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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz,  
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15 marca 2014 roku w Łodzi odbyła się Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL, podczas 
której ludowcy podjęli decyzję o kształcie listy PSL do Europarlamentu.

 Szerzej na str. 8.

PSL powalczy 
o mandaty do PE
Znamy już listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Europar-
lamentu z łódzkiego okręgu wyborczego. Listę otwiera  Mieczysław Łuczak, 
Prezes ZW PSL w Łodzi.

Na zdjęciu od lewej prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak, Prezy-
dent Miasta Krzysztof Chojniak, Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Walichnow-

ski, wiceprezes Sądu Okręgowego Jacek Gasiński.

Piotrków Trybunalski

Rewitalizacja 
społeczna miasta
Cztery instytucje - Urząd Miasta Piotrkowa Tryb., piotrkowska Filia UJK, Ko-
menda Miejska Policji oraz Sąd Okręgowy - zawarły porozumienie o współ-
pracy dot. realizacji projektu „Rewitalizacja Społeczna Miasta Piotrkowa Try-
bunalskiego”.

- Jednym z kluczowych 
obszarów jest szeroko ro-
zumiane bezpieczeństwo, 
które wiąże się również z 
problemem ubóstwa ale 
również bezpieczeństwa i 

porządku publicznego – po-
wiedział Krzysztof Choj-
niak, prezydent Piotrkowa 
Tryb. Inspektor Dariusz 
Walichnowski, komendant 
piotrkowskiej policji, pod-

kreślił, m.in. że współpraca 
ma pomóc wyeliminować 
przyczyny, które tworzą 
wszelkie patologie.

Szerzej na str. 4

Do zdarzenia doszło 
17 marca 2014 r. tuż przed 
północą, w centrum han-
dlowym przy ulicy Sien-
kiewicza. Pod osłoną nocy 

Piotrków Trybunalski

Ukradli biżuterię za 100 tys. zł
Piotrkowscy policjanci zatrzymali włamywacza, który ze stoiska jubilerskie-
go w centrum handlowym skradł biżuterię o łącznej wartości blisko 100 tys. 
złotych. 

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl

W

sprawcy wybili szybę na 
parterze sklepu i weszli na 
teren obiektu. Ich łupem 
padła srebrna biżuteria ze 
stoiska jubilerskiego o war-

tości prawie 99.000 zł. Poli-
cjanci zabezpieczyli ślady i 
przeanalizowali monitoring 
sklepowy.

Szerzej na str. 14.

Bełchatów
Debatowali 
nad przyszłością przemysłową regionu
17 marca br. w bełchatowskim Hotelu „Sport” odbyła się konferencja pn. „Ob-
szar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – potencjał, 
innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?”.      Szerzej na str. 9.
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18 marca prezydent 
Krzysztof Chojniak oraz 
sekretarz Bogdan Munik 
oficjalnie wręczyli sprzęt, 
który zakupiony został w 
ramach projektu „eRodzi-
na - likwidacja barier wy-
kluczenia cyfrowego na 
obszarze miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”. Łącznie 
laptopy wraz z darmowym 
dostępem do internetu na 
okres sześciu lat otrzymały 

Piotrków Trybunalski

Piotrków przeciwdziała
wykluczeniu cyfrowemu
Ponad sto piotrkowskich rodzin otrzymało komputery z darmowym dostę-
pem do internetu.

104 rodziny. 65 komputerów 
trafiło do uczniów pobiera-
jących stypendia socjalne, a 
39 zestawów powędrowało 
do rodzin zastępczych. W 
ramach realizowanego pro-
gramu sprzęt komputerowy 
trafił także do świetlicy so-
cjoterapeutycznej „Bartek” 
oraz Centrum Wsparcia 
Rodziny i Dziecka MOPR. 
Wartość projektu to 784 
300 zł, z czego 666 tys. 655 

zł pochodzi z dofinansowa-
nia z UE.

Przypominamy, że jest 
to już drugi projekt reali-
zowany przez piotrkowski 
magistrat, w ramach któ-
rego ponad 100 zestawów 
komputerowych z darmo-
wym dostępem do internetu 
trafiło do potrzebujących 
piotrkowskich rodzin.

JP

- Na miejscu zdarzenia 
mundurowi zastali pracow-
ników firmy wykonującej 
prace przy przyłączu ka-
nalizacyjnym do nowo wy-
budowanego domu. Funk-
cjonariusze ustalili, że na 
50–letniego pracownika 

Radomsko

Tragiczny 
wypadek na budowie
Do tragicznego wypadku doszło 12 marca na budowie w Ładzicach. Nie żyje 
50-letni radomszczanin.

firmy osunęła się ziemia, 
kiedy ten wychodził z dwu-
metrowego wykopu. Pomo-
cy pokrzywdzonemu na-
tychmiast zaczęli udzielać 
współpracownicy. Niestety 
mimo podjętej próby reani-
macji 50-letniego radomsz-

czanina nie udało się urato-
wać – informuje policja. 

Policjanci wyjaśniają 
okoliczności tego wypad-
ku. Śledztwo prowadzi ra-
domszczańska prokuratura.

MAT

Od jakiegoś czasu dziel-
nicowy Komendy Powia-
towej Policji w Opocznie 
kontroluje sytuację rodzin-
ną mieszkańców jednego z 
mieszkań w budynku wie-
lorodzinnym w Opocznie. 
12 marca 2014 roku około 
godziny 12.20, podczas 

Opoczno

Pijana matka 
opiekowała się dzieckiem
Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miała matka opiekująca się 3,5-let-
nim synem. 

codziennego obchodu po-
licjant udał się do wspo-
mnianej rodziny. Okazało 
się, że w mieszkaniu trwa 
libacja alkoholowa, a wśród 
biesiadników jest 27-letnia 

matka 3,5-letniego chłop-
ca. Kobieta opiekowała się 
dzieckiem mając w orga-
nizmie prawie 3 promile 
alkoholu. Policjanci prze-
kazali dziecko pod opiekę 

babci. Pijana matka może 
odpowiedzieć przed sądem 
za narażenie dziecka na 
niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia. 

„Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie na-
szą nadzieją.”

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Piotrowi Stawskiemu
Prezesowi Zarządu 

Solpark Kleszczów Sp. z o.o.

z powodu śmierci Taty
składa

redakcja Gazety Regionalnej Wieści
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Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PATRONAT

Kaski rowerowe w naszym kraju nie są obo-
wiązkowe, ale budzą wiele kontrowersji. 
Zwolennicy jazdy w kaskach twierdzą, że 

czują się bezpieczniej, a w razie upadku czy kolizji 
mają znacznie większe szanse uniknąć poważniej-
szych urazów głowy. I wsiadając na rower zakładają 
kask, pilnują też, by ich dzieci także o tym nie za-
pominały. Z kolei przeciwnicy uważają, że kask nic 
nie daje, przeciwnie – stwarza iluzoryczne poczucie 
bezpieczeństwa przez co rowerzystom zdarza się 
szarżować. Spór trwa, obie strony mają swoje racje 
i argumenty, usiłują się wzajemnie przekonywać, ale 
jak dotąd – bez powodzenia. 

Nie wiem kogo jest więcej: zwolenników czy 
przeciwników kasków, nie chcę też włączać się do 
tego sporu, każdy ma prawo do swojego zdania i 
szanuję to. Ale przeprowadziłam wiele rozmów na 
temat zalet i wad kasków, pytałam rowerzystów, 
kierowców, policjantów, lekarzy, kierowców, rodzi-
ców maluchów jeżdżących na rowerach i doszłam 
do wniosku, że dzieci i młodzież do 15 roku życia 
powinny – wsiadając na rower -  zakładać kask. W 
kilku innych krajach Europy, aby uniknąć dyskusji i 
nieporozumień, wprowadzono regulacje prawne na-
kazujące rowerzystom jazdę w kaskach. Na Malcie 
ten nakaz dotyczy dzieci i dorosłych, w Czechach i 
na Litwie - dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w 
Słowenii – dzieci i młodzieży do 14 lat, w Austrii i na 
Węgrzech – dzieci do 12 lat, a w Danii tylko najmłod-
szych czyli dzieci do 6 roku życia. 

Dlaczego popieram kaski? Infrastruktura rowero-
wa w wielu miastach naszego regionu jest daleka od 
ideału. Ścieżek rowerowych przybywa, ale wciąż jest 
ich za mało, więc rowerzystom pozostają chodniki 
lub jezdnia. W mniejszych miastach mają do dyspo-
zycji pobocze, a bywa, że i tego nie ma. A dzieciom 
trudno przewidzieć konsekwencje nieroztropnej jaz-
dy, czasami wystarczy chwila nieuwagi, by wjechać 
nie tam gdzie się chciało czy zamierzało i... Nie chcę 
straszyć, nie o to chodzi, ale wiem, że wielu osobom 
kask uratował zdrowie, jeśli nie życie. Oczywiście, 
że kask nie daje stuprocentowej ochrony, nic takiej 
nie da. Ale znacznie zmniejsza ryzyko poważnych 
urazów głowy, a przez to poprawia bezpieczeństwo 
rowerzystów. Bez względu na ich wiek. 

Dlatego przed czterema laty zapoczątkowałam i 
kontynuuję akcję „Jedź z głową w.... kasku”. Jest ad-
resowana do dzieci z klas III szkół podstawowych w 
województwie łódzkim. Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
prowadzą z dziećmi lekcje wychowania komunika-
cyjnego, a po niej maluchy dostają w prezencie kaski 
rowerowe. Przez minione trzy lata rozdałam ponad 
1300 kasków, w tym roku trafią one do kolejnych 500 
dzieci. Ale o tym czy najmłodsi będą w nich jeździć 
zdecydują oczywiście rodzice. 

Rowerem 
w kasku czy bez?

Tego dnia ZSP nie tyl-
ko zaprezentuje swoją 
ofertę edukacyjną na rok 
2014/2015 ale pokaże też 
warunki, w jakich pro-
wadzone są zajęcia lek-
cyjne oraz sportowe i jak 
mieszka się w szkolnym 
internacie. Goście zosta-
ną zaproszeni do zajęć, 
eksperymentów i zabawy. 
Oprócz pokazów robotów 
i nowoczesnego sprzętu 
mechatronicznego, prowa-
dzone będą eksperymen-
ty fizyczno-chemiczne, a 
także nauka języka hisz-
pańskiego i angielskiego 
na wesoło.

Podczas „Dnia otwarte-
go” będzie można ponadto 
uczestniczyć w warsz-
tatach karate i zajęciach 

Kleszczów

Drzwi otwarte w ZSP
21 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbędzie się „Dzień otwarty”. 

zumby. „Dzień otwarty” 
w kleszczowskim Zespo-

le Szkół Ponadgimna-
zjalnych potrwa od godz. 

10.00 do 15.00.              
 JS

Obecnie obowiązuje za-
sada, że 10 proc. studentów, 
którzy spełniają kryteria 
otrzymania stypendium 
rektora dla najlepszych stu-
dentów, może studiować 
bezpłatnie drugi kierunek.

Drugi kierunek studiów – zmiany
Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wprowadzić zmiany w opłatach za drugi kierunek studiów.

Osoba rozpoczynają-
ca drugi kierunek nie wie 
dziś, czy będzie musiała za 
niego zapłacić, bo dopiero 
uzyskanie odpowiednich 
wyników na każdym roku 
studiów w ramach drugiego 

kierunku zwalnia z opłaty 
za dany rok.

– Uważam, że jest to nie 
fair w stosunku do obywa-
teli, do studentów, dlatego 
planowana jest zmiana w 
zapisach, aby osoby, które 
rozpoczynają drugi kieru-
nek, podejmowały racjonal-
ną decyzję i od razu wie-
działy, czy muszą za niego 
zapłacić – mówi minister 
nauki prof. Lena Kolarska-
-Bobińska. Proponowane 
przez ministerstwo zmiany 

zakładają, że o zwolnieniu 
z opłat na dodatkowym 
kierunku studiów decydo-
wać będą wyniki na pierw-
szym kierunku, tym samym 
zwolnienie z opłat na dru-
gim kierunku będzie doty-
czyć całego toku studiów I 
stopnia. Resort proponuje 
też podwojenie liczby stu-
dentów, uprawnionych do 
bezpłatnego drugiego kie-
runku z 10 do 20 procent.

MAT na podst. materia-
łów z  MNiSW

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.
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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



OPTYKAlicja Krasoń

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

www.optyk-piotrkow.pl

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

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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 
wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla 

wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, 
wypoczynku i prawdziwej radości.

REKLAMA

REKLAMA

Na zdjęciu od lewej prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak, Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak, 
Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Walichnowski, wiceprezes Sądu Okręgowego Jacek Gasiński.

Piotrków Trybunalski

Rewitalizacja społeczna miasta
Cztery instytucje - Urząd Miasta Piotrkowa Tryb., piotrkowska Filia UJK, Komenda Miejska Policji oraz 
Sąd Okręgowy - zawarły porozumienie o współpracy dot. realizacji projektu „Rewitalizacja Społeczna 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

- Jednym z kluczowych 
obszarów jest szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo, któ-
re wiąże się również z pro-
blemem ubóstwa ale również 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego – powiedział 
Krzysztof Chojniak, pre-
zydent Piotrkowa Tryb. 
Inspektor Dariusz Walich-
nowski, komendant piotr-
kowskiej policji, podkreślił, 
m.in. że współpraca ma 

pomóc wyeliminować przy-
czyny, które tworzą wszel-
kie patologie. W oparciu o 
porozumienie, sygnatariu-
sze będą prowadzić badania, 
które posłużą do skorygo-
wania działań mających na 
celu ograniczenie ubóstwa i 
poprawę bezpieczeństwa w 
Piotrkowie Tryb. 

- Interesuje nas diagnoza 
sytuacji oraz przede wszyst-
kim właściwa współpraca 

między przedstawicielami 
poszczególnych instytucji 
odpowiedzialnych za swój 
sektor działania – tłumaczył 
prezydent. - Będzie to pod-
stawa do tego, aby aplikować 
o pieniądze unijne szeroko 
rozumianego projektu dot. 
rewitalizacji. Realizując pro-
jekt Trakt Wielu Kultur pod-
jęliśmy się już rewitalizacji 
miasta, zarówno pod wzglę-
dem architektonicznym, jak 

i społecznym. Projekt ten 
będzie niejako dopełnieniem 
naszych wcześniejszych 
działań –  wyjaśnia Krzysz-
tof Chojniak.

Za wsparcie naukowe 
projektu odpowiadać bę-
dzie piotrkowska Filia UJK. 
- To porozumienie jest przy-
kładem zderzenia teorii z 
praktyką, co powinno mieć 
miejsce zawsze. Nauka nie 
jest dla samej nauki, ale na-

uka jest dla ludzi. Jednym 
z punktów, które będziemy 
realizować, jest właśnie ta 
współpraca. Dzięki inicjaty-
wie miasta i wsparciu policji 
i sądu, badania teoretyczne 
naszych naukowców będzie 
można przekuć w czyn i 
zrobić coś pożytecznego dla 
miasta i jego mieszkańców – 
podkreślił prof. UJK dr hab. 
Zygmunt Matuszak.

„Strony porozumienia 
mając na względzie wszczę-
cie starań o finansowanie ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach agendy 2014-
2020 oraz przygotowania 

do realizacji projektu Rewi-
talizacja Społeczna Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, 
ukierunkowanego na efek-
ty prospołeczne w posta-
ci zmniejszenia obszarów 
biedy w mieście Piotrkowie 
Trybunalskim oraz poprawy 
bezpieczeństwa społecznego 
mieszkańców, zobowiązują 
się do prowadzenia wspól-
nych działań mających na 
celu przygotowanie, reali-
zację i monitorowanie ww. 
projektu” - czytamy w tek-
ście porozumienia, zawarte-
go 12 marca br.     

JP
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 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.

xxxxxx_WA

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

 Podmiot odpowiedzialny Laboratoires Lehning. Wyłączny dystrybutor w Polsce: Rustika Sp. z o.o. tel. 0 605 390 555, 22 621 19 74, www.lehning.pl

Lek naturalnego pochodzenia stosowany wspomagająco 
przy chorobie reumatycznej dotyczącej stawów oraz tkanek  
miękkich, rwie kulszowej, nerwobólach, dnie moczanowej.
•  Pobudza procesy przeciwzapalne zmniejszając objawy  

bólowe 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.

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.

xxxxx rustika lehning 5x3.indd   1 2014-02-12   10:41:24

W przypadku choroby alkoholowej, ciąży, karmienia piersią oraz nadwrażliwości 
na którykolwiek ze składników należy skontaktować się z lekarzem.
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Dna moczanowa zwana 
skazą moczanową, to prze-
wlekła choroba związana z 
zaburzeniem metabolizmu 
kwasu moczowego. Kwas 
moczowy jest jednym z 
końcowych produktów 
przemiany związków azo-
towych w organizmie i jest 
on trucizną. Występuje w 

Dna moczanowa
Choroba ta dotyczy całego organizmu i spowodowana jest odkładaniem się 
kryształów moczanów powstających z kwasu moczowego, który normalnie 
powinien być wydalany z moczem. 

moczu, we krwi, w wątro-
bie, śledzionie i w mózgu. 
Praktycznie jest powodem 
takich chorób jak choro-
by stawów, kości, bólów w 
kręgosłupie, chronicznego 
reumatyzmu, artretyzmu, 
podagry i osteoporozy. W 
wyniku nadmiernego stę-
żenia kwasu moczowego 

następuje wytrącanie się 
kryształków moczanu sodu 
w płynie stawowym oraz 
innych tkankach i narzą-
dach naszego organizmu. 
Odkładanie się tych krysz-
tałków powoduje stany 
zapalne, które objawiają 
się bardzo dokuczliwymi 
dolegliwościami. Krysz-

tałki te są twarde i ostre 
jak małe nożyki. Zarówno 
ból jak i niszczenie nasila-
ją się szczególnie podczas 
wykonywania ruchów w 
zajętym stawie. Gdy krysz-
tałki moczanu sodu znajdu-
ją się długo w danym sta-
wie, wówczas niszczą jego 
strukturę, doprowadzając 
do jego zniekształcenia, 
usztywnienia a nawet mogą 
przyczynić się do złamania. 
Poza tym mają miejsce czę-
ste zakażenia bakteryjne, 
które mogą objawiać się 
zatrzymaniem moczu lub 
kolką nerkową. Dodatkowo 
sprzyjają powstawaniu nad-
ciśnienia tętniczego. 

Skąd w takim razie w 
organizmie bierze się kwas 
moczowy? Przede wszyst-
kim na skutek nadmiernego 
spożywania pokarmów, a 
także z nadmiaru pokar-
mów białkowych. 

Kwas moczowy odkła-
da się w tkankach i jak rdza 
stopniowo „pożera” nasz or-
ganizm. 

W przebiegu dny mo-
czanowej można wyróżnić 
trzy okresy, tj.:

- okres bezobjawowy, w 
którym stężenie kwasu mo-
czowego jest nieznacznie pod-
wyższone, brak   jest natomiast 
symptomów klinicznych;

- okres napadów dny, 
któremu towarzyszy silny 
ból stawu i obrzęk zapalny 
nad zajętym stawem. Trwa 
on z reguły od kilkunastu 
do kilkudziesięciu dni i 
ustępuje samoistnie. Napa-
dy te po jakimś czasie prze-
ważnie nawracają;

- okres przewlekły, w 
czasie którego rozwija się 
przewlekłe, wielostawowe 
zapalenie. W okolicy sta-
wów powstają złogi mo-
czanów czyli guzki dnawe. 
Kwas moczowy odkłada się 
również i w chrząstkach. 
Poza tym następują zmiany 
zapalne w nerkach i tworzą 
się kamienie w drogach mo-
czowych.

Dna moczanowa może 
występować jako pierwot-
na choroba i jako schorze-
nie wtórne, np. u chorych 
na przewlekłą niewydol-
ność nerek. Statystycznie 
dna moczanowa najczęściej 
dotyka mężczyzn po czter-
dziestym roku życia. Kobie-
ty chorują na nią głównie w 
okresie menopauzy, co ma 
związek ze zmianami hor-
monalnymi, jakie zachodzą 
wówczas w organizmie. 
Coraz częściej jednak z tą 
chorobą zmagają się także 
ludzie młodzi. U kobiet w 
czasie tej choroby często 

zajęte są stawy palców rąk, 
rzadziej dotyczy to sta-
wu  kolanowego, barkowe-
go czy kręgosłupa. Zajęty 
staw ma wszystkie objawy 
ostrego stanu zapalnego. W 
przypadku napadu dny w 
okolicy stawu pojawia się 
rumień, skóra jest błysz-
cząca, a naskórek ulega 
złuszczaniu. Widoczny jest 
obrzęk, a w obrębie dużych 
stawów gromadzi się płyn. 
Stawy są bardzo bolesne, 
co uniemożliwia swobodny 
ruch. Bez leczenia stan za-
palny może się utrzymywać 
od kilku dni do kilku tygo-
dni, po czym wygasa samo-
istnie. Leczony napad dny 
moczanowej zwykle trwa 
kilka dni. Poziom kwasu 
moczowego można obni-
żyć m.in. farmakologicznie. 
Podczas leczenia dny po-
dawane są leki powodujące 
obniżenie poziomu kwasu 
moczowego we krwi oraz 
leki przeciwzapalne. Wspo-
magającym czynnikiem 
jest przestrzeganie diety 
ubogiej w puryny. Do pro-
duktów ubogopurynowych 
należą m.in. wołowina, 
cielęcina, kurczaki, nabiał 
oprócz śmietany, z ryb np. 
sandacz, dorsz, halibut oraz 
warzywa i owoce.

JP
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Panie doktorze, czym jest 
irydologia?

Irydologia jest działem 
medycyny naturalnej, który 
umożliwia kompleksową oce-
nę stanu zdrowia. Na tęczów-
ce, jak na mapie, możemy 
odczytać jaki jest stan naszych 
narządów wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz uzyskać 
informację o tym, jakimi cho-
robami jesteśmy dziedzicznie 
zagrożeni. Początki irydologii 
sięgają czasów starożytnych. 
Pierwsze wzmianki o niej po-

Co oczy mówią o chorobach?
Oczy są nie tylko zwierciadłem duszy ale także i … chorób. Dziedzina me-
dycyny naturalnej, która  zajmuje się kompleksową oceną stanu zdrowia na 
podstawie wyglądu tęczówki oka to irydologia. O jej skuteczności, jak i o 
samym badaniu rozmawialiśmy z doktorem Walentynem Zubarem, specjali-
stą medycyny naturalnej, emerytowanym ordynatorem oddziału chirurgii w 
klinice w Odessie na Ukrainie.

chodzą sprzed 3000 lat z Chin, 
ale praktykowana była również 
w Egipcie, Indiach czy Grecji. 
Zaś prekursorem współczesnej 
irydologii jest węgierski lekarz 
Ignacy Peczely, który zauważył 
związek między złamaną nogą 
u sowy, a zmianami jakie wów-
czas zaszły na tęczówce jej oka. 
Nasze organy wewnętrzne są 
bowiem połączone nerwami z 
określonymi częściami tęczów-
ki. W związku z tym wszystkie 
zmiany chorobowe w naszym 
organizmie są od razu widocz-

ne na tęczówce.

Oprócz tego, że jest Pan 
irydologiem, jest pan również 
chirurgiem. Czy medycyna 
konwencjonalna z medycyną 
naturalną się nie wykluczają?

Postęp cywilizacyjny po-
woduje, że medycyna konwen-
cjonalna pozostaje czasami bez-
silna i coraz częściej pacjenci 
szukają ratunku w medycynie 
niekonwencjonalnej. Uważam, 
że medycyna naturalna nie 
wyklucza się z medycyną kon-
wencjonalną. Wręcz przeciw-
nie powinny się one uzupeł-
niać. W Polsce irydologia jest 
jeszcze rodzajem medycyny 
niekonwencjonalnej, lecz za 
granicą np. w USA irydologia 
jest przedmiotem na każdym 
kierunku studiów medycz-
nych, jeśli nie obowiązkowym, 
to przynajmniej dodatkowym. 
Również w Europie lekarze 
medycyny konwencjonalnej 
coraz częściej sięgają po tę 
wiedzę. Irydolog na podstawie 

tęczówki oka stawia diagnozę, 
co pozwala na wczesne wykry-
cie choroby i podjęcie w porę 
właściwego leczenia. Wiele jest 
takich przypadków, że pacjenci 
szukający przez dłuższy czas 
pomocy u różnych specjalistów, 
dopiero po wizycie u mnie zo-
stają prawidłowo zdiagnozowa-
ni, co ma później potwierdzenie 
w specjalistycznych badaniach. 
Trzeba mieć jednak świado-
mość tego, że irydologów z cer-
tyfikatami jest niewielu. Żeby 
być dobrym irydologiem, to 
trzeba być przede wszystkim le-
karzem. W postawieniu prawi-
dłowej diagnozy bardzo ważna 
jest medyczna wiedza. To, że 
jestem akurat chirurgiem bar-
dzo mi w tym pomaga, bowiem 
chirurg ma dużą ogólną wiedzę 
medyczną. Moje diagnozy są w 
90% trafne. Wynika to przede 
wszystkim z dużego doświad-
czenia, jakie mam w tym zawo-
dzie.

Jak wygląda badanie iry-
dologiczne?

Na początku badania prze-
prowadzam z pacjentem roz-
mowę o przebytych chorobach 
i operacjach a następnie prze-
chodzę do badania tęczówki za 
pomocą irydoskopu. Badanie 
irydologiczne jest bezbolesne i 
nieinwazyjne. Może się niemu 

poddać tak naprawdę prawie 
każdy z wyjątkiem osób, ma-
jących uszkodzoną tęczówkę, 
bowiem wówczas jest trudniej 
zdiagnozować chorobę. Bada-
nia nie powinno przeprowadzać 
się również u dzieci poniżej 4-go 
roku życia, gdyż ich tęczówki 
nie są jeszcze w pełni wykształ-
cone. Tęczówka oka jest mapą, 
która podzielona jest na 12 sek-
torów. Każdy organ ma swoje 
przedstawicielstwo na mapie 
tęczówki, a każda zmiana w 
tym obszarze świadczy o prze-
bywanej chorobie lub ewentual-
nej predyspozycji do takiej cho-
roby. Na tej podstawie potrafię 
zdiagnozować stan zdrowia 
pacjenta. Następnie przepisuję 
pacjentowi indywidualnie do-
braną mieszankę ziołową. Stan 
zdrowia osób, które przez dłuż-
szy czas systematycznie piją 
przeze mnie przepisywane zio-
ła, wyraźnie się poprawia. Zioła 
posiadają witaminy, mikroele-
menty i makroelementy, któ-
rych często brak w produktach 
spożywczych. Kiedyś leki były 
robione tylko z ziół. Pamiętaj-
my jednak, że leczenie ziołami 
wymaga czasu, konsekwencji, 
systematyczności i cierpliwości. 
Czasami efekty kuracji zioło-
wej widoczne są już po kilku 
tygodniach. Wszystko zależy 
od zmian jakie zaszły w orga-

nizmie. Przy zmianach orga-
nicznych leczenie ziołami trwa 
dłużej.

Przyjmuje Pan m.in. w 
Piotrkowie Trybunalskim. 
Gdzie jeszcze można zapisać 
się na wizytę?

Jestem lekarzem w Ośrod-
ku Medycyny Naturalnej „Del-
ta” z siedzibą we Włocławku. 
Przyjmuję m.in. w Piotrkowie 
Trybunalskim. Mieszanki ziół 
przepisane przeze mnie, pa-
cjenci mogą kupić np. w sklepie 
Zielarsko-Medycznym na Placu 
Czarnieckiego, w którym znaj-
duje się szeroki asortyment ziół, 
ale także unikatowych kosme-
tyków naturalnych, w tym z ziół 
syberyjskich. Ale wracając do 
pytania, przyjmuję w różnych 
miastach Polski. W wojewódz-
twie łódzkim można zgłosić się 
na badanie w: Piotrkowie Try-
bunalskim, Tomaszowie Mazo-
wieckim, Rawie Mazowieckiej, 
Białej Rawskiej, Skierniewi-
cach i Łowiczu. Przyjmuję w 
określonych dniach i godzinach. 
O szczegółach można dowie-
dzieć się pod numerem telefonu 
(54)2871563.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Justyna Pająk

REKLAMA

REKLAMA
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• Lek naturalnego pochodzenia
wspomagający w leczeniu
otyłości prostej oraz przy
chorobie tarczycy

• Pobudza procesy
przemiany materii

• Bezpieczny i dobrze
tolerowany

• Bez skutków ubocznych
• Lek można stosować

w przewlekłych terapiach

naturalnie

i bez efektu

jojo

naturalnie

i bez efektu

jojo

Nadwaga?? Naturalnie i bezpiecznie Fucus!

Lek homeopatyczny złożony

Miesięczna
kuracja
ok. 40 zł

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania leku w ciąży.
W przypadku karmienia piersią oraz u dzieci i pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję cukrów, zaleca się kontakt z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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

FUCUS COMPLEXE

REKLAMA 2608858/00

Zajrzyj na blogozdrowiu.info
W przypadku ciąży, karmienia piersią oraz nietolerancji cukrów należy skontaktować się z lekarzem.

Oczekiwane przez kil-
ka lat budowy, otwarcie 
ekspozycji odbędzie się w 
dniach od 1 do 4 maja 2014 
r. W programie inaugura-
cyjnym przewidziano liczne 
atrakcje, a wśród nich m.in. 
kolejny koncert z cyklu „Gi-
ganci w Gigantach”, podczas 
którego na deskach nowo 
otwartej sceny teatralnej 
wystąpi Israel Rand - jeden 
z najwybitniejszych tenorów 
na świecie. W czasie week-
endu majowego w Bełcha-
towie dla odwiedzających 
ekspozycję przygotowano 

Bełchatów

PGE Giganty Mocy – otwarcie w majówkę
Już niebawem, a dokładnie w weekend majowy nastąpi otwarcie interaktywnej ekspozycji muzealnej PGE Giganty Mocy, która powstała w centrum Bełcha-
towa.

wiele atrakcji. Na placu 
Narutowicza odbędzie się 
również m.in. II edycja „Fe-
stiwalu Re:Aktor”. Tematy-
ką tegorocznych wydarzeń 
festiwalowych będzie „Zie-
lona Energia Bełchatowa”. 
W programie przewidziano 
także: maraton filmowy, grę 
miejską i wiele innych nie-
spodzianek. Szczegółowy 
program wydarzenia na stro-
nie www.gigantymocy.pl

Przypomnijmy, że eks-
pozycja jest zlokalizowana 
na powierzchni około 600 
m2 w nowo powstałym bu-

dynku Miejskiego Centrum 
Kultury. Całość budynku 
składa się z dwóch części, o 
łącznej powierzchni ok. 5,5 
tys. m2.

W jednej z nich będzie 
ekspozycja PGE Giganty 
Mocy, druga poświęcona 
będzie funkcjom kultural-
nym, a w niej m.in. sala 
teat ralno-widowiskowa. 
Główną atrakcją będzie 
oczywiście interaktywna 
ekspozycja poświęcona wy-
dobywaniu węgla brunat-
nego i wytwarzaniu energii 
elektrycznej. 

Przedsięwzięcie jest re-
alizowane przez samorząd 
Miasta Bełchatowa. Łączna 
wartość projektu wynosi 
niemalże 24 mln zł, w tym 

dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
RPO Województwa Łódz-
kiego na lata 2007-2013 to 
blisko 10 mln. zł. Całość 

uzupełnia 5-letnia umowa 
sponsoringu nominalnego 
PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna S.A.
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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

Wieści
Gazeta Regionalna

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
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politycznej, zważywszy, że 
zazwyczaj kobiety startują 
z niższych pozycji. Sama 
jestem tego przykładem. 
Pamiętam jak pierwszy raz 
kandydowałam do Sejmu, 
byłam jedyną kobietą na 
liście i byłam na ostatniej 
pozycji. Dzięki wyborcom 
uzyskałam wówczas mandat 
– był to rok 1993. Podobna 
sytuacja była w wyborach 
do samorządu wojewódz-
kiego – rok 1998. Byłam 
jedyną kobietą na liście i też 
byłam na ostatnim miejscu. 
Wyborcy zdecydowali, że 
uzyskałam najlepszy wynik 
spośród kandydujących i 
mandat. Koledzy powierzyli 
mi wówczas stanowisko wi-
cemarszałka województwa 
łódzkiego. Chcę zaznaczyć, 
że w tych wyborach obo-
wiązuje parytet i cieszę się, 
że razem ze mną startują 
jeszcze trzy moje wspaniałe 
koleżanki. Będąc w parla-
mencie w ramach prac Gru-
py Parlamentarnej Kobiet 
zabiegałyśmy o parytet, a 
nawet o tzw. układ suwako-
wy, czyli naprzemienne wy-
stępowanie na liście kobiet 
i mężczyzn. Dobrze, że ta 
sytuacja się zmienia. 

Uważam, że na liście 
mamy najlepszych kandy-
datów z  liderem Mieczy-
sławem M. Łuczakiem, Pre-
zesem wojewódzkim PSL. 
Mam nadzieję, że w tych 
wyborach razem jako dru-
żyna uzyskamy dobry wy-
nik.                                   JP

15 marca 2014 roku w 
Łodzi odbyła się Wojewódz-
ka Konwencja Wyborcza 
PSL, podczas której ludowcy 
podjęli decyzję o kształcie li-
sty PSL do Europarlamentu. 
Poniżej wykaz kandydatów:

1. Mieczysław M. Łu-
czak - Prezes ZW PSL w 
Łodzi, Poseł na Sejm RP.

2. Krystyna Ozga - Poseł 
na Sejm RP, członek Rady 
Naczelnej PSL.

3. Czesław Tela-
tycki - Radny Rady 
Miejskiej w Łodzi. 
4. Paweł Bejda - Wi-
cewojewoda Łódzki. 
5. Marek Mazur- Prze-
wodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego. 
6. Dariusz Klimczak 
- Członek Zarządu Wo-
jewództwa Łódzkiego. 
7. Elżbieta Nawrocka - Dy-
rektor OR KRUS w Ło-

PSL powalczy o mandaty do PE
Znamy już listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Europarlamentu z łódzkiego okręgu wyborczego. Listę otwiera  Mieczysław Łuczak, Prezes 
ZW PSL w Łodzi.

dzi, Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego. 
8. Maria Kaczorowska - 
Dyrektor Departamentu 
Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzę-
du           Marszałkowskiego. 
9. Małgorzata Gabryelczak- 
Wicedyrektor Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Bratoszewicach. 
10. Artur Bagieński - Wi-
cemarszałek Województwa 
Łódzkiego. 

O komentarz poprosili-
śmy Krystynę Ozga, Poseł 
na Sejm RP.

Krystyna Ozga: Polska 
w obecnej kadencji na 51 
eurodeputowanych ma 4 eu-
roposłów z PSL-u. Ambicją 
każdej partii jest to, żeby ten 
wynik poprawić. Chcieliby-
śmy uzyskać takie poparcie 
elektoratu, żebyśmy zdobyli 

minimum 6 mandatów w 
skali kraju. Liczę na to, że 
mieszkańcy wsi zrozumie-
ją, że reprezentantem, który 
bardzo dobrze zna problemy 
wsi, jest właśnie PSL. Jeśli 
nie zadbamy o to, żeby rolni-
cy w PE mieli swoich przed-
stawicieli, to obawiam się, 
że po wyborach nie będzie 
miał kto zająć się ich proble-
mami na arenie europejskiej. 
4 eurodeputowanych, którzy 
obecnie reprezentują polską 
wieś, to stanowczo za mało. 
Nie zapominajmy o tym, że 
na wsi mieszka ok. 40% spo-
łeczeństwa. 

Czy zdaniem Pani jest 
szansa na mandat do PE z 
okręgu łódzkiego?

Krystyna Ozga: My-
ślę, że nasza lista ma szansę 
sięgnąć po mandat do PE. 
Łódzkie jest wojewódz-

twem, które potrzebuje 
lobbingu zarówno w parla-
mencie polskim jak i euro-
pejskim. Mnie bardzo za-
leży na tym, żeby wspierać 
obszary wiejskie i rolników, 
którzy są solą tej ziemi. Jest 
wiele kwestii, które regulują 
przepisy unijne. Chociażby 
przykład z ostatniego okre-
su, gdzie duże straty ponie-
śli polscy hodowcy trzody 
chlewnej z powodu sztucz-
nie wywołanego zagrożenia 
afrykańskim pomorem świń. 
W Polsce stwierdzono dwa 
przypadki ASF u dzików 
i na tej podstawie uznano,  
że Polska jest dotknięta po-
morem afrykańskim świń. 
W zamkniętej hodowli nie 
stwierdzono żadnego przy-
padku zachorowania, a więc 
interpretacja przepisów unij-
nych w tym przypadku była 
niewłaściwa. Obawiam się, 

że wynika to z luk prawnych 
prawa unijnego. Należy wy-
raźnie podkreślić, że ceny 
zbytu produktów uzyskiwa-
ne przez polskich rolników 
teraz i w perspektywie będą 
uzależnione od polityki unij-
nej.

Chciałabym i będę do 
tego namawiała wyborców, 
aby polska wieś nie zmar-
nowała swojej szansy w wy-
borach 25 maja i oddała głos 
na PSL – partię chłopską, 
która ma korzenie ludowe 
i zna dobrze problemy wsi. 
Polska wieś zasługuje na to, 
aby mieć w UE swoją godną 
reprezentację.

Jest Pani na drugiej po-
zycji na liście.

Krystyna Ozga: Zgadza 
się. Uważam, że jest to uzna-
nie i szacunek dla efektów 
mojej pracy  i działalności 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: 
przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w temacie napisz miejscowość.

Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bociana!

Zapewniamy dodatkową pracę w ciekawym, dynamicznym zespole, 
możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie.

Tel. 515 065 400.

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl

W
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- Spotkaliśmy się dzi-
siaj, aby rozmawiać o spra-
wach ważnych dla przy-
szłości Bełchatowa, jestem 
jednak przekonany, że są 
to sprawy mające wpływ 
także na przyszłość całego 
województwa łódzkiego, 
a można pokusić się też o 
stwierdzenie, że nie pozo-
staną one bez wpływu na 
losy całego kraju. „Bełcha-
towskie złoto”, „brunatne 
złoto” – bo tak zwykliśmy 
tu mówić na węgiel bru-
natny - w naturalny sposób 
wyczerpuje się. Nie mamy 
na to wpływu. Nie mamy 
jednak też prawa pozosta-
wać biernymi obserwato-
rami tego procesu. Musimy 
podjąć działania zmierza-
jące do kreowania rzeczy-
wistości naszego regionu 
w oparciu o istniejący po-
tencjał nie związany – być 
może bezpośrednio - z dzia-
łalnością PGE, ale przy ści-
słej współpracy ze spółką. 
Wszystko po to, by zapew-
nić dalszy rozwój miasta i 
regionu, gwarantujący sta-
bilność gospodarczą, demo-
graficzną oraz zatrudnie-
niową – powiedział Marek 
Chrzanowski, prezydent 
Bełchatowa.

Konferencja zgromadzi-
ła m.in. samorządowców 
z południowego regionu 
województwa łódzkiego. 
Zabrakło jednak zaproszo-
nych przedstawicieli rządu 
- Elżbiety Bieńkowskiej i 
Janusza Piechocińskiego 
oraz reprezentantów Pol-

Bełchatów

Debatowali nad przyszłością przemysłową regionu
17 marca br. w bełchatowskim Hotelu „Sport” odbyła się konferencja pn. „Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – potencjał, 
innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?”.

skiej Grupy Energetycznej, 
zarówno ze szczebla cen-
tralnego, jak i z siedziby 
koncernu PGE GiEK SA w 
Bełchatowie. Debatę nad 
przyszłością przemysłową 
regionu zakłóciła jednak 
manifestacja pracowników 
m.in. Betransu, Rambu, 
Bestgumu i MegaSerwisu 
protestujących przeciwko 
polityce PGE i obniżkom 
pensji w spółkach zależ-
nych koncernu PGE GiEK. 
Manifestanci przeszli ulica-
mi Bełchatowa aż pod Hotel 
„Sport”, w którym w tym 
czasie odbywała się konfe-
rencja. Delegacja związków 
zawodowych weszła też na 
samą konferencję, zabiera-
jąc głos. Doszło do ostrej 
wymiany zdań z Markiem 
Chrzanowskim, prezyden-
tem Bełchatowa.

- Źle się stało, że dziś,  
kiedy rozmawiamy o spra-
wach dotyczących Bełcha-
towa i całego regionu nie 
mówimy jednym głosem. 
Była taka szansa, ponieważ 
osoby, które zorganizowały 
tę manifestację były także 
zaproszone do współudzia-
łu w tym projekcie. Ten pro-
jekt miał być jednorodnym 
głosem całego środowiska 
bełchatowskiego, bez po-
działów politycznych. Umó-
wiliśmy się na konstruk-
tywne działanie na rzecz 
Bełchatowa i dziś zostało 
to przez tych panów zaprze-
paszczone. Jest to działanie 
populistyczne – podsumo-
wał Marek Chrzanowski.

Konferencja miała na celu 
przedstawienie poglądów i 
dyskusję różnych środowisk, 
w tym przedstawicieli rządu, 
samorządów lokalnych oraz 
biznesu, a także pracowni-
ków naukowych, w zakresie 
polityki regionalnej, w kon-
tekście monokultury gospo-
darczej zagłębia paliwowo-
-energetycznego Bełchatów 
oraz wypracowanie stanowi-
ska, dotyczącego koncepcji 
rozwoju rejonu bełchatow-
skiego.

W imieniu wicepremier 
Bieńkowskiej głos zabrał 
podsekretarz stanu w mini-
sterstwie Paweł Orłowski, 
który w swoim wystąpieniu 
podkreślił subregionalny 
charakter Bełchatowa, istot-
ny z punktu widzenia apli-
kowania o fundusze unijne 
w nowej perspektywie bu-
dżetowej. W konferencji w 
zastępstwie Witolda Stęp-
nia, udział wzięła wice-
marszałek Dorota Ryl. Nie 
zabrakło również naszego 
przedstawicielstwa z Bruk-
seli. Europoseł Jacek Sa-
ryusz - Wolski pokreślił w 
swoim wystąpieniu, że naj-
ważniejsze dziś dla Bełcha-
towa są odpowiedzi na dwa 
pytania: Co robić, gdy skoń-
czy się węgiel? Jak odnaleźć 
się wobec rujnującej polity-
ki klimatycznej Brukseli? 
Na pierwsze pytanie próbo-
wali odpowiedzieć również 
naukowcy obecni na konfe-
rencji, a mianowicie prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Kaszte-
lewicz z AGH w Krakowie 

oraz prof. dr hab. Tadeusz 
Markowski z UŁ.

- Należy budować przed-
siębiorczość przede wszyst-
kim w oparciu o swoje 
własne doświadczenia oraz 
szukać rynków zbytu na 
nowe produkty. Być może 
nawet doprowadzić do pry-
watyzacji spółek, które są 
utworzone przy Polskiej 
Grupie Energetycznej, przy 
kopalni bełchatowskiej. Aby 
te firmy miały świadomość, 
że ich sukces nie zależy w 
przyszłości tylko od kopal-
ni, mogą się bowiem usamo-
dzielnić i wytwarzać nowe 
inne produkty. Z pewnością 
pracuje tam wiele osób, któ-
rym zwyczajnie brak odwa-
gi, by podjąć nową działal-
ność gospodarczą. Stąd dla 
władz publicznych zalecał-
bym stworzenie pewnego 
systemu zmniejszającego 
poziom ryzyka inwestycyj-
nego -  podkreślił prof. dr 
hab. Tadeusz Markowski.

- Bełchatów dziś musi 
być również miejscem, któ-
re jest istotne z punktu wi-
dzenia budowania pewnej 
platformy badawczo-rozwo-
jowej dla energetyki. To, że 
wyczerpuje się zasób węgla 
w odkrywce Bełchatów nie 
może spowodować niedo-
strzegania tego miasta w po-
lityce regionalnej jako miej-
sca do rozwoju. Bełchatów 
po wypełnieniu swojej roli, 
jaką odegrał w kształtowa-
niu polityki energetycznej 
kraju, dziś musi to wydo-
bycie zastąpić pewnym po-
ziomem badawczo-rozwo-
jowym. Chcemy, aby mogły 
tutaj równolegle rozwijać 
się zarówno technologie 
związane z dalszym rozwo-
jem energetyki konwencjo-
nalnej, ale także przemysły 
zielone i usługi na rzecz wy-
korzystania odnawialnych 
źródeł energii – dodał pre-
zydent Bełchatowa.

Organizatorami konfe-
rencji byli: Prezydent Mia-
sta Bełchatowa, Starosta 
Bełchatowski oraz Fundacja 
Rozwoju Gminy Kleszczów. 
Nasza Gazeta objęła to wy-
darzenie patronatem me-
dialnym.           

JP
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Dla każdej grupy 
ognisko z grillem 
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Warto zobaczyć

1. Bursztynowa dziewczyna. Anna Jantar  Mariola Pryzwan

2. Antologia 100/XX     Mariusz Szczygieł

2. Siły ciemności     Nora Roberts

3. Leksykon miejsc intymnych

4. Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci  Witold Pronobis 

5. Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne  Benjamin Weiser

7. Odchudzanie bez odchudzania   Stefania Korżawska

8. Mój przyjaciel zdrajca    Maria Nurowska

9. Dyrektywa      Robert Ludlum

10. Złodziejka książek    Markus Zusak 

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

Opowieść o młodości, 
miłości i przyjaźni. O bo-
haterstwie, które ma wielką 
cenę i o walce, która stała 
się legendą. Byli młodzi, 
spragnieni życia. Nie było 
dla nich rzeczy niemożli-
wych.

Pewnego dnia obudzi-
li się w świecie, w którym 
nie było już miejsca na ma-
rzenia. Stanęli przed wy-
borem: pochylić pokornie 
głowy albo zaryzykować 
własne życie. Nie mieli do-
świadczenia ani broni, ale 
znaleźli w sobie odwagę i 
siłę, by sprzeciwić się hitle-
rowskiej machinie. Wierzy-
li w przyjaźń, wolność, w 
Polskę. Mieli ideały. Weszli 
na drogę, z której nie było 
odwrotu. Byli jak kamienie 
rzucane na szaniec…

„Kamienie na szaniec” 
to filmowa wersja kultowej 
i ponadczasowej powieści 
Aleksandra Kamińskiego, 
uważana za jedną z najważ-
niejszych książek XX wie-
ku. Za realizację odpowiada 

Rudy. Zośka. Alek. Bohaterowie Szarych Szeregów.

Kamienie na szaniec
Robert Gliński (znany z gło-
śnych filmów „Wszystko co 
najważniejsze”, „Świnki” 
czy „Cześć Tereska”). Film 

nie jest tradycyjną adapta-
cją, ale autorskim, współ-
czesnym komentarzem do 
literackiej opowieści.

Matematyka serc
Czy dojrzały artysta, o 

wyrazistym obliczu i spre-
cyzowanej konwencji, obec-
ny przy tym na polskiej 
scenie od... wielu lat, 
może jeszcze słucha-
czy zadziwić ? Nowa 
płyta Sławka Wierz-
cholskiego „Matematy-
ka serc” udowadnia, że 
artystą wciąż jest kre-
atywny i nie obawia się 
opuścić wygodnej ni-
szy wirtuoza harmonij-
ki ustnej i czołowego 
polskiego wykonaw-
cy bluesa. Muzyczną 
kanwą „Matematyki 
serc” są dźwięki, które 
przed laty towarzyszy-
ły Sławkowi w rodzin-
nym domu za sprawą 
Programu 1 Polskie-

go Radia: calypso, rumba, 
twist, ragtime... A zwłasz-
cza piosenki swingowe w 

niezrównanych interpreta-
cjach wspaniałej Marii Ko-
terbskiej! 

Marsz czarnych diabłów

Evan McGilvrary opi-
suje rodowód tej formacji, 
jej powstawanie na obczyź-
nie, nieuchronne uwikłanie 
w politykę i chlubny szlak 
bojowy w okupowanej 
Europie - poczynając od 
Normandii, przez Belgię i 
Holandię, a kończąc na nie-
mieckim Wilhelmshaven. 1. 
Dywizja - duma Polaków 
walczących u boku alian-
tów, wartość polityczna 
sama w sobie i nadzieja na 
odzyskanie godności i se-
werenności - odniosła gorz-
kie zwycięstwo. Na oczach 
żołnierzy Stanisława Macz-

Marsz Czarnych Diabłów. Odyseja 1. Dywizji pancernej generała Maczka to 
doskonała monografia jednego z najsłynniejszych polskich oddziałów biorą-
cych udział w drugiej wojnie światowej. 

ka, ofiar 
w ie l k ie j 
polityki, 
P o l s k a , 
k t ó r a 
miała od-
z y s k a ć 
n i e p o d -
l e g ł o ś ć , 
ponownie 
z na laz ła 
się pod 
okupacją.
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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)

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

Gotuj z nami

Dla 4 osób, czas przygotowania 40 min

Składniki:
- torebka ryżu
- 2 ogórki
- 2 pomidory
- 1 cebula
- 5 jajek
- 10 dkg żółtego sera
- majonez, olej, sos koperkowo-ziołowy, sól, 

pieprz

Przygotowanie:
Ryż gotujemy na sypko. Jajka gotujemy na twardo. 

Sos koperkowo-ziołowy łączymy z 3 łyżkami oleju. 
Jajka i warzywa kroimy w kostkę, natomiast ser żółty 
ścieramy na wiórki. Poszczególne składniki układamy 
warstwami w szklanej salaterce tj. w pierwszej kolej-
ności układamy ryż wymieszany z sosem koperko-
wo-ziołowym, następnie pomidory, cebulę, majonez, 
ogórki, jajka, majonez a ostatnią warstwę stanowi żół-
ty ser. Każdą warstwę do smaku solimy i pieprzy-
my. Całość sałatki dekorujemy według uznania.

Sałatka 
ryżowo-warzywna

Sprzedam 

mieszkanie 
w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Zwolińskiego - 
M3, 38 m2 na parterze. 

505 141 061, 
517 176 486

Cukier spożywczy 
produkowany jest z trzci-
ny cukrowej lub buraków 
cukrowych. Używany jest  
w postaci mocno oczysz-
czonej, czyli jako cukier 
rafinowany, pozbawiony 
wszystkich substancji od-
żywczych, witamin i sub-
stancji mineralnych, jest 
to dwucukier sacharoza, z 
grupy węglowodanów. Cu-
kier to w połowie glukoza i 
w połowie fruktoza. To wła-
śnie nadmiar spożywanej 
fruktozy zostaje zamienia-
ny w wątrobie na tłuszcz, 
który z kolei  może wywo-
ływać stany zapalne lub na-
wet jej marskość. Poza tym 
w odróżnieniu od glukozy 
fruktoza nie jest przez insu-
linę regulowana, czyli nasz 
organizm nie jest przysto-
sowany do radzenia sobie 
z nadmiarem fruktozy. Ma 
to też negatywny wpływ 
na układ krążenia, powo-
duje obniżenie odporności, 
wzrost podatności na infek-
cje a także deficyt witamin 
z grupy B oraz niektórych 
minerałów, jak np. miedzi. 
Wpływa na podwyższe-
nie poziomu cholesterolu, 
zwiększa ryzyko otyłości, 
przyspiesza starzenie skóry 
oraz zwiększa ryzyko cho-
rób zwyrodnieniowych sta-
wów. Niekorzystny wpływ 
również ma fruktoza na 
szkliwo zębów, trzustkę i 
funkcjonowanie niektórych 

Czy grozi nam biała śmierć?
Cukier, po alkoholu i papierosach,  jest najczęściej przyjmowaną szkodliwą używką, wpływającą nisz-
cząco na nasz organizm nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. 

enzymów. Nadmiar spo-
żywanego cukru wywiera 
duży negatywny wpływ 
na funkcjonowanie mózgu, 
powoduje senność a także 
obniża zdolności pamięcio-
we. Codzienne spożywanie 
cukru przyczynia się do 
ciągłego nadmiernego za-
kwaszenia. W celu przeciw-
działania temu procesowi i 
przywrócenia równowagi, 
organizm pobiera coraz 
większą ilość wcześniej 
zmagazynowanych w ciele 
pierwiastków, jak np. wap-
nia z kości, tym samym 
osłabiając je. Spożywana 
ilość cukru ma wpływ na 
każdy nasz organ. Wątroba 
magazynuje cukier w for-
mie glukozy (glikogenu) 

wypełniając maksymal-
nie swoją objętość a nad-
miar glikogenu powraca 
do krwi w postaci kwasów 
tłuszczowych. One z kolei 
magazynowane są w naj-
mniej aktywnych częściach 
organizmu, powiększając 
tym sposobem np. brzuch 
czy biodra. Następnie po 
wypełnieniu tych miejsc, 
pozostałe kwasy tłuszczo-
we wędrują do aktywnych 
narządów, jakimi są serce i 
nerki, osłabiając ich funk-
cje. Tkanki te stopniowo 
ulegają degeneracji i prze-
kształcają się w tłuszcz. 
Występują wówczas między 
innymi zakłócenia ciśnienia 
krwi, uszkodzeniu ulega 
układ krążenia obwodowe-

go i limfatycznego, wzrasta 
ilość białych ciałek krwi. 

W życiu często kieruje-
my się zasadą, że to właśnie 
cukry oprócz tłuszczów są 
dla nas głównym źródłem 
energii, czyli niezbędnym 
paliwem do funkcjonowa-
nia naszego organizmu. 
Jednak warto zaznaczyć, że 
odżywiając się prawidłowo, 
spożywając świeże i suszo-
ne owoce oraz warzywa, 
jesteśmy w stanie zapewnić 
naszemu organizmowi nie-
zbędną ilość cukru. Nad-
używanie cukru jest niczym 
innym jak uzależnieniem, 
które jest najbardziej rozpo-
wszechnione i które trudno 
nam jest wyeliminować.

KK
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REKLAMA

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: Peugeot 2008 1.6 e-HDi 92 KM

Nowość zamiast konty-
nuacji

W polskiej ofercie Peu-
geot nie ma już miejskiego 
SUVa 4008 (bliźniaczy mo-
del Mitsubishi ASX), ani 
małego miejskiego kombi 
(207 SW wycofany wraz z 
całą generacją). Niedaw-
no debiutujący model 208 
jest na razie dostępny tylko 
w wersji trzy lub pięcio-

Zamiast kombi i SUVa
Miejski crossover. Tak Peugeot nazywa swój niedawno wprowadzony model 2008. Jak sama nazwa 
wskazuje, powstał on na bazie 208, ale oferuje coś więcej. Jego zadaniem jest zapełnić lukę po małym 
kombi oraz SUVie, których nie ma już w ofercie francuskiej marki.

drzwiowej. To właśnie na 
jego bazie zbudowano miej-
skiego crossovera 2008. Nie 
jest on ani tak pojemny jak 
kombi, ani tak sprawny jak 
SUV z napędem na cztery 
koła. Ma jednak łączyć inne 
zalety pojazdów tego typu.  

2008 to jeden z naj-
piękniej wystylizowanych 
samochodów na rynku. 
Nawet porównując go do 
bardzo nowoczesnej styli-

stycznie 208-ki, znajdziemy 
kilka dodatkowych przetło-
czeń i detali, które nadają 
temu autu specyficznego 
uroku. Pojazd niewątpliwie 
wyróżnia się z tłumu in-
nych, co w jego segmencie 
(miejskich crossoverów) jest 
bardzo istotne. Wśród kon-
kurentów ma przecież styli-
stycznie szalonego Nissana 
Juke’a czy pięknie „napom-
powanego” Opla Mokkę.

Wnętrze 2008 nie jest już 
aż tak zaskakujące. Więk-
szość elementów po prostu 
przeniesiono z 208. To do-
bra decyzja, bo kilka roz-
wiązań tam zastosowanych 
to godne uwagi innowacje. 
Mała kierownica, znad 
której kierowca obserwuje 
zegary to prawdopodobnie 
nowy znak rozpoznawczy 
Peugeot. Na to samo roz-
wiązanie zdecydowano się 
także w przypadku nowej 
generacji kompaktu 308. 
Wśród ciekawostek charak-
terystycznych dla crosso-
vera Peugeot, znajdują się 
nietypowo zaprojektowana 

dźwignia hamulca ręcznego 
oraz podświetlana LEDowo 
podsufitka. Klimat i dobry 
nastrój podczas jazdy - na 
tym właśnie koncentrują sie 
francuscy producenci.

Jak jeździ Peugeot 
2008?

 Choć 2008 ma pod-
wyższony prześwit i duże 
koła, jego zastosowanie ab-
solutnie nie wykracza poza 
utwardzone drogi. Głów-
ne zadania to komfortowe 
przewożenie pasażerów po 
mieście i parkowanie na 
wysokich krawężnikach. 
W ofercie w ogóle nie ma 
wersji z napędem na cztery 
koła. Napędzany jest tylko 
przód. Mamy za to pokrętło 
z wyborem kilku różnych 
trybów jazdy (w zależności 
od nawierzchni, po której 
się poruszamy). Nie jest to 
nowość, gdyż to rozwiąza-
nie Peugeot stosował już w 
innych modelach. W zależ-
ności od ustawienia pokrę-
tła, komputer zmienia cha-
rakterystykę pracy napędu. 
Podczas tygodniowego te-

stu nie udało mi się przete-
stować wszystkich trybów 
jazdy w ten sposób, by zna-
leźć między nimi widoczne 
różnice. 

Jak na auto francuskie-
go koncernu, 2008 ma dość 
sztywne zawieszenie, dzię-
ki czemu prowadzi się go 
bardzo pewnie. Na nierów-
nościach przypomina za to, 
że powstał na bazie małego 
auta miejskiego, a nie praw-
dziwego SUVa.

Pod maską testowanej 
przeze mnie wersji znajdo-
wał się silnik wysokopręż-
ny 1.6 HDi o mocy 92 KM. 
Jest to oszczędna i kultural-
nie pracująca jednostka, z 
którą miałem do czynienia 
już kilkukrotnie, nigdy nie 
zgłaszając większych za-
strzeżeń. Z silnikiem w tej 
wersji mocy, współpracuje 
skrzynia pięciobiegowa. 
Brak „szóstki” przyczynia 
się do głośnej pracy jed-
nostki podczas szybszej 
jazdy. Poza prędkościami 
autostradowymi, silnik 
pracuje jednak niemal bez-
głośnie. Maksymalny mo-
ment obrotowy 230 Nm, 
osiągany już przy 1750 obr./
min. to wartość absolutnie 
wystarczająca jak na tego 
typu samochód. Średnie 
spalanie testowe utrzymało 
się na poziomie 5,4 l na 100 

km. Jak na, mimo wszystko, 
dość duże auto jest to dobry 
wynik. Masa własna 2008 
wynosi ponad 1200 kg.

Czy warto kupić Peu-
geot 2008?

Mini-SUV Peugeota 
jest typowym autem „nie 
dla każdego”. Tak samo 
jak w zasadzie wszystkie 
podobne mu konstrukcje 
konkurencji. Jest w stanie 
komfortowo przewieźć 4 
osoby i łatwo nim zapar-
kować w mieście (testowy 
egzemplarz posiadał dobrze 
działający system samo-
dzielnego parkowania). Nie 
oczekiwałbym jednak, że 
stanie się sprzedażowym hi-
tem w Polsce. Kosztuje zbyt 
dużo. Choć ceny startują od 
ok. 55 tys. zł, za dobrze wy-
posażoną wersję z dieslem 
trzeba zapłacić ponad 80 
tys. Atrakcyjniejsze cenowo 
są modele 208 oraz 301 i to 
na nie chętniej będą decy-
dować się polscy nabywcy 
(głównie przedsiębiorcy). 
Paradoksalnie jest to zale-
ta dla osób chcących nabyć 
atrakcyjnego stylistycznie 
crossovera. Dzięki niemu 
łatwiej będzie wyróżnić się 
z tłumu. A po to przecież 
powstają piękne auta - żeby 
ludzie na nie patrzyli i po-
dziwiali.

Witold Hańczka
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Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

W

Kryminalne

Do zdarzenia doszło w 
nocy 16 marca w jednej z 
kamienic przy ulicy Legio-
nów. Funkcjonariusze usta-
lili, że około godziny 22.00 
mieszkaniec tej kamienicy 
pokłócił się ze swoimi ko-
legami. Pomiędzy mężczy-
znami doszło do awantury 
i szarpaniny. Chwilę póź-
niej wszyscy wyszli na ze-
wnątrz. Kiedy 22-latka nie 
było w mieszkaniu, jeden 

Tomaszów Mazowiecki

Podpalił mieszkanie kolegi
Z zemsty 21-latek podpalił drzwi do mieszkania kolegi. Grozi mu za to kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

z jego kolegów podrzucił 
na wycieraczkę podpalo-
ną gazetę. Zadzwonił do 
gospodarza, z informacją, 
że palą mu się drzwi. Męż-
czyzna szybko przybiegł do 
swojego domu i wspólnie 
z sąsiadami ugasił ogień. 
Straty oszacował na 1600 
złotych. Już kilka godzin 
później 21-letni podejrzany 
usłyszał zarzuty spowodo-
wania zagrożenia życia i 

zdrowia co najmniej 9 osób. 
W tym czasie w kamienicy 
przebywało łącznie 27 osób. 
Dzięki szybkiej interwencji 
i pomocy sąsiadów nie za-
chodziła konieczność ewa-
kuacji. Sprawcy grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Był już w przeszłości 
notowany za konflikty z 
prawem.

Do zdarzenia doszło 
17 marca 2014 r. tuż przed 
północą, w centrum han-
dlowym przy ulicy Sien-
kiewicza. Pod osłoną nocy 
sprawcy wybili szybę na 
parterze sklepu i weszli na 
teren obiektu. Ich łupem 
padła srebrna biżuteria ze 
stoiska jubilerskiego o war-
tości prawie 99.000 zł. Poli-
cjanci zabezpieczyli ślady i 
przeanalizowali monitoring 
sklepowy. Około godziny 

Piotrków Trybunalski

Ukradli biżuterię za 100 tys. zł
Piotrkowscy policjanci zatrzymali włamywacza, który ze stoiska jubilerskie-
go w centrum handlowym skradł biżuterię o łącznej wartości blisko 100 tys. 
złotych. 

0.30 na ul. Sulejowskiej 
funkcjonariusze z Wydziału 
Patrolowo-Interwencyjnego 
zauważyli dwóch młodych 
mężczyzn, którzy na widok 
policyjnego radiowozu rzu-
cili się do ucieczki. Jeden z 
młodzieńców został ujęty, 
drugi zdołał zbiec. Podczas 
legitymowania okazało się, 
że 24-latek ukrywał pod 
kurtką niebieską torbę wy-
pełnioną srebrną biżuterią. 
Ustalenie miejsca pobytu 

jego 21-letniego kompana 
jest tylko kwestią czasu. 
Po okazaniu biżuterii wła-
ścicielowi stoiska okazało 
się, że policjanci odzyskali 
towar skradziony kilka-
naście minut wcześniej. 
Obaj sprawcy byli wcze-
śniej notowani za podobne 
przestępstwa. Niebawem 
usłyszą zarzuty kradzieży 
z włamaniem. Za ten czyn 
grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

12 marca 2014 roku, 
pół godziny przed półno-
cą, z ogrodzonej posesji 
w Bełchatowie przy ulicy 
Zamoście, skradziono war-
tą ćwierć miliona koparkę 
marki Volvo. Dwaj zama-
skowani kominiarkami 
złodzieje włamali się do 
kabiny operatora maszyny, 
uruchomili ją, po czym je-
den wyjechał z placu, drugi 

Bełchatów

Złodzieje koparki zatrzymani
Po przeprowadzonym pościgu, policjanci odzyskali skradzioną koparkę war-
tą 250 tys. zł.

natomiast jechał samocho-
dem osobowym za kopar-
ką. Trzeci wspólnik, który 
wcześniej asekurował prze-
stępców, pilotował ich sa-
mochodem bmw. Złodzieje 
nie wiedzieli, że w ślad za 
nimi ruszyli nieoznakowa-
nym radiowozem policjanci. 
Na podany przez funkcjo-
nariuszy sygnał do zatrzy-
mania, przestępcy zaczęli 

uciekać. Ze wsparciem na-
tychmiast pośpieszyły za-
łogi kolejnych radiowozów. 
Po kilkuset metrach pościg 
zakończył się sukcesem i 
zatrzymaniem dwóch zło-
dziei. Trzeci wspólnik trafił 
w ręce policjantów kilka 
godzin po przestępstwie. 
Koparka została zwrócona 
właścicielowi.

Do wypadku doszło 18 
marca 2014 roku, o godzi-
nie 10.30, na drodze K-12 w 
miejscowości Prymusowa 
Wola. Wstępnie munduro-
wi ustalili, że 35-letni kie-
rowca ciężarowego renault 
z naczepą potrącił jadące-
go w tym samym kierun-
ku 65-letniego rowerzystę. 
Mężczyzna w stanie cięż-
kim został przetranspor-
towany do opoczyńskiego 
szpitala. Niestety pomimo 
wysiłków lekarzy 65-latek 
zmarł. Kierowca TiR-a był 

Opoczno

Śmiertelne 
potrącenie rowerzysty
Opoczyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności 
śmiertelnego potrącenia rowerzysty. 

trzeźwy. Teraz policjanci 
pod nadzorem prokuratora 

będą wyjaśniali okoliczno-
ści wypadku. 
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Ryby 20.02 – 20.03
Dla Ryb bę-

dzie to okres 
wyjątkowo praco-
wity. Niektóre po-

sunięcia być może przyniosą 
nie tylko korzyści materialne 
ale i dużą satysfakcję. Ważne 
decyzje podejmuj rozważnie, 
kierując się wnikliwą oceną 
danej sytuacji. Zawirowania 
w sferze uczuciowej zostaną 
zażegnane, ale w przyszłości 
nie lekceważ nieporozumień 
z partnerem.

Baran  21.03 – 20.04
Poczujesz w 

najbliższym czasie 
przypływ energii i 
niezależności. Nie 

zabraknie Ci inwencji i no-
wych pomysłów, które warto 
wdrożyć w życie. To dobry 
czas na zmiany i realizację 
swoich    postanowień, lecz 
mierz siły na zamiary.

Byk  21.04 – 20.05
Zaległe sprawy 

urzędowe wreszcie 
pomyślnie zostaną 
rozwiązane. Twoja 

kariera zawodowa będzie na-
bierać rozpędu. To dobry czas 
na zawieranie nowych zna-

jomości, wykorzystaj swój 
wdzięk i pozytywne nasta-
wienie do życia.

 

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
Czekają Cię 

dodatkowe obo-
wiązki, z który-
mi dobrze sobie 

poradzisz, a to przełoży się 
na poprawę sytuacji mate-
rialnej. Ogólnie ma się ku 
lepszemu. Masz tendencje 
do przybierania na wadze, 
więc przestrzegaj właściwej 
diety.  

Rak  22.06 – 22.07
Aby osiągnąć 

zamierzony cel, 
uparcie idziesz 
do przodu. Mogą 
jednak pojawić się 

pewne kłopoty, więc bądź 
ostrożny. Więcej niż do-
tychczas czasu poświęcisz 
rodzinie, bliscy wreszcie 
będą z tego zadowoleni. 

Lew  23.07 – 23.08
Od dłuższego 

czasu żyjesz na 
przyspieszonych 
obrotach, zwolnij 

więc tempo życia i pomyśl o 
zdrowiu i przyjemnościach. 
Sport i ćwiczenia rekreacyj-

ne poprawią Twoją kondy-
cję fizyczną oraz spowodują 
dobre samopoczucie.

 Panna  24.08 – 23.09
 Masz wiele 

ukrytych talentów, 
które najwyższy 
czas wykorzy-

stać w życiu zawodowym. 
Nadchodzący czas będzie 
obfitował w ciekawe wy-
darzenia. Nie szarżuj za 
kierownicą, zachowaj wię-
cej ostrożności i rozwagi. 

Waga  24.09 -23.10
Dzięki osiągnię-

ciom zawodowym, 
uzyskasz uznanie 
przełożonych, bę-

dzie to premia lub awans. 
Dla samotnych jest szansa, 
że spełnią się ich marzenia 
osobiste. W stałych związ-
kach pojawią się chwile 
romantyczne. Zachowaj 
ostrożność w wydatkach. 

Skorpion  24.10 – 22.11
Pokonasz  prze-

szkody, które 
dotychczas unie-
możliwiały Ci speł-

nienie marzeń. Uwierzysz 
wreszcie w swoje możliwo-
ści. Z powodu niespodzie-
wanego ocieplenia możesz 
odczuwać wiosenne osła-
bienie organizmu, rozdraż-

nienie i niepokój. 

Strzelec  23.11 – 21.12
S k o n c e n -

trujesz się na 
obowiązkach i 
pracy, a to da Ci 

poczucie spełnienia. Kieruj 
się swoją, z reguły trafną 
intuicją. Nie planuj w naj-
bliższym czasie dalszych 
podróży. Jeśli masz kłopoty 
zdrowotne, to niebawem się 
skończą.

Koziorożec  22.12 – 20.01
To w a r z y s z y ć 

ci będzie twórcza 
wena, wykorzystaj 
te możliwości i wciel 

swoje pomysły w życie. 
Wytężony wysiłek przynie-
sie profity. W najbliższym 
okresie dopisywał będzie ci 
dobry humor i świetne sa-
mopoczucie

Wodnik  21.01 – 19.02
Nie podejmuj 

pochopnych de-
cyzji, ostrożności 
nigdy nie za wie-

le. Skoncentruj  się na spra-
wach osobistych i  rodzin-
nych, bo będą wymagały 
Twojej uwagi i zaangażo-
wania. Nastąpi nieznaczna 
poprawa sytuacji material-
nej.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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HOROSKOP

Kumpel do kumpla: 
- Wygrałem milion złotych w totka! 
- Gratulacje! A co na to twoja żona? 

- Odebrało jej mowę! 
- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz... 

  
U psychiatry siedzi trzech wariatów. Psychiatra podchodzi 

do jednego i się pyta: 
- Ile jest 2x2? 

- 1785 
Do drugiego: 
- Ile jest 2x2? 

- środa 
Do trzeciego: 
- Ile jest 2x2? 

- 4 
- Brawo! Jak na to wpadłeś? 

- Podzieliłem 1785 przez środę. 
  

Spotykają się dwaj faceci. 
- Dokąd idziesz? 
- Na próbę chóru. 

- Co wy tam robicie? 
- Gramy w karty, pijemy wódkę i piwo. 

- A kiedy śpiewacie? 
- Jak wracamy do domu! 

  
- Jakie są moje szanse doktorze? 

- Przeprowadzałem tą operację 94 razy… 
- Uff… to dobrze. 

- …i w końcu musi się udać 
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