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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz,  
                                   Biała Rawska, Brzeziny
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Wydawca 
Gazety Regionalnej 

w związku z dynamicznym rozwojem,
poszukuje dynamicznych 

i kreatywnych osób 
do współpracy przy tworzeniu Gazety.

CV prosimy przesyłać 
na adres Redakcji WGR:

redakcja@gazeta-wiesci.pl

Po agresji niemieckiej 
i sowieckiej we wrześniu 
1939 r. życie państwowe ze-
szło do konspiracji. W pod-
ziemiu odtworzono struk-
tury władzy cywilnej oraz 
siłę zbrojną. W tym okresie 
powstała poprzedniczka 
Armii Krajowej – Służba 
Zwycięstwu Polski, w kilka 
miesięcy później przemia-
nowana w Związek Walki 
Zbrojnej, a w lutym 1942 r 
w Armię Krajową.

Pierwszym Komendan-
tem Głównym Armii Kra-
jowej został piotrkowianin 
Stefan Rowecki ps. „Grot”. 
Generał Rowecki odegrał 
ogromną rolę w walce z 

Pierwszy 
Komendant Główny AK
14 lutego obchodziliśmy 72. rocznica powstania Armii Krajowej - największej 
na świecie i najlepiej zorganizowanej podziemnej formacji wojskowej.

okupantem hitle-
rowskim w czasie 
II wojny świato-
wej i w związ-
ku z tym warto 
przybliżyć jego 
postać.

Stefan Paweł 
Rowecki uro-
dził się 25 grud-
nia 1895 roku w 
Piotrkowie Try-
bunalskim. Uczył 
się w piotrkow-
skim polskim 
gimnazjum. Wio-
sną 1911 roku był 
inicjatorem oraz 
stanął na czele tajnego za-
stępu skautowego w swym 

rodzinnym mieście.
Szerzej czytaj na str.8.

W Rawie 
mogą szkolić się nauczyciele

Rawa Mazowiecka

Niewiele jest zawodów, które wymagają od osób je wykonujących ogromnej 
umiejętności w stosunkach interpersonalnych, jak zawód nauczyciela. Wielu 
dyrektorów szkół i nauczycieli ma już tego świadomość, dlatego kursy doty-
czące skutecznej, perswazyjnej komunikacji są w kręgu ich zainteresowania. 
Stąd właśnie pomysł na kurs doskonalący „Jak zachować właściwe relacje 
we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”.                       Szerzej na str. 2.

Piotrków Trybunalski
Wspólnymi 
siłami wyremontują drogi
Piotrkowski magistrat wspólnie z powiatem przygotowują się do przebudowy 
ulic Roosevelta oraz Żelaznej.                                                      Szerzej na str. 2.

Bełchatów

Bełchatowskie starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie szlaku rowerowego 
na odcinku Słok – Góra Kamieńsk.                                             Szerzej na str. 5.

Nowa 
trasa rowerowa
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Niewątpliwym atu-
tem nowego budynku 
starostwa jest jego lo-
kalizacja w samym cen-
t rum miasta, w bliskim 
sąsiedztwie dworca PKS 
i PKP. Dla interesantów 
będzie to z pewnością 
duży plus, gdyż zdecy-
dowana ich większość 
dociera do urzędu ko-
rzystając z komunikacji 
publicznej.

- Utworzone tam 

Starostwo 
w nowej siedzibie
Remont nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. przy ul. 
Dąbrowskiego 7 dobiega końca. Oficjalna przeprowadzka większości wydzia-
łów urzędu nastąpi 14 marca br.

Biuro Obsługi Intere-
santów będzie w pełni 
dostosowane do obsługi 
wszystkich naszych in-
teresantów, począwszy 
od tych najmłodszych 
jak i dla osób z nie-
sprawnością ruchową 
– zaznacza Piotr Wojty-
siak sekretarz powiatu. 
- Zapewnienie dzieciom 
kącika do zabaw pozwo-
li ich mamom bez prze-
szkód załatwić spra-

wę – dodaje sekretarz. 
Zmiana siedziby Staro-
stwa nie będzie miała 
wpływu na pracę Biura 
Obsługi Interesantów 
w budynku przy Al. 3 
Maja 33, w którym zo-
staje Wydział Komu-
nikacji i Transpor tu. 
Decyzja ta jest efektem 
długotrwałej obserwa-
cji. Wynika z niej, że 
ponad 80% klientów 
Wydziału przyjeżdża 
do urzędu własnym po-
jazdem. Dlatego też ra-
cjonalnym wyjściem 
było pozostawienie 
Wydziału Komunika-
cji w obecnej siedzibie.  
Warto przypomnieć, że 
budynek przy ul. Dą-
browskiego 7 był nie-
gdyś siedzibą Narodo-
wego Banku Polskiego, 
a od 2004 roku Uni-
wersytetu Medycznego 
w Łodzi. 19 czerwca 
ub.r. odbyło się of icjal-
ne podpisanie aktu no-
tar ialnego pomiędzy 
Miastem Piotrków Try-
bunalski a Powiatem 
Piotrkowskim, na mocy 
którego starostwu zo-
stała przekazana ta nie-
ruchomość.

GW 

Leszek Żebrowski jest 
autorem książki pt. „Walka o 
prawdę. Historia i Polityka”, 
będącej zbiorem artykułów 
często przełomowych, po 
raz pierwszy poruszających 
wiele nieznanych wcześniej 
faktów z najnowszej histo-
rii Polski. Autor od lat 80. 
prowadzi badania dziejów 
polskiego podziemia nie-
podległościowego w cza-

Tomaszów Mazowiecki

Spotkanie 
z Leszkiem Żebrowskim
25 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim 
odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim, historykiem, publicystą, tro-
picielem fałszerstw historycznych.

sie II wojny światowej i po 
1945 r. Specjalizuje się w 
dziejach polskich narodo-
wych organizacji konspira-
cyjnych w okresie II wojny 
światowej (Narodowych Sił 
Zbrojnych, Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej) i na-
rodowego odłamu żołnierzy 
wyklętych (w tym Narodo-
wego Zjednoczenia Wojsko-
wego), a także bada historię 

komunistycznej konspiracji 
i partyzantki z lat 1942-1945 
oraz stalinowskiej bezpieki. 
Jest pionierem badań nad 
Narodowymi Siłami Zbroj-
nymi w Polsce.

Spotkanie z Leszkiem 
Żebrowskim odbędzie się o 
godzinie 17.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy 
Pl. Kościuszki 18. Wstęp 
wolny.

W tym roku tematem 
przewodnim konkursu 
były piosenki związane z 
filmem. Do udziału w kon-
kursie zgłosili się ucznio-
wie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z 
Radomska, Pajęczna, Zelo-
wa, Bełchatowa, Szczerco-
wa, Kietlina, Sulmierzyc i 
Kleszczowa. Wykonawcy 

Kleszczów
Konkurs piosenki obcojęzycznej
12 lutego już po raz trzeci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Zdobywcą głównej nagrody 
został Mateusz Tkacz z I LO w Radomsku.

mogli zaprezentować się 
przed komisją konkursową 
w utworach wykonywanych 
w językach: angielskim, 
niemieckim lub hiszpań-
skim. Pierwsze miejsce 
wyśpiewał piosenką „Ra-
dioactive” z amerykańskie-
go thrillera science fiction 
„The Host” Mateusz Tkacz 
z I Liceum Ogólnokształcą-

cego w Radomsku.
Przesłuchania uczest-

ników konkursu odbywały 
się w auli kompleksu SOL-
PARK. Nagrody dla uczest-
ników konkursu ufundował 
Urząd Gminy w Kleszczo-
wie oraz Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klesz-
czowie. 

JS
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Z Brukseli

Orliki już czekają

Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Szkolne drużyny piłkarskie gotowe? Mam na-
dzieję, że tak, bo czasu by popracować nad 
kondycją i szczegółami taktycznymi jest co-

raz mniej. Już 14 kwietnia spotykamy się na Orlikach 
i zaczynamy eliminacje do tegorocznego Turnieju 
Piłkarskiego Skrzydlewska Cup. W tym roku startu-
jemy wcześniej, ale wielu młodych zawodników nie 
może się doczekać rywalizacji, a jedna ze szkół nawet 
przysłała już swoje zgłoszenie. Cieszę się z tego za-
interesowania, ale zapisy zaczynamy 10 marca, tutaj 
nie decyduje ani kolejność zgłoszeń, ani zasada „kto 
pierwszy ten lepszy”, proszę o jeszcze chwilę cierpli-
wości.

Tegoroczny turniej będzie rozgrywany już po raz 
trzeci, zatem jest okazja do pierwszych podsumowań. 
Przyznaję, że nie spodziewałam się aż takiego zainte-
resowania, w ubiegłym roku na liście startowej były 
aż 123 drużyny, a ile zagra w tym roku?  Nie wiem, 
ale spodziewam się, że będzie ich jeszcze więcej. A 
to powodzenie turnieju bardzo mnie cieszy, bo jest 
dowodem na to, że dzieci i młodzież zamiast siedzieć 
przed komputerem wolą biegać za piłką. Z rozmów z 
nauczycielami opiekującymi się turniejowymi druży-
nami i z rodzicami młodych zawodników wiem, że 
chłopców nie trzeba zachęcać, namawiać, oni sami 
chcą grać. Wiele osób pytało mnie: po co mi ten tur-
niej? No właśnie po to, by dzieciaki odciągnąć od gier 
komputerowych, telewizji, pokazać im, że sport jest 
równie ciekawy, „wciągający”, a każde zwycięstwo 
daje mnóstwo frajdy i fantastyczne wspomnienia. W 
tej imprezie grają zespoły z różnych szkół, z miast i 
miasteczek naszego województwa, dzieci pochodzą 
z różnych – pod każdym względem – rodzin. Dlate-
go udział w turnieju był od początku bezpłatny, nie 
chciałam i nie chcę dzielić dzieci na „lepsze” czyli 
te, których rodzice bez problemu zapłaciliby wpiso-
we i te „gorsze”, których rodzice nie mogliby sobie 
pozwolić na taki wydatek. Z tego też powodu każdy 
uczestnik imprezy zawsze dostaje w prezencie strój 
do gry, chcę by wszyscy zawodnicy dobrze się czuli i 
nie przejmowali się tym, że „koszulka kolegi z boiska 
jest ładniejsza”. Te stroje są oczywiście identyczne, co 
zawodnikom się podoba, ale nieco mniej ich opieku-
nom, bo zdarza się im... „zgubić” drużynę. Nie jest to 
trudne ani niemożliwe, skoro wokół Orlika kłębi się 
spory tłumek identycznie ubranych chłopców.

Tegoroczny turniej pod jednym względem będzie 
się różnił od tych z lat poprzednich. W tym roku – po 
raz pierwszy – patronat nad imprezą objął Andrzej 
Biernat, minister sportu. Minister Biernat ufunduje 
też puchar dla najlepszego zawodnika imprezy, co z 
pewnością będzie dodatkową mobilizacją dla każde-
go z młodych piłkarzy. 

Serdecznie zapraszam szkolne drużyny na turniej, 
jak zawsze będzie mnóstwo emocji, a wygrają oczy-
wiście najlepsi. 

 Podczas kursu nauczy-
ciele dowiedzą się, dlaczego 
rodzic bywa roszczeniowy, 
jak nawiązać przyjazną re-
lację z rodzicem, jak przyj-
mować od niego skargę i 
krytykę.  Kurs obrazuje 
znaczenie szacunku, empa-
tii i uśmiechu w kontaktach 
z rodzicami, rozwija zdol-
ności i metody wpływa-
nia na innych, z korzyścią 
dla obydwu stron relacji, 
podkreśla wagę profesjo-
nalizmu w kontaktach za-
wodowych i uczy technik i 
strategii pomocnych w sku-
tecznej komunikacji. Poza 
tym pokazuje różne spo-
soby manipulacji i obrony 
przed nią.

Wiadomości przedsta-
wione w kursie uzupełnia-
ją dotychczasową wiedzę i 
doświadczenie nauczycieli, 
a więc nie przekreślają i nie 

W Rawie 
mogą szkolić się nauczyciele

Rawa Mazowiecka

Niewiele jest zawodów, które wymagają od osób je wykonujących ogromnej umiejętności w stosunkach 
interpersonalnych, jak zawód nauczyciela. Wielu dyrektorów szkół i nauczycieli ma już tego świado-
mość, dlatego kursy dotyczące skutecznej, perswazyjnej komunikacji są w kręgu ich zainteresowania. 
Stąd właśnie pomysł na kurs doskonalący „Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszcze-
niowymi rodzicami?”.

zastępują poznanych przez 
nich wcześniej metod, lecz 
je uzupełniają, dopełniają.

Mowa jest podstawo-
wym narzędziem komu-
nikacji, zatem warto wie-
dzieć nie tylko o tym, co 
mówić, ale też, jak mówić 
do drugiego człowieka, 
aby zrealizować wspólny 
cel. Dobrze jest przekonać 

się, że istnieją techniki ko-
munikacji, która działa na 
nieświadomy umysł (nie-
uświadomioną sferę życia 
psychicznego człowieka) 
naszego rozmówcy. Warto 
podkreślić, że techniki te 
sprawdziły się w reklamie, 
negocjacjach, sprzedaży 
czy też prezentacjach okre-
ślonych produktów. 

Kurs „Jak zachować 
właściwe relacje we współ-
pracy z roszczeniowymi 
rodzicami?” odbędzie się 
w Rawie Mazowieckiej w 
skierniewickiej filii Biblio-
teki Pedagogicznej przy ul. 
Zwolińskiego 8d w dniach 4 
– 5 marca br. o godz. 15.00 .

RO

W tych dniach każ-
dy zainteresowany będzie 
mógł zgłosić się o pomoc do 
Ośrodków Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestęp-
stwem. W ośrodkach będą 
pełnione dyżury od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 10:00 do 18:00 oraz 
w sobotę w godzinach od 
10:00 do 13:00. Informacji 
prawnej udzielać będą nie 
tylko adwokaci, radcowie 
prawni, notariusze, aplikan-
ci adwokaccy, radcowscy 
i notarialni, ale także pro-
kuratorzy, funkcjonariusze 
Policji, czyli osoby które 
posiadają specjalistyczną 
wiedzę dotyczącą postępo-
wania przygotowawczego 
oraz – w zakresie postępo-

REKLAMA

REKLAMA

vertirol@poczta.onet.pl
Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368

Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368

VERTI ROL

DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*

ROLETY  ¯ALUZJE
BRAMY  NAPÊDY

*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.

Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Od 24 lutego do 1 marca 2014 r. w całej Polsce, po 
raz kolejny, będziemy obchodzić „Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

wania wykonawczego - ku-
ratorzy sądowi i komornicy. 
Ponadto osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem będą 
mogły uzyskać pomoc psy-
chologiczną.

W organizację obcho-
dów – poza Ministerstwem 
Sprawiedliwości - aktywnie 
włączyły się: Prokuratura 
Generalna, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik 
Praw Dziecka, Komenda 
Główna Policji, Krajowa 
Rada Kuratorów, Naczelna 
Rada Adwokacka, Krajowa 
Rada Radców Prawnych, 
Krajowa Rada Notarialna, 
Komenda Główna Straży 
Granicznej i Krajowa Rada 
Komornicza.

Przypomnijmy, że idea 

„Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” zrodziła się w 
2000 roku i jest związana 

z obchodzonym 22 lutego 
Międzynarodowym Dniem 
Ofiar Przestępstw.      MAT
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lub kup nieruchomość

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Kamienica w Brzezinach: 
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

Certyfikowany Wykonawca Demilec USA Nr Certyfikatu: 13-A24

www.piana-izolacja-lodz.pl



- O mieszkanie mogą 
starać się najemcy loka-
li wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego 
miasta (z wyjątkiem lokalu 
socjalnego), którzy dotych-
czasowe lokum pozostawią 
w dobrym stanie technicz-
nym, tj. nadające się do 
zasiedlenia bez potrzeby 
remontu - informują magi-
straccy urzędnicy. Osoby, 

Piotrków Trybunalski

Nowe 
mieszkania komunalne
Od 17 lutego można składać wnioski o przydział mieszkania komunalnego w 
bloku przy ulicy Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.

które znajdą się na liście na-
jemców nowo budowanego 
bloku, przed podpisaniem 
umowy będą zobowiązane 
do wpłacenia kaucji zabez-
pieczającej w wysokości 
dziesięciomiesięcznego 
czynszu.

Do najmu przeznaczo-
nych jest 16 lokali miesz-
kalnych, w tym: 5 lokali 
jednopokojowych, 7 lokali 

dwupokojowych i 4 lokale 
trzypokojowe, o powierzch-
ni użytkowej od 38 do 59 
metrów kwadratowych. 
Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem tel. 
44 732 18 28 lub w Refera-
cie Usług Komunalnych (ul. 
Szkolna 28) gdzie można 
również pobrać wniosek. 
Dokumenty będą przyjmo-
wane do 17 marca.

- Zdecydowana więk-
szość inwestycji obejmie 
tereny powiatu piotrkow-
skiego, dlatego projekt in-
westycji został zgłoszony 
przez Zarząd Dróg Powiato-
wych Starostwa Powiatowe-
go jako potencjalne przed-
sięwzięcie rozwojowe w 
ramach aktualizacji Strate-
gii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020 – infor-
muje Katarzyna Szokalska, 

Piotrków Trybunalski
Wspólnymi 
siłami wyremontują drogi
Piotrkowski magistrat wspólnie z powiatem przygotowują się do przebudowy 
ulic Roosevelta oraz Żelaznej.

Kierownik Biura Planowa-
nia Rozwoju Miasta piotr-
kowskiego magistratu.

Projekt można podzie-
lić na dwa etapy: należący 
do miasta i należący do po-
wiatu. Piotrkowski zakres 
inwestycji ma objąć mo-
dernizację ulicy Roosevelta 
(od granic miasta do ulicy 
Żelaznej), przebudowę uli-
cy Żelaznej wraz z budową 
rond na skrzyżowaniach 

ulic Roosevelta i Żelaznej 
oraz Żelaznej i Dmowskie-
go. Szacunkowy koszt to 20 
mln zł.

Z kolei drugie tyle ma 
kosztować wykonanie prac 
na terenie powiatu, które 
pokryje Starostwo Powia-
towe, tj. przebudowa ponad 
9-kilometrowej drogi od au-
tostrady A1 do granic Piotr-
kowa.

GW

- E-deklaracja to naj-
szybszy i najprostszy 
sposób wywiązania się z 
obowiązku skarbowego. 
Korzystający z tej platfor-
my nie muszą przygotowy-
wać papierowych formula-
rzy, wysyłać ich do Urzędu 
bądź też składać osobiście, 
ponieważ to wszystko moż-
na zrobić za pomocą strony 
internetowej – zachęca do 
korzystania z udogodnień 
Mateusz Szczurek, Minister 
Finansów, zaznaczając, że 
korzystanie z elektronicznej 

E-deklaracje
W tym roku, już po raz szósty można złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym nie 
wychodząc z domu. Urzędy zachęcają do złożenia elektronicznej deklaracji 
podatkowej. 

usługi umożliwia nie tylko 
weryfikację kompletności 
dokumentów, ale również 
badanie poprawności skła-
danych danych.

W zeszłym roku po-
przez system e-Deklaracje 
wpłynęło 17 milionów do-
kumentów złożonych przez 
płatników i podatników. 
Szczegółowe informacje 
dotyczące składania PIT-
-ów przez internet można 
znaleźć na stronie interne-
towej www.e-deklaracje.
gov.pl. Ministerstwo Finan-

sów uruchomiło także spe-
cjalną stronę internetową 
www.szybkipit.pl, która po-
maga w rozliczeniu podat-
ku dochodowego od osób 
fizycznych. Strona ma do 
zaoferowania kalkulatory, 
wszystkie potrzebne for-
mularze i broszury. Za jej 
pośrednictwem można tak-
że skontaktować się z eks-
pertami podatkowymi oraz 
wysłać do swojego urzędu 
skarbowego roczne zezna-
nia podatkowe.
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- Istniejąca powiatowa 
ścieżka rowerowa, która 
zaczyna się zaraz za grani-
cami miasta Bełchatowa i 
wiedzie wzdłuż drogi po-
wiatowej prowadzącej do 
kopalni i elektrowni, zaha-
cza o ośrodki wypoczynko-
we Wawrzkowizna i Słok i 
po ośmiu kilometrach koń-
czy się przy brzegu zbiorni-
ka Słok – mówi Krzysztof 
Borowski, rzecznik praso-
wy Starostwa Powiatowego 

Bełchatów

Nowa 
trasa rowerowa
Bełchatowskie starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie szlaku rowerowego 
na odcinku Słok – Góra Kamieńsk.

w Bełchatowie. - Dzięki te-
gorocznej inwestycji zosta-
nie przedłużona właśnie aż 
do Góry Kamieńsk. Łącz-
nie rowerzyści będą mogli 
powiatową trasą rowerową 
przejechać około 16 kilome-
trów – dodaje. 

Inwestycja polegać bę-
dzie na wykonaniu ekolo-
gicznego szlaku rowerowe-
go wzdłuż rzeki Widawki, 
od zbiornika Słok do drogi 
Kalisko – Łękińsko. Cał-

 Podmiot odpowiedzialny Laboratoires Lehning. Wyłączny dystrybutor w Polsce: Rustika Sp. z o.o. tel. 605 390 555, 22 621 19 74, www.lehning.pl

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DNA MOCZANOWA – REUMATYZM – RWA KULSZOWA

- JEST NA TO SPOSÓB
Lek naturalnego pochodzenia stosowany wspomagająco przy 
chorobie reumatycznej dotyczącej stawów oraz tkanek mięk-
kich, rwie kulszowej, nerwobólach, dnie moczanowej.
- Pobudza procesy przeciwzapalne zmniejszając objawy bólo-
we w ostrym i przewlekłym reumatyzmie.
- Stymuluje procesy przemiany materii, stabilizuje lub (jeśli wy-
stępuje w nadmiarze) obniża poziom kwasu moczowego.
- Lek nie powoduje uzależnień, nie wchodzi w interakcje 
z innymi lekami.

W ostrym i przewlekłym reumatyzmie stosowany równolegle 
z BERBERIS COMPEXE 83 szybciej przynosi ulgę.
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URARTHONE

DNA MOCZANOWA – REUMATYZM – RWA KULSZOWA

– JEST NA TO SPOSÓB

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Przy chorobie alkoholowej, w ciąży i podczas karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem.
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kowita długość szlaku ro-
werowego o szerokości 2 
metrów to 7,789 km. Trasa 
gruntowa będzie miejsca-
mi utwardzona tłuczniem. 
W ramach inwestycji po-
wstaną również dwa za-
daszone miejsca postojo-
we ze stołami i ławkami.  
Prawdopodobnie już w 
wakacje rowerzyści będą 
mogli korzystać z nowego 
powiatowego szlaku rowe-
rowego.                       MAT

- Rozpoczynamy od bu-
dowy drogi łączącej ulicę 
Belzacką z al. Sikorskie-
go – zapowiada prezydent 
Krzysztof Chojniak.  W 
tym roku na budowę łącz-
nika w budżecie miasta 
zarezerwowano milion 
złotych. Obecnie został za-
kończony proces kompleto-
wania dokumentacji wraz 
z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Miasto przy-
gotowuje się do ogłoszenia 
przetargu. Prace powin-
ny ruszyć już w pierwszej 
połowie bieżącego roku. 
- Realizację następnych 
części kompleksu będziemy 
rozkładać na kolejne lata. 
Na wszystkie elementy bę-
dziemy starali się pozyskać 
dofinansowanie z progra-
mów zewnętrznych – pod-
kreśla prezydent Chojniak.

Przypomnijmy, że kom-
pleks składać ma się m.in. 

Piotrków Trybunalski
Nowy 
kompleks sportowo-rekreacyjny
Jak zapowiada piotrkowski magistrat, w tym roku ruszy wieloetapowa budo-
wa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który powstanie przy ulicy Belzac-
kiej.

z trzymetrowej ścianki 
wspinaczkowej, siłowni te-
renowej, linarium, trybuny 
boiska do piłki siatkowej 
plażowej, placu zabaw dla 
dzieci oraz górki sanecz-
kowej. Po zrealizowaniu 
projektu na tym terenie 
powstanie ogromny kom-
pleks sportowy, w skład 

którego – oprócz nowo 
wybudowanego komplek-
su - wchodzić będą: orlik, 
kryta pływalnia, korty teni-
sowe, oraz skatepark. Łącz-
na powierzchnia, na której 
znajdować się będą obiekty 
będzie przekraczała 10000 
metrów kwadratowych.

GW
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Jak podaje minister-
stwo gospodarki, w 2013 r. 
obroty handlowe Polski z 
Azerbejdżanem wyniosły 
153,3 mln dol. i były wyż-
sze o 20,6 proc. w porówna-
niu z 2012 r. Polski eksport 
do Azerbejdżanu wzrósł w 
2013 r. o 8,6 proc., osiągając 
wartość 133,4 mln dol. Im-
port towarów z Azerbejdża-
nu wzrósł ponad 4,5-krotnie 
- do wartości 19,9 mln dol. 
Powyższe liczby wskazują 
na ożywienie stosunków 
polsko-azerbejdżańskich. 
Wicepremier Janusz Pie-
chociński podkreślił, że 
Polska dostrzega szerokie 
perspektywy współpracy 

Współpraca
gospodarcza z Azerbejdżanem
Współpraca gospodarcza Polski i Azerbejdżanu nabiera tempa. W tej kwestii 
13 lutego odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego z wiceministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu Hala-
fem Halafowem oraz wiceministrem gospodarki i przemysłu Azerbejdżanu 
Nijazyjem Safarowem. 

gospodarczej z Azerbej-
dżanem. - Dynamiczny 
rozwój Azerbejdżanu to 
dobry prognostyk dla roz-
woju korzystnej współpra-
cy handlowo-inwestycyjnej 
pomiędzy naszymi krajami 
– powiedział. Na spotkaniu 
ministrów obydwu krajów 
rozmawiano o możliwości 
współpracy handlowo-in-
westycyjnej m.in. w sekto-
rze budowlanym, rolnym, 
chemicznym, energetycz-
nym, transportowym i tu-
rystycznym. Władze Azer-
bejdżanu dążą bowiem do 
zdywersyfikowania gospo-
darki tego kraju i odejścia 
od dominującego udziału 

sektora wydobycia ropy naf-
towej. - Dlatego zachęcamy 
polskich przedsiębiorców 
do zapoznania się z naszy-
mi propozycjami w prze-
myśle chemicznym, sekto-
rze rolno-spożywczym czy 
budownictwie - podkreślił 
wiceminister Nijazyj Safa-
row. Szczegółowe propozy-
cje handlowe i inwestycyjne 
będą przedmiotem rozmów 
w ramach kolejnego, zapla-
nowanego na kwiecień 2014 
r., posiedzenia Polsko-Azer-
bejdżańskiej Komisji Mię-
dzyrządowej ds. Współpra-
cy Gospodarczej. 

MAT na podst. materia-
łów z MG

Karta oferuje system 
zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze 
będą mieli możliwość ko-
rzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na te-
renie całego kraju. Zniżki 
mogą oferować nie tylko in-
stytucje publiczne, ale rów-
nież podmioty prywatne. Z 
karty będą mogły korzystać 
rodziny z co najmniej trójką 

Karta Dużej Rodziny
Ulgowe bilety na przejazdy pociągami, do muzeów, galerii i ośrodków sportu 
- to tylko niektóre zniżki, jakie przewiduje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, 
opracowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

dzieci, niezależnie od do-
chodu. 

- Karta Dużej Rodziny 
to świetny sposób na doce-
nienie roli rodzin wielodziet-
nych w Polsce. Karty na po-
ziomie samorządów cieszą 
się dużą popularnością, dla-
tego chcemy, aby w całej Pol-
sce można było korzystać ze 
wsparcia - mówi Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister 
pracy i polityki społecznej.

Projekt po skierowaniu 
do uzgodnień międzyresor-
towych i z partnerami spo-
łecznymi, będzie dostępny 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Ostateczny kształt i termin 
wejścia w życie proponowa-
nych rozwiązań będzie zna-
ny po przyjęciu programu 
przez Radę Ministrów. 

Zmiana zapisów roz-
porządzenia w sprawie 
warunków i sposobu orga-
nizowania nauki religii w 
publicznych przedszkolach i 
szkołach z dnia 14 kwietnia 
1992 r. wynika z koniecz-
ności wykonania wyroku 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (ETPCz) w 
Strasburgu. Przypomnijmy, 
że chodzi o wyrok z dnia 15 
czerwca 2010 r. w sprawie 
Grzelak przeciwko Polsce 
(skarga 7710/02), w której 
to ETPCz uznał, że brak do-
stępu do lekcji etyki w pol-
skich szkołach stanowi na-
ruszenie wolności wyznania 
oraz zakazu dyskryminacji.  

Etyka nawet dla jednego ucznia
Zgodnie z rozporządzeniem lekcja etyki w szkołach zostanie zorganizowana 
nawet dla jednego ucznia. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii zostało skierowane do konsultacji społecznych. 

Główną zmianę meryto-
ryczną stanowi skreślenie 
zdania, uzależniającego 
możliwość utworzenia gru-
py międzyszkolnej lub po-
zaszkolnego punktu kate-
chetycznego od zgłoszenia 
co najmniej trzech uczniów. 
Jak wyjaśnia resort eduka-
cji, wprowadzenie tej zmia-
ny pozwoli zapewnić naukę 
etyki każdemu uczniowi za-
interesowanemu udziałem 
w zajęciach z tego przed-
miotu. Wyeliminuje jed-
nocześnie wskazane przez 
Europejski Trybunał Praw 
Człowieka przypadki od-
mowy zorganizowania zajęć 
z etyki przez szkołę lub or-

gan prowadzący ze względu 
na brak wymaganej liczby 
uczniów. Pozwoli również 
zapewnić udział w zaję-
ciach z religii tym uczniom, 
którzy z racji przynależno-
ści do niewielkich liczebnie 
kościołów lub związków 
wyznaniowych o uregulo-
wanej w Rzeczypospolitej 
Polskiej sytuacji prawnej, 
nie mogą obecnie korzy-
stać z przysługujących im 
praw konstytucyjnych. 
Znowelizowane rozporzą-
dzenie powinno wejść w ży-
cie do końca marca 2014 r. 

JP

Prace prowadzone w ra-
mach projektu CEPiK 2.0 
zakończą się w 2016 r., jed-
nak kolejne elementy zmo-
dernizowanego systemu 
będą uruchamiane stopnio-
wo już od tego roku. 

Bardzo istotną zmianą 
będzie możliwość wery-
fikacji pojazdu przed jego 
zakupem. W 2014 roku, w 
ramach e-usługi „Historia 
pojazdu” zostanie urucho-
miona aplikacja, która po-
zwoli sprawdzić ile razy i 
kiedy dany pojazd był re-
jestrowany oraz ustalić czy 
nie jest kradziony. 

Dodatkowo w 2014 
roku wprowadzimy e-usłu-
gę „Bezpieczny autokar”. 
Dzięki niej rodzice, któ-
rzy wysyłają swoje dzieci 
na kolonie lub wyciecz-
ki będą mogli sprawdzić 
bez wychodzenia z domu 

CEPIK 2.0
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych modernizuje system informatyczny Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W ramach projektu CEPiK 2.0, sys-
tem zostanie rozbudowany o nowe funkcje. 

czy autokar, który będzie 
wiózł ich pociechy jest 
sprawny i dopuszczony 
do ruchu. Aby uzyskać 
informacje o pojeździe 
wystarczy będzie znać jego 
numer rejestracyjny. 

Od 2016 roku za pośred-
nictwem systemu obywatele 
będą mogli uzyskać infor-
macje o liczbie posiadanych 
punktów karnych, posiada-

nych kategoriach uprawnień 
i okresach ich ważności, o 
okresie ważności dokumen-
tów i obowiązywania okre-
su próbnego. Uruchomiony 
zostanie również system 
przypomnień e-mail lub 
SMS o zbliżającym się ter-
minie badań technicznych, 
zawarcia umowy OC oraz 
ważności prawa jazdy.

Źródło MSW
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Jak leczyć zaburzenia snu
i stany wzmożonego napięcia nerwowego?

Rozmowa 
z profesorem Francois –Andre, 
Specjalistą Badań Klinicznych

Jakie problemy ze spaniem występują najczęściej?
Zgodnie z  badaniami Narodowego Instytutu 1/3 dorosłej populacji skarży się na kłopoty ze snem.
Nasze obserwacje  pokazują, że pacjenci zwykle cierpią na bezsenność, która ma swoje pochodzenie 
w stresie dnia codziennego, co z  kolei  może przerodzić się w bezsenność krótkotrwałą bądź prze-
wlekłą lub/i częste wybudzanie ze snu podczas nocy.

W jakiej sytuacji pacjenci decydują się sięgnąć po pomoc?
Po nieprzespanej nocy dzień i jego wyzwania zaczynają sprawiać trudność.
Dla pacjenta, który zaczyna dostrzegać te problemy ważne jest znaleźć  szybkie, bezpieczne i sku-
teczne rozwiązanie, aby dobrze i efektywnie spać.
Większość z nich rozpoczyna swoje poszukiwania od konsultacji z farmaceutą w aptece.
Pacjenci pragną rozwiązać problem, unikając ryzyka uzależnienia i objawów niepożądanych.
W rzeczywistości 80% pacjentów konsultujących swój problem pragnie uniknąć silnych leków na-
sennych, a 53% z nich chętnie sięgnie po preparat naturalny.

Dlaczego L 72?
Z jednej strony Farmaceuci doradzają L 72 ze względu na brak ryzyka uzależnienia, brak interakcji 
z innymi lekami, jego dobrą tolerancję, naturalną postać, a z drugiej jego naprawdę wysoką skutecz-
ność.
W badaniu obserwacyjnym 60% osób zauważyło znaczną poprawę w okresie stosowania krótszym 
niż 10 dni. Po 2 tygodniach 34% pacjentów „zapomniało” o bezsenności a 80 % odczuło  wyraźną 
ulgę w nocy i więcej energii oraz lepsze samopoczucie w ciągu dnia.

*Tłumaczenie wywiadu za gazetą  lehning &  Moi

Dobry dzień
spokojna noc z L72

Przeciwwskazania:
W przypadku ciąży, karmienia piersią oraz małych dzieci 
zaleca się konsultację z lekarzem.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratories Lehning.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: 
Rustika Sp. z o.o., tel. 22 621 19 74, 605 059 400
www.lehning.pl
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Zdrowie

Nowe centrum onkologii 
powstanie przy Tomaszow-
skim Centrum Zdrowia. Po-
mysł budowy ośrodka poja-
wił się w sierpniu ubiegłego 
roku a w grudniu rozpoczęto 
już pierwsze prace budowla-
ne. Co zdecydowało o wybo-
rze Tomaszowa na miejsce 
tej inwestycji? 

- Ponieważ ze wszyst-
kich statystyk wynikało, że 
potrzeby w województwie 
łódzkim dla naszych pa-
cjentów są duże, zaczęliśmy 
szukać jednostki z którą 
możemy współpracować. 
Chcemy współpracować, 

Tomaszów Mazowiecki
Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej coraz bliżej
Proces budowy Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie 
Mazowieckim jest już w realizacji. Oznacza to koniec monopolu Szpitala im. 
Kopernika w Łodzi na walkę z rakiem.

nie na rok, na dwa, na trzy, 
tylko długofalowo. Stąd 
wybór jednostki był bardzo 
ważny. Jednostka ta musiała 
spełnić kilka warunków: po 
pierwsze mieć odpowied-
nią strukturę świadczeń, po 
drugie odpowiednią kondy-
cję finansową, a po trzecie 
odpowiednie umiejscowie-
nie terytorialne. Biorąc te 
trzy kwestie pod uwagę, To-
maszów był na pierwszym 
miejscu – mówi Paweł Pacz-
kowski, wiceprezes Cen-
trum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Paweł 

Paczkowski zaznaczył, że 
według statystyk w woje-
wództwie łódzkim szeroko 
rozumiane choroby onkolo-
giczne są na drugim miejscu 
pod względem zachorowań i 
śmiertelności, a wojewódz-
two to ma najniższe nakłady 
finansowe na leczenie onko-
logiczne. - Rozpatrywaliśmy 
różne lokalizacje ale szpital 
w Tomaszowie nam się wy-
różniał – wyjaśnia Paczkow-
ski. – Ośrodek, jaki chcemy 
budować, który ma docelo-
wo posiadać trzy akcelera-
tory, powinien obsługiwać 
populację do 700 tysięcy 

osób. Województwo łódzkie 
posiada jako jedyne tylko 
jeden ośrodek onkologiczny 
– zaznaczył.

W założeniach toma-
szowskie centrum ma od-
ciążyć ośrodek onkologii 
w Szpitalu im. Kopernika. 
Teren 4,5 tysiąca metrów 
kwadratowych pod inwesty-
cję na 30 lat wydzierżawi 
powiat. - Powiat nie sprze-
dał i nie sprzeda działki na 
terenie Tomaszowskiego 
Centrum Zdrowia, ponieważ 
te działki są zbyt atrakcyjne. 
Poza tym ryzyko związane z 
formą sprzedaży wiąże się z 
tym, że gdyby powiat pozbył 
się prawa własności do dział-
ki, nie mielibyśmy gwaran-
cji, że to centrum onkologii 

by powstało, gdyż nie da się 
ograniczyć prawa własności. 
Wybraliśmy dlatego formę 
dzierżawy – wyjaśnia Piotr 
Kagankiewicz, Starosta 
Powiatu Tomaszowskiego. 
Starosta podkreślił również 
zapisy umowy, zgodnie z 
którymi po 30 latach wszel-
kie naniesienia przejdą na 
własność powiatu. Piotr Ka-
gankiewicz podkreślił, że  
zapis w umowie dzierżawy 
wyklucza prowadzenie przez 
Centrum Diagnostyki i Te-
rapii Onkologicznej działal-
ności konkurencyjnej w sto-
sunku do Tomaszowskiego 
Centrum Zdrowia. Starosta 
zaznacza, że Tomaszowskie 
Centrum Zdrowia, którym 
zarządza powiat, jest w do-

brej kondycji. - Jako nielicz-
ny powiat generujemy zyski, 
natomiast powstanie Cen-
trum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej może tylko i 
wyłącznie spowodować po-
prawienie tego wyniku, gdyż 
część usług będziemy sprze-
dawać centrum onkologii, 
chodzi tu o usługi laborato-
ryjne czy usługi diagnostyki 
obrazowej – wyjaśnił.

Zgodnie z zapowiedzia-
mi całość ma być gotowa 
w sierpniu a od stycznia 
centrum onkologii zacznie 
przyjmować pacjentów. Spo-
ro wątpliwości budzi możli-
wość uzyskania przez nową 
spółkę kontraktu z NFZ na 
świadczenie usług. Jednak 
całe ryzyko, jak jednogłośnie 
potwierdzili starosta i wice-
prezes Centrum Diagnostyki 
i Terapii Onkologicznej, jest 
po stronie spółki inwestora.

GW
REKLAMA

REKLAMA
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Po agresji niemieckiej 
i sowieckiej we wrześniu 
1939 r. życie państwowe ze-
szło do konspiracji. W pod-
ziemiu odtworzono struk-
tury władzy cywilnej oraz 
siłę zbrojną. W tym okresie 
powstała poprzedniczka 
Armii Krajowej – Służba 
Zwycięstwu Polski, w kilka 
miesięcy później przemia-
nowana w Związek Walki 
Zbrojnej, a w lutym 1942 r 
w Armię Krajową.

Pierwszym Komendan-
tem Głównym Armii Kra-
jowej został piotrkowianin 
Stefan Rowecki ps. „Grot”. 
Generał Rowecki odegrał 
ogromną rolę w walce z 
okupantem hitlerowskim w 
czasie II wojny światowej i 
dlatego też warto przybli-
żyć jego postać.

Stefan Paweł Rowecki 
urodził się 25 grudnia 1895 
roku w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Uczył się w piotr-
kowskim polskim gimna-
zjum. Wiosną 1911 roku był 
inicjatorem oraz stanął na 
czele tajnego zastępu skau-
towego w swym rodzin-
nym mieście. Ćwiczenia  
w tajnym skautingu fascy-

Pierwszy 
Komendant Główny AK
14 lutego obchodziliśmy 72. rocznicę powstania Armii Krajowej - największej na świecie i najlepiej zor-
ganizowanej podziemnej formacji wojskowej.

nowały go i były traktowa-
ne jako pewnego rodzaju 
przygotowanie wojskowe. 
Dalszą naukę kontynuował 
w Warszawie w Szkole Me-
chaniczno–Technicznej H. 
Wawelberga i S. Rotwanda. 
Rok później wstąpił do woj-
skowego oddziału Polskich 
Drużyn Strzeleckich, dzia-
łając tam pod pseudonimem 
„Radecki”. Latem 1914 roku 
wstąpił do Legionów Pol-
skich Józefa Piłsudskiego. 
Rowecki okazał się wzoro-
wym żołnierzem i wkrótce 
został oficerem. Jego brat 
Stanisław tak go wspomi-
na: „Najważniejszą i bodaj 
zasadniczą dla całego ży-
cia generała „Grota” była 
gorąca bez kompromisów i 
bez frazesów miłość Ojczy-
zny. Tę swoją postawę za-
wdzięczał niewątpliwie śro-
dowisku, które przekazało 
mu tradycje walki o wolność 
Polski i oddawania dla do-
bra Ojczyzny wszystkiego, 
wszystkiego bez reszty.”

W wieku dwudziestu lat 
został podporucznikiem. 
Po kryzysie przysięgowym 
w 1917 roku przebywał w 
obozie dla internowanych 

oficerów Legionów Pol-
skich w Beniaminowie. 
W następnym roku wstą-
pił do Polskich Sił Zbroj-
nych. Przechodząc przez 
poszczególne szczeble 
kariery wojskowej, w 
1932 r. został pułkow-
nikiem dyplomowanym. 
Trzy lata później objął 
dowództwo nad Bry-
gadą Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Podole” w 
Czortkowie, a od czerw-
ca 1939 roku dowodził 
Warszawską Brygadą 
Pancerno – Motoro-
wą. Następnie Rowecki 
został Szefem Sztabu 
i zastępcą Dowódcy 
Głównego SZP. Działał 
wówczas pod pseudo-
nimem Stefan Grabi-
ca. Rok później został 
zastępcą Komendanta 
Głównego ZWZ na cały 
kraj, a następnie Komen-
dantem Głównym ZWZ. 
Po przemianowaniu 

Związku Walki Zbrojnej w 
Armię Krajową, Stefan Ro-
wecki został jej dowódcą, 
jednocześnie pełniąc obo-
wiązki Delegata Ministra 
Obrony Narodowej w Kra-
ju. W czasie II wojny świa-
towej używał wielu pseudo-
nimów, te najbardziej znane 
to: „Jan”, „Rakoń”, „Kali-
na”, „Tur”, „Inżynier”, oraz 
„Grot”. 

W związku z ogromną 
rolą, jaką odegrał Stefan 
Rowecki w Polsce Pod-
ziemnej i pełnioną funkcją 
Dowódcy AK był on wro-
giem numer jeden III Rze-
szy w okupowanej Polsce. 
„Grot” został aresztowany 
30 czerwca 1943 roku przez 
warszawskie gestapo, a na-
stępnie przewieziony do 
Berlina. Dowódca AK od-
rzucił złożoną przez Niem-
ców propozycję wspólnej 
akcji antybolszewickiej. 
Później został osadzony w 
obozie koncentracyjnym w 
Sachsenhausen jako wię-
zień honorowy. I właśnie 
w Sachsenhausen najpraw-
dopodobniej został zamor-
dowany w sierpniu 1944 

Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Towarzystwo Historyczne 
Koło w Tomaszowie Mazowieckim

na spotkanie historyczne pt. 

które odbędzie się w dniu 
27 lutego 2014 r. (czwartek) 

o godz. 16:00

w siedzibie Oddziału Archiwum Państwowego 
w Tomaszowie Mazowieckim 

przy ul. Spalskiej 120 

prezentacja publikacji 

Parafia św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz. 
(H.Z. Figura, W.M. Komenda, M. Podkomórka) 

Służba wojskowa i praca na rzecz obronności w latach 1918-1939 
(H.Z. Figura) 

Służba żołnierzy rezerwy i inne formy służby wojskowej w latach 1975-2005 
(W.M. Komenda) 

WSTĘP WOLNY

w w w . p i o t r k o w - t r y b . a p . g o v . p l  
w w w . p t h l o d z . u n i . l o d z . p l  

roku, bowiem okoliczności 
śmierci Stefana „Grota” 
Roweckiego nie zostały w 
pełni wyjaśnione. W czasie 
pobytu w obozie koncen-
tracyjnym „Grot” Rowecki  
został awansowany do stop-
nia generała dywizji.

Pierwszy dowódca AK 
był wybitną postacią, był 
autorytetem i budził po-
dziw nie tylko wśród swych 
rodaków ale również wśród 
hitlerowców. Jeden z nich 
– kat ludności Warszawy, 
generał SS i policji Jürgen 
Stroop, tak wspomina Ro-
weckiego: „Od generała 
„Grota”, który był wówczas 
naszym więźniem, bił jakiś 
majestat. Wszyscy ulegli-
śmy temu czarowi (...)”. Po 
śmierci Stefana „Grota” 
Roweckiego zachowały się, 
przekazane przez Niemców, 
listy skierowane do rodzi-
ny, a także jego testament 
żołnierski – ostatni rozkaz 
do żołnierzy i pożegnanie 
Armii Krajowej, kończą-
ce się słowami: „W walce 
naszej obojętne jest czy się 
jest generałem czy zwykłym 
żołnierzem, gdy przychodzi 
czas – trzeba odejść.”

Stefan „Grot” Rowecki 
za swą walkę w obronie Oj-
czyzny i męczeńską śmierć 
został wielokrotnie odzna-
czony. Przyznano mu mię-
dzy innymi: czterokrotnie 
Krzyż Walecznych, Virtuti 
Militari V i IV klasy, Zło-
ty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Oficerski francuskiej Legii 
Honorowej i pośmiertnie 
Krzyż Armii Krajowej oraz 
amerykański Legion of Me-
rit. 

Generał Stefan Rowec-
ki „Grot” jest wpisany le-
gendarnym nazwiskiem 
w historię narodu. Kiedy 
więc pod koniec minionego 
wieku w jego rodzinnym 
mieście – Piotrkowie Try-
bunalskim, ogłoszono ple-
biscyt na „Piotrkowianina 
XX wieku”, nie mógł nim 
zostać kto inny.

Justyna Pająk

Tego dnia zostanie roze-
grany mecz pomiędzy GLKS 
Siatkarz Drużbice oraz Vol-
ley Działoszyn. Pokaz dobrej 
siatkówki będzie największą, 
ale nie jedyną atrakcją im-
prezy.  W programie również 
m.in.: konkursy dla kibiców z 
niezwykle atrakcyjnymi na-
grodami, spotkanie z gwiaz-
dami siatkówki, Otwarty 

Bełchatów
Kochają siatkówkę
Społeczna Akademia Nauk, Klub Aktywnego Pe-
dagoga oraz Urząd Gminy Drużbice zapraszają 1 
marca br. na lokalne święto siatkówki pn. „Kocha-
my siatkówkę”.

Klub Kibica oraz pokaz ener-
getycznej Zumby.  Początek o 
godz. 17.00. w Hali przy ZSP3 
w Bełchatowie. Wstęp wolny.

Święto siatkówki jest or-
ganizowane przez studentów 
Pedagogiki Społecznej Aka-
demii Nauk Wydział w Beł-
chatowie oraz klub sportowy 
GLKS Siatkarz Drużbice w 
Bełchatowie.
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Miasto Bełchatów wraz 
z Powiatem Bełchatowskim 
oraz Fundacją Rozwoju 
Gminy Kleszczów, organi-
zują w dniu 17 marca 2014 
roku  w Bełchatowie, konfe-
rencję pn. „Obszar funkcjo-
nalny Zagłębia Górniczo- 
Energetycznego Bełchatów 
– potencjał, innowacyjność, 
rozwój. Węgiel, energetyka 
i co jeszcze?”.

Bełchatów
Węgiel, energetyka i co jeszcze?
17 marca br. w Bełchatowie odbędzie się debata publiczna poświęcona przy-
szłości regionu bełchatowskiego.

Jak podkreślają organi-
zatorzy, celem konferencji 
będzie przedstawienie po-
glądów i dyskusja różnych 
środowisk, w tym przedsta-
wicieli rządu, samorządów 
lokalnych oraz biznesu, a 
także pracowników nauko-
wych, w zakresie polityki 
regionalnej, w kontekście 
monokultury gospodarczej 
zagłębia paliwowo-energe-

tycznego Bełchatów. 
W konferencji oprócz 

organów jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz 
Związków Zawodowych 
Kopalni i Elektrowni Beł-
chatów, przewidziano rów-
nież udział przedstawicieli: 
Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, Minister-
stwa Gospodarki, Urzędu 
Marszałkowskiego w Ło-
dzi, Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego, PGE S.A. 
i PGE GiEK S.A., Uniwer-
sytetu Łódzkiego, AGH  w 
Krakowie, firmy S-partner 
w Warszawie, Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Beł-
chatowie. Nasza Gazeta 
objęła tę konferencję patro-
natem medialnym. Więcej 
informacji na stronie: www.
jutro.belchatow.pl

NOWE
KWALIFIKACJE 

DROGĄ DO SUKCESU

REKLAMA

REKLAMA

Uczestnicy balu mieli 
możliwość zobaczyć wy-
stęp dzieci, podopiecznych 
Tomaszowskiego TPD w 
inscenizacji „Kopciuszek”.
Był to bardzo wzruszają-
cy występ, dobrze dobrane 
role do predyspozycji dzie-
ci sprawiły że co chwila 

Bal w Zajeździe Plan
Tomaszów Mazowiecki

W gustownie odmienionych wnętrzach dawnego Zajazdu Góralskiego, no-
szącego obecnie nazwę Zajazdu Plan,jego nowi właściciele wydali bal. Zajazd 
jest dobrze zlokalizowany przy trasie szybkiego ruchu S 8, tuż przed zjazdem 
do Tomaszowa Mazowieckiego.

rozlegały się gromkie bra-
wa. Niejako w podzięce za 
te wzruszenia, uczestnicy 
balu, na ręce Piotra Zieliń-
skiego Prezesa Zarządu Po-
wiatowego TPD przekazali 
kwotę 13350 zł, środki te 
zostaną spożytkowane na 
sfinansowanie wypoczyn-

ku dla  podopiecznych To-
warzystwa.

Kameralny koncert Iwo-
ny Kmiecik finalistki „Must 
be the musik” był dopełnie-
niem wrażeń artystycznych 
tego wieczoru.

                                                                                                                                                
TOD
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20 zł* za 100 kulek

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

Darmowy podręcz-
nik będzie wypożyczany 
uczniowi klasy pierw-
szej szkoły podstawowej 

Darmowy 
podręcznik dla pierwszoklasisty
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska razem z premierem Donaldem 
Tuskiem przedstawili szczegóły dotyczące darmowych podręczników. Pro-
gram ma ruszyć we wrześniu 2014 roku.

na okres nauki i ma być 
przekazywany kolejnym 
rocznikom. W kolejnych 
latach z takich podręcz-

ników uczyć się będą 
także uczniowie drugich 
i trzecich klas szkół pod-
stawowych.

- Nowy elementarz 
służył będzie do nauki 
języka polskiego, mate-
matyki, przyrody i edu-
kacji społecznej. Jego 
przygotowanie zleci i 
sfinansuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 
– powiedziała na kon-
ferencji prasowej Joan-
na Kluzik-Rostkowska. 
- Naszą troską jest ogra-
niczenie kosztów ro-
dziców – powiedział 
Premier Donald Tusk. – 
Koszt produkcji podręcz-
nika dla I-klasistów (550 
tysięcy dzieci w 2014 r.) 
nie powinien przekroczyć 
10 mln zł. Dzisiaj rodzi-
ce wydają blisko 140 mln 
zł. Nie można dłużej to-
lerować tego mechani-
zmu. Nie ma żadnych 
potrzeb merytorycznych 
i dydaktycznych, aby 
ten system musiał być 
kontynuowany – dodał.  
Podręczniki będą wła-
snością szkoły (organu 
prowadzącego szkoły 
podstawowe). Zasady 
wypożyczania podręcz-
ników uczniom określał 
będzie dyrektor placów-
ki. Przygotowany pod-
ręcznik służyć będzie 
trzem kolejnym roczni-
kom uczniów, a następnie 
będzie on modyfikowany. 
Od 2014 r. zmieni się też 
sposób wyboru podręcz-
nika do danego przed-
miotu. To zespół nauczy-
cieli, a nie – tak jak jest 
obecnie – nauczyciel, bę-
dzie podejmował decyzje 
w tym zakresie. Wybór 
podręcznika opiniować 
będzie Rada Rodziców. 
Wszystkie przygotowane 
zmiany stanowią rów-
nież bazę do wprowadze-
nia e-podręczników (do 
większości przedmiotów 
nauczania, począwszy od 
szkoły podstawowej, po-
przez gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne), które 
będą gotowe w 2015 r. 

SJ
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IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR

Diagnoza z tęczówki oka oraz 
indywidualnie dobrane 

mieszanki ziołowe

tel. 54 2871563; 506 694 689

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

REKLAMA

Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony 
   grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub 
PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH

 www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

RABATY NA W
ESELA

od stycznia do maja

oraz listopad



Wieści
18.02-04.03.2014 r.

10 Wieści
18.02-04.03.2014 r.

11
www.gazeta-wiesci.pl www.gazeta-wiesci.plW W Kulturalnie

Warto zobaczyć

  1. Zofia Kossak     Joanna Jurgała- Jureczka

  2. Pod Mocnym Aniołem    Jerzy Pilch   

  3. Zawód: Szpieg     Paweł Reszka, Michał Majewski

  4. Potęga podświadomości    Joseph Murphy

  5. Sławne pary PRL    Sławomir Koper

  6. Małe cuda. Rady, jak kochać i żyć  Cheryl Strayed

  7. Filozofia zdrowia     Anna Ciesielska

  8. Hak pośrodku nieba Julia Gabrieli

  9. Poradnik dla zielonych rodziców  Reni Jusihs, Magda Targosz

10. Soczi, Igrzyska Putina    Wacław Radziwinowicz

Księgarnia               poleca:

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

Warto przeczytać

Rawa Mazowiecka

„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.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Warto posłuchać

Zawód szpieg
Pułkownik Aleksander 

Makowski to legenda polskie-
go wywiadu. Syn szpiega, 
wychowany w Londynie oraz 
Waszyngtonie, stypendysta 
Harvardu i absolwent szkoły 
wywiadu w Kiejkutach. Nikt 
przed Makowskim nie odpo-
wiedział aż tyle o kuchni pra-
cy polskich szpiegów.

Pułkownik – w wywia-
dzie-rzece, który prowa-
dzą Paweł Reszka i Michał 
Majewski – ze szczegółami 
relacjonuje, jak wyglądało 
szpiegowskie szkolenie w 
tajnym ośrodku w Kiejku-
tach. Odpowiada, jak uczono 
go werbować agentów, na-
grywać spotkania z ukrycia 
i wykrywać tych, którzy go 

śledzą. Makowski mówi, jak 
wyglądały relacje PRL-ow-
skiego wywiadu z towarzy-
szami radzieckimi. Opowiada 
o swojej pracy szpiegowskiej 
w Stanach Zjednoczonych i o 
tym, jak próbowało go zwer-
bować FBI.

Zdradza, jak wyglądała 
praca polskich „nielegałów” 
za granicą, przedstawia naj-
większe sukcesy i wpadki 
polskich szpiegów. Przez 
kolegów, przełożonych, ale 
i przeciwników Makowski 
(doktor prawa, znakomicie 
poruszający się na Zachodzie) 
był i jest uważany za jednego 
z najzdolniejszych oficerów 
polskiego wywiadu.

Żaden z weteranów służb 

specjalnych nie opowiedział 
do tej pory tyle i tak szczegó-
łowo o działaniach polskiego 
wywiadu w ostatnich deka-
dach.

Miłość bez końca
Po ukończeniu szkoły 

średniej, żyjąca pod klo-
szem Jade zaczyna odczu-
wać fascynację Davidem. 
Młodzi zakochują się w 
sobie. Spędzając ze sobą 
niezapomniane lato, młodzi 
kochankowie wbrew wszel-
kiej logice, pozwalają aby 
wszechogarniająca namięt-
ność stała się fundamentem 
ich wspólnej przyszłości.

Oryginalny tytuł:
Endless Love
Gatunek:
Dramat | Romantyczny
Długość: 103 min.
Język: angielski
Premiera: 14/02/2014
Ograniczenie wiekowe:
b. danych
Reżyseria: 
Shana Feste
Obsada:
Gabriella Wilde, Alex 

Pettyfer, Bruce Greenwood
Produkcja / Rok: 
USA 2014

Film Miłość bez końca opowiada historię Jade i Davida, których romans staje 
się tym bardziej intensywny im bardziej rodzice dziewczyny próbują ich roz-
dzielić. W role główne wcielili się Alex Pettyfer i Gabriella Wilde.  

Radość miłosierdzia
„Radość miłosierdzia” 
to oratorium skompo-
nowane przez Jana 
Kantego Pawluśkie-
wicza do słów Leszka 
Aleksandra Moczulskie-
go. 

Utwór powstał na za-
mówienie Filharmonii Po-
znańskiej im. Tadeusza 
Szeligowskiego dla uczcze-
nia 30. rocznicy wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły 
na Papieża. Prawykonanie 
koncertu odbyło się 16 paź-
dziernika 2008 roku w Fa-
rze Poznańskiej. 

Twórcy oratorium po-
wiedzieli: „Nadchodzi 
dzień kanonizacji Papieża 
Jana Pawła II, jeden z dni 
najważniejszych w naszym 
kraju, a także dla chrześci-

jan na całym świecie. Dla 
nas oznacza to refleksję na 
temat - czy sprostaliśmy 
nauczaniu Jana Pawła II. 
Szczególnie bliskie nam 
jest odkrywanie prawdy o 
miłosierdziu Bożym zapi-
sane w encyklice Dives in 
misericordia, 1980. Każdy 
bowiem człowiek odczuwa 
jego potrzebę. A jak my 
dzisiaj odpowiadamy na to 

papieskie przesłanie o Bo-
żym miłosierdziu, ale tak-
że o miłosierdziu ludzkim, 
wobec bliźniego, choćby w 
jednym aspekcie np. doty-
czącym poczucia godności 
człowieka? Wszyscy żyje-
my jakby w echu żywych 
słów Jana Pawła II, bo ze 
Stolicy Piotrowej do każde-
go z nas mówił On osobi-
ście, nikogo nie wyłączając.
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Do wynajęcia magazyny i 
biura w Piotrkowie Tryb. 
Niskie ceny/dowolne po-
wierzchnie. Tel. 502 814 
323

Optima S.A.- finanse 
dla domu- zatrudni PRZED-
STAWICIELI w miejsco-
wościach: Opoczno, Toma-
szów Mazowiecki i okolice. 
Atrakcyjna prowizja, praca 
dodatkowa, również dla 
emerytów! Tel. 58-554-80-
80 lub 801-800-200.

Firma kosmetyczna 
poszukuje osób do pracy. 
Piotrków Tryb. i okolice. 
Tel. 505941176.

Kostka brukowa reno-
wacja 5 zł m2. Tel.886-338-
458 w godz. 10-18

Betonowe wylewki 
agregatem tel. 608 577 428

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

Spółka finansowa Eu-
rocent zatrudni Przed-
stawicieli Finansowych z 
Tomaszowa i okolic. Pra-
ca dodatkowa, atrakcyj-
ne wynagrodzenie prowi-
zyjne + telefon służbowy! 
Wyślij CV: praca@euro-
cent.pl

PRACA 
W ZAKŁADACH 

MIĘSNYCH!
 OD ZARAZ! 

kontakt 535 123 002 
w godzinach 8-16 

OGŁOSZENIA

7000 zł szybkiej po-
życzki. Błyskawiczna 
decyzja, bez ukrytych 
opłat. Provident 

600 400 288 
(Taryfa wg opłat ope-
ratora)

Części zamienne: Lu-
blin, Honker, Żuk, wszyst-
kie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl

Ulotki, wizytówki, kata-
logi, foldery, etykiety, pla-
katy: www.drukarnia-wam.
pl

Sprzedam- okazyjnie 
dom w Paradyżu 78 m2 
plus zagospodarowane 
poddasze razem około 
160 m2. Nowe budow-
nictwo wszystkie media 
wraz z działką 1100 m2.

Kontakt: 
tel. 602 280 038

Miód wytwarzają pra-
cowite pszczoły z nekta-
ru kwiatowego lub spadzi 
czyli substancji wydziela-
nej przez  mszyce żerujące 
na drzewach. Dojrzewanie 
miodu rozpoczyna się już 
w organizmie tych owadów. 
Polega ono na odparowa-
niu wody i przekształceniu 
cukrów złożonych w cukry 
proste. Następnie miód zo-
staje wzbogacony w enzy-
my, oraz kwasy organicz-
ne i aminokwasy. Kolejną  
czynnością jest umieszcze-
nie go w komórkach plastra 
w ulu, gdzie odbywa się 
dalszy proces jego dojrze-
wania. Pszczoły zabudo-

Boski nektar
Miód to produkt pszczeli posiadający niezwykłe właściwości lecznicze, od-
żywcze, pielęgnacyjne a także i smakowe. Właściwości te uzależnione są od 
rodzaju rośliny, z której pszczoły zebrały nektar kwiatowy lub rodzaju spadzi.

wują komórki z dojrzałym 
miodem cienką warstwą 
woskową, w ten sposób 
zabezpieczając miód przed 
niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Warto w 
tym miejscu zaznaczyć, że 
jest on wyjątkowo wolny od 
zanieczyszczeń, ponieważ 
pszczoły są bardzo wrażli-
we na wszelkiego rodzaju 
toksyny. W zależności od 
tego, z jakiego surowca po-
wstały, rozróżniamy trzy 
podstawowe rodzaje mio-
dów: 

 - nektarowe czyli z nek-
taru kwiatowego różnych 
roślin,

 - spadziowe czyli otrzy-

mywane ze spadzi,
 - nektarowo-spadziowe 

wytwarzane z mieszanki 
nektarów i spadzi.

 Spotykamy dlate-
go między innymi miody 
wielokwiatowe, malinowe, 
mniszkowe, lipowe, grycza-
ne, akacjowe, wrzosowe, 
rzepakowe, ze spadzi igla-
stej lub ze spadzi liściastej.                                

Miód w swym składzie  
zawiera ok. 80 % węglo-
wodanów a także makro- i  
mikroelementy, związki 
azotowe, olejki eteryczne, 
witaminy oraz substancje 
czynne biologicznie. Mio-
dowe enzymy wspomagają 
nasz układ odpornościo-

wy oraz wzmacniają siły 
obronne przeciwdziałające 
wszelkim czynnikom cho-
robotwórczym. Medycyna 
naturalna zaleca stosowanie 
miodu do leczenia między 
innymi przeziębień, osła-
bień, chorób reumatycz-
nych a nawet owrzodzeń 
i oparzeń. Dziedziną tej 
medycyny jest apiterapia, 
która właśnie w leczeniu 
wykorzystuje produkty po-
chodzenia pszczelego. W 
apiterapii stosuje się pyłek 
kwiatowy, miód nektarowy, 
propolis, mleczko pszczele, 
jad pszczeli oraz wosk.  

Warto zaznaczyć, że 
na wyprodukowanie 1 kg 
miodu, pszczoły muszą 
zebrać nektar z ok.1 mln 
kwiatów rzepaku, 8 mln 
kwiatów gryki, ok. 1 mln 
kwiatów akacji lub ponad 
6 mln kwiatów wrzosu. 
Podczas jednego sezonu ro-
dzina pszczela licząca np. 
ok. 50 tys. robotnic, jest w 
stanie wyprodukować ok. 
100 kg miodu, z czego ok. 
90 kg zużywają na swoje 
potrzeby. Wynika z tego, 
że zaledwie 10% tego słod-
kiego produktu pszczelego 
pozostaje dla  pszczelarza. 
Pszczoła zajmująca się zbie-
raniem nektaru kwiatowego 
żyje zaledwie 1,5  miesiąca, 
natomiast królowa żyje ok. 
5–6 lat i składa w tym okre-
sie do 2 mln jaj. Owady te 
rozróżniają barwy oraz nie-
które figury geometryczne 
i dlatego ulom nadaje się 
różne kształty i różne kolo-
ry, aby pszczołom ułatwić 
powrót do właściwego miej-
sca.

KK

Gotuj z nami
Lista składników (na 1 porcję):
- 1 dzwonko łososia
- 30 dkg ziemniaków
- 20 dkg sera „błękitny lazur”
- 2 ząbki czosnku
- 1 mały jogurt naturalny (lub 1 śmietana)
- ok. 20 dkg mieszanki prażonych ziaren „Ziarenko-
wo”
- 2 plasterki cytryny
- 3 łyżki oliwy
- koperek oraz szczypiorek - do dekoracji
 

Przygotowanie:
 

Ziemnia-
ki pokrój w 
łódki i wstaw 
do rozgrza-
nego piekar-
nika na ok,. 
180 stopni,  
na ok. 40 mi-
nut.

Dzwonko 
łososia smaż 
na patelni przez ok. 20 minut na niewielkim ogniu, często 
przewracając, aby nie przywarło.

Gdy danie będzie już prawie gotowe, przygotuj sos - w 
rondlu, na małym ogniu, rozpuść powoli ser lazur, dodaj 
do niego drobno pokrojony czosnek (lub przeciśnięty przez 
praskę), a następnie jogurt naturalny (lub śmietanę) - do-
kładnie wymieszaj.

Na talerzu ułóż łódki z ziemniaków i łososia. Polej so-
sem, a następnie posyp obficie mieszanką prażonych zia-
ren.

Udekoruj potrawę plasterkami cytryny,  koperkiem i 
szczypiorkiem.                                                 Smacznego :)

Łososiowy raj W
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Zwycięzcą Konkursu Kulinarnego została pani  Anna Tomczyk 
z Piotrkowa Trybunalskiego. GRATULUJEMY!

W sprawie odbioru nagrody: Odkurzacza Karcher, ufundowa-
nego przez Market OBI, skontaktujemy się telefonicznie. 
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AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

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

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

Test: Ford Kuga 2.0 TDCI 163 KM

Nowa Kuga będzie 
sprzedawana na wszyst-
kich ważnych dla Forda 
rynkach. Taka decyzja 
związana jest polityką 
oszczędności, czy też bar-
dziej oficjalnie - unifikacji. 
Produkowana w Hiszpanii 
nowa Kuga ma przekonać 
do siebie zarówno Euro-
pejczyków, jak i Ameryka-
nów, a w dalszej kolejności 
resztę świata.

Nowe podejście do tematu
Najnowszy Ford Kuga jest drugą generacją popularnego SUVa globalnej mar-
ki. Właśnie ze względu na rzeczoną globalność Forda, nowa wersja w znacz-
nym stopniu różni się od poprzedniej. 

W porównaniu do pierw-
szej generacji, nowy SUV 
Forda jest większy i prze-
stronniejszy. Oparto go na 
tej samej płycie podłogowej, 
która jednak została wydłu-
żona. Kuga zyskała sporo 
miejsca w środku i większą 
przestrzeń bagażnika. Ma-
sywna sylwetka sprawiła, 
że auto optycznie wydaje się 
większe od innych modeli ze 
swojego segmentu. Tabela 

wymiarów tego nie potwier-
dza. Dobre umiejscowienie 
foteli sprawia jednak, że za-
równo kierowca, jak i pasa-
żerowie mogą podróżować 
bardzo wygodnie. Nie bra-
kuje przestrzeni nad głową 
ani na nogi. Dzięki dużej 
przedniej szybie, kierowca 
nie będzie narzekał na słabą 
widoczność. W dzisiejszych 
autach jest to częsty pro-
blem. Na szczęście nie w 
Kudze.

Ekskluzywne aspiracje
Kuga imponuje klien-

tom niezwykle długą listą 
dostępnego wyposażenia 
dodatkowego. Nie brakuje 
na niej systemów dotych-
czas rezerwowanych dla 
grona aut marek premium. 
Faktycznie, podział na auta 
tańsze i droższe powoli się 
zaciera. Testowana przeze 
mnie Kuga została przez 
importera wyceniona na 
prawie 152 tys. zł. Prawie 
30 tys. zł z tej ceny stanowi 
właśnie wyposażenie do-
datkowe. 

Nie chodzi tu wca-

le o automatycznie dołą-
czany napęd na tylną oś 
(4WD) ponieważ w wersji 
z dieslem 2.0 TDCI jest 
on obecny w standardzie. 
Na pokładzie było wiele 
kosztownych i najczęściej 
niezbyt przydatnych, za 
to bardzo nowoczesnych 
systemów wspomagania 
kierowcy. Ze względu na 
niewielką ilość miejsca 
wymienię tylko te ciekaw-
sze. Systemy zapobiega-
nia kolizjom przy niskich 
prędkościach, monitoro-
wania martwego pola w lu-
sterkach, utrzymania pasa 
ruchu i monitorowania 
zmęczenia kierowcy to kla-
syczne dodatki, które mają 
wyręczyć kierowcę od po-
trzeby myślenia na drodze. 
Działają dobrze, co z pew-
nością ucieszy najbardziej 
roztargnionych użytkow-
ników dróg. Ciekawostką 
jest testowany przeze mnie 
już, w autach Peugeota, 
system automatycznych 
reflektorów. Zmienia on 
światła mijania na drogowe 
i odwrotnie. System prawie 
się nie myli, dzięki czemu 
nie musimy martwić się, że 
oślepimy kogoś nadjeżdża-
jącego z przeciwka. Pod-
czas testu zawodził mnie 
jedynie podczas mgły. 
Ciekawostką Forda są bez-
dotykowo otwierane drzwi 
bagażnika. Gadżet przy-
datny, gdy mamy zajęte 
ręce. Wówczas wystarczy 
poruszyć nogą pod zde-
rzakiem (imitując kopnię-
cie), by automat otworzył 
klapę. Niestety ten system 
słabo działa. Testowałem 
go w autach klasy premium 
(Audi, BMW), gdzie spisu-
je się lepiej. W przypadku 
Forda bywa, że trzeba ma-
chać nogą na tyle długo, że 
inni kierowcy z parkingu 
zaczynają się interesować 

naszym zachowaniem. 
Świetne wrażenie zrobił 
za to na mnie aktywny 
tempomat. W odróżnieniu 
od podobnych systemów 
konkurencji (np. testowa-
ny niedawno przeze mnie 
VW Passat) zachowuje on 
optymalny dystans za sa-
mochodem jadącym przed 
nami. Dzięki temu auto nie 
zwalnia drastycznie, gdy 
zauważy, że 200 m przed 
nami jakiś pojazd na mo-
ment zahamował.

Silnik 2.0 TDCI 163 KM
Z dieslem, pracującym 

pod maską Kugi miałem już 
do czynienia wielokrotnie. 
Co więcej, uważam go za 
najlepszą dwulitrową jed-
nostkę na rynku (no może 
nie licząc diesli BMW). Bar-
dzo wysoki moment obroto-
wy, zwinność i elastyczność 
tego silnika zawsze robią na 
mnie pozytywne wrażenie. 
Było jednak coś, co zasko-
czyło mnie negatywnie - 
spalanie! Testowana Kuga, 
mimo dość ekonomicznej 
jazdy spaliła średnio 7,5 l 

na 100 km. Nie jest to wy-
nik słaby, biorąc pod uwagę, 
że to ważący ponad 1,5 tony 
SUV. Jednak podczas testu 
Peugeota 508 SW - ważącej 
niemal tyle samo limuzyny 
kombi z tym samym silni-
kiem, udało mi się uzyskać 
rezultat aż o litr niższy. 
Kuga wygląda na auto bar-
dzo aerodynamiczne, spala-
nie jednak tej własności nie 
potwierdza. 

Komfortowe SUVy z 
napędem na cztery koła to 
zdaniem wielu pojazdy, któ-
re wkrótce zdominują rynek 
motoryzacyjny. Kuga, po-
dobnie jak większa część 
jej konkurencji nie nadaje 
się do jazdy terenowej, za 
to świetnie sprawdza się na 
nierównych polskich dro-
gach i w kiepskich warun-
kach atmosferycznych. To 
porządne auto, jednak ze 
względu na wysoką cenę 
może mieć pewne problemy 
z przebiciem się w naszym 
kraju. Kuga jest na pewno 
dobrą ofertą dla ludzi, któ-
rzy nie chcą przepłacać za 
podstawowe wersje aut kla-
sy premium, które w więk-
szości przypadków niewiele 
oferują za cenę przekracza-
jącą 100 tys zł. 

Witold Hańczka
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Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

W

Kryminalne

Do zdarzenia doszło 15 
lutego 2014 roku. W miej-
scowości Nowy Regnów z 
budynku w stanie surowym 
dwóch mężczyzn ukradło 
około 100 metrów kabla 
siłowego wraz z mufami o 
wartości 600 złotych. Zło-
dzieje mieli pecha, ponie-
waż ich poczynania zauwa-

Rawa Mazowiecka

Świadkowie 
kradzieży zatrzymali złodziei
Dzięki błyskawicznej reakcji świadków kradzieży, 33- i 62-letni złodzieje odpo-
wiedzą za swój czyn.

żył właściciel posesji, który 
wraz z sąsiadem ruszył za 
złodziejami w pościg. Męż-
czyźni dogonili uciekinie-
rów i zatrzymali samochód, 
którym jechali. Następnie 
mężczyźni powiadomili po-
licję i przekazali złapanych 
złodziei funkcjonariuszom. 
Jak ustalili policjanci, 

sprawcy to 33-letni miesz-
kaniec Chorzowa i 62-latek 
ze Skierniewic. Badanie 
wykazało, że starszy męż-
czyzna kierował samocho-
dem mając niemal promil 
alkoholu w organizmie. 
Mężczyznom grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 

MAT

41-latek w okresie od 
końca 2012 roku do lutego 
bieżącego roku w rejonie 
krajowej jedynki, na wyso-
kości miejscowości Ładzi-
ce kilkakrotnie napadał na 
dwie Bułgarki, świadczące 
przydrożne usługi seksual-
ne i okradał je. Za każdym 
razem używał przy tym 

Radomsko

Okradał prostytutki
12 lutego 2014 roku policjanci z Komisariatu w Kamieńsku zatrzymali miesz-
kańca gminy Ładzice, który co najmniej siedem razy okradł dwie kobiety 
świadczące przydrożne usługi seksualne. 

gróźb i siły fizycznej. 
Policjanci ustalili, że 

napastnik upodobał sobie 
dwie Bułgarki i za każdym 
razem działał podobnie. 
Zastraszał lub bił je a na-
stępnie zabierał torebkę a 
wraz z nią pieniądze i te-
lefony. Funkcjonariusze w 
domu napastnika znaleźli 

większość torebek oraz te-
lefony. Wstępnie straty zo-
stały oszacowane na kwo-
tę blisko 2000 złotych. 14 
lutego br. sąd zastosował 
wobec 41-latka tymczaso-
wy areszt. Za rozbój grozi 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

GW

9 lutego 2014 r. policjan-
ci zostali powiadomieni o 
znęcaniu się nad zwierzę-
ciem na terenie posesji w 
gminie Wola Krzysztopor-
ska. Na miejscu zdarzenia 
stróże prawa znaleźli zwło-
ki psa, ukryte pod belą sło-
my. 

- Ustalenia śledczych 
wskazują, że 57-latek przy-
trzymując psa udusił go 
zaciskając łańcuch na kar-

Piotrków Trybunalski 

Bestialsko zabił swojego psa
Policjanci z Komisariatu w Grabicy zatrzymali 57-latka, który ze szczególnym 
okrucieństwem zabił psa. Mężczyzna posiadał także na terenie swojej posesji 
przerobioną broń oraz ostrą amunicję. 

ku zwierzęcia – informuje 
policja. Mundurowi uzy-
skali także informację, że 
mężczyzna może posiadać 
broń palną. Podczas rewizji 
w garażu znaleziono prze-
robiony karabin i 57 sztuk 
amunicji. 

Zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Zwierząt męż-
czyźnie grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności, a za 
posiadanie broni palnej i 

amunicji bez wymaganego 
zezwolenia kara do 8 lat 
więzienia. 

11 lutego 2014 roku męż-
czyzna usłyszał prokurator-
skie zarzuty. Decyzją Sądu 
Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim 57-latek naj-
bliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie. 

GW

Do zdarzenia doszło 
14 lutego 2014 roku o go-
dzinie 1.00 w jednej z 
miejscowości w powiecie 
opoczyńskim. W trakcie 
rodzinnej kłótni 56-latek, 
drutem do robót ręcznych 
ugodził w klatkę piersiową 
swojego 30-letniego syna. 
Młody mężczyzna z po-
ważnymi obrażeniami cia-
ła trafił do szpitala w To-
maszowie Mazowieckim. 
56-latek został zatrzyma-
ny i usłyszał zarzut usiło-
wania zabójstwa. Decyzją 
sądu trafił na trzy miesią-
ce do aresztu.

MAT

Opoczno
Kłótnia 
rodzinna mogła skończyć się tragedią
Nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 56-letniemu mieszkań-
cowi powiatu opoczyńskiego, który niemalże zabił swojego syna. 

- 13 lutego 2014 roku 
brzezińscy policjanci zdo-
byli informację dotyczącą 
sprzedaży środków odu-
rzających na terenie mia-
sta. Podjęli obserwację ka-
mienicy oraz terenu wokół 
podejrzanego miejsca -  in-
formuje rzecznik policji. W 
czasie prowadzonej obser-
wacji policjanci zauważyli 
wchodzącego do mieszka-
nia młodego mężczyznę, 
który po krótkim czasie z 
niego wyszedł. Okazało się, 

Brzeziny 

Odpowie za narkotyki i nie tylko
W jednym z brzezińskich mieszkań policjanci znaleźli marihuanę, odurzające 
tabletki, papierosy bez akcyzy, maczety, noże i broń gazową.

że mężczyzna miał przy so-
bie dilerki z amfetaminą o 
łącznej wadze 5,5 grama, a 
w obserwowanym mieszka-
niu w trakcie przeszukania 
znaleziono torebki foliowe 
z marihuaną, odurzające 
tabletki, torbę z suszem o 
łącznej wadze 30 gramów, 
a także papierosy bez pol-
skich znaków akcyzy, wagę 
elektroniczną, nabój ostry 
od karabinku AK47, 7 tele-
fonów komórkowych, noże, 
maczety i 3 sztuki broni ga-

zowej. Policjanci zatrzyma-
li właściciela mieszkania. 
Przedstawiono mu zarzuty 
posiadania znacznej ilości 
narkotyków, wprowadzania 
do obrotu środków odurza-
jących oraz posiadania bro-
ni i amunicji bez zezwole-
nia. Prokuratura Rejonowa 
w Brzezinach zastosowała 
środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policyjnego. 
Skierowano również wnio-
sek o tymczasowe areszto-
wanie na okres 3 miesięcy.

GW
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W o d n i k  
21.01 – 19.02

Podejmuj z 
rozwagą nowe 
propozycje zawo-

dowe. Odrobina zdrowego 
krytycyzmu w tej kwestii, 
ustrzeże cię przed rozcza-
rowaniem i nieprzyjem-
nościami. Osiągniesz to, o 
czym marzyłeś od pewnego 
czasu. Szykuje się też nie-
spodziewany przypływ go-
tówki. Na horyzoncie nowa 
znajomość, którą warto 
podtrzymać na dłużej.

Ryby  20.02 – 20.03
To dobry czas na roz-

winięcie przysło-
wiowych skrzy-
deł. Nierealne 
kiedyś pomysły, 

wreszcie znajdą swoje roz-
wiązanie. W uczuciach tro-
chę zawirowań. Podtrzymuj 
dobre relacje z przyjaciół-
mi, możesz potrzebować 
ich wsparcia.

Baran  21.03 – 20.04
Wreszcie nadrobisz 

swoje zaległości i to pozwo-
li ci pójść o krok 
do przodu. Tym 
sposobem poprawi 
się również i twoje 

samopoczucie. A więc do 
dzieła. W miłości sielanka. 
Nie zapominaj o swoich 
dolegliwościach reumatycz-
nych.

 

Byk  21.04 – 20.05
Nie poddawaj się znie-

chęceniu, koniec z leniucho-
waniem. W myśl 
mądrej zasady, 
to co masz zrobić 
dziś, nie odkładaj 

na jutro. Niespodziewany 
romans może skompliko-
wać ci życie, jeśli stracisz 
nad nim kontrolę, więc bądź 
ostrożny.

 

Bliźnięta  21.05 – 21.06
Przemęczenie już daje o 

sobie znać. Przed 
tobą jednak trudne 
przedsięwzięcie, 
ale pamiętaj, że 

głową muru nie przebijesz. 
Pomyśl o odpoczynku na 
świeżym powietrzu i sko-
rzystaj z uroku zimy, oczy-
wiście w towarzystwie swo-
ich najbliższych.  

Rak  22.06 – 22.07
W sprawach 

zawodowych nie 
przemęczaj się. Po 
prostu rób swoje. 

W najbliższym czasie dużo  
ciekawych rzeczy będzie 
się działo. Przygotuj się na 
coś wyjątkowego. Sprawi ci 
to dużą radość i to nie tylko 
tobie, ale i osobie bliskiej 
sercu.

Lew  23.07 – 23.08
W pracy zrealizujesz 

swój zamierzony 
plan, o ile wyka-
żesz się cierpli-
wością i optymi-

stycznym nastawieniem. 
Najbliższe dni przyniosą od-
powiedź na nurtujące cię py-
tania. Krótki wyjazd i miłe 
towarzyskie spotkanie po-
prawią twoje samopoczucie.  

Panna  24.08 – 23.09
Znajdziesz się wkrótce 

w centrum zainte-
resowania, dlatego 
zwalcz swoją nie-
śmiałość i pozwól 

sobie na nieco luzu. Kontro-
luj bardziej swoje wydatki, 
bo stan konta nie wygląda 
obiecująco.  Nie zaniedbuj 
dolegliwości kardiologicz-
nych.

Waga  24.09 -23.10
Po okresie wytę-

żonej pracy, czeka cię 
wreszcie oczekiwana 
chwila wytchnienia. 

Wykorzystaj jak najlepiej 

ten czas na zrelaksowanie 
się w gronie najbliższych. 
Przed tobą ciekawe spotka-
nie, które wkrótce przynie-
sie ci zawodowe korzyści.

Skorpion  24.10 – 22.11
Poczujesz ochotę i ener-

gię do zwiększonego 
działania. Nie wdra-
żaj jednak w życie 
szalonych pomy-

słów, bo możesz później tego 
żałować. Małe nieporozu-
mienie z partnerem najwyż-
szy czas wyjaśnić a o żalach i 
pretensjach zapomnieć.

Strzelec  23.11 – 21.12
Praca, oprócz pieniędzy 

powinna przyno-
sić także radość. 
Nadmiar obo-
wiązków zamiast 

mobilizować, będzie wręcz 
cię zniechęcał do działania. 
Wykorzystaj swoje twórcze 
talenty. Pomoc rodziny oka-
że się bezcenna.

Koziorożec  22.12 – 20.01
Przed tobą czas wyjąt-

kowo pracowity. 
Jednak sprostasz 
tym trudnym za-
daniom o ile nie 

zabraknie ci zdrowego roz-
sądku i silnej woli. Pomoc 
przyjaciół okaże się drogo-
cenna.  Wróżka Amanda

Rozrywka
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Blondynka w autobusie kasuje 4 bilety. 
Facet obok się pyta : 

- Po co kasuje pani 4 bilety? 
- Pierwszy na drogę, drugi gdybym zgubiła pierwszy, trze-
ci gdybym zgubiła drugi a czwarty gdybym zgubiła trzeci. 

- A co jak zgubi pani czwarty? 
- Mam miesięczny.

  
Podchodzi dziecko do policjanta. Mały ma w ręku pałkę: 
- Przepraszam pana... Znalazłem pałkę, czy to przypad-

kiem nie pana? 
Policjant odburkuje: 

- Nie, ja moją zgubiłem. 

  
Małżonek wraca ze szpitala, gdzie odwiedzał bardzo chorą 

teściową. Wściekły, mówi do żony: 
- Twoja matka jest zdrowa jak ryba, niedługo wyjdzie ze 

szpitala i zamieszka z nami. 
- Nie rozumiem - mówi żona. Wczoraj doktor powiedział 

mi, że mama jest w stanie agonalnym. 
- Nie wiem co on Tobie powiedział ale mnie radził przygo-

tować się na najgorsze. 

  
Idzie dwóch pijaków torami kolejowymi. Jeden z nich 

narzeka: 
- Patrz jakie te schody długie i jakie poręcze niskie. 

- Nic się nie martw! - odpowiada drugi - Winda już jedzie. 
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namiotu

...
Damon,

aktor

Szyc,
aktor

Staro-
grecki
statek

Lars von
...,
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