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Wicepremier Janusz Pie-
chociński podczas spotkania 
mówił m.in. o rozwiąza-
niach problemu hodowców 
trzody chlewnej, propozycji 

Piotrków Trybunalski

Wicepremier Piechociński 
z wizytą w Piotrkowie

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki spotkał się z samo-
rządowcami, rolnikami i przedsiębiorcami ziemi piotrkowskiej.

nowej ordynacji podatkowej, 
działaniach polskiego rządu 
wobec sytuacji na Ukrainie 
i w Rosji, oraz o przyszło-
ści gospodarczej Polski i jej 

ogromnym potencjale na tle 
państw Unii Europejskiej. 

Więcej na str. 2

Bełchatów

O pedagogice 
w służbie profilaktyki
27 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyła się I Konfe-
rencja Naukowa pn. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki za-
grożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Organizatorem konferen-
cji był Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk.

Spotkanie poświęcono 
roli pedagogiki w przeciw-
działaniu i zapobieganiu 
przestępczości oraz demo-
ralizacji, a także inicja-
tywom profilaktycznym 
adresowanym do dzieci i 

młodzieży.
- Konferencja ma na 

celu dwa główne zadania. 
Po pierwsze zainspirować 
elity rządzące do bardziej 
aktywnego działania w 
zakresie wspomagania, 

resocjalizacji, profilakty-
ki i prewencji. Po drugie, 
chcemy stworzyć programy 
przeciwdziałania przemocy 
– powiedział prof. Henryk 
Cudak z SAN.

Więcej na str. 9.

Rawa Mazowiecka

Kreatywni nauczyciele
Więcej na str 3.

Tomaszów Mazowiecki

Do kradzieży doszło 25 
marca 2014 roku w jednym 
ze sklepów przy ulicy Św. 
Antoniego w Tomaszowie 
Mazowieckim. Więcej na 
str. 14.

16-letnia złodziejka
W Tomaszowie Ma-
zowieckim 16-latka 
ukradła kilka rzeczy w 
jednym ze sklepów a 
następnie wyskoczyła z 
łupem przez okno.
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Władze Tomaszowa 
wystąpiły  do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi o po-
zwolenie przeprowadzenia 
ekshumacji. Hipotez doty-
czących szczątków znale-
zionych w schronie jest wie-
le, ale prawdopodobnie są to 
żołnierze radzieccy, którzy 
zginęli podczas działań wo-
jennych w Tomaszowie w 
1945 roku. Oprócz szcząt-
ków znalezione zostały 

Tomaszów Mazowiecki

Ekshumacja 
na Pl. Kościuszki
W Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest ekshumacja szczątków ludz-
kich wydobytych podczas prac rewitalizacyjnych na Placu Kościuszki. 

także: buty, paski, szklany 
flakon, mankiet od mun-
duru, saperka, oraz klamra 
od paska. Wiadomo, że 219 
żołnierzy radzieckich, któ-
rzy walczyli w Tomaszowie 
i okolicach w styczniu 1945 
roku pochowano właśnie 
na Pl. Kościuszki. W 1949 
roku władze miasta doszły 
do wniosku, że centrum 
miasta to nie jest dobre 
miejsce na groby i zmarłych 

przeniesiono na cmentarz 
wojenny przy ul. Smutnej. 
Na placu pozostała tylko 
gwiazda i fontanny. Mimo, 
iż dokument znajdujący się 
w archiwum z grudnia 1949 
roku potwierdza ekshuma-
cje 219 żołnierzy i przenie-
sienie ich na cmentarz przy 
ulicy Smutnej, zagadką po-
zostają obecnie znalezione 
szczątki ludzkie.

Monika Kowalska

Wicepremier Janusz Pie-
chociński podczas spotkania 
mówił m.in. o rozwiąza-
niach problemu hodowców 
trzody chlewnej, propozycji 
nowej ordynacji podatkowej, 
działaniach polskiego rządu 
wobec sytuacji na Ukrainie 
i w Rosji, oraz o przyszło-
ści gospodarczej Polski i jej 
ogromnym potencjale na tle 
państw Unii Europejskiej. 

Ponadto lider PSL oraz 
starosta powiatu piotrkow-
skiego Stanisław Cubała 
wręczyli, z okazji 25.lecia 
transformacji systemowej, 
podziękowania dla przed-

Piotrków Trybunalski

Wicepremier Piechociński 
z wizytą w Piotrkowie

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki spotkał się z samorządow-
cami, rolnikami i przedsiębiorcami ziemi piotrkowskiej.

siębiorców, wyróżniających 
się na tle innych przedsię-
biorstw ziemi piotrkowskiej. 
Gratulacje odebrali Grze-
gorz Krasoń właściciel Go-
spodarstwa Rolno-Ogrod-
niczego Krasoń w Piaskach  
-  największego w kraju 
producenta sadzonek rozsad 
warzyw oraz Stanisław So-
cik lider przetwórstwa rol-
no-spożywczego, właściciel 
Przedsiębiorstwa Rolno - 
Przemysłowo – Handlowego 
„Kandy” z Trzepnicy Kolonii.  
W spotkaniu z wicepremie-
rem uczestniczyli posłowie 
na Sejm Mieczysław Łu-

czak i Krystyna Ozga, wi-
cemarszałek województwa 
łódzkiego Dariusz Klim-
czak, władze powiatu piotr-
kowskiego, burmistrzowie i 
wójtowie gmin ziemi piotr-
kowskiej, przedstawiciele 
instytucji, inspektoratów, 
ARiMR oraz ARR, jedno-
stek organizacyjnych powia-
tu, rolnicy oraz przedsiębior-
cy z terenu powiatu. 

Spotkanie odbyło się 
27 marca br. w Starostwie 
Powiatowym w Piotrkowie 
Tryb. 

GW 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA

PROTETYKI I STOMATOLOGII

500 złdawniej
399 zł*

TERAZ!
PROTEZY I KORONY PORCELANOWE

*cena pojedyńczej korony

Łódź, ul. Wólczańska 29 (przy Willi Kindermanna)

tel. 42 633 56 75, 531 411 900
www.ppsdiamant.pl

CENY PRACOWNI PROTETYCZNEJ 
BEZ POŚREDNICTWA!

• chirurgia stomatologiczna
• ortodoncja - specjalista II stopnia - pełen zakres usług
• wykonujemy naprawy protez, koron, mostów w pra-

cowni na miejscu
• osobom nie poruszającym się samodzielnie oferujemy 

specjalne domowe wizyty protetyczne
• krótkie terminy realizacji, zniżki dla stałych klientów

REKLAMA

REKLAMA
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Z Brukseli
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Tomaszów Mazowiecki

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.plW

Podczas kwietniowej sesji Parlamentu Europej-
skiego, ostatniej w tej kadencji, będziemy głosować 
nad kolejną ważną dla rzeszy Europejczyków spra-
wą – zniesieniem opłat roamingowych w krajach 
Unii Europejskiej. To, co wydało się niemożliwe 
niedługo stanie się faktem. Komisja ds. przemysłu 
przegłosowała podczas ostatniego posiedzenia za-
sady dotyczące wprowadzenia wspólnego rynku 
telekomunikacyjnego, a jedną z nich, kluczową dla 
każdego posiadacza komórki, jest właśnie zniesienie 
opłat roamingowych. Neelie Kroes, unijna komisarz 
ds. agendy cyfrowej, decyzję komisji określiła jako 
ważny krok ku „dynamicznemu i konkurencyjnemu 
sektorowi telekomunikacyjnemu”. 

Europosłowie z komisji ds. przemysłu dysponują 
badaniami, z których wynika, że wielu Europejczy-
ków zmuszonych do częstych podróży służbowych 
czy prywatnych wyłącza telefony po przekroczeniu 
granicy albo korzysta z nich sporadycznie. W oba-
wie przed zbyt wysokimi rachunkami. A ilu z nas 
rachunek telefoniczny otrzymany po wakacjach w 
europejskim kurorcie skutecznie zepsuł nie tylko 
humor, ale i wspomnienia? Po zmianie przepisów 
takie sytuacje już się nie powtórzą, będziemy mo-
gli swobodnie korzystać z telefonów, rozmawiać do 
woli z dowolnego kraju Unii, mając pewność, że fak-
tura za telefon będzie takiej samej wysokości jakby-
śmy nie wyjeżdżali. Oczywiście na wprowadzenie 
tych udogodnień trzeba poczekać, Parlament Euro-
pejski zmianę przegłosuje, bo wszystkim eurodepu-
towanym zależy na obniżeniu opłat, ale konsumen-
ci muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Tańsze 
komórki będą od połowy grudnia przyszłego roku, 
kraje członkowskie i firmy telekomunikacyjne ofe-
rujące takie usługi muszą mieć czas na dostosowanie 
się do nowych regulacji. 

Likwidacja obowiązkowego roamingu czyli 
mówiąc wprost – dodatkowych opłat za luksus ko-
rzystania z telefonu komórkowego za granicą – nie 
jest pierwszą, a ostatnią decyzją Parlamentu Euro-
pejskiego w tej sprawie. Zaczęło się od obniżenia 
stawek roamingowych zarówno za połączenia jak i 
przesył danych. Parlament Europejski zdecydował, 
że od 2007 roku ceny rozmów, sms-ów oraz maili 
sukcesywnie spadały, a obecnie obowiązujące prze-
pisy pozwalają już każdemu posiadaczowi komórki 
na wybór najtańszego roamingu, u dowolnego ope-
ratora bez konieczności zmiany numeru czy przeno-
szenia się do innego dostawcy usługi. 

Często słyszę pytanie: jaka decyzja obecnej ka-
dencji Parlamentu Europejskiego była tą najważniej-
szą? Trudno wskazać tą jedną, ponieważ mijająca 
kadencja obfitowała w wiele istotnych regulacji, 
które ułatwiają nam wszystkim życie. Ale jako użyt-
kownik telefonu komórkowego, który jest dla mnie 
– obok internetu – jednym z ważniejszych narzędzi 
pracy, jako tą najważniejszą wskazuję likwidację ro-
amingu.

„Komórki” 
będą tańsze

W ciągu sezonu Toma-
szowską Okrąglicę odwie-
dza ok. 100 tysięcy osób. 
- Niewykluczone, że tego-
roczny wynik będzie jesz-
cze większy, a to dzięki 
doskonałej opinii jaką ma 
nasz produkt turystyczny 
oraz dzięki rozbudowanej 
infrastrukturze produktu, 
w tym oddanemu niedaw-
no do użytku, nowo zbu-
dowanemu obiektowi usłu-
gowo-administracyjnemu 
służącemu do obsługi ruchu 
turystycznego - informuje 
Jakub Pietkiewicz, pełno-
mocnik prezydenta Toma-
szowa Mazowieckiego ds. 
komunikacji społecznej i 
informacji. 

Przypomnijmy, że nagó-
rzyckie wyrobiska powstały 
w wyniku eksploatacji pia-
sku, niezbędnego do pro-

Groty Nagórzyckie
1 kwietnia rozpoczął się kolejny szczyt sezonu turystycznego w Grotach Nagórzyckich.

dukcji szkła. Zbudowane są 
z piaskowca cenomańskie-
go, pochodzącego z epoki 
kredy, czyli prawie 100 mln 

31.03.2014 r. w siedzi-
bie Biblioteki Pedagogicz-
nej w Rawie Mazowieckiej 
odbyły się kolejne w tym 
roku szkolnym warsztaty 
plastyczne. Tym razem w 
związku ze zbliżajacy-
mi się świętami tematem 
przewodnim były ozdoby 
wielkanocne. Warsztaty 
pt:„Uczeń 6 plus: Papier 
i papieroplastyka wio-
senna. Cz. 1: Wielkanoc” 
poprowadziła dr Beata 
Krokocka – konsultant ds. 
animacji pracy twórczej 
oraz zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych WODN w 
Skierniewicach.

Podczas warsztatów 
panie wykonały ozdoby 
wielkanocne, np. koszy-
czek, pisankę techniką 
wątek osnowy czy kur-

Rawa Mazowiecka

Kreatywni nauczyciele
Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej podjęła wiosenne wyzwanie i podczas warsztatów obu-
dziła uśpione pod warstwą zimowego lenistwa pokłady kreatywności u nauczycieli.

czaczka techniką irish 
fording. Powstały proste 
i mało czasochłonne, ale 

zarazem bardzo efektowne 
prace, które przy odrobi-
nie wyobraźni można wy-

konać z uczniami w szko-
le. 

MP 

lat temu. Jaskinie te kryją w 
sobie wiele tajemniczych hi-
storii. Dzięki środkom Unii 
Europejskiej zaadaptowano 

dawne groty na podziemną 
trasę turystyczną. 

MK
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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

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.

Janusz Wojciechowski: 
Sytuacja na Ukrainie jest 
dramatyczna. Ukraina jest 
ofiarą agresji. Mówi się o 
aneksji Krymu, ale jest to 
przecież atak na całą Ukra-
inę i obawiam się, że na sa-
mym Krymie może się nie 
skończyć. Reakcja świata 
jest bardzo umiarkowana. 
Może to rozzuchwalać Ro-
sję. Myślę, że Polska powin-
na bić na alarm bardziej niż 
do tej pory. Premier Donald 
Tusk nie powinien straszyć 
Polaków, ale wywołać wła-
ściwą reakcję świata. Rosja 
powinna być za tę agresję 
izolowana, poddana sank-

Sytuacja na Ukrainie coraz 
bardziej napięta
Od dłuższego czasu świat żyje Ukrainą. Jakie mogą być dalsze kroki ze strony Rosji? A jakie powinny 
być dalsze relacje Polski i Ukrainy? O komentarz dotyczący sytuacji na Ukrainie poprosiliśmy Janusza 
Wojciechowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego. 

cjom ekonomicznym. Nie 
można się godzić na to, by 
przemocą zmieniać grani-
ce w Europie. Krym jest 
pozornie daleko od Polski, 
a tak naprawdę bardzo bli-
sko. Przypominają się sło-
wa śp. Lecha Kaczyńskie-
go: „Dzisiaj Gruzja, jutro 
Ukraina, pojutrze Państwa 
Bałtyckie, a potem może i 
Polska”. Dziś jesteśmy już 
o jeden etap bliżej – wczo-
raj Gruzja, dziś Ukraina. 
W polityce zagranicznej 
Polska powinna bardzo sta-
nowczo żądać i domagać się 
mocniejszej reakcji wobec 
Rosji. Polityka imperialna 

Rosji się bardzo nasiliła. 
Rosja odbudowuje swoje 
imperium, co jest dla Pol-
ski bardzo niebezpieczne. 
Nie chodzi o to, by ulegać 
rusofobii, ale  imperium ro-
syjskiego powinniśmy się 
obawiać.

Czy ruchy nacjonali-
styczne na Ukrainie sta-
nowią dla nas zagrożenie?

Janusz Wojciechow-
ski: Nie powinniśmy ich 
oczywiście bagatelizować. 
Pamiętamy co robili ukra-
ińscy nacjonaliści, którzy 
dopuszczali się ludobójstwa 
na Polakach. Ale trzeba pa-

miętać o tym, że działo się 
to dopiero po tym jak, Ro-
sja wspólnie z Niemcami 
zniszczyła państwo polskie. 
Ukraina nie stanowi dla nas 
zagrożenia. To zagrożenie 
może się pojawić dopiero 
wtedy, kiedy poprzez rosyj-
skie tendencje imperialne 
zniszczone lub osłabione 
zostanie państwo polskie. 
Zagrożenie ukraińskie jest 
wtórne do zagrożenia, ja-
kim jest zagrożenie impe-
rializmem rosyjskim.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Justyna Pająk

Koncert będzie miał 
miejsce w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Tomaszowie Maz. 

Wojtuś Zarzycki ma 
3 i pół roku i pochodzi z 
Niewiadowa. We wrześniu 
2013 roku na brzuchu  pod 
lewym żebrem pojawił się 

Tomaszów Mazowiecki

Koncert 
charytatywny
5 kwietnia w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie 
się koncert charytatywny dla Wojtusia Zarzyckie-
go, chorego na nowotwór.

twardy guzek. Diagnoza 
była jak wyrok: nerwiak 
zarodkowy – neuroblasto-
ma IV stopnia z przerzuta-
mi do szpiku kostnego. Od 
tamtego momentu zaczęła 
się intensywna walka o jego 
zdrowie i życie.  

MK
REKLAMA

PROMOCJA
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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.
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W przypadku choroby alkoholowej, ciąży, karmienia piersią oraz nadwrażliwości 
na którykolwiek ze składników należy skontaktować się z lekarzem.
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Rwa kulszowa to zespół 
objawów wywołanych uci-
skiem na nerwy rdzeniowe 
wchodzące w skład nerwu 
kulszowego. Atak rwy kul-
szowej objawia się ostrym 
bólem promieniującym z 
okolicy lędźwiowo-krzyżo-
wej do pośladka, a nawet aż 
do stopy. Co ciekawe, nerw 
kulszowy jest największym 
i najdłuższym nerwem w 
ludzkim ciele. Swój począ-
tek ma w dolnej części krę-
gosłupa po wyjściu korzeni 
nerwowych z rdzenia krę-
gowego i biegnie przez całą 
długość nogi aż do palców 
stopy. Unerwia on nogę a 
jego uszkodzenie prowadzi 
do drętwienia, mrowienia 
a nawet niedowładu koń-
czyny dolnej. Ataki rwy 
kulszowej następują nagle 
i w najmniej oczekiwanych 
momentach. Często wy-
stępują przy gwałtownym 
ruchu, potknięciu, szybkim 
podniesieniu się z łóżka czy 
dźwignięciu ciężaru. Ból 

Rwa kulszowa
„Atakuje” nagle, często po dźwignięciu ciężaru czy wykonaniu gwałtownego 
ruchu. Charakteryzuje się ostrym bólem,  który może sparaliżować nawet naj-
drobniejszy ruch. Mowa o rwie kulszowej - chorobie, która staje się niestety 
coraz bardziej powszechna.

jest tak silny i przeszywa-
jący, że trudno wykonać 
nawet najdrobniejszy ruch. 
Wówczas bowiem w ob-
szarze uciśniętych korzeni 
nerwu dochodzi do silnego, 
odruchowego przykurczu 
mięśni. W związku z tym 
następuje coraz większe 
niedokrwienie i zakwa-
szenie tkanek, co z kolei 
zwiększa ból. Dolegliwości 
te nasilają się najbardziej w 
nocy. 

Co wywołuje atak rwy 
kulszowej?

Przyczyny występowa-
nia rwy kulszowej są zło-
żone. Potwierdzą ją badania 
neurologiczne i radiolo-
giczne kręgosłupa. Jednak 
z pewnością dużą rolę od-
grywa postępujące wraz z 
wiekiem zużycie materia-
łu, z którego zbudowane 
są kości, stawy i więzadła 
kręgosłupa. Również na 
występowanie tej choroby 
mają wpływ wady postawy. 

Najczęstszą przyczyną rwy 
kulszowej jest dyskopatia 
odcinka lędźwiowo-krzy-
żowego kręgosłupa. Ogól-
nie atak choroby może być 
spowodowany każdą inną 
przyczyną drażniącą nerwy 
lędźwiowe i krzyżowe lub 
cały nerw kulszowy. Mogą 
ją wywoływać m.in. lokal-
ne stany zapalne, a czasem 
nawet choroby zakaźne. 
Również schorzenia reu-
matyczne czy osteoporoza 
mogą bezpośrednio powo-
dować bóle korzeniowe. 
Ponadto nadmierne obcią-
żanie kręgosłupa zwiększa 
ryzyko pojawienia się rwy 
kulszowej. W związku z 
tym w czasie pracy, która 
absorbuje większą część 
naszego dnia, bardzo waż-
ne jest przestrzeganie za-
sad BHP, szczególnie jeśli 
pracujemy fizycznie. Ale 
choroba ta dotyka również 
osoby wykonujące pracę 
biurową. Na rwę kulszową 
cierpią najczęściej osoby po 

35. roku życia. Dotyka ona 
zarówno mężczyzn jak i ko-
biety.

Leczenie
Leczenie rwy kulszo-

wej uzależnione jest jest od 
przyczyny jej wystąpienia. 
Podstawowe leczenie pole-
ga głównie na stosowaniu 
wszelkiego rodzaju masa-
żach i zabiegach fizjotera-
peutycznych oraz podawa-
niu leków przeciwbólowych. 
Jeśli przyczyną ucisku jest 
stan zapalny lub ucisk dys-

ku międzykręgowego na 
nerw, wówczas stosuje się 
zastrzyki glikokortykoste-
roidowe lub nawet leczenie 
operacyjne. Glikokortyko-
steroidy hamują stan zapal-
ny wokół zadrażnionego 
nerwu, niestety zastrzyki 
te dają tylko czasową ulgę. 
Ogólnie rzecz ujmując, le-
czenie zachowawcze rwy 
kulszowej opiera się przede 
wszystkim na leczeniu far-
makologicznym oraz wspo-
magane jest odpowiednią 
rehabilitacją. Niezależnie 

od stosowanych metod le-
czenia, ból spowodowany 
uciskiem na nerw, może za 
jakiś czas powrócić. Lecze-
nie w zasadzie sprowadza 
się do wydłużania okresów, 
w których te uciążliwe dole-
gliwości nie występują.

Pamiętajmy, że nie po-
winniśmy bagatelizować 
tego problemu. Jeśli dopad-
nie już nas ta bolesna dole-
gliwość, powinniśmy udać 
się do lekarza.

GW
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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

REKLAMA

REKLAMA

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

Forum Młodych Lewia-
tan przedstawiło te pro-
pozycje minister nauki i 
szkolnictwa wyższego prof. 
Lenie Kolarskiej-Bobiń-
skiej.

- Zmiana struktury 
wiekowej społeczeństwa, 
jaka dokona się w najbliż-
szej dekadzie, to doskonała 
okazja do jakościowej re-
formy systemu szkolnictwa 
wyższego. Liczba studen-
tów zmniejsza się od 2005 
i trend ten się utrzyma z 
uwagi na prognozowane 
zmniejszenie liczby ludzi 
młodych (19-24 lata) w nad-
chodzącej dekadzie o ponad 

Studenci proponują reformę praktyk
Przeprowadzenie programu pilotażowego opartego na częściowym refundowaniu kosztu przyjęcia prak-
tykanta, zwiększenie zaangażowania organizacji wspierających rozwój kompetencji miękkich w program 
nauczania i uzależnienie liczby zdobywanych punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów 
ang. European Credit Transfer System – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Eu-
ropejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego 
przez studenta w macierzystej uczelni) od jakości staży – to najważniejsze zmiany, które proponuje 
Forum Młodych Lewiatan w stażach i praktykach studenckich. 

jedną trzecią. Sposobem na 
zachęcenie większej liczby 
młodych osób do studiowa-
nia jest stworzenie mecha-
nizmów gwarantujących im 
powodzenie na rynku pra-
cy. Takim mechanizmem 
powinno być zapewnienie 
wysokiej jakości staży i 
praktyk. To perspektywa 
znalezienia dobrze płatnej 
pracy zachęca do rozpoczę-
cia studiów - mówi Jakub 
Gontarek z Forum Młodych 
Lewiatan.

Bazując na doświad-
czeniach krajów rozwinię-
tych w ramach włączenia 
środowiska pracodawców 

w proces formu-
łowania programu 
nauczania Forum 
Młodych Lewiatan 
proponuje przepro-
wadzenie progra-
mu pilotażowego 
opartego na czę-
ściowym refundo-
waniu kosztu przy-
jęcia praktykanta. 
Głównym jego ce-
lem byłoby wypra-
cowanie mechani-
zmu zachęcającego 
do organizowania 
praktyk przez fir-
my poprzez refun-
dację części pono-
szonych przez nie 
kosztów. 

Problem prak-
tyk uzależniony 
jest przede wszyst-

kim od zaangażowania lu-
dzi młodych. W Polsce stu-
denci zdobywają zaliczenia 
w ramach punktów ECTS. 
W czasie roku akademickie-
go na 60 pkt za średnio 800 
godzin spędzonych na zaję-
ciach, jedynie 3 pkt ECTS 
uzyskuje się za 120 godzin 
praktyki zawodowej. 

- Tę dysproporcję stu-
dent widzi. I jeśli ma wy-
brać nieciekawy wykład za 
3 pkt w wymiarze 30 go-
dzin lub praktykę trwającą 
120 godzin, którą musi po 
pierwsze sam znaleźć, to 
większość decyduje się na 

zajęcia teoretyczne. Dla-
tego jesteśmy zdania, że 
należałoby zwiększyć licz-
bę punktów ECTS, które 
można zdobyć w ramach 
praktyk i uzależnić ich uzy-
skiwanie od jakości staży – 
dodaje Jakub Gontarek.

Chodzi również o 
zwiększenie zaangażowa-
nia organizacji wspiera-
jących rozwój kompeten-
cji miękkich i doradztwa 
zawodowego w program 
nauczania. Cennym wspar-
ciem dla studenta byłyby 
warsztaty prowadzone na 
uczelniach przez osoby, 
specjalnie przygotowane do 
kształtowania kompetencji 
„miękkich” dopasowanych 
do oczekiwań pracodaw-
ców w ramach określonego 
kierunku studiów. Jest to 
najważniejszy wymóg przy 
przyjmowaniu praktykanta 
jaki zgłaszają pracodaw-
cy. Organizatorzy praktyk 
oczekują przede wszystkim 
zaangażowania, odpowie-
dzialności, samodzielno-
ści oraz umiejętności bu-
dowania relacji z ludźmi. 
Szkoleniom i warsztatom 
powinien towarzyszyć mo-
nitoring losów absolwentów 
szkół wyższych oraz system 
oceny ośrodków akademic-
kich na podstawie sytuacji 
na rynku pracy ich absol-
wentów.

ZBW

Uchwała, nad którą 
radni pochylili się pod-
czas sesji 27 marca, za-
wiera dwie propozycje 
zwolnień.

Pierwsza skierowana 
jest dla przedsiębiorców 
inwestujących w budowę 
lub przebudowę budyn-
ków i budowli oraz two-
rzących nowe miejsca 
pracy. Warunkiem skorzy-
stania ze zwolnienia bę-
dzie utrzymanie nowych 
miejsc pracy przez okres 
3 lat od dnia uzyskania 
zwolnienia oraz poniesie-
nie odpowiednich nakła-
dów. Druga skierowana 
jest do przedsiębiorców, 
którzy zwiększą zatrud-
nienie o co najmniej 15%. 
Zwolnienie w tym przy-
padku przysługiwać bę-
dzie jeśli dwuletnie kosz-
ty zatrudnienia nowych 

Bełchatów

Ulgi 
dla przedsiębiorców
Miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości dla przedsiębior-
ców zwiększających zatrudnienie na terenie mia-
sta Bełchatowa. 

pracowników będą dwu-
krotnie wyższe od kwoty 
zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. Nowe 
miejsca pracy muszą być 
również utrzymane przez 
okres 3 lat od dnia uzy-
skania zwolnienia.

- Wprowadziliśmy 
kolejne ulgi dla przed-
siębiorców i inwesto-
rów. Wszystko po to, aby 
stworzyć jeszcze lepsze 
warunki do tego, by po-
tencjalny przedsiębiorca 
chciał inwestować w na-
szym mieście, rozwijał 
swoje gospodarcze moż-
liwości i tworzył nowe 
miejsca pracy - podsumo-
wuje Marek Chrzanowski, 
Prezydent Miasta Bełcha-
towa.

GW

IRYDOLOG
WALENTYN ZUBAR

Diagnoza z tęczówki oka oraz 
indywidualnie dobrane 

mieszanki ziołowe

tel. 54 2871563; 506 694 689

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

REKLAMA

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.

Infolinia ma na celu 
upowszechnienie wiedzy o 
możliwości zamiany leków 
oraz poszerzenie i ułatwienie 
pacjentom dostępu do facho-
wej informacji na ten temat. 
Z infolinii można skorzystać 
codziennie w godz. od 8.00 
do 20.00 dzwoniąc pod nu-
mer tel. 22 123 98 00.  Pod 
tym numerem tel. farma-
ceuci udzielają informacji o 
możliwości zamiany leków 
refundowanych przepisanych 

Infolinia 
o tańszych odpowiednikach leków
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów 
infolinię o tańszych odpowiednikach leków refun-
dowanych.

przez lekarzy na ich tańsze, 
bezpieczne i skuteczne od-
powiedniki. Jak podaje resort 
zdrowia, każdy pacjent ma 
prawo nabyć tańszy odpo-
wiednik leku refundowane-
go - o ile lekarz nie umieścił 
na recepcie adnotacji o braku 
takiej możliwości. Każdy ap-
tekarz ma obowiązek wydać 
na żądanie pacjenta tańszy 
odpowiednik leku refundo-
wanego. 

MAT na podst. info z MZ
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Celem wydarzenia jest 
przede wszystkim podkre-
ślenie możliwości współ-
pracy kulturalnej, społecz-
nej i biznesowej w ramach 
założeń Unii Europejskiej 
na szczeblu międzynarodo-
wym i regionalnym między 
krajami UE, a w szczegól-
ności między Grecją a Pol-
ską. W uroczystości wezmą 
udział również przedsta-
wiciele Grecji, m.in. Tasia 
Athanasiou - Ambasador 
Republiki Greckiej w RP.  W 
programie przewidziany jest 
wykład profesora Grzegorza 
Kołodko „Problemy Europy, 
Nasza Przyszłość”. Uroczy-
stości towarzyszyć będzie 
prezentacja obrazu „Ateny” 
wybitnego malarza Edwar-
da Dwurnika. Po części ofi-
cjalnej nastąpi: Rendez-vous 

Biała Rawska

Celebracja prezydencji 
Republiki Greckiej w Radzie UE
12 kwietnia br. w Pałacu Chojnata w Woli Chojnata (gm. Biała Rawska) odbędzie się uroczystość cele-
bracji prezydencji Republiki Greckiej w Radzie Unii Europejskiej. Stało się już tradycją, że Pałac Chojna-
ta jest gospodarzem tego typu uroczystości, bowiem będzie to już dwunasta celebracja w tym niezwy-
kłym miejscu.

grecko-polskie, czyli spo-
tkanie zaproszonych gości 
stanowiące okazję do nawią-
zania kontaktów i wymiany 

doświadczeń kulturalnych 
i biznesowych; pokaz tra-
dycyjnych tańców greckich 
oraz bankiet grecko-polski. 

Nasza gazeta obejmie tę uro-
czystość patronatem medial-
nym.

PJ

Projekt pn. „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej na tere-
nie aglomeracji Radomsko” 
obejmuje budowę kanaliza-
cji sanitarnej na terenie os. 
Bogwidzowy i Sucha Wieś 
w latach 2012, 2014/2015, o 
łącznej długości 11,72 km, w 
wyniku czego do wybudowa-
nej sieci zostanie przyłączo-
nych 1231 osób.

Głównymi celami pro-
jektu jest:

- polepszenie standar-
dów ochrony środowiska 
zgodnie z obowiązujący-
mi normami unijnymi,  
- uporządkowanie odpro-
wadzania ścieków z go-
spodarstw domowych,  
- racjonalna gospodar-
ka wodno – ściekowa,  
- zmniejszenie ilości ście-
ków przedostających się do 

Radomsko

5 mln 
na kanalizację
Ponad 5 mln złotych na rozbudowę kanalizacji sa-
nitarnej Radomsko otrzyma z Unii Europejskiej. 25 
marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi podpisano umowę w sprawie dofinansowania 
inwestycji. 

wód i gleby, które dopro-
wadzą do spełnienia wy-
mogów Dyrektywy Rady 
91/271/EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków ko-
munalnych poprzez pod-
niesienie wyposażenia 
Aglomeracji Radomsko w 
systemy zbiorczej kanaliza-
cji sanitarnej. 

Całkowity koszt projektu 
wynosi 9 901 324,97 PLN, 
w tym kwota dofinansowa-
nia 5 092 056,08 PLN. Pro-
jekt jest współfinansowany 
przez UE ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-
sko, priorytet I Gospodarka 
Wodno-Ściekowa, działanie 
1.1. gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach po-
wyżej 15 tys. RLM.

Szerzej o samej  konfe-
rencji pisaliśmy na łamach 
poprzedniego wydania 
naszej Gazety  oraz na na-
szym portalu internetowym 
(www.gazeta-wiesci.pl). 
Skorzystaliśmy z okazji do 
zadania pytań uczestnikom 
jednej z takich rozmów. 
Sądzimy, że jej uczestnicy, 
Sławomir Chojnowski Wójt 
Gminy Kleszczów i  prof. 
dr hab. Tadeusz Markowski 
z UŁ, w sposób reprezenta-
tywny oddają nastroje lokal-
nych środowisk związane z 
nurtującymi je problemami 
oraz propozycje ich roz-
wiązań płynące ze świata 
nauki. Wójt Chojnowski 
nie ukrywał swojego zain-
teresowania współpracą z 
profesorem Markowskim 
szczególnie podkreślając 
fakt, że szczegółowe opra-
cowanie strategii dla Klesz-
czowa winno wpisywać się 

Nowa strategia dla Kleszczowa
Ostatnio odbyta w Bełchatowie konferencja o przyszłości przemysłowej regionu, była okazją do kuluarowych rozmów jej uczestników, na tematy nurtujące 
lokalne społeczności. 

w szerszy kontekst planów 
rozwoju regionu, kraju a na-
wet Europy. 

- Tak się składa, - po-
wiedział Sławomir Choj-
nowski - że okres, na któ-
ry był opracowany obecny 
plan strategiczny rozwoju 
Kleszczowa dobiega koń-
ca. W sposób naturalny 
powstaje więc pytanie co 
dalej? Profesor Markowski 
przygotowuje na zlecenie 
władz Strategię Rozwoju 
Makroregionu Centralnego. 
Stąd moja chęć współpra-
cy z profesorem, chcemy 
żeby Strategia Rozwoju 
Kleszczowa była spójna z 
szerszymi planami. Chce-
my także, nasze zamiary 
w sposób profesjonalny 
skonsultować z mieszkań-
cami Gminy. Zgadzamy się 
z profesorem na temat ko-
nieczności zrównoważone-
go rozwoju Gminy. Ja oso-

biście dostrzegam ogromną 
rolę świata nauki i dlatego 
chcemy w sposób odpowie-
dzialny i rozważny korzy-
stać z opracowań, analiz i 
prognoz.

Mam świadomość, że 
dla naszej społeczności, 
najbliższe lata będą klu-
czowymi. Bowiem od dzi-

siejszych wyborów będzie 
zależała przyszła jakość ży-
cia. Czeka nas na tej drodze, 
wiele wyzwań jestem jed-
nak przekonany, że im spro-
stamy. Gmina Kleszczów 
ma światłych mieszkańców, 
wspaniałą młodzież. Mój 
rozmówca chwalił nasze 
osiągnięcia w dziedzinie 

rozwoju oświaty. Cieszę 
się z takich ocen. Chcemy 
takiej Gminy, z której nie-
chętnie będzie się wyjeż-
dżać, a na pewno chętnie 
się do niej będzie wracać po 
skończeniu nawet najbar-
dziej prestiżowych studiów 
na największych uczelniach 
– mówił wójt.

Oczekiwania Wójta 
Chojnowskiego spotkały się 
z przychylnością profesora 
Markowskiego, który zade-
klarował pełne wsparcie w 
procesie wypracowywania 
Strategii Rozwoju Gminy 
Kleszczów.

- Bardzo się cieszę, że 
nawet w małych gminach 
pojawia się zrozumienie 
konieczności sensownego 
planowania rozwoju. My ze 
swej strony możemy w tym 
pomóc. Obecnie inwesto-
rzy planują  z wieloletnim 
wyprzedzeniem i dlatego 
nie bez znaczenia jest do-
brze opracowana Strategia 
Rozwoju Gminy. Taka gmi-
na jest po prostu bardziej 
atrakcyjna dla przyszłych 
inwestorów – powiedział 
profesor. 

Agnieszka Wilczyńska
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Spotkanie poświęcono 
roli pedagogiki w przeciw-
działaniu i zapobieganiu 
przestępczości oraz demo-
ralizacji, a także inicja-
tywom profilaktycznym 
adresowanym do dzieci i 
młodzieży.

- Konferencja ma na 
celu dwa główne zadania. 
Po pierwsze zainspirować 
elity rządzące do bardziej 
aktywnego działania w 
zakresie wspomagania, 
resocjalizacji, profilakty-
ki i prewencji. Po drugie, 
chcemy stworzyć programy 
przeciwdziałania przemocy 
– powiedział prof. Henryk 
Cudak z SAN.

Konferencja była oka-
zją do wymiany poglądów 
i wiedzy między światem 
nauki a pracownikami  in-
stytucji  i organizacji zaj-
mujących się profilaktyką 
społeczną i resocjalizacją.

- Patologia nie tylko 
wśród młodzieży, ale gene-
ralnie w społeczeństwie, ist-
nieje na każdym terenie. To 
olbrzymi problem, z którym 
przyszło nam się zmierzyć. 
Nasza współpraca zarów-
no ze Społeczną Akade-
mią Nauk jak i z władzami 
miejskimi, ma temu nara-
stającemu procesowi prze-
ciwdziałać. Mam nadzieję, 
że wnioski wypracowane z 
tej konferencji zostaną póź-
niej wdrożone w życie. Nie 
tylko policja, kościół, szko-
ła, a przede wszystkim my 
jako rodzice powinniśmy 
się zastanowić czy robimy 
wszystko dla dobra rodziny, 

Bełchatów

O pedagogice w służbie profilaktyki
27 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyła się I Konferencja Naukowa pn. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń 
i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk.

a szczególnie dla dobra  na-
szych dzieci. Powinniśmy 
jak najwięcej rozmawiać z 
naszymi dziećmi. Bo cza-
sami słowo jest ważniejsze 
od dóbr materialnych – za-
znaczył Szczepan Chrzęst, 
bełchatowski starosta.

Istotę tego problemu, ja-
kim jest patologia społecz-
na, podkreślił również pre-
zydent Bełchatowa Marek 
Chrzanowski. - Dziś te za-
grożenia wyglądają zupeł-
nie inaczej, niż chociażby 
20 lat temu. Dzisiejsza kon-
ferencja daje nam możli-
wość zetknięcia się prakty-
ków z teoretykami. My jako 
samorządowcy realizując 
różnego rodzaju programy 
profilaktyczne zarówno w 
zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, alkoholizmowi 
i zjawiskom patologicznym, 
możemy z tego doświadcze-
nia korzystać. Wiedzę na-
ukowców można wdrożyć 
w codzienną pracę z mło-
dzieżą, w poradniach, w 
miejscach gdzie próbujemy 
zmierzyć się z problemem 
– powiedział prezydent Beł-
chatowa.

Konferencja podejmo-
wała tematykę zaburzeń 
zachowania, uzależnień, 
przemocy w rodzinie i re-
socjalizacji. Wzięli w niej 
udział naukowcy z całego 
kraju jak i pracownicy zaj-
mujący się profilaktyką i 
resocjalizacją w codziennej 
pracy, łącznie ze służbami 
mundurowymi, które mają 
najczęściej do czynienia z 
sytuacjami, w których sys-

tem wychowawczy poniósł 
porażkę.

- Za coraz bardziej de-
wiacyjne zachowania dzieci 
i młodzieży odpowiadają: 
celebryci, którzy dają takie 
a nie inne wzory; rodzice  
oraz niestety część mediów, 
która kreuje negatywny ob-
raz współczesnego świata. 
Za wszystkie przyczyny 
zaburzeń we współczesnym 
świecie odpowiedzialni 
są dorośli, a dzieci są ich 
ofiarami. Rodzice pogubili 
kompetencje wychowaw-
cze – podkreślił prof. Ma-
riusz Jędrzejko, dyrektor 
Mazowieckiego Centrum 
Uzależnień.  Do kwestii 
wychowania w swoim wy-
stąpieniu odniosła się rów-
nież dr Eulalia Adasiewicz 
z SAN. - We współczesnym 
wychowaniu niepokoi mnie 
to, że wychowuje się młode 
pokolenie w takim podej-
ściu do życia, które można 
by nazwać nie wolnością, a 
swawolą. Wg mnie wolność 
jest prawem do wyboru, a 
za każdym wyborem stoi 
odpowiedzialność za swoje 
czyny. Jeśli młody człowiek 
nie zrozumie tego właści-
wie, to tak naprawdę nie jest 
w stanie realizować swo-
jego prawa do wolności w 
życiu – mówiła prelegentka.

Na konferencji została 
także poruszona kwestia 
środków prawnych, jakie 
mogą być inicjowane w 
celu zwalczania różnych 
form patologii, nie tylko w 
prawie krajowym ale także 
unijnym. Na spotkaniu tym 

gościł m.in. Janusz Wojcie-
chowski, poseł do Parla-
mentu Europejskiego.

Poseł podkreślił, że pro-
blematyką rodziny Unia 
Europejska zajmuje się 
tylko w pewnym zakresie.  
Większość uregulowań 
prawnych jest wewnętrzną 
sprawą każdego państwa 
członkowskiego.

- Uważam, że ważnym 
problemem jest również 
przemoc państwowa wobec 
rodzin. Jest to szczególnie 
widoczne np. w Holandii 
czy w Wielkiej Brytanii. 
Trzeba bardzo wyważyć 
proporcje, żeby pod po-
zorem troski o rodzinę i 
dzieci, nie wyrządzić nie-
kiedy strasznej krzywdy, 
zabierając dzieci danej ro-
dzinie. Prawo nie zna sło-
wa miłość a w postępowa-
niu wobec rodzin, wobec 
dzieci, pierwszym dobrem 
chronionym powinna być 
właśnie miłość – podniósł 
europoseł.

Na potrzebę współpracy 
świata nauki z instytucjami, 
które zajmują się zwalcza-
niem wszelkich patologii 
społecznych, zwrócił uwa-
gę m.in. prof. H. Cudak. - 
Brak jest obecnie korelacji 
między nauką a praktyką. 
Nasza uczelnia chce wyjść 
temu problemowi naprze-
ciw. Otwieramy specjalność 
na Pedagogice - Resocja-
lizację z profilaktyką spo-
łeczną i prewencją krymi-
nalną,  do której tworzenia 
zaprosiliśmy również prak-
tyków m.in. pracowników 
służb mundurowych – po-

wiedział profesor.
- Chcemy przygotować 

studentów nowej specjalno-
ści merytorycznie do zmie-
rzenia się we wszystkich 
trzech obszarach egzaminu 
do służb mundurowych. 
W moim przekonaniu uda-
ło nam się wykreować w 
oparciu o bazę dydaktyczną 
Społecznej Akademii Nauk 
absolutnie ciekawy, nowa-
torski projekt, który ma 
szansę zaistnieć na rynku 
edukacyjnym – dodał kom. 
Sławomir Szymański, ofi-
cer prasowy bełchatowskiej 
komendy.

Była to z kolei  już druga 
konferencja naukowa zor-
ganizowana przez SAN w 
Bełchatowie. Przypomnij-
my, że we wrześniu 2013 
r. odbyła się konferencja 
dot. problemów współcze-
snej rodziny w Polsce i na 
świecie. Organizatorzy już 
zapraszają na kolejną kon-
ferencję, która odbędzie się 
we wrześniu br.

- Bełchatów staje się 
miastem konferencji waż-
nych z punktu widzenia 
społeczeństwa, odnoszą-
cych się do profilaktyki za-
grożeń społecznych, bezpie-
czeństwa naszego miasta i 
regionu. Pierwszą konferen-
cję zorganizowaliśmy rok 
temu. Przypuszczaliśmy, że 
dzisiejsza konferencja spo-
tka się z ogromnym zain-
teresowaniem, ale to co zo-
baczyliśmy przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. 
W tej konferencji uczestni-
czyło ponad 300 osób, byli 
to studenci SAN, uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych, 
jak również dyrektorzy 
placówek oświatowych, na-
uczyciele, pedagodzy, ko-
mendanci policji. Prelegen-
tami byli naukowcy z całej 
Polski. Kolejna konferencja 
już we wrześniu. Będzie to 
dwudniowa konferencja pn. 
„Współczesna rodzina w 
Polsce i na świecie”, w któ-
rej będą uczestniczyć także 
goście zagraniczni. Chciał-
bym zaznaczyć, że pierwsza 
konferencja doczekała się 
wydania książki. Wszystkie 
nasze konferencje są konfe-
rencjami punktowanymi i 
mają swoją wagę w świecie 
nauki. Również po tej kon-
ferencji zostanie wydana 
książka lub publikacja po-
konferencyjna – podsumo-
wał Mirosław Olszewski, 
Dyrektor Wydziału SAN w 
Bełchatowie.

Uczestnicy konferencji 
obejrzeli także spektakl pro-
filaktyczny „Na peronie”, 
wystawiony przez bełcha-
towską grupę PaT z III LO 
w Bełchatowie. Współorga-
nizatorami konferencji byli: 
Miejskie Centrum Kultury 
w Bełchatowie, Komenda 
Powiatowa Policji w Beł-
chatowie oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Patronat honorowy objęli 
Szczepan Chrzęst Starosta 
Powiatu Bełchatowskiego 
oraz  Marek Chrzanowski, 
Prezydent Miasta Bełchato-
wa, zaś nasza Gazeta objęła 
to wydarzenie patronatem 
medialnym.

Justyna Pająk
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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

Grand Budapest Hotel

Fenomenalna obsada 
aktorska: nominowanydo 
Oscara Ralph Fiennes (”Li-
sta Schindlera”), nagro-
dzony Oscarem F. Murray 
Abraham (”Amadeusz”), 
Mathieu Amalric (”We-
nus w futrze”), nagrodzo-
ny Oscarem Adrien Brody 
(”Pianista”), nominowany 
do Oscara Willem Dafoe 
(”Pianista”), Jeff Goldblum 
(”Jurassic Park”), nomi-
nowany do Oscara Jude 
Law (”Sherlock Holmes”), 
nominowany do Osca-
ra Bill Murray (”Między 
słowami”), nominowany 
do Oscara Edward Norton 
(”Podziemny krąg”), nomi-
nowana do Oscara Saoirse 
Ronan (”Pokuta”), Jason 
Schwartzman (”Maria An-
tonina”), nagrodzona Osca-
rem Tilda Swinton (”Cieka-
wy przypadek Benjamina 

Najnowszy film Wesa Andersona, jednego z najoryginalniejszych twórców 
współczesnego kina, łączącego magię z realizmem reżysera: ”Genialnego 
klanu”, ”Fantastycznego pana lisa” i”Moonrise Kingdom. Kochanków z księ-
życa”.  Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europej-
skiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje 
w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przeję-
cie ogromnej fortuny rodzinnej.

Buttona”), nominowany 
do Oscara Tom Wilkinson 
(”Goło i wesoło”) i Owen 

Monte Cassino, 
Dziesięć armii, jedno zwycięstwo
 Jedna z najważniejszych i najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. 
Starcie, które przesądziło o losie Włoch i przypieczętowało upadek Trzeciej 
Rzeszy. Mordercza walka pośród postrzępionego łańcucha gór, która urosła 
do rangi jednej z największych legend XX wieku.

  Olbrzymie poświę-
cenie żołnierzy dziesięciu 
armii. Tygodnie nieroz-
strzygniętego boju. Final-
ny szturm Polaków, którzy 
mimo olbrzymiej przewagi 
wroga zdołali odbić Monte 
Cassino z rąk hitlerowców. 
Czy ktokolwiek wierzył, że 
odniosą sukces? Czy alian-
ci posłali ich do boju tylko 
dlatego, że życie polskich 
żołnierzy obchodziło ich 
mniej niż brytyjskich? I czy 
ofiara krwi musiała być aż 
tak wielka?

  Porywająca lektura, 
nowoczesna perspektywa 
wybitnego brytyjskiego 
historyka i nieznane fakty 
rzucające zupełnie nowe 

światło na słynną batalię.
  Na taką historię bitwy 

o Monte Cassino świat cze-
kał siedemdziesiąt lat.

Wilson (”O północy w Pa-
ryżu”).

Laundry Service
Shakira - pół Kolumbij-

ka, pół Libanka - wycho-
wała się na rocku (wśród 
ulubionych zespołów wy-
mienia The Cure, The Po-
lice, The Beatles, Led Zep-
pelin i Nirvanę), muzyce 
arabskiej i latynoskiej. Nic 
więc dziwnego, że grany 
przez nią pop jest bardzo 
synkretyczny - przyprawio-
ny szczyptą folku - rodem z 
Ameryki Południowej (Ob-
jection, Whenever, Where-
ver) i Bliskiego Wschodu 
(Eyes Like Yours) oraz ra-
sowym rockiem. Shakira 
ma ciekawy głos - brzmi jak 
Alanis Morissette, która na-
uczyła się charakterystycz-

To już piąta płyta w karierze dwudziestoczteroletniej Shakiry Isabel Mebarak 
Ripoll. Pierwsza jednak nagrana w większości po angielsku i skierowana do 
publiczności spoza Ameryki Łacińskiej.

nego zaśpiewu Dolores 
O’Riordan z The Cranber-
ries. Promujący płytę na 
singlu Whenever, Wherever 
już jest dużym przebojem 
(na płycie 
znajdziemy 
także hisz-
pańską wer-
sję utworu 
zatytułowa-
ną Suerte), 
od swego 
występu na 
r o z d a n i u 
G r a m m y 
2000, Shaki-
ra sukcesyw-
nie podbija 
A m e r y k ę 

Północną i Europę... Wy-
gląda na to, że jesteśmy 
świadkami narodzin nowej 
gwiazdy popu.
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REKLAMADo 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:
- pierś podwójna z kurczaka
- paczka makaronu (ok. 25 dag ) kolanka lub 
świderki
- 10 dag grzybów
- 2 ząbki czosnku
- 1 cebula
- 1 marchewka
- 2 łyżeczki sosu sojowego
- olej do smażenia
- szczypta chili, sól, pieprz

Przygotowanie:
Pierś z kurczaka pokroić w paseczki, marchew 

w słupki, cebulę w piórka a czosnek na drobne ka-
wałki. Grzyby należy ugotować w lekko osolonej 
wodzie, odcedzić i po wystudzeniu pokroić. Ce-
bulę i czosnek podsmażyć na patelni na rozgrza-
nym tłuszczu, dodając następnie pokrojoną mar-
chewkę i paski mięsa. Wszystko należy mieszając 
smażyć do momentu aż mięso będzie miękkie. 
Na koniec dodać sos sojowy i pokrojone grzyby 
i jeszcze przez kilka minut całość podsmażyć. W 
międzyczasie należy ugotować makaron. Wszyst-
kie składniki łączymy, doprawiamy i całość pod-
grzewamy.  

Pierś z kurczaka 
z makaronem

Sprzedam 

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

505 141 061, 
517 176 486

Rzeżucha należy do ro-
dziny kapustowatych. Ro-
ślina ta pochodzi z Afryki i 
Azji, a uprawiano ją już w 
starożytnej Grecji, Rzymie 
i Egipcie. Do Polski dotarła 
prawdopodobnie w XV wie-
ku. Uważano ją wówczas za 
lekarstwo, stosowane w za-
burzeniach tarczycy, bólach 
głowy, rwie kulszowej, a 
także w późniejszym okre-
sie w profilaktyce gruźlicy. 
Dezynfekowano sokiem z 
rzeżuchy jamę ustną, wy-
pryski skórne oraz wszel-

Rzeżucha
Wiosenna skarbnica witamin

Rzeżucha stanowi prawdziwą bombę energetycz-
ną, zalecaną przede wszystkim w okresie wiosen-
nym, gdy nasz organizm odczuwa wówczas niedo-
bór witamin i mikroelementów.  

kiego rodzaju owrzodze-
nia. To prawdziwy skarb w 
zasięgu naszej ręki. Łatwo 
ją wyhodować, ponieważ 
wymagania ma niewielkie. 
Wystarczy zasiać ją w wil-
gotnej ligninie, wacie czy 
ziemi, codziennie podle-
wać, oczywiście zapewnia-
jąc jej jasne i ciepłe miejsce. 
Wówczas już po 7–9 dniach 
będzie cieszyła nasz wzrok 
i podniebienie,  zapewnia-
jąc nam  stały dostęp do 
bezcennego źródła witamin 
i minerałów. Ma szerokie 
zastosowanie jako między 

innymi dodatek do kana-
pek, zup, sosów, sałatek, 
surówek, past jajecznych, 
twarożku czy masła.

Rzeżucha charaktery-
zuje się  pikantnym, inten-
sywnym, ostrym smakiem, 
ale warto zaznaczyć, że  do-
starcza organizmowi wyjąt-

reumatyczne, pomaga usu-
nąć toksyny z organizmu, 
a nawet przyspiesza trawie-
nie oraz ma działanie od-
mładzające. Ogólnie zasila 
organizm, co jest bardzo 
istotne przy jego wiosen-
nym wyczerpaniu oraz ma 
działanie wspomagające w 
budowaniu odporności or-
ganizmu.

Wskazane jest regular-
ne jedzenie rzeżuchy także 
przy bronchicie, dolegliwo-
ściach reumatycznych, ane-
mii, a także przy chorobie 
wieńcowej i zaburzeniach 
krążenia. Zaleca się tak-
że osobom chorującym na 
osteoporozę. Z uwagi na 
zawartość przyswajalnego 
jodu, poleca się ją szczegól-
nie osobom z niedoczynno-
ścią tarczycy. Obniża ona 
także chorym na cukrzycę 
poziom cukru we krwi.  

Spożywanie jej w nad-
miarze unikać powinny 
osoby ze schorzeniami ne-
rek, ponieważ działa mo-
czopędnie, co może dopro-
wadzić do stanu zapalnego 
pęcherza. 

Rzeżucha powinna go-
ścić na naszym stole  przez 
cały rok, a z pewnością 
przede wszystkim  zimą i 
wiosną,  kiedy trudniej w 
tym czasie o pełnowarto-
ściowe warzywa. Warto 
podkreślić, że rzeżucha jest 
nieocenioną rośliną, kiedy 
właśnie dopada nas wiosen-
ne przesilenie, bowiem po-
siada nie tylko właściwości 
zdrowotne ale i kosmetycz-
ne.  

KK

kowo cennych składników, 
takich jak: witaminy A, B1, 
B2, C, E, K, PP, kwas folio-
wy, żelazo, wapń, magnez, 
chrom, fosfor, łatwo przy-
swajalny jod a także siarkę i 
sole mineralne. Spożywanie 
jej ma wielostronne, dobro-
czynne działanie dla całe-
go organizmu. Wspomaga 
pracę trzustki, „oczyszcza” 
krew, wpływa dobrze na 
stan skóry, czyli leczy do-
legliwości dermatologiczne, 
wzmacnia włosy i paznok-
cie, dezynfekuje drogi mo-
czowe, łagodzi dolegliwości 
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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 308 1.6 e-HDi 115 KM - Samochód Roku 2013!

Co się zmienia we 
„Francuzach”?

Nagłówkową tezę po-
twierdza kilka istotnych 
detali. Nowy Peugeot 308, 
choć odziedziczył nazwę 
po swoim poprzedniku, 
jest zupełnie odmienionym 
autem. Realizuje zupełnie 
nową koncepcję, która fran-
cuskiej marce jest potrzeb-
na, by zwiększyć sprzedaż. 
Być może to już ostatni na 
to moment. Wszystko wska-
zuje na to, że sukces uda 
się osiągnąć. Na targach w 
Genewie, 308-ce przyznano 
najbardziej prestiżową z pre-
stiżowych nagrodę - tytuł 
Car of The Year 2013.

Nadwozie 308 zostało 
utrzymane w języku sty-
listycznym Peugeota, ale 
znacznie mniej w nim fi-
nezji i innowacyjności po-
przednika czy innych po-
pularnych modeli marki. 
Styliści prawdopodobnie 
doszli do wniosku, że skoro 
klienci tak chętnie wybiera-
ją konkurencyjnego, do bólu 
przeciętnego stylistycznie 

Atak na Golfa
Nowy Peugeot 308 to chyba pierwszy kompakt francuskiej marki, który nie 
próbuje przekonać do  siebie Europejczyków, a raczej wpasować się w ich 
gusta. Nie można nazwać go już przeciwieństwem Volkswagena Golfa. Jest 
raczej równorzędną dla niego alternatywą.

VW Golfa, to znaczy, że 
właśnie tego oczekują od sa-
mochodu. Sylwetka 308 jest 
więc stonowana, a nawet, o 
zgrozo, podobna do sylwetki 
nowego Golfa. To skojarze-
nie narzuca się głównie wte-
dy, gdy patrzymy na auto „z 
profilu”.

Na szczęście z Golfa 
nie czerpano, konstruując 
wnętrze kompaktowego 
308. Skorzystano tu za to 
z mniejszego modelu fran-
cuskiej marki - 208. Za-
pożyczono stamtąd małą 
kierownicę, ponad którą (a 
nie przez którą) obserwu-
jemy wysoko umieszczone 
zegary. To rozwiązanie bar-
dzo pozytywnie wpływa 
na komfort i radość z jazdy. 
Elementy deski rozdzielczej 
wyglądają na solidne i są do-
brze spasowane. Fotele bar-
dzo wygodne. W najwyższej 
wersji wyposażenia Allure 
(dostępny także w pakietach 
w wersji Active) na kokpicie 
prawie nie ma przycisków. 
Zamieniono je na ikonki na 
dotykowym ekranie multi-

medialnym. Z jego poziomu 
sterujemy nie tylko zaawan-
sowanymi funkcjami pojaz-
du jak nawigacja, internet, 
ustawienia zabezpieczeń, 
ale także radiem czy klima-
tyzacją. Muszę przyznać, że 
wzbudziło to u mnie trwogę. 
Nie tylko dlatego, że ekran 
nie nawiązuje jakością do 
najdroższych smartfonów 
na rynku i nie raz trzeba 
sporo się „naprzyciskać”, 
by uzyskać żądaną funkcję. 
Przede wszystkim dlatego, 
że powszechnie wiemy jak 
wygląda trwałość tego typu 
dotykowych zabawek. Oba-
wiam się, że jeśli ekran Peu-
geot odmówi posłuszeństwa 
po zakończeniu gwarancji, 
jego naprawa będzie droga. 
Za to jego brak w prakty-
ce wyeliminuje z użytku 
rozwiązania zapewniające 
komfort jazdy. Przynajmniej 
sterowanie radiem i klima-
tyzacją można było pozo-
stawić w tradycyjnej formie. 
Zwłaszcza, że ich obsługa za 
pomocą ekranu jest po pro-
stu niewygodna.

308 jeździ inaczej
Wróćmy do niemieckich 

nawiązań w Peugeocie 308. 
Otóż grupa PSA (Peugeot, 
Citroen) podobnie jak grupa 
VW, opracowała modułową 
platformę, na której będzie 
budować kilka modeli samo-
chodów. Już oparto na niej 
nowego Citroena C4 Picasso 
(nasz test wkrótce) i właśnie 
308. Z zalet tego rozwiąza-
nia korzysta głównie produ-
cent - niższa cena produkcji. 
Ale jego opracowanie po-
chłonęło bardzo wiele kosz-
tów. Nowa platforma Peuge-
ot powoduje, że auto jeszcze 
bardziej upodabnia się do 

konkurenta spod znaku VW. 
Gdybym przejechał się 

308 nie wiedząc z jakim mo-
delem mam do czynienia, 
raczej nie domyśliłbym się, 
że to auto francuskie. Zawie-
szenie jest komfortowe, jak 
zawsze, ale mniej delikatnie 
tłumi nierówności. Auta nie 
da się też rozbujać, cały czas 
sztywno trzyma się drogi. 
W porównaniu do poprzed-
niej generacji tego modelu 
nie jest gorzej. Ale inaczej.

Wiele słyszałem na te-
mat niskiej masy własnej 
Peugeota 308. Nic podob-
nego. Może auto jest lżejsze 
niż jego poprzednia genera-
cja, ale i tak jego testowana 
wersja ważyła ok. 1300 kg. 
Mniej więcej tyle, ile po-
równywalny Golf z dieslem 
1.6 TDI, czyli standardowo. 
Zapewne dlatego spalanie 
testowe, mimo dość eko-
nomicznej jazdy wyniosło 
średnio 6 l na 100 km. To 
dobry wynik, ale o ponad 
litr wyższy niż w przypadku 
faktycznie lekkiego Peuge-
ota 301 w wersji z silnikiem 
diesla.

Koszt nowoczesności
Peugeot 308 to auto in-

nowacyjne, wprowadzające 
rozwiązania dotąd przez 
francuską markę niestoso-
wane. Jest to bardzo intere-
sujący i już doceniony przez 

światowych ekspertów sa-
mochód, którego nowocze-
sność niestety odbija się na 
cenie. Wersja z podstawo-
wym silnikiem i wyposa-
żeniem kosztuje co praw-
da mniej niż 60 tys., ale za 
dobrze wyposażonego 308 
z najmocniejszym na razie 
dostępnym dieslem zapłaci-
my prawie 90 tys. To cena na 
poziomie, koszmarnie prze-
cież drogiego, VW Golfa. 
Dobranie kilku ciekawych 
gadżetów z listy wyposaże-
nia dodatkowego wywinduje 
cenę ponad 100 tys. zł. 

Rynkowy sukces Peuge-
ota 308 to na razie wielka 
niewiadoma. Podobnie jak 
nieznane są losy całej gru-
py PSA (Peugeot, Citroen). 
Być może niedawne prze-
jęcie połowy jej udziałów 
przez azjatyckie konsorcjum 
pomoże rozwiązać kłopoty 
finansowe i nadal produko-
wać ciekawe samochody w 
przystępnych cenach. Na ra-
zie 308 jest drogi, ale to cena 
nowości. Trudno znaleźć na 
rynku nowocześniejszy i 
ciekawszy kompakt.

Witold Hańczka
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Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

W

Kryminalne

Tomaszów Mazowiecki

Piotrków TrybunalskiRadomsko

Bełchatów

Do kradzieży doszło 25 
marca 2014 roku w jednym 
ze sklepów przy ulicy Św. 
Antoniego w Tomaszowie 
Mazowieckim. 16-latka 
ukradła 6 elektronicznych 
papierosów, 15 liquidów 
oraz 35 złotych gotówki. 
Łączna suma strat została 
oszacowana na 750 złotych. 
Ekspedientka widząc, że 

16-letnia złodziejka
W Tomaszowie Mazowieckim 16-latka ukradła kilka rzeczy w jednym ze skle-
pów a następnie wyskoczyła z łupem przez okno.

klientka kradnie, próbowa-
ła ją zatrzymać. Wówczas 
została odepchnięta, a na-
stępnie złodziejka razem 
z łupem wyskoczyła przez 
znajdujące się na I piętrze 
sklepowe okno. Policjanci 
bazując na rysopisie podej-
rzewanej zatrzymali ją w 
okolicy miejsca zdarzenia. 
Część skradzionych przed-

miotów wyrzuciła a część 
nadal posiadała przy sobie. 
16 – letnia mieszkanka To-
maszowa Mazowieckiego 
już wcześniej wchodziła w 
konflikt z prawem. Została 
przewieziona do tomaszow-
skiego szpitala. O dalszym 
jej losie zdecyduje sąd ro-
dzinny. 

MAT

Tego dnia  ok. północy 
do komisariatu policji w 
Białej Rawskiej zgłosiło się 
dwóch mężczyzn. Jeden z 
nich, 45-letni pracownik se-
zonowy, twierdził, że oko-
ło godziny 20.00 na Placu 
Wolności w Białej Rawskiej 
został okradziony przez 
trzech sprawców. - Męż-
czyzna wyjaśnił, że został 

Biała Rawska

30 marca br. na Placu Wolności w Białej Rawskiej 45-latek został pobity i 
okradziony. Policji udało się zatrzymać dwóch sprawców tego rozboju.

Pobicie w centrum
zaczepiony i uderzony w 
twarz, a kiedy się przewró-
cił był kopany. Kiedy na-
pastnicy odeszli, pokrzyw-
dzony zorientował się, że 
nie ma telefonu komórko-
wego i 20 złotych. W chwili 
zgłoszenia pokrzywdzony 
miał 2 promile alkoholu 
w organizmie – informuje 
rzecznik policji. 

Policjanci zatrzyma-
li dwóch podejrzewanych 
mieszkańców gminy Biała 
Rawska w wieku 37 i 28 
lat. Podczas przeszukania u 
młodszego z nich funkcjo-
nariusze ujawnili skradzio-
ny telefon. Za rozbój grozi 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

GW

W nocy z 1 na 2 kwietnia 
2014 r. policjanci otrzymali 
zgłoszenie o awanturze w 
jednym z domów w Chrza-
nowicach. Pod wskazanym 
adresem stróże prawa za-
stali trzy kobiety w wieku 
33, 39 i 64 lata, które się ze 
sobą kłóciły. W mieszkaniu 

Pijane kobiety 
opiekowały się dziećmi
W miejscowości Chrzanowice trzy pijane kobiety miały pod swoją opieką 
dzieci. Po interwencji policji dziećmi zaopiekowała się sąsiadka, o ich dal-
szym losie zadecyduje sąd rodzinny.

przebywały również dzie-
ci w wieku 12, 10 i 7 lat. 
Badanie przeprowadzone 
przez policjantów wykaza-
ło, że najmłodsza z kobiet 
miała w organizmie promil 
alkoholu, 39 – latka dwa 
promile a najstarsza z kobiet 
była tak pijana, że niemoż-

liwe było prawidłowe wy-
konanie badania. Dziećmi 
zaopiekowała się sąsiadka. 
Informacja o tym zdarze-
niu zostanie przekazana do 
sądu rodzinnego, który za-
decyduje o losie dzieci.

GW

28 marca br. tuż po 
północy funkcjonariusze 
otrzymali zgłoszenie o 
mężczyźnie, któremu naj-
wyraźniej tej nocy „prze-
szkadzały” zaparkowane 
pojazdy. Z relacji świadków 
wynika, że rozebrany do 
połowy mężczyzna podcho-
dził do aut i kopnięciami 
uszkadzał karoserię oraz 

Schwytano 
wandala samochodów
Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego piotrkowskiej komendy za-
trzymali 19-latka, który uszkodził trzy samochody zaparkowane na przyblo-
kowych parkingach. 

lusterka. Mundurowi na-
tychmiast podjęli pościg i 
po kilkuset metrach, na wy-
sokości skrzyżowania ulicy 
Kostromskiej i Norwida za-
trzymali wandala. 19- latek 
był agresywny, wykrzyki-
wał obraźliwe słowa, kopał i 
pluł. Dopiero użycie kajda-
nek pozwoliło policjantom 
poskromić piotrkowianina. 

Wandal zniszczył lusterka 
i karoserie dwóch fordów 
i renault laguna. Śledczy 
ustalili z pokrzywdzonymi 
właścicielami uszkodzo-
nych aut wstępne wartości 
poniesionych strat. Ogólna 
kwota to 3300 zł. Wandalo-
wi może grozić kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

GW

Bełchatowscy policjan-
ci wyjaśniają okoliczności 
kradzieży metali złomo-
wych z dwóch zakładów 
mieszczących się na terenie 
gminy Kleszczów. O tych 
przestępstwach zawiado-
mili pracownicy ochrony 
wspomnianych przedsię-
biorstw. Jak ustalili funk-
cjonariusze 21 marca br. ok. 
godz. 8:00 zatrudniony na 
stanowisku kierowcy 35-let-
ni mieszkaniec Kamieńska, 
wywiózł służbowym for-
dem transitem blisko 2 tony 
złomu stalowego i sprzedał 
go w skupie złomu za 1170 
zł. Mężczyzna krótko po 
ujawnieniu kradzieży, zo-
stał zatrzymany i osadzo-
ny w policyjnym areszcie. 
Przyznał się do zarzuco-
nego mu przestępstwa. Do 

Okradali swoich pracodawców
Czterech pracowników odpowie za kradzieże na szkodę pracodawców. Prze-
stępczym łupem był stalowy i miedziany złom.

bełchatowskiej komendy 
wpłynęło również zawiado-
mienie od pracownicy stra-
ży przemysłowej o ujaw-
nieniu żył miedzianych z 
pociętych kabli energetycz-
nych, złożonych w kontene-
rze firmy podwykonawczej 
realizującej czynności re-
montowe na terenie Elek-
trowni Bełchatów. Funkcjo-
nariusze zatrzymali trzech 
podejrzanych pracowników 
- 60-letniego mieszkańca 

Ruśca, 59-letniego bełcha-
towianina oraz 35-letniego 
mieszkańca gminy Kluki. 
Podejrzani w konfrontacji z 
dowodami zebranymi przez 
policjantów przyznali się 
do usiłowania kradzieży. 
W przypadku obu ujawnio-
nych przestępstw skradzio-
ne mienie zostało zwróco-
ne firmom. Podejrzanym 
o kradzież grożą kary do 
pięciu lat pozbawienia wol-
ności.           MAT
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oczach swoich bliskich i 
przyjaciół.

Koziorożec  22.12 – 20.01
Nie podejmuj 

ryzykownych de-
cyzji, które być 
może okażą się 

niewypałem. To nie pora 
na eksperymenty. Zacho-
waj umiar w planowanych 
wydatkach, bo przypływ 
większej gotówki nie jest 
pewny. W życiu rodzinnym 
miła niespodzianka.

Wodnik  21.01 – 19.02
Zwolnij tem-

po swojego życia, 
tym bardziej, że 
wszystko idzie w 

dobrym kierunku. Zadbaj o 
swoją formę fizyczną, któ-
ra po okresie zimowym nie 
wygląda najlepiej. Ruch na 
świeżym powietrzu dobrze 
zrobi dla ciała i ducha.

Ryby  20.02 – 20.03
Sprawy służ-

bowe potoczą się 
pomyślnie. Ogólnie 
szczęście będzie 

ci sprzyjać. To dobry czas na 
podjęcie większych inwesty-
cji, ale oczywiście nie szastaj 
pieniędzmi. Twój organizm po 
zimie szybko się zregeneruje, a 
zdrowie ulegnie poprawie.                                                                                                                                       

Wróżka Amanda

zaniedbuj swojej rodziny, 
której ostatnio poświęcasz 
zbyt mało czasu.  

Rak  22.06 – 22.07
Poradzisz so-

bie z wszelkimi 
przeciwnościa-
mi losu  w sfe-
rze zawodowej. 

A efekty przyniosą  wiele 
radości i satysfakcji, także 
finansowych. W wolnym 
czasie dbaj o swoją kondy-
cję fizyczną, więcej ruchu 
na świeżym powietrzu.  

Lew  23.07 – 23.08
Osiąg n ięcie 

z a m i e r z o n e g o 
celu wymagać 
będzie od ciebie 

wyjątkowego zaangażo-
wania się, wysiłku i dużej 
dyscypliny. Bądź jednak 
ostrożny, bo pewne wyda-
rzenia mogą zmienić two-
je plany. Miłe spotkanie z 
kimś, kogo bardzo lubisz. 

 

Panna  24.08 – 23.09
Wreszcie za-

łatwisz sprawy, 
które niedawno cię 
przerastały i odkła-

dałeś je ciągle na później. 
Poświęć więcej czasu na 
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Polak, Rusek i Niemiec idą przez las. 
Nagle pojawia się przed nimi diabeł i mówi: 

- Zawołajcie tak głośno, żeby echo było słyszalne przez 
przynajmniej 50 minut 

w przeciwnym wypadku was zabiję. 
Pierwszy Rusek.

Głos był słyszany przed 30 minut.
I diabeł go zabił.
Później Niemiec.

Głos był słyszany przez 45 minut.
I diabeł go zabił.

Później Polak krzyknął:
- Wódkę Dają! 

Głos: 
- Gdzie??? 

Był słyszany przez 2 godziny.

  

Bardzo pobożny biznesmen co tydzień wychodząc 
z kościoła dawał żebrakowi 10 zł, i tak przez kilka lat.
Pewnej niedzieli biznesmen daje żebrakowi tylko 5 zł.

Ten oburzony pyta:
- Ej, dlaczego tylko 5 zł, zawsze było 10 zł? 

Na to biznesmen:
- W tym roku posłałem syna na studia... 

Na to żebrak:
- No dobrze, ale dlaczego na mój koszt? 

  

Dziadek zabrał Jasia pierwszy raz na rozprawę sądową. 
Jasio widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta: 

- A dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta? 
- Bo będzie zaraz długo mówił! 
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Baran  21.03 – 20.04
Osiągniesz to, 

co zamierzasz od 
dłuższego czasu, 
ale wszystko rób 

po kolei. Nie ścigaj się z 
innymi, to nic dobrego nie 
wróży. Przestaniesz wresz-
cie liczyć każdy grosz, bo 
sytuacja finansowa wyraź-
nie się poprawi. Twoje za-
dowolenie i radość udzielą 
się również najbliższym.

Byk  21.04 – 20.05
Masz bardzo 

dużo planów i przed 
tobą szansa na ich 
szybkie zrealizowa-

nie. Zabłyśniesz nowymi 
pomysłami, a sprawy, które 
utknęły w miejscu, szybko 
ruszą naprzód. Wiara i upór 
często czynią cuda. Na ho-
ryzoncie spotkania w gro-
nie rodzinnym.

Bliźnięta  21.05 – 21.06  
To dobry okres 

na prowadzenie 
interesów lub pod-
jęcie dodatkowej 

pracy.  Być może otrzymasz 
korzystną propozycję zmia-
ny miejsca pracy, nad którą 
warto się zastanowić. Nie 

czynny wypoczynek lub np. 
relaks przy muzyce, która 
odpręży Cię psychicznie. 
Swoją pogodą ducha zara-
zisz najbliższych.

 

Waga  24.09 -23.10
Od pewnego 

czasu pragniesz 
bezpieczeństwa i 
stabilizacji. Nawał 

obowiązków cię przerasta, 
więc nie podejmuj pochop-
nych decyzji. Poprawa sytu-
acji materialnej pozwoli ci 
na wykonanie zaplanowa-
nego remontu mieszkania. 

Skorpion  24.10 – 22.11
Pojawi się dość 

istotny problem do 
rozwiązania. Jeśli 
podejmiesz wła-

ściwą decyzję, wszystko 
potoczy się po twojej my-
śli. W relacjach rodzinnych 
umiarkowany spokój. To do-
bry moment, aby rozpocząć 
nową dietę oczyszczającą.

 Strzelec  23.11 – 21.12  
K o r z y s t n y 

układ Gwiazd 
dla Strzelca spo-
woduje przypływ 

energii i wyjątkowej chę-
ci do twórczego działania. 
Masz wreszcie szansę coś 
zmienić w swoim życiu. 
Możesz dużo zyskać w 
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mięso

wieprzo-
we

urojenie

miejsce
wyroczni
Apolla

produ-
cent
kawy

ptasi
symbol
radości

symbol
zmien-
ności

dramat
Juliusza
Słowac-

kiego

na
oddziale
szpital-

nym
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... 2,
konku-

rent
TPSA

stolica
Jamajki
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

StART
100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX

20PLN
70PLN

130PLN

Dodatkowe 100 kulek = 20 zł


