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Piotrków Trybunalski

Oyama Karate
„WASHI” w czołówce
Piotrkowski Klub Oyama Karate „WASHI” odnosi coraz większe sukcesy w
kraju i za granicą. W rankingu najlepszych sportowców Oyama Karate w 2013
roku, piotrkowski klub uplasował się na drugim miejscu.
Szerzej na str. 5.
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Mój hotel jest moją galerią
Trzygwiazdkowy Hotel „Kruk” jest położony przy zaporze Zalewu Sulejowskiego. Od zawsze wyróżnia go gościnność oraz dobra kuchnia (co mogą
potwierdzić nasze podniebienia). Jednak jest jeszcze coś... Jest to Hotel z
„pozytywną duszą”, którą dostarcza gościom właścicielka hotelu tworząc galerię obrazów jej autorstwa. O sztuce tworzenia i wyrażania siebie poprzez
malarstwo, malarstwo nietuzinkowe, często kontrowersyjne rozmawiamy z
Grażyną Kruk malarką i właścicielką hotelu.		
Czytaj więcej na str. 8.

Wydawca
Gazety Regionalnej
Rawa Mazowiecka

Nieodpowiedzialna nastolatka
29 stycznia 2014 r. ok. godz. 16-stej do rawskiej komendy zgłosiła się zaniepokojona kobieta i poinformowała o kolejnej ucieczce swojej 16-letniej wnuczki.
Szerzej na str. 14.

w związku z dynamicznym rozwojem,
poszukuje dynamicznych
i kreatywnych osób
do współpracy przy tworzeniu Gazety.
CV prosimy przesyłać
na adres Redakcji WGR:
redakcja@gazeta-wiesci.pl
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Rawa Mazowiecka

Środki na
aktywizację
niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej otrzymał dofinansowanie z
Unii Europejskiej na aktywizację osób niepełnosprawnych.
Projekt „Niepełnosprawni - sprawni w działaniu”,
dofinansowany z środków
EFS, jest skierowany do 20
osób niepełnosprawnych, w
tym 15 osób bezrobotnych
i 5 poszukujących pracy.
W ramach projektu przewidziane są porady zawodowe i psychologiczne oraz

trwający do 6 miesięcy staż/
praktyki zawodowe u pracodawcy. Na stażu/praktykach
zawodowych
uczestnicy
projektu będą otrzymywać
stypendium w wysokości
1240 zł netto oraz zwrot
kosztów dojazdu.
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w

ramach Działania 7.4 PO
KL i będzie realizowany w
okresie od 01.04.2014 r. do
31.03.2015 r. Wartość projektu to ponad 320 tys. zł.
Szczegółowych informacji udzielają urzędnicy
PUP-u w Rawie Mazowieckiej.
GW

Radomsko

Nieuczciwy najemca
Policjanci z komisariatu w Kamieńsku zatrzymali 48-letniego radomszczanina, który z terenu posesji w Gomunicach ukradł różne metalowe przedmioty,
a następnie je sprzedał.
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Piotrków Trybunalski

Wybiorą
Firmę i Przedsiębiorcę Roku
Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Tryb. zaprasza do uczestnictwa w
kolejnej edycji konkursu na „Przedsiębiorcę Roku” oraz „Firmę Roku”.
- Celem Plebiscytu jest
wyróżnianie, nagradzanie
i promowanie firm działających zgodnie z zasadami
etyki w biznesie - opisuje
założenia konkursu Włodzimierz Motyka, prezes
piotrkowskiej Regionalnej
Izby Gospodarczej.
Udział w plebiscycie jest
bezpłatny, a zgłaszać można do niego przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę
lub prowadzące działalność
na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i regionu piotrkowskiego. Plebiscyt przeprowadzany jest w trzech
kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo (od 1 do 9 osób),
małe przedsiębiorstwo (od
10 do 49 osób) oraz śred-

nie i duże przedsiębiorstwo
(powyżej 50 osób).
- Kandydaci muszą
wyróżniać się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością
ekonomiczną,
innowacyjnością i aktywnością społeczną, a także
wspierać działania charytatywne na rzecz lokalnej
społeczności – zaznacza
prezes RIG.
Kandydatury
mogą
zgłaszać firmy, organizacje biznesowe i społeczne,
stowarzyszenia, jednostki
samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne. Szczegóły dotyczące regulaminu
można znaleźć na stronie
internetowej Regionalnej
Izby Gospodarczej www.

rigpiotrkow.biz.pl.
Plebiscyt będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy potrwa do 28 lutego.
– Do tego czasu będziemy oczekiwać na wnioski
i zgłoszenia, które będą
przyjmowane w biurze RIG
w al. 3-go Maja 2. W drugim etapie powołana kapituła na podstawie danych
zawartych w ankietach dokona oceny firm – wyjaśnia
Włodzimierz Motyka.
Ogłoszenie
wyników
Plebiscytów odbędzie się
w I półroczu 2014 roku.
Współorganizatorami konkursu są prezydent Krzysztof Chojniak oraz starosta
Stanisław Cubała.
MAT

Wolbórz

Bal charytatywny
15 lutego w Zajeździe Plan w Studziankach (gmina Wolbórz) odbędzie się bal
charytatywny, inaugurujący sezon 2014.
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Mieszkaniec Radomska
od listopada 2013 roku do
stycznia 2014 roku wynajmował dom w Gomunicach.
W tym okresie wykorzystał
sytuację i ukradł a następnie
sprzedał w punkcie skupu
złomu wszystkie metalowe
przedmioty, które znalazł
na posesji pokrzywdzonej,
o łącznej wartości tysiąca
złotych. 21 stycznia został
zatrzymany przez policjantów. Podczas przesłuchania
przyznał się do kradzieży i
poddał się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na
dwa lata oraz karze grzywny. Ponadto, został zobowiązany do naprawienia szkody.
Zgodnie z obowiązującymi
normami prawnymi za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. WIT

Wszystkie zebrane podczas balu środki zostaną
przekazane na wsparcie dla
potrzebujących dzieci.
W programie wieczoru
przewidziano występ dzieci
z przedstawieniem „Kopciuszek” oraz kameralny
koncert Iwony Kmiecik,
finalistki „Must be the music”.
Nasza Gazeta objęła tę
imprezę patronatem medialnym.
JP
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Bełchatów

Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Obwodnica czeka na wykonawcę
Ogłoszony został dwuetapowy przetarg na budowę obwodnicy Bełchatowa. Obecnie trwa wycinka około
siedmiu hektarów lasów w okolicach Bełchatowa pod obwodnicę miasta.

W obronie Polaków

P

olacy mieszkający na Litwie mają zakaz
używania ojczystego języka, a za złamanie
go grozi sprawa przed sądem i kara wysokiej grzywny. W Holandii polskich emigrantów
przyjeżdżających do pracy nazywa się „tanią siłą roboczą”, a rząd usiłuje skłonić Komisję Europejską by
ograniczyła dopływ owej „taniej siły”, bo jest zatrudniana przez „podejrzane agencje” i pracuje za rażąco
niskie stawki. Z kolei w Wielkiej Brytanii Polakom
chyba za dobrze się powodzi, więc premier David
Cameron postanowił zabrać im zasiłki na dzieci jeśli
te mieszkają w swoich krajach.
W trzech różnych krajach Polacy są – z różnych
powodów - źle traktowani. Ale te szykany nie są spowodowane tym, że nasi rodacy złamali prawo albo
w jakikolwiek inny sposób naruszyli obowiązujące
w Europie normy. To dlaczego są dyskryminowani?
Przecież Litwa, Anglia i Holandia, ale też i Polska
są w Unii Europejskiej, gdzie nie ma „lepszych” i
„gorszych” państw członkowskich, nie ma dzielenia
obywateli na bardziej lub mniej uprzywilejowanych,
wszyscy mają te same prawa. Tak stanowi unijne
prawo, które obowiązuje we wszystkich państwach
Wspólnoty. Skąd dyskryminacja?
We wszystkich przypadkach u podstaw dyskryminacji leżą względy politycznie. Tak w Anglii jak
i Holandii politycy różnych opcji próbują zwrócić na
siebie uwagę opinii publicznej, odwrócić niekorzystne sondaże i w konsekwencji zapewnić sobie głosy
w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardziej skomplikowana jest sytuacja na
Litwie. Tam przyczyną zakazu używania języka polskiego jaki ma polska mniejszość jest luka w prawie.
„Stara” regulacja, zezwalająca na dwujęzyczne napisy na ulicach czy budynkach prywatnych wygasła, a
nowej nie uchwalono. Dlaczego? Ponieważ nie wszyscy litewscy politycy niedyskryminowanie polskiej
mniejszości uznają za priorytet, idąc zapewne w ślad
za oczekiwaniami części rdzennej ludności Litwy. A
więc znów populizm i doraźny interes polityczny bierze górę nad Europą budowaną w duchu poszanowania praw człowieka i równości wszystkich obywateli.
Te akty dyskryminacji nie pozostają niezauważone. Parlament Europejski i Komisja Europejska śledzą na bieżąco każde naruszenia unijnego prawa i w
miarę posiadanych kompetencji – reagują. Podczas
ostatniej sesji Parlamentu uchwaliliśmy rezolucję zakazującą limitów naruszających swobodę przepływu
osób co powinno ostudzić zapały populistów w stylu
Davida Camerona czy holenderskich ministrów. A
podczas podsumowania litewskiej prezydencji w Unii
poprosiłam prezydent Litwy o to, by zaprzestała szykanowania naszych rodaków. Odrębną prośbę o interwencję w tej sprawie skierowałam do Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie ma naszej
zgody na dyskryminowanie Polaków ani obywateli
żadnej innej narodowości.

- Wycinka postępuje
bardzo sprawnie, wyraźnie
widać już korytarz przyszłej obwodnicy - mówi
Szczepan Chrzęst, starosta
bełchatowski. - Choć szkoda, że tak dużo drzew jest
wycinanych, to jednak bezpieczeństwo kierowców i
komfort mieszkańców Bełchatowa, którzy odetchną
po wybudowaniu obwodnicy, jest priorytetem. Cieszę
się, że silny lobbing, niezliczone wyjazdy, telefony i
rozmowy w sprawie budowy obwodnicy wreszcie
przyniosły skutek, rząd zapisał w planach, a Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad ogłosiła po tylu
latach oczekiwań przetarg
na jej budowę. Wycinka
drzew, zamontowane słupki
wyznaczające pas drogowy, przetarg na wykonawcę - to wszystko urealnia
marzenia o odciążeniu Bełchatowa z ruchu pojazdów
jadących drogą krajową numer 8 – wyjaśnia starosta.
Do budowy obwodnicy Bełchatowa zgłosiło się 21 chętnych firm i
konsorcjów. Do końca maja
sprawdzane będą wszystkie
oferty, po czym firmy, które
spełnią wszystkie kryteria
zostaną zaproszone do dalszego etapu postępowania.
Obwodnica Bełchatowa ma za zadanie
wyprowadzić ruch tran-

zytowy z centrum miasta
i tym samym usprawnić
przejazd na trasie Wrocław
– Warszawa drogą krajową nr 8. Nowa trasa będzie
miała niemal 11 kilometrów
długości. Będzie to nowoczesna droga klasy „GP”
(główna ruchu przyśpieszo-

nego), która będzie miała
3 pasy ruchu (po 3,5 metra
szerokości każdy). Dwa w
jednym kierunku i jeden w
przeciwnym, naprzemiennie. Ma to ułatwić przede
wszystkim wyprzedzanie
samochodów ciężarowych.
W ramach przedsięwzięcia

Tomaszów Mazowiecki

zbudowane zostaną cztery
węzły drogowe, umożliwiające komunikację z innymi
drogami i kilka wiaduktów.
Przebudowane zostaną także wszystkie drogi przecinające nową obwodnicę.

Motocykl
wczoraj i dziś
W Tomaszowie Mazowieckim będzie można
obejrzeć wystawę motocykli zabytkowych.
Wystawa odbędzie się
w dniach 08 – 09 lutego br.
w Hali Sportowej ZSP Nr 3
„Samochodówce” ul. Legionów 47. Wystawę „Motocykl wczoraj i dziś” organizuje Dyrekcja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Tomaszowie Mazowieckim oraz Stowarzyszenie
Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych. Wystawa czynna będzie w sobotę w godz.
9.00-20.00 oraz w niedzielę
w godz. 9.00-16.00. Cena
biletu 2 zł. Dzieci do lat 10
wejście bezpłatne.
GW
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Skierniewice

Złodzieje
materiałów budowlanych
Policjanci zatrzymali złodziei, którzy skradli drut zbrojeniowy i inne materiały
budowlane z jednej z budów przy ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach.
Sprawa miała swój początek w grudniu 2013
roku, kiedy to policja została powiadomiona przez
właściciela budowy o dokonanej kradzieży. Jak się
okazało, sprawca skradł
24 belki stropowe, 2 sztuki
strzemion, 12 sztuk kratownic, 90 sztuk prętów
metalowych.
Policjanci

wytypowali dwóch mężczyzn, którzy mogli dokonać kradzieży. Ustalili, że
mężczyźni ci dokonali kilku takich kradzieży w listopadzie i grudniu 2013 roku.
Kryminalni 20 stycznia
2014 roku zatrzymali ich
i doprowadzili do komendy. Złodziejami okazali się
52- i 53-letni mieszkańcy

Skierniewic. Jak się okazało, mężczyźni ci systematycznie okradali działkę z
wymienionych materiałów,
a następnie sprzedawali je
w skupie złomu w Skierniewicach. 20 stycznia 2014
roku usłyszeli w tej sprawie
zarzuty. Za kradzież grozi
do 5 lat pozbawienia wolności.
WIT
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Norweskie granty na ochronę środowiska
Ponad 53 mln zł z funduszy norweskich mogą łącznie otrzymać w tym roku
przedsiębiorcy na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.
Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł
ciepła, eliminacja spalania
węgla – na takie inwestycje
przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich.
Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dla
Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł

energii” można składać
od 3 lutego 2014 roku do 7
kwietnia 2014 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs przeznaczony jest
dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem Programu jest redukcja
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w ogólnym bilansie zużycia
energii.
Regulamin konkursu, a
także dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (http://
www.mos.gov.pl).
GW

Czad – cichy zabójca
Ponad 3800 wypadków związanych z tlenkiem węgla, w tym 2216 poszkodowanych i 91 ofiar śmiertelnych – to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał
w ostatnim okresie grzewczym, czyli od września 2012 r. do marca 2013 r.
W
okresie
sezonu
grzewczego wzrasta zagrożenie zatrucia czadem – silnie trującym gazem, który
jest bezwonny i bezbarwny.
Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaż do akcji
r at ow n icz o -g a ś n icz ych
związanych z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają w
ciągu całego roku.
Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania
wielu paliw, spowodowanego brakiem odpowiedniej
ilości tlenu, niezbędnego do
zupełnego spalania. Niebezpieczeństwo
zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka.
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Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a
następnie jest wchłaniany
do krwiobiegu. W układzie
oddechowym
człowieka
tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej
niż tlen, blokując dopływ
tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie
dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu
we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych
narządów.
Następstwem
ostrego zatrucia może być
nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, niewydolność
wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach
mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze
wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie
gazowe. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze
dodatkowo uszczelnione),
pozaklejane kratki, brak
otworów wentylacyjnych w
drzwiach łazienkowych, jak
również brak regularnych
kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w
naszych mieszkaniach lub
domach możemy nie być
bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do
tragedii.
PJ
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?

REKLAMA

REKLAMA

Certyﬁkowany Wykonawca Demilec USA Nr Certyﬁkatu: 13-A24
W

A może lokalu użytkowego?

Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
W
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

www.piana-izolacja-lodz.pl
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Radomsko

Drugi etap ŁRST Nowe miejsca pracy
Łódzkie ogłosiło przetarg na sieć teleinformatyczną wartą ok. 26 mln zł. Drugi
etap projektu, na który obecnie ogłoszony jest przetarg, ma na celu rozbudowę sieci szkieletowej w południowej części województwa, gdzie jest najwięcej internetowych „białych plam”.

Firma VPK Packaging Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla mieszkańców Radomska oznacza
to nowe miejsca pracy.
30 stycznia w siedzibie
ŁSSE, odbyło się spotkanie
z udziałem firm, które rozpoczną wkrótce działalność
w siedzibie strefy, w tym
także na radomszczańskiej
podstrefie. Prezydent Radomska Anna Milczanowska odebrała zezwolenie dla
firmy VPK Packaging Sp.

z o.o., która rozpoczęła już
proces inwestycyjny. Nowy
zakład produkcji opakowań
powstanie w Radomsku.
Przewidywana wartość nakładów na inwestycję to 58
mln zł, a minimalne zatrudnienie wynosi 30 osób.
Jak informuje magistrat,
w najbliższym czasie, tj. w

marcu i czerwcu odbędą się
następne przetargi na zbycie
terenów w radomszczańskiej strefie. Kolejni inwestorzy, o ile spełnią kryteria
przetargowe, zagoszczą w
radomszczańskiej podstrefie tworząc nowe miejsca
pracy.
GW

Piotrków Trybunalski

Oyama Karate
„WASHI” w czołówce
Piotrkowski Klub Oyama Karate „WASHI” odnosi coraz większe sukcesy w
kraju i za granicą. W rankingu najlepszych sportowców Oyama Karate w 2013
roku, piotrkowski klub uplasował się na drugim miejscu.

W ramach tej części projektu powstanie 5 węzłów
szkieletowych w placówkach medycznych i 8 węzłów dystrybucyjnych m.in.
w szkołach.
Przypomnijmy, że sieć
szkieletowa i dystrybucyjna
powstanie w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć
Teleinformatyczna (ŁRST).
Dzięki temu mieszkańcy
i przedsiębiorcy z regionu
będą mieli możliwość korzystania z usług teleinfor-

matycznych na najwyższym
poziomie. Ma to szczególne
znaczenie na obszarach
tzw. „białych plam”, czyli
w miejscach gdzie operatorzy komercyjni z przyczyn
ekonomicznych nie są zainteresowani budowaniem
infrastruktury dostępowej.
Sieć ta umożliwi także efektywną wymianę danych pomiędzy np.: samorządami,
urzędami
administracji
państwowej, placówkami
edukacyjnymi, szpitalami i
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Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony
grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub
A
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N
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www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

podmiotami gospodarczymi. Swoim zasięgiem projekt obejmuje powiaty: poddębicki, łęczycki, zgierski,
bełchatowski, pabianicki,
sieradzki oraz opoczyński,
pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski, a także miasta Łódź,
Skierniewice,
Piotrków
Trybunalski. Dzięki szkieletowej sieci światłowodowej będzie można wymieniać między odległymi
miejscowościami informacje z największym możliwym transferem, jaki jest
obecnie używany na świecie.
O pierwszym etapie projektu pisaliśmy na łamach
naszej gazety w ubiegłym
roku.
Ogólna wartość realizowanego1 Etapu ŁRST wynosi blisko 49 mln zł, w tym
dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany koszt realizacji 2
Etapu ŁRST wynosi blisko
26 mln zł, z czego prawie 18
mln również będzie pochodzić z EFRR. Zakończenie
realizacji całości projektu
przewidziane jest na wrzesień 2015 roku.
JP

W rywalizacji sportowej
w 2013 roku wzięło udział
36 klubów zrzeszonych w
OYAMA Polskiej Federacji Karate. Nagrodzonych
i wyróżnionych wybrano
spośród 220 finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów sportowych.
Największy sukces z
Piotrkowskiego Klubu Oyama Karate „WASHI”, odnieśli czołowi zawodnicy,
którzy zostali wyróżnieni

spośród 220 finalistów i
wygrali swoje kategorie.
1 miejsce wśród seniorek zajęła Angela Olczyk.
1 miejsce wśród seniorów zajął Jakub Kowalik.
Wśród trenerów 1 miejsce
zajął sensei Dariusz Szulc
3 Dan.
Karate cieszy się aktualnie szeroką popularnością
na całym świecie. Karate to
coś więcej niż łamanie cegieł czy desek przy pomocy
pięści. Rozwinięte przeszło

tysiąc lat temu, jako forma
walki bez użycia broni, z
zastosowaniem
naturalnych dla człowieka środków
walki, tj. pięści, łokci, kolan, stóp i głowy, stało się
szkołą hartowania charakterów, sposobem na doskonalenie cech psychicznych
poprzez
rygorystyczny
trening cielesny. Jest drogą
umożliwiającą
osiągnięcie jedności ducha i ciała.
MAT

www.oyama.pl
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Gimnazjum na miarę XXI wieku
O funkcjonowaniu gimnazjum, o wyzwaniach oraz problemach jakie się z tym wiążą rozmawialiśmy z
Ryszardem Ciągło, Dyrektorem Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.

Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta znajduje się na terenie najbogatszej gminy, jaką jest
Kleszczów. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu przekłada się to na
sytuację finansową szkoły?
Jeśli chodzi o finansowanie oświaty przez gminę, to rzeczywiście mamy

to szczęście, że organem
prowadzącym gimnazjum
jest gmina Kleszczów.
Niewiele jest gmin, mających tak duży budżet. Dodatkowo muszę zaznaczyć,
że samorząd gminy nie
skąpi pieniędzy na oświatę. Subwencja oświatowa
jest, jaka jest, gmina dopłaca do rzeczywistych

Sylwetka

Ryszard Ciągło
Od 2012 roku jest Dyrektorem Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta w Kleszczowie.
Ukończył studia o kierunku matematyka w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).
Jest nauczycielem z 32-letnim stażem pracy. Przez
pierwsze 12 lat uczył wychowania fizycznego, a później
fizyki i matematyki. W szkole podstawowej pracował
30 lat, z czego 10 lat był dyrektorem (1994-2004). W latach 2005-2012 był nauczycielem matematyki w szkole
podstawowej. Od 2012 dyrektor gimnazjum.
Prywatnie żonaty, ma 2 dzieci i 7-letniego wnuka
Igora. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze
i pływać. Od zawsze pasjonowały go wędrówki, a
zwłaszcza wędrówki górskie. Ulubiony region to Pogórze Dynowskie.

potrzeb, gwarantujących
wysoki poziom nauczania
oraz wypełniania funkcji
opiek u ńczo -w ychowawczej. Poza
gimnazjum,
którym kieruję na terenie
gminy znajdują się trzy
przedszkola, dwie szkoły
podstawowe oraz zespół
szkół
ponadgimnazjalnych. Gmina Kleszczów
jest organem prowadzącym dla wszystkich wyżej
wymienionych placówek
Czy korzystna sytuacja finansowa szkoły ma
wpływ na sukcesy dydaktyczne uczniów ?
Nie ulega wątpliwości, że dobra sytuacja finansowa przekłada się na
wyższą jakość nauczania.
Możemy sobie pozwolić
na mniej liczne klasy oraz
niewielkie grupy językowe, tworzone wg poziomu
znajomości języka obcego. To z kolei ma wpływ
na bardziej efektywną naukę. Bardzo wielu naszych
uczniów bierze udział w
konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,
osiąga sukcesy. Możemy
poszczycić się wieloma
działaniami
wychodzą-

cymi poza zadania obowiązkowe, są to między
innymi różnorodne akcje
charytatywne, i tak na
przykład stało się tradycją, że uczniowie szkoły
spełniają marzenie chorego dziecka w ramach akcji
„Mam marzenie’’, dokarmiają zwierzęta w schroniskach, organizują zawody dla przedszkolaków,
wspomagają działalność
misyjną, współpracują ze
środowiskiem lokalnym.
Priorytetem dla mnie
jako dyrektora placówki
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oświatowej jest posiadanie kadry nauczycielskiej
o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalącej swój warsztat pracy. I
właśnie taką kadrą możemy się poszczycić. Nasi
nauczyciele są doskonale
przygotowani do realizacji
różnych zadań i form pracy. Szczególną uwagę kładę na rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli
i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności oraz
umiejętności pracy zespołowej. Uważam, że
otwartość w kontaktach
międzyludzkich jest motorem napędowym do budowania pozytywnych relacji między wychowawcą
a podopiecznym. Ponadto,
warto w tym miejscu zaznaczyć, że oprócz godzin wynikających z art.
42 Karty Nauczyciela, w
naszym gimnazjum są realizowane dodatkowo zajęcia wyrównawcze oraz
koła zainteresowań. Organizujemy dla uczniów
również wiele wycieczek
przedmiotowych, które są
finansowane przez gminę, uczniowie z najwyższą średnią w nagrodę w
wakacje wyjeżdżają na
wycieczkę
krajoznawczo-turystyczną. W ubiegłym roku 40 najlepszych
uczniów było we Włoszech, w bieżącym roku
planowany jest wyjazd na
Ukrainę.
Co wyróżnia to gimnazjum spośród innych
szkół w regionie?
Przede wszystkim lokalizacja. Szkoła znajduje
się na terenie kompleksu
dydaktyczno-sportowego
Solpark w Kleszczowie.

W związku z tym, jest
jednym z elementów tego
kompleksu.
Posiadamy
nowoczesne dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Korzystamy z
bazy sportowej. Mamy do
dyspozycji m.in. basen,
halę gimnastyczną, siłownie, kręgielnię, lodowisko.
Z tych obiektów uczniowie gimnazjum mogą korzystać zarówno w czasie
zajęć
obowiązkowych,
jak i nadobowiązkowych.
Gimnazjum im Wł.St.
Reymonta jest jedną z
pozytywnych wizytówek
gminy Kleszczów.
Czy fakt, że szkoła znajduje się na terenie kompleksu Solpark
ma przełożenie na aktywność sportową jej
uczniów?
Uczniowie
bardzo
chętnie korzystają z zajęć
sportowych. W skali całego kraju spotykamy się
z problemem nagminnych
zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. My nie
mamy z tym problemu.
Żeby zwolnić ucznia z
WF-u, muszę jako dyrektor wydać taką decyzję.
A tych decyzji wydałem
zaledwie pięć, więc uważam, że jest to naprawdę
niewiele.
Oprócz obowiązkowych
godzin wychowania fizycznego, są u nas realizowane
dodatkowe godziny SKS-u.
Obecnie jedna z pierwszych
klas ma 4 godziny tygodniowo SKS-u dodatkowo.
Głównie są to zajęcia na basenie i lekkoatletyka. Jest to
klasa pilotażowa, bowiem
w przyszłości planujemy
utworzenie klasy o profilu
sportowym.
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Czy uczniowie gimnazjum pochodzą wyłącznie z terenu gminy Kleszczów?
Uczniowie
naszego
gimnazjum to głównie
mieszkańcy naszej gminy,
ale nie tylko. Jest bowiem
zgoda organu prowadzącego na przyjmowanie
uczniów spoza gminy
Kleszczów. Jednakże muszą być wówczas spełnione
dwa warunki: po pierwsze,
są jeszcze wolne miejsca, a
po drugie uczeń musi mieć
średnią ocen powyżej 4,5.
Przewidziana maksymalna liczba uczniów w
naszym gimnazjum to 240
osób. Możemy utworzyć
10 oddziałów maksymalnie po 24 uczniów w oddziale. Na dzień dzisiejszy
mamy 186 uczniów.
A jak układa się
współpraca z rodzicami ?
Współpraca z rodzicami układa się bardzo
dobrze. Do dyspozycji rodziców w przypadku problemów są poszczególni
wychowawcy,
pedagog,
psycholog, dyrektor. Rodzice odgrywają bardzo
ważną rolę w życiu szkoły,
korzystamy z ich wiedzy
i doświadczeń, angażujemy w życie naszej społeczności. W ubiegłym
roku szkolnym byliśmy
organizatorem XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Reymontowskich. Rodzice aktywnie włączyli się
w przygotowania, wspólnie z radą pedagogiczną,
uczniami,
uczestnikami
zlotu w tym delegacją
z Kanady przeżyliśmy
niezapomniane
chwile,
wspaniałą lekcję patriotyzmu. W bieżącym roku
szkolnym na XVII Ogólnopolskim Zlocie Szkół
Reymontowskich, który
odbył się w Solcu, nasza
uczennica Jadwiga Staniszewska została laureatem
konkursu „Mówimy Rey-

W
montem” i nagrodą w ww.
konkursie jest tygodniowy
pobyt w Kanadzie. Przepraszam trochę odbiegłem
od pytania.
Czy
gimnazjum
współpracuje z innymi
szkołami?
Chciałbym, aby każdy
uczeń opuszczający próg
gimnazjum oprócz zdobycia odpowiedniego wykształcenia, poznał inne
aspekty wiedzy, dlatego
też zdecydowałem się na
nawiązanie współpracy z
Centrum Nadziei z Równem na Ukrainie. 15 listopada 2013 r. w naszym
gimnazjum
gościliśmy
5-osobową delegację z
tej szkoły oraz delegację
pośredniczącego w kontaktach
Stowarzyszenia
Gałązka Oliwna z Piotrkowa
Trybunalskiego.
Podczas spotkania nasze
placówki podjęły decyzję
o ponadnarodowej współpracy, której celem m.in.
będzie poznanie kultury i
tradycji okręgu Równeńskiego i utworzenie stałych kontaktów pomiędzy
uczniami i nauczycielami.
Jednak
najważniejszym
aspektem współpracy ma
być przełamywanie barier
i stereotypów zakorzenionych w mentalności młodych ludzi.
W kompleksie Solpark znajduje się też
elitarna szkoła jaką jest
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Jaki procent
absolwentów gimnazjum
kontynuuje naukę w ZSP
w Kleszczowie?
W
bieżącym
roku
szkolnym 22 uczniów
podjęło naukę w ZSP w
Kleszczowie. Wszystkich
naszych absolwentów kontynuujących naukę w szkole średniej w Kleszczowie
jest 48, jest to szkoła do
której rzeczywiście bardzo trudno się dostać czy-
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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

Wywiad
li jak to pani powiedziała
elitarna. Myślę, że liczba
naszych absolwentów kontynuujących naukę w ZSP
w Kleszczowie, świadczy
również o bardzo wysokim poziomie nauczania
w naszym gimnazjum.
Pozostała część naszych
absolwentów
wybiera
szkoły spoza Kleszczowa,
np. w Bełchatowie czy Radomsku. Nie chciałbym

REKLAMA

być źle zrozumianym, nie
wszyscy nasi absolwenci,
którzy uzyskali najlepsze
wyniki zostają w Kleszczowie, ale bardzo duży
procent.
W tym roku będziemy
obchodzić 15-lecie istnienia gimnazjów. Jak oceniłby Pan ten czas?
W 1999 roku do życia
zostały powołane gim-

nazja. Są różne opinie na
temat ich powstania. Są
głosy za i przeciw. Z pewnością w gimnazjach zgromadzona jest młodzież w
trudnym okresie swojego
życia, w wieku adolescencyjnym. Te 15 lat to okres,
w którym sytuacja w gimnazjach ustabilizowała się.
Ale nic nie jest jeszcze
przesądzone. Być może
czeka nas w przyszłości
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Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Justyna Pająk
Wojciech
Adam Michalak
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Mój hotel jest moją galerią
Trzygwiazdkowy Hotel „Kruk” jest położony przy zaporze Zalewu Sulejowskiego. Od zawsze wyróżnia go gościnność oraz dobra
kuchnia (co mogą potwierdzić nasze podniebienia). Jednak jest jeszcze coś... Jest to Hotel z „pozytywną duszą”, którą dostarcza
gościom właścicielka hotelu tworząc galerię obrazów jej autorstwa. O sztuce tworzenia i wyrażania siebie poprzez malarstwo, malarstwo nietuzinkowe, często kontrowersyjne rozmawiamy z Grażyną Kruk malarką i właścicielką hotelu.
Budowaliśmy, kształciliśmy
dzieci, zajmowaliśmy się biznesem i nie miałam czasu ani
weny do malowania.

Pani obrazy są pełne
symbolizmu. Nie boi się
Pani podejmowania trudnych tematów takich jak
np. eutanazja czy aborcja.
Zawsze chodziłam własnymi ścieżkami. Moje obrazy to nie tylko ładne kwiaty,
akty czy krajobrazy, choć ich
tytuły mają również symboliczne znaczenie. Przedstawiam także w swoich
obrazach „ obecną historię”,
społeczną dyskusję na nurtujące nas problemy takie jak:
in vitro, aborcja, eutanazja,
przemoc, pedofilia, dramat
dzieci i kobiet, kryzys gospodarczy, katastrofa Smoleńska
itp. Te obrazy wzbudzają
mnóstwo emocji i dyskusję.
Zdarza się, że ludzie oglądając je mają „wilgotne oczy”
lub po prostu milczą.
Od kiedy Pani maluje?
Pierwszy obraz olejny,
który namalowałam na zajęciach plastycznych pochodzi
z czasów liceum i jest zawieszony w głównym holu hotelu. Wolałabym nie ujawniać
daty jego powstania (śmiech)
ale jak tylko sięgam pamięcią
to zawsze coś tam rysowałam
i malowałam.

A co się działo później?
Czy kontynuowała Pani naukę w tym kierunku?
Zawsze podkreślam, że
zdolności artystyczne mam
w genach. Jestem osobą
bardzo wrażliwą, kochającą
ludzi i życie. Moja rodzina ze strony mamy „potrafi
malować, śpiewać i grać na
instrumentach”. Moja mama,
lat 82, emerytowana nauczycielka w kilku szkołach uczyła plastyki i muzyki i to ona
wywarła na moje malowanie największy wpływ. Jeśli
mogę jej za to podziękować
na łamach Waszego pisma,
to napiszcie tylko „Bardzo
Cię kocham Mamo”. Na
studia plastyczne nie startowałam ponieważ czułam,
że nie będę mogła malować
tego „co mi w duszy gra”.
Tak też zatytułowałam swoją
wystawę w muzeum Sieradzkim, którą zadedykowałam
swojemu zmarłemu koledze
Edwardowi Podwysockiemu,
malarzowi surrealiście, który
żył i tworzył w Paryżu.
Interesował mnie człowiek. Byłam baczną obserwatorką jego psychiki i
anatomii, co wyraziłam w
obrazach z dłońmi, określa-

jącymi wizerunek człowieka.
Ukończyłam studium położnicze w Łodzi i przez pewien
okres pracowałam w Instytucie Ginekologii i Położnictwa
Akademii Medycznej w Łodzi. Praca w służbie zdrowia
w jakimś stopniu wycisnęła
piętno na moich obrazach,
takich jak: in vitro, aborcja,
eutanazja, ponieważ mam
sprecyzowane własne poglądy na ten temat oparte na doświadczeniach zawodowych.
Skąd jeszcze czerpie
Pani inspirację ? Tematyka
Pani obrazów jest różnorodna.
Inspirację czerpię z obserwacji życia codziennego.
Zawsze byłam blisko ludzi
ale w szczególności jestem
wrażliwa na krzywdę dzieci i kobiet. Bo to kobieta
najczęściej zostaje sama z
problemami rodzinnymi i
to ona musi „dźwigać garb
wszelkiej patologii” od niej
niezależnej. Dlatego też na ile
jest to możliwe wspomagam
dzieci w szkołach, domach
dziecka i innych fundacjach.
Organizuję też co roku charytatywnie Dzień Dziecka
gdzie moimi gośćmi są dzieci np. ze Związku Niewido-

mych lub ze szkół w nagrodę
za dobre oceny czy wyniki w
sporcie. W tym roku planuję
zorganizować zabawę przy
grillu dla dzieci autystycznych, gdzie rodzice będą
mogli wymienić się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Czym
spowodowana
była długa przerwa w Pani
twórczości ?
To długa historia, moje
życie jest barwne ale też
usłane smutnymi doświadczeniami, o czym wolałabym nie opowiadać bo są
zbyt intymne. W 1975 roku
wyszłam za mąż i na świat
przyszło naszych dwóch synów. Oprócz tego pracowałam zawodowo w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Andrespolu a mąż prowadził Stację
Szybkiej Obsługi i napraw
samochodów w Łodzi. Rozpoczęła się prywatyzacja i
tak zwane „ wsiadanie do
pociągu”. Zajęliśmy się biznesem, ja prowadziłam dwa
sklepy motoryzacyjne i sklep
monopolowy w Łodzi a mąż
prowadził i prowadzi Okręgową Stację Diagnostyczną,
stację napraw i sklep motoryzacyjny również w Łodzi.

A kiedy pojawił się pomysł otworzenia hotelu nad
Zalewem Sulejowskim?
A to ciekawa historia.
Przyjechałam z dziećmi do
Borek z przyczepą kempingową, mąż w tym czasie
przebywał w sanatorium po
operacji kolana. Zachwyciłam się urokiem Zalewu
Sulejowskiego, jego jeszcze
czystą woda i przepiękną
dziewiczą przyrodą. Borki
w tamtym czasie tętniły życiem, odpoczywało bardzo
dużo ludzi a nie było gdzie
zjeść obiadu. Wówczas w
mojej głowie zrodził się pomysł, żeby właśnie w tym
uroczym miejscu wybudować małą restauracyjkę. Kupiliśmy działkę i znalazłam
swoje wymarzone miejsce
a z małej restauracyjki powstał Hotel z restauracją.
Budowa jego trwała długo
„ z tak zwanych doskoków”
ponieważ synowie wymagali
jeszcze opieki. Hotel „Kruk”
otworzyliśmy w 1999 roku
kiedy już starszy syn skończył hotelarstwo a w 2006
roku został rozbudowany o
salę weselną i sale konferencyjne.
Wybudowanie hotelu
nie jest prostą sprawą. Jak
układała się współpraca z
ówczesnymi władzami?

Współpraca z ówczesnymi władzami układała
się naprawdę bardzo dobrze.
Wszyscy byli pozytywnie
nastawieni do mojego projektu, ponieważ tutaj nad zalewem było niewiele punktów
gastronomicznych. Jedynym
problemem był i jest brak kanalizacji ale mam nadzieję,
że obecne władze mając na
uwadze czystość zbiornika
rozwiążą ten problem.
Czy kobiecie z duszą
artystki łatwo jest się odnaleźć w biznesie?
Po mamie mam duszę artystyczną, po tacie smykałkę
do interesów więc w tej materii zawsze sobie jakoś radziłam i nadal radzę.
Wystrój hotelu jest też
Pani autorstwa...
Tak. Wystrój hotelu jest
mojego i syna pomysłu.
Przeważa tu drewno, kamień, tkanina, czyli natura.
Poza malowaniem również
rzeźbię w gipsie, drewnie
oraz granicie. Projektuję także wnętrza, maluję witraże,
wykonuję ręcznie elementy
dekoracyjne pomieszczeń.
Dlatego też wiele dekoracji w
tym hotelu jest wykonanych
przeze mnie.
Tutaj nastąpił powrót do
malarstwa. Moja pracownia
mieści się na samej górze
hotelu gdzie mam wspaniały
widok na Zalew Sulejowski
i jak już wspomniałam ten
Hotel jest moją galerią. Ale
sztuka hotelu przejawia się
również w kuchni, to królestwo jednak powierzyłam

Sylwetka

G

rażyna Kruk – współczesna artystka-amatorka, właścicielka samodzielnie zaprojektowanych wnętrz Hotelu Kruk nad Zalewem Sulejowskim.
Wywodzi się z rodziny, której członkowie byli uzdolnieni plastycznie i muzycznie. Twórczość artystki jest
niezwykle ciekawa i zróżnicowana. Maluje na płótnie
farbami olejnymi oraz na szkle. Jej prace cechuje bogactwo kolorów, niezwykła wizja oraz ekspresja, nierzadko kontrowersyjna. Zajmuje się również rzeźbiarstwem w drewnie, gipsie oraz granicie.
Prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką dwóch dorosłych synów oraz babcią. Mieszka wraz z mężem
w spokojnej, podłódzkiej miejscowości Bedoń. Większość jej twórczości można zobaczyć w Hotelu&Restauracji Kruk, gdzie mieści się atelier artystki.
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mężczyznom – kucharzom,
ja ewentualnie pomagam w
dekoracji potraw bądź przygotowywaniu wszelkich bufetów.
Pani obrazy można
podziwiać tylko w Hotelu Kruk, czy też w innych
miejscach?
Do tej pory zorganizowałam dwie wystawy. Jedną w
muzeum w Sieradzu a drugą
w Tomaszowie Mazowieckim. Najważniejszym miejscem wystawiania moich
prac jest Hotel i dlatego prowadzenie hotelu i malarstwo
są dla mnie nierozłączne. W
związku z tym bardzo serdecznie zapraszam wszyst-

W
Czy Pani obrazy są na
sprzedaż?
Nie sprzedaje moich obrazów. Uważam, że posiadana, przeze mnie umiejętność
jest pewnego rodzaju darem,
a że jestem trochę osobą
przesądną to obawiam się,
że malując je komercyjnie
utracę pomysły na tworzenie nowych dzieł. Ponadto
z każdym obrazem jestem
bardzo emocjonalnie związana a Hotel posiada jeszcze
wiele niezapełnionych ścian.
Sprzedając obrazy, hotel nie
byłby galerią.
Jest Pani niewątpliwie
kobietą sukcesu. Czego
można Pani życzyć?

Wydarzenia
wadzeniem hotelu. Chciałabym mieć więcej wolnego
czasu, abym mogła w większym stopniu poświęcić się
malowaniu. Poza tym, mój
styl życia przekłada się też
na moją twórczość. Niektóre
z obrazów są bardzo ekspresyjne na przykład obraz „
Zamknięty krzyk” , ”Myśli
nieuczesane” , ”Ostatni blask
świadomości”. Chciałabym
też mieć więcej czasu na
przemyślenia, na wyciszenie,
którego mi brakuje, ponieważ żyję bardzo intensywnie, w ciągłym pędzie. Marzę
o tym, aby namalować ciszę
czy wytłumioną agresję. Ale
wiem, że w tym momencie
jest to jeszcze niemożliwe.
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Ostrzejsze
kary dla pijanych kierowców
Rząd chce ostrzejszych kar dla pijanych kierowców. Oto kilka z proponowanych zmian.
Rząd proponuje, by kierowca, który po raz pierwszy został przyłapany na
prowadzeniu pod wpływem
alkoholu, stracił prawo jazdy
na okres od 3 do 15 lat (obecnie jest to od roku do 10 lat)
oraz płacił co najmniej 5 tys.
zł nawiązki. Recydywista,
który po raz drugi zostałyby
przyłapany na jeździe pod
wpływem alkoholu, traciłyby prawo jazdy od 5 do 15
lat. W tym wypadku nawiązka ma wynosić minimum 10
tys. zł. To tylko część zmian
z pakietu rozwiązań, które
przygotował Rząd na rzecz
walki z pijanymi kierowcami. Innymi zmianami w
prawie
zapowiedzianymi
przez premiera jest m.in.
wprowadzenie do kodeksu
karnego przestępstwa prowadzenia samochodu bez
uprawnień. Do tej pory osoby, które traciły uprawnienia
do kierowania pojazdami
przyłapane na prowadzeniu
samochodów
popełniały

wykroczenia i były karane
mandatami. Teraz taki czyn
nie będzie wykroczeniem
ale już przestępstwem.
Rząd proponuje też, by
od 2015 r. w każdym aucie
obowiązkowo znajdował się
alkomat.
Zdaniem premiera ma
to rozwiązać problem tzw.
przypadkowych nietrzeźwych, czyli ludzi, którzy
wsiadają za kierownicę, będąc przekonani, że już wytrzeźwieli.
Koalicjanci są za powyższymi zmianami, jednak wątpliwości zgłasza
opozycja.
Według rocznego raportu Komendy Głównej Policji, w 2012 roku nietrzeźwi
użytkownicy dróg uczestniczyli w 4 467 wypadkach
drogowych (12,1% ogółu
wypadków), śmierć w nich
poniosły 584 osoby (16,4%
ogółu zabitych), a 5305 osób
odniosło obrażenia (11,6%
ogółu rannych). Najlicz-

niejszą grupę nietrzeźwych
sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Najwięcej wypadków
nietrzeźwi kierujący spowodowali na skutek niedostosowania prędkości do
warunków ruchu, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu oraz jazdy niewłaściwą stroną drogi. Od 2003
roku liczba wypadków z
udziałem nietrzeźwych kierowców maleje.
Nie ulega wątpliwości,
że prowadzenie pojazdu
pod wpływem alkoholu jest
wciąż dużym problemem.
Jednak policyjne dane pokazują, że to wcale nie pijani kierowcy zabijają na
drogach najwięcej osób.
Eksperci twierdzą, że od
jazdy na „podwójnym gazie” zdecydowanie bardziej
niebezpieczny jest pośpiech
i brak umiejętności zachowania się na drodze.
GRW

Większa ochrona ofiar
Od 27 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, która zmienia tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W praktyce oznacza to, że przestępstwo zgwałcenia będzie ścigane z urzędu.

kich zainteresowanych przybyciem do hotelu - galerii i
obejrzeniu mojej twórczości.

Chyba przede wszystkim
spokoju i mniej problemów
natury rodzinnej i administracyjnej związanej z pro-

Rozmawiali:
Justyna Pająk,
Wojciech Adam Michalak

Do tej pory tego typu
przestępstwa ścigane były
na wniosek pokrzywdzonego, a od dzisiaj ścigane
będą z urzędu. Dotyczy to
przestępstw: zgwałcenia,
nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania
krytycznego położenia oraz
wykorzystania bezradności
innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej w celu doprowadzenia do obcowania
płciowego lub do poddania
się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.
Ponadto ustawa wprowadza nowe rozwiązania
dotyczące
prowadzenia
przesłuchań ofiar tych przestępstw w celu zminimalizowanie ich negatywnych
przeżyć. W związku z tym
zawiadomienie o prze-

stępstwie, jeżeli składa je
pokrzywdzony, powinno
ograniczyć się do wskazania najważniejszych faktów
i dowodów. Przesłuchanie
pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w

którym mają prawo wziąć
udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego.
MAT na podst. materiałów z MS
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Piotrków Trybunalski

Konsul USA z wykładem w UJK

21 stycznia w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w ramach „Ferii z UJK” odbyło
się spotkanie ze Scottem Rasmussenem, Konsulem USA.
Scott Rasmussen wygło- młodzież do korzystania z
sił wykład o amerykańsko- tego typu programów. Dzię-polskich relacjach. Konsul ki nim można nie tylko wypodkreślił, że priorytetami jechać do pracy za granicę,
w tych relacjach są: bez- ale również poznać kulturę
pieczeństwo, demokracja Stanów Zjednoczonych i
oraz dobra koniunktura podszkolić język angielski.
gospodarcza. Szczególną Jest to także okazja do zauwagę zwrócił na umowę w wiązania nowych przyjaźni
sprawie inwestycji i handlu i poznania ludzi z całego
pomiędzy UE a USA (Tran- świata. Pracownicy Seksatlantic Trade and Invest- cji Konsularnej nie tylko
ment Partnership) będącą przedstawili
możliwości
siłą napędowa największe- jakie oferują tego typu wygo globalnego porozumie- jazdy, ale również odponia handlowego.
wiedzieli na szereg pytań
Konsul mówił także o dotyczących kwestii bezpieprogramach wymiany sty- czeństwa oraz stosunków
pendialnej typu Au Pair polsko-amerykańskich.
czy Trainee Program oraz
Organizatorem
programie Summer Work spotkania był Wydział Filoand Travel. Scott Rasmus- logiczno-Historyczny Filii
sen oraz Bożena Magdziak UJK w Piotrkowie Trybuz Sekcji Konsularnej zachę- nalskim.
cali przybyłą na spotkanie
JP

Kleszczów

Wójt stawia na przedsiębiorczość
29 stycznia w auli Kompleksu Solpark, Sławomir
Chojnowski Wójt Gminy Kleszczów spotkał się z
przedsiębiorcami. Celem spotkania było poznanie
oczekiwań lokalnych przedsiębiorców co do form
współpracy z gminną administracją oraz tematyki
przyszłych spotkań informacyjnych.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób.
Wójt gminy Sławomir
Chojnowski
podkreślił
wpływ lokalnego biznesu na utrzymujące się
ciągle niskie wskaźniki bezrobocia w gminie
Kleszczów. Zwrócił też
uwagę na ścisły związek
rozwoju gospodarczego
gminy ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców.
Poinformował
zebranych o najważniejszych przedsięwzięciach,
które
realizuje
lub
wkrótce będzie realizować gmina Kleszczów.
Krótkie prezentacje multimedialne pokazane w
trakcie spotkania pozwoliły przekazać uczestnikom
najważniejsze

informacje
dotyczące:
podatków i opłat lokalnych obowiązujących w
gminie Kleszczów; programu gminnych dotacji
na zakup i montaż urządzeń
ograniczających
emisję zanieczyszczeń;
oferty ARR „Arreks”,
adresowanej
do
małych, średnich i dużych
przedsiębiorców;
roli
Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich
w Bełchatowie w udostępnianiu
informacji
potrzebnych
do
skutecznego
starania
się o unijne dotacje.
Uzupełnieniem spotkania
był występ Kabaretu Skeczów Męczących.
JS

W
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Notatki osobiste. Jan Paweł II
American Hustle
„Notatki osobiste” to
zapis czterdziestu lat niezwykłej duchowej drogi.
Od pierwszego decydującego stwierdzenia „Jestem
bardzo w rękach Bożych”
po rozważanie „Czas się
wypełnił” i ostatnie „Deo
gratias” (Bogu niech będą
dzięki) towarzyszymy Karolowi Wojtyle – Janowi
Pawłowi II w kluczowych
momentach jego życia i posługi.

W dwóch skromnych
zeszytach znajdujemy jego
najważniejsze, osobiste pytania, głębokie, poruszające
medytacje i modlitwy wyznaczające rytm każdego
dnia. Ale pojawiają się w

nich
również
zapiski będące
świadectwem troski o
najbli ższ ych
–
przyjaciół,
współ pracowników – oraz
powierzony mu
Kościół.

Te notatki,
choć są zapisem chwil, wykraczają poza
granice życia
Jana Pawła II,
przenosząc nas
tam, gdzie to co
ludzkie i to co
Boże łączy się
w wymiarze świętości.

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.

Księgarnia 					

Cooper). DiMaso popycha
ich w stronę światka wpływowych polityków i mafijnych bossów, światka, który
jest niebezpieczny i pełen
pułapek, a jednak bardzo
pociągający. Jeremy Renner
to filmowy Carmine Polito,
pełen zapału, ale zmienny
w swoich nastrojach burmistrz New Jersey, uwikłany w układy z oszustami i
agentami federalnymi. W
tym kalejdoskopie postaci
pojawia się w końcu i żona

Irvinga, Rosalyn (Jennifer
Lawrence), która może okazać się niszczącą siłą będącą w stanie zburzyć cały ten
misterny układ. Podobnie
jak w przypadku dwóch
poprzednich filmów Davida O. Russella, „American
Hustle” nie daje się zamknąć w prostych ramach
gatunku, snując wielowątkową opowieść o miłości,
sprycie i chęci przetrwania
w trudnej rzeczywistości.

Warto posłuchać
Don’t Look Back
poleca:

1. Notatki osobiste 1962-2003			

Jan Paweł II

2. Lista Bergoglio. Ocaleni przez Franiciszka

Nello Scavo			

3. Stalin. Terror absolutny				

Jörg Baberowski

4. Pamiętnik 1939-1945				

Adam Ronikier

5. Wypędzeni. Powojenne losy Niemców		

R.M. Douglas

6. Kalina. Jestem jaka jestem + CD		

Piotr Gacek

7. Droga do Różan					

Bogna Ziębicka

8Prowincja pełna czarów

Katarzyna Enerlich

9. Jak żyć długo i zdrowo				

Micha Tombak

10. Pospolite ruszenie przeciw nowotworom

„American Hustle” to
fikcyjna historia osadzona
w atrakcyjnej konwencji
jednego z najbardziej niewiarygodnych skandali lat
1970. Film opowiada o błyskotliwym oszuście Irvingu
Rosenfeldzie
(Christian
Bale), który razem ze swoją
równie sprytną i uwodzicielską partnerką Sydney
Prosser (Amy Adams) zostaje zmuszony do współpracy z agentem FBI Richim DiMaso (Bradley

Stefania Korżawska

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

Płyta z 1997 roku amerykańskiego muzyka bluesowego. Hooker grał na
gitarze i śpiewał. Jeden z
najlepiej znanych przedstawicieli klasycznego bluesa
oraz jego gatunku bluesa
Delty. Do najbardziej znanych jego utworów należały
prymitywistyczne, oparte
na boogie-woogie, ballady. Hooker wywarł wielki
wpływ na brytyjski blues
rock. Wzorowały się na nim
takie zespoły i artyści jak
Jimi Hendrix, The Animals
i Yardbirds. Do najbardziej
znanych utworów Johna
Lee Hookera należą „Boogie Chillen” oraz „Boom
Boom”. W 1980 roku został wprowadzony do Blues

Hall of Fame, a w 1991 do
Rock and Roll Hall of Fame.

Zmarł 21 czerwca 2001 r.
we śnie w Kalifornii.
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Porady

Regionalne smaki kulinarne
Łódzkie należy do specyficznych rejonów, z uwagi na swoje geograficzne położenie. To właśnie tutaj
znajduje się geometryczny środek Polski, w miejscowości Piątek. W związku z takim położeniem, spotykamy tutaj mieszaninę wielu kultur, obyczajów, wyznań a także tradycyjnych kulinarnych smaków.
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Konkurs!
Przedłużony!
Specjalnie, na prośby kierowane
przez Czytelników, przedłużamy
konkurs do 15 lutego 2014!

na najlepszy regionalny przepis kulinarny!
Regulamin konkursu:

Regionalnych produktów jest bardzo dużo, które
należy promować i rozpowszechniać, aby zachować
ich dziedzictwo. Z reguły każdy region ma swoje
własne kulinarne specjały.
Do regionalnych potraw
w województwie łódzkim
należą między innymi: zalewajka radomszczańska,
przedborski kugiel, łęczycki chleb, łowickie powidła,
chrzanowa zupa, cielądzki
kwas chlebowy czy buraczany. Pierwsze wzmianki
na temat zalewajki pochodzą z okolic Łodzi. Zupa
ta składa się z najbardziej
powszechnych, niedrogich
i dostępnych składników,
tj. ziemniaków, cebuli,
czosnku i zakwasu chle-

bowego oraz soli i pieprzu.
Stanowiła ona w XIX w.
najpowszechniejszy posiłek
ówczesnej ludności. Zalewajka nazwę swą zawdzięcza sposobowi jej przyrządzania. Otóż, polega on na
gotowaniu ziemniaków z
przyprawami, a następnie
zalaniu całości zakwasem
chlebowym. Obecnie gotuje
się ją z dodatkiem wędzonego boczku lub kiełbasy oraz
z przyprawami: zielem angielskim, liściem laurowym
i przyprawia śmietaną lub
maślanką. O jej właściwościach smakowych i zdrowotnych potwierdza treść
jednego z przysłów województwa łódzkiego: „O zalewajko, potraw królowo,

kto ciebie jada, ten czuje się
zdrowo...”.
Dużą
popularnością
w tym rejonie cieszyła się
także zupa owocowa np.
zupa z ulęgałek. Przygotowywano ją ze świeżych lub
suszonych gruszek polnych
nazywanych ulęgałkami.
Grusconkę
zaprawioną
śmietaną połączoną z mąką,
podawano do jedzenia z
okraszonymi słoniną ziemniakami. Należy również
wspomnieć o popularnych
kluskach żelaznych, nazywanych również kluskami
szarymi. Przygotowywano
je z przetartych, surowych
ziemniaków z dodatkiem
mąki i nabierając łyżką wyrobioną masę wrzucało się

na gotującą wodę. Po ugotowaniu kraszono je skwarkami ze słoniny i podawano
z kapustą. Obecnie kluski te
serwowane są z żeberkami.
Tradycyjną łódzką potrawą
były również prażoki. Do
ich przyrządzenia potrzebne były ugotowane ziemniaki z dodatkiem mąki. Następnie okraszano je słoniną
i smażoną cebulą. Jedzono
prażoki z kapuśniakiem lub
z zasmażaną kapustą.
Warto dołożyć wszelkich starań, aby jak najdłużej zachować tradycyjne
receptury dawnych potraw i
napitków a także zachować
pamięć i magię regionalnych smaków.
KK

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie ceny/dowolne powierzchnie. Tel. 502 814
323
Optima S.A.- finanse
dla domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w miejscowościach: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki i okolice.
Atrakcyjna prowizja, praca
dodatkowa, również dla
emerytów! Tel. 58-554-8080 lub 801-800-200.
Firma
kosmetyczna
poszukuje osób do pracy.
Piotrków Tryb. i okolice.
Tel. 505941176.

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18

BRZEZINY

Betonowe
wylewki
agregatem tel. 608 577 428

LOKAL
DO WYNAJĘCIA
W samym centrum.

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel.
600 086 995.

Od 1 lutego.
502 814 323
503 777 798

7000 zł szybkiej pożyczki. Błyskawiczna
decyzja, bez ukrytych
opłat. Provident
600 400 288
(Taryfa wg opłat operatora)

Zatrudnię rzemieślników i firmy budowlane
do współpracy, pracowników budowlanych w
różnych zawodach. Praca w Piotrkowie Trybunalskim. Tel. 608377575,
792258906, e-mail: eo@
pekazet.pl

Części zamienne: Lublin, Honker, Żuk, wszystkie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl
Ulotki, wizytówki, katalogi, foldery, etykiety, plakaty: www.drukarnia-wam.
pl

PRACA
W ZAKŁADACH
MIĘSNYCH!
OD ZARAZ!
kontakt 535 123 002
w godzinach 8-16

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

Wygraj
odkurzacz!
Sponsorem nagrody jest
Market Budowlany OBI
- Piotrków Trybunalski.

REKLAMA

www.gazeta-wiesci.pl
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Test: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 177 KM

W gąszczu drogich limuzyn
Powoli przemijają czasy, w których synonimem luksusu i prestiżu dla Polaka
był Volkswagen Passat B5 z silnikiem 1.9 TDI. W salonach sprzedaży gości
już siódma generacja popularnej limuzyny. Czy na tle konkurencji jest równie
wyjątkowa jak poprzednie wcielenia Passata?

sprzedaje, nie trzeba tego
zmieniać.
Przewagą Volkswagena
nad resztą stawki nadal są

Passat i konkurencja
Gdy Passat święcił
największe triumfy w naszej części Europy, tak naprawdę nie miał zbyt dużej
konkurencji. Poza Oplem
Vectrą, nie było sensownej
alternatywy, a auta spoza
kontynentu były dostępne
w ograniczonych konfiguracjach. Dziś nie jest już tak

możliwości konfiguracyjne
każdego modelu. Passat ma
w ofercie pięć silników, z
łącznie siedmioma wariantami mocy. Do tego dobrać
można automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię biegów i napęd na cztery koła.
Oprócz tego wybieramy
z długiej listy wyposażenia dodatkowego. Jest ono
wręcz koszmarnie drogie,
ale pozwala stworzyć jedyny w swoim rodzaju egzemplarz, według własnych
potrzeb.
Volkswagen Passat 2.0
TDI 177 KM
Największe zalety testowanego przeze mnie Passata to silnik oraz skrzynia.
Ktoś powie, że to prawdopodobnie najmniej trwałe
rzeczy w tym samochodzie
- być może. Ale czego może
się spodziewać osoba, kupująca auto za ponad 175
tys. zł (cena egzemplarza
testowego)? Niestety, nawet
bazowo - bez dodatków -

REKLAMA

-

łatwo pokonać konkurencję.
W segmencie limuzyn
mocno naciska popularny wśród przedsiębiorców
Opel Insignia. Bardzo zachwalana jest Toyota Avensis. Doskonałą ceną kuszą
Kia Optima i Hyundai i40.
Nowa Renault Laguna nie
jest już tak problematyczna
jak poprzednia generacja.

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

y!
szam 8
a
r
p
Za -Pt 8-1
16
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

Niemal wszystko, co potrzeba, by jeździć w luksusie ma Peugeot 508. O
miano auta klasy premium
walczy niedroga Lancia
Thema. Skoda Superb nie
jest już tania, ale to podobne do Passata auto w niższej
cenie. Czym przeciwstawia
się najnowszy Passat VII
generacji?
Stonowany Passat z
mocnym dieslem
Przede wszystkim wypracowaną przez lata renomą. Trzy lata temu, oglądając po raz pierwszy siódme
wcielenie Passata, dziwiłem
się, że Volkswagen promował to auto jako nową
generację. Dlaczego? W
porównaniu do Passata VI
niewiele się zmieniło. Poza
liftingiem stylistycznym na
zewnątrz trudno było zauważyć zmiany. Niemiecki
koncern posłużył się dokładnie tą samą filozofią,
którą od lat proponuje w
Golfie - jeśli coś dobrze się

Passat jest droższy niż jego
konkurencja, co trudno logicznie uzasadnić.
Najmocniejszy wariant
dwulitrowego diesla VW
oferuje doskonałe osiągi.
Jest bardzo mocno wysilony
(maksymalny moment obr.
380 Nm!), co paradoksalnie
przekłada się na stosunkowe niskie spalanie przy
niewyczynowej eksploatacji (średnio 6,3 l/100 km).
Skrzynia dwusprzęgłowa
DSG to wciąż niedościgniony przez konkurencję wzór
kulturalnej pracy. Z silnikiem diesla połączony jest
jej wariant 6-biegowy. Wybierając benzynę, możemy
otrzymać wersję 7-biegową.
Największym plusem DSG
jest to, że skrzynia nigdy
się „nie myli”. W wielu klasycznych automatach można napotkać problemy np.
przy wyprzedzaniu. Skrzyni zdarza się długo „namyślać” przed redukcją biegu.
Dwusprzęgłowa przekładnia VW nie ma tego problemu - robimy „kick down” i
dynamicznie wyprzedza-

REKLAMA
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my, by po chwili wrócić do
optymalnego przełożenia.
Co poza skrzynią i silnkiem?
Volkswagen Passat jaki
jest każdy widzi, można
powiedzieć
parafrazując
znane powiedzenie. To auto
znane i przewidywalne na
drodze, przy tym dość komfortowe. Znakiem naszych
czasów jest fakt, że obecnie oferowana generacja
oferuje dużo mniej miejsca
wewnątrz niż poprzednie.
Konieczność zbudowania
opływowej i bezpiecznej bryły auta wymusiła
na producentach znaczne
ograniczenie ilości miejsca
nad głową. Mamy też małą
przednią szybę.
Paradoksalnie, gdyby
nie elektroniczne dodatki
(kolejny znak naszych czasów) można by powiedzieć,
że wspomniany przeze
mnie na początku Passat B5
jest autem wygodniejszym
dla kierowcy i pasażerów
niż najnowsza generacja.
Ale dziś takich aut już się
nie produkuje. Trzeba wybierać spośród tego, co jest.
Na tle obecnie oferowanych
limuzyn
„sub-premium”
Volkswagen Passat prezentuje się przyzwoicie.
Witold Hańczka

3-17.02.2014 r.
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Kryminalne

Tomaszów Mazowiecki
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Opoczno

Koperta z trefną zawartością Wyrąb i kradzież drewna
29-latka została zatrzymana za posiadanie narkotyków.
29 stycznia br. w godzinach południowych Policjanci Wydziału Kryminalnego pełniący służbę na
terenie miasta, zauważyli
podejrzanie zachowującą
się kobietę. Młoda kobieta
trzymała w ręku kopertę i
wyglądała na zdenerwowa-

ną. Po krótkiej chwili uciekła do jednego z mieszkań
przy ulicy Technicznej.
Zaniepokojeni
policjanci
zapukali do drzwi lokalu, w
którym ukryła się 29-latka.
Podejrzenia funkcjonariuszy się potwierdziły, otóż
w zawiniątku trzymanym

przez 29–latkę było 56
gramów substancji odurzających, zawierających
metaamfetaminę. Kobieta
została zatrzymana. Za posiadanie substancji odurzających grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.
WIT

Piotrków Trybunalski

O krok od tragedii

Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego piotrkowskiej komendy policji uratowali przed zamarznięciem 52-latka. Mężczyzna leżał na śniegu, nie
mogąc się podnieść z powodu wyziębienia i głodu.
29 stycznia 2014 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim przeprowadzali kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych,
narażonych na utratę życia
i zdrowia ze względu na
panujące warunki atmosferyczne. Ok. godz. 15.20
funkcjonariusze przy ul.
Towarowej, w okolicy kolei, zauważyli mężczyznę
klęczącego na śniegu, który drżał z zimna, był blady

i wychłodzony. Tego dnia
temperatura spadła znacznie poniżej zera. Mundurowi natychmiast udzielili
zziębniętemu mężczyźnie
pomocy. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia
i przekazano 52-latka pod
opiekę lekarza, który zdecydował o przewiezieniu
mężczyzny do szpitala,
gdzie udzielono mu dalszej
pomocy medycznej. Jego
życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Skrajnie

wyziębiony mężczyzna w
rozmowie z policjantami
przyznał, że kilka dni przebywał na dworze i nic nie
jadł i nie pił. Przypomnijmy,
że piotrkowscy policjanci w
ramach codziennych zadań
do służby sprawdzają pustostany, ogrody działkowe
i miejsca rzadko uczęszczane, w których mogą przebywać osoby narażone na
zamarznięcie.
GW

Bełchatów

Okradali samochody

Dwaj bełchatowianie okradli samochody. Mężczyźni wykorzystali zimową
aurę i fakt, że ze względu na oblodzone zamki, auta były niezamknięte.
Bełchatowscy policjanci szarpiących za klamki za- nim 19-letni mieszkaniec
otrzymali zgłoszenie do- parkowanych samochodów. też Bełchatowa. Z dotychtyczące okradania samo- Stróże prawa niezwłocznie czasowych ustaleń wynika,
chodów
pozostawionych udali się na wskazane miej- że złodzieje okradli kilka
na przyblokowym parkin- sce i zatrzymali 24-letniego samochodów, m.in. mazdę
gu, w rejonie bloku 325 bełchatowianina. Mężczy- i fiata doblo, zaparkowana Osiedlu Dolnośląskim zna miał przy sobie ukra- nych na parkingu przyblow Bełchatowie. Złodzieje dzione łupy. Po sprawdze- kowym. Wartość ukradziowyszukiwali na parkingu niu parkingu i jego okolicy nych rzeczy oszacowano
takie pojazdy, w których funkcjonariusze odzyskali na co najmniej 680 złotych.
oblodzenie wkładek i rygli kolejne przedmioty. Pod- Podejrzanym grożą kary do
zamków
uniemożliwiało czas dochodzenia ustalono pięciu lat pozbawienia wolich zabezpieczenie. Następ- też tożsamość drugiego z ności.
nie zabierali pozostawione podejrzanych. Okazał się
GW
wewnątrz przedmioty –
panele radioodtwarzaczy,
głośniki, drobne akcesoria
samochodowe, słuchawki,
ładowarki samochodowe,
itp. Do zatrzymania podejrzanych przyczynił się
czujny mieszkaniec Bełchatowa. 27 stycznia br. o
1.20 w nocy poinformował
on bełchatowskich policjantów o dwóch mężczyznach

Policjanci z Drzewicy aktem oskarżenia skierowanym do opoczyńskiej Prokuratury, zakończyli prowadzone postępowanie w sprawie wyrębu i kradzieży
drewna z lasów Nadleśnictwa Opoczno.
W pierwszych dniach
stycznia br. patrol policji
z Komisariatu Policji w
Drzewicy zatrzymał do
kontroli dwóch mężczyzn,
którzy przewozili drewno. Okazało się, że był to
29- letni mieszkaniec powiatu przysuskiego oraz
jego 28-letni kompan,
mieszkaniec pow. opoczyńskiego.
Mężczyźni
ci w miejscowości Żdżary w gminie Drzewica z
kompleksu leśnego Nadleśnictwa Opoczno wycieli i skradli różne rodzaje

drewna. Łączna suma strat
to ponad 1300 złotych. Za
kradzież grozi im kara po-

zbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
WIT

Rawa Mazowiecka

Nieodpowiedzialna nastolatka
29 stycznia 2014 r. ok. godz. 16-stej do rawskiej komendy zgłosiła się zaniepokojona kobieta i poinformowała o kolejnej ucieczce swojej 16-letniej wnuczki.
Gimnazjalistka
dwie
godziny wcześniej uciekła
przez okno balkonowe z
domu. Zgłaszająca twierdziła, że jej wnuczka uciekła ze swoim chłopakiem
i to nie po raz pierwszy.
Informacja dot. rysopisu
wnuczki została przekazana

funkcjonariuszom. Zaangażowani w poszukiwanie
policjanci sprawdzali między innymi miejsca chętnie
uczęszczane przez młodzież
w trakcie ferii a także adresy znajomych dziewczyny.
W rezultacie 30 stycznia
2014 roku późnym wie-

Jesteś świadkiem
przestępstwa?

czorem w jednym z lokali
stróże prawa odnaleźli zaginioną nastolatkę w towarzystwie jej chłopaka.
Nieodpowiedzialna 16-latka cała i zdrowa wróciła do
domu.
GW

W

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!
ALARMUJ!
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Wodnik
21.01 - 19.02
To
dobry
okres na rozwiązywanie zawodowych
problemów,
wykorzystaj
więc tę dobrą passę. Postanowisz wreszcie zerwać z
rutyną i rozpocząć coś niepowtarzalnego. Życie towarzyskie da ci dużo satysfakcji i zadowolenia a także
ułatwi załatwienie wielu
spraw. Rodzina będzie cię
wspierać w każdej sytuacji.

żenia dochodów. Zachowaj
ostrożność przy zawieraniu
nowych znajomości.

Ryby 20.02 – 20.03
Zaufaj swojej intuicji a rozwiążesz
wiele
trudnych zadań.
Jednak bądź ostrożny i nie
podejmuj pochopnych decyzji pod wpływem impulsu.
W dalszym ciągu nie zaniedbuj zdrowia, z którym
ostatnio nie było najlepiej.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Znajdziesz
rozwiązanie trudnych spraw do
rozwikłania, dzięki nowym, trafnym pomysłom. Zwrócisz na siebie
uwagę kogoś, kto może
zaproponuje ci interesującą
pracę.

Byk 21.04 – 20
Kieruj się w
swoich przedsięwzięciach większą samodzielnością i swobodą działania.
Twoje osiągnięcia docenią
przełożeni w postaci premii
lub awansu. Nie zapominaj
jednak o aktywnym wypoczynku i to najlepiej na
świeżym powietrzu.

Rak 22.06 – 22.07
Jesteś w stanie dokonać ważnych rzeczy i to
zarówno na polu
zawodowym jak
i społecznym, wykorzystaj
te umiejętności. W najbliższym czasie jednak zacho-

wśród
Jerzy,
płynie
mieszaktor
przez
kańców Teatru
L
˛
Indii
Starego ebork

pojazd
czarownicy

nasz powszedni

Lew 23.07 – 23.08
Rozpierać
Cię będzie energia do działania,
wykorzystaj ją w
konkretnym celu a możesz
osiągnąć
bardzo wiele.
Samotne Lwy mogą spodziewać się szczęśliwej odmiany losu, spotkają kogoś
interesującego.
Panna 24.08 – 23.09
W życiu zawodowym stabilizacja. Sprawy finansowe przyjmą obieg
dla Ciebie korzystny, więc
okazja do zrobienia dużych
zakupów. W połowie miesiąca nieoczekiwany krótki
wyjazd połączony oczywiście z miłym i zasłużonym
wypoczynkiem.
Waga 24.09 -23.10
Twoja
kariera
zacznie się rozwijać, dotychczasowe
dokształcanie
zaowocuje. Czekają cię nowe
znajomości a twoja osoba
znajdzie się w centrum zainteresowania. Nie zaniedbuj zdrowia, pomyśl o aktywności fizycznej.

protest
pracow- dyskusje
ników

Zamkowy w wyrzeka
sie˛
Warsza- uciech
wie

mokradła
okala
zamek

waj ostrożność i kontroluj
swoje wydatki.

szwedz- skrzynia
kie linie z desek
lotnicze

poważanie,
szacunek

Strzelec 23.11 – 21.12
Zbyt
dużo
czasu spędzasz
przed
komputerem, warto to
zmienić. Nie tylko pracą
człowiek żyje. Pielęgnuj
uczucia i kieruj się sercem,
a wtedy na pewno będziesz
mieć powody do satysfakcji
i zadowolenia.

autor
"Teogonii" z VII
w pne

Wróżka Amanda

ﬂota

na
głowie
narciarza

jeździ
na
sygnale

auto- Dorota,
tył szyi na
piecio˛
stradzie boistka

rosyjska
marka
cieżaró˛
wek

potrzebny
tarczycy
Gustav
Ludwig,
ﬁzyk

brat
Abla

rywal
PKP
znudzony
pies

z podziałka˛
jedna z
kart

dochód

zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
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- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlopu,
aby pomóc teściowej przy przeprowadzce?
- Wykluczone!
- Bardzo dziękuje, wiedziałem, że mogę na pana liczyć.

gra z
wykreślaniem
cyferek

gad z
kołnierzem

Niki,
mistrz
F1

W

Wielki, zwiewna
tkanina
król
nad
Danii
twarza˛

Josip
Broz

francuska
ﬁrma
naftowa

SUDOKU

Koziorożec 22.12 – 20.01
Pomysły masz
ciekawe, lecz aby
je wcielić w życie,
musisz okazać więcej odwagi i stanowczości.
Nie działaj jednak pochopnie, bo dużo ryzykujesz.
Relacje z życiowym partnerem należy poprawić,
pamiętając że miłość ciągle
należy pielęgnować.

Gunter,
noblista

grek u
Homera
rodzaj
narkomanii

Skorpion 24.10 – 22.11
Problemy, które
ostatnio spędzają
ci sen z powiek,
powinny wreszcie
się zakończyć. Przed Tobą
jednak pracowity i trudny okres. Mimo to, okaż
więcej zrozumienia i cierpliwości swoim bliskim.
Podtrzymuj dobre relacje z
przyjaciółmi.

sprzet
˛ w
łazience

festiwa- czas leniucholowe
miasto wania

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP

Baran 21.03 – 20.04
Korzystny
wpływ planet ułatwi ci podjęcie
właściwych
decyzji, które w przyszłości
z pewnością zaowocują.
Przed tobą szansa pomno-

3-17.02.2014 r.

  
Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi pan towar.
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest gołoledź,
a ja jeżdżę piaskarką.
  
Deszcz meteorytów obserwuje zięć i teściowa.
Zięć pomyślał życzenie.
Teściowa nie zdążyła...
  
Stary doświadczony lekarz pyta się swojego młodego,
dopiero rozpoczynającego karierę kolegi, jak mu idzie
praktyka.
- Jakoś nieszczególnie. Wczoraj odbierałem pierwszy
poród. Matka i dziecko umarli, a w dodatku z ręki wyśliznęły mi się szczypce, uderzyły w głowę i zabiły ojca...
- To rzeczywiście nieszczególny przypadek. Proszę to jest
adres, proszę iść odebrać tam poród i wieczorem poinformować mnie o wyniku.
Wieczorem młody medyk dzwoni do profesora:
- No i jak panu poszło? - pyta się profesor.
- Zdecydowanie lepiej. Ojciec żyje.
  

20 zł*

za 100 kulek

+ wypożyczenie sprzętu GRATIS! Sprawdź!
* Grupy od 12 osób

