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W dniach 30.10 – 02 listo-
pada 2014 roku odbyły się 
66 Międzynarodowe Targi 
„Pomysły, Wynalazki, Nowe 
Produkty iENA 2014” w No-
rymberdze. Na stoisku pol-
skim zorganizowanym przez 
Agencję Promocyjną Inven-
tor sp. z o.o., która jest Ofi-
cjalnym Przedstawicielem 

Joanna Jurek 
nagrodzona w Norymberdze
Polskie wynalazki zostały nagrodzone medalami 
i nagrodami specjalnymi na wystawie iENA w No-
rymberdze. Wśród nagrodzonych znalazła się też 
Joanna Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego.

Piotrków Trybunalski

Wystawy na Polskę zapre-
zentowanych zostało 27 wy-
nalazków i innowacyjnych 
technologii, opracowanych 
w instytutach badawczych, 
na wyższych uczelniach, w 
innowacyjnych przedsię-
biorstwach oraz przez indy-
widualnych wynalazców. 

Szerzej na str. 3.

W

„Weź przyszłość w swoje ręce”
Tomaszów Mazowiecki

17 grudnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w 
Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się Druga Młodzieżowa Konferencja 
Przedmaturalna pod hasłem „Weź przyszłość w swoje ręce”. Celem konfe-
rencji jest zapoznanie tegorocznych maturzystów z życiem studenckim oraz 
pomoc w wyborze kierunku studiów.              Szerzej na str. 4.

Kleszczów

Nowe rządy czas zacząć
27 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbyła się 
pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy.               Szerzej na str. 9

Łódź
Teatr
Arlekin 
jak nowy
Zakończyła się moder-
nizacja teatru Arlekin. 
Łódzki teatr lalek od 
2013 roku znajdował 
się w gruntownej prze-
budowie. Projektem 
przebudowy oraz roz-
budowy tego wyjąt-
kowego dla młodych 
łodzian miejsca zaj-
mowała się Pracownia 
Architektoniczna ACF 
Anita i Cezary Furma-
nek. 

Str. 3.

Rawa 
Mazowiecka
Włamywali 
się do 
mieszkań
Policja zatrzymała 
dwóch mieszkańców 
Warszawy, którzy na te-
renie Rawy Mazowiec-
kiej włamywali się do 
mieszkań. Mężczyźni 
zostali zatrzymani pod-
czas ucieczki po nie-
udanej kradzieży. 

Str. 14.

Skierniewice
Pijany 
taksówkarz
Taksówkarz przewoził 
pasażerów mając w or-
ganizmie prawie 3 pro-
mile alkoholu.

Str. 14.
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OPTYK Alicja Krasoń

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

www.optyk-piotrkow.pl

ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51

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

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

REKLAMA
REKLAMA

Przebudowa będzie po-
dzielona na dwa etapy. Na 
początek prace ruszą na 
odcinku od POW do Sien-
kiewicza. Na pozostały 
fragment drogowcy prze-
niosą się po zakończeniu 
prac pierwszego etapu.  
Etap drugi powinien wy-
startować w lutym lub 
ewentualnie na wiosnę. De-

Piotrków Trybunalski

Wojska Polskiego w remoncie
Trwa modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku od ulicy POW do 
Toruńskiej. Rozpoczęcie inwestycji wiąże się ze zmianą organizacji ruchu.

cyzja zostanie podjęta na 
bieżąco, w zależności od wa-
runków atmosferycznych. 
Rozpoczęcie inwestycji 
wiąże się ze zmianą orga-
nizacji ruchu. Ulica Woj-
ska Polskiego zostanie za-
mknięta na odcinku od ul. 
POW do ul. Sienkiewicza. 
Możliwy będzie natomiast 
wjazd zarówno w ulicę 

Sienkiewicza, jak i ulicę 
POW. Tymi drogami popro-
wadzony zostanie również 
objazd.

Przypominamy, że za-
kres prac obejmie przebu-
dowę wodociągu wraz z 
przyłączami, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. 
Następnie drogowcy wy-
mienią krawężniki i wy-

konają nową konstrukcję 
drogi, którą pokryje asfalt. 
Modernizacja nie obejmie 
chodnika, który zostanie 
wymieniony dopiero w 
przyszłości. 

Koniec remontu plano-
wany jest na czerwiec przy-
szłego roku.

 
  

Koncepcję „Parku rowe-
rowego w dzielnicy Kowa-
lowiec” przygotowała firma 
VELO PROJEKT. Ma on 
przede wszystkim służyć 
mieszkańcom miasta w ak-
tywnym i miłym spędzaniu 
wolnego czasu. W założeniu 
włodarzy miasta z takiego 
miejsca mogłyby korzystać 
całe rodziny. W koncepcji 
tego nowoczesnego obiek-
tu znajduje się m.in. Pum-
prack Plaza, ścieżka zjazdo-
wa, miejski Snowpark, tory 
typu Pumptrack, tor Bmx, 
North Shore, tor Trialowy, 
trybuny terenowe a także 
strefa najmłodszych, boisko 
wielofunkcyjne i altana pik-
nikowa.  

Radomsko

Park rowerowy
W Radomsku już niedługo powstanie Park rowerowy. Wszystko dzięki wpisaniu miasta do Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, w której znajduje się zapis mówiący o podjęciu działań wspie-
rających ofertę rekreacyjną. 

Przygotowana kon-
cepcja pozwoli rozpocząć 
prace mające na celu upo-
rządkowanie terenu niecki 

powstałej w wyniku wy-
dobycia gliny. W związku 
z tym istnieje możliwość 
wnioskowania o środki ze-
wnętrzne w nowej perspek-

tywie unijnej. Wartość całej 
inwestycji to koszt ok. 12 
mln zł. Nawet 85% może 
zostać dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 

Ułatwienia dla przedsię-
biorców mają głównie polegać 
na zniesieniu zbędnych obo-
wiązków biurokratycznych w 
prawie gospodarczym. Mini-
sterstwo Gospodarki szacu-
je, że wprowadzenie zmian 
przyniesie przedsiębiorcom 
oszczędności w wysokości 
ok. 0,9 mld zł rocznie, głów-
nie dzięki redukcji obowiąz-
ków informacyjnych. Część 
zmian powinna zwiększyć 
konkurencyjność polskich 
portów i terminali przeładun-
kowych. Służą temu propozy-
cje tzw. pakietu portowego, 
tj. skrócenie czasu kontroli 
granicznych i koordynowa-
nie ich przez administrację 
celną, wydłużenie terminu na 
rozliczenie VAT dla upoważ-
nionych importerów AEO. 
Projekt wprowadza także 
prostą i jednoznaczną zasadę 
określania wartości pienięż-
nej nieodpłatnego i częścio-

Będą kolejne 
ułatwienia dla przedsiębiorców
Blisko 40 udogodnień w prowadzeniu własnej 
firmy zawiera projekt ustawy o ułatwieniu wyko-
nywania działalności gospodarczej. Sejm przyjął 
ustawę 7 listopada 2014 r.

wo odpłatnego świadczenia z 
tytułu wykorzystania samo-
chodu służbowego do celów 
prywatnych. Zawiera także 
ułatwienia: w obrocie olejami 
opałowymi oraz w stosowa-
niu ustawy o kredycie konsu-
menckim do umów leasingu. 
Wprowadza również zmiany 
usprawniające i ułatwiające 
firmom prowadzenie wymia-
ny transgranicznej. Poza tym 
projekt ustawy przewiduje 
wsparcie inwestycji, poprzez 
m.in. ułatwienie dostępu do: 
ubezpieczeń eksportowych 
gwarantowanych przez Skarb 
Państwa – KUKE oraz finan-
sowania inwestycji ze środ-
ków NFOŚiGW i wojewódz-
kich funduszy.

Dokument został przygo-
towany przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z 
organizacjami reprezentują-
cymi przedsiębiorców i inny-
mi resortami.

GW na podst. MG

Wydawca 
Gazety Regionalnej 
w związku z dynamicznym 

rozwojem,
poszukuje dynamicznych 

i kreatywnych osób 

do współpracy przy tworzeniu 
Gazety.

CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji Wieści:

redakcja@gazeta-wiesci.pl
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ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

Telefon: 44 731 65 01, 44 731 65 17

E-mail: bok@kompleks-solpark.pl

www: www.solpark-kleszczow.pl

Już niebawem święta, pomyśl o prezencie...

Zapraszamy codziennie:

Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 22:00

Sobota, Niedziela i Święta 9:00 – 22:00

Anna Seniuk – twór-
czyni niezapomnianej 
kreacji Magdy Karwow-
skiej z kultowego seria-
lu „Czterdziestolatek” 
– przedstawi monodram 
„Wieczór w Teatrze 
Wielkim” na podsta-
wie poematu Stani-
sława Balińskiego.  
Spektakl będzie można 
obejrzeć  już 11 grudnia o 
godzinie 18:00, na małej 
sali teatralnej MCK.

Celem cyklu „Uwolnij 
wyobraźnię” jest zainspi-
rowanie uczestników do 
eksplorowania niezwykłe-
go świata literatury. In-

Bełchatów
Anna Seniuk uwolni 
wyobraźnię w bełchatowskim MCK!
Kolejna wielka osobowość polskiego teatru i kina wystą-
pi na deskach sali teatralnej Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Bełchatowie. Będzie to niezwykła aktorka – Anna Seniuk.  
Przyjazd artystki do Bełchatowa jest związany z cyklem „Uwolnij wyobraźnię. 
Mistrzowie Aktorscy czytają Mistrzów Literatury”, podczas którego wielcy 
polscy aktorzy popularyzują literaturę wśród mieszkańców mniejszych oraz 
średniej wielkości miast.

terpretacja dzieł 
literackich przez 
Mistrzów Słowa – 
Artystów, którzy 
potrafią wydobyć 
piękno i ukryty sens 
czytanych utworów 
zapewni wyjątkowe 
emocje, a także za-
chęci do dalszej, sa-
modzielnej lektury.  
Ambasadorem pro-
jektu jest Wojciech 
Pszoniak.

Bilety w cenie 
40 zł do nabycia w 
kasie MCK PGE Gi-
ganty Mocy oraz na 
stronie: www.mck.
belchatow.pl

 Gruntowna mo-
dernizacja jest na tyle duża, 
iż jedynie zewnętrzna część 
teatru została niezmienna. 
To, co odwiedzający teatr 
lalek zobaczą po wejściu do 
wewnątrz będzie na pewno 
zdumiewać. Remont przy-
niósł cztery nowe sale wi-
dowiskowe w tym główną, 
która pomieści 200 osób. 
Ta reprezentacyjna sala 
„nowego” teatru posiada 22 
metrową wieżę sceniczną 
posiadającą najnowocze-
śniejsze technologie, które 
umożliwiają uruchomienie 
trzech zapadni scenicznych. 
Ponadto zainstalowanie tych 
technologii będzie miało 
wpływ na uruchomienie sys-
temu ruchomych kulis oraz 
automatycznych pomostów 
marionetkowych. Pomyśla-
no również o oświetleniu i 

Łódź

Teatr Arlekin jak nowy
Zakończyła się modernizacja teatru Arlekin. Łódzki teatr lalek od 2013 roku 
znajdował się w gruntownej przebudowie. Projektem przebudowy oraz rozbu-
dowy tego wyjątkowego dla młodych łodzian miejsca zajmowała się Pracow-
nia Architektoniczna ACF Anita i Cezary Furmanek. 

akustyce w przypadku któ-
rych również wykorzystano 
najnowocześniejszą techno-
logię. Atrakcją nowego miej-
sca jest Magiczne Drzewo 
będące w środku budynku, 
które zaprojektowała Maria 
Balcerek. Mimo moder-
nizacji oraz konieczności 
przeprowadzki na czas wy-
konywanej prac remonto-
wych teatr nie zrezygnował 
z prezentacji przedstawień. 
Przez cały ten czas działał w 

Białej Fabryce przy ul. Piotr-
kowskiej, w której mieści się 
Centralne Muzeum Włó-
kiennictwa. 
 Koszt remontu te-
atru Arlekin to niemal 30 
milionów złotych. Szcze-
gólnie cieszyć może fakt, iż 
oddanie zmodernizowanego 
obiektu tego teatru zbiega 
się z jubileuszem 66-lecia 
istnienia. 
 DR

REKLAMA
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specjaliści przedstawią po-
rady antystresowe, które 
pozwolą przyszłym matu-
rzystom spokojnie podejść 
do matury i wejść w doro-
słe życie. Matura w życiu 
młodego człowieka, to czas 
intensywnej nauki, dlate-
go w przerwach między 
prelekcjami do aktywności 
i rekreacji zachęcać będą 
występy grupy i pary ta-
necznej, grupa sztuk walki 
oraz występ uczniów szkoły 
muzycznej. Podczas konfe-
rencji, studenci Turystyki i 
Rekreacji finalizować będą 
akcję „Szlachetna paczka”. 
Miejmy nadzieję, że czas 
przedświąteczny, tak rado-
sny dla wielu rodzin pozwo-
li zebrać rekordową ilość 
niezbędnych rzeczy dla 
potrzebujących, co sprawi, 
iż na ich twarzach zagości 
uśmiech podczas świąt Bo-
żego Narodzenia. Organi-
zatorami i gospodarzami 
konferencji będą studenci 
trzeciego roku Turystyki i 

Rekreacji Filii Uniwersyte-
tu Łódzkiego, dla których 
jest to kolejna możliwość 
zdobycia doświadczenia w 
organizowaniu profesjonal-
nych eventów i spotkań biz-
nesowych.

Natomiast patronatem 
honorowym konferencję ob-
jęło Starostwo Powiatowe w 
Tomaszowie Mazowieckim. 
Wieści Gazeta Regionalna 
objęła patronat medialny 
nad konferencją.

Jeżeli nie wiesz co zro-
bić ze swoją przyszłością, 
weź udział w konferencji a 
organizatorzy pomogą Ci ją 
zaplanować. Organizatorzy 
zapraszają na świetne pre-
lekcje i wiele, wiele niespo-
dzianek. Zapewniają rów-
nież, że nie będzie to czas 
zmarnowany. 

Więcej informacji znaj-
duje się na profilu wyda-
rzenia na portalu facebook: 
www.facebook.com/wez-
przyszloscwswojerece

Dzięki prelekcjom i wy-
kładom, młodzi ludzie z To-
maszowa i okolic, zapozna-
ją się z systemem nauczania 
na Uniwersytecie Łódzkim, 
poznają programy studenc-
kich wyjazdów zagranicz-
nych i praktyk zawodo-
wych, a także możliwości 
uzyskania stypendiów. 
Wśród zaproszonych gości 
i prelegentów znajdą się lu-
dzie świata nauki, biznesu 
i sportu, ludzie posiadają-
cy ciekawe pasje i hobby. 
Ponadto grono doradcze ze 
stanowiska kompleksowej 
obsługi przyszłego studen-
ta podpowie, które kierun-
ki to kierunki przyszłości i 
po jakich można osiągnąć 
karierę zawodową. Stres 
przed egzaminami matu-
ralnymi to rzecz zupełnie 
naturalna, ale organizato-
rzy przekażą uczestnikom 
kilka technik jak z nim 
walczyć. W programie kon-
ferencji znalazł się również 
wykład, podczas którego 

„Weź przyszłość w swoje ręce”
Tomaszów Mazowiecki

17 grudnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w To-
maszowie Mazowieckim odbędzie się Druga Młodzieżowa Konferencja Przed-
maturalna pod hasłem „Weź przyszłość w swoje ręce”. Celem konferencji jest 
zapoznanie tegorocznych maturzystów z życiem studenckim oraz pomoc w 
wyborze kierunku studiów. 

Włodarze Budowla-
nych zdecydowali się na 
zatrudnienie Nawrockiego 
w związku z odejściem tre-
nera Adama Grabowskie-
go. Oficjalnie pierwszym 
trenerem łodzianek został 
Błażej Krzyształowicz, któ-
ry w sztabie szkoleniowym 
Grabowskiego pełnił rolę 
drugiego trenera. Nawroc-
ki na tę chwilę ma wspie-
rać pierwszego trenera w 
przygotowaniach siatkarek 
do dalszej części sezonu. 
Jednocześnie nadal będzie 
pracował jako selekcjoner 
juniorskiej reprezentacji 
siatkarzy. Jako selekcjo-
ner młodych siatkarskich 
adeptów spisuje się bardzo 
dobrze. Prowadzona przez 
niego drużyna zdobyła w 

Jacek Nawrocki 
w Budowlanych Łódź
Były trener Skry Bełchatów - Jacek Nawrocki został trenerem-koordynato-
rem siatkarek Budowlanych Łódź. 25 listopada oficjalnie poinformowano o 
zatrudnieniu w łódzkim zespole jednego z najlepszych polskich trenerów. 
Tego samego dnia szkoleniowiec poprowadził pierwszy trening z drużyną. 
Nawrocki ma pomagać w szkoleniu dotychczasowemu drugiemu trenerowi 
Błażejowi Krzyształowiczowi.

tym roku srebrny medal Mi-
strzostw Europy. W przy-
szłym roku powalczy w Mi-
strzostwach Świata.  Bardzo 
prawdopodobne jest, iż w 
przyszłym roku 49-letni 
trener całkowicie przejmie 
obowiązki pierwszego tre-
nera Budowlanych. Sami 
włodarze łódzkiej drużyny 
nie kryją zadowolenia, że 
tak uznany szkoleniowiec 
podjął się pracy z siatkar-
kami z Łodzi. Kiedy tylko 
pojawiła się okazja spro-
wadzenia do klubu trenera 
z sukcesami, postanowili 
przekonać go do pracy w 
Łodzi. W związku z przyj-
ściem do klubu Nawrockie-
go, działacze liczą na znacz-
ną poprawę gry oraz wyższe 
miejsce w tabeli. 

Jacek Nawrocki wcześ- 
niej przez wiele lat pracował 
z siatkarzami Skry Bełcha-
tów. Pełnił funkcję drugie-
go trenera, później pierw-
szego szkoleniowca. Polski 
Związek Piłki Siatkowej w 
2011 roku poważnie sondo-
wał również zatrudnienie 
Jacka Nawrockiego na sta-
nowisku selekcjonera kadry 
seniorów. Wówczas szkole-
niowiec pracował w Skrze 
Bełchatów i nie było moż-
liwości pogodzenia dwóch 
funkcji jednocześnie. Osta-
tecznie Nawrocki nadal 
pracował z bełchatowiana-
mi a selekcjonerem został 
Włoch Andrea Anastasi. 

Damian Rybusiewicz

Hot spot to otwarty 
punkt dostępu, umożliwia-
jący połączenie z Interne-
tem, najczęściej za pomocą 
sieci bezprzewodowej opar-
tej na standardzie Wi-Fi. 
W Kleszczowie można już 
korzystać z bezpłatnego do-
stępu do Internetu poprzez 
hot spoty umieszczone w 
następujących miejscach: 

· Kleszczów, plac przed 
Urzędem Gminy przy ulicy 
Głównej 47,

· Kleszczów, park przy 
ulicy Osiedlowej,

· Kleszczów, teren przy 
SOLPARKU,

· Łękińsko, park rekre-
acyjny przy ul. Północnej,

· Łuszczanowice, park 
rekreacyjny przy przed-
szkolu.

„Gminny Internet” ob-
sługiwany w tych miejscach 

Kleszczów

Hot spoty 
w Kleszczowie
Dobra wiadomość dla mieszkańców Kleszczowa. W Kleszczowie można już 
korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, dzięki pojawieniu się hot spo-
tów.

za pomocą sieci bezprzewo-
dowej, umożliwia korzysta-
nie z Internetu osobom wy-
posażonym w odpowiednie 
urządzenia mobilne (lap-
topy, notebooki, telefony 
komórkowe, smartfony, 
tablety i inne), które znaj-
dują się w zasięgu tej sieci. 
Usługa ma zapewniać jed-
noczesną pracę minimum 

20 użytkowników w każdej 
z lokalizacji, zapewniając 
prędkość wysyłania/odbie-
rania danych nie mniejszą 
niż 100 kbit/s.

Usługa „Gminny Inter-
net”, uruchomiona została 
przez Agencję Rozwoju Re-
gionalnego „Arreks” SA na 
zlecenie Urzędu Gminy w 
Kleszczowie.
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Jak pokazują badania, dziś 
wiele osób zainteresowanych 
jest studiami, po ukończeniu 
których miałyby zwielokrot-
nione szanse na rynku pracy. 
Wiele młodych osób docho-
dzi do wniosku, że ukończo-
ny jeden kierunek, a właści-
wie jego specjalizacja, to zbyt 
mało, by we współczesnych, 
konkurencyjnych kryteriach 
uzyskać przewagę na rynku 
pracy. 
Posiadająca trzy wydziały 
(Architektury; Filmu i Foto-
grafii; Wzornictwa) Wyższa 
Szkoła Sztuki i Projektowania 
w Łodzi od kilku lat umożli-
wia studiowanie 2 kierunków 
równocześnie oraz uzyskanie 
2 dyplomów ukończenia stu-
diów wyższych. Dwukierun-
kowe studia równoległe w 
WSSiP w Łodzi w roku akad. 
2013/2014 ukończyło 20 stu-
dentów z kierunku studiów 
architektura i urbanistyka 
oraz z kierunku architektura 
wnętrz uzyskując odpowied-
nio dyplomy: inżyniera ar-
chitekta oraz mgr. architektu-
ry wnętrz. Studenci uzyskali 
ponadto możliwość uzyska-
nia uprawnień budowlanych 
z obszaru architektury, bu-
downictwa, urbanistyki i 
wnętrz, przynależność do 
Izby Architektów jak również 
skrócenie praktyk zawodo-

Łódź
Większe szanse dla studentów WSSiP
O tym, że samo ukończenie studiów nie jest gwarantem sukcesu wiedzą już 
prawie wszyscy. Wielu przekonanych jest też o tym, że wybór studiów i spo-
sób ich realizacji zwiększa szanse na rynku pracy. Czy w związku z tym nad-
szedł czas na podwójne studia równoległe?

wych z wliczeniem do nich 
praktyk studenckich, nie-
zbędnych do uzyskania ww. 
uprawnień. Zainteresowa-
nie studiowaniem w uczel-
ni z każdym rokiem, mimo 
zmniejszającej się w Polsce 
liczby studentów, rośnie. 
Satysfakcja z ukończonych 
studiów dwukierunkowych 
równoległych zarówno ab-
solwentów jak i uczelni, spo-
wodowała rozszerzenie tego 
typu kształcenia na pozostałe 
kierunki studiów. Od roku 
akademickiego 2014/2015 
proponowane są następują-
ce studia dwukierunkowe: 

1. architektura i urbanistyka 
+ architektura wnętrz, 
2. formy przemysłowe + 
grafika projektowa (komuni-
kacja wizualna) 
3. fotografia + grafika 
projektowa (komunikacja 

wizualna) 
4. projektowanie ubioru + 
fotografia, 
5. każdy kierunek prowadzo-
ny przez uczelnię + biżuteria 
i sztuka przedmiotu. 

Rozmyślnie przygotowana 
przez uczelnię oferta kształ-
cenia, poza satysfakcją ab-
solwentów dot. ukończenia 
studiów dwukierunkowych 
równoległych, zapewnia re-
alną przewagę na rynku pra-
cy, dając wymierne efekty w 
pracy zawodowej. Może dla-
tego WSSiP może pochwalić 
się tak dużą grupą młodych 
ludzi, odnoszących sukcesy 
na całym świecie? 
                                                                                                           
adres uczelni: Łódź, ul. 
Targowa 65
adres strony: 
www.wssip.edu.pl

W dniach 30.10 – 02 listo-
pada 2014 roku odbyły się 
66 Międzynarodowe Targi 
„Pomysły, Wynalazki, Nowe 
Produkty iENA 2014” w No-
rymberdze. Na stoisku pol-
skim zorganizowanym przez 
Agencję Promocyjną Inven-
tor sp. z o.o., która jest Ofi-
cjalnym Przedstawicielem 
Wystawy na Polskę zapre-
zentowanych zostało 27 wy-
nalazków i innowacyjnych 
technologii, opracowanych 
w instytutach badawczych, 
na wyższych uczelniach, w 
innowacyjnych przedsię-

Joanna Jurek 
nagrodzona w Norymberdze
Polskie wynalazki zostały nagrodzone medalami i nagrodami specjalnymi na 
wystawie iENA w Norymberdze. Wśród nagrodzonych znalazła się też Joanna 
Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego.

Piotrków Trybunalski

biorstwach oraz przez in-
dywidualnych wynalazców. 
Osiągnięcia polskiej ekspo-
zycji to 4 złote, 7 srebrnych 
medali oraz nagrody spe-
cjalne. Dużym zaintereso-
waniem w polskim stoisku 
cieszył się wynalazek osiem-
nastoletniej Joanny Jurek 
z Liceum Bolesława Chro-
brego w Piotrkowie Trybu-
nalskim pt. „Wielokompo-
nentowe nanosystemy dla 
dostarczania leków przeciw-
nowotworowych” opraco-
wany wspólnie z zespołem z 
Uniwersytetu Warszawskie-

go w składzie Ewelina Za-
bost, Wioletta Chmielowiec, 
Tomasz Kowalczyk, Paweł 
Nakielski, Piotr Przanow-
ski. Rozwiązanie otrzyma-
ło srebrny medal wystawy, 
oraz nagrodę specjalną „Ri-
sing star” organizacji Tajwan 
Prominent Inventor League 
dla najbardziej obiecującego 
wynalazku młodego poko-
lenia. Młoda piotrkowianka 
odkryła sposób dostarczania 
leku przeciwnowotworowe-
go bezpośrednio do komó-
rek rakowych bez uszkadza-
nia innych narządów. 

Krótko mówiąc, tzw. 
ustawa transgraniczna 
(ustawa z dnia 10 paź-
dziernika 2014 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych 
innych ustaw) zapewnia 

Ustawa transgraniczna wchodzi w życie
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu za granicą.

polskim pacjentom prawo 
do zwrotu kosztów lecze-
nia za granicą. Prawo to 
będzie przysługiwało za 
świadczenia, na które było 
wydane skierowanie leka-
rza ubezpieczenia zdrowot-
nego. Narodowy Fundusz 
Zdrowia będzie finansował 

świadczenia, które przysłu-
gują pacjentom w Polsce (są 
w tzw. koszyku świadczeń 
gwarantowanych). Według 
ustawy podstawę zwrotu 
stanowi rachunek wysta-
wiony przez zagraniczny 
podmiot, który udzielił 
świadczenia. Zwrot obej-
muje także koszty leków 
kupionych w innym kraju 
UE na podstawie polskiej 
recepty, jak  również leków 
nabytych w polskiej aptece 
na podstawie recepty leka-
rza z innych państw Unii. 

Ustawa wejdzie w ży-
cie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Ustaw RP, czyli 
15 listopada 2014 r. 

GW

REKLAMA

     

 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA

     BUDOWLANE

 CHEMIA BUDOWLANA 
(styropiany, siatki, 

 KRUSZYWA DEKORACYJNE

 RURY PCV

 EKOGROSZEK

 ODWODNIENIA  KANALIZACYJNE

tel.

725-516-005 
695-347-224

Bełchatów 
ul. Piłsudskiego 94

NOWY ASORTYMENT!  PROMOCYJNE CENY!

kleje, zaprawy)

(cegły, bloczki, pustaki)
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Z ulgi będą mogły sko-
rzystać wszystkie rodziny, 
w których przynajmniej 
jedno z rodziców płaci po-
datek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT). Aby ulga 
nie stała się zniechęcającą 
do pracy i uzależniającą za-
pomogą, zwrot nie będzie 
mógł przekroczyć łącznej 
kwoty zapłaconych przez 
podatnika składek na ubez-
pieczenie społeczne i zdro-
wotne. Warunkiem zwrotu 
jest zatem opodatkowana i 
oskładkowana praca przy-
najmniej jednego z rodzi-
ców. Ma to stymulować 
wsparcie tych rodzin, w 

Wyższe ulgi na dzieci
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 listopada 2014 r. ustawę zmieniającą zasady przyznawa-
nia ulg podatkowych na dzieci. 

których praca, a nie zasiłek, 
jest sposobem utrzymania.

Nastąpi też podwyższe-
nie ulgi na trzecie i każde 
kolejne dziecko o 20 proc. 
To kontynuacja zmian z 
2013 r., kiedy podwyższono 
ulgę na trzecie dziecko o 50 
proc., a na czwarte i każde 
kolejne o 100 proc. Stąd już 
w 2015 r. kwoty odliczenia 
będą wynosić na pierwsze i 
drugie dziecko – 1.112,04 zł, 
na trzecie – 2.000,04 zł, a na 
każde kolejne 2.700 zł. Ulgi 
na dzieci mają przyczynić 
się również do  poprawy 
sytuacji demograficznej 
Polski, gdzie współczynnik 

dzietności wynosi ok. 1,3 i 
jest znacznie poniżej warto-
ści zapewniającej zastępo-
walność pokoleń (ok. 2,1), 
której nie gwarantuje model 

W

2+2, czyli posiadanie przez 
rodzinę dwójki dzieci. 

MAT na podst. MF

Szef Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji 
Andrzej Halicki oraz prezes 
zarządu Telewizji Polskiej 
S.A. Juliusz Braun podpisa-
li dwuletnią umowę, dzięki 
której wprowadzony zo-
stanie Regionalny System 
Ostrzegania. „Wojewoda 
ostrzega: porywisty wiatr” 
– np. taki komunikat już 
wkrótce może pojawić się 
na ekranie naszych telewi-
zorów. A to dzięki wpro-
wadzeniu Regionalnego 
Systemu Ostrzegania, czyli 
usłudze ostrzegania przed 
zagrożeniami. Komuni-
katy rozpowszechniane w 
ramach RSO obejmują na-
stępujące kategorie tema-
tyczne: ogólne, meteorolo-
giczne, hydrologiczne, stany 
wód. Ponadto, w części „dla 
kierowców” RSO zawierać 
może informacje drogowe. 
Komunikaty będzie można 
też znaleźć na stronie inter-
netowej wojewody – to stąd 
automatycznie będą one 
przekazywane przez na-
dajniki Telewizji Polskiej. 
Za pomocą systemu każda 
osoba posiadająca telefon 
komórkowy lub oglądająca 
telewizję publiczną zosta-
nie powiadomiona o poten-

Regionalny 
System Ostrzegania
Po pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania 
przeprowadzanym we wszystkich województwach 
nastąpi rozszerzenie RSO na wszystkie programy 
multipleksu trzeciego. Dzięki niemu na ekranach 
naszych telewizorów wojewoda będzie mógł nas 
szybko ostrzec przed zagrożeniami.

cjalnych zagrożeniach i klę-
skach żywiołowych.

Umowa umożliwi kon-
tynuację i rozwój projektu 
poprzez rozszerzenie RSO 
na wszystkie programy mul-
tipleksu trzeciego (MUX-3), 
a także sukcesywne uzu-
pełnianie systemu o nowe 
poradniki postępowania w 
sytuacjach kryzysowych. 
Oznacza to, że 1 stycznia 
2015 r. Regionalny System 
Ostrzegania będzie w pełni 
wykorzystywany w TVP 
Regionalnej i w aplikacji 
mobilnej. 1 lipca 2015 r. 
RSO obejmie cały MUX-3 
czyli wszystkie kanały TVP 
nadawane w naziemnej Te-
lewizji Cyfrowej i powiada-
mianie SMS (dla osób które 
wyrażą chęć otrzymywania 
takich komunikatów po-
przez zgłoszenie swojego 
numeru telefonu do bazy 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowe-
go). 

Umowa wejdzie w życie 
1 stycznia 2015 roku. Obec-
nie w TVP Regionalnej i w 
aplikacji mobilnej działa sy-
gnał testowy RSO. 

Opr. WIT na podst. 
MAC

W Polsce zachorowania 
na grypę odnotowuje się w 
okresie od października do 
kwietnia następnego roku, 
przy czym szczyt zacho-
rowań przypada między 
styczniem a marcem. Gry-
py nie można lekceważyć, 
ponieważ dla niektórych 
osób z przewlekłymi cho-
robami – np. z choroba-
mi serca, płuc, cukrzycą 

Sezon na grypę
Jesienno-zimowa aura niestety sprzyja wzrostowi zachorowań na grypę. Nie powinniśmy jej bagatelizo-
wać. Powikłania pogrypowe mogą być naprawdę bardzo poważne.

może ona stanowić poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia bez względu 
na wiek – zwłaszcza dla 
osób z grupy podwyż-
szonego ryzyka. Objawy 
grypy są bardzo nasilone. 
Rano bolą mięśnie i sta-
wy a po kilku godzinach 
ma się już wysoką gorącz-
kę. Tym objawom grypy 
często towarzyszy suchy, 

męczący kaszel. Grypa 
to ostra choroba zakaźna 
wywoływana przez wirus 
grypy, który atakuje dro-
gi oddechowe. Grypą mo-
żemy się zarazić poprzez 
kontakt bezpośredni lub 
drogą kropelkową. Dlate-
go bardzo ważne jest za-
chowanie odpowiedniej 
higieny. Przede wszystkim 
bardzo często powinniśmy 

myć ręce, a zwłaszcza gdy 
spędzamy dużo czasu w 
miejscach, gdzie przeby-
wa dużo osób, jak sklepy, 
środki transportu publicz-
nego, itp.

Poza wirusem grypy 
istnieje wiele innych wi-
rusów, które powodują 
objawy podobne do gry-
py. W związku z tym, aby 
stwierdzić lub wykluczyć 

chorobę, najlepiej wyko-
nać badania laboratoryjne 
w  stacji sanitarno-epi-
demiologicznej lub tzw. 
szybki test przyłóżkowy, 
który można wykonać w 
trakcie wizyty w gabinecie 
lekarskim. 

Grypy nie powinniśmy 
bagatelizować, powinni-
śmy ją wyleżeć. Niedole-
czona grypa daje powi-
kłania, dlatego najlepiej 
zostać w domu przynaj-
mniej przez tydzień.
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Wydarzenia

Wszyscy ci, którzy od-
wiedzili halę Expo w Łodzi 
przy ulicy Politechniki nie 
mogli żałować. Atrakcji dla 
przyszłych małżonków było 
aż nadto. Przy stanowiskach 
z eleganckimi sukniami 
ślubnymi oraz najnowo-
cześniejszymi trendami dla 
mężczyzn, swoją doradczą 
pomocą służyli właściciele 
oraz przedstawiciele firm. 
Przyszli nowożeńcy mieli 
okazję dowiedzieć się jaka 
moda panuje w obecnym 
czasie oraz w najbliższych 
miesiącach. Dla par, które 
nie podjęły jeszcze decyzji 
odnośnie odpowiedniego 
miejsca na przyjęcie wesel-
ne targi były okazją do za-

Łódź

Targi ślubne
Przedostatni weekend listopada był wyjątkową okazją dla osób, które planują 
w najbliższym czasie ślub. W hali Expo w Łodzi odbyły się Targi Ślubne, na 
których wystawili się przedstawiciele firm oferujących szeroką gamę usług 
związanych ze ślubem oraz przyjęciem weselnym. 

czerpnięcia wiedzy odnośnie 
wolnych miejsc w eksklu-
zywnych salach weselnych. 
Można było także skorzystać 
z porady firm gastronomicz-
nych a także firm pomagają-
cych w dekoracji kościołów 
i sal weselnych. Podczas 
wystawy nie zabrakło przed-
stawicieli muzycznej oprawy 
przyjęcia weselnego. Swoją 
ofertę przedstawili także fo-
tografowie, kamerzyści oraz 
przedstawiciele akademii 
i szkół tańca. W budynku 
znalazło się również miejsce 
dla pojazdów, które mogą 
towarzyszyć młodej parze. 
Do wyboru były zabytkowe 
samochody i nowoczesne 
limuzyny a także powozy. 

Jeżeli narzeczeni nie wybra-
li jeszcze obrączek ślubnych 
oraz zaproszeń na przyjęcie 
weselne to weekendowe targi 
były do tego świetną okazją. 

Tradycja Targów Ślub-
nych w Łodzi trwa już 11 lat. 
Co roku halę Expo odwiedza 
ogromna liczba osób. W la-
tach poprzednich osoby za-
interesowane branżą ślubną 
przychodziły do starej hali 
Expo przy ulicy Stefanow-
skiego. Przeniesienie tej im-
prezy do nowej – wyjątko-
wej dla Łodzian – hali, nie 
zmieniło wiele w postrzega-
niu tego wydarzenia przez 
łodzian. 

Damian Rybusiewicz

W trzeciej już edycji 
projektu „Mia100 kamie-
nic dla studentów” wzięło 
udział niemal stu absol-
wentów łódzkich uczelni. 
Mieszkania otrzymały naj-
zdolniejsze osoby, które 
mogą pochwalić się wybit-
nymi wynikami podczas 
toku studiów. Klucze do 
mieszkań wręczyła Prezy-
dent Łodzi Hanna Zdanow-
ska. 

Przekazane przez łódz-

Łódź

Młodzi dostali 
klucze do mieszkań
Piętnastu absolwentów łódzkich uczelni dostało od miasta klucze do miesz-
kań. Oficjalne przekazanie lokali miało miejsce 25 listopada. 

ki magistrat mieszkania 
to kawalerki. Mieszczą się 
przy ulicach Radwańskiej 
i Gdańskiej. Dużą zaletą 
dla nowych lokatorów są 
czynsze jakie będą płacić. 
Kwota za ich wynajęcia nie 
przekroczy 10 zł za 1 m2. 

Podczas wszystkich do-
tychczasowych edycji tego 
projektu przekazano 46 
mieszkań. Projekt został 
przygotowany z myślą o 
najzdolniejszych i najwy-

bitniejszych studentach. 
Na tym jednak nie koniec. 
Urząd Miasta Łodzi ma w 
planach przekazanie kolej-
nych mieszkań w łódzkich 
kamienicach w ramach re-
witalizacji. Zabieg ten ma 
na celu dawanie szans mło-
dym ludziom. Dzięki temu 
swoje plany prywatne jak 
i zawodowe mają wiązać z 
Łodzią. 

DR

„Na Rodzinę Można 
Liczyć” to ogólnopolski 
program stypendialny pro-
wadzony przez IKEA oraz 
Fundację Świętego Miko-
łaja. Jego celem jest rozwój 
kapitału intelektualnego 
młodych ludzi oraz wyrów-
nywanie szans edukacyj-
nych dzieci w całej Polsce. 
W ramach programu IKEA 
stworzyła specjalny Fun-
dusz Stypendialny, na który 
w tym roku przekazanych 
zostało aż 220 000 zł. Taki 

„Na Rodzinę Można Liczyć”
14 uczniów z woj. łódzkiego otrzymało stypendia w ramach akcji „Na Rodzinę 
Można Liczyć”.

wynik był możliwy także 
za sprawą zaangażowania 
łódzkich Klubowiczów 
IKEA Family. 

Program stypendialny 
„Na Rodzinę Można Li-
czyć” realizowany jest od 
2012 roku. Od początku 
nakierowany jest na wspie-
ranie zdolnej młodzieży z 
całej Polski, która często nie 
ma wystarczających środ-
ków na realizację swoich 
marzeń oraz planów. 

W ramach akcji „Na Ro-
dzinę Można Liczyć” do tej 
pory udało się zebrać 797 

679 złotych, które pozwo-
liły na ufundowanie sty-
pendiów dla 399 uczniów 
z całej Polski. W tym roku 
stypendia zostały przyzna-
ne młodzieży zaangażo-
wanej społecznie, biorącej 
udział w projektach cha-
rytatywnych, obywatel-
skich, proekologicznych 
czy kulturalnych. Wsparcie 
otrzymało 110 uczniów z 47 
szkół, w tym 14 uczniów z 
województwa łódzkiego. 

WIT na podst. materia-
łów z IKEA Łódź

Nowe przepisy wprowadzają 
usprawnienia postępowań 
związanych z dokonywa-
niem zmian w aktach stanu 
cywilnego. Obywatel bę-
dzie mógł złożyć wniosek i 
otrzymać odpis dokumentu 
w dowolnym urzędzie sta-
nu cywilnego. Ponadto, jeśli 
obywatel zgłosi zapotrzebo-
wanie na odpis aktu w po-
staci elektronicznej, to kie-
rownik USC prześle mu tą 

Ułatwienia dla osób 
biorących ślub
Od 2015 r.  urzędy stanu cywilnego będą prowadziły elektroniczną rejestrację 
stanu cywilnego. Oznacza to m.in. załatwienie spraw w dowolnym urzędzie 
stanu cywilnego.

drogą potrzebny dokument, 
bez konieczności wizyty za-
interesowanego w urzędzie. 
Wśród planowanych zmian 
zawarta jest również libe-
ralizacja zasad zawierania 
małżeństw poza urzędem 
stanu cywilnego. Obecnie 
małżeństwo można zawrzeć 
w innym miejscu jedynie w 
szczególnych przypadkach 
(np. gdy jedno z przyszłych 
małżonków przebywa w 

szpitalu lub w zakładzie kar-
nym). Dostęp kierowników 
USC do elektronicznego 
rejestru obywateli zwolni z 
obowiązku przedkładania 
w urzędach odpisów doku-
mentów, co z kolei oznacza 
brak konieczności opłat za 
ich wydawanie.
Sejm uchwalił ustawę Prawo 
o aktach stanu cywilnego 10 
października br.

MAT na podst. MSW
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Jadwiga Meyer-Galiasz – 
urodzona 4 kwietnia 1913 r. 
w Brzuchowicach koło Lwo-
wa, wcześnie straciła rodzi-
ców. Jej wychowaniem zajął 
się stryj Mieczysław Meyer 
i jego żona, mieszkający w 
Piotrkowie Trybunalskim. 
Korzenie Pani Jadwigi sięga-
ją Wiednia – jej dziadek był 
wiedeńczykiem. Po śmierci 
dziadka, który ją wychowy-
wał mała Jadzia zamieszkała 
w Piotrkowie Tryb. u stryjo-
stwa. Po ukończeniu gimna-
zjum w 1928 r. rozpoczęła 
naukę w szkole przemysło-
wej. Zdała maturę i wyje-
chała w poszukiwaniu pracy 
do Katowic. „W 1934 r. wy-
jeżdżam do Katowic. Praca 
w spółce Galicja, później w 
Eksporcie Żelaza zaczęła fi-
nansowo mnie zadowalać. 
Zaczęłam spełniać swoje 
marzenia – podróże: Dania, 
Norwegia. Boże jaka byłam 
szczęśliwa”. W sierpniu 1939 
r. płynie statkiem „Piłsud-
ski” do Norwegii. Piękna po-
goda, wspaniali ludzie, ale... 
„Mam dziwne przeczucia. 
Czemu załoga zmieniła ko-
lor mundurów z granatu na 
czarny? Nagle szalupa prze-
wraca się na morzu. Załoga 
wpadła do lodowatej wody, a 
razem z nią nasza narodowa 
flaga. Nad horyzontem zbie-
rały się ciemne chmury”. W 
porcie w Gdyni proponują 
Pani Jadwidze ucieczkę do 
Ameryki. Odpowiedziała: 
„Tylko szczury uciekają z 
okrętu, który ma zatonąć. 
Ja Polski nie opuszczę w jej 

Pamięć jest nieśmiertelna

Wspomnienie o Jadwidze Meyer-Galiasz
Listopad jest miesiącem nostalgii i zadumy. Z każdym rokiem odchodzi na wieczną wartę coraz więcej strażników historii, którzy po śmierci tą historią sami 
się stają. W tym roku przypada 7. rocznica śmierci Jadwigi Meyer-Galiasz, łączniczki Armii Krajowej. Kobiety, która całe swoje życie poświęciła Ojczyźnie i 
innym.

najgorszych chwilach”. De-
cyzja podjęta, a jakie będą 
jej konsekwencje? Pani Ja-
dwiga wraca do Katowic. 
Zaczęło się to, co wszyscy 
od dawna już przeczuwali. 
W mieście panuje niepokój. 
„W biurze gorączkowe pako-
wanie. Jedziemy na Wschód. 
Kto chce zostać dostanie 
3-miesięczną odprawę. Ja 
postanowiłam zostać”. 31 
sierpnia 1939 r. zgłosiła się 
do Przysposobienia Woj-
skowego Kobiet. Pierwsze 
zadanie: „Dostałam rozkaz 
zajęcia się uchodźcami i 
znalezienia im lokum. Za-
jęłam opustoszały budynek 
szkoły im. M. Konopnickiej 
w Katowicach. To były bar-
dzo pracowite i wyczerpują-
ce dni. Uchodźcy klękali i ze 
łzami w oczach prosili Boga 
o pomoc”. Kolejny rozkaz 
- ewakuacja Katowic. „Pod-
stawionym pociągiem mie-
liśmy jechać do Kielc. Wy-
dawało mi się, że ta podróż 
trwała wieki. Przez cały czas, 
aż do miejscowości Tunel na 
kielecczyźnie, pociąg ostrze-
liwany był przez niemieckie 
samoloty, które schodziły 
tak nisko, że można było 
zobaczyć twarze pilotów. Na 
tym nie skończył się jednak 
koszmar. Dywersanci wy-
ciągali z pociągu ludzi mają-
cych biało-czerwone opaski 
i rozstrzeliwali ich. Tak do-
tarliśmy do Tunelu. Naszym 
oczom ukazał się przerażają-
cy obraz. Mnóstwo zabitych 
ludzi i padłych zwierząt. I 
tutaj właśnie skończyła się 

nasza podróż, do Kielc nie 
dojechaliśmy”. Po powrocie 
do Katowic Pani Jadwiga 
dowiedziała się, że Niem-
cy wydali na nią wyrok 
śmierci. Postanowiła więc 
wrócić do Piotrkowa Tryb., 
gdzie byli jej najbliżsi - Zo-
fia i Mieczysław Meyero-
wie, którzy w czasie wojny 
prowadzili tajne komplety. 
„Stryjostwo wszelkie ruchy 
niepodległościowe uważało 
za bardzo niebezpieczne dla 
społeczeństwa. My młodzi 
myśleliśmy o walce o wol-
ność. Powstały pierwsze 

piątki. Ja przyjęłam pseu-
donim „Zero”. Cóż znaczy 
piekło wobec tego, że każdy 
następny dzień był coraz 
okrutniejszy i pełen grozy. 
Pewnego dnia słyszę dzwo-
nek do drzwi. Otwieram, a 
tam Gestapo. Rewizja. Peł-
na opanowania i pewności 
siebie, niemal z bezczelną 
miną zaczęłam otwierać 
szafy, komodę, wreszczcie 
doszłam do biurka, nie ma-
jąc pojęcia, co się w nim 
znajduje. Pootwierałam 
wszystkie szuflady. Ciągle 
mówiłam: Bitte! Bitte! Ge-

Bełchatów

Wystawa górnicza
Z okazji zbliżającego się Dnia Górnika giganty zapraszają do obejrzenia 
nowej wystawy czasowej pt. „Tradycja przyszła spod ziemi - zwyczaje 
górnicze w działalności KWB Bełchatów.”
 

W tegoroczne 
obchody Barbórki 
wpisuje się rów-
nież Ekspozycja 
PGE Giganty Mocy, 
która przygotowa-
ła na tę okoliczność 
specjalną wystawę. 
Wszyscy, którzy w 

REKLAMA

stapowcy zaskoczeni moim 
zachowaniem przestali oglą-
dać biurko. Przeszli na kory-
tarz, gdzie stał kosz z brud-
ną bielizną, szybko zaczęłam 
wyrzucać te brudy. Niemcy 
z obrzydzeniem machnę-
li ręką i wyszli. Dopiero po 
ich odejściu, dowiedziałam 
się, że w szufladach była 
amunicja. W naszym domu 
poza tajnym nauczaniem, 
mieścił się magazyn broni, 
odbywały się szkolenia przy-
szłych podoficerów i pod-
chorążych AK”.  Pani Jadwi-
ga zajmowała się również 
wysiedlanymi powstańcami 
warszawskimi. Całe noce 
spędzała na piotrkowskim 
dworcu, odwracając uwagę 
Niemców, żeby można było 
wykraść powstańców. W 
1945 r. uratowała rannego 
„Grypsa” (Mariana Kazi-
mierskiego), którego zabra-
ła ze szpitala Trójcy Świętej 
w Piotrkowie, bo UB było 
już na jego tropie. Po roz-
wiązaniu AK, Pani Jadwiga 
podjęła ponowną decyzję 
o zejściu do konspiracji. Po 
licznych aresztowaniach 
wśród swoich znajomych 
przez UB, postanowiła sama 
się tam zgłosić. „Powiedzia-
łam, że jestem jedną z tej 
aresztowanej grupy. Kazali 
czekać. Sprawdzili na liście... 
i kazali mi odejść. Mojego 
nazwiska na przechwyconej 
przez UB liście nie było”. 

Po wojnie uczestniczyła w 
budowie cmentarza wojsko-
wego. Następnie wyjechała 
do Katowic, gdzie poznała 
swego przyszłego męża – 
Tadeusza Galiasza, żołnierza 
AK - Hubalczyka. Do Piotr-
kowa Tryb. wróciła w 1973 
r., gdzie spędziła resztę swo-
jego życia, które poświęciła 
niesieniu pomocy dzieciom 
z biednych rodzin oraz bez-
domnym zwierzętom. Sama 
nie miała dzieci, ale razem z 
mężem otoczyli opieką kil-
koro dzieci, które pokochali 
i wykształcili. Pani Jadwiga 
była założycielką schroniska 
dla zwierząt oraz przewod-
niczącą Towarzystwa Przy-
jaciół Zwierząt w Piotrko-
wie Tryb. Jej mieszkanie w 
kamienicy przy Al. 3 Maja 
było niemalże schroniskiem 
dla kilku psiaków. Do końca 
swoich dni interesowała się 
wydarzeniami w Polsce i na 
świecie i bardzo przeżywała 
to, co dzieje się w jej uko-
chanej Ojczyźnie – Polsce. 
Była często w swych sądach 
krytyczna, lecz ta krytyka 
wynikała z dużej wiedzy, 
oczytania i doświadcze-
nia życiowego. Była osobą 
niezwykłą, o twardym krę-
gosłupie moralnym. Pomi-
mo sędziwego wieku, była 
młoda duchem. Zmarła 
24.10.2007 r. w wieku 94 lat.

Justyna Pająk

dniach 28.11.- 31.12. od-
wiedzą giganty, będą mo-
gli w ramach zwiedzania 
ekspozycji zapoznać się 
z tradycjami górniczymi, 
wyglądem mundurów, zna-
czeniem dystynkcji górni-
czych, czy górniczą gwarą.  
 Dla najmłodszych 

REKLAMA
IRYDOLOG

WALENTYN ZUBAR

Diagnoza z tęczówki oka oraz 
indywidualnie dobrane 

mieszanki ziołowe

tel. 54 2871563; 506 694 689

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

przygotowano również spe-
cjalne warsztaty pt.: „Wol-
tuś górnikiem - skąd się 
wzięły pióra na górniczym 
czaku?”. Warsztaty prze-
znaczone są dla klas 0-III 
szkoły podstawowej i moż-
na je już rezerwować pod 
numerem tel. 44/6351922. 
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Odbędzie się 
otwarcie wysta-
wy fotograficz-
nej, powstałej 
w ramach pro-
jektu „Wariacje 
na temat …” 
rea l i zowanego 
we współpracy 
Stowarzyszenia 
EIKON z Łodzi z 
zelowską Biblio-
teką.  Ekspozycja 
jest fotorelacją z 
przebiegu akcji 
happeningowych 
przeprowadzo -
nych na terenie 

Zelów

5 grudnia o godzinie 16.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Adama 
Mickiewicza w Zelowie, będzie miało miejsce wydarzenie szczególne. 

„Wariacje na temat …”

Zelowa.  Sta-
nowi ciekawy 
materiał  poglą-
dowy dotyczący 
idei społecznego 
zaangażowania 
w przestrzeń 
publiczną. Nie 
tylko material-
ną, ale również 
mentalną.

Dof inanso -
wano ze środ-
ków Ministra 
Kultury i Dzie-
dzictwa Narodo-
wego. 

Była to inauguracyjna 
sesja, w związku z tym 
radni, jak i wójt złożyli ślu-
bowanie. Nie jest zapewne 
zaskoczeniem fakt, że na 
kolejną kadencję Wójta 
Gminy Kleszczów został 
wybrany Sławomir Choj-
nowski z Komitetu Razem 
dla Gminy Kleszczów. Do 
Rady, komitet ten wpro-
wadził prawie wszystkich 
swoich radnych.

Wójt Gminy Kleszczów 
zapowiedział ścisłą współ-
pracę z Radą oraz realiza-
cję wyborczych obietnic. 
- Jedną z najważniejszych 
kwestii w tej kadencji jest 
stworzenie nowej Stra-
tegii Rozwoju Gminy 
Kleszczów, uwzględniając 
zmiany, które będą wkrót-
ce zachodziły na naszych 
oczach. Oprócz przemysłu 
mamy okazję, aby stwo-

Kleszczów

Nowe rządy czas zacząć
27 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbyła się pierw-
sza sesja nowo wybranej Rady Gminy.

rzyć odpowiednie warunki 
dla rozwoju turystyki i re-
kreacji. I musimy tę szansę 
wykorzystać jak najlepiej, 
stąd też moje starania, 
żeby w tworzeniu strate-
gii rozwoju naszej gminy 
oprzeć się na doświadcze-
niu naukowców oraz eks-
pertów – powiedział Sła-
womir Chojnowski.

Również tego dnia 
Rada Gminy Kleszczów 
wybrała w głosowaniu 
tajnym przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego 
Rady. Na stanowisko prze-
wodniczącego była tylko 
jedna kandydatura. Sto-
sunkiem głosów 13 za, 2 
nieważne, przy 15 radnych 
biorących udział w głoso-
waniu, Radą w latach 2014 
– 2018 kierować będzie 
Sławomir Śluga.

- Jest to dla mnie 

ogromny zaszczyt. Jest 
to mój debiut, ale mam 
nadzieję, że będę godnie 
pełnić tę funkcję i godnie 
reprezentować radnych. 
Chciałbym organizowac 
tak pracę Rady Gminy, 
aby przebiegała ona w at-
mosferze szacunku i dia-
logu. W tej kadencji moim 
priorytetem jak i pozosta-
łych radnych ze Stowarzy-
szenia  Razem dla Gminy 
Kleszczów będzie reali-
zacja naszego programu 
-  mówił nowy szef Rady.

Również na stanowi-
sko wiceprzewodniczące-
go była tylko jedna kan-
dydatura. Wiceszefem 
Rady Gminy Kleszczów 
został Paweł Karasiński. 

WIT

Sławomir Śluga w rozmowie z redaktorem naczelnym Gazety Regionalnej Wieści.

Wójt Sławomir Chojnowski podczas ślubowania.

Nowa Rada Gminy Kleszczów w pełnym składzie.
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Księgarnia               poleca:

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

Rawa Mazowiecka
Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

1. Polscy terroryści    Wojciech Lada
2. Szum     Magdalena Tulli
3. Szpiedzy PRL-u       Władysław Buhak
4. Tankiści     Kacper Śledziński
5. Władca liczb       Marek Krajewski
6. Dziennik 1944-49    Józef Tischner
7. Masa. O pieniądzach polskiej mafii  Artur Górski
8. Życie jest piosenką    Jacek Cygan
9. Holyfood     Szymon Hołownia
10. Duch      Danielle Steel

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

W

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Scenariusz na miłość
15 lat temu scenarzysta Ray Michaels (Hugh Grant) miał świat u swych stóp. 
Dowcipny, seksowny i rozchwytywany laureat najbardziej pożądanej filmo-
wej nagrody świata - Oscara. 

Teraz jest spłukany, 
rozwiedziony i cierpi na 
chroniczny kryzys twórczy. 
Jedyne, co mu zostało, to 
zawyżone poczucie własnej 
wartości. Mimo upływu lat i 
serii niepowodzeń, pozostał 
nadętym i pewnym siebie 
bufonem. Z nadzieją na za-
robienie łatwych pieniędzy, 
przyjmuje ofertę wykładów 
na niewielkiej uczelni. Tam, 
za sprawą ponętnej samot-
nej matki (Marisa Tomei), 
sam dostanie twardą lekcję 
życia.

Mental House
Afromental to jeden z 
najbardziej ekspresyj-
nych polskich zespo-
łów ostatnich lat, za-
wsze dający odbiorcom 
mnóstwo pozytywnej 
energii. W 2014 roku 
świętują 10-lecie istnie-
nia, rzecz oczywista, 
postanowili uczcić je w 
najlepszy z możliwych 
sposobów, czyli wy-
dając nową, dość za-
skakującą z punktu wi-
dzenia inspiracji płytę, 
a także wyruszając na 
jubileuszową trasę kon-
certową!

Jazzpospolita podczas trzydniowej 
sesji w studiu Tokarnia, przy udzia-

le Janka Smoczyńskiego za konsoletą, 
zarejestrowała kilkanaście kompozycji, 
z których około dziesięć znajdzie się na 
nadchodzącym jesienią albumie. Pomysł 
na nagranie był prosty - tylko „na setkę”, 
tylko analogowe, sprawdzone instrumen-
ty, wszyscy muzycy w jednym pomiesz-
czeniu. Wszystko po to, żeby odtworzyć 
energetyczne, przestrzenne brzmienie 
zespołu i nie pozwolić na ulotnienie się 
motoryki i nieprzewidywalności muzyki 
jaka towarzyszy występom na żywo.

Jazzpo!
W

W

W

Paryż
Ich losy splatają się 

na przestrzeni wieków 
poprzez zakazane związ-
ki, małżeństwa z rozsąd-
ku, pragnienie zemsty i 
śmiertelnie niebezpiecz-
ne tajemnice. Historia 
miasta ożywa na stro-
nach powieści poprzez 
intrygi, wojny, sztukę i 
chwałę jego mieszkań-
ców. Edward Rutherfurd 
ukazuje Paryż tak, jak 
tylko on potrafi: opowia-
dając o dwóch tysiącach 
lat miłości, codzienności 
i dramatów ludzi, którzy 
zmienili niewielką osadę 
handlową na błotnistym 
brzegu Sekwany w uwiel-
biane miasto całego świa-
ta.

Napisana z rozmachem powieść o magicznym mieście! Poruszająca powieść 
o Paryżu, w której zostały przedstawione dzieje czterech rodów. 
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Dynia należy do rodzi-
ny dyniowatych. Jest ro-
śliną roczną pochodzącą z 
Ameryki. Rodzina dynio-
watych obejmuje około 760 
gatunków. W naszym kraju 
uprawiana jest najczęściej 
odmiana dyni olbrzymiej 
i dyni zwyczajnej. Owoce 
dyni to duże kule zawiera-
jące dużo płaskich nasion. 
Zbiór dojrzałych owoców 
przypada pod koniec lata. 

Dynia to warzywo boga-
te w witaminę A, witaminy z 
grupy B (B1 i B2), C, D i PP, 
kwas foliowy i dużą dawkę 
beta-karotenu oraz składni-
ki mineralne, takie jak: po-
tas, magnez, żelazo, miedź, 
wapń czy  fosfor, natomiast 
zupełnie pozbawiona sodu. 
Dynia jest doskonałym źró-
dłem białka i błonnika. Na 
uwagę zasługuje też fakt, 

Dynia - skarbnica witamin i minerałów
Dynia należy do warzyw niskokalorycznych, bogatych w witaminy i składniki mineralne. Oprócz właści-
wości odżywczych posiada właściwości lecznicze. 

że jest ona niskokaloryczna 
i dlatego zalecana jest oso-
bom z nadwagą i mających 
problemy z układem pokar-
mowym. Pomaga w leczeniu 
zaparć, regulując pracę jelit i 
wzmagając procesy trawien-
ne a także oczyszcza nasz 
organizm z trujących pro-
duktów przemiany materii. 
Działa odkwaszająco. Po-
nadto posiada właściwości 
przeciwzapalne i ma dodatni 
wpływ na podniesienie od-
porności organizmu. Działa 
moczopędnie i dlatego po-
mocna jest przy odczuwa-
nych dolegliwościach pę-
cherza moczowego i nerek. 
Zalecana jest również oso-
bom z nadciśnieniem tętni-
czym i miażdżycą, ponieważ 
skutecznie obniża we krwi 
poziom cholesterolu. Poza 
tym świeże nasiona dyni na-

leżą do najskuteczniejszych 
środków stosowanych przy 
zakażeniach pasożytami je-
litowymi, między innymi 
owsikami i tasiemcem, gli-
stami ludzkimi. Natomiast 
zawarte w pestkach dyni 
fitosterole działają hamująco 
w powstawaniu stanu zapal-
nego gruczołu krokowego. 
Nasiona dyni mają wyjąt-
kową kombinację wielonie-
nasyconych kwasów tłusz-
czowych. Wyciśnięty z nich 
olej należy do najsmacz-
niejszych i najcenniejszych 
tłuszczów roślinnych, który 
zalecany jest między innymi 
w niedomaganiach wątroby 
oraz układu sercowo-naczy-
niowego. Dynia działa uspo-
kajająco, spowalnia także 
proces starzenia organizmu 
oraz dodatnio wpływa na 
stan skóry, a to za sprawą 

beta-karotenu, który jest 
silnym przeciwutleniaczem 
chroniącym skórę przed 
wolnymi rodnikami. Najle-
piej do celów spożywczych 
wybierać dynię dojrzałą 
i ładnie wybarwioną, im 
bardziej miąższ jest kolo-
ru  pomarańczowego, tym 
więcej zawiera witamin B1, 
PP i karotenu. Dynia to wa-
rzywo, które bardzo dobrze 
się przechowuje i idealnie 
nadaje się do wyczarowania 
wielu smacznych i dobrych 
potraw oraz przetworów. A 
jesień to odpowiednia pora 
roku, żeby w domowej spi-
żarni zgromadzić zapasy 
różnych warzyw na zimę i 
tym sposobem między inny-
mi zachować zapach minio-
nego lata. 

KKW

Gotuj z nami

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
> 80 dag dyni
> 1 szklanka mleka
> 1/2 szklanki śmietany
> 2 łyżki margaryny
> 2 pory
> grzanki
> sól, pieprz
> natka pietruszki

Sposób przygotowania :
Pokrojone pory zeszklić na tłuszczu. Miąższ z dyni 

pokroić w drobną kostkę, zalać mlekiem dodać ze-
szklone pory i gotować na małym ogniu do miękko-
ści. Następnie całość zmiksować. Doprawić do smaku 
śmietaną i podgrzać. Przed podaniem posypać pokro-
joną natką pietruszki i dodać grzanki. 

GWE

Krem dyniowy

W
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Kupię pole około 3 
ha w gminie Grabica 
lub Moszczenica tel: 
601987282

Używane laptopy-sklep 
tel. 607199279

Auto-skup całe uszkodzo-
ne bez opłat skorodowane 
505-927-959

Sklep z dewocjonaliami 
„Jutrzenka” przeniesio-
ny do Księgarni WAM, 
ul. Wyszyńskiego 5A w 
Rawie Mazowieckiej, 
dawna „Magda”.

OGŁOSZENIA

Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000 
zł, wynajem - 300 zł-mies. 
+opłaty
Zatrudnię kierowców 
kat. C E na trasy UE, 
system 4/1, za tys. EUR, 
tel. 667  712 370, e-mail: 
biuro26@onet.pl

Malowanie elewacji, 
malowanie dachów. 
Cena od 8 zł za m2.

Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458 

Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie 
tel. 600 086 995.

Optima Sp. z o.o.- finan-
se dla domu- zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  
w Zelowie i okolicach.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-
nież dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-
800-200.

Firma sprzątająca za-
trudni osoby z II grupą 
inwalidzką do sprzą-
tania basenu w Rawie 
Mazowieckiej. Zapew-
niamy: zwrot kosztów 

dojazdu, umowę o pra-
cę, stabilne zatrudnie-
nie. Tel.: 22/3292506 i 
22/3292505

WYLEWKI AGREGA-
TEM 668 327 588

APT Work Service 
S.A. (2010) poszukuje 

pracowników na stano-
wisko Sortowacz listów. 
Umowa Zlecenie. Praca 

w porze nocnej 22-6. 
Miejsce pracy Wola 

Bykowska. Zapewnia-
my Transport. Kontakt 

508040095.
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Mitsubishi Mirage - 
Space Star

Mały miejski samochód 
Mitsubishi jest produkowa-
ny w Tajlandii i sprzedawa-
ny na rynkach azjatyckich 
jako Mirage. To właśnie z 
myślą o tamtej części świata 
został zaprojektowany, ale 
japońska marka postanowi-
ła zaoferować go także w 
Europie. Powodem był brak 
następcy dla Colta, który po 
wielu latach odszedł na za-
służoną emeryturę. 

Dlaczego w Europie 
auto nie nazywa się Mira-
ge, tylko Space Star? Pro-
ducent wprowadzając auto 
do sprzedaży napotkał na 
nieoczekiwane trudności - 
znak handlowy Mirage był 
już zastrzeżony na Starym 
Kontynencie. Mitsubishi 
postanowiło więc nadać mu 
inną nazwę, co jeszcze bar-
dziej skomplikowało spra-
wę. Małe auto ma zastąpić 
Colta, ale mianowanie go 
„nowym Coltem” nie było-
by na miejscu, gdyż te kon-
strukcje, teoretycznie nie 
mają ze sobą nic wspólnego. 
Wybrano więc nazwę Spa-
ce Star, pod którą niegdyś 
Japończycy produkowali... 
dużego vana. Hmm, ta hi-
storia mimo wszystko jest 
dość absurdalna. 

Czym jest nowe Mitsu-
bishi?

Muszę przyznać, że 
dawno nie mierzyłem się z 
autem tak trudnym do skla-
syfikowania jak Space Star. 
Producent każe postrzegać 
ten model jako reprezen-
tanta segmentu B. Moim 
zdaniem, porównywanie 
go do innych aut z tego seg-

Test: Mitsubishi Space Star 1.2 80 KM

Auto nie do zaszufladkowania
Nazwa najnowszego modelu marki Mitsubishi sugeruje, że jest on następcą popularnego niegdyś w Europie rodzinnego vana. W rzeczywistości jest małym 
autem - następcą Colta. Pojazd prezentuje się inaczej niż większość jego konkurentów, tak jakby nie pasował do naszego rynku, co ma pewne uzasadnienie.

mentu byłoby krzywdzące. 
Pojazdy takie jak Renault 
Clio, Toyota Yaris czy na-
wet Skoda Fabia reprezen-
tują zupełnie inny, wyższy 
poziom. Space Stara należy 
traktować raczej jako trochę 
przerośnięte auto miejskie z 
segmentu A - tu bez wąt-
pienia może zaimponować 
swoimi licznymi zaletami. 

Jedną z nich jest homo-
logacja na 5 osób. Dziś, ze 
względu na coraz bardziej 
restrykcyjne testy bezpie-
czeństwa, małe samochody 
zwykle posiadają miejsca 
zaledwie dla 4 osób. W sy-
tuacjach awaryjnych nie 
można wówczas legalnie 
przewieźć piątego pasaże-
ra, nawet jeśli zmieściłby 
się on na tylnej kanapie. 
Space Star posiada z tyłu 
prostą, niedzieloną kanapę 
- rzadkość w dzisiejszych 
czasach. Dzięki temu moż-
na tam usiąść naprawdę 
wygodnie, choć o komfor-

cie podróżowania w piątkę 
raczej nie ma mowy.

Jak jeździ  nowy Space 
Star?

Bogato wyposażony 
już w standardzie maluch 
posiada wyjątkowo mały 
promień skrętu. Można 
nim zawrócić praktycznie 
wszędzie, co potęguje jego 
miejską użyteczność. Cie-
kawa konstrukcja nadwozia 
wpływa także na bardzo 
dobrą widoczność, którą 
osiągamy dzięki dużym 
szybom.

Auto testowe zostało 
wyposażone w silnik o po-
jemności 1.2 i mocy 80 KM. 
Wysoka moc to nie efekt za-
stosowania turbosprężarki, 
lecz systemu zmiennych faz 
rozrządu MIVEC, charak-
terystycznego dla motorów 
Mitsubishi. W ofercie jest 
też słabsza jednostka o li-
trowej pojemności.

Niestety oba silniki to 
benzynowe trzycylindrow-

ce, co ogranicza pole ma-
newru dla kupującego. Co 
więcej sama jazda bywa 
uciążliwa. Jednostka 1.2 
generuje duży hałas tuż po 
przekroczeniu 3 tys. obr./
min. Auto jest słabo wy-
ciszone. Komfortu jazdy 
nie podnosi bardzo prosta 
skrzynia biegów z długim 
lewarkiem, która jest po 
prostu dość staroświecka. 
Ciekawostką jest za to do-
stępna w opcji automatycz-
na skrzynia bezstopniowa, 
którą warto sprawdzić.

Spalanie średnie pod-
czas testu wyniosło 6,1 l na 
100 km, co jest wynikiem 
dużo wyższym od katalo-
gowego. Przy bardzo eko-
nomicznej jeździe można 
zejść do 5 l z niewielkim 
haczykiem. Spodziewałem 
się lepszego wyniku po au-
cie, ważącym zaledwie ok. 
850 kg, wyposażonym w 
trzycylindrowy silnik.

Mało i dużo

Podstawową zaletą nie-
wielkiego modelu Mitsu-
bishi o ciekawych rysach 
nadwozia jest bogate wy-
posażenie standardowe. 
Nawet bazowa wersja ma 
klimatyzację, elektrycznie 

sterowane lusterka i radio 
CD/MP3. Za kolejne opcje 
dodatkowe nie trzeba dopła-
cać tak dużo, jak u konku-
rencji. Niestety brak „gołej” 
wersji w ofercie ma też swo-
je wady. Najtańszego w Pol-
sce Space Stara kupimy za 
38 990 zł i to moim zdaniem 
zbyt dużo. Auta z segmentu 
B przeważnie są droższe, 
ale jak wspominałem wyżej, 
Space Star tak naprawdę nie 
jest dla nich konkurencją. 
Jest za to ciekawym autem 
trochę z innego świata, co 
może mieć związek z tym, 
że był projektowany z myślą 
o rynkach wschodnich. Nie 
podejmę się oceny tego, czy 
ten samochód warto kupić. 
To jeden z takich pojazdów, 
którymi trzeba się prze-
jechać, np. podczas jazdy 
próbnej u dealera i zdecy-
dować samemu - jedni będą 
nim zauroczeni, inni kom-
pletnie rozczarowani. 

Witold Hańczka

REKLAMA
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Dyżurny policji został 
poinformowany o próbie 
włamania do mieszkania na 
jednym z osiedli w Rawie 
Maz. Kiedy funkcjonariu-
sze dojechali na miejsce, 
złodzieje wybiegali z klat-
ki schodowej, wpadając w 
ręce policji. Stróże prawa 
ustalili, że w tym samym 
dniu mężczyźni mogli 
włamać się także do inne-
go lokalu. Jak się okazało 
zatrzymani to mieszkań-

Rawa Mazowiecka

Włamywali 
się do mieszkań
Policja zatrzymała dwóch mieszkańców Warsza-
wy, którzy na terenie Rawy Mazowieckiej włamy-
wali się do mieszkań. Mężczyźni zostali zatrzymani 
podczas ucieczki po nieudanej kradzieży. 

cy Warszawy. Mężczyźni 
najprawdopodobniej mają 
także na sumieniu kradzież 
z włamaniem, do której do-
szło pomiędzy 15 a 28 listo-
pada 2014 roku. Wówczas 
ich łupem padły kosmetyki 
i elementy wyposażenia 
mieszkania. Za kradzież z 
włamaniem grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. 

MAT

Jak ustalili policjanci 
dwaj zatrzymani mężczyź-
ni w ciągu paru dni napadli 
w ten sam sposób na kilka 
kobiet. Swoje ofiary wybie-
rali przypadkowo. Atako-
wali starsze, samotnie idące 
osoby. Zazwyczaj zadawali 
silne uderzenie a następnie 
zabierali torebkę. Uzyska-
ne w ten sposób pieniądze 
przeznaczali głównie na al-
kohol. W jednym przypad-
ku nie udało im się ukraść 
torebki. Kiedy kobieta po-
czuła szarpnięcie mocno 

Skierniewiccy policjan-
ci zostali poinformowani, 
że jeden z taksówkarzy pra-
cujący na terenie miasta w 
rejonie dworca PKP może 
być pod wpływem alko-
holu. Gdy funkcjonariusze 
namierzyli pojazd, zatrzy-
mali kierowcę do kontroli. 
Okazało się, że kierujący 

27 listopada 2014 roku 
około godziny 3.00 nad ra-
nem wolborscy policjanci 
otrzymali informację, że na 
parkingu przy stacji paliw 
w Moszczenicy ktoś próbu-

Kasyno zorganizowane 
było w jednym z centrów 
handlowych w Rzgowie pod 
Łodzią. Funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyzn na go-
rącym uczynku, ujawniając 
przy nich kilkadziesiąt talii 
kart oraz 30 tysięcy zło-
tych. Mężczyźni najpraw-
dopodobniej grali w pokera 
amerykańskiego. Z materia-
łów zgromadzonych przez 
funkcjonariuszy Centralne-
go Biura Śledczego Policji 
wynika, że kasyno dzia-
łało od dłuższego czasu.  
Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy o 
grach hazardowych gra 
w pokera może odbywać 
się jedynie w posiadają-

O kradzieży volkswage-
na golfa opoczyńską policję 
powiadomił 20-letni wła-
ściciel auta. Z jego zeznań 
wynikało, że danego dnia 
wraz z 18-letnim znajomym 
spożywał alkohol w swo-
im domu. Kiedy spotkanie 
dobiegało końca gospodarz 
zasnął. Sytuację tę wyko-
rzystał jego kompan, który 
z mieszkania 20-latka za-
brał portfel z dokumenta-

Opoczno
Ukradł znajomemu auto
Podczas wspólnej imprezy ukradł koledze portfel i 
odjechał jego samochodem.

mi i pieniędzmi. Następnie 
z terenu posesji odjechał 
volkswagenem golfem. Na-
stępnego dnia dzielnicowi z 
opoczyńskiej komendy po-
licji, w miejscowości Rasz-
ków, odnaleźli porzucony 
przy drodze samochód. 
Jeszcze tego samego dnia 
zatrzymany został 18-letni 
opocznianin. Mężczyzna 
usłyszał zarzut kradzieży. 

RS

Skierniewice

Pijany 
taksówkarz
Taksówkarz przewoził pasażerów mając w organi-
zmie prawie 3 promile alkoholu.

taksówką 44-letni mieszka-
niec Skierniewic miał w or-
ganizmie ponad 2,9 promila 
alkoholu. Taksówkarz tego 
dnia przewoził kilka osób. 
Za jazdę samochodem w 
stanie nietrzeźwości grozi 
nawet do 2 lat pozbawienia 
wolności. 

Radomsko

Napadali na starsze kobiety
Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przez kilka dni na terenie Ra-
domska napadali na starsze kobiety i kradli torebki. 

przytrzymała torebkę i kil-
ka razy uderzyła złodzieja 
siatką z zakupami trzymaną 
w drugiej dłoni. Po chwili 
oprawca uciekł. 

27 listopada 2014 roku 
policji udało się zatrzymać 
złodziei. Okazali się nimi 
radomszczanie w wieku 32 
i 21 lat. Obydwaj usłyszeli 
zarzuty kradzieży, rozboju, 
uszkodzenia ciała oraz nisz-
czenia dokumentów. Grozi 
im kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

Łódź

Nielegalne kasyno
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dziewięć osób narodowości wietnamskiej, uprawiających nielegalny 
hazard. 

cym koncesję kasynie gry 
i może być organizowana 

wyłącznie w formie turnie-
ju gry w pokera, na które 

organizator uzyskał zezwo-
lenie Ministra Finansów. 

Piotrków Trybunalski

Złodziejski duet
Policjanci z komisariatu w Wolborzu zatrzymali 26-letniego mężczyznę i 21-letnią kobietę, podejrzanych 
o kradzież z włamaniem do samochodu. Sprawcy kradli olej napędowy. 

je włamać się do zaparko-
wanego ciężarowego mana. 
Na miejscu funkcjonariu-
sze zauważyli jak kobieta 
i mężczyzna zlewają olej 
napędowy z baku pojazdu. 

Na widok radiowozu spraw-
cy zaczęli uciekać. Nie na 
długo cieszyli się jednak 
wolnością, bowiem poli-
cji udało się szybko złapać 
26-latka i namierzyć jego o 

5 lat młodszą kompankę. Za 
kradzież z włamaniem grozi 
im kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Mężczyzna 
był już wcześniej karany za 
podobne przestępstwa. 
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Humor

Strzelec 23.11 – 21.12
P o c z u j e s z 

w sobie twór-
czą wenę, więc 
wykorzystaj ją i 

wciel swoje pomysły w życie. 
Z pewnością przełoży się to 
na korzyści finansowe. Bę-
dziesz  miał okazję nadrobić 
zaległości w literaturze oraz 
odnowić życie towarzyskie. 
Jak najwięcej wolnego czasu 
przeznaczaj na wypoczynek. 
Sprawy uczuciowe traktuj 
poważnie.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Sprawy zaległe 

nie pozwalają ci 
spokojnie spać. Ale 
uporasz się z nimi. 

Żyjesz na przyspieszonych 
obrotach, czas zwolnić tempo 
życia. Rodzina także oczeku-
je od ciebie wsparcia i więk-
szego zaangażowania.  

Wodnik 21.01 – 19.02
To nie jest 

dobry czas  na 
wszelkie ryzy-
kowne działa-

nia. Ostrożność i jeszcze 
raz ostrożność. Pamiętaj o 
zdrowym trybie życia i odpo-

czynku, mając na uwadze 
niesprzyjającą aurę o tej po-
rze roku.     

 

Ryby 20.02 – 20.03
Odniesione 

sukcesy wpły-
ną na poprawę 

twojego samopoczucia, po-
mimo pochmurnych i dż-
dżystych dni. Przełożą się 
one również na zwiększone 
dochody, dzięki którym nie-
które marzenia będą miały 
szansę się ziścić.  

Baran 21.03 – 20.04 
Najbliższe dni 

upłyną pod zna-
kiem stabilności 
i pomyślności w 

codziennych zmaganiach. 
Twoje zawodowe zaanga-
żowanie zostanie w pełni 
docenione i odpowiednio 
wynagrodzone. Życie   to-
warzyskie rozkwitnie. 

 

Byk 21.04 – 20.05
Bądź pewny 

siebie i nie bój się 
złapać byka za rogi. 
Twoje ambitne pla-

ny wreszcie znajdą  swój 
szczęśliwy finał. Unikaj 
przypadkowych znajomo-

ści, które kończą się z regu-
ły   jednorazową przygodą.  

Bliźnięta 21.05 – 21.06 
Przemęczenie 

da ci się we znaki. 
Aby dalej normal-
nie funkcjonować, 
należy zmienić 

najbliższe zawodowe pla-
ny i koniecznie odpocząć. 
Osłabiony organizm wyjąt-
kowo podatny jest na infek-
cje, więc zadbaj o zdrowie.   

Rak 22.06 – 22.07 
Odważysz się 

podjąć nowe wy-
zwania w życiu 
zawodowym. Wy-
datki planuj roz-

sądnie, koniec z rozrzutno-
ścią. Dla osób w związkach 
spokój i harmonia, a dla 
singli sprzyjający czas na 
miłość.

Lew 23.07 – 23.08  
Warto wie-

dzieć o tym, aby 
z własnych błę-
dów wyciągać 

wnioski i strzec się przed 
popełnianiem ich po raz ko-
lejny. Nie zrażaj się ponie-
sionymi porażkami. Wróć 
do swoich pasji, by odreago-
wać codzienny stres. 

 

Panna 24.08 – 23.09
Dzięki sprzyja-

jącemu wpływowi 
planet, możesz li-
czyć na sukces, któ-

ry wzmocni twoją pozycję 
w pracy. Być może będzie 
to oczekiwany awans lub 
podwyżka. Pogodą ducha i 
optymizmem, zarazisz swo-
ich najbliższych.  

  

Waga 24.09 -23.10
Spójrz na bie-

żące problemy z 
dystansem, co po-
zwoli wyjść ci z 

nich obronną ręką. Należy 
uzbroić się w cierpliwość, 
dzięki niej znajdziesz mą-
dre i skuteczne rozwiąza-
nie. Unikaj kredytów i po-
życzek. 

Skorpion 24.10 – 22.11
Skupisz się bar-

dziej na obowiąz-
kach domowych, 
na które nie miałeś 

na nie ostatnio czasu ani 
ochoty. Nie planuj w naj-
bliższym czasie dalszej po-
dróży w interesach. Zawiro-
wania w sferze uczuciowej 
zostaną zażegnane.

Wróżka Amanda
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Przychodzi blondynka do sklepu muzycznego. 
Rozgląda się dłuższy czas a następnie zwraca się do 

sprzedawcy: 
- Myślę, że się zdecydowałam. Proszę tę dużą czerwoną 

trąbkę i ten śliczny akordeon spod ściany. 
Sprzedawca patrzy na blondynkę z politowaniem w 

oczach i mówi: 
- Gaśnicę mogę pani sprzedać w ostateczności, ale jeśli 

chodzi o kaloryfer to nie ma mowy! 

  

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 

pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

  

- O, kochanie - mówi żona do męża - daj mi jeszcze 
jednego buziaczka, a będę twoja na wieki. 

- Dzięki, że mnie ostrzegłaś! 

  

- Jasiu!!! Zmieniłeś rybkom wodę w akwarium? 
- Nie mamo, jeszcze tamtej nie wypiły. 
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można
je

marsz-
czyć

znajomy
kota

Garfiel-
da

.. Hack-
man,
aktor

pracuje
przy kro-

snach

twier-
dzenie

kolor w
kartach

cyfra -
nic

kurek,
zawór

miasto
w

Szkocji

e z krzy-
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