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Rawa Mazowiecka

Łódzkie

27 września br. w Pałacu Chojnata odbyła się celebracja prezydencji Republiki Włoch w Radzie Unii
Europejskiej.

O wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozmawialiśmy
z Arturem Bagieńskim, Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego.

Świętowano prezydencję
Włoch w Radzie UE
Stało się już tradycją, że
Pałac Chojnata, zwany perłą
architektury województwa
łódzkiego, jest gospodarzem
tego typu uroczystości. Była
to już trzynasta celebracja
świętowana w tym miejscu.
Pomysłodawcą i organizatorem tej cyklicznej uroczystości jest Krzysztof Malarecki.
Celem wydarzenia było
przede wszystkim podkreślenie możliwości współpracy
kulturalnej, społecznej i biznesowej w ramach założeń
Unii Europejskiej na szczeblu
międzynarodowym i regionalnym między krajami UE,
a w szczególności między Republiką Włoch a Polską.
Więcej na str. 9.

Czekają na nas
duże pieniądze
Panie Marszałku, w
Urzędzie
Marszałkowskim kieruje Pan, m.in.
Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Zgadza się. Departament ten zajmuje się m.in.
wdrażaniem
Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest skierowany do gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich z terenu
województwa łódzkiego. W
ramach programu, w latach
2007-2013 mieliśmy do dyspozycji blisko 700 mln zł, w
tym głównie na kanalizacje,

Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Kleszczów

Kleszczów
inwestycyjnym liderem

Gmina Kleszczów po raz kolejny została liderem w
inwestycyjnym rankingu „Wspólnoty”.

wodociągi, oczyszczalnie
ścieków, stacje uzdatniania
wody, place zabaw, boiska,
świetlice środowiskowe, remonty zabytkowych kościołów. Na dzień dzisiejszy, do
tut. urzędu wpłynęło ponad
3000 projektów. W naszym
województwie nie ma ani
jednej gminy, która nie zostałaby objęta wsparciem
tego programu. Zbliżająca
się nowa perspektywa unijna będzie dla nas kluczowa,
ponieważ włodarze gmin
będą mogli aplikować o naprawdę duże pieniądze.
Więcej na str. 8.

Bełchatowianie Kolorowe latawce
szczepią się
przeciw grypie

Niezwykle kolorowe niebo jawiło nam się w dniu
dzisiejszym ( 05.10.2014 r. ) nad piotrkowskim
lotniskiem. Dziesiątki pięknych latawców startujących w tegorocznym Święcie Latawca uatrakcyjniło zawody, które odbyły się w podziale na 3
kategorie.

Foto: kleszczow.pl

Miasto Bełchatów rusza z akcją bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla bełchatowian 60+.

8847,36 zł to kwota
wydatków inwestycyjnych
gminy Kleszczów w latach
2011-2013 w przeliczeniu
na głowę mieszkańca. Ten
wynik pozwolił gminie
Kleszczów zająć pierwsze
miejsce w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę
techniczną”, ogłaszanym

co roku wczesną jesienią
przez samorządowe pismo
„Wspólnota”. Na drugim
miejscu uplasowała się
gmina Ostrowice (3594,17
zł), a na trzecim – Stepnica (3180,25 zł). Obie gminy
znajdują się w woj. zachodniopomorskim.
Więcej na str. 2.

Akcja
szczepień
wyłącznie
dowanych
czasowo)

bezpłatnych
skierowana jest
do osób zamel(na stałe lub
w Bełchatowie,

którzy mają 60 lat i więcej.
Pacjent nie będzie ponosił z
tego tytułu żadnych opłat.
Wszystkie koszty pokryje
Miasto.
Więcej na str 2.

Tomaszów Mazowiecki

Złodziejski duet

W jednym z marketów w Rokicinach policjanci zatrzymali 20-letnią kobietę i jej 34-letniego kompana, którzy ukradli 2 butelki whisky.
Do zdarzenia doszło 18 2 butelki whisky o wartowrześnia 2014 r. w jednym ści 120 złotych a następnie
z marketów w Rokicinach. uciekła ze sklepu.
Para mieszkająca w Piotrkowie Trybunalskim, ukradła
Więcej na str. 3.

Kilkudziesięciu zawodników rywalizowało o nagrody, wśród których poza
statuetkami i dyplomami
dla zwycięzców były także
dla wszystkich trzech pierwszych miejsc darmowe loty

szybowcowe ufundowane
przez Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej i nagroda specjalna
w postaci skoku spadochronowego ufundowana przez
Piotrkowską Strefę Zrzutu
Pe Te.
Więcej na str. 6.
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Kleszczów

Bełchatów

Gmina Kleszczów po raz kolejny została liderem w inwestycyjnym rankingu „Wspólnoty”.

szczepią się
przeciw grypie

Kleszczów inwestycyjnym liderem Bełchatowianie

Miasto Bełchatów rusza z akcją bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla bełchatowian 60+.
Foto: kleszczow.pl

8847,36 zł to kwota
wydatków inwestycyjnych
gminy Kleszczów w latach
2011-2013 w przeliczeniu
na głowę mieszkańca. Ten
wynik pozwolił gminie
Kleszczów zająć pierwsze
miejsce w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę
techniczną”, ogłaszanym
co roku wczesną jesienią
przez samorządowe pismo
„Wspólnota”. Na drugim
miejscu uplasowała się
gmina Ostrowice (3594,17
zł), a na trzecim – Stepnica (3180,25 zł). Obie gminy
znajdują się w woj. zachodniopomorskim.
Ranking inwestycyjny
„Wspólnoty” uwzględnia
wyłącznie wydatki po-

niesione przez samorządy
na budowę infrastruktury
technicznej (drogi, sieci i
obiekty służące gospodarce
komunalnej, budownictwo
mieszkaniowe). Nagrodą za
zwycięstwo gminy Klesz-

czów w rankingu pokazującym nakłady na infrastrukturę techniczną, poniesione
przez gminy wiejskie w Polsce jest kolejna (jedenasta)
statuetka im. Kazimierza
Wielkiego, a także dyplom.

Trofea te podczas uroczystej gali odebrał sekretarz
gminy Kleszczów, Kazimierz Hudzik.

W JS

Piotrków Trybunalski

Remont Wojska Polskiego
jeszcze w tym roku

Jak informuje piotrkowski magistrat, jeszcze w tym roku wystartuje remont ulicy Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Toruńskiej do Polskiej Organizacji Wojskowej.
W Urzędzie Miasta
ogłoszono już przetarg na

REKLAMA

realizację inwestycji, która
obejmie wymianę wodocią-

gu, przebudowę kanalizacji
deszczowej oraz kilku przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Po zakończeniu prac ziemnych drogowcy wymienią
krawężniki i wykonają nową
konstrukcję drogi, którą pokryje asfalt. Modernizacja
nie obejmie natomiast przebudowy chodnika, który zostanie dopiero wymieniony

w przyszłości. Przebudowę
ulicy Wojska Polskiego zaplanowano w cyklu dwuletnim. Tegoroczne roboty
wystartują najprawdopodobniej pod koniec listopada, ale wszystko będzie
zależało od warunków atmosferycznych. Oferty w
przetargu można składać do
17 października.

REKLAMA
REKLAMA

OPTYK

Akcja
bezpłatnych
szczepień skierowana jest
wyłącznie do osób zameldowanych (na stałe lub
czasowo) w Bełchatowie,
którzy mają 60 lat i więcej.
Pacjent nie będzie ponosił z
tego tytułu żadnych opłat.
Wszystkie koszty pokryje
Miasto.
Ilość darmowych szczepień jest ograniczona.
Mieszkańcy, którzy chcieliby z nich skorzystać mogą

REKLAMA

się już zapisywać. Można to
zrobić dwojako – osobiście
(NZOZ „Twoje Centrum
Medyczne” ul. 1 Maja 4)
lub telefonicznie pod numerem 44 72 44 444. Dla
każdego pacjenta zostanie
wyznaczony indywidualny
termin. Szczepienia będą
wykonywane w punkcie
w NZOZ „Twoje Centrum
Medyczne”. Akcja potrwa
do wyczerpania miejsc, ale
nie dłużej niż do 15 grudnia
br.
W

IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR
Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

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

tel. 54 2871563; 506 694 689
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

www.gazeta-wiesci.pl
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Europejski
Złodziejski
Tydzień Kodowania duet
Tomaszów Mazowiecki

Intryguje Cię świat programistów? Jeśli tak, to w dniach 11-17 października weź udział w Europejskim
Tygodniu Kodowania i przekonaj się, że programowania może nauczyć się każdy.

fot. Peter Chloupek

CodeWeek to aż 1000
wydarzeń w całej Europie.
Kilkadziesiąt z nich odbędzie się w Polsce - Tydzień Kodowania zawita
m.in. do Warszawy, Łodzi,
Poznania, Krakowa, Rzeszowa, Bielska-Białej i
Lublina. Warsztaty są skierowane do wszystkich:
dzieci, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców, osób
starszych oraz tych, którzy
nigdy wcześniej nie zetknęli
się z informatyką. Warsztaty z kodowania przeprowadzą m.in. Instytut Informatyki UW, Microsoft oraz
wiele prężnych organizacji
zrzeszających
programistów z całej Polski. Wstęp
na poszczególne wydarzenia jest wolny. Jedynie w
niektórych
przypadkach
wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Wszystkim
wydarzeniom patronuje Komisja Europejska.
Więcej informacji na
stronie http://codeweek.eu.
MAT na podst. MAC

W jednym z marketów w Rokicinach policjanci zatrzymali 20-letnią kobietę i jej 34-letniego kompana, którzy ukradli 2 butelki whisky.

Do zdarzenia doszło
18 września 2014 r. w jednym z marketów w Rokicinach. Para mieszkająca w
Piotrkowie Trybunalskim,
ukradła 2 butelki whisky o
wartości 120 złotych a następnie uciekła ze sklepu.
Policjanci przejrzeli monitoring ustalając rysopisy
sprawców. Następnie pracownik marketu powiadomił telefonicznie policję, że
złodzieje wrócili do sklepu.
Funkcjonariusze w okolicy

marketu zauważyli uciekającą kobietę, której rysopis
odpowiadał temu z zapisu monitoringu. Stróżom
prawa udało się zatrzymać
kobietę oraz jej wspólnika.
Policjanci ustalili, iż para
kradła również w innych
sklepach w sąsiednich miejscowościach. Śledczy ustalili pojazd, którym poruszali się złodzieje. W aucie
oprócz whisky zabezpieczyli inne artykuły spożywcze. Sprawa jest rozwojowa.

Opoczno

Zmiany
Nielegalna
w urlopach rodzicielskich uprawa konopi
Z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także samotni ojcowie - taką zmianę przewiduje projekt
ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który przyjęła Rada Ministrów.
Obecnie ojciec może
skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze
14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie
może z niego skorzystać.
Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień
matki.
Projekt zmian zakłada,
że w razie śmierci matki, porzucenia przez nią
dziecka lub gdy jej stan
nie pozwala na opiekę nad
dzieckiem, z urlopu rodzi-

Policjanci z Wydziału Prewencji opoczyńskiej policji zatrzymali mężczyznę, który zajmował się nielegalną uprawą konopi indyjskich.
W mieszkaniu w jednej
z miejscowości w gminie
Opoczno policjanci zabezpieczyli środki narkotyczne
w postaci tzw. suszu roślinnego oraz siedem krzewów

cielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub

inny ubezpieczony członek
najbliższej rodziny.

JP na podst. MPiPS

konopi indyjskiej. Za prowadzenie zabronionej działalności 29-latkowi grozi
kara do 8 lat pozbawienia
wolności.
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Łódź

Light. Move. Festival
Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Light. Move. Festival. Łódź 2014 rozświetli miasto w drugi weekend października. Jedna z najpiękniejszych ulic
w Polsce – Piotrkowska zaskoczy swoim tajemniczym i magicznym nocnym
obliczem, a park Staromiejski stanie się miejscem magicznym i nadrealnym.
Nadchodząca
edycja LMF 2014 będzie
największą ze wszystkich dotychczasowych.
Zjawiskowe
projekcje
wielkoformatowe,
niepowtarzalne iluminacje
kamienic i pałaców przy
ulicach
Piotrkowskiej,
6 Sierpnia i Moniuszki,
świetlne instalacje artystyczne – to tylko część
programu, który przygotował organizator, Fundacja „Lux Pro Monumentis” przy wsparciu
świadomych Partnerów.
Całości dopełnią wyborne koncerty w zaskakujących aranżacjach, spek-

REKLAMA

takularne, przestrzenne
pokazy laserowe z muzyką na żywo oraz interaktywne działania w
przestrzeni festiwalowej.
Wszystko przy zastosowaniu najnowocześniejszych,
energooszczędnych i ekologicznych
technologii i mocy medium światła.
Architektura miasta
zagra w trakcie Festiwalu
pierwszoplanową
rolę. Różnobarwne światło uzmysłowi nam wyjątkowość
wspaniałej,
d z ie w ię t n a s t ow ie c z n e j
architektury i przeszłości włókienniczej Ło-

dzi, a nowoczesne formy
oświetlenia przestrzeni
publicznych skłonią do
ref leksji nad znaczeniem
świadomego wykorzystania energii w życiu codziennym.
Ubiegłoroczna edycja
festiwalu
udowodniła,
że wielkoformatowe projekcje mapping 2D i 3D,
dla których ekranem są
ważne dla historii miasta
i miejsca elewacje budynków w historycznym centrum Łodzi to ulubiony
przez publiczność punkt
programu. Nie zabraknie
ich także w tym roku.

W
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Ptak Moda wdrożył
polski system ERP Navireo
Ptak Moda – polski showroom zrzeszający ponad 500 producentów odzieży
– prowadzi wyspecjalizowaną działalność handlową z pomocą systemu ERP
Navireo firmy InsERT. Wdrożone rozwiązanie wykorzystuje m.in. mobilne weryfikatory cen, automatyzuje proces przyjęć towarowych i obsługuje internetową platformę sprzedażową.
Ptak Moda należy do
grupy Ptak Holding i jest
największym w Europie
showroomem z odzieżą polskich i zagranicznych producentów. Usytuowany jest
w sercu głównego ośrodka
eksportu krajowej odzieży
Ptak Fashion City w Rzgowie koło Łodzi. Prowadzoną z rozmachem i unikalną
działalność handlową spółki od niedawna wspiera system ERP Navireo. Navireo
wykorzystują m.in.: Eva
Minge Design, Volcano i
Badura.
Zarząd spółki Ptak
Moda po przeprowadzonej
weryfikacji kilku dostępnych na rynku produktów
zdecydował się na wdrożenie systemu Navireo. Na
korzyść wybranego rozwiązania przemawiała jego
szeroka
funkcjonalność
oraz elastyczność – system
umożliwia rozbudowę o kolejne indywidualne moduły
dostosowane do zmieniających się wymagań przedsiębiorstwa. Zwrócono również uwagę na przejrzysty i
ergonomiczny interfejs oraz
spersonifikowany schemat
dostępu i kompetencji osób
pracujących z systemem.
Ze względu na dynamikę
podejmowanych
decyzji

w przedsiębiorstwie oraz
przyjętą strategię rozwoju
nie bez znaczenia pozostawało doświadczenie firmy wdrożeniowej. Proces
powierzono firmie InSolutions z Zabrza. Przez zastosowanie rozbudowanych
funkcjonalnie rozszerzeń w
ramach modułu Fashion dla
Navireo Ptak Moda zmniejszył nakład pracy niezbędny do płynnego funkcjonowania firmy. Wprowadzona
optymalizacja umożliwiła
zastosowanie 24-godzinnego trybu działania. Dzięki
oprogramowaniu Windows
Server Standard 2012 oraz
wykorzystaniu silnika bazy
danych Microsoft SQL 2012
przedsiębiorstwo zyskało
niezawodną infrastrukturę.
Zastosowanie modelu pracy
terminalowej umożliwiło
użytkownikom posiadającym określone uprawnienia
łączyć się z systemem z dowolnego miejsca na świecie.
Tym samym osoby decyzyjne mogą na bieżąco kontrolować i analizować sytuację
spółki.
– Atrakcyjność wdrożenia w Ptak Moda opiera
się na innowacyjnych w
skali całej branży odzieżowo-modowej rozwiązaniach. Dopełnienie stanowi

zastosowanie
mobilnych
weryfikatorów cen, automatyzacja procesu przyjęć
towarowych z równoległą
obsługą internetowej platformy sprzedażowej oraz
wysokiej jakości zaplecze
sprzętowe – mówi Łukasz
Kristof, dyrektor zarządzający inSolutions S.C.
Navireo to system
klasy ERP adresowany do
firm średniej wielkości, stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem.
System można dostosować
do indywidualnych potrzeb
każdego przedsiębiorstwa,
jego działów, a nawet konkretnych
użytkowników.
Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze.
Rozbudowa Navireo jest
bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem
bibliotece programistycznej
możliwe jest stworzenie
rozwiązań
spełniających
nawet bardzo nietypowe
wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia,
że nie ma konieczności
wdrażania całego systemu.
www.navireo.pl
MAT
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Rawa Mazowiecka

Radomsko

,,Sianowije”
Różewicz
- niecodzienne
Open Festiwal
warsztaty w bibliotece

Warsztaty prowadziła
dr B. Krokocka- konsultant ds. animacji twórczej
oraz zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych WODN w
Skierniewicach.
Sianowije to technika
rękodzielnictwa, w której
głównym materiałem jest
siano i nici krawieckie, a
przy odrobinie wyobraźni
można wyrabiać i modelować różne formy: rośliny,
zwierzęta itp. Aby uatrakcyjnić wyroby wystarczą
naturalne dodatki takie
jak groch, fasolka, oraz
kolorowe skrawki materiału, wstążki. Nauczyciele własnoręcznie zwijali i
formowali siano, następnie
powstałe kształty przyozdabiali wedle uznania przygotowanymi dodatkami.
Praca z takim materiałem przyrodniczym jest
rzadkością. Z pewnością
rozbudzona ciekawość wyzwoliła u zebranych wielkie zainteresowanie i chęć

Teresa Lipowska, Mirosław

dziernika do Radomska
przyjadą m.in. Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski,

Zbrojewicz i kompozytor
PRASQUAL. W programie
zaplanowano m. in. spekta-

REKLAMA

tworzenia. Sądząc po zaangażowaniu i efektach, zapewne niejeden nauczyciel
odkrył w sobie artystyczną

duszę tego dnia!
Małgorzata Piekut
Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej

Bełchatów

Wyjątkowy koncert "Moje Podróże”
Po dwóch latach koncertowania z recitalem piosenek francuskich z albumu
“Od Piaf do Garou”Michał
Bajor rozpoczyna nową
koncertową i fonograficzną
przygodę. Nagrał swoją 18.
płytę pt.”Moje podróże”.
13-ście /szczęśliwa dla
artysty liczba/ autorskich
tekstów napisał specjalnie
dla niego mistrz, Wojciech
Młynarski. Muzykę skomponowali tak uznani twórcy, jak Włodzimierz Korcz,
Włodzimierz
Nahorny,
Janusz Sent, Jerzy Derfel i
Wojciech Borkowski, a także świetni muzycy grający
w zespole Michała: Paweł
Stankiewicz, Maciej Szczyciński, Tomasz Krezymon i
Marcin Olak.

W dniach 6-13 paź-

Fot.: www.rozewiczopen.pl

Inne niż zwykle warsztaty odbyły się w rawskiej Bibliotece Pedagogicznej.
Tym razem tematem przewodnim było …siano.

W Radomsku trwa kolejna edycja Różewicz Open
Festiwal - jedynego w Polsce festiwalu poświęconego życiu i twórczości Janusza, Tadeusza i Stanisława Różewiczów.

Koncert odbędzie się
18 października 2014 r.
godz.19.00 Aula Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Bełchatowie
Bilety w cenie 60 PLN do
nabycia:
- Biuro Podróży LEXAN,
ul. Pabianicka 16, tel. 44 635

00 34 - salony EMPiK - Media Markt - www.eventim.
pl- www.kupbilecik.pl - www.
biletyna.pl
Informacje i zamówienia
zbiorowe biletów tel. 500 461
318, e-mail
biuro@royalconcert.pl
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kle Teatru Nowego w Łodzi
i Gliwickiego Teatru Muzycznego, projekcje filmowe, czytanie performatywne, wystawy i spotkania.
Różewicz Open Festiwal
to największe wydarzenie
artystyczne w Radomsku.
Jest to interdyscyplinarne
przedsięwzięcie prezentujące różnorodne dziedziny
sztuki: teatr, film, muzykę, plastykę. Pokazywanie
bogactwa twórczości artystycznej Braci Różewiczów
jest szczególnie ważne w
Radomsku, miejscu urodzenia Tadeusza i Stanisława
Różewiczów.
Festiwal to nie tyko propagowanie twórczości Braci Różewiczów, ale przede
wszystkim promocja sztuki
oraz inspiracja dla młodych
ludzi. Ma zachęcać uczestników do rozwijania swoich
pasji i zdolności artystycznych.
Szczegółowy program
na stronie http://www.rozewiczopen.pl/.

6-20.10.2014 r.

W

Różne

6 Wieści
Piotrków Trybunalski

Kolorowe latawce

Niezwykle kolorowe niebo jawiło nam się w dniu dzisiejszym ( 05.10.2014 r. ) nad piotrkowskim lotniskiem. Dziesiątki pięknych latawców startujących w tegorocznym Święcie Latawca uatrakcyjniło zawody, które odbyły się w podziale na 3 kategorie.

Kilkudziesięciu zawodników rywalizowało o nagrody, wśród których poza
statuetkami i dyplomami
dla zwycięzców były także dla wszystkich trzech
pierwszych miejsc darmowe loty szybowcowe ufun-

REKLAMA

dowane przez Aeroklub
Ziemi Piotrkowskiej i nagroda specjalna w postaci
skoku
spadochronowego
ufundowana przez Piotrkowską Strefę Zrzutu Pe
Te. Nagrodę specjalną wylosowała Pani Daria Dziu-

bałtowska – której życzymy
niezwykłych wrażeń i udanego lądowania.
Za wspaniałą zabawę
i niesamowite przeżycia
dziękujemy
wszystkim
uczestnikom i współorganizatorom imprezy, a w szczególności Klubowi Odlot,
który ufundował nam lotniskowe ognisko z kiełbaskami i przepyszny gorący żur.
Obok ogłaszamy wyniki
zawodów:
KATEGORIA: LATAWCE PŁASKIE
Miejsce I:

ZASPRAJOWANI
Miejsce II: Jakub Koszman
Miejsce III: Artur Krzysztofik
KATEGORIA : LATAWCE SKRZYNKOWE
Miejsce I: Julia Jerczyńska
Miejsce II: Leon Doleciński
Miejsce III: Adam Łuczyński
KATEGORIA OPEN:
Miejsce I: Wiktor Cieślik
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży :HARC”

REKLAMA

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

www.gazeta-wiesci.pl

Co kupi uczeń
w szkolnym sklepiku?
Nie jest tajemnicą, że aby nasze dzieci były zdrowe
powinny omijać szkolne sklepiki. Królują w nich
bowiem chipsy i słodycze, a nie są to najzdrowsze
produkty. Sprawa jest na tyle poważna, że zajął się
nią Sejm. Poselski projekt ustawy jest na wstępnym etapie prac legislacyjnych a już budzi spore
kontrowersje. Przewiduje on, że produkty mogłyby
być sprzedawane w sklepikach szkolnych, pod warunkiem, że udział w nich różnych składników, np.
cukru nie przekroczy szczegółowo określonych
wielkości.
- To są propozycje
niewłaściwe z legislacyjnego punktu widzenia i
wprowadzają nierówność
w traktowaniu producentów różnych produktów
– twierdzi dr Dobrawa
Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Wprowadzenie w ustawie
sztywnych wartości granicznych będzie bardzo
trudne do ocenienia przez
dyrektora szkoły. Nawet
ajenci sklepików, którzy
kupują towar od pośredników, nie mają informacji o pełnym składzie
ilościowym
produktu,
ponieważ te informacje
objęte są tajemnicą handlową.
Dwie
organizacje
pracodawców: Konfederacja Lewiatan i Polska
Federacja Producentów
Żywności – Związek Pra-

REKLAMA

codawców, skierowały do
Sejmu propozycje poprawek do poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia.
Zdaniem
wnioskodawców należy umożliwić
Ministerstwu
Zdrowia
określanie wykazu produktów, które mogą być
sprzedawane w sklepikach szkolnych. Przedsiębiorcy branży spożywczej
uważają, że wprowadzenie
rekomendowanego
wykazu żywności, która
może być sprzedawana
bądź podawana w sklepikach szkolnych rozwieje
wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jakie produkty mogą być przez te
sklepiki sprzedawane.
ZBW
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W I półroczu gospodarka nie zachwyciła
Wyniki średnich i dużych przedsiębiorstw w 1. półroczu br. nie zachwycają. Wzrost przychodów (o 2,5 proc.) był niewiele wyższy niż w bardzo przecież słabym
1. półroczu 2013 r. (1,7 proc.) i słabszy niż po pierwszych trzech miesiącach br. (2,7 proc.). Jednocześnie koszty rosły szybciej niż w 1. kwartale br.
Przyczyną
słabego
wzrostu przychodów był
tak rynek krajowy, jak i
sprzedaż na eksport. Eksport wzrósł co prawda r/r
o 5,2 proc., wzrosła także
liczba eksporterów, jednak
udział przychodów z eksportu spadł. Ponieważ eksport ogółem po 6. miesiącach br. był większy o 6,5
proc. r/r (w zł), oznacza to,
że zdecydowanie zwiększyły swoją aktywność eksportową firmy małe i mikro, co
jest pozytywnym sygnałem.
Przyczyną
wzrostu
kosztów był większy niż 2,5
proc. wzrost kosztów wynagrodzeń i związanych z
nimi ubezpieczeń społecznych oraz wzrost kosztów
usług obcych.
Znacznie bardziej niepokoi natomiast prawie
2-krotny wzrost wartości

strat netto w stosunku do
sytuacji po 3. miesiącach br.
(z 7,6 do 14,9 mld zł). Tym
bardziej, że straty netto
wykazało mniej przedsiębiorstw niż w 1. kwartale br.
A to oznacza, że przeciętnie
na jedną firmę przypadało
w 1. kwartale br. 1,4 mln zł
straty netto, a po 6 miesiącach br. już 3,4 mln zł.
Mamy zatem narastający problem firm, których
straty finansowe rosną.
Pozytywną informacją
są natomiast dane dotyczące inwestycji, które wzrosły
po 6. miesiącach br. o 14,4
proc. r/r (w cenach stałych),
aczkolwiek oznacza to, że
w 2. kwartale br. dynamika nakładów na inwestycje
była nieco wolniejsza niż w
1. kwartale br.
Pozytywną informacją
jest także wysoka płynność

Casting
w Zelowie

gotówkowa firm zatrudniających powyżej 50 pracowników (czyli zdolność do
natychmiastowej realizacji
zobowiązań krótkoterminowych), która wynosiła po 1.
półroczu 2014 r. 35,2 proc.
Oznacza to, poprawę płynności w dużej części gospodarki.
Obraz w sektorze przedsiębiorstw średnich i dużych, jaki rysuje się po 6.
miesiącach br., nie zachwyca. Pokazuje niewielką poprawę koniunktury gospodarczej, ale na pewno nie
jest to poprawa wyraźna,
wskazująca na trend rosnący polskiej gospodarki.
Daje ona szanse na wzrost
gospodarczy oparty na inwestycjach i na eksporcie
netto, ale w mniejszym
stopniu niż oczekiwano –
na konsumpcji.
ZBW

15 października odbędzie się w zelowskiej bibliotece akcja performatywna
„casting do filmu”.
Wy d a r z e n i e
jednocześnie bojest częścią prohaterami
filmu
jektu
„Wariacje
dokumentalnego.
na temat…”, realiRealizatorzy gwazowanego przez
rantują, że każdy
Stowarz yszen ie
uczestnik castingu
EIKON z Łodzi w
zagra swoją rolę
partnerstwie z Bido końca, stając
blioteką Publiczną
się pierwszoplaMiasta i Gminy im.
nowym aktorem
Adama Mickiednia codziennego.
wicza w Zelowie.
Casting trwa od
W castingu mogą
godziny 11.00 do
wziąć udział wszy19.00.
scy mieszkańcy
Dof i nanso Zelowa,
chcący
wano ze środków
sprawdzić swoje
Ministra Kultury i
aktorskie predysDziedzictwa Naropozycje i stać się
dowego.

GIGAPASJE – SPEEDCUBING

– pokazy i warsztaty układania kostki Rubika
Już 19 października w MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie pokazy mistrzowskiego układania kostki Rubika z udziałem rekordzistów świata.
Każdy kto choć raz
spróbował ułożyć kostkę
Rubika wie, że nie jest to
proste zadanie. Zaproszeni
przez nas goście spróbują
nas przekonać, iż „kostkowanie” to doskonałe hobby
i niezapomniana zabawa,
którą można wykonywać
nawet „z zamkniętymi
oczami”.
Zapraszamy do udziału
w imprezie popularyzującej
„speedcubing” – dziedzinę polegającą na możliwie
najszybszym
układaniu
kostki Rubika i pokrewnych

jej gier logicznych. Celem
akcji jest zainteresowanie
zarówno
najmłodszych,
jak i osób dorosłych zajęciami stymulującymi do
rozwijania logicznego myślenia i spostrzegawczości.
W programie wydarzenia
przewidziano m.in.: pokazy
mistrzów, które poprowadzi
Krzysztof Kuncki – delegat
organizacji World Cube Association, a także warsztaty
układania kostki Rubika
oraz seans filmowy.
W
„gigantycznym”
układaniu
towarzyszyć

nam będą profesjonaliści –
przedstawiciele Polskiego
Stowarzyszenia Speedcubingu, portalu magicznakostka.pl oraz pochodzący
z Polski mistrzowie i rekordziści świata.
Do udziału w zabawie
zapraszamy zarówno nowicjuszy, jak i wytrawnych
graczy!
Wkręćmy się do wspólnej gry i zabawy!
Udział w imprezie jest
nieodpłatny.
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Czekają na nas duże pieniądze
O wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozmawialiśmy z Arturem Bagieńskim, Wicemarszałkiem Województwa
Łódzkiego.
Panie Marszałku, w
Urzędzie
Marszałkowskim kieruje Pan, m.in.
Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Zgadza się. Departament ten zajmuje się m.in.
wdrażaniem
Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest skierowany do gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich z terenu
województwa łódzkiego. W
ramach programu, w latach
2007-2013 mieliśmy do dyspozycji blisko 700 mln zł, w
tym głównie na kanalizacje,
wodociągi, oczyszczalnie
ścieków, stacje uzdatniania
wody, place zabaw, boiska,
świetlice środowiskowe, remonty zabytkowych kościołów. Na dzień dzisiejszy, do
tut. urzędu wpłynęło ponad
3000 projektów. W naszym
województwie nie ma ani
jednej gminy, która nie zostałaby objęta wsparciem
tego programu. Zbliżająca
się nowa perspektywa unijna będzie dla nas kluczowa,
ponieważ włodarze gmin
będą mogli aplikować o naprawdę duże pieniądze.
Na co głównie będą
przeznaczone środki w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020?
Obecnie czekamy na
decyzję z Komisji Europejskiej. Po konsultacjach
z przyszłymi beneficjentami i wszystkimi gremiami,
PROW został przekazany w
maju do Komisji Europejskiej.
W pierwszej wersji
PROWu, zabrakło tak potrzebnych dla naszego regionu działań dotyczących
gospodarki wodno-ściekowej. W ostatnim naborze
wpłynęło trzykrotnie więcej wniosków niż było możliwości udzielenia finansowego wsparcia. Potrzeby są
jak widać ogromne. Chcielibyśmy również ograniczyć
obserwowany wyjazd młodzieży wiejskiej za granicę, czy do większych aglomeracji, w poszukiwaniu
pracy. PROW ma w swoich działaniach możliwość

ster Marek Sawicki widząc
rozmach tych uroczystości,
poprzedzonych wysiłkami i
pasją wielu ludzi zapowiedział, że coroczne Święta
Truskawki (Buczek, pow.
łaski) i Chrzanu (Osjaków,
pow. wieluński) staną się od
roku 2015 świętami ogólnopolskimi. To duży sukces i
piękne podsumowanie pracy środowisk rolników zajmujących się uprawą, ale i
przetwórców, i wszystkich
niezbędnych w tym łańcuchu powiązań.

wspierania pozarolniczej
działalności na terenach
wiejskich. Jest to jednak
praca zespołowa i musimy
wszyscy oddolnie chcieć
ten problem rozwiązać. Na
lata 2014-20 większa część
środków zostanie skierowana na gospodarstwa rolne.
Z pewnością będzie dużo
zmian, gdyż w nowym
okresie programowania np.
nie będzie już możliwe powielanie tych samych zadań
w składanych wnioskach do
samorządu województwa
oraz do Leadera. Komisja
Europejska
jednoznacznie powiedziała, że nie jest
możliwe pokrywanie się
zakresu tych samych zadań.
W najbliższych tygodniach,
strona polska powinna
otrzymać
zaakceptowany PROW na lata 2014-20.
Wówczas, minister rolnictwa przystąpi do rozpisywania rozporządzeń. Ponieważ sam PROW jest dość
ogólnym dokumentem, każde działanie musi mieć swoje odrębne rozporządzenie.
Dopiero wtedy będziemy
wiedzieć jak się w tej materii poruszać. Czymś nowym
dla samorządów ma być
możliwość
realizowania
dróg lokalnych. Nowością
również będą inwestycje
przewidziane na domy po-

mocy społecznej czy domy
dziennego pobytu. O ostatecznych
rozwiązaniach,
będziemy wiedzieć na przestrzeni kilku najbliższych
miesięcy.
A co z ostatnio modną
agroturystyką?
PROW wspiera agroturystykę poprzez strumień
środków skierowanych na
działania takie jak, różnicowanie działalności w
kierunku działalności pozarolniczej, małe projekty
poprzez inicjatywę Leader.
Muszę tu zaznaczyć, że
nasze województwo organizuje wojewódzki konkurs
na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne
„Złota
grusza”. Konkurs miał zainspirować mieszkańców
wsi do stworzenia możliwości dodatkowego dochodu w
gospodarstwie. Pęd życia i
rozwój cywilizacyjny spowodował, że aby odpocząć,
ludzie nie wyjeżdżają wyłącznie nad morze czy w
góry, ale również na wieś.
Szukają tej wsi spokojnej,
wsi wesołej, gdzie można naprawdę wypocząć.
I właśnie z tego głównie
względu, agroturystyka w
naszym województwie ma
jak najbardziej rację bytu.
Poprzez konkurs tworzymy

szlak złotej gruszy województwa łódzkiego. Obserwujemy powrót do korzeni.
Coraz więcej wydarzeń organizowanych jest w gospodarstwach agroturystycznych, w których serwowane
są regionalne potrawy.
Jak duże będą środki
przeznaczone na PROW
2014-2020?
Patrząc na PROW całościowo będą to dużo większe środki niż w poprzednim okresie programowania.
Ale nie zapominajmy, że
PROW jest w dyspozycji
ARiMR oraz w dyspozycji
samorządów województw.
W przypadku ARiMR będą
to środki większe i głównie
wspierające sektor rolny,
również małe, rodzinne gospodarstwa, czyli takie, które nie są przedsiębiorstwami
rolnymi. Bardzo leżało mi
na sercu i apelowałem o to,
żeby próbować uruchomić
sprzedaż bezpośrednią, która ma miejsce w innych krajach europejskich. Wówczas
będzie można kupić bezpośrednio od rolnika jego płody rolne. Myślę, że to bardzo
dobra wiadomość dla tych,
którzy zderzają się z warunkami rynku na niekorzyść
swoich małych gospodarstw.

Które z działań przewidzianych w PROWie
należą do Urzędu Marszałkowskiego?
To co dotyczy stricte
sektora rolnego i gospodarstw rolnych, należy do
ARiMR. Do samorządu
województwa należą sprawy dotyczące obszarów
wiejskich, a więc wszystkich mieszkańców wsi,
niezależnie od tego, czy
są oni rolnikami, czy nie.
Wsparcie to kierowane jest
przez różne grupy beneficjentów, samych mieszkańców, ale i wiejskich organizacji pozarządowych,
samorządów gminnych i
powiatowych, czy proboszczów zabytkowych parafii.
Urząd Marszałkowski zajmuje się poprawą jakości
życia ludzi mieszkających
na wsi, w tym inwestycjami infrastrukturalnymi jak
i kulturalnymi. Wspomnę
tu o organizacji dożynek,
inscenizacji historycznych
i innych wydarzeń kulturalnych. Szukamy również kulinarnych źródeł identyfikacji miejscowości z naszego
województwa. Organizujemy święto np. ziemniaka,
cebuli i to jest fantastyczne.
Dlaczego np. z truskawki
nie stworzyć marki gminy,
czy województwa? Mini-

Czy na szczeblu województwa jest zauważalna
oddolna inicjatywa różnego rodzaju organizacji i
grup społecznych?
Lokalne Grupy Działania, Ochotnicze Straże
Pożarne, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz ogólnie
wszystkie grupy społeczne,
które znajdują się na terenach gmin, odgrywają dużą
rolę w realizowaniu pomysłów i projektów. Przykładowo, ponad 170 jednostek
OSP samodzielnie złożyło
wnioski w ramach PROW.
Jest to niezwykle aktywne
środowisko. Uważam, że
wszystkie oddolne inicjatywy są odzwierciedleniem
potrzeb mieszkańców. To
bardzo ważne, że mogą być
one realizowane przy udziale środków zewnętrznych,
jak na przykład PROW.
Istotne jest to, że w nowym PROWie nieformalne
organizacje a więc np. Koła
Gospodyń Wiejskich niezarejestrowane w sądzie jako
stowarzyszenia, będą miały
możliwość składania wniosków i realizowania projektów. Jest to nowość, na którą
czekały środowiska aktywnych. Jeżeli więc jesteście
„lokomotywami” na swoim
obszarze, chcecie coś ciekawego zrobić, ale działacie w
sformalizowanych stowarzyszeniach, te środki będą
dla was.
wę.

Dziękujemy za rozmo-

W

Rozmawiali
Justyna Pająk
Wojciech Adam
Michalak
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Rawa Mazowiecka

Świętowano prezydencję Włoch w Radzie UE
27 września br. w Pałacu Chojnata odbyła się celebracja prezydencji Republiki Włoch w Radzie Unii
Europejskiej.
Stało się już tradycją, dyplomatycznego, repreparlamentu,
że Pałac Chojnata, zwany zentantów
perłą architektury woje- przedsiębiorców, liderów
wództwa łódzkiego, jest opinii publicznej oraz megospodarzem tego typu diów. Gośćmi specjalnymi
uroczystości. Była to już tegorocznej Celebracji byli
trzynasta celebracja święto- m.in. ambasador Republiki
wana w tym miejscu. Pomy- Włoch w RP Alessandro
słodawcą i organizatorem de Pedys oraz europosłanka
tej cyklicznej uroczystości Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg.
jest Krzysztof Malarecki.
Uroczystości towarzyCelem wydarzenia było
przede wszystkim podkre- szyła prezentacja obrazu
ślenie możliwości współ- „Rzym” wybitnego malarza
pracy kulturalnej, społecz- Edwarda Dwurnika, konnej i biznesowej w ramach cert skrzypcowy Mariusza
założeń Unii Europejskiej Patyry przy akompaniana szczeblu międzynarodo- mencie Artura Pacewicza
wym i regionalnym między (fortepian) oraz występ
krajami UE, a w szczegól- Jacka Cygana. Po części
ności między Republiką oficjalnej odbył się bankiet
włosko-polski, stanowiąWłoch a Polską.
Zarówno ta, jak i po- cy okazję do nawiązania
przednie Celebracje cie- kontaktów i wymiany doszyły się dużym zain- świadczeń kulturalnych i
teresowaniem
korpusu biznesowych. Goście mieli

również okazję skosztować
specjałów kuchni włoskiej.
Włoska
prezydencja

potrwa do końca grudnia bieżącego roku. Jest to
już dwunasta prezydencja

Włoch, od czasu przystąpienia tego państwa do
Wspólnot Europejskich.

Nasza Gazeta objęła
tę uroczystość patronatem
W PJ
medialnym.

PAINTBALL
StART MEDIUM MAX
100 kul

20PLN

500 kul 1000 kul

70PLN 130PLN

Dodatkowe 100 kulek =
20 zł

www.paintballossa.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Zabij, jeśli potrafisz Służby specjalne
Zabij, jeśli potrafisz Jak daleko można się posunąć, by uratować własne dziecko?... Tince Hansson przytrafia się najstraszniejszy koszmar każdej matki.
Podczas zakupów w hali
targowej na jeden fatalny
moment spuszcza z oczu
swoją śpiącą córkę. Kiedy
się odwraca, Lucie już nie
ma, jakby zapadła się pod
ziemię… Mijają cztery lata.
Przykurzona już sprawa zaginięcia Lucie nurtuje komisarza Gregora Forsberga,
który wznawia śledztwo.
Kiedy do pomocy zostaje
przydzielona mu dziwna
policjantka Selma Valkonen, w sprawie zaczyna
się coś ruszać. W tym samym czasie ojciec Lucie
otrzymuje anonimową wia-

domość: „Chcesz
swoją córkę z powrotem?
Wiem,
gdzie jest Lucie…”.
Chcąc
odnaleźć
ukochaną córkę, będzie musiał posunąć
się do niewyobrażalnych
czynów.
Precyzyjnie skonstruowana intryga
oraz wielowątkowa
i poruszająca fabuła
sprawia, że „Zabij,
jeśli potrafisz” jest
kryminałem z najwyższej półki.

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

Warto posłuchać

Popular Problems

Na premierowym albumie „Popular Problems” Leonard Cohen zaskakuje różnorodnością stylistyczną piosenek i dynamicznością. W jego legendarnie już
niskim głosie jak nigdy dotąd słychać świadomość i zaangażowanie.

W

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		
		

Zostaje
stworzona
nowa, tajna jednostka do
zadań specjalnych. Trafiają
do niej m.in. niepokorna,
wyrzucona z ABW podporucznik (Olga Bołądź)
, kapitan, który wrócił z
misji w Afganistanie (Wojciech Zieliński) oraz były
pułkownik SB (Janusz Chabior). Pracując nad aferami
z pierwszych stron gazet
będą musieli zmierzyć się
z demonami przeszłości.
Pewnego dnia odkryją, że
tak naprawdę nie wiedzą dla
kogo pracują.

W

Rawa Mazowiecka

Księgarnia 					

Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych,
politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu.

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

Wyrazistość i siła 9 hipnotyzujących kompozycji
sprawia, że utwory takie
jak 'Almost Like The Blues' (pierwszy singiel z płyty), 'Slow' czy 'Nevermind'
śmiało można dopisać do listy największych osiągnięć
80-letniego barda. Śpiewając o ludzkiej kondycji w
chwilach, gdy „dusza otwiera się w komnatach tęsknoty”, Cohen nadaje nowy ton
nadziei i rozpaczy, radości i
żałobie.
Duży wkład w nagranie
płyty miał wieloletni współpracownik artysty, Patrick
Leonard. Połączenie wyobraźni i kreatywnych sił
obu muzyków nadaje krążkowi "Popular Problems"
świeżości, ale nie pozbawia
go uroku, który od 5 dekad inspiruje i zachwyca
fanów Cohena. „Popular
Problems” wyprodukowana została przez Patricka
Leonarda, zmasterowana w
Marcussen Mastering a nagrana i zmiksowana przez
Jesse’go E. Stringa i Billa
Bottrella.
„Tych dziewięć piosenek

utrzymanych jest w stylu
Cohena, ale są one też absolutnie unikalne. Leonard
przekroczył kolejne granice swoim twórczym podejściem do muzyki” - tak zachwala płytę szef wytwórni
Sony Music Rob Stringer.
Po przesłuchaniu "Popular Problems" jest jasne, że
nie ma w tych słowach ani
odrobiny przesady.
Album ukazuje się na
płycie CD a także (od 7 października) na płycie winylowej (z dołączonym do niej
całym materiałem na krążku CD).
Polska jest krajem w
którym Leonard Cohen
jest niezwykle
popularny –
warto przypomnieć choćby
album
„Ten
New Songs”
który w 2001
roku był najlepiej sprzedającą się płytą
z a g r a n icz n ą
(osiągnął status Diamen-

towej Płyty) i hit „In My
Secret Life”, grany przez
wszystkie radia nad Wisłą.
Od tej pory każda nowa
płyta tego prawie 80-letniego barda była tu dużym
wydarzeniem kulturalnym,
dołączając do kultowych
pozycji artysty z lat 70., 80.
czy 90-tych. Zaawansowany wiek Cohena ani odrobinę nie zgasił jego humoru
ani nie stępił błyskotliwych
spostrzeżeń, które umieszczał w tekstach piosenek na
kolejnych albumach. Ostatnio, 2 lata temu na Podwójnie Platynowej płycie ‘Old
Ideas’.
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Porady

Winogrona owocami bogów
Winogrona to skarbnica substancji regenerujących i oczyszczających nasz organizm. Cenne wartości
zawarte są zarówno w ich owocach tj. miąższu, skórce, soku, pestkach a także w szypułkach.
Winogrona w XIII wieku do Polski sprowadzili
Krzyżacy. Około 2/3 światowych upraw obecnie znajduje się na terenach Europy.
Winorośl to rodzaj z rodziny winoroślowatych, obejmujący ok. 60 gatunków.
Są to długowieczne pnącza
i krzewy, które rosną w
klimacie umiarkowanym i
tropikalnym. Ich drewniane
pędy osiągające nawet 300
m, pokryte są dłoniastymi,
ząbkowanymi na brzegach
liśćmi i czepnymi wąsami.
W kątach liści wyrastają
drobne, pachnące koloru
jasnozielonego kwiatki tworzące wiechy, zwane gronami kwiatowymi. Owocem
winorośli jest soczysta jagoda, zawierająca kilka nasion lub są też beznasienne.
Kilkanaście jagód tworzą
grona winne. W zależności
od odmiany owoce winorośli są barwy żółtej, zielonej,
czerwonej, niebieskofioletowej oraz czarnej. Miąższ
każdej jagody otoczony jest
cienką skórką, która pokryta jest delikatną warstwą
wosku,
zabezpieczającą
owoc przed utratą wilgoci i
chroni przed mikroorganizmami. Winorośl kwitnie w
maju i czerwcu, a owocuje
w sierpniu i wrześniu.
Winogrona to owoce,
których właściwości były

znane i doceniane już od
tysiącleci. Stanowią one
skarbnicę witamin i składników mineralnych. W
swym składzie zawierają
witaminy A i C, witaminy
z grupy B , oraz między innymi fosfor, potas, magnez,
wapń, miedź, cynk czy

żelazo. Ponadto zawierają
także cenny jod, który jest
niezbędny do prawidłowej
pracy tarczycy. Posiadają
właściwości antynowotworowe, które zawdzięczają
zawartym
flawonoidom.
Flanoidy oraz witaminy A i
C stanowią naturalne przeciwutleniacze, które oczyszczają organizm usuwając z
niego wolne rodniki, odpowiedzialne między innymi
za rozwój chorób nowotworowych oraz za proces starzenia się. Winogrona mają

działanie alkalizujące, czyli
przeciwdziałają zakwaszeniu naszego organizmu. Natomiast zawarte w miąższu
kwasy organiczne posiadają
właściwości moczopędne
a duża zawartość błonnika poprawia perystaltykę
jelit a tym samym reguluje

pracę przewodu pokarmowego. Wśród składników
korzystnych dla zdrowia
należy wymienić ponadto
polifenole, do których należą kwasy fenolowe, barwniki antocyjanowe, związki
flanoidowe oraz taniny. Do
najwartościowszych winogron zalicza się winogrona
ciemnofioletowe, ponieważ
zawierają najwięcej naturalnych przeciwutleniaczy,
czyli flawonoidów oraz są
bogatsze także w żelazo.
Rozróżnia się 3 zasad-

nicze rodzaje winogron, tj.
spożywane w stanie surowym, następnie używane
do produkcji soków, win i
octu winnego oraz odmiany beznasienne suszone w
celu otrzymania rodzynek.
Największe zastosowanie
winogron to produkcja z
nich win. Następnie część
winogron poddawana jest
procesowi suszenia w celu
otrzymania rodzynek, które
zawierają cukry (glukoza,
fruktoza) oraz kwasy winowy i jabłkowy, a także
związki polifenolowe. Poza
tym z nasion winogron produkowany jest olej, który
jest bogaty w witaminy A
i E oraz kwas linolenowy
zapobiegający rozwojowi
schorzeń układu krążenia.
Natomiast tylko ok. 10 %
owoców spożywanych jest
w stanie surowym, pomimo
że odznaczają się wysoką
wartością odżywczą.
Surowe owoce podaje
się z deserami, ciastami czy
mięsem białym. Służą również do produkcji dżemów,
kompotów, musów, galaretek, soków a także służą
jako dodatek do wytrawnych surówek i rybnych dań.
Winogrona dzięki swym
leczniczym właściwościom
mają także zastosowanie w
medycynie.
W KK

OGŁOSZENIA
Kupię pole około 3
ha w gminie Grabica
lub Moszczenica tel:
601987282
Używane laptopy-sklep
tel. 607199279
Auto-skup całe uszkodzone bez opłat skorodowane
505-927-959
Sklep z dewocjonaliami
„Jutrzenka” przeniesiony
do Księgarni WAM, ul.
Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej, dawna
„Magda”.
Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000
zł, wynajem - 300 zł-mies.
+opłaty
Zatrudnię kierowców
kat. C E na trasy UE,
system 4/1, za tys. EUR,
tel. 667 712 370, e-mail:
biuro26@onet.pl

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

APT Work Service
S.A. (2010) poszukuje
pracowników na stanowisko Sortowacz listów.
Umowa Zlecenie. Praca
w porze nocnej 22-6.
Miejsce pracy Wola
Bykowska. Zapewniamy Transport. Kontakt
508040095.
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Gotuj z nami
Wątróbka
duszona
w grzybach

Porcja dla 4 osób
Czas przygotowania 50 minut
Składniki:

> 4 wątróbki z indyka,
> 50 dkg świeżych grzybów,
> 2 pomidory,
> 2 łyżki mąki,
> 2 cebule,
> 1 mały jogurt naturalny,
> ½ kostki masła,
> 1 szklanka rosołu drobiowego,
> sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Grzyby pokroić w plastry a cebulę w kostkę. Pomidory
po sparzeniu wrzątkiem, obrać ze skórki i pokroić na ósemki. Wątróbkę wymoczyć, obrać z błon, osączyć i pokroić na
małe kawałki. Na maśle poddusić cebulę, następnie dodać
grzyby i pomidory, zalać rosołem i dalej dusić. Na koniec dodać
posypaną
pieprzem
pokrojoną wątróbkę.
W międzyczasie jogurt
wymieszać z mąką i
solą. Wszystkie składniki przełożyć do naczynia żaroodpornego
i piec w temperaturze ok. 150 °C przez pół godziny. Podawać można z ryżem.
W

REKLAMA
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Test: Dacia Duster 1.5 dCi 110 KM 4x4

Na szczęście bez większych zmian
Duster, czyli najtańszy SUV na polskim rynku, przeszedł niedawno delikatny
facelifting. Nie zmieniło się wiele i... to dobrze, gdyż w pewnych kategoriach
ten samochód był i jest bezkonkurencyjny.

Jak (nie) wiadomo o co
chodzi...
Pierwszą kategorią, w
której samochody Dacii
okazują się bezkonkurencyjne jest rzecz jasna cena.
Bazowa wersja Dustera
kosztuje niespełna 40 tys.
zł. Ja przetestowałem wersję
maksymalnie wyposażoną, za ponad 75 tys. zł. To i
tak kwota, od której cennik

wielu innych SUVów startuje.
Co otrzymujemy w zamian? Paradoksalnie Duster
to jedno z najlepszych aut
pod względem stosunku
ceny do jakości. Owszem,
widać w jego budowie
oszczędności - hamulce
bębnowe, gorszej jakości
blacha, słabe plastiki itd. Te
wszystkie elementy nie de-

REKLAMA

-

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

terminują jednak praktyczności auta. Duster jest pełnowartościowym SUVem.
Dobre materiały z lat
90. plus coś nowego
Ten kto miał w przeszłości okazję jeździć samochodem Renault, produkowanym w latach 90., szybko
zaaklimatyzuje się w Dacii
Duster. Francuski koncern
postanowił nie odkładać
do lamusa swoich starszych
technologii, lecz wybudować z nich budżetowe auto.
Z dobrym skutkiem, bo
choć niektóre rozwiązania
z Dacii są już staroświeckie, są także sprawdzone i
dobrze znane. Dzięki temu
pojazdy takie jak Duster są
niedrogie w eksploatacji i
najczęściej łatwe w naprawie.
W odświeżonej wersji
Dustera dodano kilka nowinek, które Renault wprowadziło w ostatnich latach. Na
liście wyposażenia dodatkowego znajdziemy multimedialny wyświetlacz dotykowy z nawigacją, panelem

sterowania systemem audio
i innymi gadżetami. Biorąc
pod uwagę niewysoką cenę
tego dodatku warto się nad
nim
zast a now ić
- nikt na
polskim
rynku nie
oferuje
tańszej,
montowanej fabr ycz n ie
nawigacji
GPS. W
nowym
Dusterze
zmienił
się także
wygląd
przed niej
atrapy chłodnicy, przełączniki do otwierania szyb
powróciły na swoje miejsce
- na drzwi. Istotne jest także wprowadzenie do oferty
turbodoładowanego benzynowego silnika 1.2 TCe, co
trochę mnie martwi, gdyż
może negatywnie wpłynąć
na statystyki awaryjności
tego modelu...
W terenie
Zwykle jeśli auto posiada automatycznie dołączany napęd kół tylnych (sprzęgło elektromagnetyczne),
kierowca nie ma możliwości wymuszenia napędu
na cztery koła. Dopiero w
momencie utraty przyczepności kół przednich, część
momentu obrotowego jest
przekazywana do napędu
tylnej osi. Jednak w Dacii Duster jest możliwość
wyboru stałego napędu na
cztery koła, dzięki trybowi
LOCK. Rozdział momentu
obrotowego pomiędzy osiami wynosi wówczas 50 na

50. Podczas jazdy w terenie
tryb automatyczny działa z
opóźnieniem, znacznie lepiej jeździ się wykorzystując stały napęd na wszystkie koła. Niska masa (wciąż
poniżej 1300 kg) i spory
prześwit zapewniają dobre
własności terenowe. Lepsze
niż w przypadku większości SUVów dostępnych na
polskim rynku.
Duster z Dieslem
Silnik 1.5 dCi jest wystarczająco mocny, dość
cichy i ekonomiczny. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 240 Nm
jest osiągany już przy 1750
obr./m, co zapewnia dobrą
elastyczność i przyzwoite
osiągi. Co ważne, silnik
zapewnia w miarę komfortową jazdę z kompletem pasażerów i bagażem. Wybór
wolnossącej jednostki benzynowej 1.6 powoduje pewne problemy z mocą, za to
turbodoładowany 1.2 TCe
może spalać dużo paliwa w
pewnych okolicznościach
(np. jazda autostradowa).

REKLAMA

Argumentem za zakupem
Dacii z dieslem jest niskie
spalanie – obiecywane
przez producenta średnie
spalanie 5,6 l / 100 km przy
spokojnej jeździe jest zupełnie realne.
Dacia Duster to auto o
olbrzymim potencjale. Dziś
większości
producentów
nie opłaca się już oferować
podobnych aut - tanich,
dość topornych, niezbyt
ładnych, za to lekkich, bezproblemowych w obsłudze
i radzących sobie w niemal
każdej sytuacji. Niedawno świat obiegło zdjęcie z
premiery prasowej nowego SUVa Porsche - Macan,
który podczas testu ugrzązł
w piaszczystym terenie.
Na pomoc przyjechał mu
dzielny Duster z linką holowniczą, by po chwili bez
żadnych problemów wyciągnąć Porsche na asfalt. Taki
właśnie jest ten samochód niedoskonały i niedoceniony jednocześnie.
Witold Hańczka
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Kryminalne
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Wpadli z kontrabandą
Policjanci zabezpieczyli 180 litrów spirytusu, prawie 200 kilogramów wyrobów tytoniowych oraz ponad
2500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość towaru wyceniono na około 200 000
złotych.
Policjanci z Wydziału
Kryminalnego VIII Komisariatu od jakiegoś czasu
podejrzewali, że jeden z
mieszkańców Łodzi może
posiadać alkohol i wyroby
tytoniowe niewiadomego
pochodzenia. Stróże prawa
postanowili go skontrolować. W bagażniku pojazdu
policjanci zauważyli podejrzane pudełko, a w nim
tytoń zawinięty w bibułę
bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Postanowili
więc przeszukać mieszkanie 40-latka oraz zajmowany przez niego garaż.
W drugim z pomieszczeń
odnaleźli siedem worków
z tytoniem w bibułkach
oraz dwa worki z suszem. pomieszczenia garażowego, ze spirytusem, worki z ty- już zarzuty, do których się
Ponadto uwagę funkcjona- do użytkowania którego toniem oraz papierosy bez przyznał. Grozi mu kara
riuszy zwrócił pęk kluczy, mężczyzna początkowo nie polskich znaków akcyzy, a nawet do 3 lat pozbawiektóry odnaleźli w miesz- chciał się przyznać. W jego także wagę i puste pudełka nia wolności oraz wysoka
kaniu mężczyzny. Jak się wnętrzu policjanci zabez- od papierosów. Mężczyzna grzywna.
W
okazało, były one od innego pieczyli butelki plastikowe został zatrzymany. Usłyszał

Skierniewice

Piotrków Trybunalski

Pijani kierowcy
Policjanci z Wolborza zatrzymali 35-letniego mężczyznę i jego 32-letnią znajomą, którzy prowadzili
swoje samochody mając w organizmie blisko 1,5
promila alkoholu.

6 października 2014r.
wolborscy funkcjonariusze
pojechali na interwencję do
Rakowa. Mężczyzna wjechał peugeotem do rowu
i nie mógł sobie poradzić
z wydostaniem pojazdu.
Okazało się, że kierujący
35-latek miał w organizmie
ponad 1,5 promila alkoholu.
W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że męż-

czyzna wcześniej poprosił
o pomoc swoją znajomą.
Kobieta na miejsce zdarzenia przyjechała także nietrzeźwa. Na domiar złego,
przewoziła w swoim audi
11-letniego syna. Zarówno
35-latek, jak i 32-latka trafili do policyjnego aresztu.
Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W

Tomaszów Mazowiecki

Włamania i kradzieże

Wypadek
przy pracach polowych

Policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 19 do 29 lat podejrzewanycho kradzieże z włamaniem.

29 września 2014 r. w Łominach w gminie Ujazd
doszło do niebezpiecznego wypadku podczas wykonywania prac polowych.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń 79-letni
mężczyzna wychodząc z
ciągnika zaczepił nogą o
dźwignię zmiany biegów
włączając wsteczny bieg.
Następnie wypadł z pojazdu na ziemię i został przejechany. Sąsiadka pokrzywdzonego wykonując prace
polowe zauważyła jeżdżący bez kierującego traktor.
Między 14 a 18 września
2014 roku w miejscowości
Raducz koło Rawy Mazowieckiej doszło do włamania do niezamieszkanego
domu
jednorodzinnego.
Włamywacze po splądrowaniu mieszkania skradli z
niego biżuterię. Z kolei między 16 a 27 września 2014
roku miało miejsce włamanie do budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospo-

darczych w miejscowości
Julianów Raducki. Zginęły
stamtąd m.in. sprzęt ogrodniczy, narzędzia budowlane
i inne drobne rzeczy, których łączna wartość wyniosła ponad 2600 złotych.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego
pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci kolejno
zatrzymali 5 uczestników
włamań: 29-latka ze Skier-

niewic, 19- i 27-latka z terenu powiatu skierniewickiego oraz 20- i 22-latka z
okolic Rawy Mazowieckiej.
Podczas przeszukań stróże
prawa odzyskali większość
skradzionych
przedmiotów. Wszyscy mężczyźni
usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co
grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Niewykluczone, że mężczyź-

ni odpowiedzą też za inne
włamania z okolic Skierniewic i Rawy Mazowieckiej.
Podczas zatrzymań prowadzonych w tej sprawie
19-latek z powiatu skierniewickiego oraz 20-latek z
powiatu rawskiego posiadali przy sobie narkotyki. Za
posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności.

W

Zaniepokojona poszła zobaczyć co się stało i wówczas
zobaczyła rannego sąsiada.
Natychmiast wyjęła kluczyki ze stacyjki ciągnika
i wezwała pomoc. Mężczyzna został przewieziony do
szpitala. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci
apelują o dużą ostrożność
podczas wykonywania prac
polowych.
W

W
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Waga 24.09 -23.10
Stawiasz przed
sobą coraz większe
wymagania, które
nieraz cię przerastają. Aby uniknąć niepotrzebnych kłótni i sporów, bądź
cierpliwy i zachowaj większy
dystans. W sprawach uczuciowych dużo radosnych dni.
Skorpion 24.10 – 22.11
Korzystny
wpływ planet sprawi, że pomimo
kłopotów finansowych, szybko znajdziesz cudowne rozwiązanie. Trzymaj
palec na pulsie. W życiu osobistym potrzebujesz odmiany, być może warto odnowić
stare znajomości.
żydowski
tytuł

dziesie˛
ciościan

Strzelec 23.11 – 21.12
Wywiążesz
się z założonych
zadań doskonale. Sprzyjać ci
będzie szczęście. Możliwe
wysokie zyski, zaufaj z reguły niezawodnej intuicji.
Spotkasz nową, interesującą osobę, ale bądź ostrożny
w kontynuowaniu tej znajomości.

Koziorożec 22.12 – 20.01
W sferze zawodowej przystopuj
z nowymi wyzwaniami. Stare sprawy czekają na załatwienie
a czas nieubłaganie płynie.
Zmienna pogoda nie będzie
sprzyjać dobremu samopoczuciu. Miłą niespodzianką
będzie udane, towarzyskie
spotkanie.
Wodnik 21.01 – 19.02
Ostatnio żyjesz bardzo intensywnie, co nie
sprzyja przyjaznej atmosferze w codziennym życiu. Zaniedbujesz
rodzinę i nie wywiązujesz
się należycie z obowiązków
domowych. Warto to jak
przydomek
Eisenhovera

na
śrubie
wielkie
jezioro
w Kanadzie

naprze- marka
mleka
ciwko dla
niemety
mowlat
˛

Byk 21.04 – 20.05
W sprawach zawodowych
zaufaj,
jak zwykle swojej intuicji, a z pewnością
będzie to z korzyścią dla
ciebie. To odpowiedni czas
na nadrobienie zaległości w
relacjach rodzinnych, a samopoczucie twoje ulegnie
wyraźnej poprawie.

Rak 22.06 – 22.07
Dla osób spod
tego znaku to dobry moment na
małe zmiany w
życiu osobistym.
Po udanym urlopie wypoczynkowym warto podjąć
się realizacji przemyślanych
pomysłów. Przełoży się to
być może, na poprawę sytuacji materialnej.
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Humor
Poseł, jadąc samochodem, potrącił dwóch pieszych na przejściu.
Przychodzi do znajomego prokuratora i pyta:
- Co z tym zrobimy?
Prokurator po chwili odpowiada:
- Myślę, że ten, który głową rozbił przednią szybę, może dostać
5 lat za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odleciał w
krzaki, 8 lat za próbę ucieczki z miejsca wypadku.
  

ﬁlm z
Żyd z
Jamedowcisem
pów
Bondem
sasiad
˛
wejście
Iraku do portu

SUDOKU

Lew 23.07 – 23.08
Lwy nie powinny bagatelizować nawet tych
małych dolegliwości zdrowotnych i wykonać okresowe badania. Czeka cię nawał pracy zarówno
umysłowej jak i fizycznej.
Musisz być w formie, żeby
temu wszystkiemu podołać.

stan nad
Wielkimi
Jeziorami

taśma
na
muchy
mieszkaniec
Bilbao

Baran 21.03 – 20.04
W
sprawach
finansowych staraj się być bardziej
konsekwentny
i
stanowczy. Obietnice są
często zgubne. Nie popadaj
w dalsze długi. Wsparciem
dla ciebie jest najbliższa
rodzina, ale powinieneś też
liczyć się z jej zdaniem.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Obowiązki zawodowe przejdą
na dalszy plan.
Poczujesz się zmęczony i znużony życiem.
Pomyśl o dłuższym wypoczynku i to najlepiej w
miejscu, gdzie jest obecnie
ciepło. Przed tobą w najbliższym czasie spore zmiany.

odgłos
kół na
bruku

nad
oczami
bracia,
stworzyli
kino

Ryby 20.02 – 20.03
To
dobry
czas na realizację nawet tych
trudnych i ryzykownych przedsięwzięć. A
ciekawych propozycji będzie wiele. Wykorzystaj tę
dobrą passę. Więzi rodzinne umocnią się, a miłość i
przyjaźń zapanuje w twoim
domu.

Franek
Fronczewskiego

narzad
˛
dróg
moczowych

Eugeniusz, dwulicodawny
wość
aktor

najszybciej zmienić.

miesz- odmiana
kaniec
opalu
Oslo

świeca˛
ca
dioda

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP

Panna 24.08 – 23.09
W najbliższym
czasie
wszystko
nabierze większego
tempa. Mimo to nie
spiesz się, na wszystko z pewnością wystarczy ci czasu.
Jak zwykle możesz liczyć na
wsparcie swoich najbliższych
we wszystkich trudnych sprawach. Uważaj na zdrowie,
ponieważ zmienna pogoda
sprzyja wszelkim infekcjom i
przeziębieniom.

6-20.10.2014 r.
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Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku. Straż Ochrony Lotniska
kontroluje blondynkę:
- Poproszę o zdjęcie butów.
- Ale ja nie mam zdjęcia swoich butów...
  
Jaka jest najgorsza bomba na świecie?
- Kobieta. Wpada w oko, rani serce, dziurawi kieszeń i wychodzi
bokiem.
  
Mały mol po raz pierwszy wypuścił się w samotny lot po pokoju.
Wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na płaszczyk. Stary mol
zapytał:
- I jak poszło?
- Chyba ok. Wszyscy klaskali…
  

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

