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Kleszczów

III Forum
Polsko-Niemieckie
w Kleszczowie

Od 3 do 5 września w ramach III-go już Forum Polsko-Niemieckiego, odbywającego się w Kleszczowie, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy
debatowali na temat „Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”.
W pierwszym dniu uczestnicy forum dyskutowali w kompleksie SOLPARK
Kleszczów.
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Tomaszów Mazowiecki

Dożynki Prezydenckie 2014
Dożynki, zwane również Świętem Plonów, są ludowym świętem połączonym z
obrzędami dziękczynnymi za zebrane plony i ukończenie prac polowych. Tegoroczne Dożynki Prezydenckie odbędą się 20 i 21 września w Spale. Str. 3

Piotrków Trybunalski

Piotrkowski dzień z animacją
Warsztaty dla całych rodzin, ale i pokaz filmowy dla dorosłych to program jaki
zaprezentuje 13 września 2014 r. w Ośrodku Działań Artystycznych, przy ul.
Dąbrowskiego 5, Fundacja Filmowa Se-ma-for. 			
Str. 2.

Rawa Mazowiecka

Żłobek na miarę XXI wieku

W Rawie Mazowieckiej od września funkcjonuje nowy żłobek. Z pewnością
jest to wspaniała wiadomość dla rodziców małych dzieci, gdyż Rawa nie posiadała dotychczas miejskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla najmłodszych mieszkańców. A co najważniejsze „Tuptuś” jest żłobkiem spełniającym najwyższe europejskie standardy. 				
Str. A4

- Jest dla nas zaszczytem
gościć tak wielu naukowców
i praktyków – powiedział
Gazecie współgospodarz forum, wójt gminy Kleszczów
Sławomir
Chojnowski.Głównym z omawianych
tematów jest rekultywacja
terenów pogórniczych w
kierunku wodnym. Jest to
dla nas szczególnie interesujące
Autorami wygłaszanych
w tym dniu referatów byli
naukowcy z krakowskiej
Akademii Górniczo-Hutniczej i przedstawiciele
niemieckiej spółki LMBV

(Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka Zarządzania
Górnictwem), a także Burmistrz Thomas Zenker-który przedstawił przykłady
rewitalizacji i wykorzystania krajobrazu pogórniczego w Großräschen. W trakcie Forum przedstawiono
prezentację przygotowaną
w PGE GiEK S.A. Oddział
KWB Bełchatów „Rekultywacja wyrobiska końcowego zakładu górniczego
KWB Bełchatów, Pole Bełchatów: problemy i zagrożenia związane z wodną
rekultywacją
głębokiego

W środku:

wyrobiska”.
W gronie naukowców,
uczestniczących w kleszczowskim forum byli nie
tylko przedstawiciele krakowskiej AGH, ale także
reprezentanci Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Rolniczej
w Krakowie i Politechniki
Krakowskiej. Z uwagi na
znaczenie omawianych dla
naszego Regionu zagadnień
oraz ze względu na cykl
wydawniczy naszej Gazety
o forum napiszemy szerzej
w następnym wydaniu .
MATI

Dodatek edukacyjny
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Bełchatów

Piotrkowski dzień z animacją Centralny
Warsztaty dla całych rodzin, ale i pokaz filmowy dla dorosłych to program jaki zaprezentuje 13 września
2014 r. w Ośrodku Działań Artystycznych, przy ul. Dąbrowskiego 5, Fundacja Filmowa Se-ma-for.
Organizatorzy, Miejska
Biblioteka Publiczna im.
Adama Próchnika oraz Se-ma-for Studio we współpracy z Ośrodkiem Działań
Artystycznych, serdecznie
zapraszają do uczestniczenia w tym wyjątkowym
dniu z animacją.
13 września 2014 r. zaplanowano:
- godz. 11.00-15.00 Warsztat filmowy „Historia
przyszłości”.
Warsztat będzie miał na
celu budowanie tożsamości

kulturowej społeczności lokalnej.
W
pierwszej
fazie
warsztatu uczestnicy będą
rozmawiali na temat historii miejscowości, jej atrakcji turystycznych, walorów
krajoznawczych. Uczestnicy zastanowią się, jak ich
miasto powinno wyglądać
za 50 lat – co chcieliby, żeby
się zmieniło, w jaki sposób
dana miejscowość powinna
się rozwinąć. Uczestnicy
stworzą wspólny scenariusz
filmu.

- godz. 15.30 – Pokaz
filmowy „Moje miejsce
moja kultura”.
W ramach tego pokazu
zostaną
zaprezentowane
filmy z całego świata podejmujące temat
przynależności do społeczności lokalnej, a także
tożsamości kulturowej w
globalnej wiosce. Wśród
zaprezentowanych filmów
znajdą się, między innymi:
„Heimatland” (2011), „Millhaven” (2010), „Dobro,
piękno i prawda” (2011),

„Dwa kroki za...” (2010).
Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny
bądź mailowy z Miejską
Biblioteką Publiczną do
10 września 2014 r. – tel.:
44646 52 30 wew. 32, e-mail:
informacja@biblioteka.piotrkow.pl. Wstęp na
warsztaty i pokaz jest bezpłatny.
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb.

Radomsko

Union Industries zainwestuje w Radomsku
Union Industries to kolejna firma, która wejdzie w skład radomszczańskiej strefy inwestycyjnej. We
wrześniu tego roku rozpoczną się prace budowlane a produkcja zostanie uruchomiona na przełomie
lata i jesieni 2015 roku.
W pierwszym etapie sanitarnych i higienicznych sanitarne i higieniczne. Jest lejny zakład przetwórstwa
w zakładzie znajdzie za- systematycznie wzrasta co znanym producentem i do- tworzyw sztucznych na
trudnienie 40 osób. Roz- daje uzasadnione nadzieje stawcą dla firm na całym mapie przemysłowej w Rawój spółki w Polsce zależy na rozwój spółki w Radom- świecie. Nakłady finansowe domsku. W tej branży w
od popytu na wytwarzaną sku a co za tym idzie dalsze jakie poniesie Union Indu- strefie działają już Isopak,
włókninę jak informują nakłady i zatrudnienie.
stries w Radomsku wyno- HSV, PRT Radomsko.
Union Industries to fir- szą ponad 130 mln zł.
przedstawiciele Union Industries. Rynek materiałów ma produkująca materiały
Union Idustries to koŹródło: UM Radomsko
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Gazeta Regionalna
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
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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

Przystanek
Autobusowy

Jak informuje bełchatowskie starostwo, wkrótce ruszy
budowa Centralnego Przystanku Autobusowego w Bełchatowie. Obiekt powstanie przy ulicy Czaplinieckiej, obok
szpitala wojewódzkiego, na tzw. krańcówce, gdzie obecnie
funkcjonuje przystanek i plac postojowy autobusów i busów.
4 września miało miejsce przekazanie placu budowy firmie,
która będzie wykonywać Centralny Przystanek Autobusowy.

Radomsko

Pijana
za kierownicą
3,7 promila alkoholu w
organizmie miała 45-letnia mieszkanka Sosnowca,
która 29 sierpnia 2014 roku
na ulicy Przedborskiej w
Radomsku kierowała toyotą yaris. Policjanci zbadali
stan trzeźwości kobiety,
która nie mogła o własnych
siłach wyjść z auta. 45-latka

była tak upojona alkoholem,
że konieczna okazała się
pomoc medyczna. Karetka
zabrała pijaną do radomszczańskiego szpitala, gdzie
pozostała na obserwacji.
Za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
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Tomaszów Mazowiecki

Dożynki Prezydenckie 2014
Dożynki, zwane również Świętem Plonów, są ludowym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za zebrane plony i ukończenie prac polowych. Tegoroczne Dożynki Prezydenckie odbędą się 20 i 21 września w Spale.
Dożynki są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników. Ten ludowy zwyczaj
obchodzony jest od dawien
dawna i sięga swoją historią
czasów piastowskich. Pomimo iż na przestrzeni lat dożynki nieco zmieniły swój
charakter, ciągle kultywują
piękną tradycję dziękowania za zebrane plony. Dożynki Prezydenckie tradycyjnie odbywają się w Spale.
Po I wojnie światowej na
równi z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Belwederem i Wawelem, Spała
stała się miejscem reprezentacyjnym Rzeczypospolitej

Polskiej przeznaczonym do
użytku Prezydentów RP.
To właśnie w Spale w 1927
roku Prezydent Ignacy Mościcki objął patronat nad
uroczystościami i Dożynki
Prezydenckie zyskały wymiar państwowy. Od kilku
lat, dzięki zaangażowaniu
się samorządów wszystkich
województw, Dożynki Prezydenckie nabrały prawdziwie charakteru dożynek
ogólnopolskich.
Jak co roku podczas spalskich dożynek
odbędzie się konkurs na
„Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej

REKLAMA

OPTYK

Alicja Krasoń

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

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

Polskiej, w którym biorą
udział grupy reprezentujące wszystkie województwa.
Również w sobotę zorganizowana zostanie debata
w ramach Forum Debaty
Publicznej,
poświęcona
sprawom wsi i rolnictwa.

REKLAMA

Niedzielne
uroczystości
rozpoczną się tradycyjnie
Mszą świętą w Kaplicy
Polowej Armii Krajowej z
udziałem Pary Prezydenckiej, po czym barwny korowód dożynkowy wyruszy na stadion Centralnego

Ośrodka Sportowego, gdzie
odbywać się będzie ceremonia dożynkowa. Dożynkom Prezydenckim w Spale
towarzyszyć będą liczne
atrakcje, m.in.: Miasteczko
Regionów, Aleja Twórców
Ludowych czy kiermasz

tradycyjnej polskiej żywności, a także występy zespołów ludowych. Przygotowana będzie również specjalna
Kraina zabaw dla dzieci.
Gwiazdą wieczoru będzie
zespół „Piersi”.
GW

www.gazeta-wiesci.pl

Polski Supermarket Eurospar

Świeżość,
jakość,
wygoda,
cena.
.
ul. Reymonta 7a, 96-200 Rawa Mazowiecka
Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
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KNAPPER lustro stojące
Poprzednia cena 159,99
Patrz str. 226

ALVINE KVIST komplet pościeli
100% bawełna perkalowa. Poszwa S200×D200cm.
Poszewka D50×S60cm. Biały/szary 101.596.31
Poprzednia cena 119,99

9999/szt.

Tu się zaczyna
dobry dzień...

... i dobra noc

WSZYSTKIE CENY KATALOGOWE TO CENY MAKSYMALNE, WAŻNE DO 23 LIPCA 2015.
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Na stronie 5 dowiesz się, jak to działa.
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SKANUJ TĘ STRONĘ REGULARNIE, BY OTRZYMYWAĆ
NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE I OFERTY Z IKEA
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Bełchatów

Red Bull 111 Megawatt

Foto: Tomek Gola

Hard enduro zawita do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Na zawodach Red Bull 111 Megawatt
zjawią się lokalni i międzynarodowi riderzy. Rywalizacja rozegrana zostanie w weekend 6 i 7 września.

Rawa Mazowiecka

EUROSPAR już otwarty

22 sierpnia w Rawie Mazowieckiej sieć SPAR Polska uruchomiła czwarty
sklep EUROSPAR w Polsce. Nowy sklep znajduje się przy ul. Reymonta 7a.

EUROSPAR w Rawie
to nowoczesna placówka o powierzchni 1134m².
Wnętrza sklepu zachowują
przejrzysty układ i wszelką
funkcjonalność, a bogato
zaopatrzone stanowiska piekarniczo-cukiernicze, owocowo-warzywne, nabiałowe i mięsno-więdliniarskie
gwarantują różnorodność i
świeżość produktów. Placówka oferuje również
szeroki asortyment marki
własnej SPAR oraz ekonomicznej marki Lubię.

Wcześniej w tym miejscu
funkcjonował duży market
spożywczy - w wyniku jego
podziału część budynku została adoptowana na galerię
handlową, a pozostała część
przypadła na EUROSPAR.
Prace remontowe i adaptacyjne obiektu trwały prawie
5 miesięcy.
SPAR jest największą na świecie franczyzową siecią sprzedaży
detalicznej. SPAR Polska
działa od 1996 roku, a od
2010 roku należy do jednej

z największych grup dystrybucyjnych w kraju - Grupy
Kapitałowej Bać-Pol. Sieć
sklepów SPAR jest jedną z
niewielu sieci handlowych
działających na terenie Polski, która w 100% opiera
się na polskim kapitale. Ponadto, SPAR Polska zrzesza
polskich przedsiębiorców i
promuje lokalnych producentów żywności, integrując tym samym rodzimy
handel tradycyjny.
GW

Red Bull 111 Megawatt
to największe w Polsce zawody hard enduro. Dramaturgii wydarzeniu doda
również surowa sceneria
terenu kopalni. Każdy z
zawodników będzie musiał
zmierzyć się z wymagającą,
trzyetapową trasą, o łącznej
długości 45 kilometrów. Lista uczestników Red Bull
111 Megawatt liczy już 250
uczestników. Prócz Polaków znaleźć na niej można
riderów z Belgii, Austrii,
Niemiec, Czech a nawet z
Australii!
Niezapomnianych emocji dostarczy start
tegorocznego triumfatora
najtrudniejszego wyścigu
na świecie Erzberg Rodeo
– Jonnego Walkera. Kibice mogą spodziewać się
zaciętego pojedynku pomiędzy Brytyjczykiem, a
Tadkiem Błażusiakiem pię-
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ciokrotnym zwycięzcą rywalizacji w Erzberg. Baza
rajdu znajdować się będzie
w okolicach miejscowości Kleszczów. Uczestnicy
będą musieli pokonać trzy
15-kilometrowe okrążenia.
Przygotowana trasa jest
zróżnicowana i można ją
podzielić na trzy kolejne
sekcje: crossową, enduro-crossową i extreme enduro.
Wstęp dla widzów jest
bezpłatny. Dla publiczności
zostaną wyznaczone specjalne sektory widokowe.
Ukształtowanie terenu kopalni i rozplanowanie trasy
umożliwiają obserwowanie
zmagań na każdym etapie.
Więcej informacji, zapisy oraz regulamin znajdują
się na stronie: www.redbull111megawatt.pl

Nosowska w PGE Giganty Mocy
Już 20 września, na sali teatralno – widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy
w Bełchatowie wystąpi Nosowska – zespół dowodzony przez jedną z najbardziej cenionych polskich artystek – wokalistkę zespołu HEY (jednego z najpopularniejszych składów rockowych w naszym kraju) – Katarzynę Nosowską.
Artystka przyjedzie do Bełchatowa ze swoim solowym projektem, w ramach
którego zrealizowała już 6 albumów. Ostatni – „8” – okazał się dużym, zarówno artystycznym jak i komercyjnym sukcesem.
W twórczości Nosow- w kasie MCK PGE Giganty niezwykle udaną karierę soskiej niezwykle ważna Mocy oraz poprzez stronę lową. Odważnie eksploruje
jest warstwa literacka i to internetową: www.mck.bel- style muzyczne podejmując
współprace z wyróżniawłaśnie w tej dziedzinie chatow.pl
jącymi się producentami:
artystka wyrobiła sobie silną pozycję w muzycznym
Serdecznie zapraszamy! Marcinem Macukiem, Andrzejem Smolikiem, Pawświecie. Katarzyna Nosowska uważana jest za jedną z
KATARZYNA
NO- łem Krawczykiem. Wydała
lepszych obecnie polskich SOWSKA - wokalistka, do tej pory sześć albumów
tekściarek.
wybitna autorka tekstów, studyjnych, z których ostatNa koncert zaprasza- rozpoczęła karierę muzycz- nie dwa, Osiecka (2008) i
my 20 września o godzinie ną u schyłku lat 80tych i 8 (2011), pokryły się platy19:00 do sali teatralno – wi- błyskawicznie podbiła serca ną. Jest również laureatką
dowiskowej MCK PGE Gi- polskiej publiczności. Poza wielu nagród i wyróżnień.
gantów Mocy.
działalnością w rockowej Ma na koncie między ingrupie HEY i gościnnymi nymi ponad dwadzieścia
Bilety w cenie 40zł, występami w innych zespo- Fryderyków, w większości
50zł oraz 60zł, do nabycia łach, Nosowska prowadzi za osiągnięcia solowe. Tylko w 2012 roku uzyskała
sześć nominacji
do tej zaszczytnej statuetki. W
ostatnich dwóch
latach
została
mianowana dyrektor artystyczną projektu Męskie Granie, co
tylko potwierdza
jej niesłabnącą
pozycję na polskim rynku muzycznym.
www.nosowska.pl
Fot.: Przemysław Skrzydło

4-18.09.2014 r.

W

Historia

6 Wieści

www.gazeta-wiesci.pl

75. rocznica wybuchu II wojny światowej
Pierwszego września jak co roku w całym kraju obchodzone były uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Atakiem na nasz kraj Niemcy
wywołały największy konflikt zbrojny w historii świata.
A wszystko rozpoczęło się salwą z pancernika
Schlezwig-Holstein wczesnym rankiem 1 września
1939 roku. II wojna światowa była bez wątpienia
najokrutniejszym wydarzeniem XX wieku. Polska we
wrześniu 1939 r. zjednoczona politycznie nie posiadała
odpowiedniej siły gospodarczej, by skutecznie prze-

ciwstawić się agresorom.
Krwawym walkom na froncie towarzyszyło także istnienie obozów koncentracyjnych, w których ginęły
miliony niewinnych ofiar.
Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu, które
znalazły podatny grunt dla
swego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii.
Polska była pierwszym

krajem, przeciwko któremu
Niemcy hitlerowskie rozpoczęły działania wojenne.
Nasz kraj brał udział w II
wojnie światowej do ostatniego dnia jej trwania na

czas krótkotrwałej kampanii wrześniowej 1939 r. do
nawiększych walk doszło na
terenie województwa łódzkiego. Piotrków znalazł się
na głównym szlaku operacyjnym 10. Armii niemieckiej, która przemieszczała
się tzw. szosą piotrkowską.
Od rana 2 września lotnic-

nii oporu będzie ich drogo
kosztowało. Po kilku godzinach, obrona polska załamała się i czołgi wdarły się
do miasta. Podczas natarcia
na miasto lotnictwo wspierały działania naziemne. W
ciągu nocy z 5 na 6 września Niemcy opanowali rejon Piotrkowa Tryb. Klęska

two niemieckie kilkaktornie bombardowało Piotrków
Trybunalski, a 3 września
prowadziło
intensywne działania nad rejonem
Zduńska Wola, Bełchatów,
Piotrków Tryb., Koluszki.
Tory do Koluszek zostały
zablokowane. Dwa dni później 1 DPanc ruszyła dwiema grupami w kierunku
Piotrkowa Tryb. Rozpoczęła się pierwsza faza bitwy
o Piotrków Tryb. Literatura
niemiecka podkreśla dobre
rozstawienie polskiej broni
przeciwpancernej i skuteczność ognia dział piechoty
strzlającej na wprost. Niemcy szybko się zorientowali,
że przełamanie polskiej li-

pod Piotrkowem zaważyła
ostatecznie na trwałości
polskiej obrony na tym terenie. W wyniku nalotów
na Piotrków Tryb. zginęło
ok. 150 osób i zburzeniu
uległo ok. 200 budynków.
Naloty zdezorganizowały
życie w mieście. Ludność
w popłochu je opuszczała,
tarasując ulice i drogi. W
pierwszych dniach wojny
prześladowania dotknęły
także ludność żydowską.
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NOWY ASORTYMENT! PROMOCYJNE CENY!

 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA
BUDOWLANE
(cegły, bloczki, pustaki)

 CHEMIA BUDOWLANA
(styropiany, siatki,
kleje, zaprawy)

Bełchatów
ul. Piłsudskiego 94

tel.

725-516-005
695-347-224

 KRUSZYWA DEKORACYJNE
 RURY PCV
 EKOGROSZEK
 ODWODNIENIA KANALIZACYJNE
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kontynencie europejskim.
Całokształt zmagań naszego narodu walczącego w tej
wojnie o zrzucenie okupacji
hitlerowskiej i odzyskanie
niepodległości oraz o nadanie wyzwolonemu państwu
demokratycznej formy polityczno-ustrojowej zyskało
miano wojny wyzwoleńczej
narodu polskiego. Zginęło
w niej ok. 6 milionów Polaków, cierpień kolejnych
milionów nie zdoła policzyć
nikt...
Jednym z miejsc,
które odegrało również
ważną rolę w historii całego
kraju jest Piotrków Trybunalski i jego okolice. Pod-
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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

Piotrków Trybunalski był
największym skupiskiem
ludności pochodzenia żydowskiego w byłym powiecie piotrkowskim. To tutaj
miała początek eksterminacja narodu żydowskiego,
poprzez utworzenie pierwszego w Polsce getta. Mieściło się ono w 182 domach
o łącznej liczbie 4178 izb.
Obejmowało swym zasięgiem 28 ulic. Akcje likwidacji piotrkowskiego getta
rozpoczęły się w nocy z 13
na 14 października 1942 r.
i trwały do sierpnia 1943 r.
Ponadto okupant zorganizował w Piotrkowie Tryb. 5
obozów jenieckich dla żołnieży polskich. Natomiast
w początkach września
1941 r. Niemcy utworzyli
tutaj dla jeńców radzieckich
obóz, który praktycznie stanowił obóz zagłady. Ogólnie przez obozy niemieckie,
znajdujące się na terenie
Piotrkowa Tryb. przeszło od
23 do 25 tys. osób. Ludność
Piotrkowa była przygnębiona klęską, ale zarazem
żywiła nadzieję na zwycięstwo francusko-angielskie.
Kiedy zbliżał się koniec
wojny, miało miejsce niszczenie dóbr materialnych na
równi z niszczeniem ludzi.
18 stycznia 1945 r. nadszedł
dzień wyzwolenia Piotrkowa przez wojska radzieckie
spod niemieckiego okupanta.
JP
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Czy i co
Bezpłatny drugi warto studiować?
kierunek studiów
Od 1 października 2014 r. nastąpią ważne zmiany w Prawie o szkolnictwie
wyższym.
Nowe przepisy wprowadzają m.in. zniesienie
opłat za drugi i kolejne kierunki studiów w uczelniach
publicznych. Kwestia ta w
środowisku
studenckim
wywoływała wiele dyskusji. Teraz studenci będą
bezpłatnie mogli studiować
nawet kilka kierunków.
Nowelizacja
wprowadza
również możliwość pro-
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wadzenia studiów międzyuczelnianych, studiów
dualnych
prowadzonych
z pracodawcami, a także
trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym. Pomoże to
młodym ludziom w lepszym
odnalezieniu się na rynku
pracy i dostosowaniu się
do wymagań pracodawców.
Nowością jest również moż-

liwość uznawania wiedzy
i kompetencji zdobytych
poza systemem szkolnictwa
wyższego. Rozwiązanie to
otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących,
którzy zdobyli kwalifikacje w sposób nieformalny,
a teraz chcą kontynuować
studia.
JP

Jak pokazują statystyki, dyplom szkoły wyższej jest wciąż atutem na rynku pracy. Osoby w wieku 25-29 lat z wykształceniem wyższym w mniejszym
stopniu zasilają grono bezrobotnych w stosunku do osób z wykształceniem
najwyżej średnim.
Zdaniem
ekspertów,
zapotrzebowanie
rynku
pracy za kilka lat będzie
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głównie na inżynierów
nauk ścisłych, (np. elektrotechników, automatyków,

budowlańców), doradców
biznesowych i finansowych, lekarzy i specjalistów
od ochrony zdrowia oraz
gerontologów. Studia humanistyczne również dają
szansę na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.
Jednak te kilka lat studiowania należy jak najlepiej
wykorzystać, by po studiach nie zginąć w tłumie
przeciętnych humanistów,
jakimi obecnie dysponuje
rynek. Nieoceniona będzie
również znajomość przynajmniej dwóch języków
obcych. Poszukiwani będą
też absolwenci szkół zawodowych, posiadający wiedzę z zakresu najnowszych
technologii i nieustannie
podnoszący swoje kwalifikacje. Pamiętajmy jednak,
że nieustanny rozwój cywilizacyjny powoduje, że nasza wiedza szybko się dezaktualizuje. Dlatego też by
sprostać wymaganiom rynku pracy, musimy, czy to
w postaci szkoleń, kursów,
wykładów czy też studiów
podyplomowych, uczyć się
przez całe życie.
JP
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Rynek pracy niszczy nieprzystosowanych

Sprawdź jak możesz się bronić

Rynek pracy nie rozpieszcza. Żyjemy w czasach, w których trudno o pracę, a każdy z nas będzie ją zmieniał co najmniej kilka razy
w ciągu życia. Do tego naprawdę trudno się połapać w ofertach edukacyjnych szkół, a jeszcze trudniej przewidzieć, jaką realną
wartość będzie miało zdobyte wykształcenie i czy znajdzie się z nim dobrą pracę.

Ola ma 25 lat i pochodzi z Piotrkowa Tryb. Z
zatrudnieniem nie jest tu
łatwo. Ola nigdy nie była
wybitą uczennicą, ale
wierzy, że przy odrobinie
determinacji można wiele
osiągnąć. W 2009 r. ukończyła studia z tytułem
licencjata. Kiedy na nie
szła, kierunek psychologia- był na fali i wierzyła,
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że zainwestowany czas i
pieniądze zwrócą się w
postaci godziwego wynagrodzenia i pracy.
Jednak po zdobyciu
wymarzonego dyplomu
nadszedł moment bolesnego zderzenia z rzeczywistością i szukaniem
pracy. Po kilkunastu
rozmowach Oli udało się
w końcu znaleźć zatrud-

nienie w dziale zakupów
jednej z lokalnych firm.
Niestety wynagrodzenie
było rażąco nieadekwatne do obowiązków, a
polityka firmy zakładała
wyciskanie z pracownika maksimum i wymianę
personelu przy spadku
wydajności..
Podczas z jednej z imprez rodzinnych Ola spo-

tkała kuzynkę, Magdę,
która właśnie skończyła
naukę w szkole policealnej na kierunku technik masażysta. Po chwili
rozmowy okazało się, że
szkoła jest supernowoczesna, zajęć praktycznych było mnóstwo i do
tego odbywały się one w
salach wyposażonych na
wysokim poziomie.
- Nie chciało mi się
wierzyć– Mówi Ola –
więc tam pojechałam i
zobaczyłam. To było to
czego szukałam. Ola od
razu zauważyła, że w
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szkole stawia się na nowoczesną,
praktyczną
i profesjonalną naukę.
Dowiedziała się, że poza
szkołami policealnymi są
jeszcze szkoły medyczne
i różne kursy zawodowe prowadzone przez to
samo towarzystwo edukacyjne TEB Edukacja.
Ola podjęła wyzwanie
rzucone jej przez życie.
W szkole medycznej TEB
Edukacja ukończyła kierunek technik farmaceutyczny. Po 4 semestrach
nauki otrzymała uprawnienia do wykonywania
zawodu.

Szkoły TEB Edukacja
to niezawodny sposób na
dobrą pracę i praktyczny
zawód. TEB Edukacja
łączy wszystko to, czego
wymaga słuchacz: ofertę
atrakcyjnych na rynku
pracy zawodów, najlepsze wyposażenie sal, niespotykaną gdzie indziej
ilość zajęć praktycznych
oraz doświadczoną, profesjonalną kadrę. Do tego
nauka w TEB Edukacja
jest często zupełnie bezpłatna. TEB Edukacja to
skuteczny sposób na dobry zawód. Dowiedz się
więcej na www.teb.pl.

www.gazeta-wiesci.pl
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Prywatna czy państwowa?
Obecnie w Polsce funkcjonuje 467 uczelni, z czego 326 to uczelnie niepubliczne a 141 to publiczne.
JP

Na wyższych uczelniach
kształci się prawie 1,5 miliona studentów na ok. 200
kierunkach. Najwięcej studentów studiuje na kierunkach ekonomicznych, administracyjnych, społecznych
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oraz pedagogicznych. Tegoroczni maturzyści stoją
przed trudnym wyborem
uczelni: państwowa czy
prywatna? Studia dzienne
czy może zaoczne? Rekrutacja trwa, a czas nagli.

Uczelnie publiczne cieszą
się niewątpliwie dużą renomą, mają długą tradycję
i są dzięki niej rozpoznawalne przez pracodawców.
Atutem uczelni państwowych jest także fakt, że są
one bezpłatne. Mimo to,
szkoły prywatne z
powodzeniem rywalizują z najlepszymi
uczelniami
państwowymi. Zaletą
większości uczelni
prywatnych są nowatorskie metody
kształcenia i nacisk
na jego praktyczny aspekt. W obu
typach uczelni jest
taka sama liczba godzin zajęć, podobne
wymagania i często
ci sami wykładowcy.
O polskich maturzystów zabiegają także
uczelnie zagraniczne. Czasy, kiedy dyplom uczelni wyższej niezależnie od
kierunku kształcenia, otwierał furtkę
do kariery zawodowej, już minęły. Dlatego też, oprócz wyboru uczelni bardzo
istotny jest kierunek
studiów, który powinien być dostosowany do potrzeb rynku
pracy.
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Uniwersytet Młodych Wynalazców
i Akademickie Centrum Kreatywności
Do końca września resort nauki czeka na wnioski uczelni w ramach dwóch nowych programów Ministra Nauki: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności.
Uniwersytet
Młodych
Wynalazców to program, któ-
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ry ma wzmocnić współpracę
między szkołami i uczel-

niami. W ramach programu
uczniowie gimnazjów, szkół

ponadgimnazjalnych i ich
nauczyciele będą mogli m.in.

prowadzić wspólnie z kadrą
akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek
uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów
młodzież stworzy wynalazki,
wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.
Zaś w ramach programu
Akademickie Centrum Kreatywności studenci – przyszli
nauczyciele – będą uczyć się
m.in. jak rozwijać w uczniach
takie umiejętności jak praca
w grupie czy rozwiązywanie
problemów, a także jak radzić

sobie z konfliktami w klasie,
zarządzać grupą, tworzyć
programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem
kształcenia.
Akademickie
Centra Kreatywności będą
miały za zadanie opracować
wzorcowe metody dydaktyczne pracy nauczyciela z
uczniem z różnych przedmiotów.
            Na realizację najlepszych projektów MNiSW
przeznaczy 4,5 mln zł.
Źródło MNiSW

Żłobek
na miarę XXI wieku
W Rawie Mazowieckiej od września funkcjonuje
nowy żłobek. Z pewnością jest to wspaniała wiadomość dla rodziców małych dzieci, gdyż Rawa nie
posiadała dotychczas miejskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla najmłodszych mieszkańców. A co najważniejsze „Tuptuś” jest żłobkiem
spełniającym najwyższe europejskie standardy.
Uroczyste
otwarcie
Miejskiego Żłobek z Oddziałami
integracyjnymi
„Tuptuś” odbyło się 24
sierpnia 2014 r. W tej doniosłej uroczystości udział
wzięli m.in. Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
biskup łowicki Andrzej
Dziuba oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak.
Gospodarzem otwarcia był
oczywiście Eugeniusz Góraj, Burmistrz Rawy Maz.
- Z tego obiektu wszyscy
możemy być dumni. Ten
żłobek jest dużo lepszy niż
gdziekolwiek na zachodzie.
Możemy się tym żłobkiem
szczycić w Polsce, Europie

i na świecie – powiedział
Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
Budowa trwała rok i
kosztowała 7 mln zł, z czego sam żłobek pochłonął
koszt 5,8 mln zł. 1,2 mln
zł kosztowała przychodnia
z gabinetami specjalistycznymi. Rawski „Tuptuś” to
jedyny żłobek w województwie łódzkim, wybudowany od podstaw, z udziałem
środków z resortowego programu rozwoju instytucji
nad dziećmi do lat trzech
- MALUCH 2013 i 2014 w
wysokości 3,2 mln zł.
Red. GW na podst. inf.
zamieszczonej na str. UM
Rawa Maz.
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Kulturalnie

Warto przeczytać Warto zobaczyć
Piąta Aleja, piąta rano Miasto 44

Tę książkę czyta się
jak powieść o dawnym
Hollywood z jego czarami i mitami! New York
Times Jesienią 1960 roku,
na tytułowej nowojorskiej Piątej Alei, o piątej
rano, padł pierwszy klaps
na planie „Śniadania u
Tiffany’ego” - jednego z
najsłynniejszych filmów
w historii. Dlaczego filmowa opowieść o Holly
Golightly, sympatycznej
dziewczynie „z przeszłością”, miała kłopoty z cenzurą? Czym różni się od
głośnej powieści Trumana
Capote’a? Co zmieniła w
życiu milionów młodych

kobiet, które nie chciały żyć jak
ich matki,
i w karierze grającej główną
rolę Audrey
He pbu r n?
Pełna faktów i anegdot kronika
p ow s t aw a nia filmu na
bu r zl iw y m
tle
Ameryki przełomu
lat
1950/1960.

Jedna z najbardziej oczekiwanych i największych polskich produkcji ostatnich lat. Film Jana Komasy, twórcy wielokrotnie nagrodzonego kinowego
przeboju „Sala samobójców”, to zrealizowana z rozmachem uniwersalna
opowieść o miłości, młodości, odwadze i poświęceniu, rozgrywająca się w
czasie Powstania Warszawskiego.

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.

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		
		

3 000 statystów. Budową
i m p onują c ych
dekoracji zajęło się 10 odrębnych ekip,
które do zains c e n i z ow a n i a
z niszczonego
miasta użyły 5
000 ton gruzu.
Obsada została
wybrana w serii ogólnopolskich castingów, w których
wzięło udział
ponad 7 000
osób.

Warto posłuchać
Marek Sierocki Przedstawia: I love... 70’s

W

Księgarnia 					

„Miasto 44” to projekt
filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu
scenograficznym,
kostiumowym i wizualnym.
Konsultantem do spraw
efektów specjalnych był
wybitny
hollywoodzki
specjalista Richard Bain,
który wcześniej współpracował z takimi wizjonerami kina, jak Christopher Nolan, Peter Jackson
oraz Terry Gilliam i ma w
dorobku efekty do światowych hitów, między
innymi: „Casino Royale”,
„Incepcji”, „King Konga” i „Nędzników”. Przez
plan przewinęło się ponad

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

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Wam dziewiętnasty album z serii „I
Love...”. Lata siedemdziesiąte
to wspaniały okres w muzyce.
To bez wątpienia najbardziej
różnorodna dekada, jeżeli
chodzi o stylistykę muzyczną.
To dekada muzyki: disco, soul,
funky, pop, rock i glam rock.
Utwory, które zamieściliśmy
na albumie oddają tę różnorodność. Popowe brzmienie
lat siedemdziesiątych prezentują m.in. amerykańscy wokaliści: Barry Manilow i Eric
Carmen. Bardziej rockowe
brzmienia prezentują Electric
Light Orchestra, Alan Parsons Project, Toto i Patti Smith
Group. Na tym albumie nie
mogło zabraknąć też Michael Jacksona. Pod koniec lat

siedemdziesiątych rozpoczął
wielką karierę dzięki albumowi „Of The Wall”. Inne przeboje z lat siedemdziesiątych
znajdą Państwo na wydanych
wcześniej albumach „I Love
Disco”, I Love Party”, I Love

Film” i „I Love Ballads”. Zapraszam, w podróż muzyczną
do niezapomnianej dekady lat
siedemdziesiątych dwudziestego wieku.
Marek Sierocki

Teraz czas na Ciebie, teraz Twój Ruch!
Chcesz wiedzieć więcej o działalności naszej partii
w Twoim powiecie?
Zadzwoń

731 53 70 10
Przewodniczący Okręgu nr 10
Marek Krawczyk
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Borówka amerykańska Gotuj z nami
Owoce borówki amerykańskiej dojrzewają od połowy lipca do września, są smaczne i odznaczają się
dużymi zasobami cennych składników odżywczych a także wysoką wartością dietetyczną.

Borówka wysoka, często nazywana borówką
amerykańską jest krzewem
wieloletnim z rodziny wrzosowatych. Osiąga nawet 2,5
m wysokości i może rosnąć
nawet 20 lat. Borówka ta
pochodzi z Ameryki Północnej, ale uprawiana jest
już w wielu krajach i również w Polsce.
Owoce borówki amerykańskiej są podobne do
owoców
leśnej czarnej
jagody, zwanej także borówką czarną, jednak są
znacznie większe, mają
średnicę ok. 2 cm a skórka
ma kolor ciemnoniebieski z
nalotem woskowym. Posiadają podobny smak, lecz
pozbawione są barwiącego
soku. Owoce bogate są w
mikro- i makroelementy, w
szczególności w wapń, fosfor, żelazo i potas.
Zawierają dużo cukrów,
kwasów mineralnych, soli
mineralnych, pektyn, witamin (np. A, B1, B2, PP, C,
E) i innych składników biologicznie czynnych.
Oprócz wartości odżywczych owoce borówki
amerykańskiej
posiadają
szeroki wachlarz właściwości leczniczych. Między
innymi działają skutecznie
w profilaktyce chorób nowotworowych,
ponieważ
zawierają przeciwutleniacze niszczące wolne rod-

Ciasto
drożdżowe
z borówką amerykańską
Czas przygotowania 60 min
Czas przygotowania ok. 60 min
Porcja dla 6 osób

niki. Podobne, antynowotworowe właściwości mają
też zawarty w borówkach
kwas foliowy i kwas egalowy. Warto nadmienić, że
spośród 40 owoców i warzyw uznawanych za naturalne źródła antyutleniaczy
najwięcej ma ich właśnie
borówka amerykańska. Podobne działanie mają także
jagody czarne.
Antyutleniacze wpływają na obniżenie poziomu
„złego” cholesterolu (LDL)
i podnoszą poziom „dobrego” (HDL). W tym działaniu
są wspomagane przez zawarte w owocach pierwiastki mineralne, zwłaszcza selen, cynk, miedź i mangan,
oraz witaminy C, A, B, PP.
Dobry wpływ ma także
zawarty w owocach błonnik, dzięki któremu część

cholesterolu jest usuwana z
przewodu pokarmowego razem z toksynami i kwasami
żółciowymi. Ponadto dzięki zawartości antocyjanów
(barwnik niebieski), wpływają na poprawę naszego
wzroku. Antocyjany wraz z
witaminami A, C, i E usuwają z organizmu nadmiar
wolnych rodników, co jest
skuteczne w profilaktyce
chorób
cywilizacyjnych.
Mają także działanie zapobiegawcze w bakteryjnych
infekcjach układu moczowego. Natomiast zawarte w
owocach garbniki niszczą
bakterie i unieczynniają
jady bakteryjne, działają
odtruwająco, gdyż posiadają zdolność wiązania toksyn
bakteryjnych a także metali
ciężkich.
Owoce borówki amery-

kańskiej należy jeść na surowo, wówczas aktywność
wszystkich dobroczynnych
substancji jest najlepsza.
Ale można także dodawać
je do ciast i deserów, używać je do pierogów i bułeczek drożdżowych. Zaleca
się przyrządzać z nich również kompoty i soki. Zalecane jest także zamrażanie
surowych owoców, gdyż są
one odporne na niską temperaturę i po rozmrożeniu
nie tracą swojego wyglądu
ani smaku. Możemy także
je suszyć a napary sporządzone z nich działają uspokajająco i przeciwbólowo.
Natomiast syropy leczą
kaszel i wszelkie infekcje
układu oddechowego. Borówka amerykańska traktowana jest jako owoc zdrowia i młodości.
W
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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

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.
Firma sprzątająca zatrudni osoby z II grupą
inwalidzką do sprzątania basenu w Rawie

Mazowieckiej. Zapewniamy: zwrot kosztów
dojazdu, umowę o pracę, stabilne zatrudnienie. Tel.: 22/3292506 i
22/3292505

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

Składniki:
> 50 dag mąki pszennej,
> 3 dag drożdży,
> 1,5 szklanki mleka,
> 3 żółtka,
> 15 dag cukru,
> 10 dag margaryny,
> 80 dag borówek amerykańskich,
> 5 dag cukru pudru
> cukier waniliowy,
> sól do smaku,
> tłuszcz do smarowania formy,
> bułka tarta
Sposób przygotowania :
Rozkruszyć w naczyniu drożdże z 1 łyżką cukru, 1
łyżką mąki i 1/2 szklanki mleka i przykryć ściereczką.
W międzyczasie mąkę przesiać do miski. Żółtka utrzeć z
cukrem na białą, pulchną masę i dodać do mąki a następnie wymieszać. Wlać wyrośnięty rozczyn, resztę mleka i
wyrobić ciasto tak, żeby wszystkie składniki się połączyły.
Gdy na powierzchni pokażą się pęcherzyki, wlewać stopniowo stopiony tłuszcz. Dodać cukier waniliowy. Przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce. Gdy ciasto dwukrotnie zwiększy swoją objętość, wyłożyć je do wcześniej
wysmarowanej formy. Wyrównać powierzchnię, ułożyć
gęsto owoce borówki i zostawić ponownie do wyrośnięcia.
Następnie wstawić do nagrzanego piekarnika (220 st. C) i
piec ok. 30 min. Ciasto po wystudzeniu posypać cukrem
pudrem.
W
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Unikalny kask z logo Alfa Romeo dla Jorge Lorenzo
Nowy kask ozdobiony legendarnym znaczkiem „Quadrifoglio Verde” (czterolistna zielona koniczyna), zaprezentowany podczas dwunastej rundy motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP 2014 na torze w Silverstone.
Na torze Silverstone zaprezentowano nowy kask,
który wielokrotny Mistrz
Świata Jorge Lorenzo twarz marki Alfa Romeo
- zakładał podczas kwalifikacji i wyścigu „Hertz British Grand Prix”, dwunastej rundy motocyklowych
Mistrzostw Świata 2014 na
legendarnym torze Silverstone w Wielkiej Brytanii.
Jest to drugi specjalny kask (pierwszy został
stworzony na Grand Prix w
Mugello we Włoszech), któremu hiszpański kierowca
postanowił nadać indywidualny charakter, umieszczając na nim legendarny
znaczek „Quadrifoglio Verde”, symbol, który od 1923
roku wyróżnia najbardziej
sportowe samochody marki Alfa Romeo, nie tylko te
startujące na torach wyścigowych na całym świecie,
ale również specjalne wersje produkcyjne.
Za kierownicą swojej
Yamahy YZR-M1, wielokrotny motocyklowy Mistrz
Świata, Jorge Lorenzo - jedyny Hiszpan, który zdobył
dwa tytuły w królewskiej
klasie wyścigów motocyklowych- startuje w motocyklowych Mistrzostwach
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Świata 2014 z logo Alfa Romeo widniejącym na kombinezonie i na kasku, pieczętując tym samym ważny
sojusz pomiędzy jednym z
najbardziej znanych i cenionych na arenie międzynarodowej kierowców, a marką
Alfa Romeo, która doskonale wyraża styl i włoskie
doświadczenia w dziedzinie motoryzacji, połączone
z duchem zwycięstwa.
Ten wyjątkowy kask,
stworzony specjalnie na imprezę w Silverstone, wymagał 45-cio godzinnej pracy,
aby odtworzyć wyjątkową
grafikę, która została za-

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

projektowana przez samego
Jorge Lorenzo, czuwającego nad wszystkimi fazami
realizacji projektu. Czasza kasku została najpierw
poddana obróbce papierem
ściernym, następnie przy
użyciu specjalnych winylowych szablonów została
naniesiona grafika i lakier,
a na końcu specjalne naklejki. Powstał w ten sposób wyjątkowy rekwizyt,
„składający hołd” jednemu
z najbardziej znanych sportowych symboli w świecie
motoryzacji: czterolistnej
zielonej koniczynce - „Quadrifoglio Verde” Alfa
Romeo. Publiczność mogła podziwiać legendarny
symbol w kolorze zielonym,
umieszczony w górnej części kasku, natomiast z tyłu
klasyczny trójkątny symbol
z logo Alfy Romeo.
Na jeden z bardziej prestiżowych torów w motocyklowym świecie, jak i jeden
z najszybszych w sezonie
motocyklowych Mistrzostw
Świata, oficjalny kierowca
teamu Movistar Yamaha
MotoGP Jorge Lorenzo wybrał symbol zielonej czterolistnej koniczynki, która

zadebiutowała w Alfie Romeo RL prowadzonej przez
Ugo Sivocciego, który w
1923 roku wygrał XIV edycję wyścigu Targa Florio.
Od tamtej chwili wszystkie
wyścigowe Alfy były wyróżniane tym znanym na
całym świecie symbolem
przynoszącym szczęście,
tym samym, który później
wyróżniał także niektóre,
bardziej sportowe, Alfy Romeo z seryjnej produkcji.
Chlubna tradycja trwa
po dzień dzisiejszy, dzięki nowym wersjom „Quadrifoglio Verde” modeli
Giulietta i MiTo, które
zapewniają
niezmienny
styl, mocne i kompaktowe
silniki, odpowiedni stosunek masy do mocy oraz
nowinki techniczne „made
in Alfa Romeo”, mające zapewnić przyjemność jazdy.
Tak więc, nowe samochody oznaczone legendarnym
symbolem wpisują się w tradycję najlepszych aut marki
Alfa Romeo, przejmując
ich spuściznę w postaci dynamicznych osiągów, nie
rezygnując jednocześnie z
walorów sportowych, poszanowania dla środowiska
i codziennej, wygodnej eks-

ploatacji.
Odzwierciedlenie czystej formy DNA Alfy Romeo- Giulietta Quadrifoglio Verde, wyróżnia się
zdecydowanym wyglądem
i mocnym charakterem,
jak również wyjątkowym
silnikiem, przejętym z supersamochodu Alfy Romeo
4C: nowy benzynowy silnik
turbo o pojemności 1750 z
bezpośrednim wtryskiem
paliwa wykonany jest z alu-
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minium osiągając moc 240
KM i połączony jest z innowacyjną sześciostopniową
skrzynia biegów z podwójnym suchym sprzęgłem
„Alfa TCT” najnowszej generacji.
Wyposażona w selektor
kontroli dynamicznej DNA
oraz funkcję Launch Control (jedyną taką w segmencie), Giulietta Quadrifoglio
Verde przyśpiesza od 0 do
100 km/h w zaledwie 6 sekund.
MiTo Quadrifoglio Verde - najbardziej dynamiczna
wersja tego kompaktowego
samochodu- wyposażona
jest w najnowszy silnik 1.4
Multiair turbo benzyna o
mocy 170 KM oraz innowacyjną skrzynię biegów
„Alfa TCT”. Mocną stroną
tego samochodu jest niespotykany stosunek masy
pojazdu do rozwijanej
mocy (6,7 kg/KM), który
od zawsze był kluczem do
sukcesu samochodów Alfa
Romeo oraz stosunek mocy
do pojemności silnika (124
KM/litra), plasujący tę wersję auta u szczytu swego
segmentu.

4-18.09.2014 r.

14 Wieści

W

Kryminalne

www.gazeta-wiesci.pl

Łódzkie

Piotrków Trybunalski

Policjanci województwa łódzkiego wstępnie podsumowali tegoroczne wakacje.

wypadek na krajowej 91

Podsumowanie wakacji Tragiczny
Z danych statystycznych
wynika, że na terenie naszego województwa w okresie
od 28 czerwca do 31 sierpnia doszło do 727 wypadków drogowych, w których
śmierć poniosło 31 osób a
ranne zostały 632 osoby. W
analogicznym okresie roku

ubiegłego na drogach łódzkiego województwa zginęło
21 osób więcej a rannych
zostało ponad 1000. Niestety nadal prawdziwą plagą
na drogach byli kierujący na
podwójnym gazie. W wakacje 2014 roku policjanci naszego garnizonu zatrzymali

1292 nietrzeźwych i 250
kierujących po użyciu alkoholu (łącznie 1542). W 2014
roku utonęło 13 osób o trzy
mniej niż w roku poprzednim.
KWP w Łodzi

Rawa Mazowiecka

Znaleziono niewybuch

Podczas prac ziemnych przy przebudowie drogi w Rawie Mazowieckiej, pracownicy zauważyli zardzewiały niewybuch.

Znalezisko ujawniono
20 sierpnia 2014 roku na
ulicy Mszczonowskiej. Na
miejsce natychmiast zostali
skierowani policjanci, któ-

rzy zabezpieczyli to miejsce do przyjazdu patrolu
saperskiego z jednostki
wojskowej w Tomaszowie
Mazowieckim. Przez około

3 godziny zamknięty był
odcinek ulicy Mszczonowskiej a ruch kierowany był
przez osiedle Zamkowa
Wola.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego
wypadku, do którego doszło 28 sierpnia 2014 roku na ulicy Piotrkowskiej w
Srocku (gmina Moszczenica).
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letni
kierujący ciągnikiem siodłowym mercedes z przyczepą wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, na
drogę krajową 91 potrącił
78-letnią mieszkankę powiatu piotrkowskiego, która przechodząc w miejscu
niedozwolonym weszła na
jezdnię wprost pod ciężarowy pojazd. Piesza poniosła
śmierć na miejscu. Kierowca samochodu ciężarowego
był trzeźwy.

Bełchatów

Rowerzysta na gazie
Ponad trzy promile alkoholu miał rowerzysta zatrzymany przez bełchatowskich policjantów w Wólce Łękawskiej.

Tomaszów Mazowiecki

Uratowany windsurfingowiec
Dużo szczęścia miał 17-letni windsurfingowiec, którego policjanci zauważyli
na wodach Zalewu Sulejowskiego. Mężczyzna wpadł do wody i nie mógł wydostać się na brzeg.
28 sierpnia 2014 roku
około godz. 17.00 policjanci
pełniący służbę na wodach
Zalewu Sulejowskiego w
odległości ok. 700 m od
brzegu w rejonie wsi Swolszewice Małe zauważyli
mężczyznę wzywającego
pomocy. Policjanci z toni
wodnej podjęli na pokład
łodzi 17-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który pływając na desce

windsurfingowej
znalazł
się w wodzie po tym jak
podmuch wiatru uszkodził
maszt jego żagla. Silne podmuchy i duże fale nie pozwalały na powrót do brzegu i spychały mężczyznę w
kierunku zapory. Mężczyzna był wychłodzony i zmęczony. Na szczęście miał na
sobie kamizelkę asekuracyjną.
MAT

Policjanci patrolujący
teren gminy Bełchatów zauważyli 2 września 2014
roku o 19.35 w Wólce Łękawskiej (gmina Bełchatów), rowerzystę, który
miał wyraźne problemy z
utrzymaniem równowagi i
prawidłowego toru jazdy,
czym powodował poważne
zagrożenie dla siebie oraz
innych uczestników ruchu
drogowego.
Zatrzymany
do kontroli 33-latek z gminy Bełchatów w badaniu
trzeźwości uzyskał rezultat 3,16 promila alkoholu
w organizmie. Mężczyzna
za popełnione wykroczenie
stanie przed bełchatowskim
sądem.

Opoczno

Potrącił 9-latkę

Opoczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym potrącona została 9-letnia dziewczynka.
Mundurowi ustalili, że kę. Badanie trzeźwości kie- prawdopodobnie wbiegło na
3 września 2014 roku, o go- rowcy wykazało, że męż- jezdnię zza autobusu, który
dzinie 12.30, w miejscowo- czyzna w chwili zdarzenia podjechał na przystanek.
ści Kraśnica, 44-letni kie- miał w organizmie 0,48 Dziewczynka z poważnymi
rowca poloneza truck, będąc promila alkoholu. Na miej- urazami kostnymi trafiła do
w stanie po użyciu alkoholu scu policjanci w rozmowie szpitala w Bełchatowie.
potrącił przechodzącą przez ze świadkami wypadku
GW
jezdnię 9-letnią dziewczyn- wstępnie ustalili, że dziecko
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Waga 24.09-23.10
Nie odkładaj zaległych spraw na
później. Nie podołasz wszystkiego załatwić w krótkim czasie.
Po udanym urlopie odczujesz przypływ energii,
więc zabierz się solidnie do
pracy. Poskutkuje to przypływem dodatkowej gotówki, której potrzebujesz.
Skorpion 24.10 – 22.11
Przed Skorpionami dobry okres
pod względem finansowym. Więc
jest szansa na podreperowanie domowego budżetu.
Jeśli marzysz o nowej pracy
żydowski
tytuł

dziesie˛
ciościan

lub o awansie, to właśnie teraz warto coś w tej kwestii
zadziałać.

Strzelec 23.11 – 21.12
Pozytywny
wpływ planet
spowoduje, że
odniesiesz sukces w realizowaniu zamierzonych
przedsięwzięć. Osiągnięte sukcesy dadzą ci dużo
satysfakcji i zadowolenia.
Nowa znajomość na spotkaniu towarzyskim.
Koziorożec 22.12 – 20.01
W pracy nieuniknione trudności, lecz nie warto
stawiać spraw na
ostrzu noża, a raczej posłużyć się swoimi atutami czyli
rozsądkiem i pracowitością.
Zrób dokładne rozeznanie
w sprawie, a później dopiero działaj. Uważaj na zdrowie.
Wodnik 21.01 – 19.02
Spójrz
na
pewne sprawy z
optymizmem
i
nie zadręczaj się
problemami, a tym bardziej
swoich bliskich. Chwilowe niepowodzenia wkrótce przejdą do przeszłości.
przydomek
Eisenhovera

na
śrubie
wielkie
jezioro
w Kanadzie

naprze- marka
mleka
ciwko dla
niemety
mowlat
˛

Byk 21.04 – 20.05
W pracy skup się
na swoich obowiązkach i przestrzegaj
ich
terminowości.
Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z twoimi założeniami. Sytuacja finansowa poprawi się. Zadbaj o
zdrowie i uważaj przy kontuzyjnych sportach.

Rak 22.06 – 22.07
Wpływ planet
spowoduje, że będziesz odczuwał
radość życia. Twoje zadowolenie i
pozytywne nastawienie do
świata, udzielą się również
najbliższym. Przygotuj się
na pomnożenie swoich finansów.
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Dzwonię do centrum fitness i pytam:
- Jak wysoki powinien być mężczyzna ważący sto dziesięć kilo?
Pani mi mówi:
- Około dwóch metrów.
Mówię do żony:
- Widzisz, głupia? Mówiłem ci. Niski jestem, a nie gruby.

stoja˛ w
barku

Jerzy z kapitan
"NautiluWOŚP
sa"

SUDOKU

Lew 23.07 – 23.08
We wszystkich działaniach
polegaj na niezawodnej intuicji i
pracowitości. Doprowadź
wreszcie do zakończenia trudnych oraz pilnych
spraw. To dobry czas na
łagodzenie rodzinnych sporów i wyjaśnienie nieporozumień.
Wróżka Amanda

stan nad
Wielkimi
Jeziorami

taśma
na
muchy
mieszkaniec
Bilbao

Baran 21.03 – 20.04
To odpowiedni
czas na przeprowadzenie gruntownych porządków
domowych, które ciągle
odkładasz na później. W
kontaktach z domownikami
unikaj sporów. Przemyśl
wszystko, zanim powiesz o
jedno słowo za dużo.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nie podejmuj
się nowych, trudnych zadań, nie
przeceniaj swoich
sił. Warto bardziej analizować wszystko „za” i „przeciw” przy podejmowaniu
kluczowych decyzji. W
grach liczbowych, niewykluczona wygrana.

odgłos
kół na
bruku

nad
oczami
bracia,
stworzyli
kino

Ryby 20.02 – 20.03
Staraj
się
nie działać pochopnie, bo to
zbyt ryzykowne.
Znajdziesz jednak wyjście
z każdej trudnej sytuacji,
dzięki swej bystrości umysłu i intelegencji. Osoby
samotne oczarują kogoś miłego a będące w związkach,
poczują się kochane.

Franek
Fronczewskiego

narzad
˛
dróg
moczowych

Eugeniusz, dwulicodawny
wość
aktor

Wolne chwile spędzaj na
świeżym powietrzu.

miesz- odmiana
kaniec
opalu
Oslo

świeca˛
ca
dioda

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Panna 24.08 – 23.09
W najbliższym
okresie los będzie ci
sprzyjał. Odważnie
lecz rozsądnie realizuj podjęte przedsięwzięcia a wszystko pójdzie jak z
płatka. A więc nie trać czasu, lecz działaj. Otrzymasz
propozycję służbowego wyjazdu, więc warto połączyć
dobre z pożytecznym. Poza
obowiązkami zawodowymi
potraktuj wyjazd jako wycieczkę.
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W aptece.
- Macie jakiś środek na porost włosów?
- Mamy.
- Dobry?
- Panie, rewelacyjny! Widzicie tego wąsacza za kasą?
- No i?
- To moja żona, próbowała tubkę zębami odkręcić.
  
Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi Antek do
kolegi - że wreszcie sobie powiedziałem, czas raz na zawsze z tym
skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem.
  
Ksiądz na mszy świętej mówi:
- Małżeństwo to spotkanie dwóch statków na morzu życia....
W tym czasie jeden z parafianin myśli:
- Więc, już rozumiem, trafiłem na okręt wojenny.
  

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

