
Wieści
Gazeta Regionalna 20

.1
0-

5.
11

 2
01

4 
r.

Eg
ze

m
pl

ar
z b

ez
pł

at
ny

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

W
yd

an
ie

 A

ISSN 2300-7516

Łó
dź

Jest Pan mieszkańcem 
Paradyża. W związku z 
tym ma Pan okazję obser-
wować, jak zmieniają się 
Pana rodzinne strony. Czy 
władze gminy oraz powia-
tu korzystają z Pana wie-

Trzy pytania do …

Artura Bagieńskiego, 
Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

dzy i doświadczenia?
Tak, mieszkam w Pa-

radyżu, dlatego naturalne 
jest, że najbliższe mojemu 
sercu są sprawy wschodniej 
części regionu. Ale każdy, 
kto mnie zna, z kim miałem 

przyjemność współpraco-
wać na rzecz spraw publicz-
nych, wie, że zawsze jestem 
blisko każdego człowieka. 
Tego, który zmaga się z tru-
dami życia codziennego, 
który potrzebuje pomocy. 

To dzięki temu zyskałem 
wystarczające poparcie w 
wyborach samorządowych, 
żeby reprezentować miesz-
kańców województwa w 
Sejmiku.

Szerzej na str. 9.

13 października 2014 
roku policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrze-
wanych o rozbój. Do prze-
stępstwa doszło 13 września 
2014 r. na ul. Wyszyńskiego. 
Napastnicy napadli wów-
czas na przechodnia, które-
go pobili a następnie skradli 
mu telefon komórkowy oraz 

Łódź

Gang 
„dresiarzy”
Cztery osoby, które napadały i okradały z pie-
niędzy, dokumentów i telefonów komórko-
wych zostały zatrzymane przez policję. Gro-
zi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. 

markowe buty sportowe. 
W mieszkaniu przy ulicy 
Grodzieńskiej policjanci 
znaleźli kij bejsbolowy owi-
nięty czarną taśmą, którym 
najprawdopodobniej spraw-
cy zadawali uderzenia po-
krzywdzonemu. 

Szerzej na str 14.

W tym roku plano-
wane jest wykonanie 
wszystkich instalacji pod-
ziemnych, aby wiosną 

Bełchatów
Budowa 
stadionu lekkoatletycznego 
W Bełchatowie na terenie Powiatowego Centrum 
Sportu przy ulicy Czaplinieckiej trwają prace przy 
budowie stadionu lekkoatletycznego. Budowa po-
trwa dwa lata i będzie kosztować około 9 milionów 
złotych.

przyszłego roku ruszyły 
główne prace budowlane. 

Szerzej na str. 2

Rawa Mazowiecka
Podczas kontroli 
drogowej chciała 
wręczyć łapówkę
Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 
56-latce, która chcąc przekonać policjantów do 
odstąpienia od dalszych czynności służbowych, 
zaproponowała łapówkę.       Szerzej na str 14.

Konkurs „Gmina Fair 
Play” jest inicjatywą skie-
rowaną do wszystkich 
gmin, które dbając o inte-
resy społeczności lokalnych 
stwarzają na swoim terenie 
możliwie najlepsze warunki 
dla rozwoju działalności go-
spodarczej i inwestycyjnej. 

Gminy 
Fair Play 
nagrodzone
Znamy już wyniki XIII edycji konkursu „Gmina 
Fair Play”. Niestety żadna z gmin naszego woje-
wództwa nie znalazła się wśród laureatów nagro-
dy głównej, jaką była statuetka „Gmina Fair Play 
2014”.

Celem konkursu jest rów-
nież popularyzowanie etyki 
w działalności samorządów 
oraz postaw godnych naśla-
dowania, sprzyjających po-
dejmowaniu przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Szerzej na str. 3.
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REKLAMA OPTYK Alicja Krasoń

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

www.optyk-piotrkow.pl

ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51

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

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

W tym roku plano-
wane jest wykonanie 
wszystkich instalacji pod-
ziemnych, aby wiosną 
przyszłego roku ruszyły 
główne prace budowlane. 
- Na budowę udało się nam 
pozyskać 3.200.000 złotych 
dofinansowania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycz-
nej z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki – powiedział 
Szczepan Chrzęst, Staro-
sta Bełchatowski. - Stadion 

Bełchatów
Budowa 
stadionu lekkoatletycznego 
W Bełchatowie na terenie Powiatowego Centrum Sportu przy ulicy Czapli-
nieckiej twają prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego. Budowa po-
trwa dwa lata i będzie kosztować około 9 milionów złotych.

wzbogaci ofertę Powiatowe-
go Centrum Sportu, w któ-
rego skład obecnie wchodzi 
hala lodowiska, pływalnia, 
dwie sale gimnastyczne oraz 
dwa boiska ze sztuczną mu-
rawą. Dzięki pomyślnej we-
ryfikacji projektu stadionu 
przez Polski Związek Lek-
kiej Atletyki po zbudowaniu 
obiektu będziemy mogli na 
nim przeprowadzać zawody 
o randze ogólnopolskiej – 
wyjaśnia starosta.

W ramach inwestycji 
przewidziana jest m.in.: bu-
dowa boiska piłkarskiego, bo-
isko do rugby, pełnowymiaro-
wa bieżnia lekkoatletyczna o 
nawierzchni poliuretanowej, 
elementy rozgrywek lekko-
atletycznych, takich jak: rzut-
nia do pchnięcia kulą, rozbieg 
do rzutu oszczepem, rozbieg 
do skoku wzwyż, rozbieg 
do skoku w dal i trójskoku o 
dwóch torach, rozbieg do sko-
ku o tyczce, rów z wodą do 
biegów długodystansowych, 
rzutnia wraz z klatką ochron-
ną do rzutu dyskiem/młotem.

W zakresie przedsię-
wzięcia jest także wyposa-
żenie boisk w sprzęt spor-
towy oraz budowa wiat z 
dojściem do nich z kostki 
betonowej.

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Koncert odbędzie się 
30 października 2014 r. o 
godz. 18.30 w kościele św. 
Jadwigi Królowej przy uli-
cy Warszawskiej 75/81 w 
Tomaszowie Mazowieckim. 
Wprogramie m.in.: „Dwie 

Tomaszów Mazowiecki

Koncert symfoniczny
W Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się koncert symfoniczny pt. „100 Lat 
Filharmonii Łódzkiej” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmo-
nii Łódzkiej.

elegijne melodie na orkie-
strę smyczkową op. 34” 
Edwarda Griega, „Dona no-
bis pacem na chór i orkiestrę 
smyczkową” Pēterisa Vask-
sa, „Requiem op. 48” Ga-
briela Fauré. Wstęp wolny. 

Koncert zorganizowany 
jest w ramach projektu „FŁ 
100. Stuletnia i nowoczesna 
Filharmonia Łódzka marką 
regionalną” pod patronatem 
Prezydenta Miasta Toma-
szowa Mazowieckiego.

W dniach 16-19 paździer-
nika odbyła się już dwunasta 
edycja Trybunałów Kabare-
towych. 

Piotrkowianie podczas 
tegorocznych Trybunałów 
Kabaretowych oglądali m.in. 
występy kabaretu Hrabi, 
spektakl „Klub Mężusiów” 
w wykonaniu teatru Capitol, 
przedstawienie „Cztery Strony 
Kabaretu” oraz koncert Kuby 
Badacha, który zaprezentował 

Piotrków Trybunalski
Trybunały Kabaretowe za nami
Przez cztery dni Piotrków Trybunalski był stolicą polskiego kabaretu. 19 paź-
dziernika w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się gala 
finałowa. 

piosenki Andrzeja Zauchy.
Gala Festiwalowa podsu-

mowująca tegoroczne trybu-
nały rozpoczęła się od kilku-
nastominutowej prezentacji 
młodych kabaretów, które 
walczyły o nagrodę Grand 
Prix i wpis do Kabaretowej 
Konstytucji. W szranki o 
Grand Prix stanęły kabaret 
DABZ, Tomasz Nowaczyk, 
Sekcja Muzyczna Kołłąta-
jowskiej Kuźni Prawdziwych 

Mężczyzn z Olą oraz kabaret 
Inaczej. W tym konkursie 
bezkonkurencyjny okazał się 
kabaret DABZ, który decyzją 
publiczności zdobył Grand 
Prix.

Podsumowaniem całej 
gali był występ Grupy Mo-
Carta, która zaprezentowała 
własne aranżacje znanych 
utworów muzycznych, a tak-
że zagrała wspólnie z Artu-
rem Andrusem. 

Produkcja w firme Union 
Industries Polska Sp. z o. o. 
zostanie uruchomiona już na 
przełomie lata i jesieni 2015 
roku. Wysokie tempo reali-
zacji inwestycji jest podyk-
towane wymogami koope-
racyjnymi. W pierwszym 

Radomsko
Nowe zezwolenia w ŁSSE 
Union Industries Polska Sp. z o.o. oraz Press Glass S.A. otrzymały zezwole-
nie na działalność w radomszczańskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

etapie w zakładzie znajdzie 
zatrudnienie 40 osób. 

Press Glass rozpoczy-
na już trzecią inwestycję 
w Radomsku. Na działce o 
powierzchni 5,5 ha powsta-
nie nowy zakład produkcji 
szyb zespolonych, w którym 

zatrudnienie znajdzie ponad 
200 osób. Planowany termin 
oddania zakładu do użytku 
to rok 2015. Docelowo za-
kład zatrudniać będzie ogó-
łem ponad 600 osób. 

Uroczyste wręczenie 
dokumentów odbyło się 9 
października br.
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Artystka wystąpi 10 li-
stopada o godzinie 19:00 na 
sali teatralno-widowiskowej 
MCK PGE Giganty Mocy!

Podczas koncertu usły-
szymy niezapomniane 
przeboje jak np. „Tych lat 
nie odda nikt”, „Powrócisz 
tu”, czy „Już nie ma dzikich 
plaż”, które rozproszą desz-

Irena Santor w Miejskim 
Centrum Kultury w Bełchatowie
Jesień potrafi być posępna – zwłaszcza w listopadzie, który zbliża się wielki-
mi krokami. Mamy jednak receptę na listopadowe przygnębienie – zaprasza-
my na wyjątkowy koncert niekwestionowanej Damy Polskiej Piosenki - Ireny 
Santor!

czową, jesienną aurę.
Kryształowo czysty głos 

i wyjątkowa muzykalność 
oraz kunszt interpretacyjny 
czynią z niej Gwiazdę wiel-
kiego formatu – ponadcza-
sową. Znają Ją wszyscy, w 
każdym wieku, a Jej piosen-
ki są wciąż aktualne i nadal 
brzmią z tą samą ogromną 

siłą... .
Bilety (60zł - I Sektor; 

50zł - II Sektor; 40zł - bal-
kon) do nabycia w kasie 
MCK PGE Giganty Mocy 
oraz na stronie: www.mck.
belchatow.pl

Rezerwacje prosimy od-
bierać do 3 listopada.

Serdecznie zapraszamy!

Kultowa amerykańska 
sztuka „Więzi Rodzinne” 
autora Daniela Gordona 
cieszy się niesłabnącą po-
pularnością. Jest to pierw-
sza aranżacja tej sztuki w 
Polsce, a jednocześnie jest 
pierwszym producenckim 
przedsięwzięciem Małgo-
rzaty Pieńkowskiej, znanej 
szerszej publiczność z se-
rialu „M jak miłość”.

Spektakl „Więzi Rodzinne”
XX Jesienne Spotkania Teatralne z BAT-em: 

Serdecznie zapraszamy na znakomity spektakl „Więzi Rodzinne”, który bę-
dzie można obejrzeć w ramach XX Jesiennych Spotkań Teatralnych z BAT-em 
23 listopada o godzinie 18:00 w sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Gi-
ganty Mocy w Bełchatowie.

„Więzi rodzinne” to 
doskonale skonstruowana 
intryga wciągająca widza 
w pozornie banalny świat 
czterech kobiet – babci, 
dwóch córek i wnuczki, 
które za sprawą pewnego 
pogrzebu zmuszone są bli-
żej przyjrzeć się relacjom 
panującym w swojej rodzi-
nie. 

Bilety w cenie 60zł (I 
sektor); 50zł (II sektor); 
40zł (balkon) do nabycia w 
kasie MCK PGE Giganty 
Mocy oraz na stronie: www.
mck.belchatow.pl

Prosimy o odbiór rezer-
wacji w terminie do dnia 16 
listopada.

Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA

Konkurs „Gmina Fair 
Play” jest inicjatywą skie-
rowaną do wszystkich 
gmin, które dbając o inte-
resy społeczności lokalnych 
stwarzają na swoim terenie 
możliwie najlepsze warunki 
dla rozwoju działalności go-
spodarczej i inwestycyjnej. 
Celem konkursu jest rów-
nież popularyzowanie etyki 

Gminy Fair Play nagrodzone
Znamy już wyniki XIII edycji konkursu „Gmina Fair Play”. Niestety żadna z gmin naszego województwa 
nie znalazła się wśród laureatów nagrody głównej, jaką była statuetka Gmina Fair Play 2014.

w działalności samorządów 
oraz postaw godnych naśla-
dowania, sprzyjających po-
dejmowaniu przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 

W tym roku spośród 24 
nominowanych gmin statu-
etkami „Gmina Fair Play” 
nagrodzono: Błonie (woj. 
mazowieckie) , Lesznowolę 
(woj. mazowieckie) , Iławę 

(woj. warmińsko-mazur-
skie) i Mszczonów (woj. 
mazowieckie). W dwuna-
stoletniej historii konkursu 
afiliowanego przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej a orga-
nizowanego przez Instytut 
Badań nad Demokracją wy-
różniono już ponad 450 sa-
morządów. Warto dodać, że 
w kategorii wielofunkcyjna 

gmina wiejska Certyfikat  
„Gmina Fair Play” otrzy-
mała gmina Bełchatów oraz 
gmina Ozorków, zaś w ka-
tegorii gmina turystyczna 
gmina i miasto Warta.

Uroczysta gala finałowa 
odbyła się 17 października 
2014 r. w Warszawie.

„Nowy” egzamin za-
wodowy przeprowadzany 
jest dla osób, które rozpo-
częły naukę nie wcześniej 
niż 1 września 2012 r. lub 
przystępują do egzaminu w 
trybie egzaminu eksterni-
stycznego.

Do egzaminu mogą 
przystąpić:

uczniowie zasadniczych 

Nowy egzamin zawodowy
Zmiany wdrażane w systemie kształcenia zawodowego wprowadziły możliwość od-
dzielnego potwierdzania przez ucznia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. 

szkół zawodowych i techni-
ków, 

uczniowie (słuchacze) 
szkół policealnych, 

absolwenci zasadni-
czych szkół zawodowych, 
techników i szkół policeal-
nych, 

osoby posiadające świa-
dectwa szkolne uzyskane 
za granicą, uznane za rów-

norzędne ze świadectwami 
ukończenia odpowiednich 
polskich szkół ponadgim-
nazjalnych lub szkół ponad-
podstawowych, 

osoby, które ukończyły 
kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy. 

Egzamin zawodowy jest 
także przeprowadzany jako 
egzamin eksternistyczny 

dla osób, które:
ukończyły gim-

nazjum albo ośmio-
letnią szkołę podsta-
wową 

oraz
co najmniej dwa 

lata kształciły się 
lub pracowały w za-
wodzie, w którym 
wyodrębniono daną 
 kwalifikację. 

W 2015 r. zostaną 
przeprowadzone trzy 
sesje w poniższych 
terminach: 8 stycz-

nia-27 lutego, 25 maja-6 
lipca, 17 sierpnia-16 paź-
dziernika.

Uczniowie i słuchacze 
składają deklaracje przy-
stąpienia najpóźniej na 4 
miesiące przed  terminem 
egzaminu.

 Zdający, który 
zdał egzamin potwierdza-
jący kwalifikację w danym 
zawodzie, otrzyma  świa-
dectwo potwierdzające 
kwalifikację w zawodzie, 
wydane przez komisję okrę-
gową.

Natomiast osoba, która 
posiada świadectwa po-
twierdzające wszystkie 
kwalifikacje wyodrębnione 
w danym zawodzie oraz po-
siada odpowiedni poziom 
wykształcenia otrzymuje 
dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. 

MAT na podst. MEN i 
CKE
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 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA

     BUDOWLANE

 CHEMIA BUDOWLANA 
(styropiany, siatki, 

 KRUSZYWA DEKORACYJNE

 RURY PCV

 EKOGROSZEK

 ODWODNIENIA  KANALIZACYJNE

tel.

725-516-005 
695-347-224

Bełchatów 
ul. Piłsudskiego 94

NOWY ASORTYMENT!  PROMOCYJNE CENY!

kleje, zaprawy)

(cegły, bloczki, pustaki)

Pomieszczenia na Ro-
dzinny Dom Dziecka zo-
stały zaadaptowane przy 
Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sulejowie. W 
placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej typu rodzinne-
go zamieszka kolejna ósem-
ka dzieci. 

- Wierzę, że młodym 
mieszkańcom tego domu, 
mającym za sobą trudne 
przeżycia rodzinne, uda się 

Sulejów

Rodzinny Dom Dziecka
Na terenie powiatu piotrkowskiego powstał kolejny rodzinny Rodzinny Dom 
Dziecka.

odnaleźć spokój i zaufać 
tym, których celem jest 
przygotowanie ich do ko-
lejnych etapów rozwoju, a 
w konsekwencji do wpro-
wadzenia ich w dorosłe 
życie – mówi piotrkowski 
starosta Stanisław Cubała.  
Dla dzieci i ich zastępczych 
rodziców przygotowano 
niewątpliwie domowe wa-
runki: w pełni wyposażo-
ne 3 pokoje dwuosobowe 

i 2 trzyosobowe, a także 3 
łazienki oraz kuchnię połą-
czoną z jadalnią i salonem. 
Całkowity koszt dostoso-
wania lokalu, czyli 165 ty-
sięcy złotych, pochodzi z 
budżetu powiatu piotrkow-
skiego. Oficjalne otwarcie 
placówki zaplanowano 28 
października o godzinie 
12.00.

Coraz większą popu-
larnością wśród miejskich 
inwestycji cieszą się tzw. 
siłownie terenowe. Taka 
też siłownia jest również 
dostępna dla mieszkańców 
Piotrkowa Trybunalski-
go. Wszyscy, którzy chcą 
aktywnie spędzić czas i 
zadbać o swoją muskula-
turę mogą wybrać się na 
piotrkowskie kąpielisko 
„Słoneczko”, gdyż 
tam właśnie znajdu-
ją się urządzenia do 
ćwiczeń. Na terenie 
kąpieliska pojawiły 
się m.in. drążek do 
podciągania, ławecz-
ka do wyciskania, 
orbitrek, rowerek 
oraz tablica infor-
mująca o rodzajach 
ćwiczeń możliwych 
do wykonania na si-
łowni. Koszt inwe-
stycji to 35 tys. zł. 
Korzystanie z urzą-
dzeń jest oczywiście 
bezpłatne. Niewąt-
pliwie pomysł był 
dobry. Wątpliwości 
jedynie może budzić 
lokalizacja siłowni. 
Czy piotrkowianie 
będą docierać na 
„Słoneczko” przy 
Jeziorze Bugaj, żeby 
korzystać z urządzeń 
do ćwiczeń? Czas 
pokaże.

Oficjalne otwar-
cie pierwszej siłowni 
plenerowej w Piotr-
kowie odbyło się 
11 października br. 

Piotrków Trybunalski

Siłownia na „Słoneczku”
Od miesiąca Piotrków Trybunalski może poszczycić się pierwszą bezpłatną 
siłownią terenową. 

Tego dnia odbył się bowiem 
bieg Cross Słoneczko, koń-
czący zarazem zawody bie-
gowe organizowane przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Po zakończeniu rywalizacji 
dystansowych na sportową 
arenę wkroczyli sztangiści, 
którzy zmagali się w wyci-
skaniu.

PO WER, choć finan-
sowany z tego samego 
funduszu, nie jest prostą 
kontynuacją PO KL. Jak 
podkreśla Paweł Orłowski, 

wiceminister infrastruktu-
ry i rozwoju, na podstawie 
doświadczeń z perspektyw 

PO WER
PO WER – czyli Program Wiedza Edukacja i Rozwój zastąpi w nowej perspek-
tywie finansowej Program Kapitał Ludzki (PO KL).

2004-2006 oraz 2007-2013 
zdecydowano dalej decen-
tralizować Europejski Fun-
dusz Społeczny w Polsce. 
W konsekwencji w ramach 

nowej perspektywy fi-
nansowanej funkcjonował 
będzie jeden program kra-

jowy - Wiedza Edukacja 
i Rozwój (PO WER) i 16 
regionalnych programów 
operacyjnych (RPO). Łącz-
na kwota przeznaczona na 

Europejski Fundusz Spo-
łeczny w Polsce na lata 
2014-2020 to 13,3 mld euro 
(ok. 56mld zł). 66% z nich 
zaplanowano do dystrybucji 
w RPO, a 34% wdrażanych 
będzie w ramach PO WER. 
PO WER koncentruje się na 
poprawie funkcjonowania 
poszczególnych polityk sek-
torowych oraz na zagadnie-
niach, dla których większą 
efektywność zapewni ich 
realizacja z poziomu krajo-
wego, takich jak: innowa-
cje społeczne, szkolnictwo 
wyższe, wsparcie osób mło-
dych. W programie, oprócz 
środków EFS dostępne 
będą także środki Inicjaty-
wy na rzecz zatrudnienia 
osób młodych. Większość 
środków EFS będzie jednak 
wdrażana na poziomie re-
gionalnym, gdzie finanso-
wane będą przedsięwzięcia 
dedykowane konkretnym 
osobom i grupom. 

 Przypomnijmy, że 
od 10 lat na programy dofi-
nansowane z EFS przezna-
czono prawie 14 mld euro 
(blisko 59 mld zł) i zrealizo-
wano ponad 56 tys. projek-
tów. Z pomocy skorzystało 
ponad 9 mln osób. 

REKLAMA
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Wystawa będzie prezen-
towana od 23 października 
do 4 listopada w Wyższej 
Szkole Sztuki i Projektowa-
nia w Łodzi, ul. Targowa 65. 

 Celem konkursu jest 
dbanie o rozwój i poziom 
fotografii prasowej.  Chcie-
liśmy uhonorować polskich 
fotoreporterów, których 

Wystawa 
10-lecia Grand Press Photo 
Miesięcznik „Press” oraz Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi za-
praszają na wystawę wybranych, finałowych zdjęć Grand Press Photo pod-
sumowujących 10-lecie istnienia Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Pra-
sowej w Polsce. 

zdjęcia wiele mówią o na-
szym życiu

i świecie, czasem więcej 
niż teksty. Co roku zwy-
cięzcy World Press Photo 
wraz z polskimi fotografa-
mi oraz fotoedytorami oce-
niali przysyłane na konkurs 
zdjęcia. Spośród tysięcy fo-
tografii wyłaniali te najlep-

sze by nagrodzić 
wirtuozów foto-
grafii prasowej.

W ciągu 
dziesięciu lat w 
konkursie Grand 
Press Photo na-
grody otrzymało 
116 fotoreporte-
rów, a 701 foto-
grafii zostało wy-
różnionych.

Nie spo-
sób pokazać je 
wszystkie na 
jednej wystawie, 
dlatego prezen-
tujemy wybór 42 
zdjęć stanowią-
cych namiastkę 

wyjątkowego zbioru budu-
jącego historię polskiej fo-
tografii prasowej. Historię, 
którą dziesięć lat temu roz-
począł ogólnopolski kon-
kurs miesięcznika „Press”. 
Wśród zdjęć pokazujemy 
wybrane zdjęcia nagrodzo-
ne i wyróżnione w konkur-
sie, Zdjęcia Roku a także 
fotografie, które otrzymały 
nagrodę Mecenasa konkur-
su – firmy Nikon.

Sponsor główny Grand 
Press Photo 2014 to PZU. 
Mecenasem jest Nikon Pol-
ska. 

Sponsorem konkursu i 
wystaw jest Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownic-
two SA. 

Partnerem: Drukarnia 
Andrus. 

Partner miejski wysta-
wy: Wyższa Szkoła Sztuki 
i Projektowania, Wydział 
Filmu i Fotografii

Jak ustalili funkcjona-
riusze, 23-letni sprawca był 
pośrednikiem podczas od-
bierania a następnie prze-
kazywania innym oszustom 
pieniędzy od pokrzywdzo-
nych. Policjanci udowodnili 
mu związek z czterema tego 
typu czynami, do których 
doszło na terenie wojewódz-
twa łódzkiego. Za każdym 
razem mieszkaniec Łodzi 
odbierał pieniądze od po-
krzywdzonych osób, któ-
re pod legendą udziału w 
zdarzeniu drogowym kogoś 
bliskiego, chciały pomóc 
i przekazywały znaczne 
sumy pieniędzy. 

Mężczyzna działając w 
ten sposób, w okresie od lip-
ca do października przyjął 

Łowicz 

Agresywny wandal
Policjanci zatrzymali 3 osoby, które dotkliwie pobiły 50-latka. Jeden z zatrzy-
manych odpowie także za akt wandalizmu.

16 października 2014 
roku dyżurny łowickiej 
komendy policji otrzymał 
zgłoszenie od 50-letnie-
go mężczyzny dotyczące 
dewastacji 2 samochodów 
zaparkowanych na osiedlu 
Konopackiego w Łowiczu. 
Zgłaszający obserwował 
wandala. Po chwili sprawca 

zorientował się, że jest ob-
serwowany przez 50-latka i 
go zaatakował. Gdy napad-
nięty próbował uciec, zo-
stał pobity przez 2 kolejne 
osoby, które towarzyszyły 
wandalowi. Z pomocą nad-
jechali stróże prawa, którzy 
zatrzymali sprawców po-
bicia na gorącym uczynku. 

Piotrków Trybunalski

Wyłudzili 66 tys. zł 
metodą „na wnuczka”
Piotrkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który brał udział w wyłudzaniu 
pieniędzy metodą „na wnuczka”.

kwotę 66.000 złotych. Spra-
wa jest rozwojowa. 17 paź-
dziernika 2014 roku wobec 
mężczyzny sąd zastosował 
3-miesięczny tymczasowy 
areszt. Za oszustwo grozi 
mu kara do 8 lat pozbawie-
nia wolności.

UWAGA! W podobnych 
przypadkach jak ten opisany 
powyżej, nie reagujmy po-
chopnie na hasło: syn, wnu-

czek, siostrzenica potrzebują 
pomocy. Pamiętajmy, że gdy 
nie mamy z osobami kon-
taktu bezpośredniego po-
winniśmy stosować wobec 
nich zasadę ograniczonego 
zaufania. Sprawdźmy in-
formacje w rodzinie, a gdy 

mamy podejrzenia, co do 
przestępczego działania oso-
by, powinniśmy o zdarzeniu 
powiadomić Policję.

Napastnikami okazali się 
dwaj mężczyźni w wieku 
20 i 23 lat oraz 30-letnia 
kobieta. W chwili zdarze-
nia cała trójka znajdowała 
się pod wpływem alkoholu. 
Po wytrzeźwieniu wszyscy 
usłyszeli zarzut pobicia, a 
jeden z mężczyzn zarzut 
uszkodzenia mienia. 
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     Moje   Finanse

Projekt przygotowany 
przez Ministerstwo Finan-
sów został po raz pierwszy 
opracowywany przy za-
stosowaniu Stabilizującej 
Reguły Wydatkowej. Zo-
stała ona wprowadzona w 
odpowiedzi na konieczność 

Budżet na 2015 r. 
- racjonalny i oszczędny
Projekt budżetu na 2015 rok został przedstawiony Sejmowi. Projekt zakłada m.in. wzrost PKB na pozio-
mie 3,4 proc. i 1,2 proc. inflację.

zakończenia procedury 
nadmiernego deficytu oraz 
celem stabilizacji polskich 
finansów publicznych w 
długim okresie.

Według szacunków Mi-
nisterstwa Finansów, jak 
również niezależnych ana-

lityków gospodarczych, 
wzrost PKB w Polsce w 
2014 r. wyniesie 3,3%, czyli 
dwa razy więcej niż w ubie-
głym roku (i cztery razy 
więcej niż przeciętnie w 
UE). W 2015 r. realne tem-
po wzrostu PKB utrzyma 

się na podobnym 
poziomie i wynie-
sie 3,4%, pozosta-
jąc na jednym z 
najwyższych po-
ziomów w UE. 

P o d s t a w o -
wym czynnikiem 
odpowiedzialnym 
za przyspieszenie 
tempa wzrostu 
PKB w roku bie-
żącym jest wzrost 
popytu krajowe-
go. Jednocześnie 
wraz z poprawą 
koniunktury go-
spodarczej spo-
dziewany jest 
sys t e m at ycz ny 
spadek stopy bez-
robocia rejestro-
wanego. 

Dochody bu-
dżetu państwa 
zaplanowano w 

2015 r. na niespełna 297,3 
mld zł, a wydatki na 343,3 
mld zł. Maksymalny deficyt 
nie powinien przekroczyć 
46,1 mld zł.

JP na podst MF

Eksport towarów z Pol-
ski osiągnął poziom 105,8 
mld euro. W tym czasie 
import do Polski wyniósł 
blisko 106,8 mld euro. W 
rezultacie, notowany przed 
rokiem deficyt na poziomie 
prawie 1,2 mld euro został 
zredukowany do ok. 1 mld 
euro. 

W miesiącach styczeń-
-sierpień br. zdecydowanie 
lepsze wyniki osiągnięto w 
wymianie z rynkami roz-
winiętymi gospodarczo. 
Eksport do UE wzrósł w 
zbliżonym tempie jak do ca-
łej grupy rynków rozwinię-
tych. Wśród ważniejszych 
rynków UE najszybciej 
zwiększył się wywóz do 
Łotwy, Hiszpanii, Finlan-
dii, Belgii, Szwecji, Węgier 
oraz Niemiec. Szybciej niż 
przeciętnie zwiększyła się 
sprzedaż na pozaunijne 
rynki rozwinięte. Wśród 
tej grupy państw szczegól-
nie przyspieszył wywóz do 
Kanady oraz RPA. Nieko-
rzystnie w okresie styczeń-

Handel
 zagraniczny
Według wstępnych danych GUS, po 8 miesiącach 
2014 r. eksport towarów z Polski w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego zwięk-
szył się o 4,4 proc. zaś import wzrósł o 4,2 proc.

-sierpień br. kształtowała 
się wymiana handlowa z 
rynkami rozwijającymi się i 
słabiej rozwiniętymi, gdzie 
eksport spadł o 5,6 proc. a 
import zwiększył się o 7,8 
proc. 

W przekroju towaro-
wym relatywnie szybko 
zwiększył się eksport wy-
robów przemysłu lekkiego, 
artykułów rolno-spożyw-
czych oraz dominujących 
w polskiej wymianie z za-
granicą wyrobów elektro-
maszynowych. Z drugiej 
strony spadki eksportu od-
notowano w wywozie wy-
robów mineralnych.

GW na podst. MG



       Finanse
Odwrócony 
kredyt hipoteczny
Senat przyjął ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ma ona zabezpieczyć interesy kredytobior-
ców, szczególnie tych po 65. roku życia. Teraz poprawki przyjęte przez senatorów muszą zostać zaak-
ceptowane przez Sejm.

Natomiast jeśli nie wyrażą 
takiej woli będą zobowiąza-
ni do przeniesienia własno-
ści nieruchomości na bank. 
W takiej sytuacji bank bę-
dzie musiał zwrócić im róż-
nicę, o jaką wartość nieru-
chomości przewyższa jego 
należność z tytułu umowy 
odwróconego kredytu hi-
potecznego, jeśli taka nad-
wyżka powstanie.

Nowe rozwiązania przy-
jęte przez Senat oznaczają, 
że osoba zaciągająca od-
wrócony kredyt hipoteczny 
pozostaje właścicielem nie-
ruchomości i może miesz-
kać w niej do śmierci. Od-
wrócony kredyt hipoteczny 
jest specyficznym rodzajem 
kredytu, zabezpieczonym 
hipoteką na nieruchomo-
ści, do którego oferowania 
uprawnione będą wyłącznie 
banki, a zatem instytucje 
podlegające publicznemu 
nadzorowi sprawowanemu 
przez Komisję Nadzoru Fi-
nansowego.  Specyfika tego 
kredytu polega na tym, że 
bank zobowiązuje się do 
wypłacania kredytobiorcy 
określonej kwoty środków 
pieniężnych w ratach lub 
jednorazowo, natomiast 
kredytobiorca nie dokonuje 
spłaty kredytu. Spłata kre-
dytu następuje po śmierci 
kredytobiorcy. Ważne jest, 
że spadkobiercy nie tracą 
prawa do nieruchomości, 
gdyż mają możliwość do-
konania spłaty zadłużenia. 

Głównym czynnikiem, 
który miał wpływ na zmia-
nę cen we wrześniu 2014 r., 
był wzrost cen ubrań i obu-
wia – o 1,1 proc. – oraz spa-
dek cen w transporcie – o 1 
proc.

W kierunku wyższej 
inflacji oddziaływał także 
wzrost cen żywności, choć 
wyniósł jedynie 0,1 proc. 
Obok cen transportu spa-

Inflacja 
we wrześniu 2014 r.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług kon-
sumpcyjnych we wrześniu 2014 r. pozostały na po-
ziomie notowanym w sierpniu 2014 r. W porówna-
niu z wrześniem 2013 r. były zaś niższe o 0,3 proc. 

dły także ceny w rekreacji 
i kulturze oraz ceny innych 
towarów i usług. 

Eksperci MG oczekują, 
że w październiku 2014 r. 
ceny powinny nieznacznie 
wzrosnąć. Roczny wskaź-
nik inflacji w październiku 
powinien pozostać na po-
ziomie -0,3 proc.

Źródło: MG.
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Dynamicznie rozwija-
jące się technologie infor-
macyjno-komunikacyjne 
ICT stanowią kolejne wy-
magania stawiane przed 
systemem kształcenia. 
Odpowiednio przygoto-
wani nauczyciele stanowią 
niezbędny warunek po-
wodzenia wszelkich ini-
cjatyw adresowanych do 
szkół, w tym projektów 
skupiających się na rozwoju 
technologii ICT w kształ-
ceniu. Szybkie  zmiany w 
technologii i ich wpływ na 
inne dziedziny zmieniają 
podejście do edukacji. Raz 
zdobyte wykształcenie staje 
się niewystarczające i musi 
zostać zastąpione przez 
proces ciągłego dostosowy-
wania wiedzy, umiejętności 
i kompetencji do rozwoju 
technologii. Na podstawie 
badań stwierdzono, że nie-
wystarczające kompetencje 
są bardzo poważną barierą 
w zakresie korzystania z 
multimedialnych narzędzi 
edukacyjnych. Na terenie 
woj. łódzkiego ponad poło-
wa szkół to szkoły zlokali-
zowane na terenach wiej-
skich, a nauczyciele w tych 
szkołach mają utrudniony 
dostęp do szkoleń podno-
szących kwalifikacje i kom-
petencje zawodowe. Kon-
sekwencją tego jest niższy 
poziom nauczania w szko-
łach wiejskich, rzutuje to na 
jakość oferty edukacyjnej i 
odbijaja się niekorzystnie na 
wiedzy uczniów, a w szcze-
gólności na początkowym 
etapie nauczania. Biorąc 
pod uwagę powyższe dane 
firma O. K. Centrum Języ-
ków Obcych Sp. z o.o. chce 
objąć wsparciem nauczy-
cieli Szkół Podstawowych 
z terenów wiejskich woj. 
łódzkiego i wychodzi z pro-
pozycją przeprowadzenia 
szkoleń w ramach projektu 
„Multimedialna Szkoła”. 

Niniejszy projekt obej-
muje poniższe szkolenia do 
wyboru:

1. Szkolenie „E-NA-
UCZANIE”- szkolenie 
skierowane dla nauczycieli 
klas IV- VI S.P.

Szkolenia 
dla nauczycieli podstawówek
Niewystarczające kompetencje stanowią poważną barierę w zakresie korzy-
stania z multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Aby to zmienić, firma O. K. 
Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia podno-
szące kwalifikacje komputerowe nauczycieli szkół podstawowych z terenów 
wiejskich woj. łódzkiego.

2. Szkolenie „KOM-
PUTER W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ”- 
szkolenie skierowane dla 
nauczycieli klas I- III S.P

3. Szkolenie „KOM-
PUTER W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ”- 
szkolenie skierowane dla 
nauczycieli klas I- III S.P

Wszystkie ww. szkole-
nia przygotowują do uzy-
skania certyfikatu ECCC 
– Uuropejski Certyfikat 

Kompetencji Informatycz-
nych. Ważnym jest też fakt, 
iż szkolenia są  całkowicie 
BEZPŁATNE. Koszty  pro-
jektu współfinansowane są 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego.

Pytania można kiero-
wać na adres: multiszkola@
okcjo.com.pl, lub pod nr tel. 
519076877.

Gospodarstwa agro-
turystyczne rywalizowa-
ły w dwóch kategoriach: 
tradycyjne gospodarstwo 
agroturystyczne (głów-
nym zajęciem właścicieli 
jest działalność rolnicza, 
a agroturystyka jest jedy-
nie dodatkowym źródłem 
dochodu) oraz wyspecja-
lizowane gospodarstwo 
agroturystyczne (agrotu-
rystyka jest jedynym lub 
dominującym źródłem do-
chodu). W pierwszej kate-
gorii I miejsce i nagroda 
finansowa w wysokości 
5000 zł trafiła do Janiny 
i Lechosława Adamczyk 
(PRZYSTAŃ, Zalesie 15 

Zwycięzcy „Złotej Gruszy”
 i „Przyjaznej Wsi”
„Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota 
Grusza” oraz wojewódzki  etap konkursu „Przyjazna wieś” zorganizowane 
zostały po raz szósty. 

A, 95-060 Brzeziny). W 
drugiej kategorii zwycię-
żyła Napoleońska Zagro-
da (Napoleonów 6/7, 97-
360 Kamieńsk), a nagroda 
finansowa w wysokości 
5000 zł trafiła do pani 
Anety Ostrowskej.

 Natomiast o tytuł 
„Przyjaznej Wsi” walczy-
ły gminy i organizacje 
pozarządowe, które zre-
alizowali projekty (współ-
finansowane z funduszy 
Unii Europejskiej) wspie-
rające rozbudowę infra-
struktury technicznej i 
społecznej na obszarach 
wiejskich województwa 
łódzkiego. Najbardziej 

przyjaznym projektem 
zrealizowanym przy po-
mocy środków unijnych 
w kategorii infrastruktu-
ra społeczna, okazała się 
budowa Gminno Parko-
wego Centrum Kultury 
i Ekologii w Plichtowie. 
Zaś w kategorii infra-
struktura techniczna I 
miejsce zajęła Gmina 
Lutomiersk za zagospo-
darowanie przestrzeni pu-
blicznej na terenie gminy 
 O r g a n i z a t o -
rem obu konkursów był 
Sekretariat Regional-
ny KSOW w Urzędzie 
Marszałkowskim Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

REKLAMA

Już w najbliższą sobotę (25 października) od godz. 
9:00 do 13:00 na parkingu przy Starostwie Powia-
towym w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 
odbędzie się jubileuszowa edycja akcji „Drzewko 
za makulaturę”.

Bełchatów
Drzewko za makulaturę

W trakcie tej akcji mieszkań-
cy powiatu bełchatowskiego 
będą mogli oddać makula-
turę, w zamian otrzymując 
sadzonki drzew i krzewów: 
thuji szmaragd, borówki 
amerykańskiej, sadzonek 
Goji, azalii japońskiej, sa-
dzonek: sosny, dębu, świer-
ku, modrzewia, brzozy, ja-
rzębu, bzu. 

W tym roku nie będzie 
zbiórki elektrośmieci, ze 

względu na odbywającą się 
zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych w gminach po-
wiatu bełchatowskiego.

Zasady zbiórki pozostają 
niezmienione: do 5 kg maku-
latury otrzymamy 1 drzew-
ko, powyżej 5 kg otrzymamy 
4 sadzonki – dwie z Nadle-
śnictwa, 2 z Starostwa. Po-
nadto 2 tysiące pierwszych 
osób otrzyma torby wielo-
krotnego użytku.
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Jest Pan mieszkańcem 
Paradyża. W związku z 

tym ma Pan okazję obser-
wować, jak zmieniają się 
Pana rodzinne strony. Czy 
władze gminy oraz powia-
tu korzystają z Pana wie-
dzy i doświadczenia?

Tak, mieszkam w Pa-
radyżu, dlatego naturalne 
jest, że najbliższe mojemu 
sercu są sprawy wschodniej 
części regionu. Ale każdy, 
kto mnie zna, z kim miałem 
przyjemność współpraco-
wać na rzecz spraw publicz-
nych, wie, że zawsze jestem 
blisko każdego człowieka. 
Tego, który zmaga się z tru-
dami życia codziennego, 
który potrzebuje pomocy. 
To dzięki temu zyskałem 
wystarczające poparcie w 
wyborach samorządowych, 
żeby reprezentować miesz-
kańców województwa w 
Sejmiku.

Staram się współpra-
cować z władzami Parady-
ża i ta współpraca układa 
nam się bardzo dobrze. Ale 
trzeba pamiętać o tym, że 
każdy samorządowiec po-
dejmuje niezawisłe decyzje. 
Jest jednak wiele  zadań 
realizowanych wspólnie. 
Po zmianach, jakie obser-
wuję w mojej rodzinnej 
miejscowości oraz innych 
gminach, można śmiało po-
wiedzieć, że ta współpraca 

Trzy pytania do …

Artura Bagieńskiego, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
jest niewątpliwie owocna. 
Pamiętam wieś sprzed 30 

lat, a teraz jest to przeskok 
cywilizacyjny. Możemy za-
obserwować bardzo duże 
zmiany na lepsze:  kanaliza-
cja, wodociągi, drogi, chod-
niki, świetlice, place zabaw. 
Są gminy, które naprawdę 
bardzo dobrze sobie radzą. 
Jednak musimy wziąć pod 
uwagę fakt, że ze względu 
na zróżnicowany budżet, 
niektóre gminy nie mogą 
sobie pozwolić na pewne 
kosztowne inwestycje, do 
których realizacji potrzeb-
ny jest wkład własny. Część 
samorządów chcąc realizo-
wać zadania musiało pod-
jąć decyzję o zadłużeniu 
gminy. I moim zdaniem jest 
to w niektórych sytuacjach 
zasadne, zwłaszcza, że jest 
to okazja dla gminy do po-
zyskania środków unijnych. 
Nowa perspektywa finan-
sowa jest dla nas kluczowa, 
ponieważ włodarze gmin 
mogą aplikować o napraw-
dę duże pieniądze.

W Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 
2020 jest zapis o zrówno-
ważonym rozwoju. Czy 
rzeczywiście miasta na-
szego województwa rozwi-
jają się równomiernie, czy 
któreś z nich znacząco się 
wyróżnia?

Rozwój danego miasta 
w regionie w dużej mierze 

zależy od jego gospoda-
rza, czyli prezydenta bądź 
burmistrza oraz oczywi-
ście radnych. Większość 
pomysłów, determinacja, 
składanie wniosków, szu-
kanie różnych możliwości 
pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, zależy właśnie 
od włodarzy i ich inicja-
tywy. W latach 2007-2013 
były różne możliwości po-
zyskiwania środków unij-
nych z wielu programów, 
które skierowane były rów-
nież do miast, między in-
nymi Regionalny Program 
Operacyjny czy Kapitał 
Ludzki. Ok. 6 mld zł trafiło 
do woj. łódzkiego w postaci 
zrealizowania przeróżnych 
inwestycji. W skali woje-
wództwa, na wyróżnie-
nie zasługuje kilka miast. 
Mam tu na myśli chociażby 
Opoczno, w którym po-
wstała obwodnica. W tym 
roku zostanie oddany tak-
że dworzec na Centralnej 
Magistrali Kolejowej, który 
będzie obsługiwał nie tylko 
mieszkańców powiatu opo-
czyńskiego, ale również po-
wiatów sąsiednich. Budowa 
peronu przy torach Central-
nej Magistrali Kolejowej 
umożliwi mieszkańcom 
regionu szybką i wygod-
ną podróż pociągiem m.in. 

do Warszawy, Krakowa i 
Katowic. Stacja Opoczno 

Południe, która powstanie 
dzięki naszym wspólnym 
staraniom, powinna ob-
sługiwać pasażerów już w 
grudniu tego roku. Jeżeli 
chodzi o powiat tomaszow-
ski, to są tam realizowane 
projekty dróg ekspreso-
wych. W planie jest budo-
wa S74, o której powstanie 
bardzo zabiegamy. Droga 
stanowić ma też element 
obwodnicy miasta, przy-
czyniający się do wyprowa-
dzenia ciężkiego transportu 
kołowego z Tomaszowa. W 
nowej perspektywie, jako 
samorząd województwa bę-
dziemy planowali pozyskać 
środki unijne na ten cel. 
Na wyróżnienie zasługuje 
Rawa Mazowiecka, która w 
ostatnich latach dynamicz-
nie zmienia swoje oblicze. 
Wspomnę tu o otworzonej 
niedawno biogazowni, czy 
zakładzie komunalnym o 
najnowszej technologii a 
także o rozbudowie sieci 
wodociągowej. Miasta pięk-
nieją dzięki wsparciu środ-
ków unijnych, czego bardzo 
dobrym przykładem jest 
rewitalizacja parku miej-
skiego w Skierniewicach. 
W tym mieście postawio-
no na inwestycje drogowe 
oraz poprawę chodników. 
Nie zapomniano jednak o 

Sylwetka
Artur Bagieński urodził się 10.01.1971 r. w 

Opocznie. Mieszka w Paradyżu. Absol-
went Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Częstochowie (mgr historii). W 2005 r. ukończył stu-
dia podyplomowe na kierunku Ochrona Środowiska 
na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. Uczył się również 
w Studium Prawa Unii Europejskiej w Warszawie na 
kierunku gospodarka. Ukończył kurs rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem w 
2002 r. Karierę zawodową rozpoczął od pracy pedago-
gicznej - jako nauczyciel historii w szkole podstawo-
wej w Aleksandrowie. Następnie pracował w Łódzkiej 
Kasie Chorych na stanowisku specjalisty oraz jako 
główny specjalista działu kontroli zewnętrznej w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Od 2002 r. 
z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego zasiada w 
sejmiku łódzkim. W 2007 r. został powołany na stano-
wisko wicemarszałka województwa łódzkiego. Stano-
wisko to sprawuje drugą kadencję.

Prywatnie, pasjonat wszelkich sportów - przede 
wszystkim piłki nożnej, siatkowej i sportów zimowych. 
Kiedyś uprawiał kolarstwo i grał w tenis stołowy. Ceni 
sobie spokój w zaciszu domowym. 

przyszłych pokoleniach, 
termomodernizując bądź 
budując nowe obiekty 
przedszkolne. O rewitali-
zację miasta zadbał także 
Tomaszów Mazowiecki, 
odbudowując ulice, domy, 
czy budynek kinoteatru. 
Renowacje kamienic czynią 
to miasto atrakcyjniejszym. 
I choć ciągle jeszcze dużo 
do zrobienia, to mam silne 
przekonanie, że idziemy w 
dobrym kierunku, a minio-
ne siedem lat korzystania z 
funduszy europejskich, jest 
naszym wspólnym dobrem.

W jakim kierunku 
Pana zdaniem powinno 
rozwijać się nasze woje-
wództwo?

Każde województwo 
ma swoją specyfikę, a 
więc i różne interesy. Jako 
wicemarszałek, próbuję 
wpłynąć m.in. na decyzje 
wspierania tych miejsc w 
województwie, które takiej 
pomocy potrzebują. Mam 
na myśli narzędzia, które 
daje Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, skiero-
wany do gmin wiejskich i 
miejsko wiejskich. W mija-
jącym okresie programowa-
nia, tj. w  latach 2007-2013 
mieliśmy do dyspozycji 700 
mln zł, które skierowaliśmy 
głównie na kanalizacje, 
wodociągi, oczyszczalnie 
ścieków, stacje uzdatniania 
wody, place zabaw, boiska, 

świetlice środowiskowe, 
remonty zabytkowych ko-
ściołów. Wsparcie to było 
skierowane do środowisk 
wiejskich, a więc w te ob-
szary, za które odpowiadam 
w zarządzie wojewódz-
twa łódzkiego. W nowym 
okresie finansowania, dalej 
będziemy kłaść nacisk na 
kanalizację i wodociągi, 
bowiem jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Chciałbym, 
żeby gminy naszego regio-
nu były skanalizowane i 
zwodociągowane w pełni. 
W ostatnim naborze ogła-
szanym przez Urząd Mar-
szałkowski, na te właśnie 
działania wpłynęło trzy-
krotnie więcej wniosków 
niż było możliwości udzie-
lenia finansowego wspar-
cia. Potrzeby są jak widać 
ogromne. Chcielibyśmy 
również ograniczyć obser-
wowany wyjazd młodzieży 
wiejskiej za granicę, czy 
do większych aglomera-
cji, w poszukiwaniu pracy. 
PROW ma w swoich działa-
niach możliwość wspierania 
pozarolniczej działalności 
na terenach wiejskich. Za-
trzymanie ludzie młodych 
na wsi, to jednak praca ze-
społowa i musimy wszyscy 
dokładać starań, by ten pro-
blem rozwiązać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Justyna Pająk



PAINTBALL

www.paintballossa.pl

StART
100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX

20PLN
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Dodatkowe 100 kulek = 20 zł
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Warto zobaczyć

Księgarnia               poleca:

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

Warto przeczytać

Rawa Mazowiecka
Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

1. Polscy terroryści    Wojciech Lada
2. Szum     Magdalena Tuli
3. Szpiedzy PRL-u       Władysław Buhak
4. Tankiści     Kacper Śledziński
5. Władca liczb       Marek Krajewski
6. Dziennik 1944-49    Józef Tischner
7. Masa. O pieniądzach polskiej mafii  Artur Górski
8. Życie jest piosenką    Jacek Cygan
9. Holyfood     Szymon Hołownia
10. Duch      Danielle Steel

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

W

WW

Warto posłuchać

Dzikie karty
Alternatywna historia 

świata, w której obcy wirus 
uderzył w Ziemię w następ-
stwie II wojny światowej, 
obdarzając garść ocalałych 
nadzwyczajnymi moca-
mi. Niektóre z istot zostały 
nazwane Asami z powo-
du nadludzkich zdolności 
umysłowych i fizycznych, 
inne z powodu przybierają-
cych różne formy deforma-
cji ciał i umysłu Jokerami, 
nieliczni zwrócili się prze-
ciw ludzkości i opowie-
dzieli po stronie zła. Dzikie 
karty to historia ich wszyst-
kich.

Pierwszy tom kultowego cyklu, w nowej edycji rozszerzony o kilka znakomi-
tych opowiadań.

„Pyszne ... 
Interakcje po-
między posta-
ciami i nagłe 
zwroty akcji 
mają złożoność 
i klasę typową 
dla projektów 
sygnowanych 
przez George’a 
R.R. Martina”.

A u s t i n 
Grossman, au-
tor Inside Stra-
ight

Na miejscu dowia-
duje się, że jedynym 
podejrzanym w spra-
wie zabójstwa kobiety 
jest jej mąż — miej-
scowy sędzia (Robert 
Duvall). Hank musi po-
radzić sobie z wielolet-
nią rozłąką z rodziną i 
dystansem emocjonal-
nym, a także stoi przed 
trudnym zadaniem 
dotarcia do prawdy i 
poznania prawdziwego 
przebiegu wydarzeń.

Sędzia
Film opowiada historię adwokata Hanka Palmera (Robert Downey Jr.) powra-
cającego w rodzinne strony na pogrzeb matki.

Zaśpiewane - nie wydane
Znalazły się tutaj dwie 

premiery – utwór „Wyspa”, 
który nie wszedł na płytę 
„Serce” oraz „Coś Twoje-
go” Seweryna Krajewskie-
go. Absolutnym rarytasem 
jest „Szara kolęda” Krzysz-
tofa Komedy. Album pro-
muje teledysk do piosen-
ki „Nikt nie błądzi sam”. 
„Zaśpiewane Niewydane” 
to album z przepiękną, od-
nalezioną muzyką, która 
wprawia w relaksacyjny, 
błogi nastrój. Drugi krążek 
to Musicale w angielskiej 
wersji językowej. Wszystko 
wspaniale brzmiące dzięki 
remasteringowi reż. Jacka 
Gawłowskiego.

Dwupłytowy album Zdzisławy Sośnickiej zawiera dotychczas niewydane pio-
senki w wersjach studyjnych!

Tough Love PL
Druga płyta autorki hitu 

„Wildest Moments”! Po 
dwóch latach od wydania 
doskonale przyjętego de-
biutu „Devotion” (m.in. pla-
tyna w Polsce!) Jessie Ware 
powraca z drugim albumem 
- „Tough Love”. Płyta będą-
ca fuzją elektroniki, popu i 
klasycznego R&B, powsta-

ła w dużej mierze w Nowym 
Jorku pod okiem duetu pro-
ducenckiego BenZell, któ-
ry tworzą Two Inch Punch 
oraz znany ze współpracy z 
Katy Perry, Benny Blanco. 
Przy komponowaniu piose-
nek tym razem wspomogli 
artystkę nie tylko znany z 
„Devotion” Dave Okumu, 

ale także m.in. Ed Sheeran 
i Miguel. Album zwiastują 
utwory „Tough Love” oraz 
napisany razem z Edem 
Sheeranem „Say You Love 
Me”. Wersja deluxe płyty 
została wzbogacona o 4 do-
datkowe utwory.

W

W
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Gotuj z nami

Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
2 marchewki
1 pietruszka
1 seler
2 papryki
1 jabłko
1 cukinia
1 bakłażan
mały jogurt
olej do smażenia
przyprawy

Sposób przygotowania:
Marchewki, 

pietruszkę i se-
ler ugotować. 
Po wystygnię-
ciu obrać ze 
skórki. Jabłko 
zetrzeć na tar-
ce. Paprykę, 
cukinię i ba-
kłażana po po-
krojeniu w paski, podsmażyć na oleju. Wszystkie 
przygotowane warzywa wymieszać, doprawić do 
smaku i polać jogurtem.

REKLAMA

Sałatka 
wielowarzywna

Kupię pole około 3 
ha w gminie Grabica 
lub Moszczenica tel: 
601987282

Używane laptopy-sklep 
tel. 607199279

Auto-skup całe uszkodzo-
ne bez opłat skorodowane 
505-927-959

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

Betonowe wylewki agre-
gatem tel. 608 577 428

OGŁOSZENIA

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

Malowanie elewacji, 
malowanie dachów. 
Cena od 8 zł za m2.

Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458 

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

Optima Sp. z o.o.- finan-
se dla domu- zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  
w Zelowie i okolicach.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-
nież dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-
800-200.

Firma sprzątająca za-
trudni osoby z II grupą 
inwalidzką do sprzą-
tania basenu w Rawie 
Mazowieckiej. Zapew-
niamy: zwrot kosztów 

dojazdu, umowę o pra-
cę, stabilne zatrudnie-
nie. Tel.: 22/3292506 i 
22/3292505

Zagubiono legitymacje stu-
dencką nr 4194 wydaną 
przez WSCIL.

APT Work Service 
S.A. (2010) poszukuje 

pracowników na stano-
wisko Sortowacz listów. 
Umowa Zlecenie. Praca 

w porze nocnej 22-6. 
Miejsce pracy Wola 

Bykowska. Zapewnia-
my Transport. Kontakt 

508040095.

W
W

Trudno sobie wy-
obrazić naszą trady-
cyjną kuchnię bez wa-
rzyw, a między innymi 
bez kiszonej kapusty i 
ogórków, czerwonego 
barszczyku czy aro-
matycznego rosołu.

Statystyki na pod-
stawie przeprowadzo-
nych badań podają, 
że człowiek aby za-
pewnić sobie zdro-
wie   powinien  mini-
mum dziennie zjadać 
ok. 0,5 kg warzyw. 
Ogólnie uważa się, że 
wszystkie warzywa 
odgrywają istotną rolę 
w żywieniu człowieka. Są 
one przede wszystkim poza 
walorami smakowymi, 
ważnym źródłem witamin, 
takich jak: P, C, B, B2, K, 
E i prowitaminy A, pektyn, 
kwasów organicznych, cu-
krów łatwo przyswajalnych, 
substancji aromatycznych 
oraz błonnika pokarmowe-
go, który reguluje pracę je-
lit, obniża poziom choleste-
rolu, oczyszcza organizm, a 
także przeciwdziałają oty-
łości. Warzywa zawierają 
także cenne dla naszego or-
ganizmu składniki mineral-
ne, takie jak: wapń, fosfor, 
żelazo, magnez oraz potas, 
i dzięki nim mają działa-
nie alkalizujące. Pomagają 
w utrzymaniu równowagi 
kwasowo-zasadowej orga-

Warzywa dobre dla zdrowia
Warzywa są nie tylko zdrowe, ale smaczne oraz sycące, dlatego też powinny stanowić nieodzowny ele-
ment naszego codziennego pożywienia.

nizmu. Ponadto obniżają 
ciśnienie krwi, zapobiegają 
infekcjom, chorobom serca 
i układu krążenia oraz nie-
którym nowotworom. Mają 
też właściwości bakterio- i 
grzybobójcze.

Dieta bogata i różnorod-
na zarówno w warzywa jak 
i owoce, może pomóc nam 
w ograniczeniu ryzyka za-
chorowań na wiele chorób, 
a także skutecznie spowol-
nić naturalny proces sta-
rzenia organizmu. Wartość 
warzyw jako źródła energii 
jest bardzo mała, w związ-
ku z czym, szczególnie ko-
rzystne jest  ich spożywanie 
przez osoby otyłe. Istnieją 
różne podziały warzyw, w 
zależności co jest brane pod 
uwagę. I tak kierując się za-
wartością węglowodanów 

i ich wartości kalorycznej, 
warzywa dzielimy na trzy 
główne grupy:

- pierwszą grupę repre-
zentują warzywa o niskiej 
wartości energetycznej. Do 
nich zaliczamy między in-
nymi: cebulę, brokuły, ka-
baczka, kalafiora, kalarepę, 
kapustę kiszoną, ogórki,po-
midora, rabarbar, rzodkiew-
kę, sałatę, szparagi i szpi-
nak;

- druga grupa to warzy-
wa z większą zawartością 
węglowodanów, o średniej 
wartości kalorycznej. W jej 
skład wchodzą:marchew, 
pietruszka, pory, seler, bób, 
brukiew, brukselka, buraki, 
dynia, fasolka (strączki), 
groszek zielony oraz kapu-
sta czerwona i włoska;

- natomiast trzecia gru-

pa to warzywa 
najbardziej kalo-
ryczne, do których 
należą ziarna soi, 
suszony groch, fa-
sola, soczewica 
oraz konserwowa-
ny groszek zielo-
ny i kukurydza.                                 
Oceniając wartość 
odżywczą po-
szczególnych grup 
warzyw, należy 
poza zawartością 
w nich składników 
odżywczych brać 
pod uwagę ich ilo-
ściowe spożycie w 
codziennej diecie. 

I tak np. ziemniaki zawiera-
jące mniej witaminy C niż 
natka pietruszki, sałata czy 
szpinak, są jednak dobrym 
źródłem witaminy C, z 
uwagi na duże ich spożycie.                                                                      
Warzywa należy jeść przez 
cały rok. Oczywiście, naj-
smaczniejsze i najzdrow-
sze są warzywa prosto z 
działki, ale w naszym kli-
macie możemy jeść je tyl-
ko sezonowo. Natomiast 
te, które są dostępne zimą 
czy wiosną, nie mają już 
takiego smaku i tylu cen-
nych witamin, ponieważ w 
czasie ich przechowywania 
zachodzące procesy obni-
żają nie tylko ich jakość, 
ale i wartość odżywczą. 

KK
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96-200 Rawa Mazowiecka
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tel. 691 704 523

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

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

REKLAMA

Świeża C-klasa
Zaprezentowana nie-

dawno klasa S wyznaczała 
drogę, którą w ciągu naj-
bliższych lat będą podą-
żać samochody Mercedes-
-Benz. Producent w końcu 
odświeżył stylistykę, de-
likatnie łamiąc narzuconą 
niegdyś sobie konwencję. 
Nowe Mercedesy wyglądać 

Test: Mercedes-Benz C200 2.0 184 KM

Nowy Mercedes klasy C to model niezwykle ważny dla niemieckiego producenta aut premium. Właśnie 
w segmencie prestiżowych limuzyn najważniejsi rynkowi gracze toczą zacięte boje o klienta. Odświe-
żona C-klasa ma wiele zalet, którymi może przyciągnąć zamożnych wielbicieli aut z gwiazdą. Ale czy na 
pewno warto ją kupić?

Prestiżowa limuzyna

mają już nie tylko solid-
nie, ale także nowocześnie. 
Klasy i designu nowej C 
nie można odmówić, ale na 
pewno znajdą się tacy, któ-
rym dawne, trochę toporne 
rysy nadwozia podobają się 
bardziej. 

Pod przyciągającą 
wzrok karoserią aż tak wie-
lu zmian nie uświadczymy. 

Wnętrze Mercedesa wyglą-
da schludnie i nie można do-
patrzeć się w nim żadnych 
niedoróbek. Jednak jakość 
wykonania materiałów to 
nie wszystko. Umieszczony 
centralnie ekran multime-
dialny nie jest dotykowy. 
Steruje się nim za pomocą 
joysticka - niezbyt wygod-
nego na tle rozwiązań kon-
kurencji - nawet tej „budże-
towej”. To rozwiązanie ma 
już kilka lat i oczekiwałem 
po nowej C-klasie czegoś...
nowego. 

Główne atuty
Producenci, którzy ofe-

rują bardzo drogie auta 
muszą borykać się dziś 
z pewnymi problemami. 
C-klasa musi być znacznie 
lepsza od klasy A - inaczej 
klienci kupią tańszy model. 
Musi być też dużo gorsza od 
S - inaczej klienci wybiorą 
C zamiast S itd. Tego typu 
różnicowanie modeli było 
prostsze w czasach, gdy 
wszystkie nowości tech-

nologiczne należały do 
marek klasy premium. 
Dziś niemal w każdym 
aucie możemy spotkać 
te same nowinki - np. 
kamerę cofania, asy-
stenta pasa ruchu itp. 
Mercedes musi więc 
wykazać się jak nigdy 
przedtem - wszystkie 
rozwiązania, które ofe-
ruje muszą być nie tyle 
unikalne, co po prostu 
najlepsze na rynku. Do 
tego niektóre muszą być 
zarezerwowane dla naj-
droższych modeli.

Z tego względu pod 
maską C-klasy znaj-
dziemy tylko czterocy-
lindrowe jednostki. Za 
to naprawdę świetne. 
Testowany egzemplarz 

wyposażono w turbodoła-
dowany motor 2.0 o mocy 
184 KM i max. momencie 
obrotowym 300 Nm, osią-
ganym już od wartości 1200 
obr./min.! Zaletą, której 
próżno szukać poza klasą 
premium jest doskonale wy-
ważony napęd na tylne koła. 
Nie spodziewałem się aż tak 
solidnej pracy silnika. Jest 
on w stanie rozpędzić bły-
skawicznie ważące ok. 1,4 
tony auto, ale kiedy trzeba 
jest również ekonomiczny. 
Po przejechaniu kilkuset ki-
lometrów nie mogłem uwie-
rzyć w uśredniony wynik 
spalania na poziomie 6,5 l 
na 100 km. Nawet korzysta-
jąc z możliwości jakie daje 
silnik, można spokojnie 
zmieścić się w rozsądnych 
granicach konsumpcji pali-
wa.

W oszczędzaniu paliwa 
wspiera kierowcę nowa, 
siedmiostopniowa skrzynia 
automatyczna 7-G. To tzw. 

automat „klasyczny”, ale je-
den z najnowocześniejszych 
na rynku. Skrzynia bardzo 
dobrze reaguje na dyna-
miczne przyspieszanie, ale 
w codziennej jeździe pra-
cuje wolniej niż oferowane 
przez konkurencję skrzynie 
dwusprzęgłowe. Być może 
obroni się niższą awaryjno-
ścią niż znane z doskonałej, 
ale krótkiej pracy skrzynie 
Dual-Clutch.

Testowaną C-klasę wy-
posażono w pakiet AMG. 
Obniżone zawieszenie spi-
sywało się doskonale na 
równej drodze, ale co waż-
ne nie sprawiało kłopotów 
także na nierównym pod-
łożu. Układ kierowniczy 
Mercedesa to klasa sama 
w sobie. Nawet w trybie 
„Comfort”, auto kładzie się 
w zakrętach. Jest bezpiecz-
ne i zwrotne, nawet przy 
wysokich prędkościach. 
Ci, którzy lubią poszaleć, 
wykorzystując możliwości 
auta tylnonapędowego rów-
nież nie będą zawiedzeni, 
mimo że na pokładzie próż-
no szukać przycisku, wyłą-
czającego system kontroli 
trakcji. 

Cena w stylu Mercedesa
Nowa klasa C należy do 

najdroższych modeli w swo-
im segmencie. Jej cena zale-
ży w dużym stopniu od wy-

borów dokonywanych przez 
kupującego - silnik, wypo-
sażenie pojazdu. Testowany 
egzemplarz, ze względu na 
obecność automatycznej 
skrzyni, pakietu AMG oraz 
kilkunastu dodatków, kosz-
tował grubo ponad 200 tys. 
zł. Teoretycznie, słabo wy-
posażoną C-klasę można 
kupić już za ok. 125 tys. 

O takich autach marzą 
miliony...

Mercedes ma coś wy-
jątkowego, coś na co pra-
cuje się wiele lat. Prestiż 
marki. Ludzie reagują na 
nazwę Mercedes wyjątko-
wo, a niemiecki koncern z 
tego korzysta. Jego auta nie 
są już tak przełomowe, w 
tak oczywisty sposób lep-
sze od wszystkich innych 
jak jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu. Pod wieloma wzglę-
dami bywają nawet gorsze. 
Nie mam jednak wątpliwo-
ści, że nowa C-klasa, mimo 
wysokiej ceny, będzie 
sprzedawała się dobrze. To 
Mercedes z prawdziwego 
zdarzenia - z porządnym 
silnikiem, pięknym desi-
gnem i gwiazdą na masce. 
Nawet jeśli trochę przepła-
cony, to wyjątkowy, bo wła-
śnie o nim niektórzy ludzie 
marzą od dziecka. 

Witold Hańczka
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13 października 2014 
roku policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn po-
dejrzewanych o rozbój. 
Do przestępstwa doszło 
13 września 2014 r. na ul. 
Wyszyńskiego. Napastnicy 
napadli wówczas na prze-
chodnia, którego pobili a 
następnie skradli mu telefon 
komórkowy oraz markowe 
buty sportowe. W miesz-
kaniu przy ulicy Grodzień-
skiej policjanci znaleźli kij 
bejsbolowy owinięty czarną 
taśmą, którym najprawdo-
podobniej sprawcy zadawa-
li uderzenia pokrzywdzone-
mu. Do policyjnego aresztu 
trafił zatrzymany 23-latek 
i jego 20-letni wspólnik. 
Śledczy ustalili rów-
nież osobę, która kupiła 
od sprawców skradzione 
buty. Odzyskali je podob-

Łódź

Gang „dresiarzy”
Cztery osoby, które napadały i okradały z pieniędzy, dokumentów i telefonów komórko-
wych zostały zatrzymane przez policję. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. 

16 października 2014 
roku w miejscowości So-
szyce, policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej mit-
subishi, którego kierowca 
przekroczył prędkość o 32 
kilometry. 56-letnia kie-
rująca próbowała wręczyć 
policjantowi 100 złotych w 
zamian za odstąpienie od 

Rawa Mazowiecka
Podczas kontroli drogowej 
chciała wręczyć łapówkę
Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 
56-latce, która chcąc przekonać policjantów do 
odstąpienia od dalszych czynności służbowych, 
zaproponowała łapówkę. 

ukarania. Funkcjonariusz 
natychmiast powiadomił o 
tym fakcie dyżurnego, za-
bezpieczył banknot a kobie-
ta została przewieziona do 
komendy i przesłuchana. Za 
usiłowanie wręczenia ko-
rzyści majątkowej grozi jej 
kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

8 października 2014 
roku do dyżurnego toma-
szowskiej policji zgłosiła 
się pokrzywdzona i poin-
formowała, iż z jej konta 
ktoś wypłaca pieniądze. 
Policjanci z Rokicin roz-
poczęli ustalanie sprawcy. 
Wszystkie tropy prowadzi-
ły do 54-letniej mieszkan-
ki gminy Rokiciny. Jak się 
okazało, podejrzana przez 
rok używała karty banko-
matowej pokrzywdzonej. 
Kobieta wypłacała pie-
niądze i po krótkim cza-
sie wpłacała kwotę, którą 

Tomaszów Mazowiecki

Znikające 
pieniądze z konta
54-latka wypłacała pieniądze z cudzego konta. Te-
raz grozi jej kara do 10 lat więzienia. 

wzięła. Traktowała to jako 
pożyczkę. Podejrzana 20 
-krotnie dokonała drobnych 
wypłat z konta pokrzyw-
dzonej. Wszystkie wypłaty 
oszacowano na ponad 1300 
złotych. 18 października 
policjanci z Rokicin przed-
stawili jej 18 zarzutów po-
pełnienia przestępstw w 
tym kradzieży karty banko-
matowej, otworzenia cudzej 
korespondencji, podrobie-
nia dokumentów, kradzieży 
z włamaniem. 54-latce gro-
zi kara do 10 lat więzienia.

Bełchatowscy poli-
cjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego bełchatowskiej 
komendy 19 październi-
ka 2014 r. przeprowadzili 
kontrolę autobusu wyjeż-
dżającego do Wrocławia z 
38-osobową grupą uczniów 
bełchatowskich szkół. W 
czasie kontroli okazało się, 
że kierujący neoplanem, 
50-letni bełchatowianin 

Bełchatów
Kierowca autokaru 
na podwójnym gazie
Nietrzeźwy kierowca autobusu wycieczkowego 
chciał wieźć kilkudziesięciu pasażerów z Bełcha-
towa do Wrocławia. 50-latkowi grozi kara do 2 lat 
więzienia oraz utrata prawa jazdy. 

jest nietrzeźwy. Badanie 
wykazało 0,68 promila al-
koholu w jego organizmie. 
O sprawdzenie kwalifika-
cji kierowcy i stanu tech-
nicznego pojazdu poprosili 
organizatorzy wyjazdu. Do 
Wrocławia pojechał inny 
kierowca. 50-latkowi grozi 
kara do 2 lat więzienia oraz 
utrata prawa jazdy.

13 września 2014 r. do 
VI Komisariatu KMP w 
Łodzi zgłosiła się starsza 
kobieta. Poinformowała, 
że gdy wchodziła do jed-
nego z bloków przy ulicy 
Rydza-Śmigłego została 
zaatakowana przez mło-
dego mężczyznę. Sprawca 
początkowo dusił pokrzyw-
dzoną, a później usiłował 
zerwać z jej szyi złoty łań-
cuszek, lecz nie udało mu 
się jednak go ukraść. W tym 
czasie wspólnik mężczyzny 
stał na czatach. Po nieuda-
nej próbie kradzieży, obaj 
mężczyźni uciekli. Tego 
samego dnia do widzew-
skiej komendy zgłosił się 
okradziony mężczyzna. Jak 
się okazało spacerował ze 
swoim psem ulicą Przyby-
szewskiego, gdy podeszło 
do niego dwóch młodzień-
ców. W pewnym momencie 
rzucili się oni na łodziani-
na, zaczęli go kopać i bić, 
a następnie zerwali z jego 
szyi łańcuszek i uciekli. 
Wszystko wskazywało, że 

Łódź 

Złota biżuteria łupem złodziei
Policjanci  zatrzymali dwóch młodych mieszkańców Łodzi, którzy zrywali z szyi przypadkowych osób 
złote łańcuszki. Jeden z mężczyzn odpowie za rozboje, a drugi za rozboje i kradzież.

byli to ci sami sprawcy, któ-
rzy kilka minut wcześniej 
napadli na staruszkę na 
klatce schodowej. Podob-
ne zdarzenie miało miej-
sce 23 września 2014 r. na 
Placu Zwycięstwa. Wtedy 
to, do idącej ulicą kobiety 
podbiegł młody chłopak i 
zerwał z jej szyi biżuterię. 
Łodzianka usiłowała dogo-
nić sprawcę, ale udało mu 
się uciec. Zgłosiła się więc 
o pomoc do funkcjonariu-
szy. Policjanci skojarzyli ze 
sobą wszystkie trzy zdarze-
nia. Znając rysopis napast-
ników wytypowali praw-
dopodobnych sprawców. 
Jak się okazało byli to 18 i 
20-letni mieszkańcy Łodzi, 
znani  policjantom ze swojej 
wcześniejszej działalności 
przestępczej. 14 paździer-
nika 2014 roku mężczyźni 
zostali zatrzymani. Funk-
cjonariusze ustalili rów-
nież, iż mężczyźni ci od-
powiedzialni są również za 
rozbój, który miał miejsce 
21 września 2014 r. na ulicy 

Ozorkowskiej w Łodzi.  Po-
dejrzani usłyszeli już zarzu-
ty i odpowiedzą za rozboje 
i kradzież. Grozi im kara 
nawet do 12 lat pozbawienia 

wolności. Sąd na wniosek 
prokuratury zastosował wo-
bec sprawców 3 miesięczny 
areszt.

W

W

W

nie jak utracony telefon. 
Policjanci zatrzymali rów-
nież dwie inne osoby, które 
przebywały w mieszkaniu. 
Jak wynika z dotychczaso-

wych ustaleń 23-latek oraz 
jego 21-letnia znajoma tak-
że mają na swoim krymi-
nalnym koncie co najmniej 
kilka przestępstw. Sprawa 

ma charakter rozwojowy. 
Za rozbój grozi kara do 12 
lat pozbawienia wolności. 

MAT
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Waga 24.09-23.10
Poradzisz sobie 

doskonale z przeciw-
nościami losu. Osią-
gniesz to, o czym od 

dłuższego czasu marzyłeś, 
ale musisz wykazać więcej 
cierpliwości i rozwagi.Unikaj 
konfliktu zarówno z przyja-
ciółmi jak i rodziną. Między 
obowiązkami wolny czas wy-
korzystaj na gimnastykę re-
laksującą dla poprawy swojej 
kondycji.

Skorpion  24.10 – 22.11 
Nie podejmuj 

zbyt pochopnych 
decyzji, zreguły są 
one niewypałem. 

Nie możesz sobie teraz po-
zwolić na jakiekolwiek błędy, 
gdy z finansami nie jest do-
brze. Doceniaj uwagi najbliż-
szych, którym oczywiście też 
zależy na twoim sukcesie.  

 

Strzelec  23.11 – 21.12 
W pracy sta-

raj się wykorzy-
stać wszystkie 

swoje atuty, a z pewnością 
nie będziesz tego żałował.  
Szansą jest awans lub premia. 
Będzie to doskonała okazja, 
by wreszcie spłacić zaległe 
finansowe zobowiązania i 

wyjść na prostą.                      

Koziorożec  22.12 – 20.01
W i ę k s z o ś ć 

spraw doczeka 
się realizacji a 
ty odetchniesz z 

ulgą. Najwyższy czas stą-
pać twardo po gruncie, a 
nie żyć mżonkami. Rodzina 
liczy na ciebie. Być może 
przed tobą krótki wyjazd, 
który warto potraktować 
też jako wypoczynek.

Wodnik  21.01 – 19.02
Nie zadrę-

czaj się spra-
wami z prze-
szłości. Spójrz 

optymistycznie w przy-
szłość a świat okaże się ko-
lorowy, jak jesienne liście. 
Zmień coś w swoim życiu, 
bo okoliczności będą wyjąt-
kowo sprzyjające, więc do 
dzieła.

Ryby  20.02 – 20.03
N a j w y ż s z y 

czas pomyśleć o 
sobie. Zbyt ab-

sorbujesz się w pomoc in-
nym. Nie obawiaj się kry-
tycznych uwag ze strony 
najbliższych. Z upływem 
czasu i oni to zaakceptują. 

Zaplanuj czynny udział w 
ćwiczeniach gimnastycz-
nych.

Baran 21.03 – 20.04
Układ pla-

net spowoduje 
n iespodziewany 
przypływ energii 

do działania. Warto to wy-
korzystać i coś  zmienić w 
swoim życiu. Będziesz bar-
dziej skłonny na wspólne 
wypady ze swoimi bliskimi 
oraz znajomymi.     

Byk  21.04 – 20.05
Osoby spod tego 

znaku mogą poczuć 
się zmęczone natło-
kiem obowiązków. 

Poza tym, być może ta pora 
roku działa na ciebie depre-
syjnie. Pomyśl o relaksie, na 
który w pełni zasłużyłeś. 
Uważaj na zdrowie, nie lek-
ceważ żadnych dolegliwo-
ści.

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Dni coraz 

krótsze i chłod-
niejsze, więc 
pewnych prac je-

siennych nie odkładaj na 
później. Musisz się bardziej 
zmobilizować. Rozpoczęte 
sprawy urzędowe wreszcie 
doczekają się pozytywnego 
rozwiązania. Nuda ci nie 

grozi.

Rak 22.06 – 22.07 
Ogarnie cię 

błogie lenistwo, 
nie będziesz miał 
ochoty na ekspe-

rymentowanie i aktywne 
angażowanie się w nowe 
przedsięwzięcia. Raki bę-
dące w stałych związkach, 
mogą liczyć na poprawę re-
lacji damsko-męskich a sin-
gle na oczekiwaną miłość.

Lew  23.07 – 23.08 
W życiu za-

wodowym za-
błyśniesz nowy-
mi pomysłami. 

Warto jednak zawsze być 
ostrożnym i czujnym. W 
sprawach finansowych 
sprawy potoczą się po two-
jej myśli. Twoje zadowole-
nie i radość udzielą się rów-
nież najbliższym.

 

Panna  24.08 – 23.09
Nie podejmuj 

się pochopnych, ry-
zykownych decyzji, 
bo może się to źle 

skończyć. Warto je dokład-
nie przeanalizować i prze-
kalkulować, bo co nagle, to 
po diable. Z finansami sobie 
poradzisz, o ile nie będziesz 
zbyt rozrzutny.  

Wróżka Amanda

Rozrywka
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HOROSKOP

Mówi żona do męża: 
- Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend! 

- Cudowny pomysł, moja droga. Do zobaczenia w ponie-
działek. 

  

- Pani Kowalska, żeby rozwód był z winy męża, musi-
my na niego coś mieć. Czy mąż pije? 

- Nie, skąd! Jakby tylko spróbował, to ja bym mu...! 
- Czy nie daje pieniędzy? 

- Nie, absolutnie, oddaje wszystko co do grosza... Już by 
mi tylko schował złotówkę, to ja bym mu... 

- A może bije panią? 
- Spróbowałby tylko rękę na mnie podnieść, to ja bym go 

tasakiem manier nauczyła! 
- A co z wiernością? 

- O! Tu go mamy! Drugie dziecko nie jest jego! 

  

Przychodzi szef do pracowni reklam z dużą ilości 
projektów. Wykłada je pracownikowi na biurko i tłuma-
czy. Pracownik ironicznie się pyta: - i co pewnie ma być 

wszystko zrobione na jutro?. 
Na to odpowiada szef: 

- jak bym chciał to na jutro to przyszedłbym jutro.
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napięcia
elektr. SI

60 sztuk

sterta

wymaga
uzasad-
nienia

u boku
Warsa

Mieczy-
sław,

piosen-
karz
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w poje-
dynkę
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