Łodzi.
- 14 maja 2013 roku o
godzinie 16:30 lekarz tomaszowskiego szpitala poinformował o przyjęciu na
oddział pijanej ciężarnej.
24-letnia kobieta została
tam przewieziona o godzinie 12:00, po tym jak
zasłabła w sklepie monopolowym. Badanie wykaMaciej Kaczmarek pełni funkcję nowego Zastępcy
Burmistrza od 1 maja br.
Oficjalną nominację nowemu Zastępcy wręczyła na
sesji 30 kwietnia Elżbieta
Ościk, Burmistrz Wolborza.

Maciej Kaczmarek był
dotychczasowym kierownikiem Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
MAT

Piotrków Trybunalski

zało w jej w organizmie
2,6 promila. Stan upojenia
w jakim się znajdowała zagrażał życiu i zdrowiu jej
nienarodzonego
dziecka
- podaje rzecznik łódzkiej
policji. Kobieta natychmiast
została poddana cesarskiemu cięciu. Badanie we krwi
pępowinowej malucha wy-

kazało 4,5 promila. Chłopiec w bardzo ciężkim stanie został przewieziony do
łódzkiego szpitala.
Z
dotychczasowych
ustaleń wynika, że to

REKLAMA

pierwsze dziecko 24-latki. Policjanci wyjaśniają
wszystkie
okoliczności.
Za narażenie zdrowia i życia dziecka grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
WIT

REKLAMA

METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia
NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

Kontrola nielegalnych
wysypisk śmieci
W najbliższym czasie piotrkowska Straż Miejska
będzie wspierać Straż Leśną w kontroli miejsc, w
których nagminnie pojawiają się nielegalne wysypiska śmieci.

REKLAMA

Wyrzucanie śmieci do
lasu jest w naszym kraju nagminnym procederem. Widać to również w piotrkowskich lasach. W związku z
tym, przeprowadzane będą
codzienne kontrole nielegalnych wysypisk śmieci.
Osoby przyłapane na wyrzucaniu śmieci mogą spodziewać się wysokich grzywien nawet do 5 tys. złotych
oraz pokrycia kosztów
sprzątania, wywiezienia i
utylizacji odpadów.
Jak podaje piotrkowski magistrat, wcześniejsze
działania kontrolne Straży
Miejskiej, polegające na
systematycznych kontrolach
nieruchomości pod kątem
zawierania przez ich właścicieli umów na wywóz
odpadów komunalnych i
posiadania rachunków za te
usługi, spowodowały ponad
dwukrotny wzrost zawartych umów. Przełożyło się to
na stan czystości i porządku
na terenie naszego miasta.

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

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

www.gazeta-wiesci.pl
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Tomaszów Mazowiecki

Hutchinson
wybrał Ziemię Obiecaną

Batalia o obwodnicę dla Tomaszowa
Tomaszowscy samorządowcy podjęli walkę o przebieg drogi ekspresowej
S-74 obok Tomaszowa Mazowieckiego. Wnioskują o wpisanie jej budowy do
rządowego programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego –
Rafał Zagozdon i Starosta
Powiatu Tomaszowskiego
– Piotr Kagankiewicz 8
maja br. podpisali wspólny wniosek do Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej o zmianę
przebiegu planowanej drogi ekspresowej
S-74 tj. z Łodzi obok
Tomaszowa w kierunku Kielc. Wniosek
zawiera również apel
o wpisanie powyższej
drogi do rządowego
programu
budowy
dróg krajowych na
lata 2014-2020.
W piśmie zamieszczonym przez tomaszowski
magistrat czytamy: „Samorządy
Tomaszowskie
wspierając działania Rządu Rzeczypospolitej w zakresie rozwoju gospodarki,

REKLAMA
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zrównoważonego rozwoju
regionów oraz przemysłu
turystycznego, sportu i
działań na rzecz aktywnego wypoczynku złożyły
wniosek o zmianę przebiegu drogi ekspresowej S-74
z wariantu „S-12 (Sulejów)
– Kielce - Opatów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola S-19(Nisko) na „Łódź A-1
(węzeł „Łódź Południe”)
– Tomaszów Mazowiecki
– Kielce- Opatów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola –
S-19(Nisko).....”
Budowa tej drogi ma
bardzo duże znaczenie dla
Tomaszowa i okolic. Stanowiłaby dla nich obwodnicę,
a tym samym wyprowadzenie ciężkiego transportu kołowego (tirów ) poza
granice miasta. Tak zaplanowana droga S-74 przede
wszystkim przejęłaby ruch
z drogi wojewódzkiej 713,
prowadzącej z Łodzi do
Opoczna przez cały Tomaszów (przejeżdża nią
ok. 13,5 tys. samochodów
na dobę ). A także odciążyłaby ruch na drodze
krajowej 48, prowadzącej
przez Spałę i Inowłódz na
Radom. Poza tym, warto
nadmienić, że zdecydowanie droga ta ułatwiłaby
transport związany z istniejącym na tym terenie
zagłębiem ceramiczno-budowlanym. Znajdują się
tam największe w Polsce
kopalnie piasku kwarcowego tj. Grudzeń Las, Syski i Biała Góra. Transport
kolejowy stanowi niski
procent w przeciwieństwie
do ciężkiego transportu
kołowego.
Ponadto w dużym ruchu samochodowym swój
udział mają także znajdujące się firmy Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tomaszowie, Paradyżu, Sławnie i
Mniszkowie.
Duży ruch samochodów ciężarowych na terenie powiatu tomaszowskiego jest ogromnym
problemem i bolączką nie
tylko dla ich mieszkańców,
ale także dla tomaszowskich samorządowców i
zarządców dróg.
KK

W Łodzi powstanie 250 miejsc pracy, a to za sprawą nowej inwestycji Hutchinson Poland Sp. z o. o.
- Hutchinson Poland Sp.
z o. o. otrzymał zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oznacza to 250 nowych miejsc pracy w Łodzi
oraz wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 75
mln zł – informuje Marcin
Kwintkiewicz, rzecznik prasowy ŁSSE.
Inwestycja polegać będzie na rozbudowie obecnie
funkcjonującego
zakładu
„Łódź 1” o halę produkcyjno-magazynową (m.in. linia do obróbki uszczelek
karoseryjnych) z zapleczem
socjalno-biurowym i technicznym oraz zewnętrznej
infrastruktury. Nowa inwestycja powstanie na niezagospodarowanej nieruchomości

bezpośrednio sąsiadującej z
obecną halą.
Planowana rozbudowa
zwiększy możliwości produkcyjne zakładu „Łódź 1”,
w którym produkowane są
i będą uszczelki karoseryjne oraz profile TPV. Profile
TPV są produktami ekologicznymi, które w 100 %
mogą być odzyskiwane w
recyklingu.
Hutchinson Poland Sp. z
o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej
Hutchinson, zajmującej się
produkcją wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych dla
przemysłu, w szczególności
dla sektora motoryzacyjnego,
lotniczego oraz militarnego.
W Polsce Spółka jest właścicielem pięciu zakładów
zlokalizowanych w Żywcu,

Bielsku-Białej oraz Łodzi.
W zakładach tych wytwarza
się wyroby wykorzystywane
w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, takie jak:
uszczelki precyzyjne, niskoi wysokociśnieniowe przewody z gumy, paski klinowe, uszczelki samochodowe,
części antywibracyjne i inne.
Klientami są światowi liderzy branży motoryzacyjnej,
tacy jak m.in.: General Motors, Fiat, Renault – Nissan,
Honda, Ford, Audi, Volvo,
Porsche, Seat.
Przez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano 219 zezwoleń oraz przeprowadzono
inwestycje o łącznej wartości
blisko 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko 26 tysięcy miejsc
pracy.
W
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Relacje

Bełchatów

Ścieżka
przyrodnicza dla niepełnosprawnych
W szkółce leśnej Nadleśnictwa Bełchatów powstała ścieżka edukacji ekologicznej przystosowana dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących.

Pamiętaj
o złożeniu deklaracji śmieciowej
W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, każde
gospodarstwo domowe zobowiązane jest do złożenia deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wielu gminach trwa
składanie deklaracji odpadowych. Mieszkańcy, którzy jeszcze ich nie złożyli,
powinni jak najszybciej
zgłosić się do swojej gminy
i złożyć deklarację. W deklaracjach właściciele nieruchomości decydują, czy
będą sortować śmieci i tym
samym płacić mniej za ich
wywóz i gospodarowanie.
Wzór takiej deklaracji ustala każda gmina. Odpowiedni formularz oraz informacje o tym jak go wypełnić
i w jakim termie złożyć,
można uzyskać w swoim
urzędzie gminy. Mieszkań-

cy domów jednorodzinnych
powinni złożyć dokument
w urzędzie gminy samodzielnie. Jeśli chodzi zaś o
mieszkańców bloków lub
kamienic, to spółdzielnia,
wspólnota lub administrator
składa deklarację w imieniu
wszystkich mieszkańców.
Zarządca
nieruchomości
w tym wypadku powinien
ustalić z mieszkańcami czy
będą segregować śmieci.
Następnie spółdzielnie lub
wspólnoty mieszkaniowe
będą sporządzały zbiorcze
zestawienie dla konkretnej
nieruchomości i dostarczały
je do urzędu gminy.

Jak podaje Ministerstwo
Środowiska, w przypadku
niezłożenia deklaracji lub
podania nieprawdziwych
informacji w deklaracji,
wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość
opłaty za wywóz śmieci,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Przypomnijmy, że nowe
regulacje dotyczące gospodarki odpadami wejdą w
życie z dniem 1 lipca 2013 r.
W MAT

Foto Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Otwarcie ścieżki przyrodniczej w szkółce leśnej
Borowiny koło Kluk miało
miejsce 8 maja. Inauguracja
ścieżki połączona została z
kampanią „500 milionów
drzew” oraz transportem
do szkółki w Borowinach
pozostałości spalonego w
zeszłym roku 900-letniego
Dębu Cygańskiego.
- Obiekt składa się z
11 stanowisk, na których
uczestnicy zajęć zetkną się
z zagadnieniami z zakresu
flory i fauny leśnej, ochrony środowiska naturalnego,
zapobiegania pożarom, wy-

korzystania zasobów naturalnych Ziemi. Wyposażenie stanowisk jest w pewnej
części „interaktywne” i
umożliwia uczestnikom zajęć samodzielne działanie.
Atrakcją ścieżki są również
powiększone modele ptaków, owadów i grzybów.
Można również przespacerować się po … sztucznym
bagnie – mówi Krzysztof
Borowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie.
Nowa ścieżka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, a w szczegól-

ności dla osób niewidomych
i niedowidzących. Do dyspozycji zwiedzających jest
audioprzewodnik po ścieżce, a także przewodnik z
nakładką w alfabecie Braille’a.
Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie przeznaczyło
na ten cel 40 tysięcy złotych
a reszta środków pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Łodzi oraz budżetu nadleśnictwa.
WIT

„Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci” to nazwa programu profilaktycznego, w ramach którego
dzieci z obszaru województwa łódzkiego mogą wykonać bezpłatne badania wzroku.

ku, wystarczy zapisać je do
wybranej placówki. Skierowanie nie jest wymagane.
Badanie można przeprowadzić w określonych placówkach na terenie Łodzi,
Łasku, Pabianic, Piotrkowa
Trybunalskiego, Rawy Mazowieckiej.
W ramach akcji bezpłatnie wykonywane będą m.in.
badania ostrości wzroku,
ustawienia gałek ocznych,
Test Muchy oraz badanie
dna oka.
Program prowadzony
będzie do końca listopada.
Więcej informacji o programie i lista placówek, w któ-

W

Bezpłatne badania wzroku dla dzieci

Dzieci zwykle nie zdają sobie sprawy, że mają
problemy ze wzrokiem,
dlatego to rodzic powinien
zadbać, by ich zmysł widzenia rozwijał się prawidłowo. Nie zapominajmy o
tym, że zaburzenia wzroku
negatywnie wpływają na
rozwój dzieci oraz są powodem ich trudności w nauce.
Głównymi przyczynami niedowidzenia są
zez i wady refrakcji. Bardzo

ważne jest jak najszybsze
rozpoczęcie leczenia, gdyż
wraz ze zbliżaniem się
dziecka do osiągnięcia dojrzałości wzrokowej, szanse
na korzystny efekt leczenia
znacznie maleją.
Badanie wzroku przeprowadzane w ramach programu skierowane jest do
dzieci w wieku 4-5 lat. Aby
dziecko mogło skorzystać
z bezpłatnych badań wzro-

rych można wykonać bezpłatne badanie wzroku na
stronie www.profilaktyka.

lodzkie.pl
Program jest w całości
finansowany ze środków

Samorządu Województwa
Łódzkiego.
W PJ

www.gazeta-wiesci.pl
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Wsparcie
przedsiębiorców wzrasta
Liczba banków uczestniczących w programie wsparcia przedsiębiorców mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z każdym miesiącem wzrasta. Banki
te udzielają gwarancji de minimis na kredyty obrotowe udzielane klientom w
ramach Rządowego programu wspierania przedsiębiorców.
Już 14 banków udziela kredytów obrotowych z
gwarancjami de minimis.
Kredyt może być udzielony
w rachunku bieżącym, jako
linia kredytowa lub jako
zwykły kredyt do pokrycia
jednorazowych wydatków tj.
na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi, opłacenie składek ZUS i podatków lub innych zobowiązań.
W ramach rządowego programu gwarancyjnego mającego na celu wzmocnienie
małych i średnich przedsię-

biorstw, Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK) udziela
gwarancji na zabezpieczenie
spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne
oraz banki spółdzielcze. Stan
funduszy własnych BGK
umożliwia udzielenie gwarancji do wysokości kwoty
30 mld zł, co z kolei pozwoli
na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.
Przypomnijmy, w siedzibie
Banku Gospodarstwa Krajowego podczas inauguracji
programu wsparcia przed-

REKLAMA

siębiorców mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw z
udziałem premiera Donalda
Tuska i wicepremiera, ministra finansów Jacka Rostowskiego, 4 marca 2013 r.
podpisano umowy z przedstawicielami
pierwszych
pięciu banków na udzielanie
gwarancji de minimis. Natomiast 15 marca udzielono już
pierwszego kredytu obrotowego objętego gwarancją.
MAT
na podst. materiałów z
MF

W
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Bezrobocie
nieznacznie spada, ale wzrośnie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że bezrobocie w kwietniu
spadło do 14 proc., wobec 14,3 proc. w marcu br.
Niestety nie jest to związane z odwróceniem się
niekorzystnych trendów na
rynku pracy, a tylko z końcem zimy i rozpoczęciem
sezonowych prac w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie i także budownictwie.
W pierwszym kwartale br.
na rynku pracy pojawiło
się również wiele ofert dla
przedstawicieli
szeroko

rozumianych służb kadrowych (administracja kadrowa, zarządzanie zasobami
ludzkimi czy szkolenia).
Oznacza to, że przedsiębiorcy zamierzają bądź zatrudniać nowych pracowników,
bądź chcą zmienić (czy też
zmodyfikować) profil działalności. Zadowalający jest
również fakt, że pracodawcy skierowali w ostatnim

czasie relatywnie dużo ofert
do Powiatowych Urzędów
Pracy.
Przed nami kilka miesięcy, w czasie których bezrobocie będzie malało.
Niestety jest pewne, że
początek czwartego kwartału znów przyniesie pogorszenie sytuacji na rynku
pracy i wzrost bezrobocia.
W ZBW

Płaca
minimalna w górę, ale minimalnie
W przyszłym roku płaca minimalna powinna wzrosnąć, zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, do 1688 zł, czyli o 88 zł. Wyższy wzrost najniższego wynagrodzenia zwiększyłby bezrobocie i zatrudnienie w szarej strefie – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.
- Przy takiej podwyżce płaca minimalna będzie i tak
rosła szybciej niż
płaca
przeciętna.
Szybsze podnoszenie
najniższego wynagrodzenia groziłoby
wzrostem bezrobocia
osób o niskich kwalifikacjach
zawodowych w biedniejszych regionach. Nie
miałoby to znaczenia
w dużych miastach
i największych firmach, ale w małych

przedsiębiorstwach i regionach słabych gospodarczo
skłoniłoby pracodawców do
zwalniania pracowników
o niskich kwalifikacjach –
twierdzi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
- Mamy sygnały z wielu
gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, np.
na Podlasiu, że podwyżka
nawet w takiej wysokości
będzie dla nich kłopotliwa.
Doświadczenie pokazuje,
że jeżeli płaca minimalna
nie przekracza 40 proc. pła-

cy przeciętnej, nie ma istotnego wpływu na zmniejszenie zatrudnienia. Ale w
wielu regionach, szczególnie wschodniej Polski płaca
minimalna już teraz przekracza 50 proc. przeciętnej
pensji i generuje bezrobocie
wśród osób o najniższych
kwalifikacjach – dodaje.
Nasi sąsiedzi, Czesi
i Słowacy, obawiając się
wzrostu bezrobocia, utrzymują płacę minimalną na
niższym poziomie niż w
Polsce.
W ZBW

Rząd chce chronić miejsca pracy
Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pomóc utrzymać miejsca pracy w
firmach, w których przejściowo spadła produkcja.

(

Eksperci związani z organizacjami przedsiębiorców
uważają, że ustawa nie powstrzyma
wzrostu bezrobocia
w okresie nagłego pogorszenia koniunktury, ale może
pomóc utrzymać zatrudnienie firmom
liczącym na odzyskanie zamówień w
perspektywie roku.
P r z e d się bio r c a
starający się o dotacje będzie musiał
udowodnić, że w
ciągu kolejnych dwunastu miesięcy ma
szansę wyjść na pro-

stą. Nie chodzi bowiem o
to, by pompować pieniądze
w upadające firmy, tylko o
to, by utrzymać choć część
miejsc pracy. Pracodawca
zwalniając pracowników
musi wypłacić im odprawy,
a następnie po kilku miesiącach poniesie wysokie koszty rekrutacji. Korzyść z tej
ustawy odniosą pracownicy, bowiem część z nich zachowa pracę i pracodawcy,
bo poniosą mniejsze koszty
odpraw dla zwalnianych
pracowników, a następnie
niższe koszty rekrutacji.
Ale trzeba pamiętać, że
dotacje dla jednych przedsiębiorców będą pochodziły ze składek pozostałych,

a więc jest to gra o sumie
zerowej. Zdaniem przedsiębiorców znacznie większą pomocą byłaby dla nich
ustawa umożliwiająca bardziej elastyczną organizację
czasu pracy. Zwiększyłaby
konkurencyjność działających w Polsce firm i zachęcałaby do inwestowania.
W ZBW
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Zmiany w szkolnictwie wyższym
W szkolnictwie wyższym szykują się kolejne zmiany. Rząd przyjął założenia nowelizacji prawa o
szkolnictwie wyższym, przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nowelizacja ma
m.in. poprawić jakość studiów i zwiększyć szanse
absolwentów na rynku pracy.
Zmiany w założeniach
do projektu noweli ustawy,
zaproponowane przez ministerstwo, mają stanowić dopełnienie reformy szkolnictwa wyższego, która weszła
w życie 1 października 2011
r. Przede wszystkim nowelizacja ma na celu ułatwić
dostęp do studiów wyższych
osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe
życie. Nowe przepisy przewidują potwierdzanie przez
uczelnie efektów uczenia
się, uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego
np. w pracy, na kursach czy
przez
samodoskonalenie.
Dzięki takiej zmianie można
będzie skrócić czas studiów,
bądź ich intensywność, bowiem osoby, które wiedzę
zdobyły poza uczelnią, nie
będą musiały uczestniczyć
we wszystkich zajęciach. To
rozwiązanie ma ułatwić dostęp do studiów zwłaszcza
osobom pracującym. Będą
mogły uzupełnić swoje kwalifikacje i lepiej dostosować
swoje umiejętności do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Kolejnym istotnym za-

łożeniem do zmian w Prawie
o szkolnictwie wyższym ma
być wprowadzenie podziału
na uczelnie akademickie i
uczelnie zawodowe. Uczelnie zawodowe mają kształcić
praktycznie i przygotowywać absolwentów do rynku
pracy. Kryterium podziału
na te dwa typy uczelni ma
stanowić uprawnienie do
nadawania stopnia doktora.
Jednostki uprawnione do
doktoryzowania będą mogły
prowadzić zarówno studia
ogólnoakademickie, jak i
praktyczne. Wydziały uczelni, które tych uprawnień nie
mają, będą mogły uruchomić jedynie studia o profilu
praktycznym. Ponadto nowe
przepisy,
zaproponowane
przez resort nauki, nakładają na uczelnie obowiązek
organizowania co najmniej
trzymiesięcznych praktyk
zawodowych na kierunkach
studiów o profilu praktycznym. Przyjęte przez rząd
regulacje przewidują także
wprowadzenie studiów dualnych, czyli zapewniających kształcenie w uczelni
na przemian z odbywaniem

Radomsko

Dzieci szukały
schronienia w kościele
Policjanci zatrzymali pijaną matkę trójki dzieci i jej
nietrzeźwego konkubenta. Dzieci szukały schronienia w kościele w Radomsku.
21 maja do jednej z parafii w Radomsku późnym
wieczorem przyszło dwoje
dzieci, prosząc o posiłek i
nocleg. Ksiądz o tej niecodziennej i niepokojącej go
sytuacji zawiadomił policję.
Rodzeństwo (10-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka) twierdziło, że po szkole
wrócili do domu, jednak
drzwi były zamknięte, a w
domu nikogo nie było. Przez
kilka godzin dzieci szukały
po Radomsku swojej matki,
jednak bezskutecznie. Także policjanci nie odnaleźli
matki dzieci. Dopiero ko-

lejnego dnia funkcjonariusze wraz z pracownikami
MOPS-u zastali w mieszkaniu matkę rodzeństwa i
jej konkubenta. Oboje byli
pijani. Trafili do policyjnego aresztu. W domu było
jeszcze 3-letnie dziecko.
- Cała trójka trafiła czasowo do rodziny zatrzymanej kobiety. O zarzutach dla
29-latki i ewentualnie jej
30-letniego partnera zdecyduje prokurator, natomiast
o losie dzieci zdecyduje sąd
rodzinny – informuje policja.
KK

praktyk. Powyższe zmiany
mają zapewnić lepszą jakość
kształcenia i przygotowania
absolwentów do podjęcia
pracy. Ponadto mają stymulować uczelnie do przemyślanego naboru na kierunki
o profilu ogólnoakademickim i poszerzenia oferty na
kierunkach o profilu praktycznym. Kolejną zmianą
ma być też umożliwienie
interdyscyplinarnych studiów nie tylko w ramach tej
samej uczelni, ale także między uczelniami. W praktyce
oznaczać to ma możliwość
łączenia odmiennych dyscyplin naukowych, np. informatyki i medycyny na jed-

nym kierunku studiów. W
nowelizacji zaproponowano
również rozwiązania, które
umożliwią studentom i kandydatom na studia uzyskanie rzetelnej informacji na
temat uczelni, np. o nieprzestrzeganiu praw studentów.
Do publicznej wiadomości
będą podawane informacje
o zakończonych postępowaniach w sprawie zawieszenia i cofnięcia uprawnień
do prowadzenia kierunku
studiów oraz likwidacji
uczelni. Ta regulacja ma na
celu pomóc przyszłym studentom uniknąć nauki na
nierzetelnych
uczelniach.
Ponadto założono, że najlep-

szym studentom pierwszego
roku studiów będą przyznawane stypendia rektora. Stypendia te będą przyznawane
w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych. Nowelizacja przewiduje również
zmiany w kwestiach dotyczących studentów studiów
doktoranckich, monitorowania karier zawodowych
absolwentów, przyznawania
pomocy materialnej czy też
postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec
nauczycieli akademickich.
Wyżej wymienione i
szereg innych założeń do
projektu nowelizacji prawa

o szkolnictwie wyższym,
przyjętych przez Radę Ministrów, mają za zadanie
otworzyć polskie uczelnie
na kształcenie ustawiczne
oraz poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy.
Miejmy nadzieję, że tak się
stanie. Bo niestety statystyki
dotyczące bezrobocia absolwentów uczelni wyższych
nie napawają optymizmem.
W kształceniu ustawicznym
na tle Europy też wypadamy
słabo.
Opr. WIT
na podstawie materiałów
z MNiSW
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Piotrków Trybunalski

Nowa inicjatywa w mieście de Girarda –

Eko-Festyn
już za nami

MAZOWIECKIE
TARGI BUDREM EXPO 2013
Miano „upadłego miasta” dotyczące ŻYRARDOWA chyba na dobre odchodzi
do lamusa. Mamy piękny Park im. K. Dittricha, galerie handlowe, deptak, a w
monumentalne ruiny zakładów lniarskich tchnięto ponownie życie. Dziś zachwycają jednak już nie jako potęga gospodarcza lecz stylowe lofty.

Na piotrkowskim Eko-Festynie został podpisany list intencyjny, którego celem
jest propagowanie idei rozwoju elektrycznych rozwiązań transportowych w
regionie łódzkim.

Foto Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Eko-Festyn w Piotrkowie odbył się już po raz
drugi. W tym roku miał
miejsce 22 maja.
„Mając na uwadze znaczenie wspierania działań
dotyczących rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska oraz propagując
innowacyjność na poziomie
lokalnym i regionalnym,
wyrażamy intencję podjęcia
wspólnych przedsięwzięć,
mających na celu promowanie idei wykorzystania energii elektrycznej w
transporcie. W szczególności deklarujemy współpracę
w podejmowaniu działań
zmierzających do instalowania w Miastach i Powiatach – Stronach niniejszego
Porozumienia,
punktów
doładowań dla pojazdów
elektrycznych. Ponadto deklarujemy współpracę w
zakresie optymalizacji wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju
konkurencyjnej gospodarki, opartej na najlepszych
dostępnych technologiach.”
Tak brzmi podpisany list intencyjny w sprawie budowy

w Piotrkowie Trybunalskim
i okolicach stacji ładowania
pojazdów
elektrycznych.
Inicjatorem podpisania listu był Prezydent Miasta
Piotrkowa Tryb. Krzysztof
Chojniak. Oprócz Urzędu
Miasta list podpisali także Starostwa Powiatowe z
Piotrkowa i Bełchatowa,
Urząd Miasta w Bełchatowie, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej oraz firmy
ABB Sp. z o.o. i Renault.

Celem tej inicjatywy
jest stopniowe stworzenie
na terenie województwa
łódzkiego systemu specjalnych dystrybutorów do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.
Podpisaniu listu intencyjnego
towarzyszył
trwający tego dnia w
Piotrkowie
Eko-Festyn.
Licznie przybyli uczestnicy festynu mogli m.in.
obejrzeć urządzenia energii odnawialnej, spróbować
żywności ekologicznej a
także przejechać się elektrycznym
samochodem.
PJ

Na trzon struktury gospodarczej miasta składa
się 9 przedsiębiorstw z
kapitałem zagranicznym
Tradycje producenta wyrobów z lnu podtrzymują 3 prywatne firmy ale
wśród firm polskich przeważają przedsiębiorstwa
budowlane i handlowe.
Dane te wykorzystali właściciele agencji reklamowej
PRESTIGE ART. Państwo
Olczakowie – rodowici Żyrardowiacy - brawurowo
połączyli nowoczesność,
tradycję i przedsiębiorczość pragnąc przywrócić
Żyrardów na mapie ważnych lokalizacji gospodarczych kraju. Plasując Mazowieckie Targi BUDREM
EXPO 2013 w kalendarzu
wydarzeń miejskich osiągnęli kompromis między
rozrywką a wyjątkową
szansą dla mazowieckich
przedsiębiorców.
Dając
gotową recepturę na udaną promocję i sukces pragną pobudzić okolicznych
przedsiębiorców do działania dając im możliwość
bezpośredniego spotkania
z potencjalnymi klientami.
W stylizowanych przestrzeniach pofabrycznych,
charakterystycznej
dla
miasta hali przy ul. Nowy
Świat 5 będzie można zobaczyć blisko 130 wystawców, nowości, premiery
rynkowe,
branżowych
specjalistów itp. Zakres
tematyczny jest szeroki –
budownictwo, usługi, wykończenia wnętrz, deweloperzy, banki i instytucje

finansowe, ubezpieczenia,
dotacje, transport, auta
dla przedsiębiorców i wiele, wiele innych. Udział w
wydarzeniu zapowiadają
zarówno lokalne firmy jak
i branżowi giganci (ISOVER, MAPEI, ROBEN,
KNAUF STYROPIAN).
Zaprezentowane będą nowości z asortymentu m.in.
HUSQVARNY czy TARTI.
Szukający własnego lokum
z pewnością znajdą wiele
ciekawych ofert proponowanych m.in. przez FIB
INVESTMENT, EVERBEST, ALEKSANDRIE
PARK, DOMBUD, MAKBUD, BMR Baćko czy
Spółdzielnie Mieszkaniową a w sprawach budżetu
pomogą
przedstawiciele
bankowości z Credit Agricole czy Banku BGŻ. Natomiast dla tych, którzy
są na etapie wykańczania
własnych „czterech kątów”
przygotowano „Strefę testów” obfitą w praktyczne porady i prezentacje.
Pomocne będą także z
pewnością sugestie przedstawicieli takich firm jak
D.MOD, MERKURION,
MAXA, GEJCYG.
Ponadto
targi
stwarzają
możliwość na odbycie
konsultacji technicznych
i spotkań biznesowych z
przedstawicielami innych
firm. Są także świetną
okazją do umocnienia wizerunku przedsiębiorstwa
lub pozycjonowania nowo
powstałych marek dzięki
wykorzystaniu oferowanych na targach usług reklamowych i aktywnym

angażowaniu odbiorców.
Forma pikniku rodzinnego ze strefą dla dzieci,
konkursami i licznymi
atrakcjami daje szansę
na weekendowe połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jeśli natomiast
przyjdzie ochota na małe
„co nieco” – z pewnością
będzie można je zaspokoić w hali cateringowej.
Wydarzenie uzyskało patronat Prezydenta Miasta,
ale jego potencjał doceniły także media takie jak
np. Radio Kolor, Bogoria,
prasa oraz ogólnopolskie
portale branżowe. Patronat
medialny nad targami objęła również Gazeta Regionalna Wieści.
I Mazowieckie targi
BUDREM EXPO 2013 to
zatem niepowtarzalna okazja zarówno dla wystawców jak i odwiedzających
targi. Konkurencyjne ceny
wynajmu powierzchni wystawienniczej wynikające
z pionierskiej edycji wydarzenia zachęcają przedsiębiorców do prezentacji
swej oferty a zwiedzający będą mogli skorzystać
z
licznych
promocji.
Zapraszamy do udziału w I edycji Mazowieckich Targów BUDREM
EXPO 2013 w dniach
15-16 czerwca w hali
przy ul. Nowy Świat 5,
więcej na www.targibudrem.pl
CHCESZ SIĘ ZAPREZENTOWAĆ?
DZWOŃ
518 304 455
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Zelów

Samopas przez Kaukaz

W ubiegłym roku przejechał samotnie na motocyklu całe Bałkany. W tym roku
czeka go jeszcze trudniejsze zadanie - dziesięć tysięcy kilometrów podróży
przez drogi i bezdroża Rosji, Gruzji czy Kurdystanu. Tobiasz Kukieła - zelowski podróżnik nie obawia się nowych wyzwań. Nasza gazeta objęła jego
projekt patronatem medialnym.
Samopas przez Kaukaz Gruzja/Syria. Dlaczego akurat tam?
Tobiasz Kukieła: Pomysł zwiedzenia Gruzji
powstał w mojej głowie już
podczas mojej poprzedniej
wyprawy ,,Moto Bałkany
Eksploracja”. Już wtedy
wiedziałem, że w tym roku
pojadę do Gruzji. W planach również była Syria.
Podczas planowania wyprawy miałem nadzieję, że
sytuacja polityczna się tam
ustabilizuje. Niestety, myliłem się. Granice są nadal
zamknięte, w związku z
czym muszę odpuścić sobie
ten piękny kraj. Na szczęście zwiedzę wiele innych
świetnych miejsc: Ukraina,
Rosja, Gruzja, Turcja, Armenia, Kurdystan, Rumunia. To są wspaniale kraje,
już się nie mogę doczekać.
Ponadto Gruzja to wspaniałe tereny, często pozbawione asfaltów. Właśnie tego
będę poszukiwać podczas
mojej wyprawy. Chcę się
trochę ubrudzić i upocić.
Jazda bezdrożami to jest to,
czego potrzebuję!
Wspomniałeś o ubiegłorocznej wyprawie. Prawie 7 tys. km podróży po
Bałkanach na motocyklu
otwiera pewne furtki?
Myślę, że tak. Jednak
to nie kilometry otwierają
furtki, a my sami. Nasze
działania, decyzje i przede
wszystkim chęci. Myślę, że
poprzednia wyprawa była

udana - dzięki niej zdobyłem wiedzę potrzebną do
organizacji kolejnej podróży. Projekt ,,Samopas przez
Kaukaz” jest dużo bardziej
złożoną tkanką. W grę
wchodzi ogromna ilość mediów, sponsorów i przede
wszystkim ludzi, którzy
już teraz obserwują przygotowania do wyprawy. Pamiętajmy, że to dzięki nim
to wszystko udaje się tak
ładnie poskładać w spójną
całość.
Od ubiegłego roku
wiele się zmieniło. Poprzednią wyprawę sfinansowałeś prawie w całości z
własnych środków. Teraz
zgłaszają się sponsorzy,
patroni medialni. Zmieniłeś też motocykl. Yamahę
zastąpiło BMW. Czy oznacza to, że tegoroczna wyprawa będzie łatwiejsza?
Zmieniło się wiele. Poprzednia wyprawa była w
80% sfinansowana, tak jak
powiedziałeś, z mojej kieszeni. Jednak już wtedy
było te 20%. To nie jest tak,
że sponsorzy sami walą do
mnie drzwiami i oknami.
Ich pozyskiwanie to długa i
żmudna robota. Trzeba być
pewnym siebie, trzeba wiedzieć, że uda się zadowolić
partnerów. To wszystko
jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. To jest jak
z normalną pracą. Jeśli zawalisz, zostaniesz zwolniony. Tu jest podobnie. Jeśli
teraz pokażę, że warto mi

było zaufać to przy okazji
kolejnego wyjazdu będzie
mi łatwiej. Jeśli coś zawalę, sponsorzy się wycofają.
Fakt, motocykl się zmienił.
Jest cięższy, silniejszy, pomieści większą ilość bagażu
i mam nadzieję, że będzie
jeszcze mniej zawodny!
Mam też nadzieję, że tegoroczna wyprawa nie będzie
łatwiejsza. Nie chcę, żeby
było łatwo. Po Bałkanach
przez około 2 tygodnie nie
mogłem patrzeć na motocykl - tak byłem wyczerpany. Mam nadzieję, że i tym
razem uda mi się dojść do
kresu swoich sił.
Jak fizycznie i psychicznie przygotowujesz
się do trudów wyprawy?
Jeśli chodzi o przygotowania to stawiam na sport.
Każdego dnia pokonuję biegiem około 10 km. Staram
się przygotować jak najlepiej do tego, co mnie czeka. Tym razem prócz samej
jazdy będę trochę chodził
po górach. W planach jest
Elbrus. Jednak tego wyzwania nie podejmę się sam. W
Gruzji spotkam się z polską
grupą autostopową i wspólnie będziemy próbować
zdobyć ten pięciotysięcznik. Dodam tylko, że mam
zamiar wejść tam w ubraniu
motocyklowym. To będzie
ekstremalny test dla mnie
i odzieży. Zwykłe kurtki i
ubrania zimowe odpadają
ze względu na ciężar. Przygotowań psychicznych nie

potrzebuję. Odliczam już
dni, godziny, minuty i sekundy do wyjazdu! Łącznie
przejadę na motocyklu ponad 10 tys. km.
Czy podobnie jak rok
temu zabierasz w trasę
tylko mapę i kompas? Nie
ufasz nawigacjom wykorzystującym technologię
GPS?
Dokładnie. Jadę na
mapę i w sytuacjach krytycznych wyciągam kompas. Nawigacje są OK. Jednak to ma być przygoda, a
nie jazda od punktu A do
punku B. Nawet gdybym
wziął ze sobą nawigację,
to mimo wszystko nie wyobrażam sobie wyjazdu bez
map papierowych. Wystarczy jedna głęboka rzeka i
GPS nadaje się do wyrzucenia - trzeba o tym pamiętać.
To tylko urządzenie elektroniczne. Czasem warto
jest zabłądzić i dojechać
tam gdzie zwykli turyści
nie trafiają. To właśnie jest
piękne w podróżach!
W jaki sposób będziesz
kontaktował się ,,ze światem” podczas wyprawy?
W ubiegłym roku miewałeś duże problemy ze
zdobywaniem dostępu do

Internetu.
Tym razem nie będę
polegać na ludziach, kawiarenkach internetowych
i pubach wyposażonych w
łącze Internetu. Wszystkie
informacje będę wysyłać na
fejsbukowy profil wyprawy, prosto z telefonu. Będzie taniej i chyba szybciej.
Oczywiście w większych
miastach na pewno będę korzystać z kawiarenek. Ciężko wysłać np. zdjęcie przez
telefon.
Noclegi pod namiotem,
wspinaczki po górach,
obce, nieznane miasta.
Czy nie obawiasz się, że
możesz w łatwy sposób po
prostu stracić swój drogi
sprzęt i bagaż?
Mam dobry gaz oraz
nóż (śmiech). Prawdopodobieństwo kradzieży jest
takie samo jak w Polsce,
a nawet jeszcze mniejsze.
Oczywiście będę dobrze
ubezpieczony, jednak z doświadczenia wiem, że ubezpieczać się trzeba samemu,
dokonując mądrych decyzji.
Trzeba wyczuć sytuację.
Jeśli jest coś nie tak, należy się wycofać i nie igrać z
ogniem.
Może to będzie ba-

nalne pytanie, ale... czy
dziewczyna, rodzice, znajomi rozumieją Twoją pasję?
Mam nadzieję... Choć
może raczej: akceptują ją.
Tego zrozumieć się nie da
- to trzeba przeżyć. Kiedy jesteś sam, daleko od
domu, na motocyklu i liczysz tylko na siebie, coś
się dzieje w twojej głowie.
Przełączasz się i stajesz się
zupełnie inny, chyba lepszy. Nie wiesz, co będzie
jutro, dokładnie nie wiesz
co się dzieje teraz. Jedziesz,
myślisz o wszystkim i o niczym. Tego się nie da opisać. Ktoś dużo mądrzejszy
ode mnie nazwał to kiedyś
“stanem bycia w podróży”.
A gdzie wybierzesz się
za rok?
W grę wchodzi tylko i
wyłącznie Syberia. To będzie wielkie wydarzenie,
zobaczycie!
Zapraszam wszystkich
na stronę internetową wyprawy:
www.facebook.
com/spkaukaz
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Witold Hańczka
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Przetargi

10 Wieści

Nadleśnictwo Radomsko

Nadleśnictwo Radomsko

Radomsko, dnia 24.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
1. nr księgi wieczystej: PT1R/00080060/9,
2) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
1. adres administracyjny: Województwo – Łódzkie, Powiat – Radomszczański,
Gmina – Radomsko, Obręb – Dąbrówka, działka nr 1336/10.
2. adres leśny: 06-15-2-09-172 -h -00
3) Powierzchnia nieruchomości: 7200 m2
1. Powierzchnia przynależnych budynków:





 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym warsztacie Nadleśnictwa
Radomsko wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nieruchomości
1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
1. nr księgi wieczystej: PT1R/00080060/9,
2) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
1. adres administracyjny: Województwo – Łódzkie, Powiat – Radomszczański,
Gmina – Radomsko, Obręb – Dąbrówka, działka nr 1337/4.
2. adres leśny: 06-15-2-09-172 -c -00
3) Powierzchnia nieruchomości: 2400 m2
1. Powierzchnia przynależnych budynków:

   

  

Radomsko, dnia 24.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu
Leśnego Folwarki wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nieruchomości
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4) Opis nieruchomości: grunt zurbanizowany z budynkami /Bp/ jak w pkt. 3, teren częściowo utwardzony,
całość ogrodzona.
5) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; brak
6) Sposób zagospodarowania nieruchomości – usługi warsztatowe, transportowe, lub inna działalność gospodarcza
7) Obciążenia nieruchomości: brak
8) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
9) Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
10) Miesięcznie czynsz wywoławczy: 2437,49 zł (brutto) plus należne podatki od nieruchomości
11) Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości; – Nadleśnictwo Radomsko pok. nr 22 w godz. od 8:00 do 15:00, tel: 683 20 10 wew. 44
12) Termin i miejsce przetargu:
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06. 2013 roku o godz. 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko - sala
narad
2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
13) Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia:
1. Wadium w wysokości 2500,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą zostanie
uznany rachunek bankowy zamawiającego.
2. Wadium w pieniądzu należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Piotrków
Tryb. nr 70 2030 0045 1110 0000 0187 1430 z adnotacją „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki”. Wykonawca, który nie wniesie wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
14) Termin i miejsce składania pisemnych ofert;
1. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko, w terminie do dnia 25.05.2013 roku,
do godz. 9:00
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
1) adres Zamawiającego,
2) opis o następującej treści: ”Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym
Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki „
3/ nazwę i adres składającego ofertę,
15) Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
16) Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15: waga – 100%.
17) Informacja o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu bez usprawiedliwionej przyczyny:
1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy będzie
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, następuje przepadek wadium w całości.
19) Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
20) Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2. numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
3. numer rachunku bankowego oferenta;
4. datę sporządzenia oferty;
5. oferowany czynsz miesięczny brutto;
6. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego
przetargu.
9. dowód wniesienia wadium.
21) Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo odbiorczego.
Nadleśniczy
mgr inż. Tomasz Wrzalik
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4) Opis nieruchomości: grunt /Ls/, z budynkami jak w pkt. 3, teren częściowo utwardzony,
całość ogrodzona.
5) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego; brak
6) Sposób zagospodarowania nieruchomości – usługi warsztatowe, transportowe,
lub inna działalność gospodarcza
7) Obciążenia nieruchomości: brak
8) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
9) Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
10) Miesięcznie czynsz wywoławczy: 1350,00 zł (brutto) plus należne podatki od nieruchomości
11) Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi
nieruchomości; – Nadleśnictwo Radomsko pok. nr 22 w godz. od 8:00 do 15:00,
tel: 683 20 10 wew. 44
12) Termin i miejsce przetargu:
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06. 2013 roku o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko - sala narad
2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
13) Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia:
1. Wadium w wysokości 1350,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim
terminie jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy zamawiającego.
2. Wadium w pieniądzu należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w
BGŻ Piotrków Tryb. nr 70 2030 0045 1110 0000 0187 1430 z adnotacją „Przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Warsztacie Nadleśnictwa Radomsko”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
14) Termin i miejsce składania pisemnych ofert;
1. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko, w terminie
do dnia 25.06.2013 roku, do godz. 10:00
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
1) adres Zamawiającego,
2) opis o następującej treści: ”Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
po byłym Warsztacie Nadleśnictwa Radomsko „
3/ nazwę i adres składającego ofertę,
15) Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
16) Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15: waga – 100%.
17) Informacja o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu bez usprawiedliwionej przyczyny:
1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy lub zawarcie
umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, następuje przepadek
wadium w całości.
19) Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania której
kolwiek z ofert.
20) Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2. numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
3. numer rachunku bankowego oferenta;
4. datę sporządzenia oferty;
5. oferowany czynsz miesięczny brutto;
6. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzanego przetargu.
9. dowód wniesienia wadium.
21) Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo
odbiorczego.
Nadleśniczy
mgr inż. Tomasz Wrzalik
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Warto zobaczyć
Niezwykłe dzieje
Szybcy
i
wściekli
6
rodu Wesołowskich
Rawa Mazowiecka

„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.

Autorka książki Barbara Bielawska-Dębowska na spotkaniu z burmistrzem Rawy
Eugeniuszem Górajem, w towarzystwie Wojciecha Adama Michalaka - wydawcy.
„Książkę tę pisałam z
myślą o bardzo licznych,
rozproszonych po Polsce i
świecie, nie znających się
wzajemnie potomkach niepiśmiennego ogrodnika Kazimierza Wesołowskiego,
który ok. 1835 roku wraz
z rodziną osiadł w Rawie
Mazowieckiej.
Niektóre
jego dzieci Rawę zaczęły
opuszczać już kilkanaście
lat później, ale rodziny
dwóch synów zakorzeniły
się w tym mieście na ponad
wiek, aktywnie uczestnicząc w jego rozwoju. Choć
dziś w Rawie nie znalazłam
żadnego krewnego, to ślady rodziny Wesołowskich
są wciąż obecne w mieście.
Ja sama w Rawie Mazowieckiej jako mała dziewczynka znalazłam schronienie u cioci po Powstaniu
Warszawskim i przeżyłam
przetaczanie się frontu w
styczniu 1945 roku. W losach opisanej szerokiej
rodziny można zresztą
odnaleźć ślady wszelkich
wydarzeń naszej polskiej
historii ostatnich dwóch
wieków, czasem drobne, a
czasem rujnujące życie.”(z
okładki)

Książka „Wesołowscy z
Rawy” jest osobistym sprawozdaniem z rodowodowych poszukiwań Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej.
Kiedy autorka zewidencjonowała ok. 350 potomków
ogrodniczej pary z pierwszej połowy XIX wieku,
zaczęła poszukiwać anegdotycznych i fotograficznych materiałów z historii
rodziny, odwiedzać miejsca z tą historią związane
i poznawać nieznanych
krewnych. W ten sposób
powstała książka zawierająca ponad 160 zdjęć i licząca 300 stron. Niewątpliwie
mocną stroną tej publikacji są liczne stare zdjęcia,
dzięki którym książka ma
prawie charakter albumu.
Treść książki wzbogacają
również liczne dokumenty
archiwalne.
Na uwagę zasługuje
również okładka książki,
którą to zaprojektowała Katarzyna Jackowska - bratanica autorki. Inspiracją do
jej rysunku stało się owalne
zdjęcie rodziny Wesołowskich zachowane w paru
rodzinnych albumach, a
jednocześnie wiszące w

Muzeum Ziemi Rawskiej.
Autorka książki, Barbara Bielawska–Dębowska
urodziła się w Warszawie
w 1937r. Po powstaniu warszawskim z matką, dziadkami i młodszą siostrą
przez parę miesięcy przebywała w Rawie Mazowieckiej. Od wiosny 1945
r. mieszka w Łodzi. Studiowała tu prawo i socjologię,
parę lat pracowała naukowo
na Uniwersytecie Łódzkim,
a następnie kierowała zakładem badań społecznych
w jednym z ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu włókienniczego. Jest
autorką i współautorką szeregu artykułów z zakresu
prawa i socjologii. W stanie
wojennym podjęła działalność gospodarczą i do 1999
r. prowadziła firmę produkującą odzież dziecięcą.
Po przejściu na emeryturę,
zainteresowała się rodzinną
genealogią.
Książka pt. „Wesołowscy z Rawy” z pewnością
zainteresuje nie tylko członków rodziny Wesołowskich,
ale także rawian i osoby interesujące się historią tego
miasta.
MAT

Szybcy i wściekli wracają do kin! Na skoku w Rio ekipa Doma (Vin Diesel) i
Briana (Paul Walker) zarobiła 100 milionów dolarów. Niestety, jako ścigani
przez prawo, nie mogą wrócić do kraju. – w kinach od 24 maja.

Ty m c z a s e m
gliniarz
Hobbs
(Dwayne Johnson)
ściga po całym
świecie inną grupę przestępców.
Jej szefowi Owenowi Shaw pomaga bezwzględna
kobieta o imieniu… Letty (Michelle Rodriguez).
Ta właśnie Letty,
była dziewczyna
Doma, która podobno zginęła w
wypadku dawno
temu. Nie ma innej
możliwości
pokonania Owena, niż dorwanie
go gdzieś w terenie, przy pomocy
świetnych, nie bojących się ryzyka
kierowców. Dlatego Hobbs prosi
Doma i jego ludzi
o pomoc. Zapłata?
Pełne uwolnienie
od ciążących na
nich zarzutów. Ale
nikt nie przypuszcza, że jeśli Shawa
uda się schwytać,
to będzie to dopiero początek…
Twórcy filmu przygotowali dla widzów to, co w
serii Szybcy i wściekli jest
najlepsze. Takich pościgów

jeszcze nie było w żadnym
filmie, takich samochodów
również. Od tych najnowszych,
naszpikowanych

Księgarnia

elektroniką, po potężne
amerykańskie muscle cars.
Od pierwszych minut – film
na pełnym gazie!

poleca:

1. Tańcząca Eurydyka Anna German we wspomnieniach Mariola Pryzwan
2. Autobiografia Stalina

Richard Lourie

3. Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską

Ewa Chodakowska

4. Wiele demonów

Jerzy Pilch

5. Niebo dla średnio zaawansowanych

Szymon Hołownia

6. Całkiem nowe życie

Maria Ulatowska

7. Czarna wołga

Przemysław Semczuk

8. O polskich świętych dzieciom Pamiątka I Komunii Świętej
9. Biblia dla rodziny
10. Ukryty w Hostii

Waldemar Chrostowski
św. Paweł

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39
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Owoce pełne skarbów Gotuj z nami
Truskawki kuszą nas nie tylko wyśmienitym wyglądem, przyjemnym aromatem, przepysznym smakiem
ale także gwarantują zdrowie i korzystnie wpływają na nasz organizm.
Pierwszymi
owocami
witaminowo-mineralnymi
w sezonie wiosennym są
właśnie truskawki, które
pojawiają się już pod koniec
maja. Warto nadmienić, że
owoc truskawki jest krzyżówką poziomki chilijskiej
i poziomki wirginijskiej.
W wyniku tej krzyżówki
powstała wielkoowocowa
poziomka, jasno zabarwiona, nazwana wówczas ananasową. Miało to miejsce w
XVIII wieku we Francji. A
jej uprawa rozpowszechniła
się szybko w Europie a następnie na terenach Ameryki
Północnej. Zdecydowanie
największym producentem
truskawek są Stany Zjednoczone a w drugiej kolejności
Hiszpania. W Polsce na 1
mieszkańca przypada ok. 4
kg tych owoców.
Wartości odżywcze truskawek są bardzo duże. A to
dzięki zawartości witamin:
C, B1, B2, makro- i mikroelementów a przede wszystkim: żelaza, wapnia, fosforu, magnezu oraz manganu.
Żelazo nazywane pierwiastkiem życia, jest mineralnym składnikiem koniecznym do wytwarzania
hemoglobiny. Żelazo jest
także niezbędne do prawidłowego metabolizmu witaminy z grupy B. Natomiast
wapń ze wszystkich składników mineralnych ma największy udział w budowie
naszego organizmu. To wła-

śnie wapń i fosfor decydują o
prawidłowym stanie układu
kostnego i uzębienia. Zaś
wapń i magnez zapewniają
właściwą pracę układu sercowo-naczyniowego. Dostateczne wchłanianie wapnia
jest uzależnione od ilości
witaminy D w organizmie.
Kolejnym mineralnym

i mięśni. Bierze także udział
ma w procesach energetycznych, jakie zachodzą w czasie spalania cukru. Działa
przeciwstresowo.
Mangan zaś powoduje uczynnianie enzymów,
które z kolei są niezbędne
do prawidłowego działania biotyny, witaminy B1 i

Piaskowiec,
kamień
ozdobny, kora i ziemia ogrodowa, siatka i słupki ogrodzeniowe Rawa Mazowiecka,
Kolejowa 1, tel. 511 605 066

bb

Czas przygotowywania: 30 min
Danie dla: 3 osób

Potrzebne składniki:
► 2 szklanki świeżych truskawek
► 1 szklanka jogurtu naturalnego
► 1 szklanka soku z pomarańczy (wyciśnięty ze
świeżych owoców)
► 1 serek homogenizowany waniliowy (ok. 200 g),
► 1 łyżeczka zmielonego cynamonu
► odrobina gałki muszkatołowej
► bita śmietana
► kilka orzechów włoskich do dekoracji

Sposób przygotowania:
składnikiem jest fosfor, który uczestniczy we wszystkich ważnych reakcjach
fizjologicznych organizmu
człowieka, takich jak: w regulacji pracy serca, w prawidłowym funkcjonowaniu
nerek oraz w przekazywaniu impulsów nerwowych.
Znajduje się on we wszystkich komórkach organizmu. Dla funkcjonowania
fosforu niezbędna jest obecność wapnia i witaminy D.
Natomiast magnez konieczny jest do metabolizmu
wapnia, fosforu, sodu, potasu i witaminy C oraz do prawidłowej czynności nerwów

witaminy C. Ponadto odpowiada za strukturę kości,
konieczny jest w procesie
trawienia i wchłaniania
składników odżywczych.
Zapobiega także osteoporozie, poprawia pamięć, zwalcza zmęczenie i ma działanie uspokajające.
Ponadto zawarte w truskawkach sole organiczne
poprawiają przemianę materii a pektyny oczyszczają
jelita z resztek pokarmu i
pozytywnie wpływają na
naturalną florę bakteryjną.
Poprzez spalanie tłuszczów owoce te posiadają także właściwości odtruwające.

Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie
ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323

Poszukuję makijażystki
do współpracy. MLM tel.
607149739.

Ogłoszenia
USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/
m2 www.drukarnia-wam.pl

Ogólnie można stwierdzić, że działają one na
organizm
odkwaszająco,
krwiotwórczo, wzmacniająco a sok z truskawek ma
właściwości bakteriobójcze,
dzięki zawartym w swym
składzie fitocydom, podobnie jak cebula, czosnek oraz
chrzan.

Mus truskawkowy

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Sprzedam dom kilkuletni o współczynniku
k=0,19. 2 odrębne mieszkania. Działka 980m2, Internet. Do 15km dużo zakładów pracy, 2 przedszkola,
podstawówka,gimnazjum,
przychodnia. Do trasy katowickiej 500m, Warszawa
37km. Radziejowice tel.
(46)8577056, 512030301.

Słupki betonowe do
sadu, CAŁA POLSKA,
www.slupkibetonowe.pl,
tel. 603 265 743
Strony internetowe, profile społecznościowe, kampanie internetowe. Szybkie
terminy.
www.drukarnia
-wam.pl
Kamieniarstwo budowlane: schody, kominki, blaty, parapety
elewacje. Strona internetowa: www.raf-stone.pl
tel. 696 007 520.

Ponadto są źródłem
kwasu elegonowego, który
chroni nasz organizm przed
nowotworami.
Owoce spożywane są na
surowo lub jako mrożonki
oraz przetwarzane na soki,
dżemy, konfitury, kompoty,
nalewki, wina i likiery.
Zdarzają się jednak osoby, które są uczulone na
surowe truskawki. Alergia
pokarmowa na te owoce najczęściej objawia się występującą pokrzywką a także
biegunkami. W takich sytuacjach należy spożywać
nie surowe truskawki lecz z
nich wykonane dżemy, soki
lub inne przetwory.
Truskawki oprócz dużych wartości odżywczych
posiadają także wartości
kosmetyczne. Działają odżywczo, bakteriobójczo a
także ściągająco. Stanowią
idealny owoc do różnego
rodzaju maseczek, np. likwidujących przebarwienia
skóry czy jako składnik
zapachowy wielu kosmetyków.
A więc koniecznie jedzmy truskawki posiadające
niezwykłe
właściwości.
Owoce te stanowią zdecydowanie witaminową bombę dla naszego nie tylko
zdrowia ale i urody.
PJ

Oczyszczone owoce truskawek miksujemy z
jogurtem (pamiętajmy o odłożeniu kilku owoców
na dekorację), serkiem homogenizowanym, sokiem z pomarańczy, następnie dodajemy cynamon
i gałkę muszkatołową.
Przygotowany mus przelewamy do pucharków
i schładzamy w lodówce. Po schłodzeniu dekorujemy bitą śmietaną, pokrojonymi owocami truskawek i startymi orzechami włoskimi.
W
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Fiesta to porządny samochód
Test: Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 KM
W minionym roku mocno wzrosła konkurencja w samochodowym segmencie
B. Stało się tak za sprawą dwóch francuskich premier - Peugeota 208 i nowego Renault Clio. Na ofensywę rywali szybko odpowiedział Ford, faceliftingiem
Fiesty z nowym EcoBoost’em.

Obecnie oferowana Fiesta to już siódma generacja popularnego auta. Jest
dostępna od 2008 r., ale w
2012 przeszła gruntowny
facelifting. Decyzja została
podjęta w samą porę, gdyż
nowe rysy nadwozia to jeden z najnowocześniejszych
projektów, wcielonych w
życie w seryjnie produkowanym samochodzie. Fiesta
,,po lifcie” wyraźnie różni się od wersji ,,sprzed”,
choćby poprzez posiadanie
charakterystycznego przedniego grilla a’la Aston Martin.
Przestylizowana Fiesta
mimo pięciu lat na karku
ma duże szanse w konkurencji z rynkowymi nowościami, które także imponują stylistyką. Dodatkowo
na plus Forda przemawia
odświeżona gama silników,
z silnie promowanym litro-

wym Ecoboostem na czele.
Dlaczego Fiesta jest
porządna?
Nowa Fiesta posiada
wszystko co powinien mieć
współczesny
samochód
miejskiego segmentu. Jest
bardzo zgrabnie zawieszona, przez co zapewnia kompromis pomiędzy dobrymi
właściwościami jezdnymi
a komfortem (oczywiście
doradzałbym mniejsze felgi
niż 16’, w które wyposażony był egzemplarz testowy).
W sprawnym sterowaniu
autem nie przeszkadza także układ kierowniczy, który
jest czuły i bardzo dokładny
jak na ten segment.
Ergonomia wnętrza jest
bez zarzutu. Z przodu siedzi się wygodnie i podróżuje komfortowo. Stylistyka
jest nowoczesna, z wyjąt-
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KIEROWCO!
Sprawdź ciśnienie w oponach!
U nas zrobisz to bezpłatnie!

kiem panelu audio Sony,
który przypomina raczej
lata discmanów niż iPodów.
Z tyłu brakuje miejsca na
nogi pasażerów, co niestety
jest problemem większości współczesnych małych
kompaktów.
Pozytywnie
zaskakuje za to bagażnik,
który choć nie robi wrażenia pojemnością wyrażoną
w litrach, pozwala wykorzystać niemal całą swoją
przestrzeń. Aerodynamika
nowej sylwetki Fiesty powoduje, że podczas jazdy
praktycznie nie słyszy się
szumów powietrza, opływającego pojazd.
1.0 EcoBoost 100 KM silnik na językach
O ile z pełnym przekonaniem piszę dobre słowa
na temat samej Fiesty, jej
nowe serce, czyli trzycylindrowy, turbodoładowany
silnik o poj. 1 litra napawa
mnie niepokojem. EcoBoost został Międzynarodowym Silnikiem Roku 2012.
Przekonał jury niezwykłą
dynamiką przy małej pojemności i, podobno, niskim spalaniem.
Testując Fiestę z EcoBoostem zadawałem sobie
kilka pytań. Pierwszym
było ,,po co to wszystko?”.
Owszem, silnik zapewnia
niesłychaną dynamikę i
kulturę pracy. Maksymalny moment 170 Nm już od
bardzo niskiego progu obrotów - 1400 na min., to coś
niespotykanego. Z EcoBoostem nie może się równać
żaden inny trzycylindrowiec. Ale... Fiesta z EcoBoostem powinna spalać średnio 4,3 l na 100 km. Taki
wynik udało się osiągnąć
podczas oficjalnych testów.
Przy codziennej jeździe
jest to rezultat nie do powtórzenia. Podczas testu na
dystansie prawie 1000 km,
gdzie większość stanowiło
poruszanie się na trasie auto
spaliło średnio 6,8 l na 100
km. O co tutaj chodzi?
Nowoczesne, turbodo-

ładowane jednostki palą
mniej niż starsze, wolnossące konstrukcje, ale
tylko w pewnych zakresach
obciążenia. Gdy jedziemy
70 km/h na piątym biegu,
EcoBoost faktycznie będzie
palił mało - ok. 4,5 l, ale gdy
na autostradzie zwiększymy prędkość do 120 km/h,
spalanie wzrośnie do co
najmniej 11 l na 100 km!
Wolnossąca jednostka, jak
1.0 80 KM (także dostępna w Fieście) w podobnych
warunkach będzie palić 5 l
oraz...6,5-7 l.
Po co więc tak mała pojemność skoro podobne rezultaty spalania i osiągi w
codziennej jeździe zagwarantowałby turbodoładowany silnik czterocylindrowy
o pojemności 1.4? Jeśli ktoś
decyduje się na zakup Forda
z nowym silnikiem EcoBoost musi mieć świadomość,
że robi to wyłącznie dla
frajdy i komfortu jazdy. Na
pewno nie ze względu na
oszczędności (zagadką jest
trwałość wysilonego silnika) oraz względy ekologiczne.
Nowa Fiesta jest OK
Fiesta, nowe Clio, 208,
Rio czy nowy Yaris zmieniły oblicze segmentu B,
który jest dziś bardzo atrakcyjny i nowoczesny. Fiesta,
mimo że przeszła jedynie
facelifting, ma pełne predyspozycje, by rywalizować z liderami sprzedaży.
Niemiecka konkurencja z

Polo, Fabią i Corsą pozostaje w tyle.
Ceny Fiesty zaczynają
się od niskiego pułapu - 36
800 zł za trzydrzwiowe
auto z wolnossącym silnikiem 1.2 60 KM. Wersja z
EcoBoostem jest droższa
- od 45 900 zł. Wyposażenie winduje cenę nawet do
70 tys. (cena egzemplarza
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testowego). Dodatkowo dopłacać trzeba nawet za takie rzeczy jak elektrycznie
otwierane szyby z tyłu. Na
szczęście Ford daje możliwość wyboru gadżetów,
których naprawdę potrzebujemy - tak, by nie zawyżać
ceny czymś, czego nie będziemy nigdy używać.
Witold Hańczka
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Fałszywy komornik zdemaskowany

Piotrków Trybunalski

Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę, który oszukiwał podając się za komornika. W ten sposób mężczyzna wyłudził dziesiątki tysięcy złotych.

Tragiczny
wypadek w Woli Krzysztoporskiej
Do tragicznego wypadku doszło 24 maja w gminie Wola Krzysztoporska. Zginął 67-letni mężczyzna uderzony łyżką koparki.
Piotrkowscy funkcjonariusze pod nadzorem
Prokuratora Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzą czynności
w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło 24
maja 2013 roku około 8.30
w gminie Wola Krzysztoporska. - Ze wstępnych

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi
zdemaskowali fałszywego
komornika, który wyłudził
od przedsiębiorców z branży spożywczej dziesiątki
tysięcy złotych, oferując do
sprzedaży tony rzekomo zabezpieczonego od dłużników
cukru. Policjanci na podstawie analizy podobnych zdarzeń wytypowali 10 oszustw,
które miały miejsce w okresie
od listopada 2012 roku głównie w Łodzi, ale także na terenie powiatu bełchatowskiego oraz poza województwem
łódzkim. Straty szacowane
przez przedsiębiorców z
branży spożywczej np. piekarzy czy cukierników jednorazowo sięgały od kilku do
20 tysięcy złotych. Wszystkie
będą sprawdzane pod kątem
udziału w nich zatrzymanego 43-latka.
Do ostatniego zdarzenia
doszło 9 kwietnia 2013 roku
w Łodzi. - Z firmą zajmującą
się produkcją spożywczą te-

lefonicznie skontaktował się
mężczyzna jako komornik.
Zaoferował po preferencyjnej cenie dwóch złotych za
kilogram odsprzedaż cukru
zajętego od dłużników. Następnego dnia po rozmowie
doszło do spotkania z przedstawicielem przedsiębiorcy.
W wyznaczonym miejscu
stawił się elegancko ubrany
mężczyzna w średnim wieku. Okazał różne dokumenty
potwierdzające wykonywany
przez niego zawód i wiarygodność transakcji. Przyjął
w gotówce 27000 złotych w
zamian za tony cukru. Towar miał znajdować się w
magazynach w innej części
miasta. Rzekomy komornik
oświadczył, że wsiądzie do
swojego samochodu i poprowadzi pod właściwy adres.
Niestety zniknął na parkingu
a wraz z nim wyłudzone pieniądze – informuje rzecznik
KWP w Łodzi.
Policjanci ustalili, że
oszustem jest 43-letni mężczyzna z Wielunia, ukry-

wający się przed policją w
wynajmowanym mieszkaniu
w Łodzi. 20 maja 2013 roku
stróże prawa zatrzymali go.
Jak się okazało, mężczyzna
od pewnego czasu ukrywał się w związku z listem
gończym wydanym w 2010
roku przez Sąd Okręgowy w
Świdnicy. Zgodnie z wyrokiem w sprawie kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą oszustw,
ma do odbycia karę 6 lat i pół
roku pozbawienia wolności.
- Podczas przeszukania zajmowanego przez
niego mieszkania zabezpieczono kilka tysięcy złotych, telefony komórkowe
oraz zapiski świadczące o
przestępczej
działalności
- dodaje rzecznik policji.
Mężczyźnie grozi do 8 lat
pozbawienia wolności. Trafił już do więzienia, gdzie
ma odbywać karę 6,5 pozbawienia wolności. Będzie tam
oczekiwał na kolejny wyrok
związany z oszustwami metodą na komornika.
WIT

Łowicz

Kradzież po pijaku

Wpadł tuż po kradzieży torebki wraz z jej zawartością, tj. dokumentów, telefonu komórkowego oraz 40 złotych.
Dyżurny łowickiej poli- dyżurny skierował w ten rejon w organizmie ponad 2,2 procji otrzymał zgłoszenie, że policjantów. Funkcjonariusze mila alkoholu. Usłyszał zana ulicy Wąskiej w Łowiczu penetrując teren zauważyli rzut kradzieży. Jest on znany
do jadącej rowerem starszej w rejonie ulicy Bielawskiej policji. Ponadto podejrzany
kobiety podbiegł mężczyzna mężczyznę, odpowiadającego dopuścił się tego czynu w wazabierając jej torebkę z ko- rysopisowi sprawcy. Został runkach powrotu do przestępszyka. Następnie mężczyzna on natychmiast zatrzymany. stwa. Skradzioną torebkę oraz
uciekł. Miało to miejsce 15 Okazało się, że sprawca to jej zawartość, tj. dokumenty,
maja w godzinach rannych. 39-letni mieszkaniec Łowi- telefon komórkowy oraz 40
KK
Natychmiast po zgłoszeniu cza. Był on nietrzeźwy, miał złotych, odzyskano.

ustaleń śledczych wynika,
że 50-letni operator koparki podczas wykonywanych
prac na działce nieumyślnie uderzył łychą maszyny
67-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego – informuje sierż. sztab. Ilona
Sidorko z KMP w Piotrkowie Tryb.

Ranny mężczyzna został
przewieziony do szpitala w
Piotrkowie Trybunalskim.
Mimo prowadzonej akcji
reanimacyjnej mężczyzna
zmarł. 50–letni kierowca
był trzeźwy, grozi mu do 5
lat pozbawienia wolności.
KK

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska oraz
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi
SALVE MEDICA w Łodzi
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Rawie Mazowieckiej
organizują

II BIALSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI

PRZYSTANEK MAMMOGRAFIA 5; ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
(niedziela) 26 MAJA 2013 r. w godz. 11.00 – 16.00 teren Gimnazjum w BIAŁEJ RAWSKIEJ

Organizatorzy zapewniają mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Rawska bezpłatne
badania profilaktyczne i konsultacje:
- badanie mammograficzne dotyczy kobiet w wieku 40-69 (zapisy pod nr tel. 46 815 92 39);
spirometria (badanie pojemności płuc); badanie tlenku węgla w płucach; pomiar tkanki tłuszczowej;
badanie gruczołu krokowego (mężczyźni po 40 roku życia); profilaktyka raka odbytu (test na obecność krwi utajonej); badanie dermatoskopowe skóry; badanie USG tarczycy; badanie przesiewowe
wzroku - jaskra; zapisy na badanie jelita grubego; cytologia dla kobiet w wieku powyżej 25 roku
życia (uwaga! badanie kobiet w wieku 25-59 raz na 3 lata, zapisy pod nr tel. 46 815 92 39)
konsultacje:
- chirurg onkolog (w godz. 12.00 - 14.00); ginekolog onkolog (w godz. 12.00 - 14.00 );
psycholog (w godz. 11.00 - 16.00 )
badania laboratoryjne:
- morfologia; cholesterol; kreatynina; glukoza; PSA ( mężczyźni po 40 roku życia)
Uwaga: osoby przystępujące do badań laboratoryjnych muszą być na czczo.
Organizatorzy przewidują również wiele atrakcji towarzyszących badaniom:
- występy zespołów młodzieżowych działających przy MGOK
- degustację zdrowej żywności a szczególnie przetworów z jabłek
- kiermasz książki medycznej i innej - kącik przedszkolny - losowanie nagród
- rozgrywki sportowe w ramach programu ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO

Wszystkie badania są bezpłatne
Wykonane przez specjalistów:
WSS im. M. Kopernika w Łodzi, WOK w Łodzi, SALVE MEDICA w Łodzi, „ESKULAP” NZOZ w Białej Rawskiej, NZOZ CM „SALUS” w Białej Rawskiej, STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w Rawie Mazowieckiej.

Zapraszamy!
Profilaktyka jest najlepszą formą leczenia, gdyż jest:
- bezpłatna - bezbolesna - bezinwazyjna

www.gazeta-wiesci.pl

W

Rak 22.06 – 22.07
Będzie to bardzo
intensywny
okres.
Możesz liczyć na dodatkowe zlecenia. Z tego
tytułu twoja kondycja finansowa ulegnie znacznej
poprawie. Pomimo natłoku
spraw, jakie na ciebie spadną, będziesz tryskał energią
i humorem.
Lew 23.07 – 23.08
Lwy będą działały pod wpływem
emocji, które niestety
często nie są dobrym doradcą. Twoje wybuchowe zachowania i nieprzemyślane
decyzje mogą wpłynąć na
pogorszenie relacji w pracy
i życiu osobistym. Pojawi
się szansa na pomnożenie
plemie˛
znane z
fryzur

nauczyciel

płatny
partner
do tańca

bogini
niezgody

oszczędności.
Panna 24.08 – 23.09
Odd ział y wanie
Planet nie będzie dla
was korzystne. Będziecie
przewrażliwione, co stanie się powodem wielu sprzeczek i
konfliktów. Więcej czasu
poświęćcie rodzinie. Przebywanie w gronie bliskich
ukoi wasze skołatane nerwy. Pomyśl o czynnym wypoczynku.

teraz w zasięgu twojej ręki.
Zmiany, które cię czekają,
wyjdą ci na dobre.
założeniem lub powiększeniem rodziny. Przed samotnymi Skorpionami interesujacą dłuższa znajomość.
Strzelec 23.11 – 21.12
Mogą pojawić się
dolegliwości zdrowotne. Nie powinieneś
ich bagatelizować, tylko
jak najszybciej udać się do
lekarza. Ktoś ze znajomych
poprosi cię o pożyczkę. Nie
zgadzaj się, bo możesz mieć
później kłopot z wyegzekwowaniem pieniędzy.

Waga 24.09-23.10
Wagi będą w bardzo zmiennym nastroju. Wasz perfekcjonizm stanie się uciążliwy
dla otoczenia, poza tym
łatwo będzie was wyprowadzić z równowagi. Sprawy,
które od dawna spędzają
wam sen z powiek, zakończą się pozytywnie.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Gwiazdy
będą
ci sprzyjać. Dzięki
szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności i przychylnym ci osobom, twoja
sytuacja finansowa ulegnie
wyraźnej poprawie. Dobrze wykorzystaj tę szansę.
Uważaj na zdrowie.
Wodnik 21.01 – 19.02
Opieka
Wenus
sprawi, że odczujesz
spokój i równowagę.
Będziesz pełen energii
a miłość doda ci skrzydeł.
To, co do tej pory wydawało ci się niemożliwe, będzie

Skorpion 24.10 – 22.11
Skorpiony odkryją
w sobie ukryte talenty.
Postanowicie zmienić
coś w swoim życiu. Coraz
bardziej poważnie będziecie zastanawiać się nad
u boku
radży

miejsce przeciwbitwy
krzyż
nik
egipski
AleksanKwinto
dra

jeden z
dużych
banków

płyn w
akumulatorze

Ryby 20.02 – 20.03
Niekorzystny
układ planet spowoduje, że będziesz bardziej niż zwykle odczuwał
zmęczenie. Dlatego staraj
się więcej odpoczywać i relaksować. Pomyśl o urlopie
a wszelkie kłopoty zdrowotne powinny się skończyć.
Baran 21.03 – 20.04
Dla Baranów będzie to bardzo pracowity okres, tym bardziej, że ostatnio narzekasz
na brak pieniędzy. Nadarzy
się okazja na zrobienie interesu życia, a to dzięki
propozycji kogoś z twojego
otoczenia.
Byk 21.04 – 20.05
Byki poczują się
panami swego losu.
Pewność siebie i niezawodna intuicja, sprawią,
że pokonacie wszelkie przeciwności losu. Wasze kłopoty finansowe wkrótce się
skończą. W życiu zawodowym nastąpi długo oczekiwany przełom.
Wróżka Amanda
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sta od grzyńMaho- kolarska
ciała
skim
meta

ciasto
pełne
bakalii

persona
non
grata
w
grotołaz greckim
alfabecie

pały

liściaste
lub
iglaste

jezioro
miedzy
˛
USA a
Kanada˛

model
Volkswagena

w rozgrzewce
pianisty
naczynie z
knotem

zakatarzona
panienka

malowani
chłopcy

mieszka
w Afryce

o nia˛
wojna
trojańska
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duża
nad "i"

obrecze
˛
kół
samochodu

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Dodatkowe obowiązki, które na was
spadły, zaczną wam
coraz bardziej ciążyć. Za
sprawą Jowisza, poczujecie
się rozdrażnieni. Najbliższy
czas nie sprzyja finalizowaniu wszelkich spraw. Jeśli
planujecie wyjazd, to warto
go odłożyć na inny termin.
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Humor
80-letnia babcia wybrała się na randkę z 85-letnim
staruszkiem. Po randce córka pyta ją:
- Mamusiu, jak było na randce?
- No masz, córeczko, dobrze było, tylko musiałam mu
dać trzy razy po twarzy.
- Dlaczego? Czyżby się do Ciebie dobierał?
- Nie! Myślałam, że umarł.

☺

☺

☺

Stare małżeństwo przychodzi do lekarza i mówi:
- Niech nam pan przepisze coś na odmłodnienie.
Lekarz dla śmiechu daje im coś na przeczyszczenie.
Uradowani wracają do domu. Po dwóch dniach
przychodzą znowu. Lekarz rozbawiony pyta się o
rezultat. Babcia zachwycona odpowiada:
- Wspaniale, ja skoczyłam do kibla jak 18-latka, a
dziadek zesrał się w majtki ja niemowlę!

☺

☺

☺

Po operacji chirurg pyta pacjenta:
- Czy jest pan przesądny?
- Nie, panie doktorze...
- To dobrze, bo od jutra będzie pan wstawał z łóżka
tylko lewą nogą.

☺

☺

☺

Rozmowa dwóch szefów:
- Dlaczego Twoi pracownicy są zawsze tak punktualni?
- Prosty trick. 30 pracowników, a tylko 20 miejsc na
parkingu.
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