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Triahlon w Rawie

W dniach 2-3 sierpnia 2014 roku odbyła się w Rawie Mazowieckiej Olimpiada
Triathlonowa. W trzech biegach wzięło udział łącznie 396 uczestników, zmagając się w 21 kategoriach wiekowych. W sobotę miały miejsce: aquathlon,
czyli zawody dla najmłodszych oraz triathlon dla amatorów na dystansie 1/10
Ironman Triathlon.						
Więcej na str. 8.

Piotrków Trybunalski

Skonsultują
strategię z mieszkańcami

18 sierpnia rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Tryb. w sprawie opracowania „Strategii Rozwoju Miasta – Piotrków Trybunalski 2020”.

Więcej na str. 2.
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„Niewdzięczną rolą stało się
bycie urzędnikiem państwowym”
Zbliża się koniec kadencji samorządów. Jak Pan
ocenia tę kadencję, zarówno
w skali województwa, jak i
pozostałych szczebli samorządu terytorialnego?
Mieczysław
Łuczak:
Zmiany, jakie zaszły na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego są
bardzo duże. Województwa
faktycznie same zaczęły dysponować ogromnymi środkami unijnymi i nie tylko.
Minęły już czasy, kiedy po
pieniądze dla gminy trzeba
było jeździć do agencji w Warszawie. Kiedyś to wojewoda
otrzymywał środki, które następnie dzielił na gminy, nie
było wtedy powiatów.
Dokończenie na str. 9.

Mammobusy w regionie
Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż
nie skorzystała z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego badania.
Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest
to najczęściej występujący
nowotwór złośliwy wśród

kobiet dojrzałych, można
powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie
poddawać. Niektóre kobiety

nie zdają sobie sprawy z
tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka,
która umożliwiając wczesne
wykrycie zmian.
Więcej na str. 6.
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PODRĘCZNIKI
Zamów i odbierz w dogodnym dla Ciebie terminie!

Atrakcyjne rabaty!

Czynne:
Pon-Pt 9-17; Sob 9-14

Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39, tel. 46 895 16 45
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Piotrków Trybunalski

Skonsultują
strategię z mieszkańcami
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Kleszczów

Sieć światłowodowa
W Urzędzie Gminy w Kleszczowie trwa przyjmowanie ofert firm, które są zainteresowane wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie kolejnych odcinków sieci światłowodowej FTTH.

18 sierpnia rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Tryb. w sprawie opracowania „Strategii Rozwoju Miasta – Piotrków Trybunalski 2020”.
Konsultacje potrwają do
końca września i będą odbywać się w dwóch formach.
- Będziemy organizować
spotkania z radami osiedli i mieszkańcami, podczas których będzie można

przekazywać swoje uwagi
i opinie. Drugą formą konsultacji będzie zbieranie
propozycji na piśmie, w
tym także w formie elektronicznej – informuje Katarzyna Szokalska, z Biura

Planowania Rozwoju Miasta, które koordynuje prace
nad strategią.
Szczegółowe informacje
na stronie www.piotrkow.pl.
JP

Bełchatów

Powstanie nowy plac zabaw
Jeszcze w tym roku w Bełchatowie przy Szkole Podstawowej nr 4 powstanie
nowy plac zabaw.

Plac zabaw o powierzchni ok. 200 m2 będzie miał
bezpieczną amortyzującą
nawierzchnię i zostanie
wyposażony w nowoczesny sprzęt zabawowy. Jak
informuje
bełchatowski
magistrat, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na

wykonawcę zadania. Budowa nowego placu zabaw to
koszt blisko 231 tys. zł. Inwestycja będzie finansowana z dwóch źródeł. Połowę
wartości przedsięwzięcia
sfinansuje Urząd Miasta
Bełchatowa, drugą połowę
budżet państwa w ramach

rządowego programu „Radosna szkoła”.
Przypomnijmy, że w ramach „Radosnej szkoły” w
Bełchatowie powstało już
sześć nowoczesnych placów zabaw.
GW

Jest to sieć umożliwiająca m.in. udostępnianie
Internetu za pośrednictwem
mikrokabli
optycznych
(FTTH - Fiber to the Home,
czyli światłowód do domu).
Projekty
techniczne
mają tym razem dotyczyć
przebiegu i rozprowadzenia
nowoczesnych sieci w miejscowościach Łuszczanowice (długość sieci ok. 6,7 km)
i Łuszczanowice Kolonia
(ok. 0,7 km), największego
kleszczowskiego
osiedla
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Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony
grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub
A
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www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

Wydawca, w związku z dynamicznym
rozwojem, poszukuje dynamicznych
i kreatywnych osób
z Bełchatowa, Tomaszowa Maz.,
Radomska oraz Łodzi

do współpracy przy tworzeniu Gazety,
a w szczególności sprzedaży powierzchni
reklamowych.
CV prosimy przesyłać na adres Redakcji:
rekrutacja@gazeta-wiesci.pl

„Zacisze” (ok. 9,9 km) oraz
ulic Rolnej i Ustronnej w
Łękińsku (ok. 1,4 km).
Oprócz przygotowania
kompletnej
dokumentacji projektowej wybrana
w przetargu firma będzie
miała za zadanie opracować
specyfikacje
techniczne
związane z wykonaniem i
odbiorem robót budowlanych, dokonać uzgodnień
koniecznych do rozpoczęcia
budowy sieci, a także uzyskać pozwolenia na budowę.

Obecnie
prowadzona
jest budowa światłowodowej sieci dla miejscowości
Łękińsko. Na inwestycję,
która powinna zakończyć
się w połowie września
br., gmina Kleszczów pozyskała
dofinansowanie
ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W JS
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Tomaszów Mazowiecki

Wczasy w sercu miasta
Pod hasłem „Wczasy w sercu miasta” od 18.08. do 31.08. 2014 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się szereg imprez o charakterze kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnych.
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Tomaszowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotował na okres wakacji cykl imprez kulturalnych
skierowanych do mieszkańców miasta, którzy wpiszą się w program akcji „Lato w Tomaszowie 2014”.
Harmonogram:
18.08. – wycieczka po Tomaszowie w formie gry miejskiej
19.08. – warsztaty integracyjno-taneczne
20.08. – turniej gier stolikowych
21.08. – warsztaty kulinarne
22.08. – gry i zabawy międzypokoleniowe połączone z rajdem nordic walking
25.08. – potańcówka miejska
26.08. – wycieczka po Tomaszowskiej Okrąglicy
28.08. – I przegląd twórczości senioralnej
29.08. – projekcja filmu w kinie letnim
31.08. – koncert zespołu Five O’Clock Orchestra
Ilość miejsc na poszczególne wydarzenia ograniczona. Wiecej informacji i zapisy w
MOK, ul. Browarna 7; tel (44) 724 53 23; (44) 724 42 93.

Piotrków Trybunalski

Konkurs na najpiękniejszą elewację
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Radomsko

Przebudowa
ul. Bugaj, Jachowicza i Wilsona
30 lipca 2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą REBUD C. Krygier, M.
Michalski,W. Remba sp.j. z Bełchatowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Bugaj, ul. Jachowicza i ul. Wilsona w Radomsku”. Koszt planowanego
przedsięwzięcia to blisko 350 tysięcy złotych.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie ul.
Bugaj i ul. Jachowicza na
odcinku od ul. Mickiewi-

cza do ul. Krótkiej oraz ul.
Wilsona na odcinku od ul.
Stodolnej do posesji nr 24
włącznie. Prace zakładają

wykonane chodników, krawężników, zjazdów i zatoki
postojowej.

Piotrków Trybunalski

Remont drogi powiatowej
Mieszkańców powiatu piotrkowskiego czekają utrudnienia, związane z rozbudową drogi Rozprza – Lubień.
W związku z rozbudową
drogi powiatowej Nr 1520E
Rozprza - Lubień, od 28 lipca do 15 sierpnia 2014 roku,
odcinek drogi, od skrzyżo-

wania z drogą krajową nr 91
do miejscowości Łochyńsko, zostanie wyłączony z
ruchu. Z uwagi na ten fakt
wyznaczono objazd przez

miejscowości: Stara Wieś
- Bryszki – Rajsko Duże Łochyńsko.
PAT

uż po raz siódmy Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. ogłosił konkurs „Nowa Elewacja” na najładniej odnowioną w tym roku fasadę kamienicy.
W konkursie udział
mogą wziąć kamienicznicy,
którzy w tym roku wyremontowali swoje budynki,
usytuowane w centrum
miasta w obszarze określo-

nym i zawartym między
ulicami: al. Armii Krajowej, Wojska Polskiego,
Skłodowskiej-Curie, al. Kopernika, al. Piłsudskiego,
oraz w ciągu komunikacyj-

nym al. 3 Maja.
Wnioski do magistratu
należy złożyć do końca lutego 2015 roku. Pula nagród
w konkursie wynosi 75 tys.
zł.
GW

Radomsko

Gdzie nad wodę?

Sezon letni sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. W powiecie radomszczańskim popływać można m.in. w Przedborzu oraz Zakrzówku Szlacheckim.
Od początku lipca br.
można korzystać z kąpieliska w Przedborzu
strzeżonego przez dwóch
ratowników w godz. 11.0019.00. Ci, którzy chcieliby
dłużej zabawić w Przedborzu mogą skorzystać z pola

caravaningowego. Na miłośników sportu czeka wiele
atrakcji. Można m.in. zagrać w siatkówkę plażową
lub mini golfa. Na terenie
kąpieliska znajduje się również plac zabaw dla dzieci.
Kolejne kąpielisko znaj-

duje się przy zbiorniku w
Zakrzówku Szlacheckim na
rzece Warcie. Tu również
nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy WOPR.
MAT

kino w rytmie lata!
Liv Tyler
Jeremy Irons

UKRYTE PRAGNIENIA

reżyseria:
Bernardo
Bertolucci

sobota 9.08. godz. 21.00
ekran 5,5 x 3 m • świetne drinki • filmowe menu

po filmie wieczór taneczny • wstęp wolny
ul. Narutowicza 40, Piotrków Trybunalski
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PAINTBALL
Bełchatów

StART MEDIUM MAX
100 kul

20PLN

500 kul 1000 kul

70PLN 130PLN

Dodatkowe 100 kulek =
2 0 zł

www.paintballossa.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Drogi do niepodległości Polski

100. rocznica wybuchu I wojny światowej
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu I
wojny światowej, wojny która pochłonęła prawie
10 mln żołnierzy.
Polska od wieków dążyła do niepodległości.
Niepodległość to niezależność jednego państwa lub
narodu od innych w sferze
stosunków wewnętrznych
i zewnętrznych. Niepodległość ściśle związana jest
z suwerennością kulturową
narodu, a także z militar-

REKLAMA

nością państwa. Polacy od
początku swego istnienia
starali się chronić własne
wartości przed interwencją
z zewnątrz.
Powstania zbrojne, które miały miejsce w
XVIII i XIX w. nie skończyły się powodzeniem,
lecz doprowadziły jedynie

do niepotrzebnych ofiar
wśród największych patriotów. Nasiliły się wówczas
represje ze strony zwycięzców, trwające nieprzerwanie do momentu zaistnienia
konfliktu zbrojnego pomiędzy zaborcami. I wojna światowa, tocząca się
w latach 1914-1918, była
zupełnie odmiennym konfliktem zbrojnym z uwagi na rozmiar pola walki

W Europie istniały dwie
koalicje wojskowe: Państwa
centralne (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria) i
Ententa (Wielka Brytania,
Francja, Rosja, Japonia,
Włochy, USA). Do wybuchu tej wojny doprowadziły
przede wszystkim: walka o

zamach na następcę tronu
austro-węgierskiego Franciszka Ferdynanda dokonany przez grupę spiskowców
serbskich 28.06.1914 r. w
Sarajewie. W konsekwencji
tego, 28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały
wojnę Serbii. Wojna szybko

stał wydany tzw. manifest
dwóch cesarzy (tj. Wilhelma II i Franciszka Józefa I)
w sprawie utworzenia „samodzielnego” państwa polskiego. Zarówno nowy rząd
rosyjski jak i rządy Anglii,
Francji, Włoch i USA poparły powstanie niepodległej

strefy wpływów w Europie,
walka o kolonie w Afryce,
chęć dominacji w Europie,
walka o rynki zbytów, konflikty narodowościowe (np.
pomiędzy Serbami i Austriakami), a bezpośrednio

przerodziła się w światowy
konflikt. Działania zbrojne
toczyły się na dwóch frontach: zachodnim, na którym
odnotowano najkrwawszą
w historii wszystkich wojen
bitwę wojsk niemieckich o

Polski. 3.06.1918 r. ogłoszono publicznie deklarację nt.
niepodległości Polski. USA,
Wielka Brytania, Francja
i Włochy gwarantowały w
imieniu państw sprzymierzonych „odrodzenie Pol-

twierdzę Verdun w Lotaryngii w lutym 1916 r. oraz
na wschodnim, przebiegającym głównie przez ziemie polskie, gdzie znaczną
część żołnierzy stanowili
Polacy. Po zajęciu w lecie
1915 r. ziem polskich przez
państwa centralne, Królestwo zostało podzielone
na dwie strefy okupacyjne:
południową – austriacką i
północną – niemiecką. W
grudniu 1916 r. Piłsudski
jak i większość oficerów
polskich w armii austriackiej odmówił zaborcom
złożenia przysięgi na wierność cesarzowi, za co został
internowany do więzienia w
Niemczech. 05.11.1916 r. zo-

ski w jej historycznych i
geograficznych granicach”.
14.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazała swoje
wszystkie funkcje Piłsudskiemu, któremu nadała tytuł Naczelnika Państwa. Po
ponad stuletniej niewoli powstało znowu niepodległe
państwo polskie z wolnym
dostępem do morza. Nie
na długo jednak zapanował
pokój w Europie, bo już po
21 latach doszło do nowej,
kolejnej wielkiej wojny
światowej, która pochłonęła
jeszcze więcej ofiar i objęła terenami walk jeszcze
większe obszary.

obejmującego Europę, Azję
i Afrykę. Użyto wówczas
nowych rodzajów broni,
takich jak: broń chemiczna, samoloty, samochody,
czołgi, łodzie podwodne,
itp. Stąd też tak duża ilość
ofiar, tj. ok. 10 mln zabitych oraz 20 mln rannych.

REKLAMA

SPRZEDAM

Do sprzedaży z pierwszej ręki nowy bardzo funkcjonalny
parterowy dom o pow. zabudowy 140 m2 ( użytkowa 100 m2) na
działce o pow. 922 m2 z garażem wolnostojącym 24 m2 w m.
KUTNO. Cena okazjonalnie niska . Spokojna i bezpieczna
okolica, zapewnia pełen komfortu wypoczynek. S-ka z o.o.
posiada także do sprzedaży dwie uzbrojone działki budowlane
po 1020 m2. Oglądaj: www.dom-nowy.pl lub tel: 660/612 803

Justyna Pająk
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Mammobusy w regionie

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie
skorzystała z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego badania.
Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku
wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej
występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że
mammografia to najistotniejsze badanie, któremu
świadoma kobieta powinna

się regularnie poddawać.
Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak
istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne
wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich
niemal 100% wyleczenie.
W ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wy-

krywania Raka Piersi można wykonać takie badanie
bezpłatnie. Program jest
skierowany do kobiet zdrowych, które nie chorowały
wcześniej na raka piersi.
Ma na celu objęcie swoim
zasięgiem jak największej
liczby kobiet w populacji
50 – 69 lat, czyli najbardziej
narażonej na zachorowanie

na raka piersi. Otrzymywany wynik badania skryningowego (przesiewowego)
to ocenione przez dwóch
lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi,
z krótką adnotacją – czy
wynik jest zmianowy bądź
bezzmianowy. Nie jest on w
formie pełnego opisu diagnostycznego tak, jak przy
tradycyjnym badaniu. W
razie konieczności dalszej
diagnostyki, list zawiera

wytyczne względem sposobu postępowania.
Mammografię można będzie wykonać w mammobusach, które odwiedzą m.in.:
Czarnocin – 21 sierpnia
przy Urzędzie Gminy, ul.
Główna 142
Bełchatów - 21 sierpnia
na placu przy sklepie Kaufland przy ul. Budryka
Moszczenicę – 21 i 22
sierpnia na placu Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul.

Kosowska 2
Radomsko – 22 sierpnia
przy Centrum Handlowym
Carrefour, ul. Piastowska
28
Gidle – 22 sierpnia przy
Ośrodku Zdrowia, ul. Częstochowska 8
Informacje o badaniach
dostępne są również na
stronie internetowej www.
mammo.pl lub pod nr tel. 58
666 2444.
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BUSINESS SCHOOL

90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, lok. 415 (IV piętro)
tel.: 503 868 534, tel.: 503 868 535
e-mail: noweszanse@business-school.pl; www.business-school.pl/noweszanse

ZAPRASZA

NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 zwolnionych
 przewidzianych do zwolnienia
 zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy

REKLAMA

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”
OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA

 DORADZTWO ZAWODOWE
 SZKOLENIE

Pracownik biurowy z obsługą kadr i płac z certyfikatem ECDL Core

 STUDIA PODYPLOMOWE
 Doradztwo podatkowe
 Audyt i kontrola wewnętrzna
 Zamówienia publiczne
 inne dostosowane do uczestników
 STAŻ ZAWODOWY

Trwający 4 m-ce, zgodny z profilem szkolenia

Nieważne ile masz lat i czy masz doświadczenie
Jeśli masz chęci do pracy Firma Partners oddział w Rawie Mazowieckiej
ma dla Ciebie ofertę pracy

LEKKA PRACA MANUALNA
(wkładanie elementów zabawek do półproduktu spożywczego)

Nowe, atrakcyjne stawki + system premiowy
Bezpłatny dowóz z dalszych miejscowości
Oferujemy: pracę siedzącą, w miłej atmosferze,
w klimatyzowanych pomieszczeniach
Wymagania: zdolności manualne, aktualna książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
660-612-263, 46-830-18-00, 830-18-24

 DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 40 000 zł)
 WSPARCIE SZKOLENIOWO–DORADCZE
 ABC firmy
 Księgowość w MŚP
 Przygotowanie planu biznesowego
 WSPARCIE FINANSOWE PRZEZ 6 MIESIĘCY (do 1600 zł) NA POMOC

W ROZWOJU WŁASNEJ FIRMY

SPEŁNIASZ WARUNKI? CHCESZ COŚ ZMIENIĆ?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Pogoda dopisała

Triahlon w Rawie

W dniach 2-3 sierpnia 2014 roku odbyła się w Rawie Mazowieckiej Olimpiada Triathlonowa. W trzech biegach wzięło udział łącznie 396 uczestników, zmagając
się w 21 kategoriach wiekowych. W sobotę miały miejsce: aquathlon, czyli zawody dla najmłodszych oraz triathlon dla amatorów na dystansie 1/10 Ironman
Triathlon, czyli najbardziej prestiżowego wyścigu triathlonowego na świecie, rozgrywającego się w Kona na Hawajach. Uczestnicy Ironmana pokonują dystans 2,4 mili (3,86 kilometra) płynąc, 112 mil (180,2 kilometra) na rowerze oraz oficjalny Maraton Olimpijski, czyli 42,195 kilometrowy bieg, ustalony na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 1908 roku. Oryginalny dystans na pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 1896 roku wynosił 25 mil
(40,23 kilometra).
2 sierpnia na trasie
aquathlonu, który jest
dziecięcym
odpowiednikiem zawodów dla dorosłych – pomija element
wymagającego i niebezpiecznego wyścigu kolarskiego – zmierzyło się 28
najmłodszych atletów. Po
biegu dla dzieci odbyły się
zawody na dystansie 1/10
Ironmana. Wzięło w nich
udział 139 uczestników,
przy czym najmłodsi startujący mieli 14 lat a najstarszy uczestnik, pan Mariusz
Kępczyński – 65 lat. Sobotni triathlon zwyciężył
Konstantin Fedorov, wśród
Polaków najlepszy okazał
się Jakub Woźniak. Wśród
kobiet najlepsza była Marta
Zygmunt.
W niedzielę 3 sierpnia rozegrał się triathlon
olimpijski na dystansie 1/4
Ironmana. Wystartowało
w nim 229 uczestników.
Pogoda dopisała. W biegu
wziął udział m. in. Maciej
Dowbor, znany prezenter
telewizyjny. Bieg ten jest
zaliczany do cyklu Pucharu
Polski oraz Mistrzostw Polski Weteranów. Zwycięzcą
rawskiego triathlonu w 2014
roku został Sergiy Kurochicin z czasem 1 godzina, 58
minut i 48 sekund. Za nim

uplasowali się: Tomasz
Marcinek oraz Konrad
Zdun z klubu UKS9 Kalisz.
Należy nadmienić, że pan
Sergiy, który przyjeżdża na
rawskie igrzyska z Zaporoża na Ukrainie, zwyciężył
również w roku ubiegłym,
z czasem o 13 sekund gorszym. Pan Tomasz Marcinek powtórnie okazał się
najlepszym wśród Polaków
na rawskiej trasie. Wśród
kobiet najlepsza okazała się
Daria Fedczenko z klubu
Finisz Kalisz zajmując 11
miejsce w klasyfikacji ogólnej z czasem 2 godziny, 11
minut i 17 sekund. Drugie
miejsce zajęła Paulina Wagaracka z klubu MLUKS
Triathlon Koło, a na trzecim miejscu była Katarzyna
Czerwińska z klubu Adgarfit Pro Team z Warszawy.
W ramach mistrzostw
Polski Weteranów wystartowały panie: Aneta Kisiel
(K40) i Jolanta Pawłowska
(K50). Wśród mężczyzn
sensacją okazał się pan Tomasz Brett, który pokonał
młodszych kolegów zajmując 10 pozycję w klasyfikacji ogólnej i zwyciężając
w kategorii M50 z czasem
2 godziny, 11 minut i 1 sekunda. W kategorii M40 na
podium stanęli: Marcin Ka-

rasiński z Klubu Triathlon
Kalisz, Piotr Gajewski oraz
Paweł Zach z klubu Entre.pl
Team. W kategorii M50 za
Tomaszem Brettem z klubu
MLUKS Triatrhlon Koło
drugie miejsce zajął Mieczysław Wróblewski WKT-RI Wrocław, na trzecim
dobiegł do mety Armand
Surwiłlo. W kategorii M60
wygrał Jerzy Safranowicz
z klubu Triathlon Dąbrowa
Górnicza, drugie miejsce
wywalczył Henryk Kępiński z KS Spartakus Bełchatów, trzecie Marian Górny
(Rolmax Susz).
Wspaniała
atmosfera
zawodów nie przysłoniła
uchybień technicznych ze
strony organizatorów. Zawodom towarzyszył sobotni koncert plenerowy na
żywo grupy Long & Junior
i atrakcje zorganizowane
przez sponsorów. Patronat
honorowy nad zawodami
objęli Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka Eugeniusz Góraj i Marszałek
Województwa Łódzkiego
Witold Stępień. W tym roku
licznie dosyć licznie pojawili się kibice, dopingując
wszystkich zawodników w
sportowej rywalizacji.
MW
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„Niewdzięczną rolą stało się
bycie urzędnikiem państwowym”
Zbliża się koniec kadencji samorządów. Jak
Pan ocenia tę kadencję,
zarówno w skali województwa, jak i pozostałych
szczebli samorządu terytorialnego?
Mieczysław
Łuczak:
Zmiany, jakie zaszły na poszczególnych
szczeblach
samorządu terytorialnego
są bardzo duże. Województwa faktycznie same zaczęły dysponować ogromnymi
środkami unijnymi i nie
tylko. Minęły już czasy, kiedy po pieniądze dla gminy
trzeba było jeździć do agencji w Warszawie. Kiedyś to
wojewoda otrzymywał środki, które następnie dzielił na
gminy, nie było wtedy powiatów. Dziś to województwo dysponuje środkami i
jest faktycznym gospodarzem w terenie. A województwo łódzkie to jedno
z większych województw,
które posiada ogromne środki unijne. Wykorzystanie
tych środków jest oczywiście zależne nie tylko od samych administratorów czyli
urzędu wojewódzkiego czy
urzędu marszałkowskiego,
ale przede wszystkim od
samych beneficjentów ostatecznych. Ale jest jeszcze
jedna ważna kwestia, na
którą chcę zwrócić uwagę.
Dziś samorząd jest inwestorem w inwestycje publiczno-prawne. Oznacza to, że
sektor prywatny może zrobić coś wspólnie z samorządem. Wynikiem czego są np.
małe oczyszczalnie przyzagrodowe, które są de facto własnością mieszkańca,
czyli właściciela gruntu. Innymi przykładami są solary,
ogniwa fotowoltaiczne czy
pompy dyfuzyjne. Jest masa
pieniędzy do wykorzystania, tylko czy my jesteśmy
w stanie je wykorzystać.
Część osób ciągle niestety
boi się korzystać z dofinansowań unijnych. Z kolei są
i tacy, którzy korzystają z
tych środków i domagają się
ciągle ich więcej. A pamiętajmy, że dopłaty nie są na
przeżycie, tylko na inwestowanie i unowocześnienie gospodarstwa, by było ono bardziej wydajne i opłacalne.

Kolejną kwestią, o której należy wspomnieć jest
infrastruktura. W ciągu
ostatnich kilku lat stan dróg
wojewódzkich uległ widocznej poprawie. Przeskok
technologiczny i jakościowy
jest bardzo duży, ale należy
inwestować w przedsięwzięcia, które w przyszłości będą
przynosiły dochody.
Jakie wyzwania Pana
zdaniem stoją przed samorządami w przyszłej kadencji?
M. Łuczak: Głównym
zadaniem, jakie stoi przed
samorządami to przede
wszystkim rozwój infrastrukturalny. Jeżeli nie ma
infrastruktury, to nie ma
inwestorów. Ponadto równomierny rozwój całego regionu, bowiem województwo
to nie tylko Łódź i na tym
mieście województwo nie
powinno się kończyć. A co
za tym idzie równomierny
podział inwestycji w województwie, ponieważ nie
może być tak, że inwestycje
realizowane są tylko na jednym obszarze, co przekłada
się tam na mniejsze bezrobocie, a w pozostałej części
województwa nic się nie
dzieje i bezrobocie rośnie.
Czy rolnicy mogą liczyć
na jeszcze większe wsparcie w obecnej unijnej perspektywie budżetowej?
M. Łuczak: Wg moich
obliczeń to ok. 4 miliardów
więcej. Pamiętajmy jednak, że dopłaty unijne nie
powinny być traktowane
jako socjal. Dopłaty unijne
powinny być dopłatami do
rozwoju gospodarstw i produkcji. Jeżeli będziemy je
tylko konsumować, to w momencie kiedy się skończą,
będzie tragedia na polskiej
wsi. Trzeba szukać innych
rozwiązań, np. korzystać ze
wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Są opinie, że Agencja
Nieruchomości Rolnych i
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa są
już przeżytkiem. Jakie jest
Pana zdanie w tej kwestii?

M. Łuczak: To, że Agencja Nieruchomości Rolnych
się już przeżyła, jest faktem. Ileż lat można handlować ziemią? Jeżeli nie
ma co już sprzedawać i nie
ma ofert kupna, to trzeba ją
moim zdaniem połączyć i
stworzyć jedną placówkę w
Warszawie lub przypisać jej
kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która na dzień
dzisiejszy jest niezbędna. Ta
agencja pomaga polskiej wsi
ale nie tylko wsi, bowiem
środki z niej idą również na
mikroprzedsiębiorczość, turystykę, hotelarstwo i inne
dziedziny życia. Ta agencja
ma tylko niewłaściwą nazwę. Myślę, że właściwsza
byłaby nazwa Agencja Restrukturyzacji Województwa. Funkcjonuje ona w bardzo szerokim zakresie, choć
de facto na terenach rolnych.
Ma Pan bardzo bogaty życiorys. Jest Pan posłem, ale był Pan też m.in.
wójtem, radnym, starostą,
posłem. W której z tych
pełnionych funkcji czuł się
Pan najlepiej?
M. Łuczak: Byłem również prezesem SKR-u, który
przekształciłem w Spółdzielnię Handlu i Usług,
gdzie zatrudniałem prawie 700 osób. Byłem także członkiem Spółdzielni
Produkcyjnej. I wszędzie,
gdzie pracowałem starałem

się podejmować wyzwania.
A największą satysfakcją
dla mnie były namacalnie
widoczne efekty mojej pracy. Jestem dumny z tego,
że przyczyniłem się m.in.
do budowy mostu, drogi,
oczyszczalni ścieków. Bycie
wójtem, starostą i posłem
traktuję przede wszystkim
jako służbę – z woli wyborców.
Jest Pan również Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Czy
może Pan skomentować
tzw. „aferę podkarpacką?
M. Łuczak: Faktycznie, jak od pewnego czasu
słyszymy, są kłopoty na
Podkarpaciu. Moim zdaniem niektóre media próbują przykryć aferę taśmową
aferą podkarpacką. Powiem
tak, nic się nie dzieje bez
przyczyny i gdybym dziś
powiedział, że za tym nic się
nie kryje, to byłbym obłudnym człowiekiem. Jednak
za wcześnie na wydawanie
jakichkolwiek sądów. Poczekajmy aż to się wyjaśni. Nie
wolno wydawać wyroków
przed wyrokiem sądowym.
Z pewnością jest nagonka na Polskie Stronnictwo
Ludowe. Mnie też opisują
i będą opisywać. Piszą, że
dorobiłem się majątku na
pieniądzach podatników, co
nie jest prawdą. Domu dorobiłem się zanim zostałem
samorządowcem i parlamen-

tarzystą.
Niestety niewdzięczną
rolą stało się bycie wójtem,
radnym, starostą, marszałkiem, posłem, senatorem, i
w ogóle urzędnikiem państwowym. A to dlatego, że
dopuszczono do tego, że w
polskim języku jest za dużo
wulgaryzmów i brakuje odpowiedzialności za słowa.
Powinno się oczywiście
dyskutować ale w kulturalny sposób. Jestem tym po
prostu zdegustowany. Dziś
zwykłe kłamstwo to niby
prawdziwa polityka.
Głośno jest w mediach
o Pana pomyśle zasiłku w
wys. 4 tys. zł dla byłych
parlamentarzystów, którzy będą mieli kłopoty ze
znalezieniem pracy.
M. Łuczak: Jest to zdanie wyrwane z kontekstu. To

nie jest pomysł publikowany, a telefoniczna rozmowa z
dziennikarzem.
Na zakończenie Komisji
Senioralnej zwróciłem się
do Pani Marszałek, żebyśmy znów nie zapomnieli o
posłach. Myślę tu o konkretnym przypadku - ktoś był
posłem przez trzy kadencje
i uległ wypadkowi, żyje np.
tylko z renty rolniczej: 850
zł, ponieważ nie przysługują
mu żadne dodatkowe świadczenia z tytułu posłowania.
Ten zaproponowany przeze
mnie zasiłek, przysługiwałby tylko najuboższym posłom. Jesteśmy jedynym parlamentem w Europie, który
nie ma świadczeń. Jednak
nie podałem żadnej kwoty,
bo od tego są odpowiednie
służby socjalne. Podkreślam, są to zdania wyrwane
z kontekstu rozmowy.
Jest Pan posłem trzecią
kadencję. Czy będzie Pan
kandydował w kolejnych
wyborach
parlamentarnych?
M. Łuczak: Jeżeli tylko
mi na to los pozwoli, to będę
startował. Ale wyznaję zasadę, że moja kariera zawodowa trwa raczej 7-9 lat, a jak
skończę tę kadencję to upłynie już 10 lat, więc może
los przewidział coś innego
(śmiech).
wę.

Dziękujemy za rozmoRozmawiali:
Justyna Pająk
Wojciech Adam Michalak

Sylwetka

M

ieczysław Marcin Łuczak (ur. 9 lipca 1955 r.
w Wieluniu) – polski polityk i samorządowiec,
poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. W 1970 przystąpił
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Osjakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Od 1993 do 1998 pełnił funkcję wójta gminy Osjaków,
następnie do 2005 był radnym i starostą powiatu wieluńskiego. Od 1977 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w okresie III RP przystąpił do Polskiego
Stronnictwa Ludowego. W wyborach parlamentarnych w
2005 został wybrany z listy PSL na posła. W wyborach w
2007 po raz drugi, a w 2011 po raz trzeci uzyskał mandat
poselski. Został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PSL. Jest również Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Prywatnie żonaty, ma 4 dzieci.
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Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

W

Bohaterki Powstańczej Warszawy
Książka jest opowieścią
o dziewczętach walczących
w Powstaniu Warszawskim.
Każdej bohaterce poświęcony jest odrębny rozdział.
Autorka po mistrzowsku
kreśli sylwetki 18 kobiet.
Odkrywa mało znane karty
powstańcze wybitnych aktorek Aliny Janowskiej i Danuty Szaflarskiej. Przybliża
dzieje Krystyny Wańkowiczówny i Krystyny Krahelskiej oraz mniej znanych
kobiet, które wsławiły się
niezwykłą odwagą i bohaterstwem np. Lidii Markiewicz-Ziental, która przeszła
cały szlak bojowy powstania, czy Haliny Dunin-Karwickiej, łączniczki Batalionu „Parasol”, Henryki

Dziakowskiej-Zarzyckiej,
łączniczki i sanitariuszki
Batalionu „Parasol”, która
uczestniczyła w walkach
na Woli, Starym Mieście i
w Śródmieściu, czy Danuty
Zdanowicz-Rossmanowej,
komendantki Wojskowej
Służby Kobiet Batalionu
„Ostoja”, adiutantki harcmistrza Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i kapitana
Tadeusza Klimowskiego.
Z wieloma kobietami,
bądź ich rodzinami autorka jest zaprzyjaźniona lub
pozostaje w stałym kontakcie. Bohaterki poznajemy z
listów, pamiętników, relacji
bliskich, wspomnień towarzyszy czasów walki i wywiadów z samymi uczest-

Księgarnia 					
1. Bohaterki Powstańczej Warszawy		
2. Poligon. Sensacje z kraju Warty		
3. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
4. Łatwe rysowanie				
5. Tytus Romek i Atomek 1414 		
6. Rosyjska ruletka				
7. Zatrzymć czas				
8. Przetwory nalewki, likiery
9. Ostatnie dni dyktatorów			
10.Głosy Pamano		
		

niczkami Powstania.
Dzięki osobistym kontaktom autorki dodatkową
niezaprzeczalną wartością
książki są unikatowe zdjęcia archiwalne.

Bardzo poszukiwany człowiek
Oparty na bestsellerze Johna le Carre thriller szpiegowski opisuje szczegóły
amerykańskiej wojny z terroryzmem za czasów administracji Georga W. Busha oraz metody prania brudnych pieniędzy.
W Hamburgu, uważanym za gniazdo terrorystów, pojawia się bliski
śmierci w wyniku tortur,
pół Czeczen, pół Rosjanin,
Issa Karpow. Mężczyzna
rości sobie prawo do gigantycznej fortuny zdeponowanej w prywatnym banku.
Wzbudza tym zainteresowanie niemieckich i amerykańskich służb. Podczas
prób ustalenia jego tożsamości pojawiają się intrygujące pytania. Czy jest on
ofiarą opresyjnego systemu,
czy śmiertelnie groźnym
terrorystą, którego kolejny
ruch może okazać się tragiczny w skutkach? Rozpoczyna się wyścig, którego
stawką jest międzynarodowe bezpieczeństwo.
W

Warto posłuchać

RMF Polskie przeboje 2014
Największe polskie przeboje znane z anteny radia RMF FM. Składanka, która zawiera
wszystkie znane i lubiane single- polskich artystów takich jak: Ewa Farna, Kasia Popowska, Rafał Brzozowski, Ewelina Lisowska, Honorata Skarbek, Kombii, Future Folk, Maria
Niklińska… RMF PL to kolejne wydawnictwo sygnowane przez Radio RMF FM – RMF
ON.
W

poleca:
Barbara Wachowicz
Leszek Adamczewki
Andrzej Stasiuk
Mark Bergin
Jerzy Chmielewski
Marian Zacharski
Zofia Kucówna
Diane Ducret
Jamne Cabre

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39
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Czarna porzeczka Gotuj z nami
Czarna porzeczka posiada właściwości między innymi: wzmacniające układ odpornościowy, przeciwbakteryjne, kardioprotekcyjne, przeciwartretyczne oraz wiele pozytywnych dla zdrowia działań.
Porzeczki należą do
rodzaju Ribes, rodziny
skalnicowatych (Saxifragaceae). Występują jej naturalne odmiany botaniczne
a także odmiany uprawne
wyhodowane przez człowieka. Plantacje krzewów
porzeczkowych mogą być z
powodzeniem uprawiane na
terenie całej Polski, co potwierdzają prowadzone obserwacje. Porzeczki są szeroko uprawiane u nas jako
niezwykle cenne rośliny
pokarmowe, mają bardzo
duże znaczenie dietetyczne i lecznicze. Owocem ich
jest kulista jagoda koloru
białego, czerwonego lub
czarnego. Zawartość węglowodanów w 100 g świeżych
owoców wynosi ok. 8%.
Stanowią ponadto doskonałe źródło między innymi
witamin: A, B1, B2 , C, P i
K. Zwierają także kwasy organiczne, garbniki, związki
żelaza, fosforu, wapnia oraz
mikroelementy.
Ogólnie
owoce porzeczek odznaczają się wyjątkowo korzystnymi dla naszego organizmu
właściwościami, to jednak
najwięcej przeciwutleniaczy posiada właśnie czarna
porzeczka i rzeczywiście
jest najzdrowsza, pomimo
że niezbyt smaczna. Natomiast porzeczki białe i

czerwone zawierają więcej
pektyn niż porzeczki czarne. W porzeczce czarnej
ilość zawartej witaminy C
jest uzależniona od klima-

tu, w miarę wzrostu ciepła,
wzrasta jej ilość. Ponadto
zawiera witaminę P, która
ułatwia przyswajanie witaminy C. Zawiera także w
swym składzie witaminę
K oraz wiele biopierwiastków. Specyficzny zapach
jagodom i liściom czarnej
porzeczce nadają przede
wszystkim olejki eteryczne.
To dzięki dużej zawartości witaminy C, porzeczka
czarna wzmacnia i pobudza
do efektywnego działania
nasz układ odpornościo-

wy. Zawarte w skórkach jej
owoców antocyjany posiadają właściwości bakteriobójcze i dlatego są skuteczne w zwalczaniu bakterii

E.coli, które są powodem
dolegliwości żołądkowych,
jelitowych czy wątrobowych. Zaleca się spożywanie jej przy owrzodzeniach
żołądka i dwunastnicy.
Antocyjany działają także
przeciwzapalnie i dlatego często zalecane są w
infekcjach gardła a także
przy leczeniu chronicznego
kaszlu. Ponadto zawarte w
czarnych porzeczkach takie
minerały, jak: żelazo, mangan i miedź wpływają na
zwiększenie ilości erytro-

cytów krwi a także zwiększją stężenie hemoglobiny
czyli posiadają działanie
przeciwanemiczne. Czarna
porzeczka także alkalizuje mocz i rozpuszcza sole
kwasu moczowego, z tego
też względu polecana jest
w leczeniu reumatyzmu i
dny moczanowej. Należy
także podkreślić, że porzeczki czarne korzystnie
działają na naszą cerę, poprawiając stan naszej skóry.
Nawilżają ją oraz działają
przeciwalergicznie
oraz
przeciwzapalnie. Bogactwo
cynku w połączeniu z siarką łagodzi zmiany trądzikowe skóry, wzmacnia też
włosy oraz paznokcie. Aby
jednak uzyskać jak najlepszy efekt zarówno spożywczy jak i leczniczy, należy
owoce czarnej porzeczki
spożywać dojrzałe i raczej
świeże. Naszemu zdrowiu
jednak służą również różne
przetwory z nich zrobione,
np. w postaci galaretek,
dżemów, soków, nalewek
czy mrożonek. Oczywiście
najbardziej wartościowe są
owoce świeże i dlatego należy uprawiać odmiany porzeczek o zróżnicowanym
terminie dojrzewania, aby
można cieszyć się jej owocami przez całe lato.
W KK

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie ceny/dowolne powierzchnie. Duży plac,
dwie bramy. Tel. 502 814
323

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458

Banery reklamowe, folie samoprzylepne, folie
OWV, wycinanie liter i
grafik z folii, www.drukarnia-wam.pl

Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000
zł, wynajem - 300 zł-mies.
+opłaty

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

Zatrudnię kierowców
kat. C E na trasy UE,
system 4/1, za tys. EUR,
tel. 667 712 370, e-mail:
biuro26@onet.pl

Części HONKER, LUBLIN, ŻUK. Wszystkie części na magazynie, hurt i detal. www.
rawmot.pl
Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Optima Sp. z o.o.- finanse dla domu- zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w Zelowie i okolicach.
Atrakcyjna
prowizja,
praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.

58-554-80-80 lub 801800-200.
Strony internetowe, od
40 zł miesięcznie, pozycjonowanie stron, szybko i skutecznie, tel. 503
77 77 98
Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy na pierwszym
piętrze (125 m2) przy
ulicy Wyszyńskiego 8
w Rawie Mazowieckiej.
Ścisłe Centrum, obok
„dużego” Kościoła.
Nowy budynek (2008 r.)
Tel. 502 765 771

Konfitura
z czarnej porzeczki
Składniki:
> 2 kg owoców czarnej porzeczki
> 1,5 kg cukru
>1 szklanka wody
Sposób wykonania:
Owoce porzeczki obieramy z szypułek i myjemy. W
przygotowanym garnku rozpuszczamy odmierzony cukier
w szklance wody. Następnie gdy się cukier już rozpuści,
dodajemy oczyszczone owoce porzeczki. Zagotowujemy
całość i odstawiamy na dobę. Następnego dnia ponownie
zagotowujemy i odstawiamy na dobę, trzeciego dnia postępujemy podobnie, natomiast czwartego dnia zagotowujemy, ale tym razem gotujemy 5 minut. Gorącą uzyskaną
masę przekładamy do wyparzonych słoików. Zakręcamy i
ustawiamy słoiki do góry dnem do ostygnięcia Konfitura
ta o słodko-kwaśnym smaku może stanowić wspaniały
dodatek do lodów, gofrów, naleśników i innych deserów a
także do różnych wypieków.
W
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Test: Opel Cascada 2.0 CDTI 165 KM

W sam raz na lans
Nie ma dobrej wymówki dla żony w sytuacji, gdy zamierza się kupić kabriolet.
To nie jest rodzinne, ekonomiczne czy praktyczne auto. Ale po prostu chce
się je mieć. Każdy chciałby mieć w swoim garażu Opla Cascadę. Każdy.
Kabrio w Polsce
Kabriolety pasują do
naszego klimatu jak pięść
do oka. Kupując taki model jesteśmy skazani na zamknięty dach przez niemal
cały rok. Cała nasza przyjemność z jazdy kabrio musi
zostać skumulowana w kilka ciepłych dni i to tylko
jeśli mamy szczęście trafić
akurat na pogodne wakacje.
Niemniej jednak kabriolety
znajdują się w polskiej ofercie importerów samochodów i ktoś je kupuje. Kto?
Ludzie, którzy chcą się
wyróżnić. Nie ma w tym
niczego złego - jeśli kogoś
stać na fanaberię, jaką jest
kupno kabrioletu, to niech
to po prostu zrobi. W innym
przypadku może do końca
życia żałować, że nie spełnił
swojego marzenia.
Czym jest Opel Cascada?
Cascada to jedno z tych
aut, o których się marzy.
Producenci samochodów w
dzisiejszych czasach sprzedają nam nie realne produkty, ale marzenia o nich.
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Każdy chciałby zasiąść w
Cascadzie,
przytrzymać
jeden przycisk i w ciągu
kilkunastu sekund złożyć
w ten sposób brezentowy
dach. A potem wyruszyć w
miasto...
Mało w tym opisie faktów o samochodzie. By
jednak je przytoczyć, musimy zejść na ziemię... Opel
Cascada to technicznie znana wszystkim Astra IV generacji. Producent słusznie
zdecydował, że nową generację kompaktowego kabrio
nazwie bardziej efektownie
niż poprzednią (Astra Twin
Top).
Przerobienie zwykłego
auta na kabrio pociąga za
sobą pewne istotne zmiany.
Przede wszystkim kabriolety są bardzo ciężkie - ich
podwozie posiada wzmocnienia, które utrzymują
sztywność auta. W innym
przypadku nadwozie samoczynnie mogłoby złożyć
się jak gnieciona puszka.
Cascada oparta na, i tak
już bardzo ciężkiej, Astrze,
osiąga masę ponad 1800 kg.

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

y!
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a
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p
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

Teoretycznie lekki, brezentowy dach jest tylko pozorną oszczędnością, gdyż
swoje waży mechanizm do
jego obsługi. Konkurencyjny dla Opla, Peugeot 308
CC waży niewiele ponad
1600 kg, a posiada składany
twardy dach.
Jazda Cabrio
Ciężka Cascada stylem
prowadzenia przypomina
raczej Insignię niż Astrę.
Pojazd świetnie trzyma
się drogi, ale na nierównościach odczuwa się jego ciężar negatywnie. Nie jest też
tak dynamiczny, jak można
by oczekiwać po samochodzie z silnikiem diesla
o mocy 165 KM. Bardzo
wysoki maks. moment obrotowy 350 Nm, osiągany
już przy wartości 1750 obr./
min. wystarcza do w miarę szybkiego „rozbujania”

auta. Nie wierzę jednak w
podaną w katalogu wartość
przyspieszenia do 100 km/h

na poziomie 10,3 s. Podczas
testu nie osiągnąłem takiego rezultatu.
Bacznie zwracałem za
to uwagę na spalanie, które jak na auto z silnikiem
diesla jest wysokie - średnio
7,5 l na 100 km. Skrytykowałbym ten wynik, gdybyśmy mieli do czynienia z
samochodem innego typu.
Ale to kabriolet - czy ktoś
kupując tak niepraktyczne
auto zawraca sobie głowę
spalaniem?
W Cascadzie bez większych problemów można
zmieścić cztery osoby. Na
tle konkurencyjnych aut
bez dachu, przestronność
jest dużą zaletą Opla. Choć
bagażnik jest oczywiście
symboliczny.
Wszelkie
rozwiązania uprzyjemniające jazdę, przełożono tu
z Astry. O ile jednak tam
mamy większy wybór wy-

posażenia, Cascada dostępna jest w Polsce tylko
w jednej, najwyższej wersji
Cosmo. Do której możemy
oczywiście dokupić kolejne
dodatki...
Cena unikalności
Ogromne felgi, wyraziste reflektory, pakiet systemów bezpieczeństwa i

do tego składany dach. To
wszystko od 127 tys. zł w
górę. W górę, nawet o kilkadziesiąt tysięcy - w zależności od wyboru opcji
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dodatkowych - od kamery
cofania po ogrzewanie postojowe.
Nie ma co się oszukiwać. Udowadnianie, że kabriolet może być idealnym
autem dla rodziny lub na
długie trasy jest kompletnie
bez sensu. Takie samochody
kupuje się, by imponować

innym ludziom. Wyłącznie.
W tym zadaniu Opel Cascada świetnie się spisuje.

W Witold Hańczka
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Piotrków Trybunalski

Rawa Mazowiecka

Kolejne zatrzymanie
Zlikwidowano
magazyn kontrabandy sprzedawców środków
psychoaktywnych
Policjanci z komisariatu w Białej Rawskiej zatrzymali 51-letniego mężczyznę
pod zarzutem paserstwa akcyzowego. Monitorując środowisko przestępcze
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Białej Rawskiej uzyskali informacje
dotyczące nielegalnych wyrobów tytoniowych. 1 sierpnia 2014 r po południu
pojechali pod wytypowany adres, aby to sprawdzić.
W zabudowaniach należących do 51-letniego
mieszkańca gminy Biała
Rawska znaleziono 700 paczek papierosów różnych
marek bez polskich znaków
akcyzy, pięć kg tytoniu w
plastikowych
torebkach

oraz dwie 120-litrowe beczki z krajanką tytoniową.
Ponadto policjanci zabezpieczyli , ręczne i elektryczne maszynki do wyrobu papierosów, kartoniki
do składania paczek oraz
tzw. gilzy. W tej sytuacji

51-latek został zatrzymany
i usłyszał zarzut paserstwa
akcyzowego. Za ten czyn
grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.
RP

W

Bełchatów

Zatrzymano sprawców
śmiertelnego pobicia

Bełchatowscy policjanci zatrzymali pięciu podejrzanych o śmiertelne pobicie
25-latka. Pretekstem do skatowania ofiary było spowodowanie kolizji drogowej po pijanemu.

30 lipca 2014 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową piotrkowskiej komendy zatrzymali dwie osoby. 22-latka i 24-latek sprzedawali w sklepie środki psychoaktywne pod przykrywką odświeżaczy do toalet i zapachów powietrza.
Zgodnie z Ustawą o
przeciwdziałaniu narkomani za sprzedaż tego typu
środków osobom pełnoletnim grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z objawami zatrucia nieustaloną
substancją psychoaktywną
zakupioną w tym piotrkowskim sklepie. do szpitala
trafił 23-latek. Funkcjonariusze natychmiast podjęli
działania w celu ustalenia,
gdzie mężczyzna kupił towar. Okazało się, że jest to
ten sam sklep, w którym

kilka tygodni temu sprzedawcy zostali zatrzymani za handel substancjami
psychoaktywnymi.
Tym
razem stróże prawa zatrzymali
wspomnianych
już 22-latkę i 24-latka. Oni
również sprzedawali środki
psychoaktywne. Podczas
przeszukania sklepu policjanci zabezpieczyli susz
roślinny oraz biały proszek
w opakowaniach foliowych
z etykietami sugerującymi,
że były to odświeżacze do
toalet i zapachy powietrza.

Zabezpieczone środki poddano badaniu przy użyciu
testerów narkotykowych,
które dały wynik pozytywny w kierunku marihuany
i metamfetaminy. Łącznie
policjanci zabezpieczyli 35
opakowań tych środków.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani za
sprzedaż tego typu środków
osobom pełnoletnim grozi
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Rawa Mazowiecka
Policjanci z Bełchatowa
wyjaśniają, pod nadzorem
prokuratory,
okoliczności
śmiertelnego pobicia 25-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Do
przestępstwa doszło 27 lipca 2014 roku, około 2.30, w
Bełchatowie na parkingu
przy ulicy Edwardów. Kilka
minut wcześniej, około 2.15,
pobity mężczyzna kierując
fordem mondeo spowodował kolizję z oplem vectrą,
którym kierowała 28-letnia
bełchatowianka. Zachowanie sprawcy po zdarzeniu
drogowym i jego wypowiedzi kierowane do pokrzywdzonej sugerowały jego

nietrzeźwość. W tym czasie
do uczestników kolizji podeszli nieznani pokrzywdzonej mężczyźni i wdali się z
25-latkiem w pyskówkę, po
której zaatakowali go, zadając ciosy pięściami, kopiąc,
a następnie skacząc po leżącym mężczyźnie. Kiedy
napadnięty stracił przytomność, oprawcy zbiegli. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili zatrzymanie
funkcji życiowych i podjęli
zwieńczoną powodzeniem
akcję resuscytacyjną. Mężczyzna został przewieziony
do bełchatowskiego szpitala.
Niestety, w wyniku doznanych obrażeń zmarł. Badanie

wykazało obecność ponad 3
promili alkoholu w jego organizmie. Policjanci ustalili
rysopisy poszukiwanych. Już
kilkanaście minut po zdarzeniu jeden z patroli zatrzymał
całą piątkę w pobliżu bełchatowskiego osiedla Okrzei.
Do policyjnego aresztu trafili: 31-letni bełchatowianin,
39-letni mieszkaniec gminy
Drużbice i trzech zduńskowolan w wieku 28, 29 i 34
lat. Za wyjątkiem 29-latka,
wszyscy znajdowali się pod
wpływem alkoholu. Podejrzanym o pobicie ze skutkiem śmiertelnym grożą
kary od roku do dziesięciu
lat pozbawienia wolności.

Sprawcy pobicia w areszcie

Rawscy funkcjonariusze zatrzymali czterech sprawców bójki , do której doszło 3 sierpnia 2014 roku około godziny 4:00, piąty z obrażeniami ciała trafił
do szpitala.
Około godziny 4:00 dyżurny rawskiej komendy
otrzymał zgłoszenie o bójce
na jednej za stacji paliw w
Rawie Mazowieckiej. Interweniującym policjantom
pomocy udzielili koledzy
będący po służbie. Zatrzymani mężczyźni to: 30 latek z gm. Biała Rawska
oraz mieszkańcy Rawy Mazowieckiej w wieku 27 lat,

26 lat i 22 lata. Mężczyźni
mieli odpowiednio 1,20;
2,28; 1,20; 1,50 promila
alkoholu w organizmie.
Po wytrzeźwieniu zostali
przesłuchani. Na miejscu
zabezpieczono ślady kryminalistyczne. Mogą one
okazać się pomocne przy
dalszych zatrzymaniach.
Za udział w bójce grozi
kara do 3 lat pozbawienia

wolności.

W
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Lew 23.07 – 23.08
Dla osób spod
tego znaku to odpowiedni czas na
dokonanie pewnych zmian zarówno w życiu osobistym czy też zawodowym. Po udanym okresie
wypoczynkowym
warto
przystąpić do realizacji odważnych
przemyślanych
pomysłów. W ich zrealizowaniu możesz liczyć na
wsparcie i pomoc zaufanych
przyjaciół i rodziny.

pozwalaj sobie na zbytnie
ekstrawagancje, ponieważ
czekają cię niespodziewane
wydatki.

Panna 24.08 – 23.09
Dobry
nastrój
będzie ci towarzyszył w najbliższym
czasie,
ponieważ
pozałatwiasz z wynikiem satysfakcjonującym
zaległe sprawy, z którymi od
dawna się borykałeś. Odetchniesz wreszcie pełną piersią i poczujesz wyraźną ulgę.

Strzelec 23.11 – 21.12
Przyłóż się do
pracy, a z pewnością osiągniesz
z tego wymierne korzyści.
Czas podreperować swoją
reputację w firmie. Spotkanie rodzinne upłynie w wyjątkowo miłej atmosferze a
relacje z pewnością się poprawią.

żydowski
tytuł

dziesie˛
ciościan

Skorpion 24.10 – 22.11
Z łatwością
uporasz się nawet z najbardziej
skompli kowanym problemem. Masz po
prostu dobrą passę. Jednak
nie upieraj się przy swoich
racjach, bo często ustępstwami i dyplomacją więcej
zdziałasz.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Należysz
do
osób
komunikatywnych,
posiadasz umiejętność
nawiązywania kontaktów
z innymi ludźmi. W pracy
możliwe zmiany organizaprzydomek
Eisenhovera

na
śrubie
wielkie
jezioro
w Kanadzie

naprze- marka
mleka
ciwko dla
niemety
mowlat
˛

Baran 21.03 – 20.04
Zadziwisz
wszystkich żywym
temperamentem
i zdecydowaniem
w swoich poczynaniach.
Poradzisz sobie nawet w
trudnych i nietypowych sytuacjach. Po odniesionych
sukcesach będziesz cieszył

Byk 21.04 – 20.05
Wykorz yst aj
najbliższe dni do
zregenerowania sił.
Przemęczenie daje
ci się we znaki.Zadbaj także
o swój wygląd zewnętrzny. To dobry moment, żeby
pomyśleć o pomnażaniu
swoich oszczędności, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nie pozwalaj
się nadmiernie wykorzystywać przez
domowników w
pełnieniu
codziennych
obowiązków. Uporaj się z
najpilniejszymi sprawami
i zaplanuj urlop lub krótki
wyjazd, podczas którego
będzie okazja do spotkań
towarzyskich.
Rak 22.06 – 22.07
Podejmując
ważne decyzje nie
działaj pochopnie,
połącz
rozwagę
z odwagą. Kieruj
się nie tylko rozumem, ale
i intuicją. To nie dobry czas
na ryzykowne posunięcia,
zwłaszcza w interesach.
W Wróżka Amanda

niemiec- klasyﬁka
kacja
marka zawodRTV
ników
jedno z
imion
Niemcewicza

zamknieta
˛
dzielnica

brzask,
wschód
słońca
mechaniczne miara˛
mocy

stanowi- warzywa
sko na na Heluczelni loween

ﬁlm z
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Bondem
sasiad
˛
wejście
Iraku do portu

model
Renault

Jacht
L.Teligi
do
spania
na
jachcie

model
Volkswagena

starożytne
państwo
dywanowe
najgorsze
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zadanie udostepnił
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Guevary

Jerzy z kapitan
"NautiluWOŚP
sa"

SUDOKU

Na pogotowie przywożą faceta ze złamanym nosem, przestawioną
szczęką i podbitym okiem.
- Pan po wypadku samochodowym? - pyta lekarz.
- Nie, kichnąłem w szafie.

stoja˛ w
barku

stan nad
Wielkimi
Jeziorami

taśma
na
muchy
mieszkaniec
Bilbao

Ryby 20.02 – 20.03
Staraj
się
być stanowczy
i ufaj swojemu
dośw ia dcz e n iu
i wrodzonej, z reguły niezawodnej intuicji. Zwolnij
tempo życia a relacje z bliskimi ulegną ociepleniu.
Wolny czas przeznacz na
spotkania ze znajomymi i
rodziną.

się życiem. Poznasz wiele
ciekawych osób.

odgłos
kół na
bruku

nad
oczami
bracia,
stworzyli
kino

Wodnik 21.01 – 19.02
Będziesz
wprost tryskać
energią i pomysłowością.
Nie
będzie dla ciebie spraw
trudnych. Cieszysz się
uznaniem i opinią sumiennego, lojalnego pracownika.
W najbliższym czasie krótki wyjazd, który będziesz
mile wspominał.

Franek
Fronczewskiego

narzad
˛
dróg
moczowych

Eugeniusz, dwulicodawny
wość
aktor

cyjne i osobowe. W sferze
finansowej zmiany na lepsze.

miesz- odmiana
kaniec
opalu
Oslo

świeca˛
ca
dioda

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP

Waga 24.09 -23.10
Przed podejmowaniem
ważnych
decyzji,
zawsze warto wziąć
pod uwagę wszystkie za i przeciw.
W sprawach finansowych stabilnie, jednak nie

7.08-21.08 2014 r.

imie
˛
mieszka dziura jednego
w My- na świat z braci
szyńcu
Coen

ani pion,
ani
poziom

globalna
sieć
komputerowa
model
Volkswagena
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Facet naprawiając elektrykę w domu zwraca się do teściowej:
- Mamusia potrzyma przez chwilę ten drut.
- Już trzymam.
- Czuje mamusia coś?
- Nie...
- Aha. To znaczy, że faza będzie w drugim!
  
Idą ulicą paranoik i schizofrenik. Nagle paranoik mówi:
- Ty, chodźmy na drugą stronę, z naprzeciwka idą dresiarze,
jeszcze nas zleją.
- Spoko, nie paranoizuj, idziemy dalej.
Zrównali się z dresiarzami, ci ich zaczepili, szast-prast-chlast schizofrenik pozamiatał dresami ulicę, idą dalej. Paranoik pyta:
- Ty, ćwiczyłeś jakieś sztuki walki czy coś?
- Skądże. To proste. Ich było pięciu, a mnie - dziesięciu.
  
Żona do męża:
- Dlaczego ty wszystkim mówisz, że ożeniłeś się ze mną dla
pieniędzy? Przecież ja nie mam żadnych pieniędzy!
- A co mam mówić?
  

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

