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Rawa Mazowiecka

Wspaniałe powitanie
Kradzież z włamaniem
Złotego Medalisty z Soczi

Dzięki czujności i szybkiej reakcji naocznego świadka, policjanci zatrzymali
włamywacza. Okazał się nim 40-letni obywatel Litwy.
Szerzej na str. 14.

Zbigniew Bródka, mieszkaniec Domaniewic i zawodnik UKS „Błyskawica”
Domaniewice zdobył złoty medal olimpijski na dystansie 1500 m w łyżwiarstwie szybkim. Jak przeżywali jego wyczyn domaniewiczanie i jak powitali
mistrza przeczytacie w tym artykule.
Domaniewice to niewielka miejscowość, położona w północno-wschodniej części województwa
łódzkiego w powiecie łowickim. W tej właśnie miejscowości mieszka Zbigniew
Bródka nasz wspaniały
złoty medalista olimpijski
w łyżwiarstwie szybkim.
Zresztą nie tylko mieszka,
bo właśnie tutaj rozpoczął
wspaniałą sportową karierę
w klubie UKS „Błyskawica” Domaniewice i nadal reprezentuje jego barwy klubowe w startach krajowych.
Jak to się stało, że w takiej
małej miejscowości narodził się taki talent. Niemała
w tym zasługa Mieczysława Szymajdy, pierwszego
trenera Bródki i wielkiego
propagatora sportu.
Szerzej na str. 9.
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Tańszy prąd
w Koluszkach
i okolicy!

Bełchatów
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Firmy na medal
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Znamy już wyniki konkursu „Firma na Medal”. Wyniki oficjalnie zostały ogłoszone 21 lutego br. w restauracji „Jan” w Bełchatowie.
W kategorii: przedsiębiorcy prowadzący działalność do 2 lat, Kapituła
konkursu przyznała tytuł

„Firma na medal” dla Somtive Sp. z o.o. z Kleszczowa
(Prezes zarządu: Piotr Kędziak). Głównym produktem

firmy jest platforma internetowa wspomagająca budowę
wizerunku młodych firm.
Szerzej na str. 8.
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Odwiedź nas!

eneRGeTYCZne CenTRUM s.a.
Koluszki, ul. Brzezińska 11
Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 10-17; sob.: 10-13

www.ec.net.pl
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Wydarzenia

Kleszczów

Gmina
wspiera szpitale z regionu
Gmina Kleszczów przekaże łącznie 2,6 mln zł na wsparcie placówek medycznych z województwa łódzkiego.
Finansowe
wsparcie
w postaci bezzwrotnych
dotacji z budżetu gminy
Kleszczów (łącznie 2,6 mln
zł), przeznaczonych na zakup nowej aparatury diagnostycznej, wyposażenie
konkretnych
oddziałów,
bądź realizację inwestycji
- otrzyma 8 placówek medycznych z regionu łódz-

kiego. Wśród nich znajdą
się: III Szpital Miejski im.
Karola Jonschera w Łodzi,
Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ w Łodzi, Instytut „Centrum Zdrowia
Matki Polki” w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. WAM w Łodzi, Szpital

Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpital
Powiatowy w Radomsku
oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi.
JS

Biało-czerwoni zagrają
w Piotrkowie i Bełchatowie
Reprezentacja Polski do lat 18 przyjedzie w kwietniu do Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa.
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Skierniewice

Wsparcie dla niepełnosprawnych
Fundacja „Normalna Przyszłość” rozpoczęła realizację projektu „Poradnia
życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych.
Podczas projektu jego
uczestnicy będą mogli wziąć
udział w warsztatach umiejętności społecznych. Ponadto projekt przewiduje
również doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa
oraz prawnika. Konsultacje
prawne mają wspierać beneficjentów w kwestiach związanych z załatwianiem spraw
urzędowych, pisaniem pism
oraz rozwiązywaniem spraw
natury formalno-prawnej.
Projekt trwa od 01 stycznia 2014 do 31 marca 2017
roku. Obszar realizacji tego
przedsięwzięcia obejmuje
województwa mazowieckie, łódzkie i podlaskie. Na

terenie województwa łódzkiego biura projektu mieszczą się w Łodzi i Skierniewicach (ul. Rybickiego 8/
208, tel. 534448977).

Projekt „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków PFRON.

Piotrków Trybunalski

Biblia brzeska w UJK

12 marca br. w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będzie
można zobaczyć wystawę pt. „Biblia brzeska - pierwsze polskojęzyczne tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych. Historia, język, teologia”.

Piotrków
Trybunalski
będzie gospodarzem spo-
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tkania pomiędzy drużynami Polski i Finlandii do

lat 18 (U-18). Mecz rozegrany zostanie na stadionie miejskim „Concordia”
1 kwietnia 2014 roku.
- O organizację meczu tej
rangi staraliśmy się praktycznie od zakończenia
modernizacji stadionu miejskiego. Mamy w Piotrkowie obiekt, który spełnia
wszystkie potrzebne wymogi, więc jesteśmy gotowi
na przyjęcie reprezentacji
Polski i Finlandii – mówi
Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Tryb. –
Będzie to niewątpliwie nie
tylko promocja piłki nożnej,
ale również naszego miasta
– dodaje.
Mecz w Piotrkowie będzie pierwszym jaki
rozegrają obie reprezentacje. Drugie spotkanie odbędzie się dwa dni później
w Bełchatowie na obiekcie
GKS Bełchatów.

Eksponaty będą prezentowane w holu Wydziału
Filologicz no-Histor ycznego w godz. 12:00-17:00.
Również tego dnia w sali
audytoryjnej 14 Wydziału
Filologiczno-Historycznego
Budynek B od godz. 12:00
do 13:30 będzie można wysłuchać wykładów: o Biblii
brzeskiej w kontekście historycznym i teologicznym,
o genezie wyznania ewangelicko -refor mowa nego
w Polsce i na Litwie oraz
blaskach i cieniach tłumaczenia tekstu biblijnego.
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną: oryginał
Biblii brzeskiej, wyd. 1563,

W

2 reprinty Biblii brzeskiej
wyd. 2003, reprint pierwszego przekładu w języku
niemieckim Nowego Testamentu Marcina Lutra, wyd.
1522 (Wittemberga), reprint
pierwszego przekładu w
języku niemieckim Biblii

zwanej zuryską, wyd. 1532
(Zurych), reprint pierwszego przekładu w języku
francuskim Biblia Olivetana, wyd. 1545. Wszystkie
reprinty będą udostępnione
z możliwością indywidualnego przeglądania.
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IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR
Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

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

tel. 54 2871563; 506 694 689

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Radomsko

Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Praca taka
sama, a płaca?

K

obiety zarabiają mniej niż mężczyźni – to
nie podlega dyskusji. Średnia w krajach
Unii Europejskiej – według danych Komisji Europejskiej – wynosi 16 procent, o tyle wynagrodzenia kobiet są niższe niż ich kolegów. W Polsce
ta dysproporcja szacowana jest na 6,9 procent, choć
jeszcze sześć lat temu wynosiła 15. Przestrzegałabym
jednak przed optymizmem, wystarczy porozmawiać
z polskimi pracownicami by przekonać się, że tak różowo – z ich pensjami – nie jest. Mężczyźni – mający
identyczne lub równorzędne wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie – zatrudniani na identycznych
jak panie albo równorzędnych stanowiskach zarabiają
więcej. Znam nawet przypadki, że mężczyzna pracujący na stanowisku sekretarki, jakby przypisanym do
naszej płci, miał wyższą pensję niż kobieta. Dlaczego? Na to pytanie mogliby odpowiedzieć tylko pracodawcy.
Dlaczego o tym piszę? 28 lutego w krajach Unii
Europejskiej obchodzimy w tym roku Europejski
Dzień Równej Płacy ustanowiony przez Parlament
Europejski, by zwrócić uwagę na problem dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. „Równa
praca – równa płaca” - pod takim hasłem jest obchodzony ten dzień – oznacza iż za identyczne stanowiska
należy się takie samo wynagrodzenie, bez względu na
płeć pracownika. A różnice w płacach – jakiekolwiek
by nie były - godzą w jedną z fundamentalnych zasad
Unii Europejskiej, zasadę niedyskryminacji. Europejski Dzień Równej Płacy każdego roku jest obchodzony – bo trudno w tym wypadku mówić o świętowaniu - w innym dniu, ponieważ co roku inna jest liczba
dni wydłużająca rok pracy kobiet, by mogły zrównać
się pensjami z mężczyznami. Przed dwoma laty ten
dzień wypadał na początku marca, a więc bardzo powoli, ale jednak te różnice zaczynają się zmniejszać.
Tyle, że fachowcy zajmujący się rynkiem pracy uważają, że w dobie kryzysu nie poprawiła się sytuacja
kobiet, a pogorszyła i to znacznie – mężczyzn. To panowie stracili posady i wysokie zarobki i stąd – zdaniem analityków – taka poprawa sytuacji kobiet.
Sceptycy być może uznają ten problem za mało
ważny czy „zastępczy”, ale zapewniam, że tak nie
jest. Kobiety są gorzej wynagradzane od mężczyzn, a
dysproporcje w zarobkach nie są problemem tylko na
dziś. Przecież niższa pensja oznacza mniejsze składki
na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie – niższą emeryturę. Zatem co można zrobić, aby te dysproporcje wyrównać? Oczywiście nikt nie może narzucać pracodawcy wysokości pensji, ale nagłaśniane
problemu, zwracanie na niego uwagi opinii publicznej, a także uświadamianie kobietom ich praw może
wiele zmienić. Nie spowoduje to na pewno natychmiastowego wyrównania płac obu płci, ale – jestem
przekonana – skłoni pracodawców do zastanowienia
się nad tą sprawą.

Noc Teatru

28 marca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbędzie się pierwsza radomszczańska Noc Teatru.
W ciągu jednej nocy, radomszczanie będą mogli zobaczyć 5 spektakli z różnych stron Polski.
Impreza odbędzie się z
okazji 53. Międzynarodowego Dnia Teatru, a spektakle będą prezentowane w
godzinach od 19-ej do około 1-ej w nocy. W programie

m.in. „Miłości George’a
Washingtona”, „Emigranci”, „Fade Out”, „Kantata
na cztery skrzydła”, „Kazio
Sponge - Sosiński Show”.
Imprezie towarzyszyć bę-

dzie wystawa zdjęć ze spektakli teatralnych pt. „Teatr
w obiektywie Mirosława
Kercza”.
Organizatorami Nocy
Teatru są Miejski Dom Kul-

tury w Radomsku i Punctum Teatr Stowarzyszenie
Twórców
Niezależnych.
Bilety do nabycia w kasie
MDK-u w cenie 15 zł.
GW

Kleszczów

Światłowód do domu

Firma FUREL Sp. z o.o z Łodzi wygrała przetarg na budowę światłowodowej sieci transmisyjnej i sieci
FTTH.
Budowa nowoczesnej
sieci FTTH (Fiber to the
Home, czyli światłowód do
domu) jest jedną z większych inwestycji telekomunikacyjnych, realizowanych
w tym roku przez Urząd
Gminy w Kleszczowie.
- W wyniku tej inwestycji w podziemnej kanalizacji będzie położone ok.
13,7 km światłowodów, a
do centrali telekomunikacyjnej w Kleszczowie zostaną zakupione urządzenia
niezbędne do świadczenia
usług
telekomunikacyjnych za pośrednictwem
sieci światłowodowej. W
pierwszej kolejności usługi

PATRONAT

te będą udostępnione firmom działającym na terenie stref przemysłowych
w Bogumiłowie i Kleszczowie oraz abonentom z
Łękińska. W Łękińsku w
poprzednich latach gmina
wykonała nową, pojemną
sieć kanalizacji teletechnicznej – informuje Jerzy
Strachocki, inspektor ds.
kontaktów z mediami Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Przetarg na wykonanie sieci
transmisyjnej i sieci FTTH
wygrała firma FUREL Sp.
z o.o. z Łodzi (koszt zleconych zadań ma wynieść
3.099.600 zł brutto). Na
część tej inwestycji, Urząd
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Gminy pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w kwocie 744,7
tys. zł. 		
GW

REKLAMA

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.
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Przede wszystkim motywacja
Jest Pani pomysłodawcą i organizatorką cyklu
bezpłatnych warsztatów z
umiejętności interpersonalnych, które odbywają
się w różnych miastach
województwa łódzkiego.
Skąd wziął się pomysł na
organizację warsztatów?
Joanna Skrzydlewska:
Ta inicjatywa, jak i wiele
innych, które do tej pory powstały, zrodziły się z mojej
własnej potrzeby. Co roku
sporządzam listę noworocznych postanowień. Robiąc
podsumowanie ubiegłego
roku zauważyłam, że niestety niewiele z moich osobistych zamierzeń udało mi się
wdrożyć w życie. W związku
z tym, zaczęłam się zastanawiać, gdzie tkwi tego przyczyna. Czy moje postanowienia są zbyt wygórowane
czy problem tkwi w czymś
innym? Zdecydowałam się
więc zasięgnąć porady trenerki Agnieszki Grys, która
jest wspaniałym coachem
i doradcą biznesowym. Po
warsztatach
umiejętności
interpersonalnych prowadzonych przez tę trenerkę
przekonałam się, jak ważna
jest motywacja, która pomaga nam osiągać zamierzone
cele. Stwierdziłam, że faktycznie pogłębienie swoich
umiejętności interpersonalnych jest bardzo przydatne
zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Pamiętajmy jednak, że należy
być realistą w wyznaczaniu
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swoich celów. Żeby osiągnąć
cel, nie wystarczy wyłącznie
motywacja, niezbędna jest
też akcja. Myślę, że to szkolenie jest bardzo przydatne,
biorąc pod uwagę fakt, w
jakim świecie teraz żyjemy.
A żyjemy niestety bardzo
szybko, zapominając często o własnych potrzebach.
Chciałabym, żeby dzięki
tym warsztatom, uczestnicy
nauczyli się tak organizować
swój czas, by starczyło go na
realizację własnych marzeń
i potrzeb. Uważam, że aby
zmienić coś w życiu na lepsze, trzeba zacząć od siebie.
Wśród
uczestników
dominują panie. Czyżby
przede wszystkim kobiety
czuły potrzebę uzyskania
wskazówek, jak zwiększyć swoją motywację do
działania?
Joanna Skrzydlewska:
Myślę, że kobiety dzisiaj są
bardziej niż kiedyś zdeterminowane na osiągnięcie
sukcesu. Zauważamy coraz wyraźniej tę przemianę
kulturową. Jeszcze do niedawna, kobiety były bardzo często zależne od swoich mężów czy partnerów.
Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Obserwując dzisiejszą
młodzież, stwierdzam, że
już nastolatki wiedzą, co
dokładnie chcą osiągnąć
w życiu. Dzisiejsze kobiety są ambitne, dobrze wykształcone i nastawione na
sukces. Ale w szkoleniach

interpersonalnych uczestniczą również mężczyźni,
i to mnie cieszy. Z reguły
panie mają więcej obowiązków i stąd również ta
potrzeba motywacji, żeby
podołać wszystkim obowiązkom, tym domowym i
zawodowym a dodatkowo
by znaleźć czas dla siebie,
na realizację swoich pasji i
zainteresowań.
Jako
Europosłanka pracuje Pani m.in. w
Komisji Praw Kobiet i
Równouprawnienia. Jak
Polska w tej kwestii wygląda na tle innych krajów
członkowskich UE?
Joanna Skrzydlewska:
Ostatnio głośno jest o debacie na temat gender. Jest to
pojęcie, o którym większość
obywateli naszego kraju z

pewnością słyszała. Uważam, że ta cała spirala, która
się w związku z tym nakręciła, idzie nie do końca w
dobrym kierunku. Gender
bardzo często niestety jest
niewłaściwie
definiowane i interpretowane. Gender jest równością kobiet
i mężczyzn, dążeniem do
tej równości. Musimy być
świadomi tego, że np. Polka
i Japonka to dwie kobiety,
ale kulturowo zupełnie różne i nie możemy wymagać,
żeby zachowywały się tak
samo. To jest nierealne, bo
żyją one w zupełnie innym
otoczeniu, w innej kulturze,
w innym środowisku. Myślę, że powinniśmy walczyć
o równouprawnienia kobiet
i mężczyzn. Nadal w UE
na tych samych stanowiskach pracy, kobiety zara-
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biają mniej niż mężczyźni.
W Polsce nie wygląda to
najgorzej, bo ta różnica jest
jedną z najmniejszych w
Europie, więc jakiś progres
jest. Wynika to m.in. z tego,
że nasza świadomość w tej
kwestii jest większa. Chociażby Kongresy Kobiet,
które się organizują, parytety, kwoty, nowa dyrektywa,
która została przyjęta przez
Parlament nt. kwot w zarządach spółek notowanych na
giełdzie. Czy to są dobre
rozwiązania, czas pokaże.
Skoro jesteśmy już
przy tematyce kobiet. 8
marca jest obchodzony
Dzień Kobiet. Co Pani myśli o tym święcie?
Joanna Skrzydlewska:
Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy panowie tego

dnia wręczali paniom
czerwony goździk. Dziś
niektórzy robią to na zasadzie żartu, wybierając
akurat czerwonego goździka (uśmiech). Jeżeli
chodzi o tego typu święta,
jak np. Dzień Kobiet czy
Walentynki, to osobiście
nie traktuję ich bardzo
poważnie.
Chciałabym
żeby Dzień Kobiet był codziennie i żebyśmy były
zawsze tak doceniane jak
tego dnia. Ten dzień traktuję przede wszystkim
jako szansę na zwrócenie
uwagi na problemy kobiet
i zastanowienie się nad
tym, co należy zrobić, aby
żyło im się jeszcze lepiej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

REKLAMA

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?
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Certyﬁkowany Wykonawca Demilec USA Nr Certyﬁkatu: 13-A24
W

A może lokalu użytkowego?

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

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

www.piana-izolacja-lodz.pl
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Zdrowie

Reumatyzm pod lupą E-rewolucja
w branży medycznej
Reumatyzm najczęściej kojarzony jest z bólami stawów i kości. Z medycznego punktu widzenia do schorzeń reumatycznych zaliczamy ponad kilkaset
chorób układu mięśniowo-szkieletowego. W medycynie istnieje nawet specjalna dyscyplina, która zajmuje się tymi chorobami - reumatologia.

Dolegliwości
reumatyczne możemy podzielić
na choroby zapalne (m. in.
reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty)
i niezapalne (np. choroba
zwyrodnieniowa
stawów).
Niestety przyczyny chorób
reumatycznych są złożone. Z
pewnością duże znaczenie w
tej kwestii odgrywają predyspozycje genetyczne, różnego
rodzaju urazy czy przeciążenia narządów ruchu. W opinii
publicznej panuje przekonanie, że choroby reumatyczne
dotyczą osób starszych. Otóż,
nic bardziej mylnego. Cierpią
na nie zarówno dzieci, ludzie
młodzi, jak i dorośli, niezależnie od płci. Oczywiście
największą grupę osób z tymi
dolegliwościami
stanowią
osoby starsze, a częstotliwość
zachorowań rośnie wraz z
wiekiem.
Symptomami schorzeń
reumatycznych są najczęściej ból mięśni, stawów oraz
uczucie sztywności. Czasami oprócz bólu dodatkowo

występują: zmiany zapalne,
ograniczenie ruchomości stawów, obrzęki, zniekształcenia
i zaczerwienienia. Choroby
reumatyczne często są mylone z artretyzmem. Co prawda
objawy w obu przypadkach są
podobne, ale artretyzm wiąże
się z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego.
Kwas moczowy jest jednym z
końcowych produktów przemiany związków azotowych
w organizmie i jest on trucizną. Występuje w moczu, we
krwi, w wątrobie, śledzionie
i w mózgu. Praktycznie jest
powodem takich chorób jak
choroby stawów, kości, bólów
w kręgosłupie, chronicznego
reumatyzmu, artretyzmu, podagry i osteoporozy. Poziom
kwasu moczowego można obniżyć m.in. farmakologicznie.
W chorobach reumatycznych bardzo ważna jest szybka i właściwa diagnoza oraz
podjęcie prawidłowego leczenia. Czas działa na niekorzyść
chorego. Jeśli będziemy bagatelizować nasze dolegliwości,
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zmiany w narządzie ruchu
mogą nawet stać się nieodwracalne, co może prowadzić
do niepełnosprawności.
W profilaktyce chorób
reumatycznych ważne jest
utrzymanie właściwej wagi
ciała, zbilansowana dieta oraz
systematyczna
aktywność
fizyczna. Nadwaga obciąża
bowiem nasze kości i stawy.
Dieta powinna być bogata w
białko, wapń, oraz witaminę
C. Tak samo ważne są regularne ćwiczenia, jednak nie
powinniśmy zbytnio forsować naszych narządów ruchu,
bowiem intensywne uprawianie niektórych dyscyplin
sportu może prowadzić do
zmian zwyrodnieniowych naszych stawów czy kręgosłupa.
Jeśli chodzi o leczenie chorób
reumatycznych, to najczęściej
stosuje się leki przeciwzapalne. Oprócz leczenia farmakologicznego zalecana jest również gimnastyka lecznicza.
Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest nawet
leczenie operacyjne.
PJ

27 marca br. w Warszawie odbędzie się konferencja, na której można będzie
usłyszeć o e-rewolucji polskich szpitali.

XXI wiek w medycynie to zarówno nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, jak
i ogromny postęp technologiczny. W najbliższych
latach szpitale czeka prawdziwa rewolucja – elektroniczny obieg dokumentów,
e-recepty i internetowe
konta pacjentów. I właśnie
m.in. o nowych metodach
leczenia, innowacyjnych
badaniach laboratoryjnych
oraz profesjonalnej infrastrukturze
systemowej
będą opowiadać eksperci z
branży IT podczas konfe-

rencji „Infrastruktura sieciowa w branży medycznej”. Spotkanie skierowane
jest głównie do przedstawicieli placówek medycznych
w tym: ZOZ-ów, NZOZ-ów, SPZOZ-ów oraz innych podmiotów z sektora
opieki zdrowotnej.
Konferencja odbędzie
się 27 marca br. w Centrum
Szkoleniowym
ADGAR

OCHOTA w Warszawie.
Organizatorem spotkania
jest CONTICA Solutions,
MICROSENS oraz Linc
Polska. Partnerem wydarzenia jest firma BMM.
Więcej na temat konferencji
znaleźć można pod adresem: www.contica.pl/infrastruktura-sieciowa-w-branzy-medycznej .

DNA MOCZANOWA – REUMATYZM – RWA KULSZOWA

DNA MOCZANOWA – REUMATYZM – RWA KULSZOWA

– JEST NA TO SPOSÓB
- JEST NA TO SPOSÓB

URARTHONE

Lehning URARTHONE

Lek homeopatyczny złożony.

Lek naturalnego pochodzenia stosowany wspomagająco
przynaturalnego
chorobie reumatycznej
oraz tkanek
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moczanowej. objawy
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- Pobudza procesy przeciwzapalne zmniejszając objawy bólobólowe w ostrym i przewlekłym reumatyzmie.
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W ostrym i przewlekłym reumatyzmie stosowany równolegle
W ostrym i przewlekłym reumatyzmie stosowany równolegle
z BERBERIS COMPEXE 83 szybciej przynosi ulgę.
z BERBERIS COMPEXE 83 szybciej przynosi ulgę.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

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.
Przy chorobie alkoholowej, w ciąży i podczas karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem.
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System Eureka Outplacement
dla nauczycieli

Pracownicy uczelni wyższych i ośrodków badawczych oraz przedstawiciele
firm z województwa łódzkiego mogą nawiązać współpracę za pośrednictwem
właśnie uruchomionej platformy. Znajduje się ona pod adresem www.SystemEureka.com. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.
Kilkanaście tysięcy patentów, 1 500 urządzeń specjalistycznej aparatury, 40
000 publikacji naukowych,
wykaz 50 000 naukowców
i 550 jednostek – już teraz
tyle danych zawiera baza,
która jest podstawą systemu
wspomagania współpracy
biznesowo-technologicznej
Eureka.
„Świat biznesu i nauki
łączy między innymi to, że
nie mogą funkcjonować bez
wartościowych kontaktów.
Dlatego też projekt Eureka
przede wszystkim koncentruje się na dostarczaniu
wiedzy o tym, kto w województwie łódzkim pracuje
nad innowacjami w danym
zakresie. Platforma, którą
stworzyliśmy ułatwia firmom odnajdywanie ekspertów, a naukowcom – identyfikację przedsiębiorców
potencjalnie zainteresowanych komercjalizacją ich
wynalazków” – mówi Da-

riusz Lis, Dyrektor Poland
Solution Center, Transition
Technologies.
System Eureka został
zaprojektowany tak, by automatycznie zbierać dane
zarówno o naukowcach,
ich wynalazkach oraz prowadzonych badaniach, jak
i przedsiębiorcach oraz
firmach. Źródłem tych informacji są publikacje naukowe, bazy Urzędu Patentowego, gdzie zapisywane
są wszelkie dane na temat
tworzonych innowacji, ale
także wpisy dotyczące firm
gromadzone w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Zaawansowana wyszukiwarka umożliwia znalezienie różnego rodzaju
danych powiązanych z poszukiwanym hasłem bez
względu na formy gramatyczne, jakie zostały użyte
w danej publikacji czy artykule. Efektem wyszukiwania są rekordy w postaci li-

sty osób, wykazu instytucji,
sprzętu i publikacji powiązanych z danym hasłem, a
każda pozycja może być dodatkowo uszczegółowiona.
System Eureka został
wdrożony w województwie
łódzkim, jednakże w przyszłości może być rozwijany
i osiągnąć zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Dostęp do szerokiej
bazy danych oraz intuicyjnej wyszukiwarki jest bezpłatny.
Eureka współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął nabór wniosków
do ostatniego w perspektywie 2007-2013 konkursu, tym razem na realizację
projektów z zakresu outplacement, na wsparcie zwalnianych pracowników
oświaty.
Do
rozdysponowania
jest 5 mln 800 tys. złotych.
Konkurs z Poddziałania
8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie jest
skierowany do pracowników instytucji sektora
oświaty (nauczyciele i pracownicy administracyjni)
zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
z przyczyn dotyczących
pracodawcy.
Beneficjenci – uczestnicy projektów,
mogą uzyskać refundację
zatrudnienia u nowego pracodawcy, bezzwrotną dotację w kwocie do 40 tysięcy
złotych na otwarcie własnej
działalności gospodarczej,
czy dodatek relokacyjny w
wysokości 5 tysięcy złotych
dla tych, którzy rozpoczną

pracę w odległości powyżej
50 km od miejsca zamieszkania. Pomoc przewiduje
także staże, praktyki i szkolenia zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy
w nowym zawodzie. O dofinansowanie na realizację
projektów mogą ubiegać
się m.in. samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub
oświatową. Wnioski na kon-

kurs z Poddziałania 8.1.2.
można składać do 31 marca
br. Bezpłatnych konsultacji dotyczących zagadnień
związanych z organizowanym konkursem udzielają
Regionalne Ośrodki EFS
w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu.
Szczegółowe
informacje
oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie
internetowej pod adresem:
www.pokl.lodzkie.pl .

15-lecie Polski w NATO
12 marca br. minie 15 lat, od kiedy Polska stała się członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Przystąpienie do NATO było jednym z podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 90.

Cel ten udało się zrealizować 12 marca 1999 roku.
Z chwilą uzyskania członkostwa przez Polskę, Sojusz
stał się jednym z podstawowych instrumentów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i obronności
państwa. Obecnie NATO
liczy 28 członków.
Przypomnijmy, że ta
organizacja polityczno-wojskowa, powstała 24 sierpnia
1949 r. na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Szczególnie istotny z punktu widzenia aspektu obronności jest art. 5 traktatu
waszyngtońskiego, stanowiący że każdy atak zbrojny
z zewnątrz zwrócony przeciwko jednemu lub kilku
państwom członkowskim
traktowany będzie jako atak
przeciwko całej organiza-

cji. Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie
– środkami politycznymi
i militarnymi – wolności i
bezpieczeństwa wszystkim
państwom członkowskim.
NATO promuje wartości
demokratyczne i jest zobowiązane do pokojowego
rozwiązywania sporów. Decyzje Sojuszu są wyrazem
zbiorowej woli wszystkich
28 państw członkowskich,
ponieważ decyzje te zapadają w drodze konsensusu.
Przystąpienie
Polski
do NATO spowodowało
konieczność
dostosowania Sił Zbrojnych RP do
standardów NATO. Wkład
i zaangażowanie Polski w
prowadzenie działań NATO
sprawiły, że staliśmy się
wiarygodnym partnerem,
zarówno dla sojuszników,
jak i państw trzecich.

Począwszy
od
2000 r. terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stało się znaczącym obszarem inwestowania Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Polska jest beneficjentem Programu
Inwestycji NATO w
Dziedzinie
Bezpieczeństwa (NSIP). Z
budżetu NSIP realizowana była m.in.
modernizacja lotnisk,
składów paliwowych i
baz morskich, przygotowanie systemu łączności dla Marynarki
Wojennej oraz budowa
systemu rozpoznania
radiolokacyjnego dalekiego zasięgu.
GW
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Bezsenne noce, senne poranki
Statystyki są bezlitosne - co drugi Polak ma problemy ze snem. Przewlekle trwająca bezsenność jest
przyczyną ciągłego zmęczenia, wpływa negatywnie na nasz nastrój i nawet może być powodem depresji.
Zmęczeni codziennymi
obowiązkami domowymi,
pracą i szybkim tempem
życia, kładąc się wieczorem do łóżka, marzymy
tylko o jednym, aby szybko
zasnąć. Jednak, gdy przyjdzie noc prawie połowa
Plaków przewraca się z
boku na bok, nie mogąc zasnąć. Bez snu nie jesteśmy
w stanie przeżyć dłużej niż
10-14 dni. Dlaczego sen
jest aż tak ważny? Podczas
snu nasz organizm się regeneruje, przypływają siły
witalne i energia, wypoczywa umysł i system nerwowy a także rozluźnia się

całe ciało.
Dobowe zapotrzebowanie człowieka na sen jest
zróżnicowane. Większość
z nas czuje się dobrze,
gdy przesypia 6-8 godzin
dziennie.
Powszechnie
przyjmuje się, że wystarczająca długość snu jest
taka, po której budzimy się
wypoczęci. Wyróżniamy
dwie fazy snu: płytką i głęboką. Działanie zdrowotne
ma głównie faza snu głębokiego. Wtedy to występują procesy naprawcze w
naszym organizmie. Okres
zasypiania powinien trwać
ok. 15 minut.

Niestety,
statystyki
wskazują, że należymy do
najbardziej bezsennych narodów Europy. Blisko połowa Polaków ma kłopoty ze
snem, z czego ok. 60% stanowią kobiety. Największy
odsetek procentowy osób
cierpiących na bezsenność,
stanowią ludzie po 60. roku
życia, jednak problem ten
dotyczy również małych
dzieci. Często przyczyną
bezsenności jest zakłócenie
równowagi procesów biologicznych zachodzących w
organizmie, które regulowane są przez melatoninę.
Melatonina jest hormonem

regulującym rytmy dobowe
i jakość snu, wydzielanym
przez szyszynkę pod wpływem światła dziennego,
dlatego też praca wyłącznie
przy sztucznym oświetleniu, powoduje jej niedobór.
Także z wiekiem człowieka obserwuje się wyraźny
spadek wydzielania melatoniny, a po 65. roku życia
prawie on zanika. Efektem
braku snu jest zmęczenie i
ogólne rozkojarzenie. Długo trwająca bezsenność jest
groźna zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego, może spowodować pogorszenie jakości

życia, wpłynąć negatywnie
na nasz nastrój i samopoczucie. Wg naukowców
bezsenność może nawet
wywołać depresję. Bezsenność (inaczej agrypnia,
asomnia) jest sygnałem naszego organizmu, że dzieje się coś niepokojącego.
Przejawia się ona w postaci
trudności z zasypianiem,
częstym budzeniem się lub
zbyt krótkim snem.
Jak sobie radzić z bezsennością? W pierwszej
kolejności
powinniśmy
spróbować domowych sposobów, do których należą
m.in.: przestrzeganie stałych godzin snu i unikanie
drzemek w ciągu dnia, nieobjadanie się przed snem,
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spanie w zaciemnionym,
cichym i wywietrzonym
pokoju, ćwiczenia relaksacyjne. Jeśli mimo to,
bezsenność utrzymuje się
nadal, możemy skorzystać
z leków dostępnych w aptece bez recepty, np. leków
homeopatycznych. W przeciwieństwie do leków nasennych i uspokajających
leki te nie uzależniają i nie
powodują
upośledzenia
sprawności psychomotorycznej.
Jeśli jednak problemy
ze snem nie ustępują przez
dłuższy czas, powinniśmy
zgłosić się do lekarza. Bezsenność może być objawem
wielu poważnych chorób,
dlatego tak ważne jest, by
jak najwcześniej rozpocząć
leczenie, aby spać spokojnie.
Justyna Pająk
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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 przewlekłą lub/i częste wybudzanie ze snu podczas nocy.

Dobry dzień
spokojna noc z L72

Po nieprzespanej nocy dzień i jego wyzwania zaczynają sprawiać trudność.
Dla pacjenta, który zaczyna dostrzegać te problemy ważne jest znaleźć szybkie, bezpieczne i skuteczne 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 nasennych, 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 skuteczność.
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

lek homeopatyczny złożony

W jakiej sytuacji pacjenci decydują się sięgnąć po pomoc?

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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Firmy na medal
Bełchatów

Znamy już wyniki konkursu „Firma na Medal”. Wyniki oficjalnie zostały ogłoszone 21 lutego br. w restauracji „Jan” w Bełchatowie.
W kategorii: przedsiębiorcy prowadzący działalność do 2 lat, Kapituła konkursu przyznała tytuł „Firma
na medal” dla Somtive Sp. z
o.o. z Kleszczowa (Prezes
zarządu: Piotr Kędziak).
Głównym produktem firmy
jest platforma internetowa
wspomagająca budowę wizerunku młodych firm, tzw.
model SaaS czyli oprogramowanie, z którego korzysta
się poprzez przeglądarkę na
komputerze lub urządzeniu
mobilnym. Firma tworzy
także oprogramowanie mobilne, aplikacje internetowe
oraz kampanie wizerunkowe

UE oraz w krajach arabskich.
Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia dla: Betrans Sp. z o.o. z Bełchatowa
(prezes zarządu: Andrzej
Niemczyk) oraz MegaMed
Sp. z o.o., s.k. z Bełchatowa
(prezes zarządu: Henryk
Koprek). Nagrodę Specjalną
w dziedzinie gospodarczej
otrzymali: PPHU SANEL
s.j. z Bełchatowa (właściciel:
Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz) oraz FPU METACO (prezes: Józef Stelmaszczyk), zaś Nagrodę Specjalną
za promocję powiatu - Twoja
Telewizja Lokalna (właściciel: Piotr Samsik).

w social-media.
W kategorii: przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 2 lat zwyciężyła Majami Sp. z o.o. z
Bełchatowa (Komandytariusze: Jadwiga Piestrzyńska,
Mirosław Piestrzyński). Swą
działalność firma rozpoczęła w 1989 r., produkując
wafle oblewane czekoladą.
Na przestrzeni lat głównym
produktem sprzedawanym
przez przedsiębiorstwo zostały cukierki krówki a także ptasie mleczko, sezamki,
sosy i kremy. Większość
produkowanych wyrobów
sprzedawana jest w krajach

Tomaszów Mazowiecki

W Tomaszowie
będzie kryty tor łyżwiarski?
26 lutego br. podczas obrad XLVI sesji Rady Miejskiej przyjęto wspólne stanowisko władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie budowy krytego
toru łyżwiarskiego.
- Jesteśmy żywo zainteresowani zrealizowaniem
tego typu inwestycji na
terenie Tomaszowa Mazowieckiego, w oparciu o istniejącą już infrastrukturę
sportową – informują władze miasta.

Za budową krytego toru
łyżwiarskiego właśnie w
Tomaszowie Mazowieckim
przemawiają m.in.: bogate
tradycje w tej dyscyplinie
sportu, funkcjonujący tor
łyżwiarski oraz korzystne położenie Tomaszowa

REKLAMA

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
A
PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH ESEL ja
A Wdo ma
N
TY ia ad
BA tyczn listop
A
R d s raz
o o

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

Maz. w centrum Polski
wraz z zapleczem hotelowo
– szkoleniowym Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich
w Spale.
„Niezależnie od woli powstania zadaszonego toru
lodowego i argumentów za
jego lokalizacją w naszym
mieście należy zauważyć,
że kondycja finansowa samorządu miejskiego nie
pozwala na samodzielne
przeprowadzenie tej inwestycji oraz utrzymywanie
obiektu. W związku z powyższym prosimy o wsparcie przedstawionej koncepcji i ponawiamy propozycję
przekazania obecnie funkcjonującego w Tomaszowie
Mazowieckim toru łyżwiarskiego w strukturę i zarząd
Centralnego Ośrodka Sportu lub prosimy o pomoc w
finansowaniu budowy tego
jakże oczekiwanego dzisiaj
obiektu sportowego” – czytamy w komunikacie tomaszowskiego magistratu.
JP

Wieści

Gazeta Regionalna
Wydawca, w związku z dynamicznym rozwojem,
poszukuje dynamicznych i kreatywnych osób
z Bełchatowa, Tomaszowa Maz. i Radomska
do współpracy przy tworzeniu Gazety,
a w szczególności sprzedaży powierzchni reklamowych.
CV prosimy przesyłać na adres Redakcji:
redakcja@gazeta-wiesci.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Wspaniałe powitanie Złotego Medalisty z Soczi
Zbigniew Bródka, mieszkaniec Domaniewic i zawodnik UKS „Błyskawica” Domaniewice zdobył złoty medal olimpijski na dystansie 1500 m w łyżwiarstwie
szybkim. Jak przeżywali jego wyczyn domaniewiczanie i jak powitali mistrza przeczytacie w tym artykule.
Domaniewice to niewielka miejscowość, położona w północno-wschodniej części województwa
łódzkiego w powiecie łowickim. W tej właśnie miejscowości mieszka Zbigniew
Bródka nasz wspaniały
złoty medalista olimpijski
w łyżwiarstwie szybkim.
Zresztą nie tylko mieszka,
bo właśnie tutaj rozpoczął
wspaniałą sportową karierę
w klubie UKS „Błyskawica” Domaniewice i nadal
reprezentuje jego barwy
klubowe w startach krajowych. Jak to się stało, że
w takiej małej miejscowości narodził się taki talent.
Niemała w tym zasługa
Mieczysława
Szymajdy,
pierwszego trenera Bródki i
wielkiego propagatora sportu. To on całe noce spędzał
na wylewaniu zimą wody
na asfaltowe boisko, by
chętni mogli ćwiczyć jazdę
na łyżwach. Był wśród nich
i Zbigniew Bródka. Szybko
zaczął się wyróżniać pracowitością, rzetelnym podchodzeniem do treningów,
sumiennością i uporem. To
właśnie te cechy doprowadziły go do największych
sportowych laurów.
Rozkwit „Bródkomanii”
w Domaniewicach nastąpił
w 2013 roku, kiedy to jako
pierwszy Polak, Zbigniew
Bródka zdobył Puchar
Świata za sezon 2012/13 w
łyżwiarstwie szybkim (dystans 1500 m). Przywitano
go wówczas w Domaniewicach jak bohatera, czym był
szczerze zaskoczony. Już
wówczas wójt gminy, Paweł
Kwiatkowski, w imieniu
wszystkich mieszkańców
życzył mu sukcesów na
olimpiadzie w Soczi.
Starty Zbigniewa Bródki na olimpiadzie oglądali
wszyscy mieszkańcy gminy, nie tylko ci, którzy interesują się sportem. Przeżywali bardzo nieudany
występ na dystansie 1000
m. Nie uspakajały nikogo
komentarze Mieczysława
Szymajdy, który twierdził,
że ktoś z ekipy popełnił
błąd wymieniając płozy
w łyżwach Zbyszka na
nowe. Mówił, że jak wróci
do starych, to będzie dobrze. 15 stycznia słowa te

się potwierdziły. Zwycięstwo, złoty medal Zbyszka
Bródki. Domaniewice stały
się wtedy najpopularniejszą
miejscowością w Polsce.
- Co tu się działo – opowiada jeden z mieszkańców.
– Zapanowała radość, flagi,
uśmiechy, uściski. Pojawiły
się u nas wozy transmisyjne stacji telewizyjnych. Po
prostu szał - dodaje. Potem
był jeszcze brązowy medal
w wyścigu drużynowym i
wreszcie nadszedł 24 lutego
i powrót Zbigniewa Bródki
do Polski.
Z Domaniewic wyjechały na powitanie mistrza
olimpijskiego na Okęciu
cztery autobusy i wiele
osób prywatnymi środkami transportu. Dołączyły
do nich następne autobusy
w Łowiczu. Na Okęciu pojawiło się mnóstwo osób,
ale dominowali mieszkańcy Domaniewic i powiatu
łowickiego z włodarzami
gminy Domaniewice, miasta Łowicza i powiatu łowickiego. Wreszcie pojawił
się ten, na którego wszyscy
czekali, Zbigniew Bródka.
Wkroczył
przechodząc przez szpaler utworzony przez strażaków,
którzy nad głową mistrza
ułożyli „dach” ze strażackich toporków. Wiwatom
i okrzykom nie było końca. Wyraźnie wzruszony
serdecznością powitania,
podziękował
wszystkim
i powiedział, że w dobrej
formie ukończył bieg, który
przyniósł mu złoty medal
olimpijski. Nogi ugięły się
pod nim dopiero wówczas,
gdy zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego oraz teraz, gdy
widzi jak serdecznie witają
go ludzie. Szczególne słowa
podziękowania skierował
wobec wszystkich, którzy
przyczynili się do tego, że
odniósł tak wielki sukces.
W sposób szczególnie dziękował rodzinie. Uroczystość
na Okęciu nie trwała zbyt
długo. Za to w Domaniewicach od kilku dni trwały
przygotowania do przywitania najbardziej obecnie
znanego mieszkańca. Wszędzie było widać banery ze
zdjęciami mistrza, transparenty witające go i flagi narodowe. Szczególnie dużo

Foto: Jacek Felczyński

było ich przy hali sportowej
przy gimnazjum w Domaniewicach, która miała być
areną uroczystości powitalnych prowadzonych przez
Ryszarda Ogonowskiego,
przewodniczącego
Rady
Gminy Domaniewice. Zbigniew Bródka dotarł do Domaniewic ok. godz. 20.30.
Przyjechał wraz z rodziną
autokarem, ozdobionym podobizną mistrza i podpisem
„Tu jedzie mistrz Zbyszek”,
w asyście wozów strażackich i policyjnych. Na hali
przywitały go dźwięki
marsza oraz okrzyki, oklaski, trąbki, wiwaty, wym a ch iw a n i a
flagami. Ponadto Zespół
Pieśni i Tańca „Kalina”
Domaniewice
przywitał złotego medalistę
ol i mpijsk ie go specjalnie
na tę okazję
przygotowaną
prz yśpiewką łowicką.
Zaczęły się
powitania
i
gratulacje.
Najpierw złożyli je wójt
gminy Domaniewice Paweł
Kwiatkowski

i Przewodniczący Rady
Gminy Ryszard Ogonowski. Wręczyli oni mistrzowi
pamiątkową statuetkę, list
gratulacyjny i kwiaty.
Podczas krótkiej nieobecności
Zbigniewa
Bródki, na ręce jego mamy
Haliny, życzenia składali
również m.in. uczniowie i
nauczyciele z domaniewickich szkół, Witold Stępień
marszałek
województwa
łódzkiego, Krzysztof Figat
starosta łowicki, Przemysław Błaszczyk senator RP,
Marek Matuszewski poseł
RP , Grzegorz Szkup przewodniczący RM Głowna,

oraz uczniowie ze szkoły
sportowej ze Skierniewic.
W czasie tej uroczystości o
swoim wychowanku opowiadał jego pierwszy trener
Mieczysław Szymajda. Następnie Zbigniew Bródka
podziękował za uroczyste
przyjęcie, za jego rozmach
i ilość witających, czego się
zupełnie nie spodziewał.
Mistrz olimpijski był wyjątkowo zmęczony tego dnia i
przeprosił, że nie może, tak
jakby chciał, uczestniczyć
w tej fantastycznej imprezie. - Okazuje się, że zdobycie medali olimpijskich jest
łatwiejsze niż wytrzymanie
wszystkich powitań, jakie
zgotowano mi w Polsce
- powiedział. Podziękował
jeszcze rodzinie i swojemu
pierwszemu trenerowi, któremu wręczył przywieziony
specjalnie dla niego pamiątkowy medal z Soczi. Żegnany wiwatami i okrzykami
udał się do domu, by wreszcie tak naprawdę przywitać
się z rodziną i odpocząć.
Na tym jednak impreza
się nie skończyła. Przyszedł
bowiem czas na występ zespołu „Weekend”. Później
był tort, ze słodkim wizerunkiem mistrza, który
ważył 50 kg. Imprezę zakończyły pokaz laserowy
oraz pokaz sztucznych ogni
na cześć Zbigniewa Bródki,
które rozświetliły niebo nad
Domaniewicami.
Gdy zapytaliśmy na
koniec odpowiedzialnego
za nagłośnienie imprezy
i potwornie zmęczonego

Arkadiusza Stajudę, czy
wszystko poszło dobrze,
odpowiedział: „Nie wiem.
Zresztą to nieważne. Ważne, że wspaniale uczciliśmy
naszego sąsiada, kolegę, naszego mistrza olimpijskiego. Należało mu się to, jest
wspaniałym sportowcem i
człowiekiem, a my jesteśmy
z niego dumni”.
Podczas rozmowy z
nami przewodniczący Rady
Gminy Domaniewice Ryszard Ogonowski zapowiedział, że to nie koniec świętowania na cześć Zbigniewa
Bródki. - Za dwa dni, w środę odbędzie się w łowickim
muzeum uroczysta sesja
trzech samorządów – Rady
Gminy Domaniewice, Rady
Powiatu Łowickiego i Rady
Miejskiej w Łowiczu – na
której Zbigniew Bródka
otrzyma tytuł Honorowego
Mieszkańca Łowicza, Supermarkę „Łowickie” oraz
nagrody finansowe. A kiedy już zakończy sezon w
Domaniewicach, 1 czerwca,
odbędzie piknik na cześć
Zbyszka, na który już teraz
serdecznie zapraszam – zakomunikował.
Redakcja „Wieści Gazety Regionalnej” przyłącza się do tych zaproszeń
i obiecuje, że będzie robić
wszystko, by na naszych
łamach ukazał się już niedługo wywiad z mistrzem
olimpijskim Zbigniewem
Bródką.
morog

Foto: Jacek Felczyński
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Bełchatów

Będą kształcić policjantów
Od października br. w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie rusza nowa
specjalność – Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o
pracy w służbach mundurowych. O tym, czy rzeczywiście jest to strzał w dziesiątkę rozmawialiśmy z prof. Henrykiem Cudakiem, dr. Adamem Gogaczem
oraz mgr. Mirosławem Olszewskim ze Społecznej Akademii Nauk.

wszystkim wykwalifikowana kadra, którą udało nam się
skompletować w Bełchatowie. Wszystko wymaga odpowiedniego przygotowania.
Jest to dla nas również duże
wyzwanie logistyczne, ale
myślę że na bazie ZSP nr 3 w
Bełchatowie jest to dla nas do
udźwignięcia.
Jak przedstawia się
perspektywa pracy absolwentów specjalności resocjalizacyjnej?
Prof. Cudak: Nasi absolwenci będą mogli pracować

w szeroko pojętych służbach mundurowych: policji,
straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej,
służbach bezpieczeństwa,
ochronie, zakładach karnych, wojsku, ale również
w jednostkach samorządowych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach
przeciwdziałających patologiom społecznym. Myślę,
że bardzo istotne jest to, że
absolwenci tego kierunku,
będą mieli również uprawnienia pedagogiczne. Więc
ich szanse na odnalezienie

się na rynku pracy są naprawdę bardzo duże.
Kiedy będzie prowadzona rekrutacja na ten
kierunek?
Dr Gogacz: Już mamy
pierwszych chętnych, choć
nabór tak naprawdę ruszy
dopiero w maju. Na dzienne studia planujemy przyjąć
ok. 30, a na zaoczne ok. 6070 osób.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

Bełchatów
Na zdjęciu prof. Henryk Cudak ze Społecznej Akademii Nauk.
Dlaczego właśnie taka
specjalność?
Prof. Henryk Cudak: Do
tej pory na kierunku Pedagogika kształciliśmy w zakresie
nauczania początkowego i
doradztwa zawodowego. Od
tego roku ruszamy z nową
specjalnością - Resocjalizacją z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną.
Będą to 3-letnie studia licencjackie w trybie dziennym
oraz zaocznym. Tworząc tę
specjalność, chcieliśmy jako
uczelnia, wyjść naprzeciw
oczekiwaniom młodych ludzi, którzy w przyszłości
chcieliby podjąć pracę w
służbach
mundurowych.
Nasz pomysł był konsultowany z władzami powiatu,
pracownikami służb mundurowych oraz samymi zainteresowanymi, czyli młodzieżą. Warto podkreślić,
że cały program nauczania
został przygotowany m.in.
wspólnie z fachowcami służb
mundurowych, wojska, policji, straży pożarnej.
Do kogo skierowana jest
ta specjalność?
Dr Adam Gogacz: Nowa
specjalność skierowana jest
do wszystkich, którzy planują karierę zawodową w straży
granicznej, pożarnej, policji
czy wojskowości. Nawiązaliśmy kontakt z klasami
mundurowymi szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci

tych klas będą mogli kontynuować naukę na poziomie
wyższym na naszej uczelni.
Jednak podkreślam, że oferta studiów skierowana jest
do wszystkich absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych,
a także do pracowników
służb mundurowych, bądź
placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, którzy będą chcieli
podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe.
Czym wyróżnia się ta
specjalność spośród innych?
Dyr Wydziału Mirosław
Olszewski: Jest to pierwsza
specjalność tego typu w Polsce. Ja zawsze podkreślam,
że mottem naszej uczelni
jest: „My nie produkujemy
bezrobotnych!”. I tak ma być
i w tym przypadku. Przemodelowaliśmy program
nauczania na Pedagogice,
uwzględniając te elementy, które będą występowały podczas egzaminów do
służb mundurowych. Egzaminy te składają się z trzech
stopni, a mianowicie testu
sprawnościowego, wiedzy
o społeczeństwie, czyli
tzw. Multiselect oraz testu
psychologicznego. Obecnie
zdawalność egzaminu do
służb mundurowych jest na
bardzo niskim poziomie ok.
5%. Społeczna Akademia
Nauk tworząc tę specjalność zaprosiła do współ-

pracy nie tylko profesorów
i doktorów naszej uczelni,
ale również prokuratorów,
sędziów, policjantów, doświadczonych pedagogów,
którzy będą przekazywać
naszym studentom wiedzę
specjalistyczną. Wszystko
po to, by nasz absolwent
mógł podejść do egzaminów do służb mundurowych
i być do nich bardzo dobrze
przygotowanym. Będziemy
kładli bardzo duży nacisk
na kompleksowe przygotowanie do testów kwalifikacyjnych do pracy w służbie
mundurowej.
Nową specjalność będzie można studiować tylko w Bełchatowie?
Dyr Mirosław Olszewski:
Nowa specjalizacja jest pewną innowacją, która została
wprowadzona tylko i wyłącznie, przynajmniej w tym
pierwszym okresie, w Bełchatowie. Są to specjalistyczne studia, których wynik jest
mierzalny. Będziemy wiedzieć ilu dokładnie naszych
absolwentów zda pomyślnie
egzaminy do służb mundurowych. Będziemy bardzo
mocno pilnowali tego wskaźnika i monitorowali go, dlatego też poziom zajęć będzie na
bardzo wysokim poziomie.
Na tym etapie, nie możemy
rozszerzać tej specjalności
na inne oddziały SAN, ponieważ potrzebna jest przede

Zawarta współpraca
Starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst oraz prof. Henryk Cudak ze Społecznej Akademii Nauk Wydział Bełchatów, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy samorządu Powiatu Bełchatowskiego ze Społeczną Akademią
Nauk w Bełchatowie.
- Powstał pomysł, aby
objąć patronatem klasy
szkół ponadgimnazjalnych,
aby młodzieży w dobie
bardzo dynamicznie zmieniających się warunków,
pomóc w określaniu ścieżki
kariery zawodowej – mówił
przed odczytaniem listu
intencyjnego dr Adam Gogacz z SAN.
W liście intencyjnym
możemy przeczytać m.in.,
że: „Sygnatariusze podejmują współpracę ukierunkowaną na uzyskanie wysokiego poziomu nauczania
realizowanego w aktywizujących formach w szkołach ponadgimnazjalnych
Powiatu
Bełchatowskiego celem kompleksowego

przygotowania uczniów do
podjęcia studiów uniwersyteckich. W dążeniu do
realizacji
wyznaczonego
celu Społeczna Akademia
Nauk Wydział w Bełchatowie wyraża gotowość do
objęcia patronatem klas licealnych prowadzonych w
szkołach podległych Staroście
Bełchatowskiemu
i - po analizie innowacji
pedagogicznych wdrożonych w niektórych szkołach - deklaruje poszerzenie
własnej oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na zapewnienie uczniom kontynuacji
kształcenia w obranej specjalności oraz poszerzenia
kompetencji w zakresie merytorycznie zgodnym z wy-

braną specjalnością. Strony
zgodnie deklarują ponadto
wolę współdziałania w doraźnych oraz cyklicznych
przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.”
- Ja się bardzo cieszę, że
nasza współpraca ze Społeczną Akademią Nauk się
rozwija. Im więcej młodzieży skończy uczelnię w Bełchatowie, tym jest większa
szansa, że ta młodzież na
naszym terenie pozostanie
– podsumował starosta.
Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce
21.02.br. w ZSP nr 4 w Bełchatowie podczas XII Bełchatowskich Targów Edukacyjnych.
JP

Na zdjęciu od lewej: Szczepan Chrzęst Starosta Bełchatowski, prof. Henryk Cudak
oraz dr Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Bridget Jones. Szalejąc za facetem
„Wróciła, ona powróciła! Nasza ukochana bohaterka powraca po ponad
dziesięcioletniej przerwie i
od razu musi się zmagać z
dwójką swoich dzieciaków,
perspektywą romansu z
młodym chłopakiem, wyniosłością
zadowolonych
z siebie wiekowych małżeństw, zbuntowaną techniką i rodzącymi się na
naszych oczach mediami
społecznościowymi”.
Vouge
„Komediowe
talenty
Fielding – a nade wszystko
jej wrażliwość na wszystko, co w naszej współczesnej kulturze staje się wła-

śnie modne i potencjalnie,
począwszy od Twittera, a
skończywszy na internetowych portalach randkowych - po raz kolejny dochodzą tu do głosu. Książka
niesie w sobie pozytywną
energię nadzwyczaj rzadką
we współczesnych powieściach”.
Elle

na Twitterze i «chłopczykiem zabawką» – ale wciąż
jest czarująco zagubiona w
świecie”.
People

Non-Stop

„Dużo się zmieniło
w życiu kochanej przez
wszystkich londyńskiej singielki, od kiedy jej Dziennik
po raz pierwszy oczarował
świat w 1998 roku. W Szalejąc za facetem, bohaterka
Helen Fielding jest już wdową z dwójką dzieci, kontem

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.

na jego szyfrowany telefon
przychodzi wiadomość z
żądaniem 150 milionów dolarów okupu. W przypadku
odmowy co 20 minut ginąć będzie kolejny pasażer.
Wkrótce okaże się jednak,
że przestępcom nie chodzi

o pieniądze. Stawka jest
znacznie wyższa. 13 000
metrów nad Atlantykiem, w
pędzącej z prędkością 800
km/h maszynie rozpoczyna
się gra o życie 146 podróżnych. Jeden z nich jest nieuchwytnym zabójcą…

Warto posłuchać

Fly Me To The Moon 5

Księgarnia 					

poleca:

1. Historia Rosji				

Roger Barlet

2. Marsz czarnych diabłów			

Evan McGilvray

2. Ostatnie dni dyktatorów			

Diana Ducret

3. Beksińscy. Portret podwójny		

Magdalena Grzebałowska

4. Amon					

Teege Jennifer, Sellmaiv Nicole

5. Szalejąc za facetem			

Bridget Jones

7. Sześć lat później				

Harlan Coben

8.Królowa śniegu .Justyna Kowalczyk

Bogdan Chruścicki

9.Transyberyjska.Drogą żelazną przez Rosję i dalej
10.Złodziejka książek			

Agent federalny Bill
Marks ma za zadanie bronić
bezpieczeństwa pasażerów
linii lotniczych. Nie znosi
latać, a swoją pracę traktuje jako zło konieczne. Ale
dzisiejszy lot będzie daleki
od rutyny. Chwilę po starcie

Markus Zusak

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

Harmonia dźwięków,
niepowtarzalne interpretacje i eteryczny klimat
- to już piąta odsłona
kompilacji „Fly me to
the moon”. Album zawiera zestaw starannie
dobranych utworów z pogranicza smooth jazzu,
jazzu czy bossa novy.
Wśród wykonawców tacy
klasycy, jak: Chris Botti,
Acoustic Alchemy, Charlie Haden, Pat Metheny,
Nora Jones. Na płycie zaprezentowano także wysmakowane
aranżacje,
m.in. otwierającą album,
kolejną wersję tytułowego utworu „Fly Me To
The Moon”. Kontynuacja serii, która zyskała
uznanie tysięcy słucha-

czy, utrzymując się przez
ponad rok na liście bestsellerów internetowej

sprzedaży.
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Nordic
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Gotuj
z
nami
walking

Spacery z kijkami czyli nordic walking niewątpliwie poprawiają nasze zdrowie. Coraz częściej i z coraz
większym zaangażowaniem jest stosowana ta metoda spaceru w celach rehabilitacyjnych.

Gulasz węgierski
Dla 4 osób, czas przygotowania 100 min
Składniki:

- 0,80 kg mięsa wieprzowego na gulasz
- 3 łyżki oleju
- 3 średnie cebule
- 1 łyżka margaryny
- 100 ml białego wytrawnego wina
- 500 ml bulionu warzywnego
- 1 puszka pomidorów „śliwkowych”
- przyprawy: kminek, liść laurowy, pieprz, sól,
cukier, ziele angielskie, papryka czerwona słodka
suszona

Sposób przygotowania:
Nordic walking to energiczne chodzenie z kijkami,
podczas którego czynny
udział biorą nie tylko nogi,
biodra, ale także górna część
naszego ciała tj. ręce, ramiona, obręcz barkowa, mięśnie
klatki piersiowej oraz cały
kręgosłup. Przy regularnym
uprawianiu nordic walking
poprawia się kondycja organizmu oraz rozwijają się
poszczególne mięśnie ciała.
W trakcie tego marszu czynnie uczestniczy ok. 90 %
naszych mięśni. Ruch górnej części tułowia powoduje
wzrost tętna, czyli poprawę funkcji krążeniowych
układu krwionośnego. Kijki
świetnie modelują sylwetkę,

czynią ją bardziej wyprostowaną, a to z kolei powoduje
zwiększenie objętości płuc
i lepsze dotlenienie organizmu. Ich liczne funkcje
wpływają korzystnie na nasze plecy i barki, na poprawę
sylwetki bioder i wspomagają utrzymanie równowagi ciała. Wzrasta krążenie
krwi, ruchomość się poprawia i odczuwalne jest uczucie większego rozluźnienia.
Podczas chodu z kijkami
ma miejsce mniejszy nacisk
na biodra, piszczele i kolana, co jest bardzo ważne dla
osób mających urazy tych
części ciała. Podczas marszu
kijki łagodzą sposób, w jaki
pięta stąpa na podłoże i to

sprawia, że kolana poruszają
się bardziej elastycznie.
Warto zaznaczyć, że
wzrasta również spalanie kalorii o ok. 20%. A więc najważniejszą zaletą tej aktywności, którą cechuje łatwość
uprawiania, jest nie tylko
doskonalenie kondycji ale i
obniżenie wagi ciała. Przeprowadzane badania potwierdzają, że chodzenie w
połączeniu z podpieraniem
się kijkami jest ok. 50 %
skuteczniejsze dla poprawienia naszej kondycji fizycznej w porównaniu ze
zwykłym spacerem, ponieważ nordic walking angażuje więcej mięśni i pobudza
ich pracę.

Jest to również sport,
który ponadto umożliwia
nawiązywanie kontaktów i
gwarantuje miłe spędzenie
czasu na świeżym powietrzu, i to przez cały rok. W
grupowym marszu mogą
brać udział zarówno seniorzy, młodzi ludzie, a także
osoby niepełnosprawne. W
trakcie marszu można również podziwiać piękne widoki i delektować się naturą.
Należy z całym przekonaniem podkreślić, że ten
rodzaj aktywności ruchowej
naprawdę jest dla każdego,
potwierdzeniem czego jest
jego olbrzymia popularność.
KK

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

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Betonowe
wylewki
agregatem tel. 608 577 428
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel.
600 086 995.

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

Sprzedam- okazyjnie
dom w Paradyżu 78 m2
plus zagospodarowane
poddasze razem około
160 m2. Nowe budownictwo wszystkie media
wraz z działką 1100 m2.
Kontakt:
tel. 602 280 038

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

Mięso pokroić w małą kostkę i odstawić do lodówki na 30 minut. Po wyjęciu z lodówki obsmażyć na
oleju i przełożyć do rondla. Pokrojoną w kostkę
cebulę zeszklić na oleju z dodatkiem margaryny i
dodać do rondla. Całość zalać bulionem i winem i
dusić pod przykryciem ok. 1 godziny. W połowie
duszenia dodać pomidory, paprykę i wyżej wymienione przyprawy. Przed podaniem jeszcze raz
przyprawić do smaku np. pieprzem i solą.

REKLAMA

Sprzedam
mieszkanie
w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Zwolińskiego M3, 38 m2 na parterze.
505 141 061,
517 176 486
Spółka finansowa Eurocent zatrudni Przedstawicieli Finansowych z
Tomaszowa i okolic. Praca dodatkowa, atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne + telefon służbowy!
Wyślij CV: praca@eurocent.pl

www.gazeta-wiesci.pl

W

Moto

Test: Mercedes-Benz A200 1.8 CDI 136 KM

Nowa, lepsza A-klasa
Druga generacja A-klasy to auto zupełnie inne od poprzednika. Mercedes chce na dobre zmazać plamę
po nieudanym debiucie w segmencie małych samochodów. Proponuje nam coś zupełnie nowego - lepszego. Ale czy zdolnego sprostać konkurencji w klasie premium?

Kompakt, nie mini-van
Pierwszą
generację
Mercedesa A-klasy zwykło
nazywać się Mercedesem
dla ubogich. Nie chodzi tu
o niską cenę bazową modelu, bo wcale taką nie była,
a raczej o cenę na rynku
wtórnym. Model bardzo
szybko traci na wartości. O
pierwszej A-klasie napisa-

no już wystarczająco wiele
i nie trzeba tu tego wszystkiego ponownie przywoływać. Dość powiedzieć, że
uchodzi za najgorszy samochód w historii Mercedesa.
Jaka jest nowa A-klasa? Na
szczęście zupełnie inna.
Nowa A-klasa to kompakt, zaprojektowany wg
najnowszego języka styli-

REKLAMA

-

AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

stycznego Mercedesa. Dzięki temu auto prezentuje się
efektownie i wygląda na
większe niż jest w rzeczywistości. Długi przód
umożliwił mniejszą komplikację rozmieszczenia podzespołów pod maską (mechanicy odetchną z ulgą).
Akumulator powrócił na
swoje miejsce spod podłogi
pasażera.
Przód wydaje się wręcz
za długi. Może sugerować,
że pod maską tkwi potężna
jednostka o dużych gabarytach. Nic bardziej błędnego
- największe silniki z oferty A-klasy mają zaledwie
2 litry (maksymalnie 2143
cm3). Długi przód jest więc
raczej zabiegiem stylistycznym (nawiązanie do konkurencyjnego BMW 1?), choć
kto wie, czy Mercedes jeszcze nas nie zaskoczy wprowadzeniem wersji z większym silnikiem.
Wewnątrz siedzi się
dość ciasno, za to przyjem-

nie. A-klasa to w praktyce
czteroosobowe auto. Z tyłu
ciężko jest zmieścić trzy
osoby. Kierowca i pasażer
przedniego fotela siedzą
wygodnie, ale jeśli są wysocy, bardzo nisko poprowadzona linia dachu będzie im
przeszkadzać. Wykończenie kokpitu i układ przycisków w A-klasie robi dobre
wrażenie. Większość elementów znamy już z innych
aut producenta, np. z obecnej już jakiś czas na rynku
B-klasy. Centralnie umieszczony wyświetlacz może
być gratką dla złodzieja
- wygląda na zdejmowany,
jest jednak przytwierdzony
na stałe. Obsługa mediów
jest wygodna, a jakość elementów wyposażenia wnętrza reprezentuje wysokie
standardy Mercedesa.
Jazda nową A-klasą
Gwiazda na masce robi
wrażenie na przechodniach,
ale technicznie A-klasa to

„typowy”, przednionapędowy kompakt. Dobrze
zawieszony i przyjemny
w podróżowaniu, jednak
nie wyróżniający się niczym szczególnym. Wersja
z dieslem o mocy 136 KM
nie pozwala na przesadnie
dynamiczną jazdę, ale też
nie jest słaba, dzięki maks.
momentowi obrotowemu
wynoszącemu aż 300 NM
(od 1600 do 3000 obr./min.).
Z silnikiem świetnie współpracuje
sześciobiegowa
skrzynia manualna, która
jest chyba najmocniejszym
punktem tego modelu.
6,7 l na 100 km to
uśredniony rezultat spalania, który udało mi się
osiągnąć podczas testu. Jest
to wartość, która na pewno
nie przysporzy o ból głowy większości nabywców
Mercedesa, jednak trudno
uznać ją za odpowiednią.
Nowoczesny,
aerodynamiczny kompakt powinien
palić mniej. Zwłaszcza,
gdy pod maską pracuje nieprzesadnie wysilony diesel.
Masa auta to ok. 1400 kg.
Sporo, ale nie na tyle, by
znacząco zawyżać spalanie.
Cena jazdy z gwiazdą
O ile pierwsza generacja
A-klasy w szeregach nabywców niemieckiego pre-

REKLAMA
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mium nadawała się raczej
na auto dodatkowe - dla
żony lub córki właściciela
„prawdziwego” Mercedesa, o tyle nowa wersja na
pewno wstydu nikomu nie
przyniesie. Jest to najtańsza
opcja dla ludzi, którzy chcą
kupić nowego Mercedesa.
Pamiętajmy jednak, że za
wypracowaną przez lata
markę trzeba dopłacić. Podstawowa wersja testowanego Mercedesa A200 CDI
kosztuje 107 900 zł. Testowany egzemplarz, wyposażony w kilka dodatkowych
gadżetów poprawiających
komfort jazdy, elementów
systemu
bezpieczeństwa
oraz pakiet stylistyczny
AMG Line, kosztował ok.
170 tys. zł. W tym kontekście przypomniałem sobie,
że jeszcze tydzień wcześniej
narzekałem na wysoką cenę
(ponad 150 tys. zł) testowanego Forda Kugi - SUVa z
mocnym dieslem, napędem
na cztery koła i wyposażeniem bogatszym od tego w
testowej A-klasie. Cóż, oto
cena jazdy z gwiazdą na
masce. Za pieniądze odłożone na Mercedesa kupisz
auto lepsze od niego... Ale
wtedy nie będziesz jeździł
Mercedesem!
Witold Hańczka
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Kryminalne
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Skierniewice

Rawa Mazowiecka

Skierniewiccy policjanci powstrzymali desperata od skoku z wieżowca.

Dzięki czujności i szybkiej reakcji naocznego świadka, policjanci zatrzymali
włamywacza. Okazał się nim 40-letni obywatel Litwy.

Niedoszły samobójca Kradzież z włamaniem
27 lutego br. o godz.
14:20 dyżurny skierniewickiej policji otrzymał telefon
od zaniepokojonego mieszkańca ul. Mickiewicza w
Skierniewicach.
Poinformował on, że na dachu sąsiedniego wieżowca widział
zataczającego się przy krawędzi mężczyznę. Dyżurny

natychmiast skierował tam
policjantów. W akcji brały
udział także załogi straży
pożarnej i pogotowia ratunkowego.
Jeden z kryminalnych
próbował nawiązać kontakt
z desperatem. Mężczyzna
nie chciał dobrowolnie zejść
z dachu. Wykorzystując

dogodny moment policjant
złapał mężczyznę i bezpiecznie sprowadził go z
dachu. Desperatem okazał
się 25-letni mieszkaniec
Skierniewic. Został zbadany przez lekarza i oddany
pod obserwację.
MAT

Piotrków Trybunalski

Wyłudziła 6500 zł

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 52-letnią piotrkowiankę podejrzaną o oszustwo wyłudzenia odszkodowania. Kobieta wyłudziła w jednej z firm ubezpieczeniowych blisko 6500 zł.
Policjanci z Wydziału
do Walki z Przestępczością
Gospodarczą i Korupcją
Komendy Miejskiej Policji
w Piotrkowie Trybunalskim
uzyskali informację o wyłudzeniu pieniędzy z firmy
ubezpieczeniowej. Cała ta
historia ma swój początek
w lipcu 2012 r. Wówczas to
piotrkowianka zgłosiła za-

lanie domu. Twierdziła, że
gwałtowne opady deszczu
uszkodziły dach budynku i w ten sposób doszło
do zalania gospodarstwa.
Kobieta uzyskała od ubezpieczyciela prawie 6.500
złotych odszkodowania. Po
kilkunastu miesiącach ustalenia śledczych wskazały,
że przyczyną zniszczenia

domu było jednak niewłaściwe zabezpieczenie budynku podczas prowadzonych prac naprawy dachu.
25 lutego 2014 roku 52-latka
usłyszała zarzut oszustwa
i wyłudzenia pieniędzy.
Przyznała się do popełnienia tego czynu. Grozi jej do
8 lat pozbawienia wolności.
GW

Tomaszów Mazowiecki

Strażak podpalacz
Policjanci zatrzymali 22-latka podejrzewanego o dwa podpalenia w tomaszowskich kamienicach.
W nocy z 2 na 3 marca
br. w wielorodzinnym budynku w Tomaszowie przy
ulicy Głównej miał miejsce
pierwszy pożar. Spaliły się
wówczas m.in. drewniane
schody, stopiła się instalacja wodno-kanalizacyjna.
Ewakuowano 16 osób. Godzinę później mieszkaniec
kolejnej, mieszczącej się
kilka metrów dalej, kamienicy zaalarmował o następnym pożarze. Ogień miał
swoje źródło na poddaszu
tego budynku. Częściowemu nadpaleniu uległo ocieplenie zbiornika CO oraz
deski poszycia dachowego.
Tym razem ewakuowano 8
osób. Z wstępnych ustaleń
wynikało, że prawdopodobną przyczyną obu pożarów
było podpalenie. Policjanci
natychmiast rozpoczęli ty-

3 marca 2014 r. wieczorem dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na jednej
z prywatnych posesji w Rawie Mazowieckiej znajduje
się podejrzanie zachowujący mężczyzna. Uderzał rękoma w drzwi i szarpał za
klamkę. Po pewnym czasie
świadek zobaczył zapalone

światło w domu, do którego
dobijał się nieznajomy.
- Policjanci natychmiast
pojechali pod wskazany adres. Na chodniku zauważyli
mężczyznę, który na widok
radiowozu zaczął uciekać.
Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali 40-letniego
obywatela Litwy, który jak

Opoczno

Nielegalna kontrabanda
Ponad 170 kilogramów nielegalnego tytoniu oraz 100 litrów alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy próbowali przewieźć dwaj mieszkańcy Stąporkowa oraz łodzianin. Teraz grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.
25 lutego 2014 r. na
stacji paliw w miejscowości Trojanowice, policjanci
patrolu z Komisariatu w
Paradyżu zwrócili uwagę
na kierowców dwóch samochodów osobowych, którzy
po zatankowaniu samochodów skręcili w leśną ścieżkę tuż za stacją. Mundurowi postanowili sprawdzić
tożsamość kierowców oraz
skontrolować auta, którymi się poruszali. Intuicja
ich nie zawiodła. Okazało się, że w samochodach
przewożonych jest siedem
25-kilogramowych worków

jutowych z nielegalnym tytoniem oraz 100 litrów alkoholu bez polskich znaków
skarbowych akcyzy. Dwaj
mieszkańcy
Stąporkowa
w wieku 37 i 39 lat oraz

Jesteś świadkiem
przestępstwa?
powanie sprawcy. Jeszcze
tego samego dnia w godzinach popołudniowych
zatrzymali w miejscu zamieszkania podejrzanego,
22 – letniego mieszkańca
Tomaszowa Maz. Okaza-

ło się, że jest strażakiem
ochotnikiem. Mężczyźnie
za spowodowanie zagrożenia dla życia, zdrowia wielu
osób, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
MAT

się okazało, włamał się do
niezamieszkałego domku
jednorodzinnego i zabrał
butlę gazową. Uszkodził
również drzwi. Trwa ustalanie strat – informuje policja.
Za kradzież z włamaniem
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
MAT

56-letni mieszkaniec Łodzi
zostali zatrzymani. Grozi im do 2 lat pozbawienia
wolności.
GW

W

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!
ALARMUJ!
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ację z innej perspektywy, a
znajdziesz rozwiązanie.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
W
twoim
domu zapanuje spokój i harmonia. Z przyjemnością będziesz dbał o
ciepło domowego ogniska.
Zapragniesz więcej czasu
spędzać z rodziną. Uważaj
na zdrowie, a szczególnie
na układ krążenia.

Baran 21.03 – 20.04
Najwyższy czas
spoważnieć. Jeśli
myślisz o zalegalizowaniu związku,
to dobry czas na oświadczyny. W pracy możesz liczyć
na podwyżkę lub dodatkowe źródło dochodu, więc
możesz pozwolić sobie na
odrobinę szaleństwa.

Rak 22.06 – 22.07
Przed osobami
spod tego znaku
trudniejszy okres.
Należy zachować
większą ostrożność w podejmowanych przedsięwzięciach.
Nie przyjmuj na siebie zbyt
dużo obowiązków, bo to
odbije się niekorzystnie na
twoim zdrowiu.

Byk 21.04 – 20.05
W życiu zawodowym pojawią się
nowe możliwości.
Jeśli
rozwiązanie
jakiś spraw utknęło w martwym punkcie, to powinieneś zacząć wszystko od
nowa. Spójrz na swoją sytu-

Lew 23.07 – 23.08
Trygon Urana
sprawi, że staniesz się bardziej
przedsiębiorczy.
To dobry okres
dla ciebie. Nie będzie cię
również opuszczać dobre
samopoczucie i pozytywne

piłka
setowa

producent
drukarek

ptasi
śpiew

drobne
monety zły znak

Morissette

myślenie. W życiu zawodowym możliwy awans lub
propozycja zmiany pracy.
Panna 24.08 – 23.09
Obecnie zbyt pochłonięty jesteś obowiązkami zawodowymi. Powinieneś
również zająć się na
poważnie własnym życiem
osobistym a odzyskasz siły
witalne i radość życia. Nie
unikaj spotkań z przyjaciółmi.
Waga 24.09 -23.10
Przed tobą dużo pracy.
Nawał obowiązków
wymagać
będzie
szybkiego działania.
Postaraj się wykorzystać pozytywny wpływ
Marsa a wszystko zakończy
się pomyślnie. Nie jest to
dobry czas na podejmowanie decyzji w sferze uczuć.
Skorpion 24.10 – 22.11
Czeka cię trochę niepowodzeń, ale się tym
nie zniechęcaj. Zachowaj ostrożność
w planowaniu wydatków, gdyż masz
tendencję do rozrzutności i
popadania w długi. Na horyzoncie pojawi się interesująca znajomość.
potwór
morski
opisany
w Biblii

kromka
z opiekacza

Strzelec 23.11 – 21.12
To dobry czas na rozkręcanie intratnych
interesów. Wykorzystaj tę szansę
i zrealizuj swoje
pomysły. Przed
tobą ważne spotkanie towarzyskie. Swoim urokiem
osobistym, wdziękiem i
miłą aparycją zaimponujesz
osobie, na której ci zależy.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Zmęczenie daje ci się we
znaki. Warto więc pomyśleć o odpoczynku,
nawet krótkim ale
koniecznie czynnym. Nie lekceważ
dolegliwości zdrowotnych,
bo zdrowie to największy
skarb. Nurtujący problem w
najbliższym czasie rozwiąże się sam.
Wodnik 21.01 – 19.02
W pracy nieco słabszy
okres.
Skupisz
się wyłącznie na
sprawach terminowych. Zrezygnujesz z zajęć
dodatkowych z uwagi na
niespodziewany
wyjazd
służbowy. W życiu rodzinnym nadal utrzymuj dobre
relacje.
Wróżka Amanda

W

giełdo- trzecie
krowi
ﬁrma miasto składnik
gruczoł waturypaliwa
mleczny styczna Francji
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Rozrywka

HOROSKOP
Ryby 20.02 – 20.03
Planety
będą ci sprzyjać, więc śmiało
możesz realizować swoje
plany zarówno osobiste jak
i zawodowe. Samotne Ryby
mają szansę poznać kogoś
interesującego. Nawet jeśli nie będzie to miłość do
końca życia, to warto się zaangażować. Jeśli jesteś kierowcą, zachowaj ostrożność
za kierownicą.

5-19.03.2014 r.

ruch w
karierze
spis
spraw
sado˛
wych

zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
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Przechodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak krzyczą wszyscy:
Sto Lat! Sto lat!
Jeden do drugiego:
- Ktoś tam ma chyba urodziny.
- Nie. Wiek emerytalny ustalają.
  
Robotnik krzyczy do majstra:
- Majster, Franek spadł z rusztowania!
- To mu wyjmijcie ręce z kieszeni... Będzie wypadek przy
pracy.
  
Przychodzi blondynka do lekarza ze spalonymi uszami.
Lekarz się pyta:
- Co pani dolega?
- No bo prasowałam, a z przedpokoju zadzwonił telefon, a
ja odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha
- A dlaczego ma pani spalone drugie?
- Bo chciałam zadzwonić po pogotowie.
  
- Pamięta pan mecenasie ile milionów dolarów dostał koleś, który wytoczył sprawę Marlboro za to, że zachorował
na raka?
- Nooo... sporo... kilkadziesiąt.
- A ile dostał gościu, który oskarżył McDonaldsa, że po
hamburgerach roztył się jak świnia?
-Noooo... kilkanaście.
- Ja też chciałem wytoczyć sprawę...
- Komu?
- Polmosowi Lublin...Za te wszystkie brzydkie baby, które
podrywałem po Gorzkiej Żołądkowej...
  

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

