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wirusowi HPV
Rusza kolejna edycja szczepień przeciwko wirusowi HPV, finansowana w całości z budżetu powiatu
bełchatowskiego. Bezpłatne szczepienie skierowane jest do dziewczynek z rocznika '99.
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Rawa Mazowiecka

Podsumowanie
konkursu plastycznego
9 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej
w Rawie Mazowieckiej odbyło się podsumowanie
konkursu plastycznego „Zmieniając nawyki, chronisz Ziemię i klimat”.

Tomaszów Mazowiecki

Albańscy włamywacze
w polskim areszcie
3 października 2015 roku tomaszowscy policjanci
i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi zatrzymali dwóch obywateli Albanii, podejrzanych o kradzież z włamaniem do placówki
banku w Będkowie.
Szerzej str. 14.
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- Zdrowie jest wartością najwyższą, dlatego
zachęcam do skorzystania
z naszego programu profilaktycznego – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Jesteśmy
jednym z nielicznych samorządów w kraju, który

prowadzi akcję bezpłatnych szczepień całej populacji z danego rocznika.
W ciągu ostatnich sześciu lat
zaszczepiliśmy 2245 dziewczynek z terenu powiatu,
w tym roku ze szczepień
mogą skorzystać 484 dziewczynki.
Szerzej str. 4.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy
w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego oraz ukazującej
zagrożenia, jakie niosą ze
sobą negatywne postawy
i zachowania człowieka wobec środowiska naturalnego
oraz zmiany klimatu, jak

również sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
Konkurs cieszył się dużą
popularnością wśród dzieci,
wpłynęło ponad 100 prac
plastycznych z 12 szkół
miasta Rawa Mazowiecka
i powiatu rawskiego.
Szerzej str. 10.

Piotrków Trybunalski

Wspólna
polityka
prozdrowotna
Zarząd Województwa obradował w Piotrkowie Trybunalskim.
W Starostwie Powiato- Klimczak, wicemarszałek
wym w Piotrkowie, Zarząd województwa łódzkiego.
Województwa Łódzkiego i - Należy bowiem dobrze
Zarząd Powiatu Piotrkow- przygotować się do noweskiego, podpisali list, w go okresu kontraktowania
sprawie wspólnej polityki usług medycznych, co poprozdrowotnej.
zwoli na właściwe zarzą- Chcemy połączyć na- dzanie placówkami, które
sze wysiłki, aby skoordy- mają za zadanie leczyć, ale
nować działania, służące także skutecznie reagować
ochronie zdrowia miesz- w stanach zagrożenia żykańców naszego regionu cia.
- mówił podczas konfeSzerzej str. 10.
rencji prasowej Dariusz
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Skierniewice

Modernizacja
Oddział geriatrii
placu w Antoniówce

28 września 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie oddziału geriatrycznego
w skierniewickim szpitalu.

Wyremontowana przed dwoma laty siedziba domu kultury w Antoniówce oraz
stojący obok niej komunalny budynek mieszkalny będą mieć odnowione otoczenie.

Do tej pory część nawierzchni placu była wykonana z barwionego na
ciemnoczerwono asfaltu.
Pozostałą część pokrywała
ciemnoszara kostka betonowa. Po rozstrzygnięciu
przetargu,
ogłoszonego
przez wójta gminy Kleszczów, został wybrany wykonawca, który w ciągu
czterech miesięcy przeprowadzi prace modernizacyjne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bełchatowska
firma PPHU Marbud s.c..
Zlecone prace obejmują
m.in. rozbiórkę starych nawierzchni i przygotowanie
nowego podłoża, a następ-
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nie wykonanie nowej nawierzchni ciągów jezdnych
i pieszych z jasnoszarej
kostki betonowej. Nowa
nawierzchnia ma liczyć
łącznie ok. 1400 m kw.
Katalog zleconych robót obejmuje też przebudowę fragmentów sieci
kanalizacji sanitarnej na
placu przed domem kultury (połączoną z demontażem dwóch istniejących
betonowych szamb), remont 180-metrowego odcinka ogrodzenia terenu
zajmowanego przez dom
kultury i gminny budynek mieszkalny (malowanie metalowych przęseł

i odnowienie betonowej
podmurówki), budowę tarasu przy budynku mieszkalnym, uporządkowanie
i ogrodzenie istniejącego tu
mini-placu zabaw, a także
zagospodarowanie terenów
zielonych, w tym np. zakup
i montaż elementów małej architektury (siedzisk
i koszów) oraz montaż nowej altany śmietnikowej.
Wszystkie te prace, których wartość wykonawca
wycenił na ponad 340 tys.
zł, powinny zakończyć się
z początkiem grudnia br.
JS

Oddział powstał dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a otwierał go jej założyciel, Jurek
Owsiak. Całość z najnowocześniejszego
sprzętu ofiarowała szpitalowi
Fundacja WOŚP. Oprócz
w pełni automatycznie regulowanych łóżek i specjalnie
skonstruowanych
szafek,
szpital otrzymał również
urządzenie rehabilitacyjne,
kardiomonitory,
specjalny podnośnik dla chorych,
ssak, inhalator, EKG, wózki
inwalidzkie i.in. – w sumie
29 urządzeń o rynkowej
wartości 250 tys. złotych.
Oddział mieści 10 łóżek,
gabinet zabiegowy i pokój
rehabilitacyjny.
- O powstanie tego oddziału zabiegaliśmy już od
ponad roku. Bardzo się cieszymy, że fundacja doceniła
nasze starania - mówi dr n.
med. Jacek Sawicki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

Podczas otwarcia nie
zabrakło ważnych gości.
Pierwszą wizytę w oddziale złożyli: wicemarszałek
Sejmu RP Elżbieta Radziszewska, poseł na Sejm RP
Dorota Rutkowska, poseł na
Sejm RP Dariusz Seliga, wicemarszałek Województwa
Łódzkiego Dariusz Klim-
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czak, przewodnicząca Komisji Zdrowia w Sejmiku
Województwa Łódzkiego
Jolanta Zięba-Gzik.
W ciągu ostatnich lat
Fundacja WOŚP przekazała szpitalowi w Skierniewicach sprzęt o wartości ponad
720 tys. złotych, głównie do
wyposażenia oddziału noworodkowego.

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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„Tkwi we mnie potrzeba
pomagania drugiemu człowiekowi”
O wymiarze sprawiedliwości i bezpłatnych poradach prawnych rozmawialiśmy z mecenas
Agnieszką Bienias.
Jest Pani adwokatem
od wielu lat udzielającym
porad prawnych, czyni to
Pani również nieodpłatnie.
Skąd pomysł na taką właśnie aktywność?
To
raczej
potrzeba
tkwiąca we mnie i forma
realizacji pewnej lewicowej
wrażliwości, jaką posiadam, to efekt dostrzegania
nierówności
społecznych
i próba ich niwelowania,
to pewna idea i wiara w
możliwość zmiany czyjegoś losu, życia na lepsze,
uwolnienia od problemów.
W społeczeństwie, w którym istnieją tak duże dysproporcje w dostępie do
edukacji prawniczej i wiedzy w tej materii, w którym
poziom zbiurokratyzowania
administracji, ilości wydawanych aktów prawnych
i ich nieczytelności przytłacza przeciętnego obywatela,
musi znaleźć się grupa ludzi, która będzie chciała to
zmienić, naprawić, i właśnie
ja do nich należę. Najprościej można to wytłumaczyć

zwykłą, tkwiącą we mnie
potrzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,
skoro mogę i wiem jak, to
czemu nie miałabym tego
zrobić. Dlatego właśnie od
lat konsekwentnie szukam
miejsca, gdzie mogłabym
spotkać się z drugim człowiekiem, wysłuchać jego
problemów oraz móc mu
doradzić i pomóc. Kilka lat
temu w Rawie Mazowieckiej spotykałam się z mieszkańcami w siedzibie SLD,
później w Pogotowiu Rodzinnym, obecnie w biurze
posła Artura Ostrowskiego i Centrum Praw Kobiet
w Warszawie.
Co Pani sądzi o inicjatywach podejmowanych
przez polityków, dotyczących darmowych porad
prawnych, a obecnie o powstających w starostwach
powiatowych Biurach Pomocy Prawnej?
Każda taka inicjatywa
jest potrzebna, organizowanie pomocy przez różnego

rodzaje organizacje społeczne, stowarzyszenia lub polityków zawsze odbywa się
z korzyścią dla tych, którzy
takiej pomocy potrzebują,
gdyż nie mają wiedzy i często funduszy, aby pokryć
wynagrodzenie prawnika.
Trzeba również pamiętać,
że zawsze powinna być to
pomoc, na najwyższym
merytorycznym poziomie,
uzyskiwana od osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Wiem z wła-

snego doświadczenia, że
wiedza to nie zawsze remedium na wszystko i czasem
dzięki zdobytemu doświadczeniu życiowemu, czy
temu z sali sądowej, jestem
w stanie pomóc konkretnej
osobie w danym przypadku. Biura darmowej pomocy
prawnej, które w 2016 r. zaczną funkcjonować w całym
kraju, nie są również organizowane dla wszystkich. Kobieta lub mężczyzna w wieku powyżej 26 lat, samotnie

Agnieszka Bienias lat 36

Materiał sfinansowany przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universita degli Studi di Catania - Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego.

W pracy kieruję się zasadą, iż wykonywanie zawodu adwokata to przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej
na najwyższym merytorycznym i etycznym poziomie, i nie może sprowadzać się do zwyczajnego wykonywania pracy
zawodowej, czy prowadzenia działalności gospodarczej.
Z tego właśnie powodu, poza prywatną praktyką, od kilku lat czynnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi, świadcząc pomoc prawną na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, występuję w obronie praw, wolności obywatelskich.
W parlamencie będę podejmować działania na rzecz poprawy jakości systemu prawnego, tak aby stał się przyjazny
i zrozumiały dla każdego obywatela. Polacy potrzebują prawa, które będzie
z jednej strony gwarantowało im realną ochronę przed wyzyskiem i dyskryminacją a z drugiej równość oraz pełne prawo wyboru i decydowania
o sobie. Polacy potrzebują również sprawnego systemu sprawiedliwości, dlatego uważam, że zawód sędziego powinien być wykonywany jedynie przez
osoby, które wykonywały inne zawody prawnicze i swą dotychczasową pracą
dają gwarancję jakości i odpowiedniego doświadczenia życiowego.
Prywatnie od ponad 20 lat mieszkam w Rawie Mazowieckiej, jestem
szczęśliwą mamą 6-letniego syna.

Miejsce

14 na liście nr 6

Agnieszka

BIENIAS

wychowująca dwójkę dzieci, ale pracująca i osiągająca
wynagrodzenie, które nie
uprawnia jej do korzystania
ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, pomocy takiej w tym biurze
nie uzyska w sprawie o np.
podwyższenie alimentów,
czy w sprawie rozwodu.
Jak Pani zdaniem powinien wyglądać wymiar
sprawiedliwości i co można zmienić, aby działał
sprawniej?
Temat wymiaru sprawiedliwości jest na tyle szeroki,
że nie można nawet podejmować próby rzeczowej
dyskusji o nim, zawartej
w kilku zdaniach. Uważam jednak, że odczucie
społeczne związane z systemem wymiaru sprawie-
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dliwości to mieszanka bezsilności z dawką irytacji,
spowodowanej zagubieniem
w zagadnieniach proceduralnych, które wynika z braku
wiedzy, a ten jest efektem
nieprowadzenia i braku
właściwej edukacji prawnej
w szkołach. Uważam, że
zawód sędziego jako perła
w koronie sprawiedliwości,
powinien być wykonywany przez osoby, dla których byłaby to nobilitacja,
którzy w innych zawodach
prawniczych przez kilka lat
zdążyli wykazać się etyką,
wiedzą, zdobyli odpowiedni dystans do świata i życia,
wygrywali ale i przegrywali sprawy. Uważam, że
dostęp do profesjonalnego
pełnomocnika nie powinien
być rozpatrywany głównie
przez pryzmat posiadanych
zasobów majątkowych, ale
przede wszystkim zależeć
od skomplikowania sprawy, uważam, że część opłat
sądowych jak np. od spraw
o zadośćuczynienie powinno być określone kwotą
stałą, uważam że sprawy
powinny być rozstrzygane
w sądach znajdujących się
w powiatach i nikomu nie
powinno przychodzić do głowy podejmowanie prób ich
likwidacji czy przenoszenia.
Gwarantem sprawiedliwości
mogą być jedynie niezawiśli
sędziowie, mądrze stosujący
prawo, doświadczeni i posiadający zaplecze profesjonalnych asystentów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
A. Wilczyńska

Firma OCEAN
ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42

www.myjki.eu

Partner Kärcher Sp. z o.o.
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Kleszczów

Bełchatów

Kleszczowianin, Patryk Chojnowski został mistrzem Europy osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Rozgrywki odbyły się w duńskim mieście Vejle.

Rusza kolejna edycja szczepień przeciwko wirusowi HPV, finansowana w całości z budżetu powiatu bełchatowskiego. Bezpłatne szczepienie skierowane
jest do dziewczynek z rocznika '99.

Patryk Chojnowski Szczepienia przeciwko
wirusowi
HPV
mistrzem Europy

To kolejny wielki sukces
naszego tenisisty. Przypomnijmy, że Patryk Chojnowski jest 25-letnim niepełnosprawnym
tenisistą
stołowym, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć.
Jest mistrzem paraolimpijskim (Londyn 2012) i kilkakrotnym mistrzem Europy.
W tegorocznym turnieju
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wywalczył tytuł indywidualnego mistrza Europy osób
niepełnosprawnych (klasa
10). Złoty medal Patryka
Chojnowskiego jest dowodem jego bardzo dobrej
formy i przewagi nad rywalami.
Po złoty medal w grze
pojedynczej sięgnęła również Natalia Partyka. Z ko-

lei Rafał Czuper (klasa 2) i
Karolina Pęk (klasa 9) wywalczyli srebrne medale.
Brązowe medale w grze pojedynczej przypadły dwóm
reprezentantkom
Polski,
Małgorzacie Jankowskiej
(klasa 9) i Dorocie Nowackiej (klasa 11).
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

- Zdrowie jest wartością najwyższą, dlatego
zachęcam do skorzystania
z naszego programu profilaktycznego – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Jesteśmy
jednym z nielicznych samorządów w kraju, który
prowadzi akcję bezpłatnych
szczepień całej populacji
z danego rocznika. W ciągu ostatnich sześciu lat zaszczepiliśmy 2245 dziewczynek z terenu powiatu.
W tym roku ze szczepień
mogą skorzystać 484 dziewczynki. Przypomnę, że
również realizujemy inne

inicjatywy prozdrowotne,
akcję „Mój ekologiczny styl
życia”, czyli bezpłatne badania dla mieszkańców, czy
też badania gruczołu krokowego dla mężczyzn.
- Rak szyjki macicy
jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, na
tle innych krajów Unii
Europejskiej niestety zajmujemy ostatnie niechlubne miejsce jeśli chodzi
o umieralność, bowiem
codziennie aż pięć Polek umiera na raka szyjki macicy – mówi doktor
Krzysztof Grzegorzewski,
członek zarządu BCM.

- Szczepienia rozpoczynamy w listopadzie, jednak już teraz prowadzimy
rejestr chętnych, wyznaczamy terminy szczepień dla
poszczególnych dziewcząt
- mówi Magdalena Mosiołek, pielęgniarka. - Zapraszamy osobiście do siedziby
przychodni przy ulicy 19
stycznia 12 w Bełchatowie,
do punktu szczepień w pokoju 21, lub telefonicznie
pod numerem 44 733 12 21,
wewnętrzny 29, gdzie można uzyskać szczegółowe
informacje i umówić się na
termin szczepienia.

Wzrośnie
płaca minimalna

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna wzrośnie do 1850 zł brutto.
W stosunku do wyna- malnego wynagrodzenia za 2016 r. co najmniej 1480 zł
grodzenia
minimalnego pracę, tj. musi wynosić w brutto.
obowiązującego w 2015 r.
jest to wzrost o 100 zł.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z późn.
zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku
pracy nie może być niższa
niż 80% wysokości mini-
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Trzy pytania do
Agnieszki Drzewoskiej-Łuczak
Kandyduje Pani do
Sejmu RP. Jakimi kwestiami chciałaby się Pani
zajmować będąc posłem?
Będąc posłem na Sejm
chciałabym się zajmować sprawami z zakresu
szeroko pojętego prawa
konsumenckiego, bezpłatnej pomocy prawnej, molestowania
moralnego,
kwestiami
dotyczącymi
sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Innymi
słowy chcę mieć narzędzia
do efektywniejszego zajmowania się sprawami,
w których od wielu lat staram się pomagać mieszkańcom regionu, w tym
Piotrkowa Trybunalskiego.
Mogą się wydać to zagadnienia niezbyt górnolotne,
ale takie problemy dotykają
nas wszystkich. Nie zasypuję ludzi obietnicami bez
pokrycia.

owocowało to dołączeniem
kilkunastu osób do i tak bardzo licznej drużyny, stanowiącej mieszankę młodych
ludzi z doświadczonymi samorządowcami, pełniącymi
funkcje radnych miejskich,
czy powiatowych.

Udało się Pani zaangażować dużo osób do pracy w Pani sztabie wyborczym.
Zaprosiłam
poprzez
portale społecznościowe,
wszystkich chętnych do
uczestnictwa w pracach
sztabu wyborczego. Za-

Jest Pani znana z dzielnej postawy, gdy stanęła
Pani w obronie skrzywdzonej nauczycielki.
Ta sytuacja dała zaczątek projektowi kampanii
społecznej „NIC SIĘ NIE
STAŁO”, która ma uświadamiać ludziom, a zwłasz-
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cza kobietom, że nie może
być zgody na molestowanie moralne, agresję psychiczną i fizyczną, czy inne
formy łamania ich praw.
Poza tym, jestem zaangażowana osobiście w sprawy
osób w wieku mojej córki – 20+. Doskonale zdaję
sobie sprawę z tego, jak
trudno w obecnych czasach
jest wejść w dorosłość bez
pomocy najbliższych lub
wsparcia środowiskowego.
Z tego powodu chciałabym
uruchomić w naszym regionie już przygotowany projekt – „Młodzieżowy Park

Technologiczny”. Inicjatywa dedykowana będzie dla
wszystkich młodych „małych” i „średnich” przedsiębiorców. Misja projektu
to „równoważenie szans
młodych małych i średnich
przedsiębiorców poprzez
pobudzanie ich innowacyjności”. W ramach projektu
utworzona będzie również
Strefa Przedsiębiorczości,
gdzie wygospodarowana
zostanie przestrzeń, w której można będzie założyć
działalność i poznać trenerów biznesu. Przybliżone
zostaną w niej zagadnienia

związane z ekonomią, księgowością, marketingiem,
e-handlem,
psychologią,
kreowaniem
wizerunku
własnej firmy i prawem.
Wskazane zostaną źródła
finansowania
projektów
i udzielone szczegółowe
informacje, jak uzyskać
dotacje. Wspólnie będą
oceniane szanse i wybierane najkorzystniejsze opcje.
Wspólnie będzie tworzony
plan działania. W Strefie
Przedsiębiorczości organizowane będą warsztaty i indywidualne kursy. Początkujący przedsiębiorcy będą
pod merytoryczną opieką
przez okres 6 miesięcy. Na
bieżąco będą analizowane
ich szanse i niepowodzenia
w biznesie na początkowym etapie. Pokażemy, jak
przeciwdziałać nieuczciwej
konkurencji i pokonywać
kryzysy. W Strefie Przedsiębiorczości firma będzie
miała siedzibę wraz z obsługą administracyjną. Będzie również możliwość
spotkań z kontrahentami
w sali konferencyjnej.
„Młodzieżowy Park Technologiczny” to projekt będący odpowiedzią na potrzeby małych i średnich

firm z regionu, ukierunkowany na dziesięć celów
głównych:
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych; pozyskanie inwestorów zewnętrznych;
rewitalizacja gospodarcza
i społeczna zdegradowanych dzielnic poprzemysłowych; utworzenie nowych
miejsc pracy; zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorców
działających
na obszarze MPT; rozwój
i modernizacja infrastruktury będącej już na terenach
restrukturyzowanych; pozyskanie środków finansowych, w tym pomocowych
Unii Europejskiej, na rozwój infrastruktury; zlokalizowanie na terenie MPT
Inkubatora
Architektura
i Budownictwo wspierającego lokalnych przedsiębiorców w prowadzeniu
działalności;
stworzenie
warunków transferu technologii i pobudzenie innowacyjności przedsiębiorców działających na terenie
MPT; wykorzystanie potencjału naukowego uczelni
wyższych miasta i regionu.
Agnieszka Kruś

Sylwetka

A

gnieszka
Drzewoska
– Łuczak jest tomaszowianką, swoimi działaniami
związaną z naszym regionem.
Prywatnie jest od ponad dwudziestu lat żoną i matką. Życie
zawodowe poświęciła pracy
rzecznika konsumentów. Ponadto jest mediatorem sądowym we wszystkich sądach apelacji łódzkiej. Kandyduje do Sejmu RP z pozycji nr 10, na liście nr 2 Platformy Obywatelskiej.
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Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

30 września 2015 roku Społeczna Akademia Nauk w Łodzi uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego
2 października br. oficjalnie zainaugurowano rok akademicki na jedynej publicznej uczelni w Piotrkowie Trybunalskim - Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Gośćmi
uroczystości
byli między innymi Cezary
Gabryjączyk (Wiceminister
Skarbu Państwa), posłowie: Iwona Śledzińska-Katarasińska, Elżbieta Królikowska-Kińska,
Stefan
Niesiołowski, Cezary Grabarczyk, John Godson, Joanna Kopcińska (radna, Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego),
Aleksander Bielicki (geodeta Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu
Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego), Ryszard Podladowski (zastępca dyrektora Departamentu
Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego), dr
n. med. Wiesław Chudzik
(dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
WAM), dr n. med. Robert
Starzec (Dyrektor SP ZOZ
MSW), Jacek Borkowski
(Wiceprzewodniczący Zarządu BCC, Loży Łódzkiej),
Piotr Dmochowski-Lipski
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(Prezes Zarządu PCG Sp.
z o.o.), Janusz Moss (dyrektor Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego).
Wykład inauguracyjny
dotyczący modeli biznesowych w zarządzaniu strategicznym współczesnym
przedsiębiorstwem wygłosił
prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański).
Nowo przyjęci studenci
SAN złożyli przyrzeczenie
studenckie i zostali uroczyście przyjęci w obręb
społeczności akademickiej,
a pracownicy Akademii
odebrali nominacje doktorskie.
SAN w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. Oferuje
studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe,
doktoranckie, studia przez
Internet, studia po angielsku oraz MBA. Zajęcia
odbywają się w systemie
stacjonarnym i niestacjonar-

nym. Uzupełnienie oferty
stanowią liczne kursy, staże i warsztaty oraz szeroka
oferta praktyk studenckich
i wyjazdów zagranicznych.
Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University
(USA), dzięki której studenci mogą – równolegle
do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom
Master, a nawet wyjechać
na studia lub na praktyki za
granicę. Uczelnia w porozumieniu z pracodawcami
i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz
kandydatów na studia, stale
rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zajmuje czołowe miejsca
w rankingach edukacyjnych
oraz zdobywa prestiżowe
certyfikaty i uprawnienia
akademickie. Jest także od
wielu lat jedną z najczęściej
wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce.
TJ

Trzykrotnym
uderzeniem berłem w stół rektor
przypieczętował
inaugurację roku akademickiego.
Jego Magnificencja przedstawił aktualną sytuację
macierzy i piotrkowskiej
Filii, przybliżył sukcesy, jakie studenci odnosili
w ubiegłym roku oraz dane
dotyczące liczby studentów
i pracowników naukowych.
Rektor przedstawił także
nowe kierunki studiów.
Prof. Semaniak podkreślił, że wśród nowych kierunków studiów na UJK
w Kielcach pojawiło się
od tego roku akademickiego prawo oraz kierunek
lekarski. - Dostosowujemy ofertę kształcenia do
wymogów rynku pracy.
W ciągu ostatnich 10 lat,
liczba kierunków kształcenia oferowanych w naszym
uniwersytecie zwiększyła
się z 23 do 41. Budujemy
uczelnię silnie interdyscyplinarną, kształcącą w wielu dziedzinach - powiedział
rektor. Na koniec swojego
wystąpienia życzył wszystkim żakom, aby nowy etap
życia był jak najbardziej
owocny, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwoliły bez proble-

mów wejść na rynek pracy.
Życzeń nie zabrakło
także od prorektora ds. Filii
prof. UJK dr hab. Zygmunta Matuszaka.
- Rozpoczynamy rok
akademicki w roku szczególnym, ponieważ wchodzimy w okres 35-lecia
istnienia Filii. W 2016 r.
Filia będzie świętowała
swoje 35-lecie. Przez 35
lat wpisała się w krajobraz
regionu
piotrkowskiego
i południowej części województwa łódzkiego. Nowe
czasy wymagają od Uczelni dynamizmu. Zadaniem
naszym jest kształcić młodych ludzi na najwyższym
poziomie uniwersyteckim
i jak najlepiej przygotować ich do życia i pracy
zawodowej – mówił prof.
Matuszak. Prorektor podkreślił również, że od tego
roku w Piotrkowie Tryb.
zostały uruchomione studia drugiego stopnia z Bezpieczeństwa narodowego.
W dalszej części wystąpienia podziękował za owocną współpracę z władzami
lokalnymi, parlamentarzystami i przedsiębiorcami.
Podkreślił, że współpraca
ta ma bardzo duży wpływ
na rozwój Uczelni.

Kolejnymi
punktami
uroczystości były: immatrykulacja studentów I-go
roku, wystąpienie chóru akademickiego, przemówienia
zaproszonych
gości
(parlamentarzyści,
Wojewoda Łódzki, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego,
władze lokalne i powiatowe, przedstawiciele duchowieństwa). Zgodnie z tradycją, podczas inauguracji
przyznawane są honorowe
wyróżnienia „Filia Universitatis Benefactoribus Suis”
dla osób, które w sposób
szczególny wspierają piotrkowską uczelnię. W tym
roku „dyplom przyjaciela
Filii”, przyznawany przez
Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta
I Starego działające przy
piotrkowskiej Filii, otrzymała Mariola Czechowska,
prezydent
Bełchatowa.
Uroczystość
zakończył
wykład
inauguracyjny
prof. UJK dr. hab. Witolda
Chmielewskiego „Inicjatywy edukacyjne polskiego
rządu na uchodźstwie w
czasie II wojny światowej”.
JP
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Wydarzenia

Rak piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, najczęstszą chorobą nowotworową wśród kobiet.

Głównym
powodem,
dla którego tak wiele kobiet
nadal umiera na raka, jest
zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już
w zaawansowanym stadium.
Postęp medycyny sprawia,
że w zdecydowanej większości przypadków wczesne
wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie.
Dlatego warto regularnie
wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG
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i samobadanie piersi). Wyniki
badań dowodzą, że kobiety,
które regularnie wykonują
mammografię, dużo rzadziej
umierają z powodu raka
piersi. Największe ryzyko
zachorowania na raka piersi
dotyczy kobiet w wieku od
50 do 69 lat – dlatego kobiety
będące w tej grupie wiekowej powinny robić mammografię co dwa lata. Ważnym
elementem profilaktyki jest
samobadanie piersi. Już od
dwudziestego roku życia każda kobieta powinna regular-

nie badać piersi, a raz w roku
takie badanie powinno być
wykonane przez ginekologa,
chirurga lub onkologa.
Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia raka
piersi to m.in. wiek i obciążenie genetyczne. Najwięcej zachorowań występuje u kobiet
po 50 roku życia (zagrożenie
nowotworem wrasta wraz
z wiekiem). Co ciekawe,
w Europie zachorowalność
na raka piersi jest większa
niż np. w Azji, więc miejsce
zamieszkania również ma na
to wpływ. Ryzyko zachorowania jest większe u kobiet,
które nigdy nie rodziły lub
rodziły swoje pierwsze dziecko po 40 r. życia. Niewłaściwa dieta (nadmierne spożywanie tłuszczy i alkoholu)
i zbyt duża masa ciała również zwiększają ryzyko zachorowania. Pamiętajmy, że
zachorowaniu na raka można
przeciwdziałać, dbając po
prostu o stan zdrowia i dobrą
formę - jest to tzw. profilaktyka pierwotna oraz badając
się regularnie – profilaktyka
wtórna.
MAT na podst. MZ

Wieści 7

Centra obsługi
Administracja Podatkowa uruchomiła centra obsługi.
Podatnicy będą mogli wystarczy wizyta w jednym urzędy
załatwić swoje sprawy nie z 50 centrów obsługi. W wo- biorcy
tylko we własnym urzędzie, jewództwie łódzkim centra złożyć
ale zrobią to także w wybra- obsługi są:
czone

nych miejscach na terenie
całego kraju. W centrach,
oprócz spraw podatkowych,
będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru
ZUS i akcyzy. Dotychczas
podatnik mógł załatwiać
sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania
lub siedziby. Od września,

- w Drugim Urzędzie
Skarbowym Łódź–Bałuty,
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105,
- w Urzędzie Skarbowym Łódź–Śródmieście, ul.
Dowborczyków 9/11,
- w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach.
Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez

skarbowe, przedsiębędą mogli m.in.:
deklaracje uproszz tytułu nabycia

wewnątrzwspólnotowego
AKC-U od samochodów
osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe
i rozliczeniowe). W centrach
obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta
podatnika.

OBUWIE
59zł
29zł

49zł

59zł

39zł

49zł
49zł

69zł

29zł
39zł

Zapraszamy do naszych sklepów:
Radomsko, ul. Plac 3-go Maja 3B
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 34

Bełchatów, ul. Kościuszki 10
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Sulejów

Nowe zadania MZK
Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie, w ramach zadań statutowych, podjął
się realizacji zadania polegającego na wykonywaniu i montażu wiat przystankowych, ławek oraz gablot reklamowych na terenie gminy Sulejów.
Nowe wiaty przystankowe powstają według
własnego
opracowania
i projektu Zakładu. Przystanki (wiaty reklamowe)
są doskonałą wizytówką
każdego miasta. Wiaty opracowane przez MZK dostępne są w dwóch rozmiarach,
a wykonane są ze stali oraz
poliwęglanu i mają kształt
klasyczny, z bocznymi ścianami. Obie wersje są stosownie zabezpieczone przed
korozją, a ich główną funkcją jest ochrona pasażerów
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Oferta MZK w zakresie wiat

jest kompleksowa, obejmuje również przygotowanie
i montaż ławek o konstrukcji stalowej, z ocynkowanymi nogami oraz deskami
dębowymi. Ławki są ofe-

rowane w dwóch wersjach
- z oparciem lub bez, przy
czym w obu wariantach
mają one uniwersalny wygląd, prostą konstrukcję
i wysokie walory estetyczne

– zarówno pod względem
wizualnym, jak i wykonania, dzięki czemu stanowią
dobre rozwiązanie dla zagospodarowania przestrzeni.
Dodatkowym elementem,
który MZK może umieścić
w wiatach, są gabloty reklamowe o uniwersalnym
zastosowaniu, w których
mogą być zamieszczane
rozkłady jazdy czy informacje bieżące. Połączenie wiaty z ławką i gablotą tworzy
zestaw przystankowy, który
jest integralną częścią otoczenia. Konstrukcja całości
wykonana jest z największą
precyzją, z odpowiednio dobranych materiałów, dzięki
czemu uzyskujemy wspaniały zestaw, niezbędny
w każdej miejscowości.
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Obecnie przystanki są montowane zarówno w centrum
miasta, jak i na osiedlach
oraz w sołectwach.
Obecnie Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie opracowuje wieloletni
plan, który zakłada rozwój
i modernizację urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w perspektywie
czasowej do 2020 roku. Założenia planu są zgodne z aktualnym poziomem rozwoju
społecznego i wzrastającym
poziomem wymagań sanitarno – epidemiologicznych,
co determinuje konieczność
zapewnienia nowych form
działania. W ramach przygotowywanego planu, MZK
będzie dążyć do rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu poszerzenia
terytorialnego zakresu prowadzonej działalności.
W planie nie zabrakło
również miejsca na wdrożenie nowoczesnych technologii, które zoptymalizują

świadczenie usług. Chodzi
tu przede wszystkim o zdalny odczyt wodomierzy czy
monitoring ważniejszych
urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych za pomocą systemu GSM. Ważne
miejsce w planie zajmuje
również racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków, w szczególności poprzez optymalizację
zarządzania sieciami wodociągowymi, wykorzystanie
nowoczesnych metod analizy strat wody i diagnostyki sieci wodociągowej czy
też aktywność w zakresie
wykrywania nielegalnego
poboru wody. Planowane
zmiany pozwolą na pozyskanie nowych odbiorców
wody i dostawców ścieków,
a także zwiększenie bezpieczeństwa bezawaryjnej
pracy urządzeń sieci oraz
utrzymanie standardów jakościowych świadczonych
usług.

Krystyna Ozga
Drodzy Czytelnicy!
Kończy się jedna z najtrudniejszych kadencji polskiego parlamentu. Przez cztery lata, pamiętając, że to dzięki Państwu pełnię funkcję
posła, starałam się Wam jak najlepiej służyć.
Wzięłam udział w 98,2% głosowań, miałam 138 wystąpień, uczestniczyłam w ponad 500 spotkaniach z Wami, wsłuchując się w Wasze
problemy. Przenosiłam je do sejmu i starałam się być skuteczna.
Między innymi z mojej inicjatywy i pracy mojego klubu PSL udało się:
 Uchwalić pomoc finansową – rekompensatę na leczenie i rehabilitację dla strażaków ochotników, którzy ulegli wypadkowi w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych - w wysokości około 2 tys. zł miesięcznie. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.
 Przywrócić do ubezpieczenia społecznego KRUS strażaków ochotników (rolników), którzy zostali wyłączeni z objęcia tym ubezpieczeniem w związku z działalnością na rzecz społeczności lokalnej (kierowcy OSP) i osiąganiem pozarolniczych, znikomych, dochodów
(ok. 200zł).
 Uchwalić ustawę umożliwiającą rolnikom osiąganie dochodów z działalności pozarolniczej do wysokości 50 % minimalnej pensji. Pozwoli to w konsekwencji rolnikom
łączyć składki KRUS i ZUS.
 Uchwalić ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż dla bezpośredniego konsumenta swoich wyprodukowanych i przetworzonych produktów do kwoty 600 tys. w roku
- bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Zakończy to konieczność tłumaczenia się fiskusowi koleżanek z KGW ze sprzedaży własnych wypieków czy pierogów na
festynach lub uroczystościach.
 Uchwalić ustawę, która uniemożliwi wykup ziemi przez cudzoziemców. Preferowane jest gospodarstwo rodzinne, zapewniające utrzymanie całej rodzinie.
 Udało się zmienić Ordynację podatkową tak, że wszystkie wątpliwości prawne fiskus będzie musiał rozstrzygać na korzyść podatnika.
 Mam duży swój udział w ochronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przed komunalizacją. Byłam jedynym posłem, który podpisał się pod projektem obywatelskim
chroniącym interesy działkowców, tej bardzo licznej grupy zielonych płuc wielu miast.
 Z mojej inspiracji w tej kadencji Sejmu powstała Sejmowa Komisja Senioralna. Wcześniej zagadnienia dotyczące polityki senioralnej rozproszone były po wielu komisjach
i departamentach Ministerstwa Pracy.
Szanowni Czytelnicy!
Od lat skutecznie pracuję dla regionu łódzkiego, godnie reprezentując Was w parlamencie. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem wierna Wam i mojemu hasłu: „Zawsze z ludźmi
i dla ludzi”. Swoją służbę traktuję jak misję. Postanowiłam wiedzę i swój czas nadal oddawać do Państwa dyspozycji.

Poseł na Sejm RP
Krystyna Ozga

Skierniewice, październik 2015 r.

Zawsze z ludźmi i dla ludzi
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Wyższe
kredyty studenckie

Od nowego roku akademickiego wejdą w życie zmiany związane z kredytami
studenckimi.
dwukrotnie w ciągu roku
akademickiego.
Zmiany
wprowadzają tylko jeden
termin (31 października)
związany ze specyfiką studiów doktoranckich rozliczanych rocznie, a nie semestralnie.
W ciągu 16 lat z kredytów studenckich skorzystało
ponad 380 tys. osób. StuOsoby, które będą chcia- denckiego będzie również denci mogą brać kredyt na
ły skorzystać z kredytu dostępna, po konsultacji sześć lat, a doktoranci na
studenckiego, będą mogły z bankiem, dla osób, które cztery lata. W zeszłym roku
wybierać między dwiema już korzystają z tej formy podwyższony został próg
dochodu, uprawniający do
ratami: podstawową (600 zł) pomocy.
oraz podwyższoną (800 zł).
Rozporządzenie przy- otrzymania tej formy pomoDzięki temu studenci będą nosi również zmiany dla cy materialnej – z 2300 zł do
mogli dostosować swój kre- doktorantów. Do tej pory 2500 zł.
Źródło: MNiSW
dyt do kosztów utrzymania uczestnicy studiów doktow danym mieście. Nowa,
wyższa kwota kredytu stu-

REKLAMA

ranckich musieli przedstawiać legitymację w banku
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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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Wydarzenia

Rawa Mazowiecka

Podsumowanie konkursu
plastycznego
9 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Zmieniając nawyki, chronisz Ziemię i klimat”.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy
w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego oraz ukazującej
zagrożenia, jakie niosą ze
sobą negatywne postawy
i zachowania człowieka wobec środowiska naturalnego
oraz zmiany klimatu, jak
również sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
Konkurs cieszył się dużą
popularnością wśród dzieci,
wpłynęło ponad 100 prac
plastycznych z 12 szkół
miasta Rawa Mazowiecka
i powiatu rawskiego.
Podczas obrad komisji
wyłoniono następujących
laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
SZKOŁA PODSTA-

WOWA KLASY 1-3
I miejsce
•
Przemysław Damaz – kl. I, SP w Sierzchowach, opiekun – Teresa
Ostalska
II miejsce
•
Antonina Górska
– kl. I b, SP nr 4 w Rawie Maz., opiekun – Anna
Kaczmarek
III miejsce
•
Konrad Kielan– kl.
II a, SP nr 2 w Rawie Maz.,
opiekun – Anna Wiśnik
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6
I miejsce
•
Oliwia Krupińska
– kl. IV, SP nr 4 w Rawie
Maz., opiekun – Maria
Sobczak
II miejsce

•
Robert Suwarski –
kl. V, SP w Lubani, opiekun
– Iwona Górecka
III miejsce
•
Mateusz Kowalczyk – kl IV, SP w Boguszycach, opiekun – Lidia
Podwysocka - Leśniak
Przyznane zostały również wyróżnienia. Nagrody
ufundowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Laureatom gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów. Prace wszystkich uczestników
można oglądać na wystawie
pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie Biblioteki.
Małgorzata Piekut
Biblioteka Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
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Sulejów

Miasteczko
Ruchu Drogowego
Ostatni dzień września 2015 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie niecodziennym wydarzeniem. Na placu
szkolnym zostało otwarte pierwsze w gminie Miasteczko Ruchu Drogowego.

Radość tego dnia podzielało wraz z uczniami i
pracownikami szkoły wielu
zaproszonych gości a byli
to m.in.: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski oraz
przedstawiciele Rady Miasta
na czele z Przewodniczącym
Adamem Stobieckim, Dyrektor BOJO w Sulejowie
Michał Kieszkowski, z-ca
łódzkiego Kuratora Oświaty
Konrad Czyżyński, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska, Przewodnicząca
Rady Osiedla Podklasztorze
Dorota Ząbecka, Dyrektor
WORD w Piotrkowie Tryb.
Bogusław Kulawiak, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie

Tryb. i Komisariatu w Sulejowie, proboszcz parafii pw.
św. Tomasza Becketa, dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu gminy Sulejów oraz
Barbara Królik – pielęgniarka szkolna. Specjalne zaproszenia otrzymali uczniowie,
którzy w poprzednim roku
szkolnym zajęli II miejsce
w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju BRD – Eryk Hałubek,
Adrian Pawlikowski i Bartłomiej Pastuszka. To dzięki
nim inwestycja, która do tej
pory była w sferze marzeń,
nabrała tempa i została zrealizowana.
Po powitaniu przez dyrektora szkoły, uczniowie

Piotrków Trybunalski

Wspólna polityka prozdrowotna
Zarząd Województwa obradował w Piotrkowie Trybunalskim.
W Starostwie Powiatowym w Piotrkowie, Zarząd
Województwa Łódzkiego
i Zarząd Powiatu Piotrkowskiego, podpisali list,
w sprawie wspólnej polityki
prozdrowotnej.
- Chcemy połączyć nasze wysiłki, aby skoordynować działania, służące

ochronie zdrowia mieszkańców naszego regionu mówił podczas konferencji
prasowej Dariusz Klimczak,
wicemarszałek województwa łódzkiego. - Należy bowiem dobrze przygotować
się do nowego okresu kontraktowania usług medycznych, co pozwoli na właści-

we zarządzanie
placówkami,
które mają za
zadanie leczyć,
ale także skutecznie reagować w stanach
zagrożenia życia. Samorząd
powiatu piotr-

kowskiego już od dłuższego
czasu przygotowywał się do
spotkania z zarządem wojewódzkim, pracując nad
koncepcją współpracy obu
placówek służby zdrowia.
- Kolejnym krokiem,
jaki przed sobą stawiamy,
jest powołanie zespołu,
w skład którego wejdą zarówno przedstawiciele obu
szpitali, jak i samorządów,

z klasy III zaprezentowali
krótką inscenizację dotyczącą bezpiecznego poruszania
się po drogach. Później głos
zabrali zaproszeni goście.
Poświęcenia placu MRD
dokonał proboszcz miejscowej parafii. Ostatnim elementem uroczystości, było
przecięcie wstęgi symbolizujące oficjalne otwarcie
miasteczka.
Miasteczko Ruchu Drogowego to miniatura rzeczywistości drogowej. Znajdują
się tu skrzyżowania równorzędne i podporządkowane,
sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, przejścia dla
pieszych.

które po dokonaniu analizy,
zaproponują Zarządowi Województwa i Powiatu, propozycje reorganizacji opieki
zdrowotnej, uwzględniając
dobro pacjentów, jak i środowisk medycznych - powiedział starosta powiatu Stanisław Cubała. Do aktywnego
włączenia się w prace nad
stworzeniem
najlepszych
rozwiązań dla opieki zdrowotnej mieszkańców Ziemi
Piotrkowskiej, zaproszono
także władze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

www.gazeta-wiesci.pl
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Kulturalnie

Warto przeczytać

REKLAMA

Złe psy.
Po ciemnej stronie mocy

Patryk Vega w kolejnym tomie serii „Złe psy” kontynuuje odkrywanie prawdy
o polskiej policji. Tym razem rozmawia o sytuacjach, gdy człowiek przechodzi
na ciemną stronę mocy.
Oto wstrząsające historie
policjantów, którzy nie wytrzymali presji w pracy, przeszli na drugą stronę barykady
i trafili do więzienia albo wylądowali w szpitalu psychiatrycznym.
Przerzucanie
zwłok
z dzielnicy do dzielnicy czy
imprezy ze świadkami koronnymi zakończone grupowym
seksem to ledwie punkt wyjścia do dramatów ujawnionych w rozmowach.
Dlaczego niektórzy przechodzą na złą stronę? Czy
komuś udało się stamtąd wrócić? Poznaj policję od środka.
Twardo, po męsku, bez cenzury.

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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Wojciechowski
kandydat
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Sezon grzybowy w pełni Gotuj z nami
Grzyby jadalne swoją popularność zawdzięczają dużym wartościom smakowym i aromatycznym. Zbierać powinniśmy jedynie te grzyby, które rozpoznajemy i jesteśmy pewni, że są jadalne.

Zapiekanka grzybowa
Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut
Składniki :
–
–
–
–
–
–
–
–

1 kg świeżych grzybów
6 średnich ziemniaków
2 cebule
25 dag twarogu
1/2 szklanki śmietany
2 łyżki oliwy
przyprawy: czosnek, kminek, estragon, sól, pieprz
bułka tarta.

Sposób przygotowania:

Grzyby od wielu wieków
goszczą na naszych stołach,
pomimo że nie posiadają
zbyt wielkich wartości odżywczych. Stanowią one
ciekawe urozmaicenie naszego codziennego jadłospisu. Świeże grzyby naszemu
organizmowi nie dostarczają wielu kalorii, są niskokaloryczne a ich kaloryczność
jest nieznacznie wyższa
w grzybach suszonych.
Grzyby w swym składzie
zawierają znikomą ilość
białka, bo ok. 4 % posiadającego wartość odżywczą
podobną do białka roślinnego i do 5 % węglowodanów w suchej masie
a także tłuszcze, enzymy,
mikroelementy i antybio-

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.

tyki. Są one na ogół bogate
w witaminy, a przede wszystkim w witaminy z grupy
B i PP a także witaminę A,
C i D. Natomiast duża jest
w nich zawartość wody, bo aż
średnio 90 %. Na uwagę zasługuje zawartość pożytecznych enzymów, które nawet
w niewielkich ilościach
pobudzają nasz apetyt,
ułatwiają trawienie i przyswajanie pokarmu. Grzyby
jednak należą do potraw
ciężkostrawnych, ponieważ
w ich ściankach komórkowych znajduje się substancja podobna do chityny.
W związku z tym powinniśmy je spożywać łącząc
z dodatkami lekkostrawnymi, z którymi się świetnie

komponują, jak np. ziemniakami, kaszą, makaronami, surówkami czy sałatkami. Grzyby jadalne cenione
są przede wszystkim za ich
wysokie walory smakowe
i można je przygotowywać
na wiele sposobów. Najczęściej używane są do przygotowywania zup, przystawek,
przekąsek, sosów czy wykorzystywane są do sporządzania sałatek, farszów, lecza
czy zapiekanek. Świeżych
grzybów nie należy dłużej
przechowywać, gdyż mogą
spowodować poważne zatrucie pokarmowe. Niektóre
grzyby z powodu zawartości
białka i wody psują się tak
szybko, że już następnego
dnia po zbiorze nie nadają

się do spożycia. Aby je przechowywać dłużej, należy je
obgotować, zamarynować,
ukisić, ususzyć lub zamrozić. Przetwory grzybowe
pozwalają nam cieszyć się
smakowitymi
potrawami
z grzybów nie tylko w sezonie grzybobrania ale i poza
tym okresem. Należy jednak
zwrócić szczególną uwagę na ich zbieranie. Grzyby powinny być zbierane
i weryfikowane przez osoby doświadczone, ponieważ
istnieje duże ryzyko pomylenia grzybów jadalnych
z gatunkami trującymi i nie
lekceważmy tego ostrzeżenia.
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

Grzyby umyć i pokroić w paseczki. Cebulę posiekać i usmażyć na tłuszczu. Następnie dodać grzyby
i dusić mieszając. Później dodać śmietanę, sól i pieprz.
Ziemniaki ugotować w mundurkach na półtwardo. Po
ostudzeniu obrać i pokroić w plastry. Naczynie żaroodporne wysmarować olejem i wysypać bułką tartą.
W naczyniu wykładać na przemian warstwami plastry
ziemniaków i grzyby, które należy posypać drobno
pokruszonym twarogiem oraz przyprawami. Górną
warstwą powinny być plastry ziemniaków skropione
oliwą. Zapiekankę piec w piekarniku w temp. 180 st. C
przez ok. 45 min.
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Test: SsangYong Tivoli 1.6 128 KM 2WD

Którędy do Europy?

SsangYong to marka, której przykład dowodzi jak bardzo różnią się pomiędzy sobą obywatele dwóch
kontynentów. Z modelami popularnymi i chętnie kupowanymi w Azji, SsangYong kompletnie nie mógł
przebić się na rynku europejskim. Postanowił więc stworzyć coś specjalnie dla mieszkańców Starego
Kontynentu. Czy nie przesadził?
Czym jest Tivoli?
SsangYong Tivoli reprezentuje najmodniejszy
ostatnio w Europie segment
małych crossoverów. Jego
nazwa - Tivoli - inspirowana jest nazwą pewnego włoskiego miasteczka.
Gdy przeczytamy ją od tyłu
otrzymamy angielski zwrot „I lov it” – brzmi to stylowo
i nowocześnie. Wszystko
wpisuje się w nurt kultury
Zachodu i o to chyba chodziło producentowi. Ale TiTivoli – czy warto?
voli to samochód koreański. kładowym z panela central- poziomie ponad 9 l na 100
SsangYong ma w swojej
Podstawowym proble- nego, ale design deski roz- km nieco mnie zaskoczyło.
mem SsangYonga zawsze dzielczej i rozmieszczenie Ostatecznie na stałej trasie europejskiej ofercie tylko
był design samochodów, elementów są dużym atutem testowej osiągnięty rezultat samochody duże – SUVy
był o wiele lepszy. Wyniósł i pickupa. Tivoli jest najktóry trafiał do serc Azja- auta.
Jak się jeździ nowym 7,3 l na 100 km. Silnik tego mniejszym i najtańszym
tów, ale pozostawał kommiejskiego - z założenia - reprezentantem marki. Ma
pletnie
nieakceptowalny SsangYongiem?
Dość wąskie fotele to auta jest ekonomiczny tylko dotrzeć także do klientów,
dla Europejczyków. Projektując Tivoli styliści zrobili w pewnym sensie atrybut w trasie i to, gdy nie prze- których nie stać na SUVa
wszystko, by dopasować go małych crossoverów, su- kraczamy dozwolonej pręd- z prawdziwego zdarzenia
do obecnych trendów w Eu- gerujący, że mamy do czy- kości autostradowej. Tivoli (jakim bez wątpienia jest
ropie, nawet poprzez kopio- nienia z autem miejskim, może palić bardzo dużo lub udany SsangYong Koranwanie pewnych detali z aut a nie takim, którym możemy bardzo mało – w zależności do). Za podstawową, acz
nieubogą, wersję z silnikiem
wyruszyć w teren czy dłu- od naszego stylu jazdy.
tutejszych marek.
zapłacimy
Jak na crossovera, Tivoli benzynowym
Czy się udało? To oce- gą podróż po autostradzie.
nią klienci. Moim zdaniem Testowana wersja została ma dość twardo zestrojone mniej niż 60 tys. Droższe
Tivoli jest jednym z najcie- wyposażona w silnik ben- zawieszenie. W jeździe po wersje z dodatkami typu:
kawiej prezentujących się zynowy o poj. 1.6 i mocy nierównościach jest oczy- multimedialny ekran docrossoverów na rynku, ale 128 KM. Brak turbosprę- wiście lepszy niż klasyczny tykowy z kamerą cofania
wprawne oko na kilometr żarki może okazać się atu- kompakt, ale nic poza tym. kosztują sporo więcej. Tivorozpozna rodowód tego tem tej jednostki podczas Atuty takiego skonstruowa- li ma rywalizować z samoauta. Z pewnością nie moż- eksploatacji. Jest ona wy- nia podwozia można odczuć chodami takimi jak: Suzuki
na odmówić mu oryginalno- starczająco żwawa, by roz- na zakrętach, które samo- SX4 S-Cross, Nissan Juke,
pędzić ważące ponad 1300 chód pokonuje pewnie, do- Renault Captur czy Opel
ści.
Mokka. Jest tańszy od więkKontrowersyjny desi- kg Tivoli do prędkości au- brze trzymając się drogi.
Niewątpliwym plusem szości z nich. Ma też cechę,
gn nadwozia idzie w parze tostradowych. Ale niewiez nieco bardziej stonowa- le ponad to. Podczas jazdy Tivoli na tle konkurentów którą jedni uznają za wadę,
nym wnętrzem, które gdyby miałem wrażenie, że silnik jest duży bagażnik. Ma 423 a inni za zaletę – jest pozostało wykonane z nieco słabo współpracuje z sze- l i jest dość głęboki. Ogólnie jazdem rzadko spotykanym
lepszej jakości materiałów, ściostopniową skrzynią ma- na brak miejsca wewnątrz na ulicach. Marka SsangYmożna byłoby nawet trakto- nualną przy niższych prze- nie można narzekać. Pamię- ong w Azji jest uważana za
wać jako bliskie klasie pre- łożeniach. Potrzebowałem tajmy, że jest to auto bazują- godną zaufania. Być może
mium. Mamy kilka rzadko sporo czasu, by „wyczuć ce na segmencie B, do któ- to za sprawą modelu Tivoli
spotykanych udziwnień, jak samochód”. A jest to trud rego należą np. Skoda Fabia uda jej się zaskarbić szacusterowanie komputerem po- konieczny, bo Tivoli potra- czy Citroen C3, tylko posta- nek także obywateli Starego
fi sporo spalić w mieście. wione na większych kołach Kontynentu.
REKLAMA
Witold Hańczka
Początkowe spalanie na i tylko na zewnątrz większe.

REKLAMA
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Kryminalne

Piotrków Trybunalski

Pracownicy
okradali firmę
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Tomaszów Mazowiecki

Albańscy włamywacze
w polskim areszcie
3 października 2015 roku tomaszowscy policjanci i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali dwóch obywateli Albanii, podejrzanych o kradzież z włamaniem do placówki banku w Będkowie.

Policjanci z komisariatu w Sulejowie wspólnie z piotrkowskimi wywiadowcami zatrzymali 4 mężczyzn mających związek z kradzieżami i paserstwem
opon samochodowych.

Straty oszacowano na
kwotę blisko 100 tysięcy
złotych. Policjanci odzyskali
też część skradzionego mienia. Policjanci z Wydziału
Wywiadowczego piotrkowskiej jednostki wspólnie
z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Sulejowie pracowali nad sprawą
kradzieży, do jakich dochodziło na przestrzeni dwóch
ostatnich lat na terenie jednej
z firm w powiecie. Łupem
złodziei padło prawie 500
sztuk opon samochodowych.
Straty oszacowano na kwotę
blisko 100 tysięcy złotych.
Prowadząc
postępowanie
policjanci na bieżąco gromadzili materiał dowodowy,
który pozwolił na ustalenie
tożsamości podejrzewanych
osób. 1 i 2 października 2015
roku policjanci zatrzymali
czterech mieszkańców powiatu w wieku 29, 35, 45

i 50 lat. Dwóch z nich 45i 50-latek to pracownicy firmy oponiarskiej, którzy od
czerwca 2013 roku wynosili
towar należący do ich pracodawcy. Skradzione opony
sprzedawali po bardzo przystępnej cenie przedsiębiorcy z innej części powiatu.
Z kolei 35-letni paser wspólnie ze swoim 29-letnim znajomym sprzedawał te opony
zarówno na terenie siedziby
swojej firmy, jak również

za pośrednictwem Internetu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży i paserstwa.
Przestępstwa te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności. Podczas
przeszukania miejsca pracy
35-letniego pasera, funkcjonariusze odzyskali część
skradzionego mienia. Trwają
dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie. Policjanci
nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Brzeziny

Do zdarzenia doszło
w maju 2015 roku. Śledczy
bezpośrednio po ujawnieniu
przestępstwa zabezpieczyli ślady kryminalistyczne
pozostawione na miejscu,
przeglądali i analizowali
monitoringi, przesłuchiwali
mieszkańców tej miejscowości. Policjanci z ogromnym
zaangażowaniem
sprawdzali
najmniejszy
trop, najdrobniejszy sygnał
mogący mieć związek z tą
sprawą. Wszystkie zebrane informacje wskazywały,

że kradzieży tej dokonali
sprawcy z międzynarodowej
grupy przestępczej działającej na terenie Europy. Jak
wynika z materiałów podejrzani po kradzieży opuścili
Polskę, jednak w październiku wrócili. 3 października zostali zatrzymani przez
policjantów z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej
w Tomaszowie Mazowieckim. Pierwszego z podejrzanych, 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w Słubicach.

Mężczyzna miał zamiar wyjechać z Polski. Jego 23-letni wspólnik wpadł w ręce
policjantów w mieszkaniu
pod Warszawą. Obaj byli
bardzo zaskoczeni. Śledczy
sprawdzają czy albańscy
włamywacze byli sprawcami podobnych kradzieży.
6 października 2015 roku
zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Sprawa jest rozwojowa
i pozostaje pod nadzorem
miejscowej Prokuratury.

Spirytus i tytoń bez akcyzy Akcja

Policjanci zabezpieczyli blisko 833 litry spirytusu oraz 11 kilogramów tytoniu
cyzy.
52-latek, który zaj- śniejsze ustalenia na jednej samochodu funkcjonariusze
mował się przestępczym z brzezińskich ulic, za- znaleźli opakowanie ze spiprocederem naraził Skarb uważyli przy samochodzie rytusem. Idąc tym tropem,
Państwa na straty w wyso- podejrzanie zachowujące- przeszukali pomieszczenia
kości około 54 tysięcy zło- go się mężczyznę. Z racji gospodarcze należące do
tych. 12 października 2015r. tego, że mężczyzna mógł 52-latka. Znaleźli 11 kilofunkcjonariusze Wydziału posiadać kontrabandę, funk- gramów tytoniu oraz 832,5
Kryminalnego brzezińskiej cjonariusze postanowili to litra spirytusu bez polskich
Komendy realizując wcze- sprawdzić. Podczas kontroli znaków akcyzy. W związ-

Łódź

bez polskich znaków akku z przestępstwem skarbowym, mężczyzna został
zatrzymany i usłyszał zarzut
z ustawy karno-skarbowej.
Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego w tym
przypadku wynosi około 54
tysiące złotych.

„ciężarówka”

1 października działania prowadzone były pod
kątem ujawniania i eliminowania z ruchu pojazdów, których kierujący przekraczają obowiązujące normy czasu pracy, stan techniczny ich pojazdów zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
a przewożony w autach ładunek znacznie przekracza dopuszczalne normy nacisku na poszczególne
osie.
Łącznie podczas trwania na al. Włókniarzy funkcjonaakcji policjanci skontrolowa- riusze zatrzymał do kontroli
li 50 samochodów ciężaro- drogowej samochód ciężawych. Na kierujących nało- rowy marki Renault. Podżono 48 mandatów karnych, czas kontroli okazało się, że
zatrzymano 5 dowodów 40-letni kierujący pojazdem
rejestracyjnych, ujawniono ciężarowym znajduje się
1 kierującego samochodem w stanie po użyciu alkohociężarowym znajdującego się lu. Kierującemu zatrzymapo spożyciu alkoholu, oraz no prawo jazdy, które wraz
zatrzymano 1 prawo jazdy.
z wnioskiem o ukaranie zoTuż przed godziną 9:00 stanie przekazane do Sądu.
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HOROSKOP

Waga 24.09-23.10
To odpowiedni
czas na wdrażanie
nowych pomysłów.
Dawne
nierokujące nadziei przedsięwzięcia
przyniosą ci teraz dodatkowe
zyski finansowe. Wyjaśnią
się także sprawy rodzinne,
które były powodem twojego
rozdrażnienia. Pomyśl o spędzaniu wolnego czasu w gronie przyjaciół i nie zaniedbuj
kontaktów towarzyskich.

Skorpion 24.10-22.11
W najbliższym
czasie nie podejmuj ryzykownych
przedsięwzięć,
ponieważ możesz wówczas
doświadczyć rozczarowania.
Unikaj jakichkolwiek spekulacji finansowych. W każdej
sytuacji możesz zawsze liczyć na wsparcie swojej rodziny.
Strzelec 23.11-21.12
Na arenie zawodowej przed
tobą świetna passa i szkoda byłoby ją zmarnować. Ale nie
licz, że do celu uda ci się dojść
bez większych poświęceń
rodzaj
kawy

samice dla pre- w nich
psowa- zentera obrazki
tych
TV

miedzy
˛
Europa˛
a Azja˛

i wyrzeczeń. W stosunkach
z zaprzyjaźnionymi osobami weź sprawy w swoje ręce.

Koziorożec 22.12-20.01
Twoje ambitne plany wreszcie
znajdą odzwierciedlenie w działaniach, co pozytywnie
wpłynie na samopoczucie
i atmosferę rodzinną. Sytuacja finansowa również ma
szansę ulec poprawie. Bądź
pewny siebie i nie bój się
wyzwań.
Wodnik 21.01-19.02
Poz y t y w ny
wpływ gwiazd
spowoduje,
że
pomyślnie zrealizujesz podjęte wcześniej
przedsięwzięcia. Odczujesz
satysfakcję, gdyż twoje starania zostaną w pełni docenione i odpowiednio wynagrodzone.
Ryby 20.02-20.03
Z upływem
czasu stajesz się
osobą
bardziej
zorganizowaną,
radzącą sobie z trudniejszymi wyzwaniami. W najbliższym czasie twój talent i

ambicja zostaną przez przełożonych dostrzeżone. Tym
samym polepszy się sytuacja finansowa.
Baran 21.03-20.04
Na
dłuższą
metę nie da się żyć
mrzonkami. Codzienność to nieustająca walka z przeciwnościami losu. Tylko solidną
pracą i konsekwencją można osiągnąć zamierzony cel.
Nie lekceważ odczuwanych
dolegliwości zdrowotnych.
Byk 21.04-20.05
Nastanie spokojniejszy
czas
w sferze zawodowej. Nawał pracy
minie. Z nadejściem jesiennych krótszych i pochmurnych dni poczujesz się zmęczonym. Warto pomyśleć
o wzmocnieniu odporności
organizmu, aby nie dać się
grypie.
Bliźnięta 21.05-21.06
Układ planet
będzie ci sprzyjał
na wielu płaszczyznach. Dobre
zdrowie i samopoczucie pozwolą optymistycznie spojrzeć na rzeczywistość. Psychicznie zyskasz większe
poczucie bezpieczeństwa
wieś
odsieznana z wana
od
bitwy 1
IX 1939 ziaren
ośrodek
złomokultu
wisko
maryjnego

jego
David,
żona˛
piłkarz
Perseida angielski

Rak 22.06-22.07
Zawodowa rutyna już cię nudzi,
więc postanowisz
szukać dla siebie
nowych wyzwań. Zaczniesz
analizować dotychczasowe
działania i wyciągać z nich
wnioski, aby w przyszłości
uniknąć popełnienia błędów i wreszcie wyjść na
prostą.
Lew 23.07-23.08
W
ostatnim
okresie nie masz
powodów do świętowania sukcesów.
Być może należałoby pomyśleć o zmianie pracy lub
się przebranżowić. Więcej
odwagi w tych przedsięwzięciach. Uważaj na zdrowie, pora roku sprzyja przeziębieniom.
Panna 24.08-23.09
To dobry czas
na podjęcie nowych
wyzwań, działań,
rozwijanie dalszej
kariery lub poszerzenie
swojej wiedzy. Twoje zaangażowanie przyniesie zyski
ale też i satysfakcję. Czeka
cię miłe spotkanie w gronie
rodzinnym.
Wróżka Amanda
W
przeciwnik
Dawida

sa˛ w klawiaturze

decyzje
sadu
˛
herb
szlachecki

Callas,
sopran
Krzysztof z
TV

element At dla
amorty- chemika
zujacy
˛

rzeczy miedzy
˛
zdobyte wczoraj
m. w
Słowacji
na
a
jutro
wojnie

krótkie u
kłamstwa
marka
dezodorantu

ściana
złożona
na
kupce

państwo
z Alaska˛

V

grzeje
szyje˛

śnieżny
lub inﬂacyjny

wśród
damskiej
bielizny
twórca
kubizmu

tutka

zaklecie
˛
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mieszkaniec
Moskwy

Halski z
serialu

mały
Krzysztof

i stabilizację życiową.

owady w
żółto- ministerczarne
stwo
paski

wybryk

postać z można
je pre"Ferdy- numerodurke"
wać
tam
... Straparkiet wiński,
nie do kompotańca
zytor
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Pewien bezrobotny inżynier nie mogąc od dłuższego
czasu znaleźć zatrudnienia, postanowił zmienić fach i założyć własną klinikę. Na budynku wywiesił szyld z napisem
„Wyleczymy twoją dolegliwość za 500 zł, w przeciwnym
wypadku damy ci 1000 zł”. Przechodzący obok lekarz
postanowił to wykorzystać i trochę zarobić.
- Dzień dobry, nie wiem co się stało, straciłem smak…
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim
syrop. Proszę go podać pacjentowi.
- Dobrze. Proszę otworzyć usta…
- Fuj… przecież to benzyna!
- Gratulacje, odzyskał pan smak, 500 zł.
Wściekły lekarz zapłacił. Po kilku dniach wrócił do
kliniki:
- Dzień dobry, straciłem pamięć, pomóżcie mi ją odzyskać…
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim
syrop. Proszę go podać pacjentowi.
- Dobrze, już podaję…
- Ale przecież tam jest benzyna!
- Gratuluję, odzyskał pan pamięć, 500 zł.
Jeszcze bardziej zdenerwowany lekarz zapłacił, jednak
po kilku kolejnych dniach ponownie postanowił się odgryźć:
- Dzień dobry, straciłem wzrok, proszę mi pomóc…
- Przykro mi, nie mamy na to lekarstwa. Proszę, tu jest
pana 1000 zł.
- Ale tu jest tylko 500 zł…
- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, należy się 500 zł.
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Z redakcyjnej skrzynki
Poniżej publikujemy list, który do nas wpłynął od
Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora RP. Ze
względu na wagę podnoszonych spraw, zamieszczamy go w całości, pozostawiając osądowi naszych Czytelników.
„Państwo pod rząda- stwowej nie jest maksymalimi PO-PSL znęca się nad zacja zysku, tylko racjonalne
polskimi rolnikami. Prawo zagospodarowanie ziemi. Tej
i Sprawiedliwość rolników
broni. Nagłe i brutalne aresztowanie kilkunastu rolników
z Pyrzyc, na Pomorzu Zachodnim, wstrząsnęło opinią
publiczną w całej Polsce.
Represje spadły na najbardziej aktywnych uczestników niedawnych protestów
w obronie polskiej ziemi.
Rolnicy stali się w ten sposób więźniami politycznymi
III RP. Prokuratura zarzuciła
rolnikom, że przy zakupie
ziemi od państwa nie walczyli między sobą na przetargach
i nie licytowali jak najwyższych cen, co jest zupełnym
absurdem. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo wystąpiło w obronie polskich rolników. Apel o ich uwolnienie
wystosował prezes Prawa
i Sprawiedliwości Jarosław
Kaczyński, a także poseł do
Parlamentu Europejskiego,
mój brat Janusz Wojciechowski, który wystosował list
do Prokuratora Generalnego ziemi.
Andrzeja Seremeta.
Po drugie – nawet
Oto fragmenty tego listu: jeśli się upierać, że było tam
Szanowny Panie Proku- przestępstwo, to przecież
ratorze Generalny!
jego ciężar gatunkowy nie
„...prokuratura zdaje się jest taki, żeby sięgać po tymnie rozumieć, że w transak- czasowe aresztowanie! To nie
cjach dotyczących państwo- jest gang bandytów, przystawej ziemi rolnej wcale nie wiających ludziom pistolety
chodzi o maksymalizację do głowy, to nie są oszuści
zysku, tylko o racjonalizację krzywdzący innych ludzi, to
sprzedaży...jeśli ci rolnicy są rolnicy, którzy kupowali
kupowali ziemię po cenach ziemię, żeby na niej w trudzie
oszacowania jej przez ANR, pracować, dla dobra wspóla nawet wyższych, bo zawsze nego...
jeden nabywca proponował
Myślę, że prokuratorom
cenę wyższą – to trzeba się wnioskującym o te areszty
z tego cieszyć, że rolnicy za- zabrakło poczucia i miary
kupili tę ziemię w zgodzie, nie sprawiedliwości.
podbijając ceny, nie konflikPo trzecie – nie jest
tując się nawzajem. Nikogo w porządku, że aresztowania
to nie krzywdzi, chyba że tych rolników z Pyrzyc odbyły się
cudzoziemców, którzy już, brutalnie i na pokaz. Rolnina tak zwane słupy, nabyli ków zatrzymywano, zakuwaw Polsce ponad 200 tysięcy no na oczach przerażonych
hektarów ziemi, a wkrótce żon, dzieci, jakby celowo
może kupią dwa miliony. Ich potęgując stres i traumę roprzyszłym planom te rolnicze dzin. Jeśli już trzeba było
porozumienia zapewne szko- aresztować (choć uważam,
dzą, natomiast państwu żad- że nie było trzeba), to nie
nej szkody nie czynią – oczy- można było tego zrobić po
wiście pamiętając o tym, że ludzku, w prokuraturze? To
celem sprzedaży ziemi pań- są rolnicy, mężowie, ojcowie

rodzin – gdzie by wam uciekli? Prokuratura mówi, że
aresztowani się nie skarżą.
Panie Prokuratorze Generalny – bądźmy poważni! Do
was się nie skarżą, bo się was
boją, bo wywracacie im do
góry nogami całe ich życie,

nicy to ludzie ciężkiej pracy,
ich gospodarstwa pozostały
bez gospodarzy, zostały żony,
dzieci, został inwentarz żywy,
którym nie ma się kto zająć. Tam się ludziom zawalił
świat, tam niszczeje dorobek
życia, nawet pokoleń, tam za-

nych w bandyckie przejęcie
gospodarstwa jednego z rolników. Chodzi mi o sprawę
z Choszczna, gdzie według
aktu oskarżenia bandyci
przystawiali rolnikowi pistolet do głowy, kazali mu
kopać w lesie grób, pozoro-

błagam! Niech Pan nie poprzestaje na buńczucznych
oświadczenia swoich podwładnych, niech Pan tę sprawę jednak zbada i przede
wszystkim niech Pan spowoduje natychmiastowe uwolnienie tych ludzi. Prowadźcie

bo błagają was o litość – to
jak się mają skarżyć? Ale do
mnie się skarżą. Słyszałem, że
jednego z rolników ściągano
do aresztu z pola, gdzie orał
ziemię, policjant dosiadł się
do niego na traktor – trzeba było? Innemu dopiero
po błaganiach pozwolono
zadzwonić po żonę, bo konwój policyjny chciał zabrać
go bez zapewnienia opieki
nad 2-letnim dzieckiem. Słyszałem, że zatrzymani spali
w celi na zimnym betonie
– trzeba było? Jeden z zatrzymanych, ciężko chory na
nowotwór, był trzymany cały
dzień bez posiłku, napoju
i bez możliwości wzięcia leków, przeżył i przeżywa stres,
który w jego chorobie może
być ceną życia – trzeba było?
Panie Prokuratorze Generalny – nawet jeśli zatrzymani
się nie skarżą, to ja się skarżę
i proszę, by pan zbadał i wyjaśnił, dlaczego aresztowania
odbyły się w sposób upokarzający tych ludzi, poniżający
ich ludzką godność.
Po czwarte – względy humanitarne. Aresztowani rol-

raz banki przyjdą po niespłacone kredyty, tam zaraz będą
licytacje komornicze. No dobrze, prowadzicie śledztwo,
to je prowadźcie, ale musicie ich trzymać w więzieniu, kosztem zniszczenia ich
rodzin? ... Musicie koniecznie, jeszcze przed procesem,
zniszczyć tych ludzi?
Po piąte – Inni rolnicy
twierdzą, że aresztowania
mają podtekst polityczny
i są aktem represji za to, że
aresztowani rolnicy brali
czynny udział w protestach
przeciwko sprzedaży ziemi
cudzoziemcom. Ja tego nie
twierdzę, ale w postanowieniach dotyczących tych ludzi
zauważyłem, że dziwnie wątek protestów rolniczych jest
tam podnoszony, prokuratura
wiąże zarzuty z tymi protestami. Biorąc to pod uwagę
można mieć obawy, czy nie
jest to represja za protest.
Proszę, by pan to zbadał.
I wreszcie po szóste –
surowość represji wobec
rolników z Pyrzyc stoi w jaskrawej sprzeczności z pobłażliwością wobec oskarżo-

wali egzekucję, a następnie
zmusili go do zbycia na ich
rzecz 80-hektarowego gospodarstwa. Sprawcy tego
bandyckiego czynu nie siedzą
w areszcie, nie oddali niczego ze zrabowanego dobytku,
mają się świetnie, terroryzują pokrzywdzonych, jeden
z członków pokrzywdzonej
rodziny z rozpaczy popełnił samobójstwo. A sprawa
ciągnie się latami i wielkimi
krokami zbliża się do przedawnienia. Panu ludzie tego
nie powiedzą, Panie Prokuratorze Generalny, bo Pan
z ludźmi nie rozmawia, ale
ja rozmawiam i do mnie ludzie mówią, że to jest wielka
niesprawiedliwość. Bandyci
z pistoletami chodzą na wolności, a spracowani rolnicy,
których jedyną winą było to,
że chcieli tej pracy jeszcze
więcej, siedzą w więzieniu.
Ludzie mówią, że to nie jest w
porządku i trudno im odmówić racji.
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! Ja pana
wzywam, ja do Pana apeluję, ja Pana proszę, ja Pana

śledztwo, róbcie swoje, ale
pozwólcie tym ludziom pracować i żyć. Bo jeśli oni coś
ukradli, to tylko ciężką pracę....”
Jeszcze raz się okazało,
że presja ma sens. Rolnicy
z Pyrzyc, obrońcy polskiej
ziemi, więźniowie polityczni
III RP, już są na wolności.
Dobrze, że w ich obronie
bardzo twardo wystąpił Jarosław Kaczyński, że pomoc
dla nich organizował arcybiskup Andrzej Dzięga, że bronili ich twardo inni rolnicy
oraz rolnicza i pracownicza
Solidarność. Nie mam wątpliwości – w tym szaleństwie
jest metoda, chodzi o zastraszenie polskich rolników, by
bali się kupować ziemię. Te
miliony hektarów trzymane jest bowiem na sprzedaż
dla cudzoziemców. Prawo
i Sprawiedliwość dopilnuje,
by tylko prawdziwi polscy
rolnicy mogli nabywać polską ziemię.”
Grzegorz Wojciechowski

