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Rawa Mazowiecka

Wrze w Sulejowie

Dużym echem w mediach odbiła się uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie z 25
września br. dotycząca obniżenia wysokości wynagrodzenia dla Wojciecha
Ostrowskiego, burmistrza Sulejowa. Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie i
zapytaliśmy o zdanie mieszkańców oraz naszym zdaniem najbardziej zainteresowanego, czyli samego burmistrza. Uzyskaliśmy też w tej sprawie krótką
wypowiedź przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie.

Rawa Mazowiecka

Wpadli na kradzieży
motoroweru
Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Rawy
podejrzewanych o kradzież motoroweru.
Szerzej str. 14.

Łódź
Light.
Move. Festival.
Łódź 2015
Festiwal
Kinetycznej
Sztuki Światła Light.
Move. Festival. Łódź
2015 rozświetli miasto
w drugi weekend października. Jest to już
piąta edycja festiwalu.
Szerzej str. 4.

Tomaszów
Mazowiecki

Piotrków Trybunalski
Uchwała
drastycznie
obniżająca wynagrodzenie
burmistrza została przegłosowana podczas bardzo burzliwej sesji Rady Miejskiej
w Sulejowie, która odbyła się 25 września. Radni przegłosowali uchwałę
i jeżeli wojewoda łódzki
w trybie nadzorczym jej nie
uchyli, to od października
br. miesięczne wynagrodzenie Wojciecha Ostrowskiego, burmistrza Sulejowa będzie wynosiło łącznie
z wszelkimi dodatkami

6345 zł brutto, w tym wynagrodzenie
zasadnicze
4500 zł brutto. W świetle
tej uchwały od października burmistrz będzie zarabiał o ok. 4000 zł brutto
mniej w stosunku do obecnego uposażenia, które wynosi 10030 zł brutto. Warto
w tym miejscu zaznaczyć,
że do tej pory Wojciech
Ostrowski miał uposażenie niższe o 390 zł od poprzedniego
burmistrza.
Sulejowscy radni na swojej
sesji podkreślali, że dla po-

równania włodarz Piotrkowa Trybunalskiego zarabia
niewiele więcej. Zwróćmy
jednak uwagę na fakt, że
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. zarabia 12365 zł
brutto, a maksymalne możliwe wynagrodzenie wójta/
burmistrza/prezydenta miasta w 2015 r. nie może przekroczyć 12365,22 zł brutto.
Dodajmy też dla porównania, że wynagrodzenie burmistrza Wolborza wynosi
blisko 10000 zł .
Szerzej str. 8.

Co z remontem
kamienicy?

Mieszkańcy kamienicy TBS przy ul. Zamurowej
w Piotrkowie Trybunalskim skarżą się na odpadający tynk z budynku.
Szerzej str. 5.

Tomaszowscy policjanci ustalili tożsamość
20-letniego mieszkańca
Częstochowy podejrzanego o kradzież rozbójniczą.
Szerzej str. 14.

Cielądz

Międzynarodowe
sukcesy uczniów

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

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

Skazany
za rozbój

1989 r.

Uczniowie
Zespołu
Szkół z Cielądza zdobyli dwa trzecie miejsca i
nagrodę specjalną na
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My – XXI
wiek” w Słonecznym
Brzegu w Bułgarii.
Szerzej str. 5.

Radomsko

Będą nowe
miejsca pracy
W
radomszczańskiej
strefie powstanie zakład nowoczesnej cynkowni.
Szerzej str. 2
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Tomaszów Mazowiecki

Mniejsza
Strefa
Płatnego Parkowania
Od 6 października br. Strefa Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim będzie mniejsza o połowę.
W ramach wprowadzonych od 6 października
zmian, o połowę zmniejszy
się obszar Strefy Płatnego
Parkowania. Ponadto zostaną wprowadzone podstrefy „A”( przy zachowaniu
obecnie
obowiązujących
stawek opłaty) i „B” (na
ulicy Zachodniej i ulicy Ks.
Stanisława Grada z obniżonymi stawkami opłat).
Zmiany dotyczą
również wysokości mandatów. Zamiast 50 zł zapłacimy 20 zł, jeżeli w odpowiednim czasie nie przedłużymy
biletu parkingowego (przy
wniesieniu opłaty w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty wystawienia wezwania – po tym terminie
kwota wzrośnie do 50 zł)
– za dzień zapłaty będzie
uznawany dzień wpływu
środków na konto Biura
SPP lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze SPP.
Natomiast mandat w wysokości 50 zł zapłacimy, jeżeli w ogóle nie wykupimy
biletu. Zaś na zakup biletu
przedłużającego będziemy
mieli nie 5 a 10 minut. Czas
na zakup pierwszego biletu
pozostanie bez zmian.
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Piotrków Trybunalski

Złota Wieża
dla Bronisława Brylskiego
Bronisław Brylski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie oraz artysta
malarz został laureatem jubileuszowej, 40. Złotej Wieży Trybunalskiej.
Uroczystość wręczenia
„Piotrkowskiego
Nobla”
odbyła się 24 września w
Zamku Królewskim. Spotkanie uświetnił koncert Kameralnego Chóru Męskiego
Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie
pod kierownictwem profe-

sora Włodzimierza Wołosiuka.
Złota Wieża Trybunalska nazywana także
„Piotrkowskim
Noblem”
przyznawana jest osobie,
która uzyskała uznanie niezależnej Kapituły za dokonania w dziedzinie eduka-

cji, działalności kulturalnej
i społecznej oraz promowanie Piotrkowa Trybunalskiego. Organizatorem plebiscytu jest Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Radomsko

Będą
nowe miejsca pracy

W radomszczańskiej strefie powstanie zakład nowoczesnej cynkowni.

Wprowadzony
zostanie również tzw. abonament N+ dla osób niepełnosprawnych posiadających
kartę parkingową. Karta
abonamentowa N+ będzie
uprawniała do parkowania
pojazdów w strefie poza
miejscami wyznaczonymi
dla osób niepełnosprawnych
czyli tzw. kopertami, bez
wnoszenia
dodatkowych

opłat. Karta abonamentowa
N+ będzie wydawana na
okres nie krótszy niż 1 miesiąc i na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy. Opłatę za
kartę ustala Rada Miejska
i może kształtować się w
wysokości: 5 zł za 1 miesiąc, 10 zł za 6 miesięcy, 20
zł za 12 miesięcy.

Cynkownia produkować
będzie wyroby o najwyższej jakości z wykorzystaniem unikalnej technologii.
Planowane otwarcie zakładu to 2016 rok. Inwestycja
pochłonie od 20 do 25 mln
złotych. W pierwszym etapie inwestycji, w fabryce
zatrudnienie znajdzie ok.
pięćdziesiąt osób.
Warto zaznaczyć, że zakład poza produkcją będzie
posiadał także własny dział
badań i rozwoju, co pozwoli
na wprowadzanie innowacji, a dzięki temu zwiększenie konkurencyjności podmiotu na rynku.
9 września 2015
Rada Miejska w Radomsku
wyraziła zgodę na zbycie
działki o powierzchni 2,11

ha w specjalnej strefie na te-

renie Radomska.
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OPTYK

Alicja Krasoń

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

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

www.optyk-piotrkow.pl

www.mluksus.pl

8%
VAT
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PGE Giganty Mocy
jednym z cudów
Funduszy Europejskich
Ekspozycja PGE Giganty Mocy jest jednym ze zwycięzców w konkursie „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Kapituła
konkursowa
zdecydowała, że znajdująca
się w Bełchatowie ekspozycja PGE Giganty Mocy
wraz z Miejskim Centrum
Kultury to miejsce najbardziej przyjazne rodzinie.
Projekt „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz
z Ekspozycją Giganty Mocy”
wyłoniony został spośród
195 projektów zgłoszonych
w 7 kategoriach konkurso-
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wych. Konkurs Polska Pięknieje odbył się po raz ósmy.
W akcji rokrocznie wybierane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki,
infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej,
zagospodarowania
przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury
i sztuki oraz rewitalizacji,
które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W kategorii rewitalizacja zwyciężył budynek
dworca w Ostródzie. W kategorii obiekt turystyczny Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu. W kategorii
turystyka mobilna i wirtualna - Wirtualne Muzeum
Barokowych Fresków na
Dolnym Śląsku. W turystyce aktywnej – projekt
Odra dla turystów 2014
– rozwój turystyki wod-

nej na obszarze Doliny
Środkowej Odry – etap II.
W
kategorii
kultura
i sztuka - siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego
Radia w Katowicach.
W kategorii edukacja - park
rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.
W głosowaniu internautów zwyciężyła rozbudowa Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego. A wyróżnienie specjalne otrzymało Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku.
Przypomnijmy, że PGE
Giganty Mocy, to interaktywna (znajdująca się na
trzech kondygnacjach) ekspozycja muzealna, opowiadająca o historii tworzenia
się węgla brunatnego oraz
o dwóch bełchatowskich
gigantach: Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
i Elektrowni Bełchatów. Jej
głównym celem jest przybliżenie
zwiedzającym,
a w szczególności dzieciom
i młodzieży, procesu produkcji energii elektrycznej
z węgla brunatnego. Ideą
ekspozycji jest ukazanie
naukowego, przyrodniczego i technicznego aspektu
powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz
przetwarzania go w energię
elektryczną.
Sponsorem
tytularnym ekspozycji jest
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Wieści 3

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi oferuje
studentom ostatnich kilka miejsc na wydziałach: architektura,
wzornictwo, film i fotografia. Dla osób nieposiadających matury WSSiP przygotowała wyjątkową ofertę nauki w Studium
Aktorskim oraz w Szkole Projektowania i Reklamy działającej
przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz, film i fotografia. Nauka
odbywa się w przepięknym, zabytkowym pałacu Scheiblera
w równie zabytkowym kwartale miasta tzw. „Księżego Młyna” obok Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej , Telewizyjnej
i Teatralnej tzw. „Filmówki”, muzeum kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum książki oraz parku „Źródliska”.
Absolwenci WSSiP nie mają trudności ze znalezieniem
pracy. To chyba najlepsze referencje? Czekamy na Ciebie do
końca października!
Dziekanat: 42/ 6780550, 42/ 6782671, 42/ 6782589
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Firma OCEAN
ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42

www.myjki.eu

Partner Kärcher Sp. z o.o.
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Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Light. Move. Festival. Łódź 2015 rozświetli miasto w drugi weekend października. Jest to już piąta edycja festiwalu.
Święto światła – Li- ne instalacje artystyczne
ght.Move.Festival.Łódź – to tylko część progra2015, odbędzie się w dru- mu, który przygotował
Fundacja
gi weekend października organizator,
(09-11.10.2015 r.). Jest to „Lux Pro Monumentis”
wydarzenie
artystyczno- przy wsparciu partne-kulturalne, które co roku rów. Całości dopełmaluje światłem nowe ob- nią wyborne koncerty
licze Łodzi. Jak zwykle w zaskakujących aranw październiku zobaczymy żacjach, spektakularne,
pokazy
łódzkie budynki, zakątki przestrzenne
i przestrzenie publiczne laserowe z muzyką na
w innym świetle. Głównym żywo oraz interaktywne
założeniem festiwalu jest działania w przestrzeni
ukazanie mieszkańcom, tu- festiwalowej. Wszystrystom oraz władzom nową ko przy zastosowaniu
wartość
odmienionych najnowocześniejszych,
światłem przestrzeni miej- e n e r g o o s z c z ę d n y c h
skich i zmiana postrzegania i ekologicznych techmiasta oraz jego wizerunku. nologii i mocy medium
Architektura
Pomysłodawcą Festiwalu światła.
Światła była Beata Koniecz- miasta zagra w trakcie
niak i Norbert Wasserfurth – Festiwalu pierwszoplanową rolę. HarmonoGrzybowski.
Zjawiskowe pro- gram wydarzenia oraz
jekcje
wielkoformatowe, szczegółowe informacje
niepowtarzalne iluminacje na stronie www.lmf.
kamienic i pałaców, świetl- com.pl
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Fot. P.Kamionka

Light. Move. Festival. Łódź 2015
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Piotrków Trybunalski

Co z remontem
kamienicy?

Cielądz

Międzynarodowe sukcesy uczniów
Uczniowie Zespołu Szkół z Cielądza zdobyli dwa trzecie miejsca i nagrodę
specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My –
XXI wiek” w Słonecznym Brzegu w Bułgarii.

Mieszkańcy kamienicy TBS przy ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim
skarżą się na odpadający tynk z budynku.

- Kilka tygodni temu
wychodząc z półroczną
wnuczką na spacer z klatki schodowej, niespodziewanie odpadł tynk, który
o mały włos nie wpadł do
wózka z dzieckiem. Gdyby ten duży kawałek tynku
spadł na dziecko, to mogło
dojść do wielkiej tragedii
– mówi Zofia Poprawska,
mieszkanka kamienicy przy
ul. Zamurowej 2 w Piotrkowie Tryb. - Po tym zajściu
zgłosiłam sprawę do Straży
Miejskiej. Straż przyjechała
i na miejscu został spisany protokół. Stwierdzili, że
faktycznie odpadające tynki zagrażają życiu nie tylko
mieszkańców kamienicy ale
także i przechodniów. Straż
Miejska zgłosiła to zdarzenie do administracji przy ul.
Zamurowej – opowiada pani
Zofia.
- Już kilka lat temu przy
okazji przeprowadzanego
przez TBS remontu klatki
schodowej, osobiście informowałam pracowników
i zarząd TBS-u o odpadającym tynku, który może zagrażać życiu przechodniów
– tłumaczy pani Poprawska.
Niestety sprawa ta wówczas
nie została załatwiona.
Następnego dnia od tego
zdarzenia, pracownicy administracji przysłali ekipę,

która usunęła odpadający
tynk.
Warto również zaznaczyć, że mieszkańcy kamienicy włożyli dużo własnych środków w remont
mieszkań, jednak elewacja
budynku pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do
życzenia. O remont tego
budynku i jego ocieplenie,
pani Poprawska pisze podania do prezesa TBS-u od
2008 roku. Docieplenie tej
kamienicy jest zaplanowane na 2016 rok. - Cieszę
się że w końcu nasze prośby zostały wysłuchane, ale
w tym roku będę świat
ogrzewać. Tynki odleciały,
zaprawa między suporeksami się sypie, a suporeks
bardzo wchłania wilgoć,
więc wychładza mieszkania, które są i tak już zimne. Nie wyobrażam sobie
jak przeżyjemy tegoroczną
zimę – żali się mieszkanka
kamienicy.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Elżbietę
Sapińską, Prezes Zarządu
TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.
- TBS jest jedynie dzierżawcą, a właścicielem kamienicy przy ul. Zamurowej
2 jest Miasto Piotrków Tryb.
Jeśli w budżecie Miasta są
zaplanowane środki na re-

monty, to wówczas są one
przeprowadzane. Docieplenie budynku przy ul. Zamurowej 2 jest zaplanowane
na 2016 r. Zostałam również poinformowana przez
administrację budynku, że
stwarzający niebezpieczeństwo tynk został usunięty
– informuje Elżbieta Sapińska. Pani prezes podkreśliła
również, że za bieżące prace
odpowiada
administracja
obsługująca dany budynek,
która na co dzień obserwuje
jego stan.
- Być może suche i gorące lato przyspieszyło proces odparzenia tynku. Teraz
najważniejsze jest dla nas
zabezpieczenie budynku, by
nie zagrażał on życiu mieszkańców i przechodniów.
I takie prace administracja
wykonała. Szczerze współczuję mieszkańcom, ale
niestety kwestia przyspieszenia większych remontów
i modernizacji, związana
jest z możliwościami finansowymi właściciela - dodała
pani Sapińska. W związku
z tym remont elewacji budynku przy Zamurowej
będzie wykonany w roku
2016, w roku bieżącym
opracowywana jest dokumentacja budowlana.
PJ
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Od 22 do 29 sierpnia 2015 r. w Słonecznym
Brzegu w Bułgarii odbywał się Międzynarodowy
Festiwal Sztuki dla Dzieci
i Młodzieży „MY – XXI
WIEK”. Maja Gradek i Michał Domagała, uczniowie
Publicznego
Gimnazjum
w Zespole Szkół w Cielądzu zdobyli dwa III miejsca
w kategorii solistów 1416 lat. Natomiast Wiktoria
Wasiak, uczennica Szkoły
Podstawowej w kategorii
solistów 10-13 lat zdobyła
nagrodę specjalną za najlepszą interpretację. Uczniowie
otrzymali dyplomy oraz
piękne medale. Ponadto
laureaci III miejsca otrzymali nominacje na kolejne
eurofestiwale. Maja Gradek
otrzymała nominację na
Międzynarodowy Festiwal
„Orpheus in Spain” do Hiszpanii, a Michał – na festiwal
„Magia Italiana” do Rimini
we Włoszech.
- Konkurencja była
bardzo duża – podkreślają
Anna Klimas (nauczycielka
muzyki w gimnazjum i jednocześnie opiekunka artystyczna Mai i Michała) oraz
Renata Lusa (nauczycielka
muzyki w szkole podstawowej, opiekunka Wiktorii). –
Wokaliści wystąpili aż z 11
krajów, m. in. z Rosji, Mołdawii, Białorusi, Ukrainy,
Bułgarii, Kazachstanu, Izraela, Gruzji, Malty i Polski.
Przesłuchania konkursowe
trwały kilka dni – dodają.
Każdy z uczestników
wykonywał dwie piosenki w języku ojczystym lub
obcym. Maja zaśpiewała
piosenkę „Kiedyś byłam
różą” z repertuaru Kayah
i Gorana Bregovića i drugą
„Boję się” z musicalu „Ro-

meo i Julia”. Michał zaśpiewał piosenki z repertuaru
Jana Wojdaka „Za daleko do
Ciebie” i „Przez ciernie do
nieba”. Natomiast Wiktoria
Wasiak wykonała piosenki:
„Kolejowy sen” i wspomniane już „Przez ciernie do
nieba”, również z repertuaru
Jana Wojdaka. Uczestnicy
festiwalu występowali na
scenach Parku Miejskiego
w Słonecznym Brzegu oraz
w nowoczesnym Amfiteatrze SVETI VLAS k/ Słonecznego Brzegu. Koncert
Galowy odbył się w zabytkowym Amfiteatrze w miasteczku Nessebar.
15-letnia Maja Gradek,
16-letni Michał Domagała
z cielądzkiego gimnazjum
oraz 13-letnia Wiktoria Wasiak ze szkoły podstawowej
mają na swoim koncie wiele
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nagród, wyróżnień i podziękowań za swoje muzyczne poczynania.
- „Jako debiutanci
zaprezentowaliście
się
znakomicie” – to słowa
jednego z jurorów z Polski - Aleksandra Pałaca,
który zajmuje się promocją młodych talentów wokalnych, wypowiedziane
podczas Gali Finałowej
w Nessebar – wspomina
Anna Klimas, opiekunka
laureatów III miejsca.
- Soliści z Cielądza wspaniale zaśpiewali
przygotowane
piosenki.
Zachwycili zarówno publiczność, jak i jurorów
oraz gości. Jesteśmy z nich
bardzo dumne i szczęśliwe
– mówią nauczycielki Anna
Klimas i Renata Lusa. – To
wielki sukces dla naszych
dzieci, ich rodziców i dla
nas – podkreślają. Bycie
laureatami tak prestiżowego
międzynarodowego festiwalu jest nie tylko promocją szkoły i gminy Cielądz,
ale przede wszystkim daje
szansę zdolnej młodzieży
z małych miejscowości.
Sponsorom i Wójtowi
Gminy Cielądz gratulujemy
dobrze
zainwestowanych
pieniędzy.
Agnieszka Wilczyńska
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Dziennikarstwo – czyli co?

Dziennikarzem pozornie może dziś zostać każdy. Wystarczy założyć blog, uruchomić radio internetowe, mieć konto na portalu społecznościowym albo być aktywnym dyskutantem na jednym z wielu forów internetowych. Umieszczamy informację jako pierwsi,
widzą ją wszyscy nasi znajomi, potem znajomi tych znajomych i… mamy news! Coś, na czym zależy każdemu dziennikarzowi. Czy
to jest jednak prawdziwe dziennikarstwo?
Żeby informacja, którą
mamy na wyłączność stała
się newsem nie wystarczy
napisać o niej kilku prostych słów. Dobry news powinien odpowiadać na siedem podstawowych pytań,
być napisany odpowiednim stylem, mieć właściwą
strukturę i dobrze dobrany
tytuł. Czy musi nas to interesować? Jako czytelnicy,
często nie zwracamy na to
uwagi, mamy ten schemat
w głowie. Jako dziennikarze
nie możemy jednak o tym
zapominać, bo świadczy
to nie tylko o naszym profesjonalizmie, ale – przed
wszystkim – o szacunku do
naszego czytelnika, słuchacza, widza, odbiorcy.
Studia z zakresu dziennikarstwa powinny mieć charakter praktyczny, bo tylko
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wtedy najlepiej przygotowują do pracy w świecie
mediów lub PR. Na wykłady
i suchą teorię w dziennikarstwie nie ma współcześnie
czasu. Ośrodki medialne
najchętniej przyjmują na
staże, praktyki i do pracy
ludzi, którzy szybko potrafią odnaleźć się w redakcji lub w agencji PR, mają
doświadczenie, a nie dopiero zaczynają poznawać
dziennikarską lub medialną
„kuchnię”. Absolwenci studiów dziennikarskich muszą
być przygotowani do podejmowania pracy zawodowej
we wszystkich dziedzinach
działalności dziennikarskiej
i komunikacyjnej. Nowoczesny dziennikarz jest nie
tylko dostawcą wiadomości
o ważnych zdarzeniach, ale
również przewodnikiem po

świecie polityki, gospodarki i kultury. Często staje się
także specjalistą od PR albo
rzecznikiem
prasowym.
W czasach pogoni za informacją, przy szybkim tempie
życia, wyścigu medialnym,
dobrze przygotowany absolwent jest najlepszym kandydatem do pracy, bo niemal
od razu można go wdrożyć
w działania redakcji lub
agencji PR.
Unikatowy program studiów dziennikarskich proponuje Społeczna Akademia
Nauk w Łodzi. Obejmuje on
przedmioty z teorii dziennikarstwa,
komunikacji
społecznej oraz marketingu
medialnego i PR oraz liczne zajęcia warsztatowe, co
sprawia, że studenci SAN
mają szansę stać się wysokiej klasy dziennikarzami.

Cechą wyróżniającą studia
w SAN jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe
oraz zaangażowanie dziennikarzy i specjalistów PR
aktywnych zawodowo i posiadających rozpoznawalną
pozycję w świecie mass mediów, zarówno lokalnych,
jak i krajowych. Uczelnia – poza umożliwieniem
zdobywania wiedzy – daje
także studentom możliwość
rozwoju zawodowego oraz
umożliwia odbycie praktyk (we współpracy m.in.
z TVP Łódź, Telewizją
Toya, Gazetą Wyborczą,
Radiem ESKA, ośrodkami
medialnymi oraz domami
mediowymi, agencjami reklamowymi i PR). Studenci
mogą publikować w „Gazecie Wyborczej” Łódź oraz
współorganizować cyklicz-

ne konferencje naukowe,
warsztaty
dziennikarskie
i spotkania z ludźmi mediów. Rozwijają też swoje
umiejętności w zakresie
dziennikarstwa internetowego i nowomedialnego.
W trakcie studiów istnieje także możliwość
wzbogacenia swojej wiedzy
i doskonalenia umiejętności
dziennikarskich w ramach
Dziennikarskiego Koła Naukowego. Najlepsi studenci
mają możliwość odbycia
staży i praktyk studenckich
w instytucjach Unii Europejskiej. SAN współpracuje
z takimi placówkami, jak:
Ambasada RP w Brukseli
(Wydział Promocji, Handlu
i Inwestycji), Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
(Instytut Polski w Brukseli),
Polski Ośrodek Informacji

Turystycznej czy European
Projects Association (EPA)-współpraca międzyregionalna. W Uczelni powstaje
– przeznaczone dla studentów SAN – centrum dydaktyczno-medialne.
To kierunek dla przyszłych dziennikarzy, medioznawców, specjalistów
od PR oraz ekspertów od
komunikowania (społecznego, międzykulturowego,
międzynarodowego).
Jeśli chcesz poznać warsztat
dziennikarski i PR, uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach z praktykami ze świata mediów, funkcjonować
w redakcjach prasowych,
radiowych i TV, zająć się
dziennikarstwem internetowym, poznać, jak działa
agencja PR, wyjechać na
staż m.in. do Brukseli lub
Strasburga, zdobyć nowe
umiejętności,
poszerzać
swoje zainteresowania, rozwijać pasje, dziennikarstwo
w SAN jest właśnie dla Ciebie.
TJ
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Serca w pracy

Jeśli jesteś osobą kreatywną,
świadomie planujesz swój rozwój zawodowy,
marzysz o ciekawej i niekonwencjonalnej pracy
a jednocześnie jesteś osobą zorganizowaną,
wytrwale realizującą postawione przed Tobą cele,
to może nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.
Z nami masz szansę
współtworzyć Wieści Gazetę Regionalną,
oraz portal www.gazeta-wiesci.pl
Skontaktuj się z nami i przyślij swoje CV
na adres: redakcja@gazeta-wiesci.pl
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
sprzedawca powierzchni reklamowych
z terenów:
Bełchatów,
Rawa Mazowiecka,
Łódź.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wieści
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Każdego dnia w pracy nasze serce jest narażone na wiele szkodliwych czynników tj.: stres, dodatkowe obciążenie niezdrowym jedzeniem, małą aktywnością fizyczną czy też zbyt intensywną pracą. Dlatego Bupa, której częścią jest
LUX MED, wraz ze Światową Federacją Serca (WHF), rozpoczęły kampanię
„Serca w pracy”, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, jaki wpływ na zdrowie naszych serc ma praca i jak powinniśmy je chronić.
Według światowej Orga- otoczeniu nie tylko w domu, ne ryzyko czynników, które
nizacji Zdrowia choroby serca ale i w pracy – wszystko ma oddziałują niekorzystnie na
są dziś najczęstszą przyczyną ogromne znaczenie dla zdro- nasze zdrowie. Za pośredniczgonów na świecie. Te nie- wia naszego serca. Zwłaszcza twem specjalnie opracowanepokojące wskaźniki wyma- rodzaj czy tryb pracy odgry- go kalkulatora online http://
gają interwencji i szczególnej wają dużą rolę dla jego kondy- poland.bupaheartage.com/
dbałości o serce i profilaktykę cji. Poświęcamy tej aktywno- możemy zbadać „wiek serca”.
schorzeń kardiologicznych. ści średnio 8 godzin dziennie, Wynik będzie zależny od poJak zadbać o swoje serce? zdarza się, że więcej. I serce ziomu aktywności fizycznej,
Przede wszystkim należy to czuje. Jeśli nasze obowiąz- ciśnienia krwi i innych czyneliminować takie czynniki ki zawodowe wiążą się ze ników, takich jak wskaźnik
ryzyka, jak: palenie, dieta, stałym stresem, intensywno- masy ciała (BMI).
- Ważne są nawet drobne,
brak aktywności fizycznej i ścią działania lub też biernym
nadużywanie alkoholu. Miej- trybem życia – nie pozostaje systematyczne zmiany – spasca, w których żyjemy i pra- to bez znaczenia dla naszego cer do biura, wybór zdrowcujemy, nie powinny zwięk- zdrowia – mówi dr n med. szych produktów i posiłków
szać ryzyka chorób serca. A Grzegorz Juszczyk, Dyrektor czy zwykła przerwa na lunch.
jednak coraz częściej tak się Biura Edukacji Zdrowotnej Wszyscy powinniśmy myśleć
LUX MED.
o poprawie zdrowia naszego
dzieje. Dlaczego?
Specjaliści
dostrzegają serca, czy jesteśmy w pracy
- To jaki prowadzimy
styl życia, w jakim tempie więc związek pomiędzy pra- czy odpoczywamy w domu –
żyjemy, jak się odżywiamy, cą a kondycją serca. Akcja podkreśla dr n med. Grzegorz
czy eliminujemy niezdrowe „Serca w pracy” ma na celu Juszczyk.
Biuro prasowe LUX MED
nawyki, w jakim jesteśmy zwrócenie uwagi na codzien-
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Zapraszamy do naszych sklepów:
Radomsko, ul. Plac 3-go Maja 3B
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 34

Łódź, ul. Piotrkowska 48
Bełchatów, ul. Kościuszki 10
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Wrze w Sulejowie

Dużym echem w mediach odbiła się uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie z 25 września br. dotycząca obniżenia wysokości wynagrodzenia dla Wojciecha Ostrowskiego, burmistrza Sulejowa. Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie i zapytaliśmy o zdanie mieszkańców oraz naszym zdaniem najbardziej zainteresowanego,
czyli samego burmistrza. Uzyskaliśmy też w tej sprawie krótką wypowiedź przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie.
Uchwała
drastycznie
obniżająca wynagrodzenie
burmistrza została przegłosowana podczas bardzo
burzliwej sesji Rady Miejskiej w Sulejowie, która odbyła się 25 września. Radni
przegłosowali uchwałę i jeżeli wojewoda łódzki w trybie nadzorczym jej nie uchyli, to od października br.
miesięczne wynagrodzenie
Wojciecha Ostrowskiego,
burmistrza Sulejowa będzie
wynosiło łącznie z wszelkimi dodatkami 6345 zł brutto, w tym wynagrodzenie
zasadnicze 4500 zł brutto.
W świetle tej uchwały od
października burmistrz będzie zarabiał o ok. 4000 zł
brutto mniej w stosunku do
obecnego uposażenia, które wynosi 10030 zł brutto.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do tej pory Wojciech Ostrowski miał uposażenie niższe o 390 zł od
poprzedniego burmistrza.
Sulejowscy radni na swojej
sesji podkreślali, że dla porównania włodarz Piotrkowa Trybunalskiego zarabia
niewiele więcej. Zwróćmy
jednak uwagę na fakt, że
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. zarabia 12365
zł brutto, a maksymalne
możliwe
wynagrodzenie
wójta/ bur mistrza/prezydenta miasta w 2015 r. nie
może przekroczyć 12365,22
zł brutto. Dodajmy też dla
porównania, że wynagrodzenie burmistrza Wolborza wynosi blisko 10000 zł

brutto, a niektórych wójtów
gmin z powiatu piotrkowskiego wynosi ponad 10000
zł brutto. Biorąc powyższe
pod uwagę, dotychczasowe
wynagrodzenie burmistrza
Sulejowa nie można uznać
za zawyżone.
Radni argumentowali
również obniżenie uposażenia burmistrza naruszeniem przez niego
zapisów ustawy o samorządzie i statucie gminy Sulejów. Chodzi m.in.
o funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego
i głośną sprawę wysokości
stawek za śmieci, które były
podobno zawyżone. Ich
zdaniem burmistrz zleca
MZK wykonywanie zadań
pomijając zamówienia publiczne, gospodarując rozrzutnie środkami publicznymi. Dodajmy, że cena za
odbiór śmieci w Sulejowie
jest najniższa w powiecie
piotrkowskim.- Tu nie chodzi o to czy segregowane
odpady za śmieci będą po
6,50 zł czy po 6 zł, bo jest to
temat zastępczy. Tu chodzi
o to, czy burmistrz zgodnie
z prawem kieruje się dobrem
całej gminy i realizacją
celów długofalowych (np.
rozwój turystyki), przedstawia cele i sposób ich realizacji oraz finansowania,
uzyskując akceptację rady,
czy też spełnia życzenia
poszczególnych radnych,
kierując się ich oczekiwaniem, za którym często stoi
ich indywidualny interes

Daliśmy szansę wypowiedzenia się Adamowi Stobieckiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Sulejowie. Ze względu na wagę zagadnienia i brak
autoryzacji wypowiedzi przez przewodniczącego, cytujemy ją w dosłownym brzmieniu. Na nasze pytanie
czy jest to decyzja polityczna, Adam Stobiecki odpowiedział:
- Jest to decyzja merytoryczna, a nie polityczna.
My nie podejmujemy decyzji politycznych. Taki projekt
uchwały przedstawiła i podjęła decyzję Rada Miejska.
Pozwólmy jej dalej działać. A ja nie będę na chwilę
obecną wypowiadał się w tej sprawie. W uzasadnieniu
do uchwały zawarte jest, w czym tkwi problem. Rada
Miejska ma uprawnienia z mocy ustawy samorządowej
i taką podjęliśmy decyzję. Na tym etapie w sposób ograniczony będę udzielał informacji, ponieważ uchwała będzie w opracowaniu wojewody łódzkiego.

wyborczy. Nie będę tolerował tzw. rozdawnictwa czy
„polityki utrzymania się na
stołku”. Moja propozycja
jest inna – kierujmy się dobrem całej gminy i starajmy
się o dotacje do różnych inwestycji. Co do MZK to są
niestety w naszym mieście
i gminie osoby, dla których
ewentualny upadek przedsiębiorstwa byłby na rękę.
Mówię jasno i zdecydowanie, na słabym MZK pewni
ludzie zarabiali. Stanowczo
oświadczam, dziś w MZK
dzieje się dobrze i powiało
nadzieją, że będzie jeszcze
lepiej. Mieszkańcy, którzy
dokonali wyboru mojej osoby na funkcję burmistrza,
tego chcieli. Zależy nam
bowiem na tym, by to przedsiębiorstwo dobrze i uczciwie pracowało i zatrudniało naszych mieszkańców.
Rozmawiam z mieszkańcami i słyszę, że wykonywane
przez ten zakład prace są
wykonywane dobrze i uczciwie, co nie zawsze działo się
w przypadku firm zewnętrznych. W interesie mieszkańców, musimy wspólnie wytrzymać krytykę i nagonkę
na przedsiębiorstwo, które
w końcu zaczyna kupować
sprzęt i jest w stanie realizować swoje statutowe
zadania – tłumaczy Wojciech Ostrowski i zaraz ze

swadą twardo dodaje - Dzisiaj każdy może zobaczyć
plac zabaw w szkole na
Podklasztorzu, który wykonała firma zewnętrzna za
ok. 127 tys. zł i plac zabaw
w przedszkolu w Przygłowie, który wykonało nasze
MZK za 70 tys. zł. Podkreślam - to są te proporcje.
Dla mnie jest to sukces
MZK. Takich działań od
nowego dyrektora oczekuję
i bezwzględnie będę go za
efekty lub ich brak - rozliczał. Retorycznie więc
pytam: „Dlaczego urząd
ma nie zlecać lepszemu zakładowi prac”? A że lepszy w tym przypadku to
także „nasz”, tym lepiej
dla budżetu i samej gminy.
W czerwcu obiecałem, że
MZK da radę wykonać
wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci i tablice
informacyjne dla sołectw.
Dzisiaj to wszystko już jest.
Mało tego, tego typu wiaty
przystankowe chcą od nas
kupować sąsiednie gminy.
MZK jest coraz lepiej oceniana przez mieszkańców,
którzy chcą po prostu dobrego zakładu, odpowiadającego za czystość naszego
miasta.
O opinie na temat dotychczasowej pracy burmistrza na rzecz Sulejowa oraz
działalności MZK zapytali-

śmy również mieszkańców.
- Ostrowski to swój
chłop. Ja osobiście za dobrą monetę odebrałam jego
działania związane z przywróceniem funkcjonalności
plaży miejskiej. Moje dzieciaki naprawdę z uciechą
korzystały z tej białej plaży
– mówi Anetta, klientka zakładu fryzjerskiego w centrum Sulejowa.
- Nie mam zdania, wydaje mi się, że jednak za
krótki czas minął od wyborów, żeby móc pokusić
się o jakąś głębszą ocenę.
Chętnie panu odpowiem na
to pytanie za rok, dwa – jak
zobaczę efekty działań burmistrza. Na razie są to dobre chęci – podkreśliła fryzjerka z centrum Sulejowa.
- Nie jestem zwolenniczką burmistrza i na niego
nie głosowałam, ale zmiany
w MZK podobają mi się.
Podobają mi się ładne
przystanki z kolorowymi
plakatami, reklamującymi
naszą gminę. Oby się dogadali i razem przywrócili
świetność Sulejowa. Pamiętam czasy, gdy do naszego miasta przyjeżdżało
się wypoczywać. Wszyscy
żyliśmy z turystyki. Sulejów był marką nie tylko
w woj. łódzkim ale także
w Polsce. Spór o wynagrodzenie burmistrza uważam

za niestosowny. Jestem przekonana, że tylko tzw. zgoda
buduje i mam nadzieję, że radni rozważą jeszcze swoją decyzję. Nie sądzę, że obniżenie
wynagrodzenia jest środkiem
zmierzającym do zwiększenia
zaangażowania się burmistrza
w swoją pracę – mówi mieszkanka Sulejowa, która chce pozostać
anonimową.
Wielogodzinna
sesja Rady Miejskiej, która
w przeważającej mierze polegała
na dyskredytowaniu burmistrza
przyniosła jednak rozstrzygnięcia o które burmistrz zabiegał Udało mi się uzyskać na sesji to,
na czym mi najbardziej zależało.
Mianowicie, mimo dużego sprzeciwu części radnych, doprowadziłem do przegłosowania ważnych dla mieszkańców uchwał.
Liczę się z głosem mieszkańców
Sulejowa i okolicznych sołectw
i robię także wszystko, żeby wywiązać się z moich wyborczych
obietnic. Czynię to pomimo rzucanych kłód pod moje nogi przez
niektórych członków Rady Miejskiej. Udało się podjąć uchwałę dotyczącą projektu budowy
sali gimnastycznej w Witowie,
przeznaczenia znacznej sumy na
rewitalizację Placu Straży i na
budowę boiska trawiastego dla
dzieci w szkole na Podklasztorzu. I właśnie z tego jestem dumny. Bowiem Rada przegłosowała
tę uchwałę, mimo braku poparcia radnego z Podklasztorza -
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Adama Stobieckiego i Sebastiana Gaika – radnego, do którego
okręgu należy Plac Straży – powiedział burmistrz Sulejowa.
Radni, którzy wnioskowali
o obniżenie wynagrodzenia Wojciecha Ostrowskiego mają do niego zarzuty, w tym np. aroganckie
zachowanie czy zabronienie pracownikom Urzędu Miejskiego
udzielania jakichkolwiek wyja-

W
Co obrazuje zestawienie tabelaryczne, które udostępniam czytelnikom Gazety.
- Obecnie poza oczywistymi zadaniami, które
realizujemy zajmujemy się
projektowaniem strategicznym w tym m.in.
Zakończenie prac nad
Strategią na lata 20152020, obejmującą m.in.: go-
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czeństwa przeciwpowodziowego (rozmowy w sprawie
udrożnienia Pilicy trwają)
Musimy również zgasić
kilka ,,pożarów” w postaci chociażby braku wody
w Uszczynie, Poniatowie,
Nowej Wsi w okresie letnim.
Zaniechania w realizacji
programu, który rozwiązałby te problemy w latach

Zestawienie pozyskanych środków
Aktualizacja Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Sulejów wraz z inwentaryzacją :
Ministerstwo Gospodarki 		
15600,00
Radosne maluchy - doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sulejów
PO KL 9.1.1 				
563736,00
Eko Wituś z pomysłem - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Witowie
WFOŚiGW 				
33049,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów w miejscowości Adelinów,
Mikołajów, Klementynów, Bilska Wola, Piotrów, Salkowszczyzna, Włodzimierzów, Zalesice, Zalesice Kolonia WFOŚiGW		
938962,00
oprac. Dorota Jankowska
śnień Radnym Rady Miejskiej.
Burmistrz z kolei wyjaśnia, że
nie zabronił radnym przychodzić
do urzędu, by wypełniali swoje
obowiązki, lecz miał na myśli
prowadzenie rozmów na prywatne tematy w czasie godzin pracy.
Radni zarzucili też burmistrzowi
m.in., że nie pozyskuje żadnych
środków zewnętrznych a wszystkie inwestycje wykonywane są
ze środków budżetowych gminy.
O bieżącej pracy urzędników,
inwestycje i kwestie dotyczące
pozyskiwania środków zewnętrznych zapytaliśmy Dorotę Jankowską, wiceburmistrz Sulejowa.
- Nowy okres programowania
na lata 2014-2020 rozpoczyna
się właśnie teraz. We wrześniu
pojawiły się pierwsze konkursy
w ramach RPO WŁ, w których
beneficjentami mogą być jednostki samorządowe. Przystępujemy
do projektów wspierających osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez
przystąpienie do projektu pn. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Jeżeli otrzymamy
środki MOPS rozpocznie realizację projektu w przyszłym roku.
W ramach konkursu pn. Rozwój
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przygotowujemy
wniosek na zakup, niezbędnego
dla zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców, samochodu i wyposażenia OSP ( projekt wart ok.
0,7 mln zł).
W ciągu tych kilku miesięcy pozyskaliśmy już ponad
600.000
zł
dotacji
i ponad 900.000 zł preferencyjnej pożyczki umarzalnej w 50%.

spodarkę wodno-ściekową
na terenie miasta i gminy.
Inwentaryzację, ocenę, modernizację sieci dróg gminnych, termomodernizację i
alternatywne źródła energii
w budynkach użyteczności
publicznej, modernizację
oświetlenia ulicznego w
kierunku opraw led, rozwój obiektów sportowych
zgodnie z propozycjami złożonymi do Wojewódzkiego
Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.
Trwają prace nad rozwojem turystyki i agroturystyki
obejmujące:
rozbudowę
ścieżek biegowych rowerowych, turystycznych oraz infrastruktury przybrzeżnej w
tym plaż, stanic kajakarskich
i dostępu do rzeki (w ramach partnerstwa obszaru
funkcjonalnego, do którego
przystąpiliśmy). Utworzenie
centrum rekreacyjnego nad
zalewem Sulejowskim.
Przystąpienie do prac
nad odtworzeniem i modernizacją gminnej substancji
mieszkaniowej.
(złożenie wniosku o dofinansowanie ministra w styczniu
2016).
Przystąpienie do prac
nad
zmianą
regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie
o zapisy regulujące opłatę
za śmieci ,,letników” ( październik- listopad).
Kontynuacja prac nad
monitoringiem
miejskim
(październik). Kontynuacja
prac nad poprawą bezpie-

2010-2015 powodują, że dziś
sytuacja wymaga natychmiastowego działania – wyjaśnia Dorota Jankowska.
W rozmowie z nami, burmistrz Sulejowa Wojciech
Ostrowski podkreśla, że
konflikt z niektórymi radnymi Rady Miejskiej utrudnia mu działanie. - Nigdy nie
przypuszczałem, że przyjdzie
mi pracować w tak nieprzyjaznej atmosferze. Niemniej
jednak nie traktuję działań
moich kolegów radnych
osobiście. Chcę wierzyć,
że dobro gminy leży im na
sercu. Społeczeństwo naszego miasta i gminy oddając
tak zdecydowanie na mnie
głos w ostatnich wyborach,
oczekiwało zmian. Każda
zmiana powoduje niepokój,
czy wręcz opór. Ja ze swej
strony do przeprowadzenia
tych zmian, dobrałem sobie
kompetentnych ludzi. Jestem
przekonany, że moje działania jak i zespołu, którym kieruję, spotykają się i spotykać
będą z akceptacją mieszkańców. Mam bardzo dobry
kontakt z mieszkańcami,
szanuję ich głos i na bieżąco biorę go pod uwagę. Myślę, że wiele nieporozumień
z częścią radnych nie miałoby miejsca gdyby zechcieli
oni bardziej wnikliwie wsłuchiwać się w głos naszych
mieszkańców – podkreśla
burmistrz Sulejowa.
Rozmawiał:
Wojciech Adam
Michalak

Wieści 9

Piotrków Trybunalski

Remont
Al. Sikorskiego

W Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się kolejny remont głównej arterii miasta.
Drogowcy
usuwają
dziury i nierówności z
Al. gen. W. Sikorskiego, na odcinku od Armii
Krajowej do Kostromskiej wraz ze skrzyżowaniem. Prace rozpoczęły
się od wymiany przykanalików, po czym zostaną zdemontowane stare
i w to miejsce ułożone
nowe krawężniki. Następnie na plac budowy
wkroczą frezarki, które
zedrą dziewięciocentymetrową nawierzchnię. Póź-

REKLAMA

niej drogowcy wyleją dwie

warstwy asfaltu: wzmacnia-

jąco-wyrównawczą i ścieralną. Dodatkowo przed
przejściami dla pieszych
wbudowane zostaną płyty
ostrzegawcze dla niepełnosprawnych. Całość uzupełni plantowanie zieleni
oraz wymalowanie oznakowania poziomego. Roboty mają zakończyć się w
październiku.
Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, zdjęcie nogi z gazu i zwracanie uwagi na tymczasowe
oznakowanie.
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Zmieniać Polskę,
pomagać ludziom!
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Ekspert radzi

Wywiad z Grzegorzem Wojciechowskim, kandydatem do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Alimenty na dzieci

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego art.
133 KRIO, na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania środków utrzymania dziecku, które nie jest
w stanie utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że
dziecko nie ma dochodów lub majątku, z którego mogłoby te dochody uzyskiwać. W stosunku do dzieci
pełnoletnich ale np. studiujących rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one
połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub
jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania
możliwości samodzielnego utrzymania się.

Jest pan senatorem
i to bardzo aktywnym,
ponad 600 przemówień
w Senacie w ciągu kadencji, ponad 1000 oświadczeń w różnych ludzkich
sprawach. 100 procent
obecności na posiedzeniach Senatu i na głosowaniach. Dlaczego teraz
kandyduje pan do Sejmu?
GW. No cóż, Prawo
i Sprawiedliwość chce wygrać wybory, zmieniać Polskę, a ja chcę w tym pomóc.
Senat jest ważny, ale kluczowe znaczenie mają wybory do Sejmu, gdzie zdecyduje się większość rządowa.
Chcę pomóc w zdobyciu tej
większości i dlatego zdecydowałem się na start w wyborach do Sejmu. A jeśli będziemy rządzili, na co mam
nadzieję, to największy
ciężar zmian będzie również spoczywał na Sejmie.
Kandyduję do Sejmu, bo
chcę jeszcze ciężej pracować. Ale rolnikiem jestem
z urodzenia i zawodu, to
ciężkiej pracy się nie boję.
No właśnie, jest pan
rolnikiem, prowadzi pan
17-hektarowe gospodar-

stwo rolne w Regnowie,
a więc sprawy wsi są dla
Pana najważniejsze?
Najważniejsza jest dla
mnie cała Polska, w tym
oczywiście polska wieś.
O wieś musimy dbać w interesie całego narodu, żeby
nam nie brakło chleba. Polska wieś jest zaniedbana
przez władze, dyskryminowana nierównymi dopłatami. Mimo, że rolnicy
produkują coraz więcej,
dochody rolnicze w ostatnich 3 latach spadły o 11
procent. Rolnicy są oszukiwani, padają ofiarami
nadużyć i afer. Ale nie będę
się zajmował tylko wsią, bo
są na przykład takie sprawy jak Bełchatów, perła
w koronie polskiej energetyki. To wielkie wyzwanie,
żeby bronić Bełchatowa ze
wszystkich sił, bo są zakusy, są też konkretne złe
działania obecnej władzy,
które zagrażają przyszłości
Bełchatowa. Ja będę czynił
wszystko, żeby Bełchatów
trwał i był sercem polskiej
energetyki jak najdłużej.
Pana nazwisko i wizerunek kojarzy się ostatnio ze

słynną „Duda-pomocą”,
czyli akcją pana prezydenta Andrzeja Dudy, której
celem jest pomoc prawna
dla ludzi.
Tak, działałem aktywnie w „Duda-pomocy”, wspierałem i nadal
wspieram Pana Prezydenta
w tych działaniach i w ogóle jako parlamentarzysta
wiele uwagi poświęcam
pomaganiu ludziom. Moje
biuro parlamentarne, prowadzone wspólnie z bratem europosłem Januszem
Wojciechowskim
pęka
w szwach. Przyjeżdżają po
pomoc ludzie z całej Polski.
Podejmujemy tysiące interwencji. Polska jest niestety
krajem bardzo wielu niesprawiedliwości i krzywd,
państwo zachowuje się często arogancko i bezdusznie
wobec ludzi, na przykład
w sprawie odbierania dzieci. Odbiera się rodzinom
dzieci z powodu biedy, dochodzi do straszliwych dramatów. Będziemy zmieniać
prawo, zmieniać instytucje
państwowe, żeby do takich
nadużyć nie dochodziło.
Ale najpierw musimy wygrać wybory, dlatego pro-

simy o głos i ja tez proszę
wyborców o głosy na mnie
i na Prawo i Sprawiedliwość.
W okręgu obejmującym
powiaty rawski, skierniewicki,
piotrkowski
i opoczyński kandyduje do
Senatu osoba o pańskim
nazwisku – to może brat?
Nie, mój brat eurodeputowany Janusz nie kandyduje, tamten kandydat
to zupełnie obca osoba,
niezwiązana z prawem
i Sprawiedliwością. Jedynym Wojciechowskim, kandydującym z ramienia PiS
jest Grzegorz Wojciechowski, czyli ja. Natomiast do
Senatu z Prawa i Sprawiedliwości w tych wymienionych powiatach kandyduje
Rafał Ambrozik, prawnik,
doskonale mi znany, którego z całego serca popieram.
Życzę powodzenia w wyborach.
Dziękuję, ale najchętniej
podziękuję po wyborach,
już jako poseł. Dziś proszę
o poparcie i obiecuję solidną pracę, żeby zmieniać
Polskę i pomagać ludziom.

Należy zatem postawić sobie pytanie, od czego zależeć może wysokość przedmiotowych świadczeń zasądzanych na rzecz uprawnionych przez sąd. Zgodnie
z obowiązującymi zasadami, dzieci mają prawo do życia na takim samym lub podobnym poziomie społecznym i ekonomicznym jak ich rodzice, ci z kolei mają
obowiązek podzielić się z dzieckiem nawet najdrobniejszymi uzyskiwanymi przez nich dochodami.
Zakres i wysokość tych świadczeń zależy przede
wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych tzn. dzieci, oraz od zarobkowych i majątkowych
możliwości zobowiązanych, czyli rodziców (art. 135 § 1
KRIO). Zatem jeśli oceniamy, jakiej wysokości świadczeniem powinien być obciążony zobowiązany, analizie
poddamy nie tylko to ile dokładnie zarabia, a to jakie
dochody powinien lub mógłby mieć, gdyby dołożył starań w celu ich uzyskiwania na poziomie wyższym. Sąd
powinien wziąć pod uwagę zarówno jego stan zdrowia,
jak i wykształcenie oraz średnie zarobki, jakie uzyskuje
się w danej branży i regionie, w którym mieszka.
Po drugiej stronie należy rozważyć, jakie potrzeby
uprawnionego są jego potrzebami usprawiedliwionymi w danych okolicznościach i środowisku, w jakim
wzrasta. I chodzi tu nie tylko o te elementarne jak dostarczenie środków na zakup jedzenia i ubrań, higieny
osobistej, edukacji szkolnej czy leczenia, ale należy
analizować dostęp do zajęć pozaszkolnych, zapewnienia potrzeb kulturalnych lub towarzyskich, biorąc pod
uwagę jego zdolności postępu w nauce ale i zdrowie.
Należy również pamiętać, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach
o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. Dzieje się
tak np. w przypadku, gdy jeden z rodziców nie utrzymuje z dzieckiem kontaktów lub te kontakty są wyjątkowo sporadyczne i nieregularne. W takim wypadku
rodzic ten możne zostać zobowiązany do pokrywania
w całości lub części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego, albowiem drugi rodzic, wykonuje
swój obowiązek alimentacyjny poprzez te właśnie osobiste starania.
Adwokat Agnieszka Bienias
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Kulturalnie

Warto przeczytać
Gry tajnych służb

REKLAMA

Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawców nie ustalono.
Taki komentarz usły- niepublikowane do tej pory podobny sposób; czy też
szeliśmy przy wielu tajem- dokumenty operacyjne. W Tadeusza Stecia przewodniniczych zgonach wysokich każdej historii pojawiają ka sudeckiego, który został
urzędników państwowych, się osoby, które zginęły w zamordowany przez nieznapolityków i osób publicz- dziwnych okolicznościach nych sprawców, a razem z
nych we współczesnej wol- lub zostały zamordowane, Jaroszewiczem i Fonkowinej Polsce. Czy tajne służby a sprawców nie ustalono czem dotarł do tajnego niemogły brać udział w tych (m.in. niewyjaśniona śmierć mieckiego archiwum).
nieszczęśliwych
wypad- Jacka Bartosiaka sekrekach? Czy są w naszym tarza polskiej ambasady
kraju ludzie, którzy działa- w Bejrucie i funkcjonają ponad prawem? Dorota riusza SB, znającego tajKania, dziennikarka śledcza ne operacje na Bliskim
i autorka bestsellerowych Wschodzie; Waleriana
książek Cień Tajnych Służb Pańki prezesa NIK, który
oraz Resortowe Dzieci, zginął w wypadku samoposzukuje odpowiedzi na chodowym zaraz po tym,
te pytania w najnowszej jak wyszła na jaw afera
książce Gry Tajnych Służb. FOZZ; gen. Jerzego FonKsiążka zawiera wiele sen- kowicza funkcjonariusza
sacyjnych materiałów, któ- Informacji Wojskowej,
re rzucają nowe światło na później LWP, bliskiego
zakulisową działalność taj- współpracownika Jaronych służb. Znajdziemy tu szewicza zginął w bardzo

Księgarnia 					

1. Od lekarza do kucharza
		
2. Atlas kamieni użytkowych			
3. Drzewa i krzewy ozdobne			
4. Filozofia życia				
5. Kompozycje z kwiatów			
6. Nalewki i receptury ziołowe			
7. Budować zdrowie				
8. Dżentelmeni PRL-u				
9. Cesarzowa wdowa Cixi			
10. Matka Świętego (Jerzy Popiełuszko)

poleca:

Danuta Myłek
Hill Detlev
Jadwiga Wilder
Anna Ciesielska

Jadwiga Górnicka
Danuta Korżawska
Emilia Pader
Chang Jung
Milena Kindziuk

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 46 895 16 45
REKLAMA
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Warzywa

Gotuj z nami

Warzywa oprócz wartości odżywczych, odznaczają się zróżnicowanym smakiem, aromatem, barwą
a także konsystencją.
Cechy sensoryczne tj.
między innymi smak, zapach, barwa, konsystencja
i jakość ogólna warzyw i ich
przetworów, stanowią często bardzo ważne kryterium
jakości dla konsumentów.
Odgrywają one rolę przy
wyborze i spożyciu warzyw,
a w konsekwencji wpływają na nasze zdrowie i dobre
samopoczucie. Jedzenie jak
wiadomo, jest przecież jednym z najprzyjemniejszych
doznań, jakie daje właśnie
nam życie. Smak i zapach
warzyw jest rezultatem występowania w ich składzie
wielu różnorodnych substancji. Ich zawartość jest różna,
w zależności od gatunku
warzyw, odmiany, stopnia
dojrzałości, pogody, rodzaju
nawożenia a także warunków przechowywania po
zbiorze. Na smak warzyw,
ich soczystość ma korzystny wpływ zawartość wody.
Stanowi ona ok. 95% ich
masy. W przypadku suszy
występującej w czasie wegetacji warzyw, ich smak ulega
pogorszeniu, co objawia się
np. parceniem rzodkiewki,
przejrzewaniem
strąków
fasoli czy grochu zielonego. Podobnie temperatura
powietrza i nasłonecznie-

Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Poszukuję
Pracowników
Ochrony na obiekt handlowy
w Bełchatowie. 723 236 603.
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel. 600 086
995.

Sałatka

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki :

nie mają wpływ na smak
warzyw. Większość z nich
do swego rozwoju wymaga stanowiska słonecznego,
a gdy rosną w zacienionych
miejscach, wówczas wyraźnie odczuwalne są zmiany
w ich smaku. Na pogorszenie smaku warzyw ma
duży wpływ także niewłaściwe nawożenie, zarówno
przedawkowanie jak i złe
proporcje poszczególnych
składników pokarmowych.
Przykładem jest np. kapusta,
gdy została przedawkowana
nawozami, nie jest smaczna
po zakwaszeniu i szybko się
psuje. Podobnie, gdy przy
uprawie pomidora, zastosowano za dużo azotu w stosunku do potasu, wówczas
również ulega pogorszeniu

ich smak. Duży wpływ na
walory smakowe, zapachowe i barwę warzyw ma termin ich zbioru. Warzywa
należy zbierać, gdy osiągną
dojrzałość konsumpcyjną.
Wówczas są najsmaczniejsze, gdyż zawierają optymalną ilość składników
odżywczych, smakowych
i zapachowych. Warto pamiętać o tym, że aby jak najdłużej utrzymać dobry smak,
aromat i barwę warzyw, powinniśmy je myć bezpośrednio przed spożyciem.
W naszych warunkach
klimatycznych świeże warzywa należą do produktów
sezonowych.
Z tego też powodu przetwórstwo warzyw stanowi
bardzo ważną gałąź gospo-

darczą. Polega ono między
innymi na konserwowaniu, kwaszeniu, mrożeniu
lub uzyskiwaniu soków,
co umożliwia zatrzymanie
procesów rozkładu warzyw.
Przetwórstwo tych surowców pozwala na uzyskanie
o jak najwyższej jakości
przetworów,
zachowujących zgromadzone w nich
w okresie wegetacji związki
biologicznie czynne, decydujące o walorach odżywczych, smakowych tych produktów. Warto zaznaczyć,
że świeże warzywa za długo
przechowywane w nieodpowiednich warunkach tj. zbyt
suchych lub ciepłych, tracą
na smaku i posiadają mniejszą wartość odżywczą.
KK

OGŁOSZENIA
Opiekunki do opieki nad osobami starszymi na terenie
Niemiec, bezpieczna i legalna
praca. Prowadzimy bezpłatne
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY,
CV: BIURO@SENECTUS24GERMANY.COM, TEL.
726250081.

Pożyczki i chwilówki na sam
dowód osobisty bez BIK i komornika (cała Polska)
tel. 796-15-19-19

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety.
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Praca dodatkowa na terenie
Piotrkowa Tryb. w firmie kosmetycznej. Tel. 505 941 176

Praca dla grafika komputerowego. Wymagania: biegła
znajomość programów graficznych i edytorskich: Adobe
InDesign, Adobe Photoshop,
Adobe Ilustrator, Corel Draw.
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka. CV oraz portfolio: biuro@drukarnia-wam.eu

W

Poszukujemy
Pracowników Ochrony
w Nadarzynie.
Oferujemy darmowy
dowóz
z Rawy Mazowieckiej.
667-676-200

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

AD-KA

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą
pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych
ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl

tel. 517 763 147

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 ziemniaki
4 marchewki
1 pietruszka
1 mały seler
1 szklanka zielonego groszku z puszki
1 szklanka kukurydzy z puszki
4 jajka
2 ogórki kiszone
1 jabłko
5 łyżek majonezu
1 łyżeczka musztardy
1 łyżeczka soku z cytryny
sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki, marchewki, pietruszkę i seler ugotować
do miękkości w wodzie lub na parze. Jajka ugotować
na twardo. Warzywa i jajka po wystudzeniu obrać
i pokroić w drobną kostkę. Dodać pokrojone ogórki
i jabłko. Całość połączyć z groszkiem i kukurydzą. Następnie doprawić solą i pieprzem. Majonez połączyć
z musztardą i sokiem z cytryny i wymieszać z pozostałymi składnikami sałatki.
W
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Nowy Fiat 500C wystawiony na aukcję przez Lapo
Elkanna podczas gali „amfAR”.

Fiat 500C na aukcji

Marka Fiat oraz Garage Italia Customs były gwiazdami uroczystej gali charytatywnej, zorganizowanej
w Mediolanie przez fundację „amfAR”.

Dwa egzemplarze motoryzacyjnej ikony - Fiata
500 - zostały wystawione
na aukcji przez Lapo Elkanna i zakupione przez Renzo
Rosso, założyciela marki
„Diesel” i prezesa grupy
odzieżowej OTB oraz Davida Wertheimera, za łączną kwotę 250.000 euro, która przeznaczona została na
badania nad AIDS.
Nowi właściciele będą
mogli nadać samochodom
indywidualny
charakter,
powierzając to wykonanie
projektantom Garage Italia
Customs.

REKLAMA

W sobotę 26 wzresnia
br. wieczorem w Mediolanie, w pięknej scenerii
Teatru Permanente, odbyła się charytatywna gala
fundacji „amfAR”, zorganizowana przy wsparciu
marki Fiat, Lapo Elkanna
i Garage Italia Customs.
Charytatywny cel wydarzenia, jakim są badania
nad AIDS, wywołał taki
entuzjazm publiczności, że
dwa egzemplarze Nowej
500C zostały sprzedane
za łączną kwotę 250.000
euro, która została przelana na konto fundacji. Jest
to najwyższa suma zebrana

podczas licytacji.
Wyjątkowi nabywcy to
Renzo Rosso, założyciel
marki „Diesel” i prezes
grupy odzieżowej OTB
oraz David Wertheimer,
pochodzący ze sławnej rodziny francuskich przedsiębiorców. Będą oni mogli
opracować dostosowaną
do swoich wymagań idywidualizację samochodów
i powierzyć jej wykonanie
specjalistom z Garage Italia Customs, nowej spółki
Lapo Elkanna, która realizuje projekty „na miarę”
Klienta, wyrażając jego
wyjątkową osobowość.

Inicjatywa ta jest kolejnym dowodem, że FCA
to firma zawsze chętna do
wspierania projektów społecznych i przypieczętowująca sukces współpracy
z „amfAr”. Fundacja odgrywa bardzo ważną rolę
w badaniach nad AIDS,
wskazując i uzupełniając
największe braki w wiedzy na temat HIV i AIDS
i wspierając innowacyjne
badania, również te, które
często nie mają żadnych
wstępnych danych, wymaganych przez bardziej tradycyjnych sponsorów.

REKLAMA
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Kryminalne

Rawa Mazowiecka

Wpadli
na kradzieży motoroweru
Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Rawy podejrzewanych o kradzież
motoroweru.

W
Tomaszów Mazowiecki

Skazany
za rozbój

Tomaszowscy policjanci ustalili tożsamość 20-letniego mieszkańca Częstochowy podejrzanego o kradzież rozbójniczą.
Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany.
Do przestępstwa doszło 21
września 2015 r. Podejrzany
umówił się z mieszkańcem
Tomaszowa na wypożyczenie sprzętu muzycznego
o wartości 5000 złotych.
Podczas transakcji mężczyzna powołał się na wspólnego znajomego. Dopiero
po zapakowaniu sprzętu do
auta, tomaszowianin poprosił kontrahenta o dokument tożsamości. Wówczas

15 września 2015 roku
około godziny 6.00, policjanci zostali powiadomieni o kradzieży motoroweru o wartości 900
złotych. Wspólne działania
policjantów i właściciela
skradzionego
jednośladu
jeszcze tego samego ranka
doprowadziły śledczych na
strych jednego z pobliskich
domów.
Funkcjonariusze
znaleźli tam skradziony pojazd i zatrzymali przebywających we wspomnianym
lokalu dwóch mieszkańców
Rawy. Mężczyźni w wieku
29 i 25 lat zostali przewiezieni do policyjnego aresz-

tu. W tym samym czasie
zgłoszono kradzież dwóch
rowerów i elektronarzędzi
o wartości 3250 złotych,
do której doszło między 13
a 15 września tego roku.
Podczas
przeszukania,
w domu jednego z zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli 6 rowerów, elektronarzędzia BOSCH, myjkę
KARCHER i podkaszarkę
STIHL. Jak się okazało,
zarówno narzędzia jak i 4
z zabezpieczonych rowerów
zostały rozpoznane jako
skradzione w ostatnim czasie na terenie miasta. Analiza materiałów zgłoszonych

kradzieży, dokonanych między 12 a 15 września dała
podstawę do przedstawienia starszemu z zatrzymanych zarzutów kradzieży 8
rowerów, 2 motorowerów
i elektronarzędzi. Jeden
z zarzutów dotyczył kradzieży motoroweru, która
miała miejsce jeszcze przed
wakacjami. Na chwilę obecną drugi z zatrzymanych
- 25-latek - usłyszał zarzut
kradzieży motoroweru. Za
kradzieże z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Bełchatów

Złapany
na gorącym

Tylko kilka minut złodziej cieszył się skradzionym rowerem.
Szybka
informacja
o kradzieży oraz natychmiastowe działanie policjantów
z Bełchatowa doprowadziły
do zatrzymania podejrzanego 20-latka w chwilę po
dokonaniu
przestępstwa.
Do przestępstwa doszło
w ostatnim dniu września
2015 roku, kwadrans po
siedemnastej. Spod jednego
ze sklepów na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie
zniknął wart 1000 złotych
jednoślad klienta. Okradzio-

ny 18-letni bełchatowianin
zostawił swego czarnego
krossa bez zapięcia, gdyż
przewidywał, że zakupy
potrwają tylko chwilę. Informacja o przestępstwie
trafiła do policyjnych patroli. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli penetrację
pobliskiego rejonu. Chwilę
później załoga jednego z radiowozów zauważyła młodego mężczyznę, jadącego
jednośladem podobnym do
skradzionego. Na polecenie

zatrzymania, cyklista porzucił rower i zaczął uciekać
pieszo w kierunku pobliskiego bloku. Po krótkim
pościgu policjanci zatrzymali 20-letniego bełchatowianina. Pokrzywdzony
18-latek rozpoznał i odebrał
odzyskany przez funkcjonariuszy rower. Zatrzymany
trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do pięciu
lat pozbawienia wolności.

www.gazeta-wiesci.pl

sprawca zablokował drzwi
pojazdu i ruszył. Pokrzywdzony próbował udaremnić
ucieczkę, m.in. wskakując
na maskę, jednak po kilkunastu metrach spadł. Tomaszowscy policjanci analizując materiały dowodowe,
ustalili, iż pomysłodawcą
tej kradzieży był 20-letni
mieszkaniec Tomaszowa,
który do przestępczego
procederu udostępnił swoje
auto. 20-latek wpadł jako
pierwszy i to u niego ukry-

ty był skradziony sprzęt.
Policjanci szybko ustalili
tożsamość wykonawcy planu. 20-letni mieszkaniec
Częstochowy został zatrzymany przez tamtejszych
policjantów. Okazało się, że
kradzieży dokonał będąc na
ucieczce z zakładu poprawczego. Decyzją sądu został
tymczasowo aresztowany.
Za kradzież rozbójniczą
grozi do 10 lat więzienia.
Obaj mężczyźni byli w
przeszłości notowani.

Piotrków Trybunalski

Rozbili
grupę włamywaczy
Piotrkowscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o kradzieże i włamania na terenie województwa łódzkiego i śląskiego.
Grupa ma na swoim koncie kradzieże m.in. sprzętu
RTV, artykułów spożywczych oraz pieniędzy. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim
zatrzymali
mieszkańców województwa
śląskiego: dwóch mężczyzn
w wieku 36 i 42 lat oraz
dwie kobiety w wieku 23
i 41 lat podejrzanych o szereg przestępstw na terenie
województwa
łódzkiego
i śląskiego. Działania rozpoczęły się w Częstochowie
przy współpracy funkcjonariuszy z tamtejszej jednostki
policji. Policjanci zebrali
materiał dowodowy potwierdzający, że podejrzani
działali w okresie od sierpnia 2015 roku. Metoda działania sprawców była w każdym przypadku taka sama.
Wynajmowali pokoje w hotelach lub prywatnych kwaterach i przez kilka dni obserwowali wybrany obiekt.
Po dokładnym sprawdzeniu
zabezpieczeń
włamywali
się do firm, gdzie ich łupem

padał sprzęt komputerowy
oraz pieniądze. Chcąc sobie
dodatkowo dorobić dokonywali także kradzieży sklepowych w dyskontach spożywczych, a uzyskany towar
sprzedawali przypadkowym
osobom po zaniżonych cenach. Ustalenia policjantów
pionu kryminalnego początkowo pozwoliły na zatrzymanie na terenie Radomska
23-letniej kobiety, a po kilku
dniach przestępczego trio.
Cała czwórka usłyszała już
zarzuty. 23 września 2015
roku, 23-latka decyzją sądu
została tymczasowo aresz-

towana na 3 miesiące. 25
września policjanci skierowali do prokuratury wnioski
o zastosowanie tego samego środka zapobiegawczego dla pozostałej trójki. Za
kradzież z włamaniem grozi
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy
zatrzymani w tej sprawie
byli wcześniej notowani za
podobne i inne przestępstwa. Policjanci ustalili
także, że 42-latek w czasie
dokonania przestępstw był
na niepowrocie z zakładu
karnego.

W

www.gazeta-wiesci.pl

HOROSKOP

Waga 24.09-23.10
Zwolnij
szybkie tempo życia, bo
na dłuższą metę nie
dasz rady. Zmęczenie
i narastający stres z pewnością odbiją się ujemnie na
twoim zdrowiu. A człowiek
nie tylko pracą żyje. Pomyśl
o zasłużonym wypoczynku w
towarzystwie bliskiej twemu
sercu osoby lub życzliwych ci
przyjaciół. Kontroluj koniecznie wydatki.

do poznania ciekawych ludzi, z którymi warto utrzymywać kontakty.

Skorpion 24.10-22.11
Pojawią się nieprzewidziane trudności, lecz tym się
nie zrażaj. Po prostu warto zerwać z rutyną. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności i czujności w każdych
poczynaniach. Tego nigdy nie
za wiele. Uważaj na przeziębienia.

Wodnik 21.01-19.02
W
nowych
przedsięwzięciach kieruj się
jak zwykle rachunkiem ekonomicznym.
Wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję, o ile jest
szansa na jej powodzenie.
Wówczas i twoje finanse
wyraźnie się poprawią, na
które ostatnio narzekasz.

Strzelec 23.11-21.12
Przed
tobą
okres w miarę
spokojny.
Nie
oglądaj się za siebie. Co było,
już minęło. Warto wyciągać
wnioski z błędów i porażek,
aby ich w przyszłości nie popełniać. Będziesz miał okazję
znany śro
dek prze
ciwból ow y

Koziorożec 22.12-20.01
Po
krótkim
wypoczynku czeka cię nawał pracy. Twoje większe zaangażowanie będzie
niezbędne w osiągnięciu
zamierzonego sukcesu zawodowego. Nie lekceważ
zachowania właściwych relacji z życiowym partnerem.
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Rak 22.06-22.07
Będziesz pod
korzystnym wpływem planet, więc
podjęte
zadania
zarówno zawodowe jak i osobiste potoczą
się pomyślnie. Sprawi ci to
dużo satysfakcji i zadowolenia. Czeka cię miłe spotkanie rodzinne, które jeszcze
mocniej zacieśni więzi.
Lew 23.07-23.08
Swoich decyzji nie podejmuj
pochopnie i bez
wnikliwych przemyśleń. Pośpiech
często jest złym doradcą.
W życiu osobistym miłe
niespodzianki, które zdecydowanie poprawią ci humor
i atmosferę rodzinną.
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Krzyżówka panoramiczna:

Byk 21.04-20.05
W
ostatnim
czasie nie masz
okazji do świętowania sukcesów.
Być może należy pomyśleć
o rozwoju osobistym, poszerzaniu horyzontów i dalszym zdobywaniu wiedzy.
Dbaj o zdrowie, któremu
służy czynny wypoczynek.

potrzebna
do wjazdu
do USA

wyciskany
napój

ich nadmiar
szkodzi żo
łądkow i

Baran 21.03-20.04
To dobry okres
na
towarzyskie
spotkania, interesujące
rozmowy
i przyjemne rozrywki. Po
ostatnio odniesionych sukcesach zasługujesz na to,
co sprawia ci przyjemność.
Organizm wymaga zregenerowania sił, aby podołać
nowym wyzwaniom.

Unikaj zbyt forsownych zajęć sportowych.

rur a w ziemi
odprow a
dzaj ąca wo
dę gruntow ą

odgłosy z
chlew u

Jude, aktor
brytyjski

poczekać, a więc cierpliwości. Twój optymizm i pogoda ducha sprawią, że będziesz w dobrych układach
z najbliższymi.

Panna 24.08-23.09
Trochę
optymizmu i wiary
Bliźnięta 21.05-21.06
w siebie, a świat zoRyby 20.02-20.03
Praca zawodobaczysz w barwniejTo nie jest odwa zacznie cię mę- szych kolorach. Będziesz
powiedni czas na
czyć i nudzić. Ale emanować energią, dobrym
Krzyżówka
 Szarada.net
osiąganiePanorama
sukce- dnia 20090530
nie rezygnuj z tego, samopoczuciem a także
sów w interesach co zapewnia ci dostateczną nowatorskimi pomysłami.
i tym samym dużych zy- egzystencję. Być może war- W domu zapanuje spokój
skach. Na taki obrót spraw to zdobyć dodatkowe kwali- i wzajemne zrozumienie.
trzeba będzie jeszcze trochę fikacje i się przebranżowić.
Wróżka Amanda
W

afrykański
z niego sie osiągnięcie
instrument
mię
cel u
perkusyjny
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Pacjent nerwowo czeka na opinię w gabinecie słynnego
ortopedy.
- A u kogo pan wcześniej był, zanim trafił pan do
mnie? - pyta lekarz.
- U kręgarza.
- U kręgarza?! - wyśmiał go lekarz - To strata czasu!
No i niech pan powie, jakiej bezużytecznej rady panu
udzielił?
- Poradził, żebym przyszedł do pana.
  
Wnuczek pyta babcię:
- Babciu, dlaczego ty śpisz z podwiniętymi nogami?
- Bo mi tak wygodnie, a dlaczego pytasz?
- Bo tata mówi, że jak je wyciągniesz, to kupimy sobie
auto.
  
Kumpel do kumpla:
- Potrzebuję kasy.
- Na co?
- Teściowa nie żyje.
- Ach, to potrzebujesz na pogrzeb?
- Nie, na adwokata.
  
Rozmowa podczas przyjmowania do pracy:
- Ile ma pani lat?
- Bliżej mi do trzydziestki, niż do dwudziestki.
- To znaczy ile?
- Pięćdziesiąt.
  

Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

Tel. 605 249 849
E-mail: michalak@danwood.pl

www.danwood.pl

