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Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki, 

Szerzej str. 2.

Sprzęt na plac budo-
wy powinien wjechać  
w drugiej połowie kwietnia. 
Pierwszym etapem będzie 
wycięcie drzew. Inwesty-
cja obejmie budowę około 
800-metrowego odcinka 
drogi wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową i dwoma 
rondami na skrzyżowaniach 
z ulicami Twardosławicką i 
Wojska Polskiego. 

Piotrków Trybunalski

Obwodnica
Piotrkowa
06.04. br. w piotrkowskim magistracie podpisano niezbędne dokumenty ko-
nieczne do wystartowania z budową obwodnicy na odcinku od ulicy Mod-
rzewskiego do Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

REKLAMA

REKLAMA

3 kwietnia miesz-
kaniec województwa 
dolnośląskiego poinfor-
mował dyżurnego to-
maszowskiej policji, że  
w godzinach popołudnio-
wych ma dojść do spotka-
nia w celach seksualnych 
25-latka z 14-latką. To-
maszowscy kryminalni 
wspólnie z policjantami  
z komendy wojewódzkiej 
w Łodzi zorganizowali za-
sadzkę na terenie parkingu 
jednej z lokalnych restau-
racji. 

Tomaszów Mazowiecki

Pedofil zatrzymany
Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Próbował nakłonić do ob-
cowania płciowego 14-latkę. 

Szerzej str.14.

III Gminna ZaDyszka 
odbędzie się 8 maja. Dla 
uczestników jest to możli-
wość sprawdzenia swoich 
możliwości w biegu na 10 
kilometrów. Trasy wytyczo-

Bełchatów

III edycja ZaDyszki
Po raz trzeci odbędzie się impreza sportowo-rekreacyjna „ZaDyszka”. Uczest-
nicy będą mogli sprawdzić swoją kondycję i dobrze się bawić. Wspomogą 
także leczenie 5-letniego Szymona. Głównym organizatorem wydarzenia jest 
Gmina Bełchatów.

no w okolicach wsi Kurnos 
Drugi. Obok głównego biegu 
na „dyszkę”, uwzględnione 
zostały także biegi dla mniej 
zaawansowanych zawod-
ników na dystansie 3400m, 

marsz Nordic Walking na 
dystansie 6800 metrów oraz 
specjalna konkurencja dla 
dzieci do lat 6. Ten ostatni 
bieg nazwano biegiem „Kra-
snali”. Szerzej str. 2.
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tel. 504 216 951
tel. 884 994 901

b2b.rombor.com.pl
belchatow@rombor.com.pl

ul. Wojska Polskiego 5G, 
97-400 Bełchatów

Zapraszamy:
pn-pt 8-17, sob 8-14

Sprzęt na plac budo-
wy powinien wjechać  
w drugiej połowie kwietnia. 
Pierwszym etapem będzie 
wycięcie drzew. Inwesty-
cja obejmie budowę około 
800-metrowego odcinka 
drogi wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową i dwoma 
rondami na skrzyżowa-
niach z ulicami Twardosła-
wicką i Wojska Polskiego. 
Pojawią się zatoki auto-

Piotrków Trybunalski

Obwodnica
Piotrkowa
06.04. br. w piotrkowskim magistracie podpisano niezbędne dokumenty ko-
nieczne do wystartowania z budową obwodnicy na odcinku od ulicy Mod-
rzewskiego do Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

busowe, energooszczędne 
oświetlenie ledowe. Prace 
obejmą budowę wodociągu, 
kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej. Czwarty fragment 
obwodnicy ma być gotowy 
do końca października.

Koszt inwestycji wy-
niesie blisko 5,4 mln zł. 
Urzędnicy pozyskali na ten 
cel dofinansowanie z „Pro-
gramu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktu-

ry Drogowej na lata 2016-
2019”, które pokryje połowę 
kosztów kwalifikowanych. 
Dodatkowo urząd stara 
się o pożyczkę na budo-
wę kanalizacji deszczowej  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 
Inwestycja ma być gotowa 
do końca października.

GW

III Gminna ZaDyszka 
odbędzie się 8 maja. Dla 
uczestników jest to możli-
wość sprawdzenia swoich 
możliwości w biegu na 10 
kilometrów. Trasy wytyczo-
no w okolicach wsi Kurnos 
Drugi. Obok głównego biegu 
na „dyszkę”, uwzględnione 
zostały także biegi dla mniej 
zaawansowanych zawod-
ników na dystansie 3400m, 
marsz Nordic Walking na 
dystansie 6800 metrów oraz 
specjalna konkurencja dla 
dzieci do lat 6. Ten ostatni 
bieg nazwano biegiem „Kra-
snali”. Najmłodsi zawodnicy 
zmierzą się, pokonując odle-
głość 100 metrów.

Zawodnicy wystartują 
o godzinie 12:30 sprzed bu-
dynku szkoły w Kurnosie 

Bełchatów

III edycja ZaDyszki
Po raz trzeci odbędzie się impreza sportowo-rekreacyjna „ZaDyszka”. Uczest-
nicy będą mogli sprawdzić swoją kondycję i dobrze się bawić. Wspomogą 
także leczenie 5-letniego Szymona. Głównym organizatorem wydarzenia jest 
Gmina Bełchatów.

Drugim. Główny bieg po-
przedzą „Krasnale”, startu-
jący o godzinie 12:00. Celem 
sportowego wydarzenia jest 
propagowanie aktywnego 
stylu życia oraz walorów tu-
rystycznych gminy Bełcha-
tów. Ponadto, zaplanowano 
również akcję charytatywną. 
Wszyscy uczestnicy „Za-
Dyszki” pobiegną w szczyt-

nym celu, ponieważ kwota 
zebrana z opłaty startowej  
w całości przeznaczona zo-
stanie na leczenie i rehabi-
litację chorego Szymona z 
Kurnosa. 250 osób, które 
jako pierwsze wpiszą się na 
listy startowe, otrzymają po 
zakończonym biegu pamiąt-
kowe medale. Internetowe 
zapisy potrwają do 24 kwiet-
nia.
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REKLAMA
W związku z intensywnym rozwojem 

naszej firmy zatrudnimy 

KIEROWCÓW kat. C+E 

do pracy w Tomaszowie Mazowieckim  
  zapewniamy:

�  codzienne powroty do bazy
�  umowę o pracę na pełen etat
�  terminowość wypłat
�  atrakcyjne wynagrodzenie 
 w pełni oskładkowane
�  szkolenia

kontakt: tel. +48  506  711  207
e-mail: kontakt@avilogpolska.com 

Rawa Mazowiecka

Warsztaty 
rękodzielnicze
W rawskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze, których tematem prze-
wodnim było filcowanie.

Filcowanie to jedna  
z technik w rękodziele, dzięki 
której można stworzyć wiele 
pięknych dzieł własnymi 
rękami. Możliwości zabaw  
z filcem jest naprawdę wiele. 
Począwszy od użycia filcu 
w arkuszach - kapelusze, to-
rebki, po filcowanie na sucho 
czy mokro. O tym wszystkim 
dowiedzieli sie nauczyciele 
zebrani w siedzibie Biblio-
teki Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieciej na warsztatach 
rękodzielniczych - ,,Filcowa-
nie”. 

Kierownikiem formy 
była dr Beata Krokocka- 
konsultant ds. animacji pracy 
twórczej oraz zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych 
WODN w Skierniewicach, 
a osobą  prowadzącą Beata 
Trochonowicz - nauczyciel 

SOSW w Skierniewicach. 
Warsztaty wprowadziły 
uczestników w świat weł-
ny i filcowania techniką na 
mokro i na sucho na pozio-
mie historycznym, teore-
tycznym oraz praktycznym. 
Prowadząca chętnie podzie-
liła  się  swoją wiedzą z za-
kresu wełny czesankowej. 
Zapoznała uczestników  
z technologią przetwarzania 
wełny - od owcy przez cze-
sankę po przędzę, pokaza-
ła  różne rodzaje wełen i ich 
zastosowanie, opowiedziała  
dlaczego wełna się filcuje  
i jak to się dzieje. Praktycznie 
natomiast uczestnicy wyko-
nali  przepiękną broszę, oraz 
obrazek w ramce, które mogą 
posłużyć później do pracy  
z uczniami.

Małgorzata Piekut
Biblioteka Pedagogiczna 
w Rawie Mazowieckiej

Podczas II Europejskie-
go Kongresu Samorządów, 
który odbył się 5 oraz 6 
kwietnia w Krakowie, Wójt 
Gminy Rząśnia, Tomasz 
Stolarczyk został nagrodzo-
ny prestiżowym tytułem 
„Lidera Samorządu 2015” 
w kategorii gmin wiejskich. 
Tytuł przyznany został na 
uroczystej gali, kończącej 
pierwszy dzień Kongresu.  

Europejski Kongres Sa-
morządów jest platformą 
wymiany poglądów oraz 
miejscem spotkań liderów 
samorządowych, elit regio-
nalnych z przedstawicielami 
administracji państwowej, 
organizacji pozarządowych 
i biznesu. Przedstawiciele 
polskich i środkowoeuropej-
skich samorządów otrzymu-
ją w ten sposób szansę, aby 
rozmawiać o sposobach na 
zwiększenie efektywności 

Rząśnia
Tomasz Stolarczyk Liderem Samorządu 2015

wykorzystywania funduszy 
strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. W Europejskim 
Kongresie Samorządów 
bierze udział ponad tysiąc 
uczestników. W programie 
uwzględnionych jest pięć 
ścieżek tematycznych, obej-
mujących ponad 50 wyda-
rzeń. Należą do nich: bloki 
programowe, raporty, pane-
le, warsztaty, wykłady, pre-
zentacje oraz uroczysta gala. 
Do Krakowa przyjeżdżają 
przedstawiciele samorządu, 
administracji rządowej, or-
ganizacji pozarządowych, 
ludzie nauki i kultury z całej 
Europy. 

Konkurs na „Lidera Sa-
morządu 2015” zorganizo-
wany został przez dziennik 
„Rzeczpospolita” i Fundację 
Instytut Studiów Wschod-
nich, organizatora Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-

-Zdrój. Aby otrzymać tytuł 
Lidera Samorządu, należało 
osiągnąć najlepsze wyniki 
ekonomiczne. Oceniane były 
na podstawie danych Mini-
sterstwa Finansów i Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Kolejny czynnik, brany pod 
uwagę przy ocenie, to naj-
lepsze wykorzystanie środ-
ków z Unii Europejskiej. Na 
tegorocznej Gali wręczono 
nagrodę szefom samorzą-
dów, które w ostatnim dzie-

sięcioleciu, a więc w latach 
2005 – 2014, w największym 
stopniu poprawiły swoją sy-
tuację finansową. Oprócz 
Wójta Gminy Rząśnia, To-
masza Stolarczyka, nagro-
dzeni zostali również Igor 
Bandrowicz, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Prusice, na Dol-
nym Śląsku oraz Paweł Ada-
mowicz, Prezydent Miasta 
Gdańsk. Zwycięzcy otrzy-
mali statuetki i dyplomy.

IT 

Gmina Wola Krzyszto-
porska planuje przystąpić 
do realizacji projektu pn. 
„Wspieranie gospodarki ni-
skoemisyjnej poprzez wyko-
rzystanie odnawialnych źró-
deł energii na terenie gminy 
Wola Krzysztoporska”.  
W ramach projektu będą 
montowane powietrzne 
pompy ciepła o mocach oko-
ło 3 kW tylko dla ogrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.) oraz około 13 kW 
dla ciepłej wody użytkowej 

Wola Krzysztoporska
Pompy ciepła dla mieszkańców gminy
W gminie Wola Krzysztoporska wkrótce rusza nabór wniosków do projektu 
dotyczącego zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła wraz z niezbędną 
instalacją. Samorząd będzie starał się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
z środków unijnych.

i wspomagania instalacji c.o. 
Inwestycja dotyczy tych bu-
dynków mieszkalnych, dla 
których obecnym źródłem 
ciepła jest węgiel lub jego 
pochodne (ekogroszek, miał, 
węgiel kamienny, węgiel 
brunatny itp.) Pompy ciepła 
dla ogrzewania c.w.u. będą 
montowane w domostwach, 
w których zamieszkują mi-
nimum 2 osoby, natomiast 
pompy ciepła wspomagające 
c.o., w budynkach mieszkal-
nych o powierzchni użytko-

wej minimum 60 m2. 
Realizacja projek-

tu planowana jest na lata 
2017-2018. Gmina będzie 
wnioskować o dofinanso-
wanie dla indywidualnych 
gospodarstw domowych 
w zakresie pokrycia kosz-
tów zakupu i montażu po-
wietrznych pomp ciepła 
wraz z niezbędną instalacją.  
Mieszkańcy mogą więc zło-
żyć stosowne wnioski w ter-
minie od 20 do 29 kwietnia 
b.r. w Urzędzie Gminy Wola 

Krzysztoporska (pokój nr 
5). Osoby fizyczne, które 
zgłoszą się do projektu, będą 
zobowiązane do wniesienia 
wkładu finansowego w wy-
sokości nieprzekraczającej 
20% kosztów związanych 
z montażem pompy ciepła. 
Warunkiem uczestnictwa w 
projekcie jest brak zaległości 
finansowych wobec gminy 
Wola Krzysztoporska. Pro-
jekt będzie realizowany tyl-
ko w przypadku pozyskania 
przez samorząd zewnętrz-
nych źródeł finansowania.

Szczegóły warunków 
przystąpienia do projektu 
- wzór deklaracji oraz regu-
lamin dostępny na stronie 
www.wola-k rzysz topor-
ska.pl i w Urzędzie Gminy  
w Woli Krzysztoporskiej.
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Właśnie rozpoczęła 
się rekrutacja do jednej  
z najbardziej rozpoznawal-
nych szkół artystycznych 
i zawodowych w Polsce. 
Wśród wykładowców i ab-
solwentów WSSiP jest wie-
le znanych nazwisk. Więk-
szość prowadzi własne 
marki. Ich sukcesy wyszły 
już dawno poza granice 
Polski. Są wśród nich zna-
ni architekci i projektanci, 
cenieni fotografowie, reży-
serzy i scenarzyści.

Tylko w ostatnim cza-
sie studenci i absolwenci  
WSSiP zdobyli kilkadzie-
siąt nagród w prestiżowych, 
międzynarodowych kon-
kursach. W ich filmowych 
produkcjach udział brali 
znani aktorzy. Ich prace/
filmy/projekty/zdjęcia/ko-
lekcje prezentowane były 
w kilkunastu krajach świa-
ta. Coraz częściej zdarza 
się, że odbiorcami projek-
tów są arabskie księżnicz-
ki, hollywoodzkie aktorki, 
producenci samochodów  
i wysokogatunkowych pro-
duktów dla wymagających 
klientów.

Wśród licznych, zna-
nych nazwisk związanych 

Architektura, Film i Fotografia a może Wzornictwo?
Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

ze szkołą są absolwenci: 
Katarzyna Sokołowska, 
Sabrina Pilewicz, Tomasz 
Miłosz, Agata i Stanisław 
Całkowie, Rafał Zieliński, 
Lana Nguyen, Justyna Jen-
dryka, Ewa Żylińska, Jacek 
Kołodziejski, Agnes Wuy-
am, Katarzyna Ostapowicz 
i wiele innych uzdolnio-
nych osób.

Zainteresowanie stu-
diowaniem w WSSiP z każ-
dym rokiem, mimo zmniej-
szającej się w Polsce liczby 
studentów, rośnie. Szkoła 
cieszy się ogromnym za-
interesowaniem młodych 
ludzi, którzy przyjeżdżają 
na studia nie tylko z Polski 
ale i z zagranicy. Powo-
dem tego stanu rzeczy jest 
ciekawy program studiów, 
niebanalne zajęcia i moż-
liwość zdobywania wie-
dzy, dzięki przyjaznemu 
kontaktowi mistrz-uczeń. 
Szkoła stara się zapewnić 
niewielkie liczebnie, od-
powiednie do efektywnej 
nauki, grupy studentów, 
dlatego młodzież chętnie 
studiuje dwa kierunki, po-
mnażając tym samym swo-
je możliwości zawodowe, 
dzięki zdobyciu 2 dyplo-

mów wyższej uczelni.
Wśród studiów  dwu-

kierunkowych są:
1. architektura i urba-

nistyka + architektura 
wnętrz,

2. formy przemysłowe 
+ grafika projektowa (ko-
munikacja wizualna)

3. fotografia + grafika 
projektowa (komunikacja 
wizualna)

4. projektowanie ubioru 
+ fotografia

i wiele innych. Więcej 
informacji na stronie szko-
ły www.wssip.edu.pl

Już podczas studiów 
firmy współpracujące  
z WSSiP proponują naj-
zdolniejszym studentom 
stałe zatrudnienie i moż-
liwość rozwoju. To szcze-
gólnie doceniają, rozpo-
czynający dorosłe życie, 
studenci.  

WSSiP umożliwia 
pracę w telewizji, prasie, 
firmach projektowych, 
studiach fotograficznych, 
przy pokazach mody,  
a także proponuje udział  
w prestiżowych, modo-
wych wydarzeniach.

Uczelnia mieści się  

w zabytkowym Pałacu 
Scheiblera, w równie za-
bytkowym kwartale miasta 
tzw. „Księżego Młyna”, 
obok Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Te-
atralnej tzw. „Fil-
mówki”, Muzeum 
Kinematograf i i , 
filii Muzeum 
Sztuki, Muzeum 
Książki oraz Par-
ku Źródliska. 
Szkoła ma własne,  
w pełni wy-
p o s a ż o n e  
w specjalistyczny 
sprzęt, pracow-
nie realizacyjne, 
sale wykładowe,  
a także trzy gale-
rie, salę kinową, 
atelier fotogra-
ficzny, bibliotekę  
i akademik.

WSSiP zapew-
nia kształcenie 
zarówno na pozio-
mie zawodowym 
(Studia I stopnia 
licencjackie i in-
żynierskie) jak  
i na poziomie ma-
gisterskim (Stu-
dia uzupełniające  
i jednolite II 
stopnia) oraz 

Studia podyplomowe  
w trybie stu-
diów stacjonarnych  
i niestacjonarnych.

Dla wielu właśnie roz-

poczęła się szansa na speł-
nienie marzeń o ciekawym 
zawodzie i ciekawym ży-
ciu.

 JSS

- Budowa zakończy-
ła się w zeszłym roku, na-
stępnie trwały czynności 
związane z odbiorem tech-
nicznym obiektu, łącznie  
z wyposażeniem sportowym, 
następnym krokiem było 
przekazanie stadionu w za-
rząd Powiatowego Centrum 
Sportu, które administrować 
będzie tym obiektem – mówi 

Bełchatów

Stadion lekkoatletyczny już otwarty
Od 1 kwietnia można korzystać z nowego stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu  
w Bełchatowie. Budowa stadionu trwała od 2014 roku i kosztowała łącznie około 9 milionów złotych.

Grzegorz Gryczka, wicesta-
rosta bełchatowski. 

Na budowę udało się 
powiatowi pozyskać do-
finansowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycz-
nej z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 
3.200.000 złotych. 

Od 1 kwietnia stadion 
będzie czynny codziennie: 

od 8.00 - do 21.00.  Na sta-
dionie dostępne są:

- boisko piłkarskie o na-
wierzchni z trawy natural-
nej o wymiarach pola gry 
60x100m,

- boisko do rugby o wy-
miarach pola gry 68 x 109 
m z nawierzchnią z trawy 
naturalnej,

- pełnowymiarowa 

bieżnia lekkoatletyczna  
o nawierzchni poliuretano-
wej, (nieprzepuszczalnej)  
o długości 400m (100 i 110 
m na odcinkach prostych 
oraz ilości torów 8 i 6 na 
łukach),

- elementy rozgrywek 
lekkoatletycznych takie 
jak: rzutnia do pchnięcia 
kulą (x2) rozbieg do rzu-
tu oszczepem, rozbieg do 
skoku wzwyż, rozbieg do 
skoku w dal i trójskoku  
o dwóch torach, rozbieg do 
skoku o tyczce, rów z wodą 
do biegów długodystanso-
wych, rzutnia wraz z klatką 
ochronną do rzutu dyskiem/
młotem,

- trybuny żelbetowe, 
zadaszone, trzyrzędowe po-
dzielone na dwa segmenty 
na 513 miejsc.

KB

27 marca o godz. 23:10 
na drodze krajowej nr 91, w 
miejscowości Aleksandria 
(gmina Ozorków) doszło do 
wypadku drogowego. Kie-
rujący samochodem osobo-
wym z nieustalonych przy-
czyn potrącił 40-letniego 
pieszego, który nie posiadał 
elementów odblaskowych. 
Kierujący odjechał, nie 
udzielając poszkodowane-
mu pomocy. Na skutek od-
niesionych obrażeń 40-la-
tek zmarł po przewiezieniu 
do szpitala. Policjanci ze 

Zgierz

Potrącił 
pieszego 
i odjechał
Kierujący samochodem osobowym z nieusta-
lonych przyczyn potrącił 40-letniego pieszego. 
Kierowca odjechał, nie udzielając pomocy po-
szkodowanemu. Na skutek odniesionych obrażeń  
mężczyzna zmarł.

zgierskiej komendy zabez-
pieczyli ślady na miejscu 
wypadku i kilka kilome-
trów dalej zatrzymali kie-
rującego daewoo lanosem. 
Okazało się, że 38-letni 
mieszkaniec powiatu zgier-
skiego był trzeźwy. Decyzją 
prokuratora został osadzo-
ny w policyjnym areszcie. 
Za spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym i 
ucieczkę z miejsca zdarze-
nia grozi kara nawet do 12 
lat pozbawienia wolności. 

IT
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Znane od kilkudziesięciu 
lat Koncerty Trzech Teno-
rów odbywają się niemal na 
całym świecie. Inicjatywa 
organizowania tych znako-
mitych widowisk zrodziła 
się dzięki trzem wybitnym, 
charyzmatycznym tenorom 
– Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo oraz José Carre-
ras. The Tree Tenors podbiło 
serca melomanów na całym 
świecie.

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają na Koncert Trzech 
Tenorów, który programowo 
nawiązywać będzie do Gali  
z udziałem trzech najwięk-
szych tenorów świata. Podczas 
koncertu usłyszą Państwo 
obdarzonych wspaniałymi 
głosami, fantastycznych śpie-
waków operowych, solistów 
polskich i europejskich scen 
muzycznych, wystąpią trzej 
znakomici tenorzy młodego 
pokolenia – Jędrzej Tomczyk, 
Tomasz Tracz oraz Aleksan-
der Kruczek. Towarzyszyć 
im będą wybitni, polscy ka-
meraliści młodego pokole-
nia, występujący na co dzień  
z najlepszymi orkiestrami  
i dyrygentami w Polsce i 
Europie. Tej gali nie można 
przegapić, na scenie pojawią 
się laureaci międzynarodo-
wych konkursów muzycz-
nych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści 

Piotrków Trybunalski

Koncert 
Trzech Tenorów
Koncert Trzech Tenorów odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 17:00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

polskiej estrady. Zabrzmią 
największe przeboje opery i 
operetki, przepiękne pieśni 
neapolitańskie i szlagiery lite-
ratury skrzypcowej, wspania-
łe światowe arie największych 
kompozytorów. Publiczność 
usłyszy m.in.: O sole mio, 
Granadę, Brunetki blondyn-
ki, Arię Barinkaya “Wielka 
sława to żart”, Arię Księcia 
“La donna é mobile, Toast Li-

biamo. 
Bilety 65 zł: Kawiarnia w 

Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
rezerwacje tel. 662 793 744,  
grupy tel. 504 091 909

bilety online: www.ku-
pbilecik.pl, www.ebilet.pl 
oraz w sieciach handlowych 
Empik, Księgarniach PWN, 
Sklepach Muzycznych Riff

REKLAMA REKLAMA

TEL. +48 512 571 124

Głównymi zadania-
mi Akademii Dobrej 
Rady jest nauka rozła-
dowywania codziennego 
stresu, prawidłowych za-
chowań zapobiegających 
powstawaniu sytuacji 
stresowych oraz zmiana 
sposobu myślenia na po-
zytywny. Z cotygodnio-
wych, bezpłatnych porad  
i konsultacji można skorzy-
stać m.in. w Woli Krzysz-
toporskiej. Filia Akademii 
Dobrej Rady mieści się  
w Gminnym Ośrodku 
Kultury na ul. Południo-
wej 2. Porad i konsultacji  
w każdą środę w godzinach 
od 12:00 do 16:00 udziela 
Urszula Pecyna - pedagog, 

Wola Krzysztoporska

Otworzyli się 
na problemy mieszkańców
W ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” na terenie każdej gminy 
powiatu piotrkowskiego od 07.03.2016 r. do 17.02.2017 r. uruchomionych zo-
stało 11 filii Akademii Dobrej Rady.  Akademie są prowadzone na zlecenie 
powiatu piotrkowskiego.

terapeuta i certyfikowany 
specjalista uzależnień.

Program skierowany 
jest tak naprawdę do każ-
dego, kto zechce szukać 
pomocy u specjalisty. 

- Każdy kto żyje w stre-
sie, ma nadwagę, bezsen-
ność, jakąś niewydolność 
krążenia – właściwie każdy 
problem związany z życiem 
w nadmiernym napięciu.  
A powody tego są naprawdę 
różne: brak pracy, rozstania, 
rozwody, złe odżywianie, 
brak ruchu – to wszystko 
odbija się na naszym zdro-
wiu. Chodzi więc o to, by 
trochę uaktywnić ludzi, po-
zwolić im inaczej spojrzeć 
na życie, czasem uświado-

mić, że nie jest ono takie 
czarne, jak je postrzegają. 
Poza tym ludzie są bardzo 
pozamykani, wręcz można 
powiedzieć – zamknięci  
w klatce. Ja pomogę się im 
otworzyć – deklaruje Ur-
szula Pecyna.

Program Akademii Do-
brej Rady powstał w celu 
oferowania pomocy dla 
wszystkich, którzy zmaga-
ją się z codziennymi proble-
mami. Specjalista, Urszula 
Pecyna, będzie poświęcała 
każdemu około godziny. 
Warto dać sobie pomóc  
i spróbować zamienić brak 
perspektywy w pozytywne 
myślenie.

IT
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Pomysł powstania tego 
przedsięwzięcia rósł wraz z 
doświadczeniem, które za-

łoga zdobywała wykonując 
swoje obowiązki pracowni-
cze jako Ratownicy Wod-
ni w Solpark Kleszczów. 
Wypracowane standardy  
w zakresie ratownictwa 
wodnego zostały zauważo-
ne, pozytywnie komento-
wane wśród klientów spół-
ki i operatorów basenów w 
naszym kraju. Chęć wyko-

Kleszczów
Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów
Z inicjatywy grupy pracowników w Solpark Klesz-
czów, zostało powołane 8.04.2016 r. stowarzysze-
nie „Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów”.

rzystania potencjału kom-
petencji i profesjonalizmu, 
którymi służby ratownicze 

się charakteryzują, przy-
czyni się do zwiększenia 
świadomości w społeczeń-
stwie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy i bez-
pieczeństwa w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Gru-
pa zaangażowanych osób  
i ratowników wodnych  
- w przychylnej atmosferze, 
jakie stwarza spółka Sol-

park Kleszczów - chce wy-
konywać szereg usług oraz 
realizować wspólne cele. 
Do celów statutowych ja-
kie Stowarzyszenie uznaje 
za główne i najważniejsze 
należą:

1. Prowadzenie działań 
ratowniczych na obszarze 
wodnym, poprzez organi-
zację i udzielanie pomocy 
osobom poszkodowanym.

2. Prowadzenie działal-
ności mającej na celu za-
pobieganie wypadkom na 
obszarach wodnych.

3. Udział w akcjach ra-
towniczych przeprowadza-

nych w czasie powszech-
nych zagrożeń, klęsk 
żywiołowych, katastrof, 
zagrożeń ekologicznych  
i innych zdarzeń.

4. Organizacja zajęć 
edukacyjnych, spotkań, pre-
lekcji dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

5.Ochrona i promocja 
zdrowia oraz bezpieczeń-
stwa.

6. Działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych  
i potrzebujących. 

7. Propagowanie zdro-
wego stylu życia, upo-
wszechnianie sportu i ak-
tywnego wypoczynku. 

8. Ochrona środowiska 
przyrodniczego i krajobra-
zu, podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej. 

9. Współpraca z jed-
nostkami samorządowymi, 
stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami. 

10. Promocja i organiza-
cja wolontariatu.

Artur Kokosiński

2 kwietnia, około go-
dziny 17:30 na ulicy Piotr-
kowskiej w Zelowie, doszło 
do tragicznego wypadku  
z udziałem motocyklisty.  
Z dotychczasowych ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że 
na prostym odcinku drogi, 
oznaczonej podwójnymi li-
niami ciągłymi, kierujący 
motocyklem kawasaki nin-
ja prawdopodobnie chciał 
wyprzedzić fiata punto, 
skręcającego do posesji. 
Uderzył jednak w jego lewy 
bok. Kierowca i pasażer po-
jazdu zbiegli z miejsca zda-
rzenia, nie udzielając tym 
samym pomocy poszkodo-
wanemu motocykliście. Na 
miejsce zdarzenia wrócili 
dopiero podczas trwania 
czynności ratunkowych. 
Pomimo czynności resuscy-
tacyjnych, w wyniku odnie-
sionych obrażeń motocykli-

Zelów

Zginął motocyklista
Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Nie 
żyje 23-letni mieszkaniec gminy Zelów.

sta poniósł jednak śmierć. 
Kierowca i pasażer fiata 
punto zostali zatrzymani  
i trafili do policyjne-
go aresztu. W rozmowie  
z funkcjonariuszami przy-
znali, że pojazd prowadziła 
24-letnia kobieta, która nie 
posiadała uprawnień do 
kierowania. Tłumaczyła, że 
to właśnie z tej przyczyny 
uciekła z miejsca wypad-
ku. Przeprowadzone przez 
funkcjonariuszy badanie 
potwierdziło trzeźwość kie-
rującej kobiety. Wykazało 
natomiast, że jej 27-letni pa-
sażer miał blisko promil al-
koholu w organizmie. Ślady 
zabezpieczone przez funk-
cjonariuszy policji na miej-
scu wypadku oraz opinie 
biegłych pomogą w ustale-
niu  przyczyny zdarzenia  
i wskazaniu sprawcy.

IT
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Aleksander Arku-
szyński urodził się 27 
lutego 1918 r. w Dąbro-
wie nad Czarną w pow. 
opoczyńskim. Już jako 
dziecko marzył o zdoby-
ciu wyższego wykształ-
cenia. Przyszłość wiązał  
z wojskiem lub seminarium 
duchownym. Po zdaniu 
matury, został powołany  
w 1938 r. do służby wojsko-
wej (Dywizyjny Kurs Pod-
chorążych Rezerwy) przy 
18 pp w Skierniewicach. 
Wybrał wojsko. Kierował 
się poczuciem obowiąz-
ku patriotycznego i chęcią 
zdobycia wiedzy wojsko-
wej. Wiosną 1939 r. posta-
nowił zostać zawodowym 
oficerem. Po odbyciu kursu 
rembertowskiego, został 
skierowany ponownie do 
jednostki w Skierniewi-
cach. W wojnie obronnej 
1939 r. walczył jako pod-
chorąży dowódca drużyny. 
W październiku dostał się 
do niewoli niemieckiej skąd 
udało mu się zbiec. Prze-
łomowym wydarzeniem  
w jego życiu było przy-
stąpienie do organizacji 
podziemnej ZWZ. Arku-
szyński złożył przysię-
gę w drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia 1939 
roku. Przyjął pseudonim 
„Maj”. Po latach wyjaśnia 
dlaczego przyjął taki wła-
śnie pseudonim: „Pocho-
dząc z rodziny wierzącej 
intuicyjnie uwierzyłem, że 
z tym pseudonimem nie 
zginę i będą mnie omijać 
niebezpieczeństwa. A to  
z tej przyczyny, że są w nim 
dwie wielkiej wagi litery: 
„M” i „J” dające początek 
dwóm imionom: Maria i Je-
zus. Moja intuicja i  wiara 
mnie nie zawiodły.” „Maj” 
zajął się tworzeniem kon-
spiracyjnego plutonu, któ-
ry powstał jesienią 1942 
roku. W połowie 1944 
roku Aleksandrowi Arku-
szyńskiemu powierzono 
dowodzenie nad Oddzia-
łem Partyzanckim „Grom”. 
W lipcu tego roku „Maj” 
wraz ze swym oddziałem 
„Grom” został wcielony  
w ramach planu „Burza” do 
25 pp AK, gdzie został do-
wódcą plutonu. 25 pp AK 
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Zmarł 
gen. Aleksander Arkuszyński „Maj”
1 kwietnia br. w Ksawerowie odszedł na wieczną wartę generał brygady Alek-
sander Arkuszyński ps. „Maj”, legendarny żołnierz Armii Krajowej. Miał 98 lat.

była największą jednostką 
partyzancką jesienią 1944 
roku po lewej stronie Wi-
sły.

Aleksander Arkuszyń-
ski „Maj” był uczestnikiem 
wielu starć z wrogiem m.in. 
na Krzyżówkach pod Ka-
węczynem i Diablej Górze, 
w Goleszach, Polichnie, 
Brzustowie, Dąbrówce, 
trzech Morgach, Klementy-
nowie, Moszczenicy, Ręcz-
nie, Mierzynie, Małych 
Końskich, Srocku, Rozprzy, 
Ojrzeniu, Petrykozach, ga-
jówce Gazomka i Zieleń, 
Rożenku, Jaworze, Stefano-
wie, Jastrzębiu.

09.11.1944 roku 25 pp 
AK został rozwiązany. Dal-
szą walkę miało prowadzić 
sześć oddziałów wydzie-
lonych z rozformowane-
go pułku. „Maj” dołączył 
do oddziału „Bończy”.  
I tam walczył aż do wyzwo-
lenia kraju. Po rozwiązaniu 
Armii Krajowej, po ponad 
półtorarocznym pobycie  
w partyzantce, „Maj” po-
stanowił wrócić do rodzin-
nego domu, by podjąć pra-
cę, naukę i zacząć żyć jak 
mu się wtedy wydawało w 
wolnym kraju.  Któregoś lu-
towego poranka 1945 roku  
Arkuszyńskiego zabrano 
na przesłuchanie, prowa-
dzone przez NKWD i UB. 
Pytano go o dowódców, 
oddziały, nazwiska. Musiał 
zaświadczyć, że następnego 
dnia pojawi się w siedzibie 
UB w Opocznie. Wiedział, 
że grozi mu areszt, więc 
postanowił uciec – wyje-
chał do rodziny do Beł-
chatówka, gdzie pracował 
w młynie. Tam też poznał 
swoją przyszłą żonę Jankę. 
Pewnego dnia w młynie 
pojawił się Adam Trybus 
ps. „Gaj”, który zapropo-
nował Arkuszyńskiemu po-
wrót do partyzantki i walkę  
z nowym okupantem. 
„Maj” zgodził się na powrót 
do lasu i wszedł w szere-
gi tworzącego się Ruchu 
Oporu Armii Krajowej na 
terenie Obwodu Łask. Od 
lutego do lipca 1945 roku 
był dowódcą 25-osobowego 
Oddziału Partyzanckiego 
„Zryw”. Brał udział w wie-
lu akcjach zbrojnych, w tym 

m.in. uczestniczył w brawu-
rowej akcji odbicia areszto-
wanych i katowanych żoł-
nierzy AK więzionych w 
Urzędzie Bezpieczeństwa 
w Pabianicach. Wszystkie 
struktury organizacyjne 

Ruchu Oporu Armii Kra-
jowej zostały rozwiązane  
i zaprzestały swojej działal-
ności 18.07.1945 roku.

W sierpniu 1945 roku 
Aleksander Arkuszyń-
ski zgłosił się do PUBP  
w Pabianicach i ujawnił 
się, po czym dostał się na 
studia do Wyższej Szkoły 
Gospodarstwa Wiejskiego  
w Łodzi. W 1948 roku oże-
nił się z wyżej już wspo-
mnianą Janką. W 1949 
roku, jeszcze przed egza-
minem dyplomowym zo-
stał aresztowany i sądzony 
pod fałszywymi zarzutami. 
Wojewódzki Sąd w Łodzi 
uniewinnił  Aleksandra 
Arkuszyńskiego po ponad 
2,5-letnim, okrutnym śledz-
twie. Po uwolnieniu, pomi-
mo szykan ukończył studia 
na Politechnice Łódzkiej, 
uzyskując dyplom inży-
niera chemii spożywczej. 
Następnie podjął pracę 
w zawodzie. Jednak jego 
akowska przeszłość ciągnę-
ła się zanim jeszcze przez 
długi czas. UB na każdym 
kroku prześladowało go  

i zastraszało przez kolejne 
lata po zakończeniu wojny. 
Jako „zapluty karzeł reak-
cji” miał problem z uzyska-
niem pracy.  Wielokrotnie 
ze względów politycznych 
zmieniał ją. Pracował m.in. 
w Raciborzu, Łodzi i Ksa-
werowie, gdzie wybudował 

dom i zamieszkał z rodziną.  
Po 1989 roku aktywnie 

działał w organizacjach 
kombatanckich, w tym 
Światowym Związku Armii 
Krajowej. 24 kwietnia 2008 
roku Prezydent RP, Lech 
Kaczyński mianował go do 
stopnia generała brygady. 
Aleksander Arkuszyński 
jest autorem książek: „Prze-
ciw dwóm wrogom”, „Sąd 
nad żołnierzami AK z kulą 
w głowie” oraz współautor 
em książki „Dzieje 25 Puł-
ku Armii Krajowej”. Uho-
norowany został wieloma 
odznaczeniami bojowy-
mi: Krzyżem Walecznych, 
Orderem Virtuti Militari 
i innymi ważnymi odzna-
czeniami wojskowymi. Od 
2007 roku jest Honorowym 
Obywatelem Piotrkowa 
Trybunalskiego, a od 2008 
roku Honorowym Obywa-
telem Pabianic.

*W art. wykorzystano 
fragmenty  książki A. Ar-
kuszyński „Maj”, Przeciw 
dwóm wrogom, Łódź 1995.

JP

Projekt nowelizacji Pra-
wa Zamówień Publicznych 
ułatwia małym i średnim 
firmom dostęp do zamó-
wień publicznych. Z myślą 
o nich wprowadzono m.in. 
możliwość łatwiejszego 
udzielania zamówień w czę-
ściach. W projekcie ograni-
czono również możliwość 
korzystania z kryterium 
najniższej ceny. Wybór naj-
korzystniejszej oferty powi-
nien opierać się na korzyst-
nym bilansie ceny, jakości  
i kosztów eksploatacji.

Nowelizacja premiuje 
przedsiębiorców zatrud-

Zamówienia publiczne
Rządowy projekt nowelizacji Prawa Zamówień Pu-
blicznych przewiduje uproszczenie i uelastycznie-
nie procedur.

niających na umowę o pra-
cę oraz wprowadza nowy 
tryb udzielania zamówień 
– partnerstwo innowacyjne. 
Partnerstwo innowacyjne 
umożliwi zamawianie nie-
istniejących jeszcze tech-
nologii i łączenie w ramach 
jednej procedury różnych 
etapów prac B+R, a nawet 
wdrożeń.

Od 2018 r. projekt nowe-
lizacji ustawy zakłada, że 
komunikacja pomiędzy wy-
konawcą a zamawiającym 
będzie odbywać się drogą 
elektroniczną.

GW

Jedynymi stronami in-
ternetowymi autoryzowa-
nymi przez stronę rządową 
z informacjami o progra-
mie „Rodzina 500plus” są 
strony: rodzina500plus.gov.
pl, obywatel.gov.pl, oficjal-
ne strony internetowe mi-
nisterstw oraz niektórych 
banków. Wniosek o świad-
czenie wychowawcze moż-
na złożyć przez Internet za 
pomocą: portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS, 
ePUAP, bankowości elek-
tronicznej. Za pobranie  
i złożenie wniosku nie po-
nosi się żadnych opłat.

Wnioski można składać 
zarówno drogą elektronicz-
ną jak i osobiście, w wyzna-
czonym do tego urzędzie.

„Rodzina 500 +”
 - uwaga 
na oszustów
Policja ostrzega osoby, które zdecydują się złożyć 
wniosek z programu „Rodzina 500plus” o przyzna-
nie świadczenia drogą elektroniczną, aby nie dały 
się oszukać.

Policja przestrzega 
przed oszustami, którzy 
wykorzystując naszą nie-
świadomość i niewiedzę 
poprzez fałszywe strony in-
ternetowe, wyłudzają dane 
personalne oraz pieniądze. 
Oszuści zazwyczaj proszą 
o podanie takich danych 
jak imię i nazwisko, numer 
dowodu osobistego, PESEL, 
miejsce zamieszkania oraz 
innych informacji.

Funkcjonariusze proszą 
każdego, kto spotka się z ta-
kim przestępczym procede-
rem o kontakt telefoniczny 
pod numerem 997 lub 112 
albo osobisty w najbliższej 
jednostce Policji.

MAT na podst. KGP
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Jak sam podkreśla, te-
raz w końcu może zająć się 
tym, co chce robić. Prace, 
które wykonuje, odzwier-
ciedlają przede wszystkim 
indywidualność artysty. 
Cecha ta spowodowała, że 
mieszkaniec gminy Klesz-
czów ma na swoim koncie 
liczne nagrody i wyróżnie-
nia. W swoich pracach bar-
dzo oszczędnie wprowadza 
kolor, podkreślając raczej 
surową prostotę materiału. 
Duży nacisk kładzie na fak-
turę, łącząc kilka technik. 
Formy zawierają klasyczne 
piękno greckich amfor, ale 
też indywidualne, rozpo-
znawalne piętno  artysty.

Kiedy odkrył Pan swo-
je zamiłowanie do cerami-
ki artystycznej?

Zaczęło się od tego, że 
szukałem po prostu jakie-
goś zajęcia na zabicie czasu. 
Zainteresowałem się więc 
tym, co organizuje Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
ARREKS. Któregoś dnia, 
panie zaproponowały mi 
udział w warsztatach ce-
ramicznych pod nazwą 
„Garncarstwo.” Z początku 
wydawało mi się, że to zaję-
cie nie jest dla mnie. Nie za 
bardzo zainteresowała mnie 
tematyka. Ostatecznie, da-
łem się jednak namówić. 
Pomyślałem, że nie mam 
przecież nic do stracenia. 
Poszedłem więc na zajęcia 
z ciekawości i stworzyłem 
kilka prac. Zajęcia prowa-
dziły panie Alicja i Kata-
rzyna Przydryga. Z czasem 
naprawdę mnie to wciągnę-
ło. Zacząłem uczęszczać 
również do pracowni ce-

ramicznej przy MDK Beł-
chatów w Grocholicach, 
prowadzonej przez Alicję 
Przydrygę. Następnie oka-
zało się, że na tyle zainte-
resowała mnie ta sztuka, 
że już na własną rękę za-
kupiłem  glinę, czyli masę 
ceramiczną do ręcznego 
modelowania i zaczęło się 
lepienie w garażu. Począt-
kowo prace woziłem wypa-
lać w cegielni, a po jakimś 
czasie zakupiłem własny 
piec do ceramiki. Częścio-
wo moje prace porozdawa-
łem rodzinie.

Kiedy postanowił Pan 
pokazać swoje prace nie 
tylko rodzinie, ale całemu 
społeczeństwu?

Po roku, kiedy miałem 
już trochę wykonanych 
prac, narodziła się we mnie 
potrzeba, aby się gdzieś 
zaprezentować, pokazać. 

Aby jednak nie zamykać się  
z tą pasją w zaciszu swoje-
go domu. Chciałem szerzej 
wyjść z moimi pracami do 
ludzi i nawiązać kontak-
ty z innymi ceramikami. 
Któregoś dnia znalazłem 
informację w internecie, że 
w Warszawie, raz w roku 
organizowane są spotkania 
ceramiczne przez Związek 
Ceramików Polskich. Wy-
słałem więc e-maila  do or-
ganizatora  Dariusza Osiń-
skiego, który jest prezesem 
związku i zapytałem, czy 
mógłbym w nich uczestni-
czyć. Nie miałem jeszcze 
wtedy żadnych szkliwio-
nych prac, jedynie niektó-
re tlenkowane. Woziłem je 
do cegielni, ponieważ nie 
posiadałem swojego pieca. 
Prawie wszystko wyglądało 
jak biscuit – tak się nazywa 
ceramikę, która jest pierw-
szy raz wypalona. To jest 

właśnie taki półpro-
dukt. Tylko, że akurat 
w moim przypadku to 
był już produkt, ponie-
waż nie miałem innych 
możliwości. 

Już wtedy otrzy-
mał Pan pierwsze wy-
różnienie.

Zgadza się. Oka-
zało się, że na spotka-
niach ceramicznych 
zawsze jest wybierana 
indywidualność twór-
cza. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy 

usłyszałem swoje nazwi-
sko przy ogłoszeniu tytułu 
„Indywidualność Twórcza 7 
Warszawskich Spotkań Ce-
ramicznych”. Nie mogłem 
uwierzyć, że otrzymałem 
takie wyróżnienie za formy, 
które uważałem za tak na-
prawdę półprodukty. Pod-
czas spotkań ceramicznych 
organizowana jest też m.in. 
tzw. „Wystawa na Wodzie”. 
Po tym spotkaniu zostałem 
przyjęty do Związku Cera-
mików Polskich. Znajduję 
się również w Ceramikonie 
Polskim, który prowadzi 
Dariusz Osiński. Jest to 
ogólnopolski zbiór cera-
mików. ZCP od czasu do 
czasu organizuje wystawy. 
Pierwszą taką zbiorową,  
w której wziąłem udział, 
była wystawa tematyczna pt: 
„Ceramika, Druk, Grafika”, 
która wędrowała po Polsce. 
Najpierw była organizowa-
na w Otwocku, później  
w Łodzi w Muzeum 
Książki Art, następnie 
prace artystów prezen-
towano również w War-
szawie.

Pańskie prace moż-
na jeszcze oglądać na 
innych wystawach?

Brałem udział jesz-
cze w kilku innych wy-
stawach, np. „Różne 
oblicza ceramiki”. Była 
to wystawa zbiorowa, 
prezentująca ok. 50 
prac, która również wę-

drowała po Polsce. Zosta-
ła zorganizowana w wielu 
miejscach, począwszy od 
Muzeum w Sierakowie, na-
stępnie OsDK w Końskich, 
przez Radzyń Podlaski  
i Galerię Kordegarda w Pu-
ławach, aż po wystawę rów-
nież w Kaflarni w Zdunach. 
Pierwsza edycja odbyła się 5 
lat temu.  Miło wspominam 
również taką fajną przy-
godę z „Muzeum Tradycji 
Garncarstwa” w Chałup-
kach w gminie Morawica. 
Przypadkiem dowiedzia-
łem się od swojego kolegi, 
że odbywa się tam święto 
garncarstwa. Zadzwoniłem 
więc do organizatora – ku-
stosza muzeum, którym jest 
Józef Głuszek. Na miejscu 
usłyszałem od organizato-
ra: „Gdybym wiedział, że 
tworzy pan takie prace, wy-
słałbym panu zaproszenie”. 
Na drugi rok oczywiście 
otrzymałem zaproszenie. 
Zaproszeni goście mogą po-
nadto wziąć udział w kon-
kursie, który wyłania naj-
lepsze prace. Postanowiłem 
więc oddać jakąś swoją. Tak 
się złożyło, że zdobyłem I 
miejsce. W kolejnym roku 
ponownie otrzymałem za-
proszenie i znów zdobyłem 
I miejsce. Byłem naprawdę 
zaskoczony. I tak oto moje 
prace znalazły się w mu-
zeum garncarstwa, a co naj-
śmieszniejsze, ja nie mam 
nic wspólnego z garncar-
stwem, co najwyżej łączy 
nas glina.

Gdzie można obejrzeć 
Pańskie prace, oprócz 
wernisaży?

Prowadzę swoją galerię 
internetową. Moje prace 
można więc obejrzeć pod 
adresem mailowym: grze-
chumaly.web-album.org. 
Zdjęcia swoich prac wrzu-
cam również na swój profil 
na facebooku.

Jak na Pańską pasję 
zapatruje się rodzina?

Żona wspiera mnie na 
każdym kroku. Wspólnie 
jeździmy na wszystkie wy-
stawy i spotkania. Sama nie 
angażuje się w ceramikę, 
ale ma inne pasje, w których 
się spełnia. A ja robię, to co 
lubię i to jest najważniejsze. 
Wcześniej, jak większość, 
robiłem to, co musiałem 
i co kazano mi robić. Nie 
ukrywam, że czasami mam 
więcej zapału, niż sił. Chcę 
jednak cały czas się uczyć  
i doskonalić.

Otrzymane wyróżnienia:
• Tytuł Indywidual-

ność Twórcza 7 Warszaw-
skich Spotkań Ceramicz-
nych. 

• Podczas corocz-
nego Święta Garncarstwa 
przy Muzeum Garncarstwa 
w Chałupkach - dwukrot-
nie I miejsce, otrzymane  
w konkursie na najlepszą 
pracę w glinie.

• W y r ó ż n i e n i e  
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Ceramicznym w Zako-
panem za pracę pt. „Gral 
- dążenie do doskonałości”. 

Wystawy: 
• Wystawa indywi-

dualna podczas Międzyna-
rodowego Kongresu Węgla 
Brunatnego w Bełchatowie.

• Wystawa Indywi-
dualna w Galerii „Po Pra-
wej Stronie Wisły” na war-
szawskiej Pradze. 

• Wystawa zbiorowa 
pt. „Ceramika, Druk, Gra-
fika” w Centrum Kultury  
w Otwocku, następnie w 
Muzeum Książki Arty-
stycznej w Łodzi oraz w 
Centrum Promocji Kultury 
Praga Południe w Warsza-
wie. 

• Wystawa zbiorowa 
„Różne Oblicza Ceramiki”, 
która wędruje po Polsce.

• Wystawa Indywi-
dualna w Solparku w Klesz-
czowie

Robię to, co lubię...
Grzegorz Sołtyszewski wiele lat pracował w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Swoją pasję 
odkrył, będąc na emeryturze.



Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

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

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE 
ENERGETYCZNYM

Zapraszamy na budowę. 
Sprawdź aktualne dni otwarte na www.danwood.pl
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Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:

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

1. Święci codziennego użytku    Szymon Hołownia
2. Jak to robię     Ewa Drzyzga 
3. Ja Fronczewski    Piotr Fronczewski
4. Wariatka z Komańczy   Maria Nurowska
5. Masa o bosach polskiej mafii  Jarosław Sokołowski
6. 70 cudów Chin    
7. Dzieje duszy     św. Teresa od dzieciątka Jezus
8. Kurs rysowania. Podstawowe techniki
9. Świąteczne przepisy siostry Anastazji
10. Ewangelia 2016. Droga prawda życie. św. Paweł

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Łowca i Królowa Lodu

Potrafiąca zamrażać 
swoich wrogów Królowa 
Lodu Freya spędza lata  
w samotności, tworząc le-
gion śmiercionośnych łow-
ców, w którym obowiązuje 
jedna zasada - nigdy nie 
kochać. Pośród wojowni-
ków są Łowca Eryk (Chris 
Hemsworth) i wojownicz-
ka Sara (Jessica Chastain), 
jedyna kobieta, która może 
rozpuścić zimne serce Ery-
ka. Kiedy konflikt między 
siostrami narasta i oba kró-
lestwa szykują się do wojny, 
pomiędzy zwaśnionymi kró-
lowymi staje Łowca Eryk, 
najlepszy wojownik w armii 
Freyi. Jeżeli Erykowi nie 
uda się pomóc Freyi, okrut-
ne zaklęcie Ravenny może 
trwać w nieskończoność. 
CZAS ZNISZCZYĆ ZŁO-
WRÓŻBNE LUSTERECZ-
KO...

Na długo zanim królową Ravennę (Charlize Theron) przeraziła rozkwitająca 
uroda Śnieżki i postępujące widmo utraty władzy, Ravenna w cichości przy-
glądała się jak jej siostra – Freya (Emily Blunt), po bolesnej zdradzie, która 
zamroziła jej serce, opuszcza Królestwo. 

Erotyki
Premiera krążka „Ero-

tyki” odbyła się 8 kwietnia, 
a sam tytuł doskonale ko-
responduje z zawartością 
tekstową wydawnictwa. 
Jazzombie postanowili bo-
wiem wykorzystać twór-
czość Bolesława Leśmiana, 
Juliana Tuwima, Emila Ze-
gadłowicza, Jana Brzechwy, 
a wspólnym mianownikiem 
całości jest zabarwienie 
erotyczne owych liryków.  
A jeśli dołożymy do tego 
niesamowicie pozytywną 
energię, doskonały warsz-
tat instrumentalistów oraz 

Sensacyjna premiera - „Erotyki” Jazzombie! Zapamiętajcie tę nazwę, ponie-
waż kryje się za nią bezprecedensowy i bardzo interesujący muzycznie pro-
jekt. Któż bowiem spodziewał się połączenia sił składów Lao Che i Pink Freud 
pod wspólnym szyldem? Pomysł na stworzenie zespołu narodził się w 2014 
r., kiedy to grupy Lao Che i Pink Freud zagrały razem trasę koncertową po 
Polsce.

n ieby wałą 
zdolność do 
improwiza-
cji i zabawy 
dźwiękiem, 
to możemy 
być pewni, 
że oto na-
rodził się 
projekt za-
sługujący na 
miano jednego  
z najważ-
n i e j s z y c h 
w yd a r z e ń 
muzycznych 
2016 roku!

Sąsiedzi w jednym  
z elbląskich mieszkań od-
krywają parę powieszo-
nych staruszków. Kilka 
godzin później środowi-
skiem zbieraczy rzadkich 
obligacji wstrząsa mor-
derstwo jednego z kolek-
cjonerów. Ginie mężczy-
zna, który poprzedniego 
wieczoru wylicytował na 
hotelowej aukcji wyjątko-
wo cenny okaz papierów 
wartościowych. 

Czy obie tragedie są 
ze sobą powiązane? Na 
to pytanie próbuje odpo-
wiedzieć komisarz Ka-
mil Soroka, który łączy 
siły z prokurator Mileną 
Łempicką-Krol. Bagaż 
własnych doświadczeń  
i obsesji zaprowadzi ten 
duet w wiele ślepych uli-
czek. Czas działa na ich 
niekorzyść, a lista podej-
rzanych się wydłuża. 

Śmierć kolekcjonera 
to powieść, która wcią-
ga czytelnika nie tylko 
wartką akcją, ale też spe-
cyficzną atmosferą rzad-
kiego hobby, podsycane-
go przez teorie spiskowe.

W tym przypadku po-
równanie do skandynaw-
skich mistrzów krymina-
łu są zupełnie bezcelowe. 
Agnieszka Pietrzyk jest 
od nich lepsza, a El-

„Kilku przechodniów przystanęło i patrzyło na wozy policyjne. Zerkali też na 
nią. W świetle ulicznych lamp widziała ich pospolite twarze. To byli zwyczajni 
ludzie, a więc potencjalni mordercy. Mordercą zawsze okazuje się normalny 
człowiek.”

Śmierć kolekcjonera

bląg okazuje się bar-
dziej niebezpieczny od 

Mroczna, pełna nieocze-
kiwanych zwrotów akcji 

powieść kryminalna.

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

Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959

Poszukuję Pracowników 
Ochrony na obiekt handlowy 
w Bełchatowie. 723 236 603.

Kredyty. Tel 531881669

Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995.

Opiekunki do opieki nad oso-
bami starszymi na terenie 
Niemiec, bezpieczna i legalna 
praca. Prowadzimy bezpłatne 
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY, 
CV: BIURO@SENECTUS-
24GERMANY.COM, TEL. 

OGŁOSZENIA
726250081.

Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176

Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428.

Ocieplanie budynków, tel. 881 
507 760

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461

Opiekunki osób starszych- 
kurs j. niemieckiego- od 
podstaw, po kursie praca 
gwarantowana, zapisz się i 
zarabiaj w Euro! Tel. 514 781 
491

Wiatraki, elektrownie wiatro-
we- pomiary wiatru, montaż, 
instalacja i serwis. tel. 669-
632-564

Poszukujemy suwnicowych,s-
pawaczy, malarzy, tokarzy, 
ślusarzy, szlifierzy, Piotrków 
Trybunalski; 507 177 958 lub 
malgorzata.zielinska@akcja-
job.pl

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
> 50 dag sera twarogowego
> 1 szklanka gęstej śmietany 18%
> 3 pęczki rzodkiewek
> 3 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
> przyprawy: sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Rzodkiewki świeże dokładnie umyć i pokroić w pla-

sterki, z kolei listki drobno posiekać. Natomiast ser pokroić 
w kostkę. Wszystkie składniki wymieszać, tj. rzodkiewki, 
szczypiorek i śmietanę. Całość przyprawić, według swoje-
go uznania, do smaku solą i pieprzem.

Gotuj z nami
Sałatka 
twarogowo-
rzodkiewkowa

W

Zatrudnię  kierowców  C+E na 
chłodnie, kierunek zachód, jaz-
da  po 2  tygodnie, auto przypi-
sane  do kierowcy.  Więcej info 
pod  numerem tel. 885 121 588

Firma Aspen zatrudni osoby 
do sprzątania w obiekcie wiel-
kopowierzchniowym. Mile wi-
dziana grupa inwalidzka. Tel. 
661-991-497

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

W

Właściwości tego 
warzywa korzeniowego, 
korzystne dla zdrowia, 
były już znane staro-
żytnym Egipcjanom  
i Grekom. Dzisiaj jest 
bardzo popularną rośli-
ną spożywczą i przy-
prawową uprawianą  
w wielu regionach świa-
ta. Istnieje wiele jej od-
mian zróżnicowanych 
kształtem, kolorem oraz 
smakiem czyli stop-
niem pikantności. Rzod-
kiewka posiada liczne 
wartości odżywcze  
i bogata jest w witaminy  
i minerały. W swym 
składzie zawiera  mię-
dzy innymi takie wi-
taminy, jak: A, C, K oraz 
z grupy B. Witamina C 
wpływa na wzmocnienie 
odporności naszego orga-
nizmu, natomiast witaminy  
z grupy B działają korzyst-
nie na system nerwowy  
i poprawiają funkcjonowa-
nie metabolicznych proce-
sów. Na uwagę zasługuje 
zawartość witaminy B6, 
stanowiącej ważny koen-
zym zachodzących reakcji 
biochemicznych. Z kolei 
witamina K w połączeniu 
z innymi składnikami do-
datnio wpływa na procesy 
krwiotwórcze. Wśród mi-
nerałów występuje żelazo, 
fosfor, cynk, potas i siar-

Rzodkiewka - królowa nowalijek
Rzodkiewka należy do jednych z pierwszych wiosennych warzyw. Spożywając ją likwidujemy zmęczenie 
i odżywiamy cały organizm osłabiony po okresie zimowym.  

ka. Duża zawartość potasu 
czyli „pierwiastka życia” 
korzystnie wpływa na pra-
widłową pracę mięśnia 
sercowego i układu nerwo-
wego, poprawia koncen-
trację i zdolność zapamię-
tywania. Zalecana jest do 
konsumowania zwłaszcza  
przez nadciśnieniowców. 
Natomiast siarka ma wpływ 
na stan naszych włosów  
i paznokci, wzmacniając je. 
Ponadto pozostałe składni-
ki mineralne tworzą ważne 
elementy organizmu ludz-
kiego. Rzodkiewka dosko-
nale reguluje procesy tra-
wienne oraz jako warzywo 
niskokaloryczne, ma zasto-
sowanie w różnych dietach, 
dodatkowo daje poczucie 

sytości na dłużej, gdyż  
w przewodzie pokarmo-
wym chłonie wodę. Posiada 
także błonnik, który ważną 
rolę pełni w prawidłowej 
pracy jelit i pasażu treści 
pokarmowej. Rzodkiewka 
sprawdza się w dolegliwo-
ściach układu pokarmowe-
go, z uwagi na to, że pobu-
dza łaknienie i trawienie,  
a także wspomaga pracę wą-
troby, działa żółciotwórczo 
i żółciopędnie. W związku 
z tym można ją stosować 
przy dolegliwościach wą-
trobowych, braku apetytu,  
niestrawności i nadfermen-
tacji jelitowej. Poza tym po-
siada działanie wykrztuśne, 
dlatego łagodzi męczący 
kaszel. Zalecana jest także 

przy występują-
cych dolegliwo-
ściach oskrzelo-
wych i astmie. 
Ponadto działa 
podobnie jak an-
tybiotyki czyli 
bakteriostatycznie 
i grzybobójczo. 
Olejki eteryczne 
zawarte w rzod-
kiewce skutecznie 
leczą dolegliwo-
ści towarzyszące 
przeziębieniom, 
a właściwości 
a n t y s e p t y c z n e  
i antybakteryjne 
zapobiegają po-
wstawaniu infek-
cji. To pikantne 

warzywo, bogate w skład-
niki odżywcze jest zna-
komitym dodatkiem do 
surówek, sałatek, zup czy 
zapiekanek. Używana jest 
często do kanapek jako ich 
dekoracja, a także do wielu 
innych potraw. Najzdrow-
sze są rzodkiewki jedzone 
na surowo, lecz można je 
także dusić, zapiekać i po-
dawać z sosem koperko-
wym. Warto też wykorzy-
stać ich młode liście, które 
są również źródłem wielu 
witamin i składników mi-
neralnych  i dodawać do sa-
łatek ze świeżym ogórkiem 
oraz szczypiorkiem.  

KK



Wieści 13
www.gazeta-wiesci.pl W Moto

REKLAMA

REKLAMA

Test: Hyundai i20 1.4 CRDi 90 KM

Przekonać Europejczy-
ków

Rewolucja stylistyczna 
pojazdów z logo Hyunda-
ia trwa już około dekadę. 
Koreańskie auta, które wy-
ruszały na podbój Europy 
wyglądały dla tutejszych co 
najmniej dziwnie. Ze świecą 
szukać tak zagorzałych mi-
łośników marki, którym po-
dobały się wizualnie modele 
takie jak Accent, Lantra czy 
Getz. Te auta zdobyły jed-
nak popularność, dzięki nie-
zawodności i dobrej relacji 
cena-jakość. Dziś Hyundai, 
w założeniu, ma być marką 
o trochę innych prioryte-
tach. Wypracowana przez 
lata pozycja pozwala mu ro-
ścić sobie pretensje do bycia 
jednym z najważniejszych 
producentów samochodów 
na rynku. Czy w tym celu 
trzeba robić dobre samocho-
dy? Raczej takie jak najważ-

Hyundai po nowemu
Pierwsza generacja i20 to porządny samochód za małe pieniądze, ale - trzeba przyznać - mało efektow-
ny. Nowy i20 to już auto na wskroś europejskie, pięknie dopasowane do gustu tutejszych klientów. Tylko 
czy to zmiana w dobrym kierunku?

niejsi konkurenci, a to czy 
będą dobre, pokaże czas.

Nowy i20 wygląda jak 
auto zaprojektowane i wyko-
nane w Europie. I tak jest w 

rzeczywistości (odpowied-
nio Niemcy i Turcja). Jego 
nadwozie budzi skojarzenia 
z innymi pięknie zaprojekto-
wanymi  konkurencyjnymi 
modelami (np. Citroenem 
C3). Także wewnątrz nie na-
wiązuje do swoich szarych  
i nieciekawych dla oka 

przodków. Bez wątpienia 
klient, który kupuje auto 
oczami, a takich prawdopo-
dobnie jest na Starym Kon-
tynencie najwięcej, zwró-

ci na niego uwagę. Ale do 
oceny pozostają także inne 
walory. Mi Hyundai zawsze 
imponował niezawodno-
ścią i prostotą wykonania, 
co przekładało się na niskie 
koszty eksploatacji. Jed-
nostki napędowe bazowały 
na starych japońskich kon-

strukcjach, równie nieśmier-
telnych jak te w klasycznych 
Mercedesach. Miałem na-
tomiast zastrzeżenia do ja-
kości blachy czy uszczelek 
– korozja to główny powód, 
przez który azjatyckie auta 
kończyły swój żywot. Jak to 
wygląda dziś?

Dziś mamy normy eko-
logiczne, dzięki którym ża-
den silnik nie będzie długo-
wieczny. W testowanym i20 
pod maską pracował diesel 
1.4 CRDi o mocy 90 KM.  
To nowa wersja jednostki,  
z której Hyundai korzysta 
już od dobrych paru lat.  
Z powodzeniem, bo silnik 
charakteryzuje się dobrą 
kulturą pracy i małym ape-
tytem na paliwo. Aby auto 
mogło palić jeszcze mniej, 
zastosowano skrzynię bie-
gów z sześcioma przełoże-
niami do przodu. Zwykle 
takie przekładnie bardzo się 
sprawdzają, jednak odnio-

słem wrażenie, że w testowa-
nym egzemplarzu „szóstka” 
nie jest nieodzowna. Można 
skorzystać z niej podczas 
jazdy w długiej trasie, gdy 
stale utrzymujemy wysoką 
wartość obrotów. W innych 
sytuacjach można o tym bie-
gu zapomnieć, by nie musieć 
bez przerwy „wachlować” 
lewarkiem. Silnik 1.4 CRDi 
maksymalny moment obro-
towy 240 Nm uzyskuje już 
od wartości 1 500 obr./min., 
ale uzyskiwana dość wyso-
ko  wartość mocy sprawia, 
że jeśli chcemy jeździć szyb-
ko, musimy mocniej wciskać 
pedał gazu.

Na mojej stałej trasie te-
stowej, średni wynik spala-
nia wyniósł 5,6 l na 100 km i 
jest przyzwoity na tle podob-
nych aut konkurencyjnych 
marek. Wszystko w porząd-
ku, gdyby nie jeden manka-
ment, a jest nim … cena i20 
w wersji z dieslem. Samo-
chód w tej konfiguracji jest 
bardzo drogi – bazowo po-
nad 60 tys. zł. Cena wysoka 
jak na ten segment pojazdów 
i przede wszystkim wysoka 
jak na Hyundaia.

Porównując inne wersje 
silnikowe i wyposażeniowe 
z propozycjami konkuren-
cji, dojdziemy do wniosku, 
że nowy Hyundai jest autem 
dość drogim. Być może ceny 
zweryfikuje rynek, jednak 
obecnie drugi i20 traci jeden z 
głównych argumentów, który 

miała jego pierwsza generacja. 
Broni się jednak innymi za-
letami. W segmencie B znaj-
dziemy niewiele aut, dysponu-
jących tak dużą ilością miejsca  
w środku. Sporo większy niż 
w starszej wersji jest bagażnik.

i20 ma się także czym 
pochwalić w zakresie wła-
ściwości jezdnych. Zawie-
szenie jest bardziej sztywne 
niż w poprzedniej generacji, 
co znacznie poprawiło cha-
rakterystykę jazdy w zakrę-
tach. Niestety kosztem kom-
fortu na wybojach. Nowy 
Hyundai to jednak przede 
wszystkim auto miejskie - 
w tym środowisku imponu-
je lekkością prowadzenia. 
Elektroniczne wspomaganie 
kierownicy zostało dopa-
sowane właśnie do ruchu 
miejskiego. Komfort jazdy 
i manewrowania tym au-
tem docenią ci, którzy na 
co dzień muszą walczyć  
o przetrwanie w parkingo-
wej dżungli wielkich miast.

Wydaje się, że Hyun-
dai i20 jest dokładnie taki, 
jaki miał być. Można po-
wiedzieć, że to sukces pro-
ducenta. Z pewnością jest 
to samochód lepszy pod 
każdym względem od i10, 
a zarazem nie odbierający 
klientów większemu i30. 
Sukces sprzedażowy zależy 
jednak także od ceny, a ta 
póki co wydaje się za wyso-
ka – zwłaszcza w przypadku 
wersji lepiej wyposażonych.

Witold Hańczka
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3 kwietnia mieszkaniec 
województwa dolnośląskie-
go poinformował dyżurne-
go tomaszowskiej policji, że  
w godzinach popołudnio-
wych ma dojść do spotka-
nia w celach seksualnych 
25-latka z 14- latką. To-
maszowscy kryminalni 
wspólnie z policjantami z 
komendy wojewódzkiej w 
Łodzi zorganizowali za-
sadzkę na terenie parkingu 
jednej z lokalnych restau-
racji. Podejrzewany 25-let-
ni mieszkaniec powiatu 
tomaszowskiego pojawił 
się w  umówionym miej-
scu. Był bardzo zaskoczo-
ny kiedy zamiast dziec-
ka, zobaczył policjantów. 
Funkcjonariusze znaleźli 
przy nim prezerwatywy. 
Mężczyzna przez Internet 
namawiał 14-latkę do ob-
cowania płciowego. Nie 
był wcześniej notowany za 

Rawa Mazowiecka

Śmiertelny 
wypadek
Zginął 29-letni mężczyzna, a trzech innych zostało 
rannych. Policjanci wyjaśniają okoliczności wy-
padku.

Do zdarzenia doszło 
na drodze W726. Według 
wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący mercedesem, 
jadąc w kierunku Opocz-
na, wypadł na prostym od-
cinku z drogi. Uderzył w 
drzewo, a następnie w be-

tonowy przepust drogowy. 
Przyczyną prawdopodobnie 
była nadmierna prędkość. 
W wyniku tego zdarzenia 
śmierć poniósł jeden z jadą-
cych pojazdem mężczyzn, a 
3 innych w wieku 19, 22 i 24 
zostało rannych. 

Kryminalne

Tomaszów Mazowiecki

Pedofil zatrzymany
Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Próbował nakłonić do obcowania płciowego 14-latkę. 

Funkcjonariusze Wy-
działu do Walki z Prze-
stępczością Narkotykową 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi uzyskali 
informację o transporcie 
narkotyków. Z ustaleń wy-
nikało, że notowany już 
wcześniej 41-letni miesz-
kaniec Łodzi może przewo-
zić z Warszawy do Łodzi 
znaczną ilość heroiny. 2 

4 kwietnia po godzinie 
18:00 policyjni wywiadow-
cy, pełniący służbę patro-
lową na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego, zauważyli 
przed jednym ze sklepów 
w centrum miasta mężczy-
znę, który był już znany  
z przestępczej działalno-
ści. Po chwili 21-latek po-
szedł w kierunku ulicy 
Narutowicza, gdzie czekał 
na niego znajomy. Obaj 
mężczyźni schowali się 
w bramie jednej z kamie-
nic, jak się okazało, w celu 
przekazania środków odu-
rzających. Mundurowi po-
stanowili wylegitymować 
mężczyzn. Dowiedzieli się 
tym samym, że jeden z po-
dejrzewanych jest nieletni. 
Mężczyźni nie spodziewa-
jąc się interwencji policji, 
na ich widok zachowywali 
się agresywnie i w koń-
cu zaczęli uciekać. Zostali 
jednak zatrzymani. Szybko 
okazało się także, że obaj  
posiadają przy sobie środki 
odurzające. Łącznie poli-

30 marca około godziny 
13:25 na ulicy Opoczyńskiej 
w Sulejowie doszło do wy-
padku drogowego. Wstępne 
ustalenia policjantów wska-
zują, że 43-letnia kierująca 
samochodem osobowym 

konflikty z prawem. Może 
odpowiadać za usiłowanie 
doprowadzenia małoletniej 
poniżej 15 roku życia do 

obcowania płciowego, za co 
grozi kara do 12 lat więzie-
nia. Policjanci przeszukali 
mieszkanie zatrzymanego. 

Zabezpieczyli różne nośni-
ki elektroniczne. 

IT

Łódź

Zatrzymano dilera
Narkotykowy diler kolejny raz został zatrzymany przez policjantów podczas 
transportu heroiny, która miała trafić na łódzki, czarny rynek. Łącznie do obie-
gu nie trafiło blisko 65 gramów tego odurzającego środka. 

kwietnia o godzinie 15:45 
w Brzezinach, przy udziale 

golfa, którym kierował di-
ler. Po przeszukaniu samo-
chodu, w schowku, znale-
ziono 40 gramów heroiny. 
Z takiej ilości narkotyku 
można otrzymać 398 dzia-
łek dilerskich o wartości 
20 tys. złotych. 8 marca ten 
sam 41-latek był już zatrzy-
mywany przez policję na 
autostradzie w okolicach 
Sosnowca pod Zgierzem. 
Wówczas posiadał przy 
sobie 25 gramów heroiny. 
Przestępcy grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności.

patrolu ruchu drogowego, 
zatrzymali volkswagena 

Sulejów

Spowodowała wypadek
Kierująca nie zachowała bezpiecznej odległości i uderzyła w pojazd ją poprzedzający. Ten z kolei rów-
nież uderzył w poruszające się przed nim auto.

audi A3 jadąc od strony 
Opoczna w kierunku Piotr-
kowa Trybunalskiego, nie 
zachowała bezpiecznej od-
ległości przed poprzedzają-
cym autem, w wyniku cze-
go uderzyła w forda fiestę. 

Ten następnie w samochód 
plymouth voyager, którym 
kierował 73-letni miesz-
kaniec Łodzi. W wyniku 
uderzenia 31-letnia miesz-
kanka powiatu, kierująca 
fordem, trafiła do szpitala z 

obrażeniami ciała. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi. Policjanci prowa-
dzą czynności wyjaśniające 
dokładne okoliczności za-
istniałego zdarzenia drogo-
wego.                               IT

Piotrków Trybunalski

Posiadali 
środki 
odurzające
Zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, podejrza-
nych o posiadanie środków odurzających. Zabez-
pieczone zostało łącznie blisko 6,5 grama suszu 
roślinnego. Dodatkowo 16-latek odpowie także za 
udzielanie środków narkotycznych innym osobom 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

cjanci zabezpieczyli blisko 
6,5 grama suszu roślinnego. 
16–latek trafił do Policyjnej 
Izby Dziecka, a 21–latek do 
policyjnego aresztu.

5 kwietnia, na podsta-
wie zebranego w sprawie 
materiału dowodowego, 
mundurowi przesłuchali 
nieletniego, jako sprawcę 
czynu karalnego, przedsta-
wiając mu 2 zarzuty z ustawy  
o przeciwdziałaniu narko-
manii. Jeden z nich dotyczył 
posiadania środków odurza-
jących, a drugi udzielania 
narkotyków innym osobom. 
21-latek usłyszał zarzut po-
siadania narkotyków. Kto 
wbrew przepisom ustawy 
posiada środki odurzające, 
podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3, a kto 
udziela innej osobie takiego 
środka, karze od roku do 10 
lat pozbawienia wolności. 
O dalszych losach 16–lat-
ka zadecyduje wkrótce Sąd 
Rodzinny i Nieletnich.

IT
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Baran 21.03–20.04
Z nadejściem 

wiosny pod wpły-
wem impulsu od-
ważnie podejmiesz 

się przedsięwzięć, które spo-
wodują zmianę w twoim ży-
ciu nie tylko zawodowym ale 
i osobistym. Wykorzystaj w 
pełni tę dobrą passę, bo los 
będzie dla ciebie wyjątkowo 
łaskawy. Czekają cię także 
miłe przeżycia w gronie ro-
dzinnym.

 

Byk 21.04–20.05
Przed tobą 

okres wyjątkowo 
pracowity i go-
rączkowy. Twoje 

zaangażowanie i pracowitość 
sprzyjają w osiąganiu suk-
cesów zawodowych oraz w 
realizacji prywatnych intere-
sów. Jednak nie licz na szyb-
kie wzbogacenie się, bo może 
być z tym różnie.

Bliźnięta 21.05–21.06
Z d e c yd uje sz 

się na realizację 
ważnego przedsię-
wzięcia w celu po-

prawy swojej sytuacji finan-
sowej. Wreszcie zdobędziesz 

się na ten odważny krok. W 
życiu rodzinnym zapanuje 
miła harmonia oraz stabili-
zacja.  

Rak 22.06–22.07
Słońce wio-

senne sprawi, że 
odczujesz wzrost 
sił witalnych. 

Podjęte decyzje, okażą się 
trafne więc zaczniesz kon-
sekwentnie wcielać je w 
życie. Możesz liczyć na 
uznanie, a także na awans 
lub podwyżkę. Uważaj na 
wydatki.

Lew 23.07–23.08
Pojawi się szan-

sa na rozpoczęcie 
działalności, któ-
ra w przyszłości 

przyniesie ci poważne zy-
ski. Oczywiście należy to 
wnikliwie przeanalizować. 
Umacnianie rodzinnych 
więzi da ci wiele satysfakcji 
i wzmocni poczucie własnej 
wartości.

Panna 24.08–23.09
Wiara we wła-

sne siły skłoni cię 
do podjęcia odważ-
nych decyzji. Dasz 

z siebie wszystko, aby po-
prawić swoją sytuację mate-
rialną. I właśnie nadarzy się 
okazja do ulokowania pie-
niędzy w czymś, co może 
przynieść duże zyski.

 

Waga 24.09-23.10
Nie zadowala cię 

praca bez wyzwań. 
Podołasz tym przed-
sięwzięciom i poczu-

jesz satysfakcję z tego, co 
robisz. Wyjazd z rodziną to 
dobry pomysł na udany wy-
poczynek. Będziesz miał 
okazję do poznania cieka-
wych ludzi.

Skorpion 24.10–22.11
Nie angażuj się 

w sprawy, które 
wiążą się choćby z 
najmniejszym ry-

zykiem. Jeśli zamierzasz coś 
ważnego zmienić, to dobrze 
przemyśl swoją decyzję. 
Nabierz więcej dystansu do 
pracy, a od razu poczujesz 
się lepiej i pogodniej.   

Strzelec 23.11–21.12
Masz szansę 

na wzmocnienie 
swojej pozycji za-
wodowej. Mimo 

to postaraj się o znalezienie 
źródła dodatkowego zarob-
ku, ponieważ stan konta 

maleje. W sprawach uczu-
ciowych możesz odczuwać 
potrzebę zmian, ale niczego 
nie rób pochopnie.

 

Koziorożec 22.12–20.01
To nie jest odpo-

wiedni czas na an-
gażowanie się w ry-
zykowne działania. 

Należy pewne zamierzenia 
zweryfikować i przesunąć 
ich realizację na później. 
Pamiętaj jednak, by w fer-
worze spraw nie zapominać 
o najbliższych.

Wodnik 21.01–19.02
N a p o t k a s z 

trudności w zała-
twieniu zaległych 
spraw. Należało-

by wykazać się dyplomacją 
i wyjątkową cierpliwością. 
Przesilenie wiosenne oraz 
przemęczenie pracą i stresy 
psychiczne nadwyrężą two-
ją odporność. 

Ryby 20.02–20.03
Osiągniesz sukces dzięki 

samodyscyplinie 
i konsekwencji w 
dążeniu do wy-

znaczonego celu.   Pojawią 
się możliwości awansu lub 
zmiany pracy. Nie warto sie-
dzieć z założonymi rękami. 

Wróżka Amanda

Humor
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Na rozprawie sędzia pyta oskarżonego:

- Dlaczego uciekł pan z więzienia?
- Bo, chciałem się ożenić!

- Ma pan dziwne poczucie wolności.

  

- Jak pan może puszczać psa bez kagańca?!
- Ale wie pan, mnie go żal. Chory jest biedaczek, nie-

długo umrze, niech się chociaż nacieszy.
- A na co choruje?
- Na wściekliznę.

  

Żona do męża:
- Kochanie, musimy zwolnić naszego szofera.

- Ależ dlaczego? - pyta mąż.
- Wyobraź sobie, że dzisiaj o mało mnie nie zabił!

- Zaraz zwolnić... Dajmy mu drugą szansę.

  

W dzieciństwie myślałem, że gdy będę miał 25 lat, to 
będę miał świetną pracę, wspaniałą dziewczynę i własne 
mieszkanie. Plan wykonałem w 25 procentach: Mam 25 

lat.
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ośrodek

kultu
maryj-
nego

owady w
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są w kla-
wiaturze

postać z
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można
je pre-

numero-
wać
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twórca
kubizmu tutka

mały
Krzysz-

tof

zaklęcie
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SZUKASZ PRACY?

Automatyk / Elektroautomatyk / Elektryk / Inżynier utrzymania ruchu
Mechanik / Drukarz flexo graficzny / Pomocnik drukarza

Operator wytłaczarki do produkcji folii metodą rozdmuchu
Pomocnik operatora / Pomocnik produkcji

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Zakład Tworzyw Sztucznych 
UNIPLAST

otwiera nabór na niżej wymienione stanowiska:

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz umowę o pracę. CV należy złożyć na: praca@uniplast.com.pl lub pod adresem Sacin 1B, 

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. Uniplast sekretariat - w białej kopercie z dopiskiem 
podanie o pracę “MCH+MD”. 

Więcej informacji na stronie www.uniplast.pl

Za Solparkiem kolejna 
edycja Ogólnopolskiego 
Nocnego Maratonu Pływac-

Kleszczów

Sport

OTYLIADA 2016
kiego OTYLIADA 2016, 
która odbyła się w nocy z 12 
na 13 marca. Tym razem na 

kleszczowskim basenie ry-
walizowało 17 uczestników, 
w tym dwóch mieszkań-

ców gminy Kleszczów (9,7 
km oraz 6,45 km). Maraton 
zakończyli zwycięzcy, wy-
chodząc z wody o 5:59. Na 
podium kolejno znaleźli się 
Panowie:

1. Tomasz Topolski 27,2 
km

2. Leszek Choryłek 26,7 
km

3. Andrzej Wroński 20,0 
km

Łącznie na pływalni 

Solparku uczestnicy poko-
nali 189,30 km. Kleszczow-
ski basen już zapowiada 
uczestnictwo w kolejnej 
edycji, planowanej na 11-12 
marca 2017.


