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Łódź

Rawa Mazowiecka

To już nie będzie
ta sama Łódź

Łódź

Odpowiedzą
Ścieżka edukacyjna
„Eko – Filtrem do Rawki” za sutenerstwo

17 grudnia w EC1 oficjalnie zaprezentowano wizualizację Nowego Centrum
Łodzi. Plany na rozwój miasta osobiście przedstawiła prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska.

Wobec zmian jakie zaszły na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach dzięki przeprowadzonej modernizacji, jak również w związku
z otrzymaniem dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka „RAWiK”,
podjęła się wykonania nietuzinkowego zadania
tj. budowy ścieżki edukacyjnej „Eko – Filtrem do
Rawki”.				
Str. 8.

Piotrków Trybunalski

Izabela Tokarska
Wolontariuszem Roku 2014
Laureatką plebiscytu Wolontariusz Roku 2014 została Izabela Tokarska. Uroczysta gala i wręczenie
nagród odbyło się 5 grudnia br. Więcej na str. 2.

Według założeń Nowego
Centrum Łodzi miasto wzbogaci się o ponad 20 nowych
budynków. Będą one miały
różne przeznaczenia – biurowe, usługowe, handlowe oraz

mieszkalne. Dzięki analizom
opracowanym przez najbardziej uznane firmy doradcze,
Łódź ma prawo zakładać, iż
będzie mogła w przyszłości
zaoferować 8 tys. nowych
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Bożego
Narodzenia
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Opoczno

Opoczno
Południe
Stacja Opoczno Południe już jest oddana
do użytku pasażerów.
Pierwsze pociągi odjechały z tej stacji 14
grudnia br.
Str. 4

Bełchatów

miejsc pracy. To natomiast
ma mieć istotny wpływ na
zmianę negatywnej tendencji demograficznej, która od
pewnego czasu trapi Łódź.
Więcej czytaj na str 8.

Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami
(przeniesionego ze sklepu Jutrzenka).

W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe,
obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki,
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45

Policjanci zatrzymali 13
osób ze zorganizowanej grupy przestępczej
zajmującej się nakłanianiem i czerpaniem korzyści z prostytucji.
		
Str. 14.

1989 r.

Pod
niebem
Italii
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
zaprasza do udziału
w wyjątkowej zabawie
sylwestrowej „Pod niebem Italii”, która odbędzie się w nowym
obiekcie
Miejskiego
Centrum Kultury PGE
Giganty Mocy 31 grudnia w godz. 21.30 – 2.00.

Czytaj on-line!
W www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Izabela Tokarska
Wolontariuszem Roku 2014
Laureatką plebiscytu Wolontariusz Roku 2014 została Izabela Tokarska. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbyło się 5 grudnia br.

Bełchatów

Budimex
wybuduje obwodnicę
Po dwudziestu latach oczekiwania i walki Bełchatów ma mieć obwodnicę. Północną obwodnicę
Bełchatowa wybuduje Budimex.
Blisko 11 kilometrową
trasę w ciągu drogi krajowej
nr 8 wybuduje Budimex.
Koszt inwestycji to ponad
145,6 mln zł.
Obwodnica Bełchatowa będzie mieć standard
dróg głównych ruchu przyspieszonego. Oznacza to
prędkość nawet do 100 km
na godzinę oraz trzy pasy

ruchu. Dwa pasy będą przebiegać w jednym kierunku
i jeden w przeciwnym, naprzemiennym. Taki system
ma ułatwić wyprzedzanie
samochodów ciężarowych.
Powstaną również cztery
węzły drogowe.
Pierwsze prace ruszą po
podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

Wydawca
Gazety Regionalnej

Przypomnijmy, że plebiscyt pt: „Wolontariusz Roku
2014” został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Przy-

jaciół Dzieci i Młodzieży
HARC wraz z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu.

REKLAMA

OPTYK

Alicja Krasoń

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

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

www.optyk-piotrkow.pl
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla
wszystkich okresem zadumy, wyciszenia,
wypoczynku i prawdziwej radości.

Była to już druga edycja
plebiscytu, którego celem
jest wyróżnienie niezwykłych działań i aktywności
wolontariuszy w Piotrkowie
Trybunalskim i powiecie
piotrkowskim.
Wyboru laureata dokonała powołana specjalnie
do tego celu Kapituła Plebiscytu. Tytuł Wolontariusza
Roku 2014 został przyznany Izabeli Tokarskiej.
Izabela Tokarska jest
uczennicą szkoły średniej
w klasie maturalnej. Swój
wolny czas mogłaby przeznaczyć na pogłębianie
własnej wiedzy, lub odpoczynek – woli jednak z dużym zaangażowaniem wykonywać zadania związane
z pomocą innym. Dzięki
niej dzieci i młodzież zmie-
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niają podejście do nauki
szkolnej traktując ją nie
jako przykry obowiązek,
lecz jako czas spędzony na
poszerzaniu własnej wiedzy. Pracuje z nimi bardzo
systematycznie. Wzorowa
uczennica i wolontariuszka. Nie oczekuje niczego w
zamian. Dla niej najwyższą
zapłatą jest słowo „dziękuję”, uśmiech na twarzy drugiego człowieka, poprawiona ocena jej podopiecznego
i wewnętrzna satysfakcja z
niesionej na co dzień pomocy. W przyszłości chce zostać lekarzem.
Nie sposób wymienić
wszystkich działań laureatki. Jest niezwykłą postacią.
Serdecznie gratulujemy tytułu!
JP

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

W Łodzi
powstaną nowe chodniki
Rok 2015 w Łodzi będzie stał pod znakiem chodników. Zarząd Dróg i Transportu poinformował, iż w przyszłym roku przeznaczy aż 8 mln złotych na ich
remonty.

Foto: www.zdit.uml.lodz.pl
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Pod
niebem Italii

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza do udziału w wyjątkowej zabawie sylwestrowej „Pod niebem Italii”, która odbędzie się w nowym obiekcie
Miejskiego Centrum Kultury PGE Giganty Mocy 31 grudnia w godz. 21.30 – 2.00.
Foto: www.zdit.uml.lodz.pl

Według
planów
w
przyszłym roku renowację
przejdzie około 60 dróg dla
pieszych.
W 2014 roku podobne
prace remontowe przeprowadzane były na ponad 100
ulicach, które wymagały takiej renowacji. Tym samym
odnowione zostało 100 tys.
km2 powierzchni, które
przeznaczone są dla osób
pieszych. Wszelkie prace
mające na celu poprawę
stanu chodników odbywały się ze ścisłą współpracą
z radami danego osiedla.
Istotną kwestią jest też fakt,
iż to sami mieszkańcy mieli
możliwość wyrażenia swojej opinii na temat chodników w bezpośrednim są-
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siedztwie ich zamieszkania.
Łodzianie mogli zgłaszać
miejsca, które w ich opinii
kwalifikują się do gruntownej naprawy. Ponadto w
związku z prowadzonymi
inwestycjami drogowymi
wybudowano i odnowiono
wiele odcinków chodników

w mieście. Przykładem
mogą być ulice Inflancka
oraz Rojna, na których w
mijającym roku zajmowano
się poprawą infrastruktury
drogowej.
DR

Sylwester w MCK PGE
Gigantach Mocy to przede
wszystkim wyśmienita zabawa, podczas spektaklu
muzycznego „Ciao Ciao
Bambina”, który za pomocą
dźwięków niezapomnianych
włoskich przebojów, wplecionych do opowieści o niezwykłej historii Marino Mariniego - włoskiego piosenkarza i
kompozytora, zabierze Państwa w podróż po słonecznej
Italii.
“Azzurro”, „O’sole mio’’,
„Love in Portofino’’, „Volare’’, “Kriminal Tango” czy
„Nie płacz kiedy odjadę’’, to
tylko część wielkich przebojów, jakie usłyszą Państwo na
sali teatralno – widowiskowej
MCK PGE Gigantów Mocy.
Te dobrze znane, pełne emocji melodie z pewnością sprawią, że mroźna zima ustąpi
gorącemu, włoskiemu słońcu.
Sylwester w bełchatowskim
Miejskim Centrum Kultury
to także taneczna zabawa oraz
konkursy, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody
(m.in.: vouchery na 3-dniowy
pobyt w górach oraz nad mo-

rzem, ufundowane przez biuro podróży LEXAN a także
karnety podarunkowe o wartości 200 zł na zabiegi kosmetyczne w Salonie SHEA).
Bilety w cenie 100 zł do

nabycia w kasie MCK PGE
Giganty Mocy oraz na stronie:
www.mck.belchatow.pl
Zapraszamy do wspólnej
zabawy sylwestrowej.
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Opoczno

Piotrków Trybunalski

Stacja Opoczno Południe już jest oddana do użytku pasażerów. Pierwsze pociągi odjechały z tej
stacji 14 grudnia br.

10 grudnia br. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Idei Ku Demokracji.

Opoczno Południe
To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców
Opoczna i okolic. Od 14
grudnia podróżujący mogą
wsiąść w swoim rodzinnym
mieście do pociągu przejeżdżającego po biegnącej
w granicach Opoczna Centralnej Magistrali Kolejowej.
Na uroczyste otwarcie stacji
14 grudnia br. przybyło bardzo wiele osób. Tego dnia
pociągi zaczęły zatrzymywać się na stacji Opoczno
Południe. Za symboliczną
godzinę uruchomienia komunikacji pasażerskiej na
Centralnej Magistrali Kole-

jowej w Opocznie przyjmuje
się godzinę 11.10, kiedy to
na stacji zatrzymał się pociąg „Korczak” relacji Warszawa Wschodnia - Kraków
Płaszów – Zakopane.
Przypomnijmy, że
plany budowy peronu kolejowego na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie Południu pojawiły się
już kilka lat temu. Opoczno jest kolejnym miastem
po Włoszczowie, które w
ostatnich kilku latach uzyska dostęp do pociągów
kursujących po Centralnej Magistrali Kolejowej.

Wszystkim Klientom
oraz Partnerom naszej firmy
składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym Roku.

Centrum Idei Ku Demokracji

W Centrum oprócz dziedzińca, na którym znajduje się tzw. „scena letnia”,
znalazły się centrum informacji kulturalnej, sale konferencyjne, pracownie muzyczne i plastyczne, a także
pomieszczenia związane z
funkcją teatralną – garderoby, sale prób, sale chóru oraz
reżyserka.

REKLAMA

Jak zaznaczał prezydent
Krzysztof Chojniak, swój
udział w projekcie ma też
samorząd piotrkowski, który
kilka lat temu przekazał nieruchomości na rzecz kościoła Panien Dominikanek.
Głównym punktem uroczystości było poświęcenie
murów przez księdza biskupa Adama Lepę. Wydarze-

nie uświetnił również koncert Piotrkowskiej Orkiestry
Kameralnej.
Przypomnijmy, że Piotrkowskie Centrum Idei Ku
Demokracji jest jedną z
trzech części wielkiego
projektu, który nosi nazwę
„Łask – Łódź – Piotrków
Trybunalski – ku demokracji, humanizmowi, wielo-

kulturowości – stworzenie
trzech centrów idei”. Całkowity koszt projektu to ponad
48 mln zł. Dofinansowanie
unijne wyniosło prawie 41
mln. zł. Resztę dołożył beneficjent, czyli Archidiecezja
Łódzka. Piotrkowska część
kosztowała blisko 20,7 mln
zł, z czego dofinansowanie z
UE to 17,6 mln zł.

Czas Bożego Narodzenia to czas spokoju, uśmiechu i ciepła.
To czas, w którym odkładamy na bok troski, zmartwienia i waśnie, zwracamy się ku bliskim.
Niech te świąteczne dni będą pełne miłości i spokoju.
Niech świąteczny nastrój przyniesie wiele radości oraz reﬂeksji dotyczących minionego okresu,
a nadchodzący Nowy Rok będzie pełen optymizmu,
radości i wszelkiej pomyślności.
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Rawskiego
oraz pracowników Starostwa życzą

1989 r.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45

REKLAMA

Przewodnicząca Rady
Powiatu Rawskiego
Maria Charążka

Starosta Rawski
Józef Matysiak

www.gazeta-wiesci.pl
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Zmiany dla płatników
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie
do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Wprowadzone zmiany
nakładają na płatników i
inne podmioty, które mają

pracowników. Formularze
te powinny być przesyłane
do urzędów skarbowych w

formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich

obowiązek sporządzania i
przekazywania informacji o
dochodach osób fizycznych
nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania
do urzędów skarbowych
deklaracji, informacji i
rocznych obliczeń podatku
za osoby fizyczne np. za

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.
Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5
podatników mogą nadal
składać te dokumenty w

imieniu biuro rachunkowe.
W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu
określonego dla przesyłania
urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj.
31 stycznia.
Źródło MF

REKLAMA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„CzłowiEk – najlEPSza inwEStyCja”

Nauczycielu !

chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe
w zakresie wykorzystania komputera
w pracy dydaktycznej?

Łódź

Świąteczna Piotrkowska
Wyjątkową oprawę ma w tym roku ulica Piotrkowska w Łodzi.
Choinka usytuowana
tuż przy Placu Wolności
ma aż 21 metrów wysokości. Aby ustroić ten
symbol świąt bożonarodzeniowych użyto 16 tys.
punktów świetlnych a
także 45 ażurowych kul o
średnicy 60 i 80 cm. Niepowtarzalnego łódzkiego
charakteru
świątecznemu drzewku nadaje 1200
bombek w kolorystyce
miasta.

Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej świeci swego rodzaju
baldachim, który stworzony
jest ze światełek. Po obydwu stronach ulicy zawieszone są świetlne choinki.
Całość tworzy wyjątkowy
klimat dla tych, którzy spacerują ulicą. A takich osób
w czasie przedświątecznym
jest bardzo dużo. Tym bardziej, że przez kilka dni poprzedzających święta każdy
kto będzie na Piotrkowskiej

będzie miał okazje skorzystać z okazji i zakupić świąteczne prezenty. Tradycją
stało się bowiem, iż na najbardziej reprezentacyjnej
ulicy Łodzi przed świętami obecny jest jarmark. Z
roku na rok stoisk jest co
raz więcej. W tym roku jest
ich ponad 50. Każdy kto nie
kupił jeszcze prezentów to
jarmark jest do tego idealną
okazją.
DR

Więcej
żłobków na uczelniach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wyjść naprzeciw potrzebom
studentów, planującym powiększenie rodziny. Z resortowego programu „Maluch” uczelnie wyższe dostaną dofinansowanie na utworzenie żłobków, klubów dziecięcych i na zatrudnienie opiekunów dziennych.

Co najmniej 10 milionów zł w przyszłym roku
otrzymają uczelnie wyższe
na utworzenie żłobków,
klubów dziecięcych i na
zatrudnienie
opiekunów
dziennych.
Uczelnie będą mogły
otrzymać dofinansowanie
na funkcjonowanie działających już żłobków, klubów
dziecięcych lub dziennych

REKLAMA

opiekunów jak i utworzenie
nowego miejsca opieki.
- Zależy nam, żeby młodzi ludzie jak najwcześniej
decydowali się na założenie
rodziny. Studenci często rezygnują z posiadania dzieci,
bo obawiają się, że nie będą
mogli pogodzić wychowywania ich z nauką - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i

polityki społecznej.
W całej Polsce
działa obecnie ponad 2294
żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W sumie zapewniają
opiekę nad ponad 70 tys.
dzieci.
MAT na podst. MPiPS

Mamy dla Ciebie bezpłatne szkolenia dzięki którym będziesz mógł
zainteresować uczniów nowymi metodami i technikami
nauczania.
Rzutnik na lekcjach
Doświadczona i prestiżowa firma
niech stanie się
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Twoim przyjacielem!!!
oferuje bezpłatne szkolenia:
1. Szkolenie „E-NAUCZANIE”
2. Szkolenie „KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”
3. Szkolenie „MULTIMEDIALNA NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zaskocz uczniów
ciekawą prezentacją
multimedialną!!!

„Multimedialna Szkoła”
• realizowany na terenie woj. łódzkiego
• skierowany tylko do nauczycieli zatrudnionych
w Szkołach Podstawowych na obszarach
wiejskich województwa łódzkiego

K A R N AW A ŁO W Y S T Y C Z E Ń W M U Z Y C Z N Y M
TEN PIĘKNY, WSPANIAŁY ŚWIAT - 3 i 4 stycznia
JESZCZE NIE PORA NAM SPAĆ - 10 i 11 stycznia
WESOŁA WDÓWKA - 16, 17 i 18 stycznia
ŁAJZA - 23 i 24 stycznia
JESUS CHRIST SUPERSTAR - 30 i 31 stycznia

Wszystkie szkolenia przygotowują do uzyskania certyfikatu:
ECCC- Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych

Zespół projektu:
• pozostaje do dyspozycji pod nr telefonu: 519 076 877
• odpowie z e-maila: multiszkola@okcjo.com.pl
• oraz zaprasza do odwiedzania strony:
www.multimedialnaszkola.com.pl

Nie bój się
odpalić kompa
na lekcjach!!!

bilety on-line: www.bilety24.pl, www.ebilet.pl
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O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM
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Wyższa Szkoła Sztuki
i Projektowania w Łodzi
życzy Czytelnikom
KREATYWNYCH ŚWIĄT!
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Komentarz eksperta

Wzmocnij nogi i uniknij
ciężkich kontuzji na stoku
Narciarstwo i snowboard dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń. Warto zadbać o to, żeby były
to wyłącznie wrażenia pozytywne. Na stoku intensywnie eksploatujemy przede wszystkim kończyny
dolne – kilka tygodni prostych, ale precyzyjnie dobranych ćwiczeń pozwoli przygotować nogi na duże
obciążenia.
O tym, że faktycznie
warto przekonują medyczne
statystyki. Najczęstsze urazy wśród narciarzy i
snowboardzistów dotyczą bowiem stawu
kolanowego – przede
wszystkim więzadła
pobocznego piszczelowego i więzadła
krzyżowego przedniego.
Podczas
jazdy
największe wyzwania czekają mięśnie
stabilizujące
tułów
i kończyny, mięśnie
pośladkowe, czworogłowe i mięśnie
goleni.
Efektywny
program treningowy
ułoży doświadczony trener
przygotowania motorycznego.
Kluczem do sukcesu
mogą okazać się badania funkcjonalne, które
wskażą najsłabsze ogniwa

i prostujących w stawie
kolanowym. Parametry te
wpływają na wytrzymałość
mięśni, a więc na możliwość długiej i komfortowej jazdy.
Trening przygotowujący do nart nie wymaga specjalistycznego
sprzętu. Aby wzmocnić
nogi, stań jednonóż w
półprzysiadzie i wymachuj przeciwną kończyDr Marcin Popieluch, szef ze- ną na boki. W tej samej
społu fizjoterapeutów i tre- pozycji wykonuj równerów przygotowania moto- nież „spacer do boku”
rycznego w Carolina Medical – krokiem odstawnoCenter, Szpitalu Grupy LUX -dostawnym, najlepiej
MED. Instruktor narciarski.
z taśmą rozpiętą tuż
nad kolanami. Efekt
wzmocni wykonywapodczas przygotowań do precyzję ruchów skrętnych i nie ćwiczeń na niestabilnym
sezonu.
zmniejszą ryzyko upadków, a podłożu. Więcej ćwiczeń
Takim badaniem jest na tym samym urazów skrętnych wskaże trener przygotowania motorycznego, biorąc
przykład stabilografia na plat- stawu kolanowego.
formie z podłożem ruchomym.
Zalecane jest również pod uwagę wyniki badań
Pozwala ona ocenić wydol- wykonanie pomiaru momen- funkcjonalnych.
ność mięśni kończyny dolnej i tów sił mięśni zginających
układu ruchu narciarza.
To na nie warto będzie
położyć szczególną uwagę

miednicy pod kątem stabilności. Umożliwia także zaplanowanie działań, które poprawią

REKLAMA
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w
Łodzi jest jedyną w Polsce uczelnią artystyczną, łączącą dziedziny architektury, wzornictwa, fotografii
i filmu. Oferuje starannie opracowany, pod kątem
współczesnych wymagań edukacyjnych i rynkowych, program nauczania, kadrę pedagogiczną,
złożoną z najlepszych w Polsce profesorów oraz
praktyków zawodu oraz atelier, salę kinową, mieszczące się w zabytkowym pałacu Scheiblera.
WSSiP to niepubliczna uczelnia, zapewniająca kształcenie zarówno na poziomie zawodowym
(Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie), jak i
na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające
II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Absolwenci WSSiP to osoby posiadające
konkretną wiedzę i umiejętności, uprawnienia do
wykonywanego zawodu, oraz przygotowanie do
zaistnienia na rynku pracy, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane nie tylko w
Polsce, ale też na świecie. Uczelnia stwarza możliwość udziału w wielu wydarzeniach artystycznych,
tj. Targi Mody, czy wystawy w szkolnej galerii, a także wspiera i promuje swoich absolwentów, np. poprzez działalność Centrum Architektury i Wzornictwa, pełniącego rolę inkubatora rozwoju dla WSSiP
i jej studentów.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy
Państwu życzyć
wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
PHU Skup - Barbara Sekuter

Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia będzie
dla Was okazją do spędzenia miłych chwil,
w gronie najbliższych, w atmosferze
pełnej miłości i wzajemnej życzliwości
a Nowy 2015 Rok, by stał się czasem
spełnionych marzeń i nadziei.

Wójt Gminy
Cielądz
Paweł Królak

Przewodniczący Rady Gminy
Cielądz
Małgorzata Rosa

Polecamy:
Środki ochrony roślin,
nawozy, węgiel
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Łódź

To już nie będzie
ta sama Łódź

17 grudnia w EC1 oficjalnie zaprezentowano wizualizację Nowego Centrum
Łodzi. Plany na rozwój miasta osobiście przedstawiła prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska.

Według założeń Nowego Centrum Łodzi miasto wzbogaci się o ponad
20 nowych budynków.
Będą one miały różne
przeznaczenia – biurowe,
usługowe, handlowe oraz
mieszkalne. Dzięki analizom opracowanym przez
najbardziej uznane firmy
doradcze, Łódź ma prawo
zakładać, iż będzie mogła
w przyszłości zaoferować
8 tys. nowych miejsc pracy. To natomiast ma mieć
istotny wpływ na zmianę negatywnej tendencji
demograficznej, która od
pewnego czasu trapi Łódź.
Oprócz nowych możliwości w postaci miejsc pracy
dla łodzian miasto stawia
sobie inne cele związane
z Nowym Centrum Łodzi.
Przede wszystkim miasto
chce postawić na komfort

życia mieszkańców a także na zmianę wizerunku
Łodzi. Stolica województwa łódzkiego według
prezydent Hanny Zdanowskiej ma stać się miejscem,
w którym dobrze się żyje,
inwestuje i pracuje. Ponadto Nowe Centrum Łodzi
według założeń ma być
sercem miasta, które żyje
niemal całą dobę.
Plan rozwoju miasta
łódzki magistrat opracował wspólnie z PKP S.A.
Gotowy jest już szczegółowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Nowego Centrum Łodzi.
Teraz wszystko w rękach
radnych miejskich. Pomysł tego przedsięwzięcia
zakłada, iż nowe centrum
miasta zbudowane zostanie w sąsiedztwie Nowego
Dworca Łódź Fabryczna,

którego oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku. A zatem nowa
wizytówka Łodzi będzie
mieściła się w kwartale pomiędzy EC1 i ulicą
Składową a także ulicami
Targową i Kilińskiego.
Do zagospodarowania jest
ponad 12 hektarów. Tak
naprawdę na tę chwilę nie
jest określony termin, kiedy cały teren zostanie zabudowany.
W oficjalnej prezentacji wizualizacji Nowego Centrum Łodzi w EC1
przy ulicy Targowej w
Łodzi oprócz Prezydent
Łodzi Hanny Zdanowskiej
uczestniczyli prezes PKP
S.A. Jarosław Bator, dyrektor Nowego Centrum
Łodzi – Błażej Moder oraz
architekt miasta prof. Marek Janiak.
DR
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Rawa Mazowiecka

Ścieżka edukacyjna
„Eko – Filtrem do Rawki”
Wobec zmian jakie zaszły na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach
dzięki przeprowadzonej modernizacji, jak również w związku z otrzymaniem
dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka „RAWiK”, podjęła się wykonania nietuzinkowego zadania tj. budowy ścieżki edukacyjnej „Eko – Filtrem do Rawki”.

Adresatami zadania są
przede wszystkim dzieci
i młodzież, począwszy od
przedszkola poprzez szkołę
podstawową, gimnazjum,
aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Grupę docelową
tworzą uczniowie z terenu
powiatu rawskiego.
Głównym celem ścieżki są nie tylko warsztaty
terenowe dotyczące technologii oczyszczania ścieków, ale również promocja
bioróżnorodności i ochrony
przyrody, nauka poznania
środowiska i nauka ekologii poprzez uświadomienie
uczniom jak funkcjonuje
człowiek w środowisku
w kontekście wykorzystywanych zasobów oraz
generowanych zanieczyszczeń. Złożoność procesów oczyszczania ścieków sprawia, iż tematyka
ta nie należy do łatwych,
zwłaszcza dla najmłodszych. Umożliwienie im
zobaczenia
oczyszczalni
na własne oczy, z przedstawieniem na tablicach
procesów
oczyszczania
ścieków w sposób prosty
i jednocześnie ciekawy, z
pewnością
procentować
będzie lepszym przyswaja-

niem wiedzy aniżeli w sali
lekcyjnej. Dodatkowo jeżeli dziecko odwiedzi ścieżkę więcej niż jeden raz, na
różnych etapach edukacji,
wiedza ta zostanie utrwalona a gospodarka ściekami
zawsze będzie kojarzona
z obiektem oczyszczania
ścieków.
Zadanie nie było łatwe,
bowiem realizacja ze względów
formalno-prawnych
była możliwa dopiero w
ostatnim kwartale br. Mając
na uwadze warunki pogodowe, Wykonawca zaraz po
podpisaniu umowy, ruszył
z robotami ziemnymi. W
październiku 2014 r. teren
oczyszczalni został wyposażony w ciągi piesze z kostki
betonowej, małą architekturę drewnianą tj.: tablice edukacyjne, gry interaktywne
dla dzieci, pergole, kosze
na śmieci, ławki, kamienne
źródełko, kaskadę wodną
i inne. Jednak najbardziej
spektakularnym
efektem
okazały się nasadzenia roślinne. W dużej mierze są to
drzewa i krzewy liściaste o
ciekawym pokroju i barwie
ulistnienia oraz aromatycznych kwiatostanach. Wykorzystane na trasie ścież-

ki pnącza, byliny, rośliny
wrzosowate oraz ozdobne
drzewa owocowe dają szerokie spektrum poznawcze
dla odwiedzających ścieżkę
uczniów. Nie zapomniano
również o roślinach iglastych, które tworzą osnowę rabat dając tym samym
ciekawy efekt zarówno w
okresie wegetacji, jak również w miesiącach chłodniejszych. Wyszukana roślinność pozwoliła uzyskać
ciekawy efekt wizualny, a
poprzez możliwość dotyku
i zapachu, uczniowie odwiedzający ścieżkę w łatwy
i przyjemny sposób będą
przyswajać wiedzę nt. ekologii.
Oficjalne
otwarcie
ścieżki jest zaplanowane w
drugim kwartale 2015 r.
Ścieżka
edukacyjna
„Eko-Filtrem do Rawki”,
na pewno mieści się w
kategorii
innowacyjnych
i
niekonwencjonalnych
przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.
Można już dziś stwierdzić
że realizacja zadania o takim wymiarze pozytywnie
wpłynie na rozwój dzieci i
młodzieży z całego powiatu
rawskiego.
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Postanowienia
Rubinowa Hortensja
noworoczne
Piotrków Trybunalski

W Mikołajki, 6 grudnia 2014 roku, odbył się koncert finałowy XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Rubinową Hortensję”.
Spośród 134 zgłoszeń,
jurorzy wyłonili laureatów
trzech nagród głównych,
dwóch wyróżnień oraz nagrody specjalnej za wiersz
o Piotrkowie Trybunalskim.
I nagrodę w wysokości
2000 złotych – ufundowaną przez Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
otrzymała Katarzyna Zychla z Sieniawy Żarskiej,
II nagrodę w wysokości 1500 złotych – ufundowaną przez Marszałka
Województwa Łódzkiego
otrzymał Bartosz Konstrat
z Warszawy,

III nagrodę w wysokości
1000 złotych – ufundowaną
przez
Przewodniczącego
Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego otrzymała
Bogumiła Jęcek z Łodzi.
Nagrodę za najlepszy
wiersz o Piotrkowie Trybunalskim otrzymała Jadwiga
Graczyk z Dzierzążni.
Każdy z laureatów
otrzymał także kwiat hortensji, nowy symbol konkursu. Kwiat czerwonej
hortensji jest godnym następcą rubinowych pucharów z nieistniejącej już Huty
Szkła „Hortensja”. Koncert

finałowy swoim recitalem
uświetniła Katarzyna Żak.
Do roku 2013 głównym
organizatorem konkursu o
„Rubinową Hortensję” były
kolejno Piotrkowski Dom
Kultury, Wojewódzki Dom
Kultury i Miejski Ośrodek
Kultury. Od 2014 roku organizatorem jest Miejska
Biblioteka Publiczna w
Piotrkowie Trybunalskim.

Początek roku to czas, który często traktujemy jako początek czegoś nowego.
Lubimy wtedy obiecywać sobie wiele rzeczy, zaczynać od nowa. Większość
naszych noworocznych postanowień jednak niestety nie wcielamy w życie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb.

T. Kuzimski i S-ka s.j.
dwuteowniki I ceowniki I kątowniki I stal I profile zamknięte I materiały hutnicze
blachy gorąco walcowane I teowniki I blachy I rury I kształtowniki I siatki I pręty
W nadchodzącym Nowym Roku,
w podziękowaniu za udaną współpracę,
pragniemy złożyć Państwu życzenia
wszystkiego dobrego i wielu sukcesów,
również w życiu prywatnym.
Właściciele
oraz
pracownicy

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Opoczyńska 8
e-mail: biuro@tabo-fhu.com.pl

tel./fax: 46-814-43-82
46-815-18-99
tel.: 46-814-65-70
46-815-18-99

Snując plany na nowy
rok próbujemy zmienić
„coś” co nam przeszkadza,
co wywołuje nasze niezadowolenie i frustrację. Już
na samą myśl o zmianie
czujemy się lepiej. Sam entuzjazm jednak może nie
wystarczyć. Planując warto jest poświecić trochę
czasu na sformułowanie
jasnego celu. Oprócz skonkretyzowania naszego celu
musimy ustalić sposób, w

jaki do tego celu będziemy
dążyć. Nie wystarczy powiedzieć „chcę schudnąć”,
trzeba dodać „dlatego trzy
razy w tygodniu chodzę
na basen”, „nie jem słodyczy”. Najlepiej jak nasze
postanowienia spiszemy
na kartce, którą powiesimy
w widocznym miejscu. To
będzie dla nas dodatkowa
motywacja do działania.
Najlepiej przy realizowaniu naszych postanowień

sprawdza się metoda małych kroczków. Dzięki
małym kroczkom możemy
na bieżąco weryfikować
efekty. Mamy wtedy poczucie, że coś zmieniamy,
że dane sobie słowo może
być dotrzymane. Czujemy
wtedy zadowolenie i chęć
do dalszego działania. Nasze noworoczne postanowienia wówczas będą miały szansę realizacji.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym 2015 Roku
Składają właściciele
oraz pracownicy.

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom
najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!
Właściciele
oraz
pracownicy

BIAŁA RAWSKA

BIAŁA RAWSKA
WYROBY CUKIERNICZE

SKŁAD
OPAŁOWY

Świąt wypełnionych
Oferujemy:
radością i miłością,
- węgiel
niosących spokój i odpoczynek.
- eko-groszek
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
- miał
i powodzenia.
- brykiet z trocin wiary, szczęścia
Życzą
- podpałki
Właściciel i pracownicy
- butle gazowe AmeriGas

nes,
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Jeżeli ma ą kreatywną i am działalność gosp
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ą
jesteś oso prowadzić własn
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to pomoż

- w założeniu ﬁrmy,
- w pozyskaniu środków w postaci dotacji
lub nisko oprocentowanej pożyczki,
- w pozyskaniu tanich powierzchni biurowych
lub produkcyjnych.

Napisz do nas!
e-mail: waminvest@post.pl

Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 15, tel./fax 46 814 40 93

Ciepłych i udanych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym
i prywatnym.
Życzą
Właściciele
oraz pracownicy

Wielu radosnych chwil
na świąteczny czas Bożego Narodzenia,
serdecznej atmosfery rodzinnych spotkań i rozmów
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2015 Roku
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR ŚLUGA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Serce Europy Warto zobaczyć

Historię Polski zazwyczaj poznajemy według utartego schematu: średniowiecze, nowożytność, zabory i powstania, odzyskanie niepodległości i wiek
dwudziesty. Ale tak nie musi być! Norman Davies udowadnia, że nie ma dla
niego schematów, od których nie można byłoby się oderwać. W „Sercu Europy” podróż przez polską historię biegnie ścieżką od czasów najnowszych do
epok najbardziej w czasie odległych.
Dzięki temu zabiegowi autor „Powstania ‘44”, „Europy” oraz mnóstwa innych
historycznych bestsellerów
rozpościera przed czytelnikiem niezwykłą panoramę
historycznych i kulturowych sił kształtujących naszą teraźniejszość. Historia,
literatura, religia, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne, polityczne intrygi
i rywalizacje. W tej książce
nie brakuje niczego.
Polska w „Sercu Europy” to
nie tylko geograficzny środek kontynentu. To miejsce,

w
którym
rytm rozwoju
europejskiej
cywilizacji
jest najlepiej
s ł y s z a l n y.
Pierwsze polskie wydanie
tej
książki
to gratka dla
wszystkich
miłośników
historii i pisarstwa Normana Daviesa.

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do słynnego
„Władcy Pierścieni”, to opowieść pełna niesamowitych wydarzeń i magicznych postaci.
Przedstawia
odwiecz- auga” (2013), nadszedł czas tarła do Samotnej Góry, któną walkę dobra ze złem. Po na film zamykający niezwy- rej skarbu strzeże potężny
wielkim sukcesie pierwszych kłe dzieło Petera Jacksona: Smaug. Czy Bilbo i jego todwóch części trylogii – „Hob- „Hobbit: Tam i z powrotem”. warzysze pokonają smoka i
bit: Niezwykła podróż” (2012) Drużyna dowodzona przez odzyskają legendarny Erebor?
oraz „Hobbit: Pustkowie Sm- Thorina Dębową Tarczę do-

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.

Święta bez granic 2014

Jakie słowa przychodzą pierwsze na myśl o dzieciństwie? Beztroska? Zabawa? Poczucie bezpieczeństwa? Niektóre dzieci nie mogą tego w pełni doświadczyć. Chore na nowotwory muszą zmagać się z zagrożeniem życia i obciążającym organizm leczeniem. Beztroskę i zabawę przykrywa cień choroby.
Chcemy im pomóc. Dlatego podczas akcji Święta Bez Granic 2014 wspieramy
podopiecznych Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

W

Księgarnia 					
1. Tani drań 					
2. Przebudzenie				
3. 365 krótkich opowiadań dla dzieci		
4. Księgi Jakubowe				
5. Pyszna zmiana 				
6. Holyfood					
7. Religia - Biologia				
8. Uległość czy niepodległość			
9. Ewa Wachowicz - Sałatki			
10. Alfabet Suworowa			

Warto posłuchać

poleca:
Michnikowski Wiesław
Stephen King
Bruno Ferrero
Olga Tokarczuk
Agata Młynarczk
Szymon Hołownia
Kostlo Denn
Andy Nowak
Ewa Wachowicz
Wiktor Suworow

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

Najczęstszymi nowotworami u dzieci są nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki), guzy
ośrodkowego układu nerwowego (guzy mózgu i/lub
rdzenia) oraz nowotwory
układu odpornościowego
(chłoniaki). Dziecięce no-

wotwory bardzo szybko rosną i szybko dają przerzuty.
75 procent chorych na
nowotwory dzieci zostaje
wyleczonych. To optymistyczny wskaźnik. Warto
jednak pamiętać o tym, że
leczenie bywa bardzo długie (może trwać od kilku

miesięcy nawet do dwóch
lat). Dzieci potrzebują lekarstw, specjalistycznego
sprzętu i czułej opieki rodziców. W przypadku niektórych rodzajów nowotworów, po zakończeniu terapii,
konieczna jest długotrwała
rehabilitacja.
Fundacja
„Nasze
Dzieci” pomaga dzieciom
chorym na nowotwory i
ich rodzinom. Dochód ze
sprzedaży płyty „Święta bez granic 2014” oraz z
trójkowych licytacji, które
poprowadzi niezastąpiony
Kuba Strzyczkowski, przekażemy Fundacji.
Dziękujemy, że są Państwo z nami i że razem próbujemy zmieniać świat na
lepszy.
Zespół Trójki
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Jedzmy ryby dla zdrowia Gotuj z nami

Ryby są wyjątkowo wartościowym produktem spożywczym a ich wartość odżywcza jest dla naszego
organizmu bezcenna. Gościć powinny na naszych stołach nie tylko okazjonalnie, np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, adwentu czy postu ale i na co dzień.
Statystyki wykazują, że
Polacy stopniowo zwiększają spożycie ryb. Należałoby jednak dążyć, aby na
naszym stole ryby gościły
nawet trzy razy w tygodniu.
Niestety Polacy jadają w
stosunku do mieszkańców
innych krajów europejskich
mało ryb, bo w ciągu roku
przypada ich poniżej 15 kg
na osobę. Dla porównania,
w innych krajach europejskich jest to ponad 20 kg
na mieszkańca. Natomiast
rekordzistami w spożyciu
ryb są Japończycy, którzy
spożywają średnio aż 40 kg
ryb rocznie. Ryby z uwagi
na pochodzenie dzielimy na
dwie grupy: tj. ryby morskie
i ryby słodkowodne. Przedstawicielami
pierwszej
grupy są między innymi:
łososie, tuńczyki, śledzie,
halibuty, dorsze, szproty
czy makrele, natomiast do
drugiej grupy należą: leszcze, karasie, karpie, pstrągi,
płocie, sandacze, jesiotry i
liny. Wszystkie jednak stanowią wartościowy produkt
spożywczy.
Największy
udział procentowy w mięsie ryb stanowi woda, bo aż
57-82%, natomiast tłuszcz
0,13-27%, białko 12-24%
a węglowodany poniżej
1%. Ryby są źródłem pełnowartościowego białka, o
wysokiej przyswajalności.

Białko to zawiera wszystkie potrzebne organizmowi aminokwasy, których
nie jesteśmy w stanie sami
wytworzyć. Rybie białko w
porównaniu do białka mięsa wieprzowego, wołowego
czy drobiowego jest bardziej lekkostrawne. Ryby,
w szczególności morskie,
bogate są również w nienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny omega-3 i omega-6. Kwasy te pozytywnie
wpływają na krzepliwość
krwi, zmniejszając tym
samym rozwój miażdżycy. Korzystnie oddziałują
także na funkcjonowanie i
rozwój mózgu oraz koncentrację i pamięć. Kolejnym
istotnym składnikiem, którego źródłem są ryby jest
jod, wchodzący w skład
hormonów tarczycy. Pier-

wiastek ten jest niezwykle
ważny dla właściwej pracy
naszego organizmu. Ryby
posiadają także w swym
składzie np. selen, tj. pierwiastek mający właściwości przeciwutleniające. Są
one również źródłem witamin: A, E, D i z grupy B,
mikro- i makroelementów
oraz pierwiastków śladowych jak np.: sodu, potasu,
magnezu, wapnia, fosforu.
Ryby morskie mają znacznie więcej tłuszczu niż ryby
słodkowodne. Jest to jednak
korzystne, bowiem tłuszcz
ten zawiera niezbędne dla
zdrowia wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Tłuszcz rybi,
nawet spożywany w dużych ilościach, nie stanowi
zagrożenia
cholesterolowego. Przy zakupie zwra-

cajmy uwagę na ich
świeżość. Świadczy
o tym ich charakterystyczny świeży
zapach, gładka i wilgotna skóra, lśniąca
łuska, oczy powinny
być wypukłe i przejrzyste, skrzela koloru jasnoczerwonego
a mięso sprężyste i
jasnoróżowe. Ryby
są jednak wyjątkowo
podatne na szybkie
psucie się, z uwagi
na dużą zawartość
w ich mięsie wody
oraz wyższą temperaturę
otoczenia niż środowiska
wodnego, co sprzyja procesom rozpadu, np. białek.
Ryby można przyrządzać
na wiele sposobów, m.in.:
na parze, gotowane, w galarecie, faszerowane, duszone, smażone, wędzone,
grillowane, suszone lub
surowe a także jako zupy
rybne. Ponadto mają zastosowanie w przetworach
rybnych. Zaliczamy do nich
śledzie, pasztety, pasty oraz
konserwy rybne (w sosie
własnym, oleju lub w warzywach). Zamieszczajmy
więc w naszym jadłospisie
jak najczęściej dania z ryb,
ponieważ są nie tylko zdrowe ale i smaczne.

Ryba po grecku
Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 90 minut
Składniki :

> 80 dag filetów z ryb morskich
> 50 dag pieczarek
> 3 marchwie
> 2 pietruszki (korzeń)
> 1 seler
> 3 cebule
> sok z cytryny
> sól, pieprz
> cukier
> mąka do obtoczenia filetów
> olej
> 3 łyżki koncentratu pomidorowego
> pęczek natki pietruszki

Sposób przygotowania :

Filety pokroić na kawałki, natrzeć sokiem z
cytryny i posolić. Następnie zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 60 min. Pieczarki pokroić
i skropić sokiem z cytryny. Koncentrat pomidorowy
rozmieszać z 1/3 szkl. wody. Cebulę pokroić w kostkę i
zeszklić na tłuszczu. Marchew, pietruszkę, seler zetrzeć
na tarce z dużymi oczkami i razem z pieczarkami dodać do cebuli. Dusić do miękkości, podlewając przygotowanym koncentratem z wodą. Całość doprawić do
smaku i połączyć z posiekaną pietruszką. Filety obtoczyć w mące i usmażyć na złoty kolor. Usmażoną rybę
ułożyć w naczyniu żaroodpornym, przykryć przygotowanymi warzywami i na 10 min wstawić do nagrzanego piekarnika o temp. 180°C.
W
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OGŁOSZENIA
Używane laptopy-sklep
tel. 607199279
Auto-skup całe uszkodzone bez opłat skorodowane
505-927-959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Optima Sp. z o.o.- finanse dla domu- zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w Zelowie i okolicach.
Atrakcyjna
prowizja,
praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801800-200.

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458
Firma sprzątająca zatrudni osoby z II grupą
inwalidzką do sprzątania basenu w Rawie
Mazowieckiej. Zapewniamy: zwrot kosztów
dojazdu, umowę o pracę, stabilne zatrudnienie. Tel.: 22/3292506 i
22/3292505
WYLEWKI AGREGATEM 668 327 588

Sprzedam Mercedes
G , 290 GD W 461, 93 r.
Kultowa Gelenda 4x4.
Diesel 95 KM, przebieg
180 tys. km, manual.
Stan bdb, nie wymaga
wkładu
finansowego,
brązowy metalic. Cena
39 tys. zł.
Więcej
info
tel.:
607
940
468

Sprzedam Range Rover P38 4,6 HSE LPG,
4x4, najbogatsza wersja
98 r. Automat 225 KM z
opcją sport, regulowana
wysokość podwozia-nowa pneumatyka, pełna
elektryka, klima 2 strefowa, granatowy metalic, przebieg 190tys.km
Cena 18,5 tys. zł.
Więcej
info
tel.:
506435377.

Sprzedam stawy hodowlane
w Kamieńsku, dojazd od
ul. Zjednoczenia. Tel. 693485338.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom
i Przyjaciołom serdeczne życzenia,
dużo sukcesów, radości, uśmiechów.
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Nowy Peugeot 508 w teatrze V6
Nie lada gratka spotkała w niedzielny wieczór 7 grudnia odwiedzających
teatr V6 w Łodzi. Widzowie spektaklu taneczno-akrobatycznego „Imibala”
mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej prezentacji nowego Peugeota 508.
Najnowszy model francuskiej marki samochodów wystawiony był na foyer
łódzkiego teatru. Pomysł zrodził się dzięki inicjatywie teatru V6 oraz salonu
samochodowego AT GARAGE, dealerowi Peugeota w Łodzi.
terka, za pomocą plastycznych fantazji rysuje własne
Podobnie jak francuski marzenia a widzowie mogą
producent uznanej marki podglądać je za pomocą
samochodów tak i łódzki ekranu umieszczonego w
teatr V6 mógł pochwalić się centralnej części sceny.
nową produkcją. Premiera Niebywałą rolę odgrywają
„Imibali” – wyjątkowego przede wszystkim kolorowe
spektaklu taneczno-akro- wizualizacje oraz światło.
batycznego - odbyła się w Na uwagę zasługują ukłalistopadzie, ale mimo za- dy taneczne oraz akrobaledwie kilkutygodniowej cje. Nietuzinkowy klimat
obecności spektaklu na de- spektaklowi nadawali odskach teatru przysporzył twórcy najważniejszych ról,
on sobie wielu sympaty- m.in. Lena Filipiak, Justyna
ków oraz pochlebne recen- Ostach, Krzysztof Skolizje. Pełne widowiskowych mowski, Emilia Kudra a
świateł i akrobacji przedsta- także Adam Kuza, Emilia
wienie z dużym uznaniem Biskupik, Natalia Kielan i
oklaskiwały całe rodziny, Michał Chyliński. Reżysektóre przybyły do teatru rem i scenarzystą spektaklu
przy ulicy Żeromskiego w jest Tomasz Filipiak. NiebaŁodzi. „Imibala” to obraz gatelną rolę w jego produkwymarzonego świata. Jest cji odegrali także m.in. Naopowieścią o wyobraźni talia Kielan (choreografia),
dziecka - małej dziewczyn- Emilia Kudra (muzyka),
ki, która przenosi się do Anna Krawczyk i Barbakrainy własnych marzeń. ra Żerkowska (kostiumy),
Niezwykły klimat tworzy w Anna Rossi i uczniowie Zeprzypadku tego spektaklu społu Szkół Rzemiosła w
NOWY
PEUGEOT
508 Łodzi (charakteryzacja).
zabieg
przenikania
się świa--------------------------------DROGA TO JEGO TERYTORIUM
tów. Nanami - główna boha-

Ewolucyjny
Peugeot 508

nowy

Miłośnicy motoryzacji
mogli jednak tego wieczoru cieszyć się podwójnie.
Na foyer teatru podziwiać
można było najnowsze auto
francuskiego producenta samochodów a zadowolenia z
tego nie kryli organizatorzy
przedsięwzięcia. – Doszliśmy do wniosku, że nowy
spektakl to także świetna
okazja na pokazanie również najnowszej produkcji
Peugeota – mówi Marcin
Śliwkiewicz, dyrektor handlowy salonu AT GARAGE
w Łodzi. - Nowy Peugeot
508 przeszedł swoistą ewolucję stylistyczną i technologiczną. Znawcy francuskiej marki bez problemu
zauważyli duże zmiany w
stylu nowego Peugeota 508
– dodaje. Przede wszystkim
zauważalna jest nowa osłona chłodnicy. Modyfikację
przeszła także pokrywa silnika, która w nowej odsłonie jest bardziej pionowa.
Wyższe wersje wyposaże-

Foto: Marek Filipiak

Nowa
produkcja
pod dyktando świateł

nia zyskały także reflektory wykonane w całości w
technologii LED. Znakiem
rozpoznawczym
nowego
modelu są charakterystyczne wbudowane w zderzak
światła jazdy dziennej. Natomiast w przypadku świateł tylnych w nowym modelu są one bardziej poziome.
Istotne jest to, iż na desce
rozdzielczej we wnętrzu już
od wersji Active znajduje
się zintegrowany 7-calowy
ekran. Dodatkowym atutem
są większe możliwości dostępu do usług mobilnych.
Przetestować nowy model
Peugeota mogły dwie oso-

by, które tego wieczora zasiadły na widowni. Salon
AT GARAGE ufundował
wyjątkowy weekend z nowym modelem dla dwóch
osób. Szczęśliwcy, którzy
zostali wylosowani podczas
prezentacji samochodu w
najbliższym czasie ustalą
dogodne dla siebie terminy
i wyjadą na ulice zatanko-

REKLAMA

wanym do pełna autem.
Najnowszy model Peugeota
oglądać można w salonie
samochodowym przy ulicy
Strykowskiej 131. Oprócz
możliwości zakupu samochodu dealer oferuje preferencyjne warunki finansowe (kredyt lub leasing),
ubezpieczenia dealerskie a
także usługi serwisowe.
DR

NOWY
PEUGEOT 508
--------------------------------DROGA TO JEGO TERYTORIUM

AT GARAGE Sp z o.o
ul. Strykowska 131, 91-527 Łódź
tel.: 42 617 07 20
www.atgarage.pl

REKLAMA

AT GARAGE Sp z o.o
ul. Strykowska 131, 91-527 Łódź
tel.: 42 617 07 20
www.atgarage.pl

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.
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Papierosowy przekręt Podejrzany

Piotrków Trybunalski

Funkcjonariusze CBŚP i Izby Celnej w Łodzi zabezpieczyli 820 tysięcy sztuk papierosów, które powinny
a nie zostały zutylizowane.

W środę 17 grudnia
2014 r. w zakładzie na terenie Zduńskiej Woli funkcjonariusze Centralnego Biura
Śledczego Policji i Izby
Celnej przeprowadzili kontrolę prawidłowości procesu
niszczenia towarów, które
nie powinny trafić do han-

dlu. Podczas sprawdzania
maszyn do niszczenia artykułów, znaleziono w nich
kartony z papierosami, które trafiły tam do utylizacji
z zakładu w województwie
łódzkim.
- Na miejsce wezwano
policjantów z miejscowej

komendy policji, którzy
przeprowadzili czynności
procesowe i zabezpieczyli niezniszczony towar. Z
dwóch maszyn wyciągnięto ogółem ponad 41 tysięcy
paczek, tj. ponad 820 tysięcy papierosów o wartości
około 375 tysięcy złotych.

W związku z tym znaleziskiem zatrzymano właściciela firmy – informuje
rzecznik policji.
Sprawę przejęła zduńskowolska policja i prokuratura.		
MAT

Łódź

Odpowiedzą za sutenerstwo
Policjanci zatrzymali 13 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nakłanianiem i czerpaniem korzyści z prostytucji.

o usiłowanie zabójstwa

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 35-latkowi grozi nawet dożywocie.

4 grudnia 2014 roku w
godzinach popołudniowych
dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim
otrzymał
telefoniczne zgłoszenie od
pracowników
pogotowia
ratunkowego, że do piotrkowskiego szpitala trafił
31-latek z raną kłutą klatki
piersiowej. Mężczyzna został znaleziony w okolicach
jednej z posesji w Jarostach. Nieprzytomny 31-latek leżał w kałuży krwi.
Policjanci ustalili, że ranny prawdopodobnie wcześniej był u swojego sąsiada,
więc poszli to sprawdzić. W
mieszkaniu, stróże prawa
zastali nietrzeźwego męż-

czyznę leżącego na łóżku.
A na ścianie w jednym z pokoi znaleźli plamy krwi. W
kuchni leżał nóż kuchenny,
który najprawdopodobniej
służył do popełnienia przestępstwa.
Podejrzewany
35-latek trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie
analizy zebranego materiału dowodowego prokurator
przedstawił zatrzymanemu
zarzut usiłowania zabójstwa 31-letniego mężczyzny oraz spowodowanie u
pokrzywdzonego ciężkich
obrażeń ciała zagrażających
jego życiu i zdrowiu. Mężczyzna został tymczasowo
aresztowany.
PAT

Piotrków Trybunalski

Kradzieże
na „wyrwę”
Piotrkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kradł kobietom torebki.

Policjanci pracują nad
sprawą sutenerów od lutego
2014 roku. Wówczas uzyskali pierwsze informacje
wskazujące na działanie na
terenie województwa łódzkiego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej
się czerpaniem dochodów
z uprawiania prostytucji

przez nakłonione do tego
kobiety. Były one wyszukiwane tzw. pocztą pantoflową wśród osób w trudnej
sytuacji finansowej. Nakłonione kobiety świadczyły
usługi seksualne, głównie
przy drogach choć część
działała także w wynajętych, prywatnych mieszka-

niach. Zmuszone były do
oddawania 50-60 procent z
dziennego utargu.
Do zatrzymań doszło w
dniach 8 i 9 grudnia br. na
terenie powiatu tomaszowskiego i skierniewickiego
w województwie łódzkim
oraz powiatu nowodworskiego w woj. mazowiec-

kim. W ręce funkcjonariuszy wpadł 38-letni szef
gangu (mieszkaniec powiatu tomaszowskiego), który
oprócz sutenerstwa czerpał korzyści z nielegalnej
produkcji papierosów. Sąd
wkrótce rozpatrzy pierwsze wnioski o tymczasowe
areszty.
PAT

Jak podaje policja, funkcjonariusze z piotrkowskiej
komendy przyjęli w ostatnim czasie kilka zgłoszeń
od kobiet, którym nieznany sprawca ukradł torebki.
Napastnik działał zawsze
w ten sam sposób. Młody
mężczyzna podjeżdżał rowerem do zaskoczonych
ofiar, po czym wyrywał im
torebki i uciekał. Sprawą
zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Stróże prawa ustalili rysopis
złodzieja i rozpoczęli jego

poszukiwania. 3 grudnia
2014 roku policjanci znaleźli w mieszkaniu podejrzanego o dokonanie kradzieży,
kilka torebek damskich, dokumenty na różne nazwiska
kobiet, portfele oraz inne
przedmioty pochodzące z
kradzieży. Zgromadzony w
sprawie materiał dowodowy
pozwoli na tym etapie na
przedstawienie 23-latkowi 7
zarzutów kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za
kradzież grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

W
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HOROSKOP

Strzelec 23.11 – 21.12
To
odpowiedni
czas by dopiąć
zaległe
sprawy
na ostatni guzik.
Warto podsumować swoje
osiągnięcia w mijającym roku.
A wnioski, które się w przyszłości przydadzą, z pewnością
same się nasuną. Planowane
spotkanie rodzinne upłynie w
wyjątkowo miłej atmosferze i
tym samym relacje bardziej się
zacieśnią.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed tobą pracowity okres. Będziesz
jednak w dobrej formie i wszystkiemu
podołasz. Nie będzie dla ciebie
spraw trudnych. W sferze finansowej zmiany na lepsze. W
najbliższym czasie krótki wyjazd, który będziesz mile wspominał.
Wodnik 21.01 – 19.02
Odczujesz zmęczenie i niechęć
do podejmowania
nowych wyzwań.
Być może jest to znak, że warto zwolnić tempo życia i odbudowa
skorupy
ziemskiej

począć. Nie bądź dla siebie
jednak zbyt krytyczny, gdyż
także każdego z nas gorszy
czas dotyka prędzej, czy później.

Ryby 20.02 – 20.03
Wszystko ułoży
się po twojej myśli, jeśli będziesz
postępować rozsądnie i bez zbędnego pośpiechu. Staraj się przy tym
być stanowczy i ufaj swojej
intuicji. Więcej wolnego czasu
spędzaj z rodziną.
Baran 21.03 – 20.04
Przedświąteczne
porządki i zakupy dadzą ci się we
znaki, więc święta
będą okazją do odpoczynku i
zregenerowania sił. Będzie to
też odpowiedni czas, żeby pomyśleć o pomnażaniu swoich
oszczędności.
Byk 21.04 – 20.05
Twoje zawodowe plany wreszcie zakończą
się pełnym sukcesem,
co wpłynie na lepsze
samopoczucie i poprawę finansów. To także odpowiedni

klatka
latem
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malarz bokser

Rak 22.06 – 22.07
Problemy,
które
cię ostatnio trapią,
powinny wreszcie
się rozwiązać i to z
korzyścią dla ciebie.
Przypływ gotówki cię ucieszy.
To odpowiedni czas na spotkania rodzinne, które będą
okazją do ocieplenia relacji z
bliskimi osobami.
Lew 23.07 – 23.08
Korzystny wpływ
planet ułatwi ci
podjęcie właściwych decyzji w
ważnych sprawach, które być
może zmienią diametralnie
twoje dotychczasowe życie.
Nieraz warto zaryzykować.
Dbaj o dobre relacje z życiowym partnerem.
wieże
na
murach

Panna 24.08 – 23.09
Masz szansę wreszcie odbić się od dna
i wyjść na prostą.
Szczęście się do ciebie uśmiechnie, wykorzystaj
tę dobrą passę, a nie pożałujesz. Zachowaj większą
ostrożność na drodze, z uwagi
na trudne warunki atmosferyczne.
Waga 24.09 -23.10
Los nie będzie cię
rozpieszczał, więc należy zakasać rękawy i
zabrać się solidnie do
roboty. Tym bardziej, że to
końcówka roku kalendarzowego i pewne sprawy trzeba
pozamykać. Warto jednak
znaleźć też czas na spotkania
towarzyskie.
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Skorpion 24.10 – 22.11
To dobry czas na
wiążące
decyzje.
Znów
nabierzesz
wiatru w żagle. Jednak nie pozwalaj sobie na
zbytnie ekstrawagancje w wydatkach, prezenty pod choinkę nie muszą być zbyt kosztowne. Mile spędzone chwile
z najbliższymi poprawią ci
humor.
W Wróżka Amanda

akta,
rejestr
szkocki
wzór

prymitywne
nosze

Bryant,
obrońca
z NBA

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Pomimo zmiennej
pogody, dobry nastrój nie będzie cię
opuszczał. Wreszcie
znajdziesz czas, aby zrealizować więcej własnych a zarazem ambitnych planów. Nie
zaniedbuj zdrowia i dbaj o
swoją formę fizyczną.

podanie,
zagrywka

w nich
listy

rodzina
ptaków

czas na odnowienie starych
znajomości a być może i powiększenie ich grona.

popularStarr,
na
beatles przyprawa

mały pokrowiec
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Syn zrobił nareszcie prawo jazdy i prosi ojca o auto.
Ojciec ostro odpowiada:
Popraw oceny w szkole, przeczytaj Pismo Święte i
zetnij włosy, to wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
Poprawiłem stopnie, a Pismo znam już prawie na pamięć. Pożycz samochód!
A włosy?
Ale tato! Przeczytałem że wszyscy: Samson, Mojżesz,
nawet Jezus mieli długie włosy!
O, widzisz synku! I chodzili na piechotę.
  
Mama pyta się swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.
  
Jasiu leci zdesperowany do mamy i krzyczy:
- Mamo, mamo drabina spadła!
- To czego lecisz z tym do mnie, leć do ojca.
Po chwili zastanowienia pyta:
- Czy on o tym wie?
- No jasne, stał na najwyższym szczeblu!
  
Komisja poborowa.
Chłopak z trudem odczytuje z tablicy największą literę.
Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czołgami.
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Zmienne szczęście naszych piłkarzy

Runda jesienna we wszystkich piłkarskich klasach rozgrywkowych poza nami. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to czas wyciszenia i
zadumy, ale w światku piłkarskim także okres rozliczeń i podsumowań. W regionie łódzkim możemy mówić o sporym niedosycie w minionej rundzie. Piłkarze
GKS-u Bełchatów, Widzewa oraz ŁKS-u grali ze zmiennym szczęściem.
Szansa na spokojne
utrzymanie
Jedyny przedstawiciel
z województwa łódzkiego
w najwyższej klasie rozgrywkowej – GKS Bełchatów – nie zawiódł swoich
sympatyków. Po 19 spotkaniach na jesieni zdobył 27
punktów i ma dużą szansę
na uplasowanie się w górnej
części tabeli, co według najnowszych przepisów PZPN
dałoby spokojne utrzymanie „Brunatnych” w Ekstraklasie. Podopieczni trenera
Kamila Kieresia w zdecydowany sposób weszli w sezon
udowadniając to pierwszymi
udanymi meczami w roli beniaminka Ekstraklasy. Sporo
animuszu musiało dodać piłkarzom z Bełchatowa zwycięstwo w pierwszej kolejce
w Warszawie z Legią. Sześć
kolejek z rzędu bez porażki powodowało, iż eksperci
piłkarscy przecierali oczy
ze zdumienia. Beniaminek z
Bełchatowa nie był uważany
za drużynę do spadku, ale
wyniki na początku sezonu
musiały zaskakiwać. Zresztą
porażka w 7 kolejce z Wisłą
Kraków mogła być wkalkulowana bo krakowianie walczą o podium w tym sezonie. Druga porażka piłkarzy

iż pozycja Widzewa po rundzie jesiennej nie jest dziełem przypadku. Od grudnia
stery w drużynie przejął
Wojciech Stawowy. O utrzymanie będzie bardzo trudno,
ale dopóki piłka w grze nic
nie jest przesądzone.

Kieresia przyszła dopiero w
11 kolejce. Co prawda GKS
przegrał aż 0:5, ale na usprawiedliwienie była to porażka
z drugim pretendentem do
podium – Lechem Poznań.
Dalsza część sezonu rozgrywana była ze zmiennym
szczęściem. Bełchatowianie
umieli wygrywać z solidny-

mi zespołami ale zdarzały
się także wpadki jak porażka z absolutnym outsiderem Zawiszą Bydgoszcz.
Cztery mecze rozgrywane
awansem z rundy wiosennej
przyniosły zaledwie jeden
punkt i dlatego drużyna z
Bełchatowa straciła pozycję w górnej połowie tabeli.

Przyszłość uzależniona jest
od wzmocnień oraz dobrze
przepracowanego
okresu
przygotowawczego.
Czerwona latarnia wynikiem eksperymentów
Szczęścia nie mieli piłkarze Widzewa. Piłkarze z
al. Piłsudskiego zakończyli

Nowy rozkład pociągów
Od 14 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów.
Jedną ze zmian jest
skrócenie czasu przejazdu na głównych trasach,
i tak np. podróż ze stolicy
do Wrocławia skróci się
do 3 godzin 42 minut. Z
południa na północ Polski
podróż wyniesie około 5
godzin 30 minut. W 2015
roku, wraz z modernizacją
infrastruktury, czasy ulegną dalszemu skróceniu.
Pierwsze regularne kursy
po polskich torach rozpoczęły pociągi Express
InterCity Premium. W
rozkładowych kursach pociągi przekroczą prędkość
160 km/h, z którą jeździmy w Polsce od 25 lat.
Tym samym, będziemy
pierwszym krajem spośród
nowych członków Unii

Europejskiej, w którym
prędkość zostanie podniesiona do 200 km/h.

Pasażerowie, którzy zaplanują podróż wcześniej,
mogą liczyć na bilety za

49 zł i rabaty sięgające 30
proc.
MAT

rundę jesienną w fatalnym
stylu, plasując się na ostatniej 18 pozycji z dorobkiem
zaledwie 9 punktów. Spadkowicz z Ekstraklasy nie
wyciągnął wniosków z lat
poprzednich, mocno przewietrzając szatnie. Do drużyny dołączyli natomiast zawodnicy niedoświadczeni.
Wzmacniać drużynę próbowano także w trakcie rundy,
ale były to równie chybione
pomysły. Od początku sezonu funkcję trenera powierzono Włodzimierzowi
Tylakowi, który znany jest
z dobrej pracy z młodzieżą.
Co prawda w Widzewie występują młodzi piłkarze, ale
I liga jest jak najbardziej seniorska, więc eksperyment z
zatrudnieniem pochodzącego z Łodzi szkoleniowca nie
mógł się udać. Na początku
sezonu Widzew głównie remisował. Tracił punkty na
własnym boisku, które zwykle przynosiło mu szczęście.
Wyjazdy od dawna są udręką widzewiaków, chociaż
za kadencji Tylaka Widzew
przełamał złą passę wygrywając mecz w Gdyni z Arką.
Niestety było to jedyne zwycięstwo na jesieni, co z passą
kilku porażek z rzędu – już
za kadencji Rafała Pawlaka
w roli trenera - zobrazowało,

Łódzka lekcja pokory
Piłkarze ŁKS-u w ubiegłym sezonie zupełnie zdominowali rywali w IV lidze.
Przed minioną rundą można
było usłyszeć głosy, iż w tym
sezonie będzie podobnie i
drużyna z al. Unii Lubelskiej po raz kolejny pewnie
będzie zmierzać do awansu.
Nic bardziej mylnego. Łodzianie w rundzie jesiennej
doznali lekcji pokory a rację
mieli ci fachowcy, którzy
z dystansem spoglądali na
sytuację drużyny. Po 17 rozgranych meczach ŁKS zdobył zaledwie 25 punktów.
Dla porównania lider Radomiak Radom ma tych punktów aż 42. Zatem szans na
awans na chwilę obecną nie
ma żadnych. Drużyna nie
była na tyle silna aby rywalizować o najwyższe cele. Już
początek rundy mógł zwiastować problemy ŁKS-u.
Po 5 kolejkach podopieczni
Robaszka mieli zaledwie
6 punktów i byli w dole tabeli. Słabe wyniki skłoniły działaczy do zmiany na
stanowisku trenera. Wojciecha Robaszka zastąpił
Andrzej Kretek, który cudu
jednak nie dokonał. Jego
podopieczni grali ze zmiennym szczęściem. Potrafili
wygrywać swoje mecze, ale
sporo tracili notując kilka
remisów. Zupełnie nieudany
był listopad, kiedy to zespół
doznał dwóch bolesnych porażek z Bronią Radom oraz
Ursusem Warszawa. Taki
stan rzeczy zaczął niepokoić
włodarzy klubu, którzy idąc
śladem Widzewa wymienili
kolejnego trenera. Do przyszłej rundy drużynę przygotowywać będzie Marek
Chojnacki.
Damian Rybusiewicz

