
Wieści
Gazeta Regionalna 15

-2
9.

01
.2

01
4 

r.
Eg

ze
m

pl
ar

z b
ez

pł
at

ny

Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz,  
                                   Biała Rawska, Brzeziny

W
yd

an
ie

 B

ISSN 2300-7516

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl
W

Wydawca 
Gazety Regionalnej 

w związku z dynamicznym rozwojem,
poszukuje dynamicznych 

i kreatywnych osób 

do współpracy przy tworzeniu Gazety.
CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji WGR:

redakcja@gazeta-wiesci.pl

Konkurs!

Wygraj odkurzacz!

na najlepszy re
gionalny 

przepis kulinarny!

Szczegóły w środku!

Tomaszów Mazowiecki

Nowe oblicze 
Grot Nagórzyckich
Groty Nagórzyckie wzbogaciły się o nowo wybu-
dowany budynek usługowo-administracyjny. 

- Przypomnijmy, że pierwsza część tej atrakcji tury-
stycznej, usytuowana wewnątrz grot, została udostępniona 
zwiedzającym na początku lutego 2012 roku. Szerzej na str. 2.

Piotrków Trybunalski
Trzeci 
etap przebudowy POW
W Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się trzeci 
etap przebudowy ulicy Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. Dla 
ruchu zamknięty został pas ulicy od strony PKS.

Szerzej str. 2.

Druhny, Druhowie, 
Drodzy Strażacy!
Od 20 lat w polskim parlamencie mamy swoją re-
prezentację. W tym roku mija 20 lat jak powstał Ze-
spół Poselski Strażaków, którego byłam inicjatorką 
i przewodniczącą. Z dużym poparciem strażaków 
w październiku 1993 r. zostałam posłem, była to II 
kadencja Sejmu.         Szerzej na str. 9.
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- Brak dużych mrozów 
oraz opadów śniegu pozwala 
na dalsze prowadzenie prac. 
Zamkniemy jeden pas ulicy, 
a ruch w obie strony będzie 
odbywał się po drugim pa-
sie. W ten sposób uniknie-
my utrudnień dla kierow-
ców – wyjaśnia Małgorzata 
Majczyna, Dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów.

W ramach przeprowa-
dzanych prac wykonywana 
będzie kanalizacja sanitar-
na oraz roboty elektrycz-
ne. – Prace te mają potrwać 
do połowy marca – mówi 
Wiesław Cecotka z firmy 
PEUK, która realizuje in-

Piotrków Trybunalski

Trzeci 
etap przebudowy POW
W Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się trzeci etap przebudowy ulicy Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. Dla ru-
chu zamknięty został pas ulicy od strony PKS.

westycję i dodaje, że jeśli 
warunki atmosferyczne 
będą sprzyjające to wów-
czas ulica zostanie za-
mknięta na całej szerokości, 
aby jak najszybciej skoń-
czyć remont – wyjaśnia. 
Termin zakończenia prze-
budowy POW przypada na 
wrzesień br.

Jak informuje piotrkow-
ski magistrat, inwestycja 
ta całkowicie zmieni układ 
drogowy. Z pasa rozdziela-
jącego pasy ruchu znikną 
miejsca parkingowe. Zosta-
ną przeniesione zarówno na 
wschodnią, jak i zachodnią 
stronę ulicy. Całość zwień-

czy umieszczenie elemen-
tów małej architektury.

Remont ulicy Polskiej 
Organizacji Wojskowej 
przeprowadza konsorcjum 
piotrkowskich firm PEUK 
S.A. i Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo-Mostowych, 
a koszt inwestycji to 6 mln 
555 tys. 900 zł.Moderniza-
cja ulicy POW przeprowa-
dzana jest w ramach dru-
giego etapu projektu Trakt 
Wielu Kultur, na realizację 
którego piotrkowski ma-
gistrat pozyskał 17,17 mln 
zł dofinansowania z Unii 
Europejskiej. Koszt całego 
projektu to 23 mln zł.      PJ

Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego znajduje 
się przy ul. Narutowicza 59 
(MPK).  

Dokładny harmono-
gram pracy specjalistów:

P s y c h o l o g : 
Poniedziałek: 10.00 – 17.00  
Wtorek: 8.30 – 15.30

Radomsko

Bezpłatne porady
Od 7 stycznia br. działa w Radomsku nowy Punkt Poradnictwa Specjalistycz-
nego. Można w nim m.in. skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, 
psychologicznego i pedagogicznego. 

P e d a g o g :  
Wtorek: 8.30 – 15.30  
Środa: 8.30 – 15.30

P r a w n i k :  
Czwartek: 8.30 – 15.30  
Piątek: 8.30 – 15.30

Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego działa w 
ramach Projektu „Ja, mój 

dom, moja ulica, moje ży-
cie – Program Rewitalizacji 
Społecznej na terenie Mia-
sta Radomsko” współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

MAT

W urzędach pracy w 
końcu grudnia zarejestrowa-
nych było 2 157,9 tys. osób 
bezrobotnych. W porówna-
niu do listopada ich liczba 
wzrosła o 41,8 tys. Grud-
niowy wzrost był jednak 
zdecydowanie słabszy niż w 
ubiegłym roku. Wówczas w 
grudniu przybyło 78,7 tys. 
bezrobotnych. - To najniż-
szy wzrost od 2007 roku. 

Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia w grudniu ub.r. wyniosła 13,4%. Wzrosła w stosunku do 
listopada, ale zdecydowanie zmalała w stosunku do grudnia 2012 r.

Daje to nadzieję, że najgor-
sze na rynku pracy jest już 
za nami i nadchodzi wycze-
kiwane od miesięcy ożywie-
nie - powiedział minister 
pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Ka-
mysz.

Stopa bezrobocia na 
koniec grudnia wyniosła 
13,4% i była o 0,2 pp. wyż-
sza niż w listopadzie. W 

ubiegłym roku był on po-
nad dwukrotnie wyższy i 
wyniósł 0,5 pp. Miejmy na-
dzieję, że w przyszłym roku 
sytuacja będzie jeszcze lep-
sza. W grudniu pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy 
46 tys. wolnych miejsc pra-
cy i miejsc aktywizacji za-
wodowej. To o 28% więcej 
niż rok temu, kiedy było to 
36 tys.            GW

Aby otrzymać dotację na 
wykonanie w 2014 roku prac 
konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowla-
nych przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków 
województwa łódzkiego, na-
leży wziąć udział w konkur-
sie. Priorytetowe będą prace 
lub roboty budowlane przy 
obiektach zagrożonych utra-
tą wartości zabytkowych, 
których realizacja będzie 
niezbędna do usunięcia tych 
zagrożeń. Zainteresowane 
osoby mogą składać aplika-
cje do 11 lutego 2014 roku.

O dofinansowanie może 
się ubiegać każdy, kto posia-
da tytuł prawny do zabytku 
wynikający z prawa własno-
ści, użytkowania wieczyste-

1,5 miliona 
złotych na zabytki

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego prze-
znaczy 1,5 mln zł na przywracanie świetności naj-
cenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. 

go, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego za-
rządu albo stosunku zobo-
wiązaniowego.

Dotacja z budżetu wo-
jewództwa łódzkiego na 
wykonanie prac lub robót 
budowlanych przy jednym 
i tym samym zabytku może 
być udzielona w wysokości 
do 50% całkowitej warto-
ści planowanego zadania, w 
szczególnie uzasadnionych 
przypadkach – do 100%. 
Maksymalna kwota dotacji, 
o którą może ubiegać się 
wnioskodawca, nie może 
być większa niż 150 000 
złotych.

Dokumenty konkurso-
we dostępne są na stronie: 
www.lodzkie.pl.           MAT

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży „HARC” 
z siedzibą w Piotrkowie Tryb. 

przy ul. Wolborskiej 30
 

informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki 
publicznej na podstawie pozwolenia 

Prezydenta Miasta Bełchatów 
Nr PZ.5311.11.2013 z dn. 06.12.2013 r., 

zebrano ofiary do puszek 
w wysokości 11.688,92 zł na cele statutowe 

związane ze wspieraniem działalności 
18 Drużyny Harcerskiej „Kuźnia” w Szczercowie 

w tym organizację wypoczynku. 

W celu przeprowadzenia zbiórki poniesiono koszty 
związane z opłatą skarbową za wydanie pozwolenia w 
wysokości 82,00 zł oraz kosztem ogłoszenia prasowego 

w kwocie 123,00 zł.
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Z Brukseli

Eurosceptykom 
pod rozwagę

Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Nowy i zarazem ostatni rok obecnej kaden-
cji Parlamentu Europejskiego rozpoczęli-
śmy od bardzo ważnej zmiany w prawie. 

Chodzi o procedurę zamówień publicznych potocznie 
określanych mianem przetargów. Pakiet reform jakie 
przyjęli eurodeputowani upraszcza przebieg prze-
targów, ale z polskiego punktu widzenia kluczowa 
jest inna zmiana: znika wreszcie kryterium najniż-
szej ceny. To najbardziej krytykowane przez przed-
siębiorców, ale coraz częściej i przez ogłaszających 
kryterium wyboru zwycięzcy przetargu zastąpi tzw. 
kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 
Co to oznacza? Szansę na wygranie przetargu będzie 
miała firma lub konsorcjum, oferujące usługę na ade-
kwatnym do ceny i oczekiwań poziomie, dysponują-
ce odpowiednim sprzętem, wykwalifikowaną kadrą, 
materiałami, posiadające doświadczenie. Oczywiście 
czynniki decydujące o tym czy oferta jest „ekono-
micznie najkorzystniejsza” będą zależały od rodzaju 
zamówienia. Zrozumiałe, że czego innego zamawia-
jący będzie oczekiwał od firmy ubiegającej się o kon-
trakt na budowę autostrady i zupełnie czego innego od 
firmy, która ma postawić bloki mieszkalne. Jedno jest 
pewne: po modyfikacji przepisów Polsce nie grozi już 
„inwazja” chińskich firm, oferujących kusząco niskie 
ceny jak to miało miejsce na budowie pamiętnego 
fragmentu autostrady. 

Na tym nie kończą się zmiany w zamówieniach 
publicznych. Zdecydowaliśmy, że trzeba ułatwić do-
stęp do przetargów małym i średnim firmom, które w 
całej Unii Europejskiej tworzą i utrzymują najwięcej 
miejsc pracy. Ma temu służyć odbiurokratyzowanie 
procedury przetargowej, mniejsze firmy nie będą już 
musiały dołączać różnego rodzaju dokumentów, który 
to warunek często eliminował te przedsiębiorstwa już 
na starcie. Mniejsze przedsiębiorstwa będą miały do-
stęp do informacji przetargowych drogą elektroniczną 
i w ten sam sposób będą mogły zgłosić się do pro-
cedury zamówienia publicznego. Dodatkowym uła-
twieniem ma być także dzielenie dużych zamówień na 
kilka mniejszych tak, aby małe i średnie firmy mogły 
się o nie ubiegać. 

I jeszcze jedna ważna sprawa. Każdy kraj Unii 
będzie mógł zastrzec by w określonych przypadkach 
zamawiający czyli ogłaszający przetarg wypłacał ho-
noraria za wykonane prace bezpośrednio podwyko-
nawcom zatrudnianym przez wykonawcę wybranego 
w przetargu. Moim zdaniem oczywiste jest, że nasz 
kraj powinien z takiego przywileju skorzystać, aby już 
nie powtórzył się dramat małych firm, które zbankru-
towały, bo wykonawca zniknął nie rozliczając się z 
nimi. 

Od kiedy te zmiany zaczną obowiązywać? Prawo 
unijne jest prawem nadrzędnym, ale państwa Wspól-
noty muszą mieć czas na dostosowanie swoich regu-
lacji do tych zmian. Potrwa to około dwóch lat, ale 
chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto poczekać.  

- Przypomnijmy, że 
pierwsza część tej atrakcji 
turystycznej, usytuowana 
wewnątrz grot, została udo-
stępniona zwiedzającym na 
początku lutego 2012 roku. 
Przed grotami stanęło wte-
dy prowizoryczne zaplecze 
w postaci kontenera biuro-
wego, przenośnych toalet 
oraz drewnianego kiosku 
do sprzedaży biletów i pa-
miątek -  informuje Jakub 
Pietkiewicz, pełnomocnik 
prezydenta Tomaszowa Ma-
zowieckiego ds. komunika-
cji społecznej i informacji. 

Obecnie na miejscu 
prowizorycznego zaplecza 
obsługi turystów, powstał 
nowy budynek o powierzch-
ni 220 m kw. A w nim znaj-
dują się m.in.: kasa i sklepik 
z pamiątkami, audytorium 
do prelekcji i projekcji fil-
mowych oraz toalety. In-
tegralną częścią budynku 
jest zadaszona wiata dla 
turystów oczekujących na 
zwiedzanie. W nowo wy-
budowanym budynku, na 
zwiedzających czekają po-
nadto ciekawe ekspozycje 
oraz wystawy.

Tomaszów Mazowiecki

Nowe oblicze Grot Nagórzyckich
Groty Nagórzyckie wzbogaciły się o nowo wybudowany budynek usługowo-administracyjny. 

Zmiany nastąpiły rów-
nież na zewnątrz, a miano-
wicie pojawiła się zatoczka 
dla autokarów oraz niewiel-
ki parking dla samochodów 
osobowych. Teren został 
także oświetlony. Na wio-
snę przyszłego roku przed 
grotami zostanie urządzony 
placyk zabaw dla dzieci. 

 - Należy podkre-
ślić, że budowa obiektu 
usługowo-administracyjne-

go wraz z zagospodarowa-
niem przyległego terenu jest 
efektem inwestycji sfinan-
sowanej z budżetu miasta 
Tomaszowa Mazowieckie-
go. Pochłonęła ona ponad 
1 mln 100 tys. zł i stano-
wiła udział własny miasta 
w realizacji unijnego pro-
jektu pn. „Zabezpieczenie 
i adaptacja wyrobisk Grot 
Nagórzyckich w Tomaszo-
wie Mazowieckim na pod-

ziemną trasę turystyczną”. 
Miasto pozyskało na niego 
dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w kwocie 3 
mln 278 tys. zł. Z kolei na 
wyposażenie pomieszczeń 
nowo zbudowanego obiektu 
przedh grotami miasto wy-
datkowało 62 tys. zł – doda-
je Jakub Pietkiewicz.

PJ

Konkursowe przesłu-
chania wykonawców ze 
szkół podstawowych i gim-
nazjów (solistów, duetów 
i zespołów) odbyły się 10 
stycznia. Oceniało je trzy-
osobowe jury przeglądu: 
przewodniczący - Czesław 
Michałowicz, dyrektor Pol-
skiego Instytutu Muzycz-
nego w Łodzi i członkinie: 
Aldona Plucińska - starszy 
kustosz Muzeum Arche-
ologii i Etnografii w Łodzi 
oraz Ewa Szymkiewicz -so-
listka Teatru Wielkiego w 
Łodzi. 

 W kategorii soli-
ści pierwsze miejsca zajęli: 
Zuzanna Krawczyk SP Szy-
dłów (klasy 0 – III  szkoły 
podstawowe),  Aleksan-
dra Wrona SP 13 Piotrków 

Szydłów

XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Prawie 300 uczniów uczestniczyło w XIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zorganizowanym przez Gimna-
zjum im. M. Konopnickiej w Szydłowie, gmina Grabica.

Tryb. (klasy IV-VI szko-
ły podstawowe), Jolanta 
Kluzowska Gimnazjum 
Wolbórz, Ewelina Pirek 
Gimnazjum Gomulin, Mi-
kołaj Lasota Gimnazjum 
Kleszczów (gimnazjum). 
W kategorii zespoły, laure-
atami zostali: Zespół wo-

kalno – instrumentalny SP 
Wolbórz, Zespół wokalny 
Gimnazjum Wola Krzysz-
toporska. W kategorii duety 
pierwszą nagrodę zdobyli: 
Paulina Rutkowska i Julia 
Goszcz SP Wolbórz, Karo-
lina Błaszczyk i Aleksandra 
Michalak Gimnazjum Wola 

Krzysztoporska.
Uroczyste wręczenie 

nagród laureatom odbyło 
się 12 stycznia w kościele 
parafialnym w Szydłowie.

MAT 
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lub kup nieruchomość

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Kamienica w Brzezinach: 
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

3 stycznia 2014 roku 
został zatrzymany przez 
piotrkowskich policjantów 
z Wydziału Patrolowo-In-
terwencyjnego, którzy pod-
czas przeszukania pojazdu 
znaleźli, ukryte pod siedze-
niami, torebki z odurzają-
cym suszem roślinnym. Za 
posiadanie znacznej ilości  
narkotyków grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. 3 stycznia 2014 roku ,w 
samo południe, piotrkowscy 
policjanci, zauważyli we 
wschodniej części miasta 
dwóch mężczyzn, którzy 
siedząc w zaparkowanym 
seicento, nerwowo coś sobie 
podawali. Funkcjonariusze 
postanowili wylegitymować 
ich. Gdy podchodzili do fia-
ta, siedzący w nim piotrko-
wianie próbowali ukryć za-
winiątko pod siedzeniami. 
Okazało się, że mężczyźni 
w wieku 23 i 28 lat prze-

Piotrków Trybunalski

Marihunaa z brytfanki
4 stycznia 2014 roku prokurator zastosował dozór policyjny wobec 28-letnie-
go piotrkowianina. Mężczyzna w samochodzie przewoził narkotyki. 

wozili ponad 26 gramów 
marihuany. Piotrkowianie 
zostali zatrzymani. Jeszcze 
tego samego dnia śledczy z 
Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Narkotykową  
przeszukali mieszkania obu 
podejrzewanych. U 28-lat-
ka w szafie znaleźli sprzęt 
przystosowany do uprawy 

konopi indyjskich. Urządze-
nie zrobione było z dwóch 
brytfanek do pieczenia cia-
sta połączonych łańcuchem. 
Policjanci zabezpieczy-
li także wentylator i inny 
osprzęt. 4 stycznia 2014 
roku mieszkaniec Piotrkowa 
Trybunalskiego usłyszał za-
rzut posiadania znacznych 
ilości środków odurzają-
cych oraz  prowadzenie nie-
legalnej uprawy. Prokurator 
Rejonowy w Piotrkowie 
Trybunalskim zastosował 
wobec 28-letniego podej-
rzanego dozór policyjny. Za 
te przestępstwa zgodnie z 
Ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności.  
Drugi z mężczyzn został 
przesłuchany i zwolniony.

Aktor Kamil Mać-
kowiak, wokalista Jakub 
Koźba z zespołu Power of 
Trinity, wokalistka Monika 
Kuszyńska, projektantka 
Natalia Jaroszewska oraz 
członkowie zespołu Rambo 
Jet, a także media, a przede 
wszystkim łodzianie uwie-
rzyli w projekt „Kup plu-
szaka dla dzieciaka” i zaan-
gażowali się w niego całym 
sercem. 

- Już po raz piąty, dzię-
ki zaangażowaniu naszych 
klientów możemy wesprzeć 
maluchy, które uległy nie-
szczęśliwemu wypadkowi 
lub z powodu choroby wy-
magają interwencji pogo-

Finał akcji 
„Kup pluszaka dla dzieciaka”
Pluszaki zebrane podczas akcji „Kup pluszaka dla dzieciaka” trafiły do łódz-
kich karetek pogotowia. Przekazanych zostało blisko 2300 maskotek, które 
jeździć będą wraz z lekarzami i ratownikami medycznymi do dzieci chorych 
lub poszkodowanych w różnorodnych wypadkach. A wszystko dzięki zaanga-
żowaniu łodzian, mediów i gwiazd. 

towia. To dla nas ogromna 
radość, że jest tylu ludzi 
otwartych na potrzeby in-
nych. Cieszy nas także, że w 
tym roku w akcję zaangażo-
wało się tak wielu ambasa-
dorów, którzy nagrywając 
bajki lub pisząc piosenki, 
wsparli potrzebujące malu-
chy – powiedziała Dagmara 
Kapitułka-Wojdak, Marke-
ting Manager IKEA Łódź.

Pracownicy pogotowia 
zapewniają, że pluszaki są 
prawdziwym wsparciem 
także dla nich. Ułatwiają 
kontakt z dzieckiem, prze-
łamując bariery spowodo-
wane jego strachem i cier-
pieniem. 

- Pluszaki w naszych ka-
retkach spełniają podwójną 
rolę – wspierają dzieci oraz 
ułatwiają lekarzowi dotar-
cie do malucha. Najmłod-
szym pacjentom trzeba bo-
wiem poświęcić szczególną 
uwagę i zadbać o to, aby w 
tak ciężkiej sytuacji, w ja-
kiej się znaleźli, nie czuli 
się samotni i opuszczeni – 
powiedział Bogusław Tyka, 
Dyrektor Naczelny WSRM 
w Łodzi.

Dodatkowe informacje 
można znaleźć pod adre-
sem: www.IKEA.pl/lodz

Źródło i foto: IKEA 
Łódź

Certyfikowany Wykonawca Demilec USA Nr Certyfikatu: 13-A24

www.piana-izolacja-lodz.pl
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Region

Ferie w województwie 
łódzkim rozpoczynają się w 
poniedziałek (20 stycznia) a 
kończą w niedzielę (2 lute-
go), w związku z czym, czas 
wolny od zajęć szkolnych 
praktycznie trwa 16 dni. 

Ferie zimowe to czas, 
który można przeznaczyć 
np. na  wyjazdy i czynny 
wypoczynek. Ofert zimo-
wisk i organizacji czasu 
wolnego jest naprawdę wie-
le. Dla dzieci i młodzieży 
z woj. łódzkiego jak zwy-
kle przygotowano wiele 
ciekawych atrakcji i zajęć 
tematycznych. Planowane 
są otwarte spotkania a tak-
że półkolonie. Jednak nie 
wszystkie dzieci mają moż-
liwość wyjazdu. Właśnie z 
myślą o nich domy kultury, 
biblioteki, muzea, obiekty 

Ferie zimowe 2014
Ferie zimowe w roku szkolnym 2013/2014 przypadną wyjątkowo na przestrze-
ni trzech miesięcy: stycznia, lutego i marca, a dokładniej w dniach 20 stycznia  
2 marca 2014 roku.  Ferie odbędą się w czterech turach w różnych terminach 
dla poszczególnych województw. W naszym województwie ferie rozpoczną 
się 20 stycznia.

sportowe, świetlice i szkoły 
przygotowały szereg cieka-
wych atrakcji. Oferta jest 
bogata i różnorodna. 

 Jednakże zimo-
we ferie bardzo często łą-
czą się z wyjazdami poza 
miejsce zamieszkania.  
Aby wypoczynek był dla 
wszystkich spokojny i bez-
pieczny warto skorzystać 
z porad, którymi jak co 
roku dzielą się policjanci: 
- Wybierając obóz, zimowi-
sko czy wczasy rodzinne ra-
dzimy skorzystać ze spraw-
dzonych i poleconych biur 
podróży. 

- Korzystając z pocią-
gów czy autobusów unikaj-
my sztucznego tłoku i pil-
nujmy bagażu szczególnie 
przy wsiadaniu i wysiada-
niu. W pociągu opuszczając 

przedział zawsze zabieraj-
my ze sobą pieniądze i do-
kumenty. 

- Nie opowiadajmy 
wszystkim wkoło, że pla-
nujemy dłuższy wyjazd. 
Klucze do mieszkania prze-
każmy krewnemu lub zaufa-
nemu sąsiadowi, poprośmy 
go, by zbierał ulotki rekla-
mowe spod naszych drzwi, 
wieczorem zaś zapalił świa-
tło i otworzył okno. Nie zo-
stawiajmy kluczy pod wy-
cieraczką! Przed wyjazdem 
pamiętajmy o zamknięciu 
zawóru wodnego i gazowe-
go, aby uniknąć ewentualnej 
awarii.

To tylko kilka porad, ja-
kich udziela policja. Pamię-
tajmy, że ostrożności nigdy 
za wiele.

JP

Głównym celem kon-
kursu jest promocja po-
staw społecznych, a także 
uhonorowanie osób i firm 
prowadzących działal-
ność dobroczynną, poma-
gających i wspierających 
potrzebujących. Organi-
zacje pozarządowe, które 
nominują do tego presti-
żowego tytułu, dzięku-
ją w ten sposób swoim 
sponsorom za bezintere-
sowną pomoc. Tegorocz-
nego zwycięzcę za wie-
loletnie bezinteresowne 
wsparcie nominowało 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Łódzkiej. Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe „Sanel” 
zajmuje się usługami w 
zakresie budownictwa 
ogólnego i drogowego, 
budową sieci kanaliza-
cyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, gazo-
wych i energetycznych. 
Firma zatrudnia około 
czterdziestu pracowni-
ków. 

- Ogromnie się cie-
szę, że w naszym mieście 
działają firmy, które bez-
interesownie niosą pomoc 
i wsparcie innym. Korzy-
stając z okazji składam 
Wam wyrazy uznania i 
serdeczne gratulacje. Ży-

Bełchatów

P.P.H.U. „Sanel” 
Dobrodziejem 2013 Roku
Znamy już wyniki XI edycji konkursu o tytuł „Dobrodzieja Roku”. Ten za-
szczytny tytuł przypadł w tym roku Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowemu „SANEL” sp. j., reprezentowanego przez Zdzisława Krupę i 
Janusza Zaniewicza.
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czę, abyście jak najdłużej 
pozostali wierni pięknym 
ideałom i wartościom, 
którymi kierujecie się w 
życiu - powiedział Marek 
Chrzanowski, Prezydent 
Miasta Bełchatowa.

Uroczyste ogłoszenie 
zwycięzców odbyło się 

w 10 stycznia br. w beł-
chatowskim Miejskim 
Centrum Kultury. Laure-
aci otrzymali statuetkę w 
kształcie jabłka oraz pa-
miątkowy certyfikat. 
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- Mamy do czynienia z 
rewolucją. Wypracowaliśmy 
jedną z najnowocześniej-
szych metod wytwarzania 
grafenu na świecie. Teraz ten 
„superuniwersalny” produkt 
wchodzi do sprzedaży i ma 
szanse odnieść wielki suk-
ces – mówi Rafał Baniak, 
podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa.

Grafen to jednoatomowa 
warstwa o strukturze plastra 
miodu. Ma szansę odmienić 
sposób, w jaki tworzona jest 
elektronika oraz umożliwić 
wytworzenie nowych ma-
teriałów o unikalnych wła-
ściwościach. W przyszłości 

Szkolenie jest skierowa-
ne do osób, które chcą po-
głębić swoje umiejętności 
interpersonalne przydatne 
w kontaktach zawodowych 
oraz w życiu prywatnym. 
Podczas szkolenia uczestni-
cy dowiedzą się między in-
nymi, w jaki sposób zapre-
zentować swoją osobę i jak 
motywować się do działa-
nia, aby osiągać jak najlep-
sze wyniki oraz skutecznie 

Godziny otwarcia
Pon. - Sob.: 08:00 - 21:00 
Niedz.: 10:00 - 19:00

ul. Sulejowska 51 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 645 81 00

Uchwała Rady Miasta 
została podjęta podczas 
październikowej sesji ubie-
głego roku, jednakże wcho-
dzi w życie od 1 lutego 2014 
r. Nowe stawki są o około 
30 procent niższe od tych, 
które aktualnie obowiązują. 
Jednakże obniżenie stawek 
dotyczy jedynie odpadów 
segregowanych.

Zmiana stawek ozna-
cza, że mieszkańcy jesz-
cze raz muszą złożyć de-
klarację „śmieciową”.  
- Obecnie nowy wzór de-
klaracji jest jeszcze anali-
zowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. De-
klaracje najprawdopodob-
niej będziemy składać w 
pierwszych dwóch tygo-
dniach lutego – wyjaśnia 

Piotrków Trybunalski

Niższe opłaty za śmieci
Dobra wiadomość dla mieszkańców Piotrkowa segregujących śmieci. Od 1 
lutego 2014 r. zacznie obowiązywać nowa stawka odbioru odpadów. 

Włodzimierz Pawlak, 
doradca Prezydenta Mia-
sta ds. zagospodarowania 
odpadów komunalnych.  
Przypomnijmy, że opłatę za 
miesiąc styczeń uiszczamy 
jeszcze wg „starych sta-

wek”, do 15 lutego. Za luty 
opłatę wnosimy do 15 mar-
ca, już wg nowych stawek, 
po uprzednim złożeniu de-
klaracji.

Więcej informacji na 
www.piotrkow.pl.            JP

Grafenowa Dolina w Polsce
Wysiłek polskiego naukowca może zrewolucjonizować nie tylko elektronikę, 
ale może również zmienić nasze życie. Od kilku dni w Polsce, jako jedynym 
kraju świata, na skalę przemysłową produkuje się grafen.

grafen może być wykorzy-
stywany do produkcji m.in. 
ekranów dotykowych o 
wysokiej trwałości oraz do 
wyrobu materiałów kompo-
zytowych w przemyśle lot-
niczym.

Komercjalizacją wyni-
ków badań nad technologią 
produkcji grafenu zajmuje 
się Nano Carbon, spółka 
celowa Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Nano Carbon, 
wykorzystując wiedzę i 
doświadczenie polskiego 
Instytutu Technologii Ma-
teriałów Elektronicznych, 
rozpoczyna seryjną produk-
cję grafenu na podłożach z 

miedzi i węglika krzemu. To 
pierwsza w kraju udana pró-
ba komercjalizacji grafenu.

Wojciech Dąbrowski, 
prezes ARP, zapowiedział 
powstanie Centrum Grafe-
nowego, które będzie inte-
gratorem działań w obszarze 
badań oraz transferu techno-
logii, opartych na grafenie. 
Dodał, że produkcja grafenu 
dla potrzeb sektora badaw-
czo-rozwojowego, pozwoli 
zintensyfikować prace nad 
jego zastosowaniem w róż-
nych dziedzinach gospodar-
ki.

MAT na podstawie ma-
teriałów z MSP

Piotrków Trybunalski

Bezpłatne 
szkolenie interpersonalne

21 lutego 2014 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbę-
dzie się bezpłatne szkolenie zorganizowane przez 
Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego. 

realizować postawione cele. 
Warsztaty odbędą się w 

Piotrkowie Trybunalskim 
21 lutego 2014 roku, o go-
dzinie 16.30 w Hotelu Sta-
romiejskim, Rynek 1. 

Zgłoszenia chętnych 
(liczba miejsc ograniczona) 
przyjmowane będą do dnia 
12.02.2014 r. w filii biura 
poselskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Rycerska 
6 tel. 607 337 673.

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

REKLAMA
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Grupa seniorów repre-
zentowana głównie przez 
płeć piękną i nielicznie 
brzydką, upodobała sobie 
aerobic w wodzie. Zajęcia 
prowadzi niezwykła, wręcz 
ubóstwiana przez ćwiczą-
cych, Pani Kasia. Ta dziew-
czyna emanuje ogromnym 
ciepłem, sympatią i uśmie-
chem pełnym wyrozumia-
łości. Jej pomysłowość i 
zaangażowanie są godne 
podziwu. Na każdych za-
jęciach, które odbywają się 
dwa razy w tygodniu, poja-
wiają się nowe ćwiczenia. 
Natomiast uczestnicy zajęć 

Z poczty redakcyjnej

Ach ci seniorzy…
Obiekt zwany Solparkiem kojarzy się większości z miejscem, gdzie można na różne sposoby poprawiać swoją sprawność fizyczną, a także zadbać o zdrowie 
korzystając z sauny, groty solnej, jacuzzi, jak również masażu wykonywanego przez specjalistę, czy też jogi.

często bywają niesforni, 
rozgadani, dowcipkujący. 
Celują w tych wybrykach 
przede wszystkim Ola, Pio-
trek i Zbyszek. Zresztą po-
zostałym też niewiele bra-
kuje. Jedynym spokojnym, 
poważnym i zrównoważo-
nym, nieuczestniczącym 
w tych ekscesach, a obser-
wującym je z niesmakiem, 
jest Andrzej. Jednak, mimo 
prób, cóż on jeden może 
zdziałać wobec łobuzer-
skich zapędów pozostałej 
zgrai. Wygłaszam tę opinię 
niechętnie, bo nie darzę go 
sympatią i nie jest to facet 

z mojej bajki, ale robię to 
gwoli zachowania obiekty-
wizmu.

Na koniec przyznaję z 
całą szczerością, że grupa 
jest ogromnie sympatycz-
na, zżyta ze sobą, pełna 
wzajemnego wsparcia i 
oby ćwiczyła razem jeszcze 
przez wiele, wiele lat.

PS. Doskonałą ilustracją 
tego, do czego zdolna jest 
rozdokazywana grupa, jest 
zdjęcie, na którym ćwiczą-
cy w wodzie basenu senio-
rzy występują w krawatach.

Senior

REKLAMA

REKLAMA
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Będę się zdrowo od-
żywiał, zacznę uprawiać 
sport, rzucę palenie, będę 
się mniej stresował, zadbam 
lepiej o swoje życie osobiste 
i najbliższych – taka lista 
postanowień to noworoczna 
tradycja dla wielu Polaków. 
Według danych TNS OBOP 
w 2012 roku postanowienia 
noworoczne zrobiła niemal 
połowa z nas, a wytrwało w 
nich zaledwie 5%! 

Co zrobić, by poprawić 
te statystyki? Podpowiedź 
możemy znaleźć w rapor-
cie „USP Zdrowie – Style 
zdrowia Polaków 2013”, w 
którym to zdefiniowano 8 
charakterystycznych dla 
naszego społeczeństwa seg-
mentów nazwanych Stylami 
Zdrowia a są nimi: Popraw-
ni Optymiści, Towarzyscy 
Hedoniści, Niepocieszeni 
Podjadacze, Pogodni Mę-
drcy, Zmęczeni Herosi, 
Pozorni Twardziele, Świa-
domi Indywidualiści oraz 
Zdesperowani Buntownicy.

Znając swój Styl Zdro-
wia, dużo łatwiej zwrócić 
uwagę na obszary, które 
wymagają modyfikacji. 
Są one największym wy-
zwaniem do poczynienia 

Style 
Zdrowia
O tym, jak ważne jest zdrowie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To wła-
śnie zdrowie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingach warunków 
szczęśliwego życia Polaków, wyprzedzając udane małżeństwo oraz dzieci. 

istotnych zmian, zwłaszcza 
systematycznego monitoro-
wania ich przebiegu. Spe-
cjaliści nie mają wątpliwo-
ści, co zwiększa szanse na 
zrealizowanie postanowień 
noworocznych – sprawdza 
się zasada małych kroków  
i konkretne, krótkotermino-
we cele, które doprowadzić 
mogą do dużego sukcesu. 

Kluczową rolę odgrywa 
tu również motywacja do 
dbania o siebie i poświęca-
nia uwagi własnemu zdro-
wiu – to zwykle najbardziej 
szwankuje. Przykład: 83% 
Polaków wierzy, że ćwi-
czenia fizyczne prowadzą 
do dłuższego i zdrowsze-
go życia, jednak tylko 51% 
ćwiczy regularnie, a 16% 
ćwiczy tylko wówczas, gdy 
potrzebuje zrzucić kilka ki-
logramów.

Ważne jest też to, by 
dostosować postanowienia 
do swoich możliwości. 97% 
Polaków czuje się zestre-
sowanych. Nie warto tego 
stresu zwiększać, ustawia-
jąc poprzeczkę przesadnie 
wysoko  - to może wywo-
ływać frustruję i rozczaro-
wanie sobą. 71% Polaków 
czuje, że może się podzielić 

sprawami, które ich dotyczą 
z rodziną i przyjaciółmi. 
Warto więc szukać wśród 
nich oparcia, bo właśnie 
oni są często fundamentem 
równowagi oraz zdrowia: 
psychicznego, fizycznego, 
społecznego.

Raport „USP Zdrowie 
– Style Zdrowia Polaków 
2013”  dowodzi, że nie za-
wsze wiemy, co służy na-
szemu organizmowi, ani 
też co mu szkodzi. Nawet 
jeśli nasza świadomość jest 
duża, bywa że mamy pro-
blem z przełożeniem tej 
wiedzy na konkretne dzia-
łania i skuteczne wykorzy-
stywanie jej w codziennym 
życiu. Znajomość własnego 
Stylu Zdrowia to ważna 
podpowiedź, na które ob-
szary zdrowia społecznego, 
psychicznego i fizycznego 
warto zwrócić największą 
uwagę. 

Swój indywidualny Styl 
Zdrowia możemy sprawdzić 
na: www.StyleZdrowia.pl i 
dowiedzieć się więcej o so-
bie, a także o tym, które z 
obszarów jego zdrowia wy-
magają większej uwagi.

W województwie łódz-
kim powstały innowacyjne 
questy. Te oraz 32 inne questy, 
powstały  dzięki współpracy 
trzech  LGD: „Dolina rzeki 
Grabi”, „BUD-UJ RAZEM” 
oraz Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM”, które wspólnie re-
alizują projekt QUIZ.

Questy na terenie woje-
wództwa łódzkiego są no-
wością z kilku powodów. 
Przede wszystkim ścieżki 
zostały tak poprowadzone, 
by prezentowały nie tylko 
atrakcje danej miejscowo-
ści, ale również zabytki z 
pobliskich terenów. Dzięki 
czemu gminy zostały po-
łączone szlakiem legend, 
wspólną historią czy archi-
tekturą. 

– Questing jest metodą 
odkrywania dziedzictwa 
regionu. Wykracza on jed-
nak poza tradycyjne formy 
turystyki. Tutaj dosłownie 

Questing 
przekracza granice
Questing, określany w Polsce turystyką z zagadkami, zdobywa w naszym 
kraju coraz większą popularność. Odkrycie tajemnic i uroków województwa 
łódzkiego będzie możliwe dzięki pierwszym w Polsce questom transgranicz-
nym.

przekraczamy granice, tym 
razem gmin – podsumowuje 
Sylwia Woźniak, certyfiko-
wana trenerka questingu ze 
wspierającej przedsięwzię-
cie agencji Planet PR. 

Takie rozwiązanie po-
zwoli na poznanie różnych 
aspektów, jednego, głów-
nego tematu questu. Przy-
kładowo trasa, prowadząca 
przez teren gmin Dłutów i 
Drużbice, pozwoli poznać 
miejsca związane z histo-
rią bombowców polskiej 
konstrukcji PZL.37 Łoś. 
Gminy Sędziejowice, Łask i 
Dobroń odkryją przed tury-
stami zakątki województwa 
łódzkiego, o których istnie-
niu nie wiedzieli nawet sami 
mieszkańcy. Quest popro-
wadzi po ukrytych młynach 
nad rzeką Grabią ukazując 
dawne losy poszczególnych 
obiektów. 

– Questy transgraniczne 

są nowością w Polsce. Trasy 
łączą gminy trzema questa-
mi o łącznej długości blisko 
70 km – mówi Agnieszka 
Ciebiada, koordynatorka 
projektu.

Questy w województwie 
łódzkim będą również do-
stępne na specjalnie przy-
gotowanej aplikacji na urzą-
dzenia mobilne. To kolejna 
z innowacji, którą szykują 
realizatorzy. 

- Zamierzenie było takie, 
żeby questy przygotowane 
w ramach QUIZ były do-
stępne dla każdego i zawsze. 
Przeniesione na najpopular-
niejsze platformy: android 
i IOS, znacznie ułatwią do-
stępność dla każdego – tłu-
maczy prezes LGD „BU-
D-UJ RAZEM” Krystyna 
Adaszkiewicz. . 

Ulotki wszystkich 35 
tras pobrać można ze strony 
www.quiz.questing.pl.

Dłutów– miejsce pamięci poległych lotników Łosia. Źródło: archiwum QUIZ.questing.pl.

Krzywda – najstarszy z młynów na Grabi. Źródło: archiwum QUIZ.questing.pl.
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Znając doskonale pro-
blematykę OSP i PSP, w 
tym istniejące problemy, 
uważałam, że można je 
rozwiązywać  tylko i wy-
łącznie w pracy zespo-
łowej.  Działania przeze 
mnie podjęte od pierw-
szych dni zasiadania w 
parlamencie przyniosły 
efekt  w postaci rejestracji 
Zespołu – grudzień 1993 
i rozpoczęcie aktywnej 
działalności od stycznia 
1994 r. 

Z okazji tego wspania-
łego jubileuszu – 20-lecia 
pracy, pragnę tą drogą 
przekazać jego dokonania.

Decyzje podjęte w 
trakcie kadencji (1993-
1997) przez Sejm RP 
oraz rząd, inspirowane 
przez Parlamentarny Ze-
spół Strażaków, znacznie 
wzbogaciły systemowo 
i finansowo realizację 
nowej formuły funkcjo-
nowania i wyposażania 
jednostek OSP i PSP. Ze-
spół odegrał ogromną rolę 
w tworzeniu krajowego 
systemu ratowniczo-ga-
śniczego, będącego wizją 
i dziełem ówczesnego ko-
mendanta głównego gen. 
brygadiera Feliksa Deli, 
który w 1995 roku stał się 
faktem, a w roku następ-
nym, dzięki inicjatywie 
zespołu, ksrg został zapi-
sany w budżecie państwa 
jako inwestycja centralna.

Wywalczyliśmy zero-
wą stawkę VAT na zakup 
sprzętu i wyposażenia 
dla ochotniczych straży 
pożarnych. Znieśliśmy 
podatek dochodowy od 
działalności gospodar-
czej prowadzonej przez 
OSP, jeśli środki trafia-
ły na działalność statu-
tową. Zniesiony został 
także podatek od ekwi-
walentu wypłacanego 
ochotnikom za udział w 
akcjach ratowniczych i 
ćwiczeniach. Wprowa-
dzono możliwość odlicza-
nia przez darczyńców od 
podstawy opodatkowania 
kwot przekazywanych 
ochotniczym strażom  
pożarnym - wcześniej 
można było odliczać daro-
wizny tylko dla Państwo-
wej Straży Pożarnej. W 

Druhny, Druhowie, Drodzy Strażacy!
Od 20 lat w polskim parlamencie mamy swoją reprezentację. W tym roku mija 20 lat jak powstał Zespół Poselski Strażaków, którego byłam inicjatorką i prze-
wodniczącą. Z dużym poparciem strażaków w październiku 1993 r. zostałam posłem, była to II kadencja Sejmu.

1993 roku budżet Związ-
ku OSP RP był praktycz-
nie w zapaści, udało nam 
się trzykrotnie zwiększyć 
kwotę przekazywaną 
Związkowi przez państwo 
na pomoc dla ochotni-
czych straży pożarnych. 
Dzięki temu znacznie 
zwiększyliśmy podstawy 
do naliczania dotacji w 
latach następnych. Znie-
sione zostało także cło od 
sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego kupowanego za gra-
nicą dla PSP i OSP, niepro-
dukowanego w Polsce. Od 
października 1996 roku 
ochotnikom biorącym 
udział w akcjach i ćwicze-
niach przysługuje też pra-
wo do bezpłatnego wyży-
wienia finansowanego ze 
środków MSW. Od 1997 
roku wprowadziliśmy obo-
wiązek 10-procentowego 
odpisu od dochodów przez 
firmy ubezpieczeniowe po 
5 proc. na rzecz PSP i OSP.

Przy dużej pomocy 
KG PSP oraz ZG Związku 
OSP RP Zespół skierował 
do laski marszałkowskiej 
dwie ustawy: noweliza-
cję ustawy o Państwowej 
Straży Pożarnej i o ochro-
nie przeciwpożarowej. Tę 
pierwszą udało się przyjąć 
w 1996 roku, natomiast 
przy pracach nad ustawą 
o ochronie przeciwpoża-
rowej było bardzo dużo 
kontrowersji. Dotyczyły 
one m.in. mojej inicjatywy 
w sprawie symbolicznego 
dodatku do rent i emery-
tur dla strażaków ochotni-
ków, którzy wysłużyli 35 
lat w ochotniczej służbie. 
Nie udało się tego uchwa-
lić. Kontrowersje budził 
też zapis o udzielaniu po-
szkodowanym pierwszej 
pomocy przez strażaków 
PSP i OSP, którzy przej-
dą wymagane szkolenia w 
tym zakresie. Przekazanie 
tego zadania strażakom 
uratowało wiele istnień 
ludzkich. Ustawa o ochro-
nie przeciwpożarowej zo-
stała przyjęta w 1997 roku 
praktycznie pod koniec 
kadencji.

Zespół miał bardzo 
duży wkład w zwiększe-
niu o ponad 100% (na rok 
1997 w stosunku do 1996) 

środków na dotacje do ka-
rosowania samochodów 
ratow niczo -gaśn icz ych 
z udziałem pieniędzy 
NFOŚiGW. Moją inicjaty-
wą było również uchwale-
nie zgody na wydawanie 
dla OSP jednorazowych 
zezwoleń na sprzedaż al-
koholu podczas organizo-
wanych imprez. Pierwszy 
Parlamentarny Zespół 
Strażaków stworzył bar-
dzo istotne fundamenty 
pod działalność Zespołu 
w kolejnych kadencjach i 
spełnił niezwykle ważną 
rolę w stworzeniu płasz-
czyzny do pracy ponad po-
działami. 

W każdej kolejnej ka-
dencji zespół odgrywał 
bardzo ważną rolę w po-
zyskiwaniu środków z bu-
dżetu państwa na działal-
ność i rozwój PSP i OSP, 
a tym samym przyczyniał 
się do zwiększania bezpie-
czeństwa obywateli.

Szanowni Mieszkańcy, 
Druhny i Druhowie!

Straż pożarna to jed-
na ze służb, która pełni 
ważną funkcję w łańcu-
chu bezpieczeństwa we-
wnętrznego kraju. Dla-

Krystyna Ozga - polityk, samorządowiec, wi-
cewojewoda łódzki, posłanka na Sejm II, IV, 
V i VII kadencji, twórczyni Parlamentarne-

go Zespołu Strażaków. Absolwentka Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Przez kilkanaście lat pełni-
ła funkcję naczelnika gminy, a następnie wójta gmin 
Nowy Kawęczyn i Jeżów. 

W 1964 r. wstąpiła do Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Sprawowała mandat posła II kadencji w la-
tach 1993–1997. Od 1998 do 2004 zasiadała w Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, pełniąc funkcję wicemar-
szałka województwa. W 2004 r. została posłem z okręgu 
piotrkowskiego na Sejm IV kadencji. W 2005 r. po raz 
trzeci uzyskała mandat poselski. 

W 2008 r. została wicewojewodą łódzkim. W 2011 r. 
została posłem na Sejm VII kadencji. Aktualnie jest 
wiceprzewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków. 
Zasiada we władzach  krajowych OSP - jest członkiem 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. 

tego bardzo ważne jest, 
aby wszystkie struktury 
państwa, samorząd i dobre 
prawo, tworzyły właściwe 
warunki do wykonywania 
ich misji. Mam ogromną 
satysfakcję, że współpraca 
i wspólne działania umoc-
niły struktury OSP i PSP, 
ustawowo zapewniły do-
datkowe środki finansowe 
m. in. poprzez Krajowy 
System Ratowniczo-Ga-
śniczy i 10% odpis z firm 
ubezpieczeniowych.

Z okazji tego jubile-
uszu w imieniu Prezydium 
ZG ZOSP RP, Zespołu 
Poselskiego Strażaków i 
własnym dziękuję wszyst-
kim strażakom, druhnom 
i druhom za codzienną 
służbę. Przekazuję najlep-
sze życzenia na rok 2014. 
Życzę bezpiecznych służb 
i satysfakcji z pięknej mi-
sji niesienia pomocy po-
trzebującym.

 
Poseł na Sejm RP

Krystyna Ozga
Członek Prezydium 

Zarządu Głównego ZOSP 
RP

Skierniewice, styczeń 
2014 r.

Sylwetka
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Podczas tego samego 
posiedzenia, 8 stycznia 
2014 r., rząd zatwierdził 
również projekty krajo-
wych programów ope-
racyjnych. Decyzje te 
umożliwiają rozpoczęcie 
formalnych negocjacji do-
kumentów z Komisją Euro-
pejską.

Obszary, na które prze-
znaczone zostanie nowe 
rozdanie Funduszy Euro-
pejskich to m.in.: dostęp-
ność transportowa, kon-
kurencyjna i innowacyjna 
gospodarka, energetyka, 
środowisko, kultura oraz 
zatrudnienie, edukacja, 
przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu.

Przypomnijmy, że Pol-
ska otrzymała 23% ogólnej 
puli polityki spójności na 
lata 2014-2020. 

- W wyniku przelicze-

Rząd przyjął 
projekt 
Umowy Partnerstwa
Rząd przyjął projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumen-
tem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich.

nia cen stałych na bieżące, 
wynegocjowana w lutym 
podczas szczytu Rady Eu-
ropejskiej kwota 72,9 mld 
euro dla Polski wzrosła o 
ok. 13% i wynosi 82,5 mld 
euro, a więc ok. 345 mld zł. 
W tej kwocie zawiera się 
252 mln euro, czyli ponad 
1 mld zł na wsparcie bezro-
botnej młodzieży – podkre-
śliła wicepremier Elżbieta 
Bieńkowska.

W ramach programów 
operacyjnych, do dyspozy-
cji będziemy mieć ponad 
320 mld zł. W programach 
Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej do wykorzy-
stania będzie prawie 3 mld 
zł. Dodatkowo, otrzymamy 
środki z instrumentów oraz 
programów zarządzanych 
przez Komisję Europejską – 
ok. 17,1 mld zł z instrumen-
tu Łącząc Europę (CEF), 

mającego na celu wsparcie 
projektów infrastruktural-
nych w obszarze transportu, 
energetyki i technologii in-
formacyjnych, a także ok. 2 
mld zł z Europejskiego Fun-
duszy Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) na 
programy, które zapewnią 
żywność dla osób najbar-
dziej potrzebujących oraz 
odzież i inne podstawowe 
artykuły osobom bezdom-
nym oraz dzieciom w trud-
nej sytuacji materialnej. 
Korzystać będziemy także 
z części, zarządzanej przez 
Komisję Europejską, ogól-
nej puli przeznaczonej na 
pomoc techniczną - ok. 1,2 
mld zł oraz dodatkowych 
funduszy na działania in-
nowacyjne w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, ok. 
292 mln zł.

KONKURS

REKLAMA

Konkurs!

Wygraj odkurzacz!

Regulamin konkursu:

1. Zadaniem jest stworzenie przepisu kulinarnego.
2. Przepis należy przesłać e-mailem na adres:  konkurs@gazeta-wiesci.pl
(autor powinien podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania).
3. Każdy przepis obowiązkowo musi zawierać: nazwę przepisu, listę składników, opis przygotowania dania.
4. Kryteria wyboru najlepszego przepisu:
- związek z regionem
- atrakcyjność opisu, rysunków, zdjęć, itp. 
- atrakcyjność posiłku 
5. Do przepisu należy dołączyć oświadczenie: Oświadczam, że poniższy przepis jest mojego autorstwa. 
Zgadzam się na bezpłatną publikację przepisu na łamach Gazety Regionalnej Wieści oraz na portalu 
www.gazeta-wiesci.pl.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.01.2014 r. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w następnym 
numerze Wieści oraz na portalu www.gazeta-wiesci.pl

na najlepszy regionalny przepis kulinarny!
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dnia 27 stycznia 2014 r.

Sponsorem nagrody jest 
Market Budowlany OBI - Piotrków Trybunalski.



Wieści
15-29.01.2014 r.

10 Wieści
15-29.01.2014 r.

11
www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.plW W Kulturalnie

Warto zobaczyć

  1. Resortowe dzieci     Jerzy Targalski

  2. Dzierżyński. Miłość i rewolucja   Sylwia Frołow

  3. Soczi. Igrzyska Putina    Wacław Radziwinowicz

  4. Śpiewaj ogrody     Paweł Huelle

  5. Zabójca      Nurowska Maria

  6. Einstein      Walter Usaason

  7. Pamitniki 1939-1945     Adam Ronikier

  8. Ćpunka      Barbara Rosiek

  9. Herbarz szlachty polskiej   Grzegorz Korczyński

10. Słuch absolutny     Andrzej Szczeklik, Jerzy Illg

Księgarnia               poleca:

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

Warto przeczytać

Rawa Mazowiecka

„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.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Warto posłuchać

Pamiętniki 1939-1945

Celem założonego prze-
zeń RGO było niesienie w 
czasie okupacji pomocy 
wszystkim obywatelom 
polskim, bez względu na 
pochodzenie czy wyzna-
nie. Ronikier, nieustępli-
wy w obronie Polaków 
przed Niemcami, sięgał 
po wszelkie środki — z 
wyjątkiem narażenia na 
szwank honoru. Usunię-
ty z przewodnictwa RGO, 
aresztowany, wielokrotnie 
przesłuchiwany, w końcu 
zwolniony z niemieckiego 

Wspomnienia przewodniczącego Rady Głównej Opiekuńczej posiadają za-
równo wartość dokumentu, jak i dzieła literackiego, napisanego świetnym 
stylem. 

aresztu wyjechał za 
granicę — zagrożo-
ny zapowiedzianym 
aresztowaniem przez 
Rosjan — 18 stycz-
nia 1945 roku. W Pa-
miętnikach rysuje się 
zupełnie odmienny 
od stereotypowego 
obraz hitlerowskiej 
okupacji i działań 
nielicznych organiza-
cji polskich, których 
istnienie respekto-
wane było przez oku-
panta.

Jordan Belfort był złotym 
dzieckiem świata amerykań-
skich finansów. Szybki i osza-
łamiający sukces przyniósł 
mu fortunę, władzę i poczucie 
bezkarności. Pokusy czaiły 
się wszędzie, a Belfort lubił 
im ulegać i robił to w wielkim 
stylu. Najpiękniejsze kobiety. 
Najdroższe jachty. Najbardziej 
wyszukane narkotyki. Szalona 
impreza bez cienia poczucia 
odpowiedzialności. A w ślad 
za tym nieuniknione błędy i 
pragnienie jeszcze większego 
bogactwa. Korupcja, nagina-
nie prawa i malwersacje po-
datkowe – w tym także Belfort 
okazał się mistrzem.

Zrealizowana z rozma-
chem i poczuciem humoru, 
urzekająca blichtrem, a jednak 
gorzka opowieść o człowieku, 
który zawsze chciał więcej, a 
dostał to na co zasłużył.

Wilk z Wall Street
Jeden z największych reżyserów naszych czasów, laureat Oscara Martin 
Scorsese przedstawia prawdziwą historię jednego z najbardziej kontrower-
syjnych bohaterów Wall Street.

Inni niż wszyscy

Kawał soczystego, kla-
sycznego rapu, zarazem peł-
nego energii i świeżości. Te-
raz wszyscy, którym nie dane 
było dołączyć go do kolekcji 
mają taką możliwość dzięki 
specjalnej reedycji! Wydana 
zostanie ona w digipacku tak 
jak pozostałe wydawnictwa 
spod szyldu Labirynt Records. 
Reedycja wzbogacona została 
o wkładkę z tekstami, których 
brakowało w pierwszym wy-
daniu oraz o profesjonalne 
DVD z koncertu Trzeci Wy-
miar & Noo Age, który odbył 
się w Wałbrzychu 31.03.2007 
podczas finałowego koncer-
tu trasy Zdolny Śląsk Tour I. 
Premiera 11 stycznia.

„Inni niż wszyscy” to najlepszy krążek Trzeciego Wymiaru i jedna z lepszych 
płyt w polskim rapie. Po tym, jak niektórzy patrzyli na nich spode łba za suk-
ces odniesiony przy okazji hitowego „Dla Mnie Masz Stajla” panowie z Wał-
brzycha zaatakowali albumem, do którego przyczepić się było już nie sposób.
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Gotuj z nami
        Czas przygotowania: 80 min              
        Danie dla: 6 osób 

Potrzebne składniki:
- 1 główka białej kapusty
- 1/2 kg grzybów 
- 2 cebule 
- 1/2 szklanki ryżu 
- 4 łyżki oleju 
- 2 szklanki śmietany
- 2 łyżki keczupu
- sól i pieprz do smaku

¿


REKLAMA

Gołąbki z grzybami

Do wynajęcia magazyny i 
biura w Piotrkowie Tryb. 
Niskie ceny/dowolne po-
wierzchnie. Tel. 502 814 
323

Optima S.A.- finanse 
dla domu- zatrudni PRZED-
STAWICIELI w miejsco-
wościach: Opoczno, Toma-
szów Mazowiecki i okolice. 
Atrakcyjna prowizja, praca 
dodatkowa, również dla 
emerytów! Tel. 58-554-80-
80 lub 801-800-200.

Firma kosmetyczna 
poszukuje osób do pracy. 
Piotrków Tryb. i okolice. 
Tel. 505941176.

Kostka brukowa reno-
wacja 5 zł m2. Tel.886-338-
458 w godz. 10-18

Betonowe wylewki 
agregatem tel. 608 577 428

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

Zatrudnię rzemieśl-
ników i firmy budowlane 
do współpracy, pracow-
ników budowlanych w 
różnych zawodach. Pra-
ca w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Tel. 608377575, 
792258906, e-mail: eo@
pekazet.pl

PRACA 
W ZAKŁADACH 

MIĘSNYCH!
 OD ZARAZ! 

kontakt 535 123 002 
w godzinach 8-16 

OGŁOSZENIA

Sposób przygotowania:
 Z kapusty usuwamy wierzchnie liście, 
wydrążamy głąb i obgotowujemy przez 5 minut 
we wrzącej wodzie. Wyjmujemy i po wystudze-
niu rozdzielamy je i lekko rozbijamy. Grzyby go-
tujemy i po osączeniu z wody kroimy a następnie 
podsmażamy z pokrojoną cebulą. Ryż gotujemy i 
studzimy, następnie dodajemy wcześniej przygo-
towane grzyby, doprawiamy farsz do smaku solą i 
pieprzem. 
 Na każdym liściu układamy trochę farszu 
i zwijamy, najlepiej zaczynając od podstawy li-
ścia. Obsmażamy przygotowane gołąbki na roz-
grzanym oleju, a następnie przekładamy do garn-
ka, zalewamy śmietaną wymieszaną z keczupem  
i dusimy pod przykryciem około 30 - 40 minut.

7000 zł szybkiej po-
życzki. Błyskawiczna 
decyzja, bez ukrytych 
opłat. Provident 

600 400 288 
(Taryfa wg opłat ope-
ratora)

Kapusta należy do ro-
dziny kapustowatych. Praw-
dopodobnie wywodzi się z 
rejonów Morza Śródziemne-
go. Uprawiana była już w sta-
rożytności a Rzymianie już 
wówczas uważali ją jako pa-
naceum na niemalże wszyst-
kie choroby człowieka. Do 
Polski roślina ta dotarła w XV 
wieku. Obecnie uprawiana 
jest w wielu rejonach świata. 
Do rodziny tej należy kapu-
sta biała, czerwona, pekińska 
oraz brukselka, brokuły, ka-
larepa i jarmuż. Wszystkie 
odmiany kapust  w swym 
składzie zawierają dużo wi-
tamin, tj. A, B1, B2, B6, C, 
E, K , PP i U oraz składniki 
mineralne, a wśród nich mię-
dzy innymi: mangan, fosfor, 
cynk, miedź, siarkę, potas, 
chlor, jod, wapń, żelazo, sód 
a także błonnik pokarmowy, 
wolne aminokwasy, cukry, 
karoteny, antocyjany, kwas 
foliowy oraz kwas szcza-
wiowy. A więc jest ona dla 
naszego organizmu warto-
ściowym źródłem szerokiej 
gamy witamin, składników 
mineralnych i błonnika. 

Kapusta oprócz walorów 
smakowych, aromatu i war-
tości odżywczych, posiada 
przede wszystkim wartości 
lecznicze. Działania leczni-
cze ma zarówno kapusta su-
rowa, spożywana w postaci 

Królowa warzyw
Od najdawniejszych czasów ceniona jest za posiadane właściwości lecznicze i nadal uważana jest za 
cudowny wszechstronny lek. To właśnie kapusta zajmuje czołowe miejsce wśród produktów, które nas 
leczą.

różnych smakowitych suró-
wek w połączeniu z innymi 
warzywami i owocami oraz 
sok z kapusty i kapusta ki-
szona a także kapusta przy-
rządzana na różne sposoby, 
tj. np. duszona, gotowana, 
smażona, mrożona. Kapusta 
sparzona lub lekko duszona 
jest nawet trzykrotnie bogat-
sza w substancje lecznicze w 
porównaniu z innymi warto-
ściowymi warzywami.

Kapustę możemy stoso-
wać zewnętrznie, np. okłada-
jąc bolące miejsca jej liśćmi 
lub wewnętrznie czyli  spo-
żywając ją w różnej postaci 
i pijąc zrobione z niej soki, 
które posiadają  właściwości 
przeciwbakteryjne i prze-
ciwwirusowe. Szczególne 
właściwości posiadają przede 
wszystkim świeże liście ka-
pusty. Okłady z nich zasto-

sowane zewnętrznie leczą 
między innymi stłuczenia, 
oparzenia, odmrożenia, heg-
zemę, opryszczki, zapalenie 
oskrzeli, kaszel, katar, zapa-
lenie pęcherza, zaburzenia 
żołądkowe i jelitowe a także 
bóle neurologiczne i bóle mię-
śni. Również wewnętrzne jej 
działanie jest wszechstronne. 
Zbawienne działanie kapusty 
przejawia się przy dolegliwo-
ściach gastrycznych, jelito-
wych, układu oddechowego 
oraz wzmacnia odporność 
naszego organizmu. Kapusta 
pobudza apetyt, przeciwdzia-
ła anemii, chroni organizm 
przed toksynami, zapobiega 
infekcjom a także zwalcza 
różnego rodzaju bóle a wśród 
nich między innymi: bóle 
mięśni, bóle reumatyczne, 
szkorbut, leczy wrzody żo-
łądka, alkoholizm, działa 

odtruwająco i odwykowo a 
także leczy różnego rodzaju 
choroby skórne.

Ponadto kapusta czer-
wona ma działanie przeciw-
nowotworowe, ponieważ 
zawiera antocyjany, najsil-
niejsze przeciwutleniacze, 
które w połączeniu z witami-
nami E, C i beta-karotenem 
zmniejszają ryzyko pojawie-
nia się zmian miażdżyco-
wych w organizmie i rozwo-
ju nowotworów. 

Należy podkreślić, że re-
gularnie spożywany świeży 
sok lub surówka z kapusty, 
działają jak naturalny anty-
biotyk. Sok ten jest lekar-
stwem np. na wątrobę, cho-
robę wrzodową i cukrzycę. 
Natomiast sok z kiszonej 
kapusty zalecany jest między 
innymi przy schorzeniach 
sercowo-naczyniowych, po-
nieważ zawarte w nim sole 
potasu, powodują wzmożo-
ne wydalanie płynów z or-
ganizmu i poprawiają pracę 
naszego serca a także jest 
lekarstwem na dolegliwo-
ści przewodu moczowego, 
układu oddychania i jelit. 
Korzystny wpływ kapusty na 
nasze zdrowie i urodę prze-
mawia za tym, abyśmy pod 
różną  postacią spożywali ją 
jak najczęściej i to przez cały 
rok.  

KK

Części zamienne: Lu-
blin, Honker, Żuk, wszyst-
kie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl

Ulotki, wizytówki, kata-
logi, foldery, etykiety, pla-
katy: www.drukarnia-wam.
pl

BRZEZINY

LOKAL
DO WYNAJĘCIA

W samym centrum.

Od 1 lutego.
502 814 323
503 777 798
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REKLAMA

AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

Test: Skoda Octavia III 1.2 TSI 105 KM

Mówisz samochód, 
myślisz Octavia 

Skoda Octavia od na-
stu już lat podbija serca 
Polaków. Pierwsza gene-
racja, w momencie wejścia 
na rynek, praktycznie nie 
miała konkurencji jako 
pojemny liftback za małe 
pieniądze. Druga odsłona 
Octavii startowała już w 
trudniejszych warunkach 
rynkowych i była droższa, 
ale dzięki przywiązaniu 
klientów do marki bez 
problemu odniosła sukces. 
Jak będzie z Octavią III?

Nowa Octavia jest 
lepsza

Najnowsza Octavia 
zmieniła się wyraźnie. Jej 
nadwozie nadal wpisuje się 
w pewien standard, dzięki 
któremu Polacy pokochali 
ten model, ale wygląda już 
bardziej nowocześnie. Oc-
tavia jest przede wszyst-
kim optycznie większa, 
dlatego ludzie pytają czy 

Utrzymać poziom
Gdy auto bardzo dobrze się sprzedaje mimo upływu lat, jego producent zwy-
kle nie decyduje się na rewolucyjne zmiany. Trzeba wówczas „unowocze-
śnić” znany model i zaproponować klientowi nową generację. Volkswagen z 
powodzeniem dokonał tego niedawno z Golfem. Przyszła pora i na Octavię.

to nie Superb? Wewnątrz 
nowość Skody nie wydaje 
się przestronniejsza od po-
przedniczki, choć według 
zapewnień producenta, 
trochę przestrzeni przyby-
ło.

Skoda, jak przystało na 
auto z grupy Volkswage-
na, nie imponuje nowocze-
snym designem wnętrza. 
Kilka elementów kokpitu 
odnowiono, ale są to raczej 
zmiany jakościowe niż sty-
listyczne. Dobre wrażenie 
robi system multimedialny 
z nawigacją, jednak jest on 
dostępny za dużą dopłatą. 
Poza tym nie zauważymy 
wielkich zmian - ot, kla-
syczna Octavia.

Jazda Skodą Octavią 
1.2 TSI

Pod maską testowanej 
przeze mnie Octavii pra-
cował silnik o najmniej-
szej w ofercie pojemno-
ści, acz w mocniejszym 
wariancie - 105-konny 1.2 

TSI. Czterocylindrowa 
jednostka z turbiną daje 
sobie radę z napędzeniem 
Octavii lepiej niż było to 
w przypadku poprzed-
niej generacji. Nowa jest 
bowiem o ok. 100 kg (za-
leżnie od wersji) lżejsza. 
Spadło też spalanie. Przy 
spokojnej jeździe uzyska-
łem uśredniony wynik 6,3 
l na 100 km. Niewiele, ale 
trzeba pamiętać, że przy 
tak małej pojemności sil-
nika, jazda z prędkościami 
autostradowymi spowodu-
je nagły, duży skok spa-
lania. Jeśli lubisz wcisnąć 
gaz w podłogę, wybierz 
większy silnik. 1.2 TSI jest 
najbardziej ekonomiczny 
przy jeździe z prędkością 

ok. 90 km/h. Aha, warto 
zaznaczyć, że testowa-
ny egzemplarz posiadał 
6-biegową skrzynię. Wer-
sja 5-cio biegowa będzie 
mniej ekonomiczna.

Octavia jak to Octavia 
- prowadzi się przyzwo-
icie. Nie można narzekać 
na zachowanie auta w za-
krętach, ale i nie można 
go za nie wychwalać. Po-

wariantów silnikowych i 
wyposażenia, wadą - cena 
jaką za te konfigurację 
przyjdzie zapłacić. Dobrze 
wyposażona Octavia  z sil-
nikiem 1.2 TSI kosztuje wg 
katalogu prawie 85 tys. zł. 
U dealerów zapłacimy jed-
nak zapewne mniej - decy-
dując się na auto, które już 
znajduje się w salonie.

Nowa Octavia jest sto-

sunkowo droga i ma dużą, 
bardzo silną konkurencję. 
Ma jednak znaczne szanse, 
by pozostać liderem ryn-
ku. Skoda jest gigantem na 
rynku f lotowym, a i klien-
ci indywidualni przyzwy-
czaili się do tego modelu. 
Czas pokaże, czy polubią 
jego nową odmianę. 

Witold Hańczka

dobnie jest z tłumieniem 
nierówności. Widoczność 
jest OK, ale poprzednia 
generacja miała większą (a 
może inaczej pochyloną?) 
przednią szybę, dzięki 
czemu zapewniała lepsze 
widzenie do przodu.

Octavia - auto na pol-
skie drogi?

By odpowiedzieć na 
pytanie z nagłówka trze-
ba najpierw rozważyć, 
czy Polaków będzie stać 
na nową Octavię? Dawno 
minęły czasy, gdy Skody 
były tanimi samochodami. 
Dziś są droższe od więk-
szości konkurencji dostęp-
nej na polskim rynku. Atu-
tem Octavii  jest mnogość 
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Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

W

Kryminalne

13 stycznia 2014 roku, 
po godzinie 18.00 dyżurny 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Opocznie otrzymał 
informację, że w jednym z 
mieszkań przy ulicy Dział-
kowej nietrzeźwa matka 
przebywa z dziećmi w wie-
ku: 2, 4, 7 i 12 lat. Na miej-
sce natychmiast skierowano 

Opoczno

Pijana matka 
opiekowała się czworgiem dzieci
Ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie miała 37-letnia mieszkanka Opocz-
na, opiekująca się czworgiem dzieci.

policjantów. 
- Zachowanie gospody-

ni wskazywało, że rzeczy-
wiście może znajdować się 
pod wpływem alkoholu. 
Badanie stanu trzeźwości 
kobiety nie pozostawiło 
już żadnych wątpliwości. 
37-latka miała ponad 2,6 
promila alkoholu w organi-

zmie – informuje rzecznik 
policji.

Dzieci zostały przeka-
zane pod opiekę członkom 
rodziny, zaś matka odpowie 
za narażenie dzieci na utra-
tę życia i zdrowia. 

GW

Piotrków Trybunalski 

Łupem złodzieja padły 
rzeczy o łącznej wartości 
260 złotych. Z policyjnych 
ustaleń wynika, że spraw-
ca nie działał sam, lecz w 
porozumieniu z 20-letnią 
kobietą. Weryfikując po-
siadane informacje, funk-
cjonariusze 3 stycznia 2014 
roku dotarli do mieszkania 
20-letniej piotrkowianki, 

Włamał się do altany
Piotrkowscy policjanci zatrzymali 23-latka, który w ostatnich dniach grudnia 
ubiegłego roku włamał się do altany działkowej przy ul. Przemysłowej. Grozi 
mu za to do 10 lat pozbawienia wolności. 

gdzie zastali mężczyznę 
podejrzanego o kradzież z 
włamaniem. Stróże prawa 
przeszukali mieszkanie i 
pomieszczenia gospodar-
cze 20-latki. Okazało się, że 
fanty pochodzące z kradzie-
ży znajdują się w komórce. 
23- latek i jego wspólniczka 
zostali zatrzymani. Odzy-
skane mienie wróciło do 

właściciela. 4 stycznia Pro-
kurator Rejonowy w Piotr-
kowie Trybunalskim wobec 
mężczyzny zastosował po-
licyjny dozór. Za kradzież 
z włamaniem zgodnie z ko-
deksem karnym grozi do 10 
lat pozbawienia wolności.

GW

Do pobicia doszło 30 
grudnia 2013 roku, na uli-
cy Niskiej w Tomaszowie 
Maz., kilka minut po pół-
nocy. Wówczas  21-latek 
stał w kolejce do sklepu 
nocnego. Przed nim zakupy 
robiło dwóch mężczyzn. Jak 
wynika z dotychczasowych 
ustaleń, 21-latek zwrócił im 
uwagę na niestosowne za-
chowanie, co spotkało się z 
ich oburzeniem. Po odejściu 
od kasy zaczekali  a następ-
nie zaatakowali go. Młody 
mężczyzna z obrażeniami 
ciała trafił do szpitala a 
agresorzy uciekli. Zebrany 
materiał dowodowy dopro-
wadził kryminalnych do 
dwóch mieszkańców Toma-
szowa Maz., w wieku 23 i 
24 lat. Mężczyźni zostali 

Tomaszów Mazowiecki

Sprawcy pobicia zatrzymani
14 stycznia br. policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o po-

bicie 21-letniego mieszkańca Tomaszowa. 

zatrzymani w miejscu za-
mieszkania. Nie ukrywali 
zaskoczenia wizytą poli-
cjantów. Usłyszeli już za-
rzuty pobicia, za co grozi do 

3 lat pozbawienia wolności. 
Byli w przeszłości już noto-
wani. 

MAT

6 stycznia br. ok. godzi-
ny 7.00 na ulicy Grabińskiej 
w Brzezinach policjan-
ci zatrzymali do kontroli 
subaru forester. Okazało 
się, że 56-letni mężczyzna 
kierujący autem ma  ponad 
1,2 promila alkoholu w or-
ganizmie. Funkcjonariusze 
wówczas odebrali mu prawo 
jazdy i odholowali samo-
chód na parking. Mężczy-
zna tłumaczył, że spieszy 
się na dyżur do szpitala w 
Brzezinach. Widzewscy po-
licjanci niezwłocznie prze-

Brzeziny

Dyżurujący lekarz
pod wpływem alkoholu
Lekarz, który był pod wpływem alkoholu usilnie próbował dotrzeć do szpitala 
na dyżur. Mężczyzny nie odwiodła od tego pomysłu nawet policyjna kontrola 
trzeźwości kierowców. Pomimo odebrania przez policjantów prawa jazdy i za-
bezpieczenia auta, nietrzeźwy lekarz dotarł na dyżur do szpitala. 

kazali tę informację do wła-
ściwej miejscowo komendy, 
aby sprawdziła niepokojący 
sygnał. Tamtejsi policjan-
ci pojechali do placówki 
zdrowia, gdzie na oddziale 
zastano pełniącego dyżur 
lekarza. Badanie wykazało 
u 56-latka jeszcze ponad 0,5 
promila alkoholu. O fakcie 
tym poinformowano dyrek-
tora szpitala, który natych-
miast odsunął lekarza od 
pełnienia swoich obowiąz-
ków. Policjanci przesłuchali 
m. in. personel medyczny. 

Dotychczasowe ustalenia 
wskazują, że na tym dy-
żurze lekarz nie wykonywał 
czynności z pacjentami. 

Lekarz odpowie za pro-
wadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości, co stanowi 
przestępstwo drogowe oraz 
za wykroczenie pracowni-
cze dotyczące znajdowania 
się pod wpływem alkoholu 
w pracy, za co grozi grzyw-
na do 5 tys. złotych.

MAT

Stróże prawa z Bełcha-
towa 6 stycznia br. otrzy-
mali informację o włama-
niu do automatu z ciepłymi 
napojami. Maszyna zain-
stalowana była na jednym z 
oddziałów bełchatowskiego 
szpitala. Sprawca skradł bi-
lon w kwocie 200 złotych. 
Włamując się uszkodził 

Bełchatów

Okradł automat do kawy
Bełchatowscy policjanci zatrzymali 29-latka, który okradł automat do kawy w 
bełchatowskim szpitalu. Podejrzanemu o włamanie grozi kara do 10 lat więzienia.  

jednocześnie automat. War-
tość uszkodzeń pokrzyw-
dzony właściciel wycenił na 
1000 złotych. Niezwłocznie 
podjęte przez policjantów 
czynności doprowadziły 
do wykrycia podejrzanego. 
Okazał się nim 29-letni beł-
chatowianin. Kilka godzin 
później mężczyzna został 

zatrzymany i trafił do poli-
cyjnego aresztu. Przy sobie 
miał część skradzionych 
pieniędzy. Za kradzież z 
włamaniem podejrzanemu 
grozi kara do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności. 

MAT
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Koziorożec 
22.12 – 20.01

Twój wdzięk 
i urok osobi-

sty sprawi, że oczarujesz 
osobę, na której Ci zależy. 
Życie zawodowe również 
nabierze rozmachu. Z po-
czątkiem roku pojawią się 
nowe propozycje pracy. Ko-
ziorożce, które prowadzą 
własną działalność czeka 
intensywny okres. Jednak 
nie zapomnijcie o odpo-
czynku, który bardzo wam 
się przyda.

Wodnik 21.01 – 19.02
To dobry 

tydzień na za-
wieranie no-
wych znajomo-

ści. Będziesz w bardzo 
dobrym nastroju, a twoje 
pozytywne nastawienie 
udzieli się otoczeniu. Po-
mysł, który od dawna cho-
dzi ci po głowie, uda się 
w końcu wcielić w życie. 

Ryby 20.02 – 20.03
Decyzja pod-

jęta w interesach 
pod wpływem 
chwili może się 

okazać zgubna. Uważaj też 

na fałszywych doradców. 
W najbliższym czasie czeka 
cię interesujące spotkanie, 
które przyniesie ci wiele sa-
tysfakcji.

Baran 21.03 – 20.04
Barany będą 

teraz wyjątkowo 
rozdrażnione i 
rozkojarzone. Je-

śli prowadzisz samochód, 
uważaj na drodze. W pracy 
będziesz teraz zbierał plony 
za poprzedni rok. Czeka cię 
podwyżka a może nawet 
awans. Finanse powinny 
ulec poprawie.

Byk 21.04 – 20.05
To dobry czas 

na realizację ambit-
nych i odważnych 
pomysłów. Szczę-

ście ci sprzyja, więc do 
dzieła. Nie wszystkim to się 
spodoba, ale nie powinieneś 
się tym przejmować. W ży-
ciu rodzinnym czekają cię 
miłe niespodzianki.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Zwolnij trochę 

tempo życia i nie 
wymagaj od sie-
bie aż tak dużo. 

Nie musisz być najlepszy w 
każdej dziedzinie. Dobrze 
zrobi ci spotkanie ze znajo-
mymi bądź chwila relaksu 
przy muzyce, którą lubisz. 
Będziesz podatny na infek-
cje.

Rak  22.06 – 22.07 
K o r z y s t n y 

układ Gwiazd w 
twoim znaku, spo-
woduje przypływ 
energii i chęć do 

działania. Powinieneś to 
dobrze wykorzystać i w 
końcu zdecydować się na 
odważne zmiany w życiu 
zawodowym. Możesz dużo 
zyskać. 

Lew 23.07 – 23.08
Lwy nie po-

winny bagateli-
zować żadnych 
d o l e g l i w o ś c i 

zdrowotnych. Powinieneś w 
końcu udać się do lekarza i 
zrobić rutynowe badania. 
W pracy względny spokój, 
więc możesz podgonić zale-
głości. Okaż więcej zrozu-
mienia bliskim. 

Panna 24.08 – 23.09 
Masz szansę 

wreszcie odbić się 
od dna i pomnożyć 
swoje oszczędno-

ści. Szczęście ci sprzyja. 

Twój urok osobisty będzie 
przyciągał płeć przeciwną. 
Będziesz skory do flirtów 
i romansów. Uważaj, żeby 
tylko nie stracić głowy. 

Waga 24.09-23.10
Czeka was nawał 

pracy, więc w naj-
bliższym czasie nuda 
wam nie grozi. Ogól-

nie dobry czas na rozkrę-
cenie nowych interesów a 
także na podjęcie ważnych 
decyzji inwestycyjnych. Nie 
rezygnuj z ruchu na świe-
żym powietrzu.

Skorpion 24.10 – 22.11
W życiu zawo-

dowym w miarę 
spokojnie i stabil-
nie. Forma fizyczna 

i psychiczna do pozazdrosz-
czenia, to efekt oczywiście 
krótkiego ale udanego wy-
poczynku. 

Strzelec 23.11 – 21.12
Okaż wię-

cej odwagi i 
stanowczości w 
swoich przedsię-

wzięciach. Pomysły masz 
ciekawe, więc warto je wy-
korzystać. Na horyzoncie 
interesująca znajomość, 
która być może zmieni two-
je dotychczasowe życie.

Wróżka Amanda
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HOROSKOP

Ranek w akademiku.  
Student pierwszego roku mówi:  

- Chodźmy na zajęcia, bo się spóźnimy!  
Student drugiego roku na to:  

- Eee, pośpijmy jeszcze.  
Student trzeciego roku:  

- Może skoczmy na piwo?  
Student czwartego roku:  

- Może od razu na wódkę?  
Jako, że nie mogli się dogadać, udali się do studenta piąte-

go roku, by ich rozsądził.  
Ten zarządził:  

- Rzućmy monetą. Jak wypadnie orzeł, pijemy wódkę, 
jak reszka - idziemy na piwo, jak stanie na kancie - śpimy 

dalej, jak zawiśnie w powietrzu - idziemy na zajęcia. 

  
Dwie blondynki na zakupach w hipermarkecie. 

Jedna mówi: 
- Popatrz, włochate ziemniaki! 

Druga: 
- Głupia, to jest kiwi! Z tego się robi pastę do butów! 

  
Kilku robotników niesie fortepian na 10 piętro.  

Są już na 8 piętrze i nagle kierownik rzecze do robotni-
ków:  

- mam dwie wiadomości, jedną dobrą a drugą złą, dobra 
jest taka że zostały tylko 2 piętra, a zła że pomyliłem 

bloki. 
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