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Każdy z nas może zrobić Tomaszów Mazowiecki
„coś dobrego” dla
Trzy pytania do...
Marcina Witko,
drugiego człowieka
Za nami finał XVII edycji Szlachetnej Paczki. O jego wynikach,
wielkim zaangażowaniu, ale i o drobnych gestach, rozmawialiśmy prezydenta Tomaszowa
z Eweliną Świątczak – wolontariuszką i koordynatorem ds. proMazowieckiego
mocji na terenie woj. łódzkiego.

Szerzej str. 9

Szerzej str. 6

Rawa Mazowiecka

Włamywacz nie uniknie
kary
Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który włamał się do
auta i próbował ukraść radio samochodowe. W tym niecnym
czynie przeszkodziła mu interwencja postronnych osób.
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Rawa Mazowiecka
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Zmodernizowane przedszkole miejskie

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego i zmodernizowanego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

fot. UM Rawa Mazowiecka

Przedszkole Miejskie nr
1 zostało wybudowane w latach 1946-1948. Jego gruntowna modernizacja i przebudowa realizowana była
od 7 czerwca 2016 r. do 31
października 2017 r. i kosztowała 4,7 mln zł, z czego 2
mln zł pochodziło z budżetu
Reklama

państwa. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Remontowo - Budowlane
„Zawisza” z Radomia. Dzięki pracom modernizacyjnym, przedszkole stało się
nowoczesną placówką na
miarę XXI wieku, w pełni
przystosowaną do potrzeb

osób
niepełnosprawnych.
Przedszkole może poszczycić się również wyposażoną
na najwyższym poziomie
salą wielofunkcyjną, w której będą się odbywać zajęcia ruchowe oraz wszelkie
uroczystości. Nowy wygląd
zyskały również sale zajęć
z zapleczem sanitarnym,
szatnia i zaplecze socjalne
dla pracowników. Ta inwestycja z pewnością jest powodem do dumy nie tylko
dla rawskiego magistratu ale
także dla rodziców przedszkolaków tam uczęszczających. Warto zaznaczyć,
że obecnie do przedszkola
przy ul. Kilińskiego uczęszcza 170 dzieci. Bogata baza

dydaktyczna, w tym tablice
multimedialne i gra interaktywna z pewnością wpłyną
na rozwój dzieci i urozmaicą
pracę z dziećmi.
W
uroczystościach
otwarcia zmodernizowanego przedszkola udział wzięli
m.in.: Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej,
biskup łowicki Andrzej
Franciszek Dziuba, Robert
Telus Poseł na Sejm RP, Rafał Ambroziak Senator RP,
Zbigniew Rau Wojewoda
Łódzki, Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator
Oświaty.
MAT
na podst. UM Rawa Maz.
Reklama
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Sulejów

Wigilia miejska za
nami

Nowa hala sportowa

11 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Witowie–Kolonii
odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej, największej
Wspólne kolędowanie, uliczne jasełka i sporo niespodzianek. i najnowocześniejszej w gminie Sulejów.
Na tegoroczną wigilię miejską przybyło kilkaset osób.

Prezydent Piotrkowa nie
ukrywał radości z tak dużej
frekwencji podczas przedświątecznego
spotkania
w sercu miasta, czyli Rynku
Trybunalskim. - To, że tak
licznie przybyliśmy tutaj
w dzisiejszy wieczór, jest
świadectwem tego, że czujemy wspólnotę. Wspólnotę mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego – powiedział Krzysztof Chojniak.

Następnie prezydent złożył
wszystkim piotrkowianom
życzenia świąteczno-noworoczne.
W programie tegorocznego spotkania znalazło się
jak co roku wspólne kolędowanie. O oprawę muzyczną
zadbały Miejska Orkiestra
Dęta oraz chór „Coro Desico” działający przy Centrum
Idei „Ku Demokracji”. Następnie Teatr Uliczny Praw-

dziwy-KOT z Wrocławia
wystawił uliczne jasełka.
Na przybyłych czekały też
konkursy z nagrodami. Nie
zabrakło również potraw wigilijnych, które przygotowali harcerze z piotrkowskiego
hufca ZHP oraz wolontariusze ze stowarzyszenia
HARC.
MAT

7 grudnia 2016 roku na
terenie budowy nowej hali
sportowej została wbita
pierwsza łopata, a dokładnie rok później 7 grudnia, na
oddanej do użytku jeszcze
w listopadzie sali, pojawili
się uczniowie. 11 grudnia
był dniem szczególnym nie
tylko dla dzieci i pracowników szkoły, ale również
dla władz samorządowych
Miasta i Gminy Sulejów.
Reklama

Po długim okresie starań
i roku intensywnych działań, z udziałem wielu wspaniałych gości, hala sportowa w Witowie – Kolonii
została oficjalnie otwarta.
W uroczystości udział wzięli
m.in.: Burmistrz Sulejowa
Wojciech Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie Adam Stobiecki, Posłowie na Sejm
RP, księża, samorządowcy,
radni wojewódzcy, powiatowi i miejscy, wójtowie,
sołtysi, prezesi klubów sportowych, dyrektorzy szkół
i przedszkoli z terenu Miasta
i Gminy Sulejów, emerytowani nauczyciele i pedagodzy oraz przedstawiciele
wykonawcy hali. Gośćmi
specjalnymi byli siatkarze
Reklama

KPS Skra Bełchatów S.A.,
którzy zagrali pokazowy
mecz z drużyną Gminy Sulejów, a w części artystycznej wystąpili uczniowie
SP w Witowie – Kolonii
zachęcając w swoim przedstawieniu do uprawiania
różnych dyscyplin sportowych również w nowej hali.
Burmistrz Sulejowa dziękując wielu osobom za pomoc
w przygotowaniu i realizacji
tego przedsięwzięcia zwrócił uwagę na najważniejszą
składową całości, czyli na
uczniów, bez których hala
sportowa nie miałaby racji
bytu. 17 grudnia odbyła się
w hali „Wigilia z Serca”,
a 27 stycznia 2018 roku
odbędzie się profesjonalna
Gala Boksu.
MAT
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Wola Krzysztoporska
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Wigilijne stoły

W Domu Ludowym w Gomulinie odbył się tegoroczny Przegląd Stołów Wigilijnych,
podczas którego swoje pomysły na świąteczne potrawy prezentowały niemal wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
Przegląd kulinarny zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury. 10 grudnia w Sali
Domu Ludowego w Gomulinie zameldowało się 29
KGW i Koło 50+ działa-

Reklama

jące przy GOK. Spotkanie
rozpoczął ks. proboszcz parafii w Gomulinie Tadeusz
Koziorowski, przypominając, czym jest nadchodząca
Wigilia i Boże Narodzenie.

Zebrani podzielili się opłatkiem, a kolędy zaśpiewały
zespoły Pasjonatki i Nadzieja. Były też życzenia i…
rózgi z humorem wręczane
przez Świętego Mikołaja.
Najważniejsze i najpiękniejsze były jednak
wigilijne
stoły
z najróżniejszymi
potrawami i dekoracjami, własnoręcznie wykonanymi przez KGW.
Trudno byłoby wybrać te najpiękniejsze. Tym
razem zrezygnowano więc z formy konkursowej
i
równorzędne
nagrody przyzna-

no wszystkim uczestnikom
przeglądu. Razem z przewodniczącą Rady Gminy
Marią Głowacką wręczali
je wójt Roman Drozdek,
zastępca wójta Mieczysław
Warszada i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kołacińska.
Wszystkim uczestnikom
świątecznego
spotkania
dziękowała radna z terenu
Gomulina Beata Gawryszczak.
Szczególne podziękowania warto też skierować
do gospodarzy wydarzenia – pań z Koła Gospodyń
Wiejskich z Gomulina i OSP
Gomulin.
RP

Czytaj on-line!
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Wola Krzysztoporska

Mury Domu
Ludowego już stoją
Mury już stoją, a całość ma być gotowa do końca czerwca 2018
r. Mowa o Domu Ludowym w Rokszycach, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu br.

Dom Ludowy w Rokszycach będzie budynkiem
jednokondygnacyjnym,
wykonanym w technologii tradycyjnej. A powstaje
po to, by stworzyć warunki
dla organizowania spotkań
Reklama

mieszkańców wsi oraz imprez
okolicznościowych.
Ważnym powodem jest także utworzenie zaplecza dla
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Głównymi
elementa-

mi budynku Domu Ludowego są: sala główna, tzw.
bankietowa o powierzchni
ponad 243 m kw. z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym, dwie mniejsze sale,
w tym sala warsztatowa
o powierzchni prawie 63
m kw., kotłownia oraz pomieszczenia przeznaczone
dla OSP. Te dla strażaków
zajmą powierzchnię ok. 140
m kw., a znajdą się tu m.in.:
garaż, pomieszczenie socjalne, dyżurka, szatnia, umywalnia, magazyn i pomieszczenie techniczne.
Powierzchnia użytkowa
budynku wyniesie 790,10
m kw., a kubatura - 4499 m

sześciennych. Całość pokryje wielospadowy dach kryty
blachą.
Do budynku będzie doprowadzone przyłącze gazowe. Na gaz będzie także
ogrzewanie budynku.
Przed budynkiem powstaną miejsca postojowe
(155,50 m kw.), utwardzony
zostanie także teren o powierzchni 1045 m kw. wokół
Reklama
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obiektu.
Co ważne – obiekt będzie
dostępny dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano
bowiem dojście do budynku
poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdzie się jedno
miejsce postojowe dla osób
niepełnosprawnych.
W tej chwili wykonano
już fundamenty i ściany nad-
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ziemia. Zabetonowany jest
też strop. Kończą się również prace przy konstrukcji
dachowej. Lada moment
zacznie się krycie jej folią
paroprzepuszczalną i montaż łat.
Budowa ma się zakończyć 29 czerwca 2018
r., a całość ma kosztować
1.969.000 zł.
RP
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Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego
Rok 2017 zmierza ku
końcowi. To dobry czas na
podsumowania. Z których
inwestycji jest Pan najbardziej dumny?
Nie sposób wymienić
jednej, bo jest ich bardzo
dużo. Arena Lodowa, zakup
nowoczesnych,
hybrydowych autobusów, ograniczenie Strefy Płatnego Parkowania, szereg inwestycji
w ramach budżetu obywatelskiego, działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, nowe nawierzchnie
dróg... mógłbym tak wymieniać jeszcze długo.
Arena Lodowa to powód do dumy dla Pana, ale
i również dla tomaszowian.
Oficjalne otwarcie już za
nami...
To na pewno jest duma
Tomaszowa
MazowiecReklama

kiego, ale jest to również
obiekt strategiczny Ministerstwa Sportu i Turystyki
i przyczyni się do radości
wielu Polaków, dzięki sukcesom panczenistów. Arena
z pewnością też wypromuje nasze miasto na świecie.
Obiekt jest przystosowany
do organizowania zawodów
sportowych rangi krajowej
i międzynarodowej. Już
w marcu odbędą się u nas
pierwsze Mistrzostwa Świata. Najlepszą rekomendacją
dla nas jest ocena panczenistów, którzy lokują ten obiekt
na światowym poziomie.
Kubatura obiektu to 292 000
m3. Oprócz toru długiego
w obiekcie znajduje się boisko do hokeja, w pełni wyposażone sale konferencyjne
i sala do ogólnej rozgrzewki. W ramach inwestycji po-

wstały również rozkładane
boiska do piki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, korty tenisowe oraz tartanowa
bieżnia. Trybuny stałe i rozkładane pomieszczą około 3
tys. widzów. Obsługą Areny
będzie zajmowała się spółka Tomaszowskie Centrum
Sportu. Koszt inwestycji to
ponad 50 mln zł. Niemal 20
mln zł to dofinansowanie
z ministerstwa.
Arena będzie idealnym
miejscem na organizowanie imprez sportowych
na dużą skalę. A z jakich
atrakcji mogą skorzystać
mieszkańcy oraz wszyscy
zainteresowani aktywnością na lodzie?
Już od 18 grudnia wszyscy miłośnicy łyżew mogą
korzystać z pierwszej ogólnodostępnej ślizgawki –

toru długiego. Będzie ona
dostępna przez 7 dni w tygodniu. Niebawem urucho-

mimy również lodowisko
środkowe, do hokeja.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska
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Rusiec

Inwestycje kluczem
do rozwoju

Wyremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu
Gmina Rusiec to gmina,
która szybko i dynamicznie
się rozwija. W trosce o ciągły rozkwit oraz poprawę
warunków życia mieszkańców, celem nadrzędnym
Wójta Dariusza Woźniaka
są inwestycje. Przez ostatnie 15 lat władze gminy
skutecznie realizują swoją
strategię, podejmując innowacyjne inicjatywy, wykorzystując wszystkie możliwości pozyskania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych. Sukcesywnie

prowadzą działania zmierzające do poprawy infrastruktury, co znacząco wpływa na
atrakcyjność dla inwestorów
oraz indywidualnych osób.
Gmina Rusiec to bez wątpienia miejsce, w którym
warto zamieszkać, jak również zainwestować. Dzięki
pozyskanym
inwestorom
(np. farmy wiatrowe) z podatku, który wpływa do budżetu, gmina może dodatkowo rocznie przeznaczyć 5,5
mln zł na rozwój regionu.
Korzystając m.in. z powyż-

szych środków w bieżącym
roku powstało kilkanaście
kilometrów nowych odcinków dróg gminnych. Oprócz
prac budowlanych i projektowych prowadzono również czynności remontowe,
dbając o stan nawierzchni
dróg gminnych. Wykonano
budowę chodników przy
drodze powiatowej w miejscowości Wola Wiązowa
oraz przy drogach gminnych
w miejscowościach Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew.
Wykonano wymianę pokry-

cia dachowego w Gminnym
Ośrodku Kultury w Ruścu
i świetlicy wiejskiej w Antoninie.
Przeprowadzono
termomodernizację budynków: Ochotniczej Straży
Pożarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu polegającą na wymianie okien
i malowaniu elewacji oraz
Domu Kultury w Woli Wiązowej w ramach, której wykonano remont i zadaszenie
schodów oraz pomalowano
budynek na zewnątrz. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Ruścu przy ul. Rybnej
i ul. Mickiewicza. Zamontowano na boisku sportowym
w Woli Wiązowej trybuny
dla kibiców oraz wiaty dla
sportowców. Zakończono
też prace nad zagospodarowaniem skweru przed boiskiem obejmujące budowę
drogi dojazdowej, chodniki
i parking, ustawiono nową
altanę oraz odgrodzono
park od drogi powiatowej.
Wyremontowano również
schody wejściowe do budynku Urzędu Gminy. Na
szczególną uwagę zasługuje
zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ruścu. Wydarzenie jest
niezmiernie istotne zarówno
dla druhów, jak i mieszkańców, którym nowy sprzęt zapewni bezpieczeństwo w ratowaniu życia, zdrowia oraz
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mienia. Jednocześnie nie
ustają inwestycje związane
z doposażeniem Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych
w Ruścu i Woli Wiązowej
w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
w Ruścu w koparko-ładowarkę oraz świetlic wiejskich. Powyższe prace
zwiększyły komfort mieszkańców
korzystających
z budynków gminnych,
wpłynęły na estetykę terenu,
jak również przyczyniły się
do powstania bezpiecznego
i przyjaznego otoczenia.
Istotnym
elementem
planowania przyszłorocznych przedsięwzięć jest dostosowanie ich do potrzeb
mieszkańców. Wzorem lat
ubiegłych i w tym roku wójt
zaprosił lokalną społeczność
do rozmów dotyczących
przyszłości gminy. Biorąc
pod uwagę zgłoszone do
realizacji postulaty, można
użyć stwierdzenia, iż powstał „budżet obywatelski”.
Założenia obejmują szereg
inwestycji przewidzianych
na rok 2018, a największe
z nich to budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
wraz z szatniami w Woli
Wiązowej i w Ruścu, kontynuacja przebudowy dróg,
budowa kolejnych odcinków chodników w Dąbrowie
Rusieckiej, Jastrzębicach,
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w Ruścu przy ul. Mickiewicza, budowa świetlicy,
budowa ogólnodostępnych
placów zabaw. Przyszłoroczny budżet to również
szereg mniejszych inwestycji, ale nie mniej ważnych.
Władze gminy m.in. planują
zamontować wiaty dla zawodników na boisku sportowym. Złożono również
wniosek do Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na remont
pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz
z montażem kotła c.o.
Wartość
powyższych
przedsięwzięć
wyniesie
kilka milionów złotych.
Większość działań ujętych
w planach inwestycyjnych
to inwestycje wskazane
przez mieszkańców. Dzięki
ich aktywności i społecznemu zaangażowaniu gmina Rusiec podlega ciągłej
modernizacji.
Wspólnie
podejmowane
inicjatywy
przynoszą innowacyjne rozwiązania, a dialog, wzajemne zrozumienie pozwalają
skupić całą uwagę i energię na tym, co naprawdę
istotne, tak aby wszystkim
mieszkańcom żyło się lepiej,
a zarazem bezpieczniej.
Przysłowie mówi, że JEDNOŚĆ BUDUJE!
UGR

Bełchatów

Reklama

9 rodzin otrzyma
mieszkania

Dziesięć nowych mieszkań socjalnych – takim wynikiem zakończyła się przebudowa starej gazowni, znajdującej się przy ul.
Sienkiewicza 40.

Reklama

Reklamuj się
w Gazecie
Regionalnej Wieści

504 929 908
504 930 044

Powierzchnie
nowych
mieszkań wahają się między
32 a 48 m kw, w każdym wydzielony jest aneks kuchenny
z kuchnią gazową i zlewozmywakiem oraz łazienka
z armaturą sanitarną. Lokale są już gotowe do zamieszkania. Na podłogach
w pokojach ułożone zostały
panele, w łazienkach natomiast położono glazurę
i terakotę – informuje Urząd
Miasta.
Być może jeszcze przed
Świętami Bożego Narodze-

nia do wyremontowanego
budynku wprowadzi się
9 bełchatowskich rodzin,
które oczekiwały na mieszkania socjalne. Lista jest
już gotowa. Mieszkań do
przydziału było dziesięć,
ale dwa z nich przeznaczono dla jednej rodziny, ponieważ ma pięcioro dzieci.
Przebudowa budynku po
starej gazowni kosztowała
prawie 1,5 mln zł. Dofinansowanie uzyskane z Banku
Gospodarstwa Krajowego
to ponad 671 tys. zł. Oprócz

tej inwestycji, która dobiegła już końca, w planach
jest kolejna. Będzie to budowa dodatkowego budynku mieszkalnego na terenie
przy ul. Sienkiewicza. Mają
tam powstać dwa lub trzy
większe mieszkania dla rodzin wielodzietnych.
W Bełchatowie jeszcze pięć rodzin oczekuje na
mieszkania socjalne, a szesnaście na mieszkania komunalne.
IT na podst. UM
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Postanowienia noworoczne
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Początek roku to czas, który często traktujemy jako początek czegoś nowego. Lubimy wtedy obiecywać sobie wiele rzeczy, zaczynać coś od nowa. Niektórych naszych noworocznych postanowień jednak niestety nie wcielamy w życie.

Nowy rok jest bardzo
często dobrym momentem,
by w końcu zmienić „coś”
w naszym życiu i przestać
to odkładać na przyszłość.
Bardzo wielu Polaków robi
postanowienia noworoczne,
wierząc, że wraz z nowym
rokiem, również zacznie
nowe, lepsze życie. Dlatego
też przyjęło się, żeby zaległe
rzeczy pozałatwiać jeszcze
w starym roku i nie wchodzić w nowy np. z długami.

Snując plany na nowy rok
próbujemy zmienić „coś” co
nam przeszkadza, co wywołuje nasze niezadowolenie
i frustrację. Już na samą myśl
o zmianie czujemy się lepiej.
Sam entuzjazm jednak może
nie wystarczyć. Planując,
warto jest poświecić trochę
czasu na sformułowanie jasnego celu. Oprócz skonkretyzowania go musimy ustalić sposób, w jaki do tego
celu będziemy dążyć. Nie

wystarczy powiedzieć „chcę
schudnąć”, trzeba dodać
„dlatego trzy razy w tygodniu chodzę na basen”, „nie
jem słodyczy”. Najlepiej jak
nasze postanowienia spiszemy na kartce, którą powiesimy w widocznym miejscu.
To będzie dla nas dodatkowa motywacja do działania.
Przy realizowaniu naszych
postanowień sprawdza się
metoda małych kroczków.
Dzięki małym kroczkom

Mirosław Kukliński, Starosta Tomaszowski:
Nowy rok to nowe postanowienia noworoczne… Moim priorytetem jako Starosty Tomaszowskiego będzie przede wszystkim realizacja trzech największych projektów: Modernizacji
i adaptacji Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3
w Tomaszowie Maz.; Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ul. Farbiarskiej
w Tomaszowie Maz. poprzez utworzenie Centrum Animacji
Społecznej; Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski. Ufam, że rok 2018 przyniesie naszemu powiatowi
i jego mieszkańcom wiele nowych i dobrych inwestycji. Moim
priorytetem będzie zapewnienie lepszego dostępu do wysokiej
jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Tomaszowskie
Centrum Zdrowia. Za cel stawiam sobie również poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację kolejnych modernizacji i przebudowę dróg powiatowych oraz doposażenie
Policji i Straży Pożarnej w nowy sprzęt.

Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego:
Po pierwsze chcę więcej czasu poświęcić rodzinie, a po drugie
znaleźć sposób na wydłużenie doby, tak żeby tego czasu jeszcze więcej poświęcać miastu i mieszkańcom Tomaszowa, a po
trzecie w tym wszystkim znaleźć jeszcze czas na muzykę, której
coraz bardziej mi brakuje.

Andrzej Jaros, Burmistrz Wolborza:
Moje postanowienia noworoczne dotyczą naszej małej Ojczyzny, jaką jest dla mnie Wolbórz. Przed nami trudny rok obfitujący w inwestycje drogowe i logistyczne. Obiecuję mieszkańcom, że będę starał się utrzymać naszą gminę w 2018 r.
nadal, na wypracowanym I miejscu w powiecie w zakresie
przychodów na mieszkańca, a 16. miejsce w kraju postaram
się zmienić na jeszcze lepsze. Wszystkiego dobrego Państwu
życzę w Nowym Roku.

możemy na bieżąco weryfikować efekty. Mamy wtedy
poczucie, że coś zmieniamy,
że dane sobie słowo może
być dotrzymane. Czujemy
wtedy zadowolenie i chęć
do dalszego działania. Nasze
noworoczne postanowienia
wówczas będą miały szansę
realizacji. Robiąc obietnice
na nowy rok zdecydujmy
czy są to tylko nasze marzenia czy postanowienia.
Bo kiedy robimy listę pseu-

do postanowień, które są
w rzeczywistości tylko marzeniami, to lepiej od razu
zrezygnować niż później
robiąc podsumowanie minionego roku stwierdzić,
że nie możemy nic zmienić
i tkwimy ciągle w tym samym punkcie.
Ale czy w ogóle jest
sens robienia postanowień
noworocznych? Czy, żeby
schudnąć, pozbyć się różnego rodzaju uzależnień,

uczyć się języka obcego,
podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe bądź więcej czasu poświęcać na swoje pasje,
należy czekać do nowego
roku? A może lepiej swoje postanowienia wcielać
w życie na bieżąco? A jak to
wygląda u samorządowców
z naszego regionu? Poniżej
przedstawiamy odpowiedzi
kilku znanych samorządowców, którzy zdradzili nam
swoje plany noworoczne.

Piotr Wojtysiak, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego:
Moje noworoczne postanowienia... hmm... Chyba są tak naprawdę trzy. Po pierwsze doprowadzić do sfinalizowania
projektów prospołecznych, których byłem pomysłodawcą
lub w których w jakikolwiek sposób brałem udział. Po drugie postanowiłem wziąć się za siebie tj. znaleźć więcej czasu
na zadbanie o własną kondycję fizyczną i wypoczynek, po to
by później ze zdwojoną energią realizować zawodowe plany.
A z rzeczy bardzo osobistych: postanowiłem, że w Nowym
2018 Roku wreszcie zrobię balustradę przy altanie na działce,
tak by bezpiecznie móc przyjąć gości, przyjaciół i razem z nimi
spędzać wolny czas.

Józef Matysiak, Starosta Rawski:
Nie mam postanowień noworocznych. Postanowienia, cele
i zadania wyznaczam przez cały rok – na bieżąco. Nowy Rok
jest dla mnie okazją do podsumowania - czy i z jakim skutkiem te wytyczone cele udało mi się osiągnąć.

Wojciech Ostrowski, Burmistrz Sulejowa:
W przyszłym roku chciałbym kontynuować kierunek rozwoju
naszej gminy jako gminy aktywnej, turystycznej, nastawionej
na rozwój młodzieży przez sport i aktywność. Poza tym chciałbym kontynuować rewitalizację Sulejowa.
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Każdy z nas może zrobić „coś dobrego” dla drugiego człowieka

Za nami finał XVII edycji Szlachetnej Paczki. O jego wynikach, wielkim zaangażowaniu, ale i o drobnych gestach, rozmawialiśmy
z Eweliną Świątczak – wolontariuszką i koordynatorem ds. promocji na terenie woj. łódzkiego.
Jakim wynikiem zakończył się finał Szlachetnej Paczki w województwie łódzkim?
Finał Szlachetnej Paczki to weekend cudów - tak
o ostatnim weekendzie mówią wolontariusze, którzy
pospieszyli do 1200 rodzin
w całym województwie
łódzkim.
Kolejny taki powtórzy
się… dopiero za rok! Mądra
pomoc została dostarczona do ponad 20 tys. rodzin
w całej Polsce, przez 12 tys.
wolontariuszy i ponad 700
tys. darczyńców, dzięki czemu dotknęła nas niezliczona
ilość wzruszających historii,
a każda z nich była wyjątkowa – to wszystko wydarzyło się podczas finału XVII
edycji Szlachetnej Paczki.
Łączna wartość materialna
przekazanej pomocy sięgnęła w tym roku 54 mln zł – to
wyniki ogólnopolskie.
Emocje, wspaniałe chwile, czas spędzony wspólnie
z wolontariuszami, rodzinami i darczyńcami dostarczającymi paczki do kilkunastu łódzkich magazynów…
Mamy się czym pochwalić!

Przekazaliśmy
rodzinom
włączonym do projektu blisko 10 tysięcy paczek, 600
wolontariuszy dzielnie działało, dzieląc się niezwykle
pozytywną energią, niezliczone ilości osób było bezinteresownie zaangażowanych
w mądrą pomoc. Uśmiechy
nie schodziły nam z twarzy. Podziękowaniom
i wzruszeniom nie
było końca. Wiemy, że
Szlachetna Paczka to
mądra pomoc, bo odpowiadamy konkretną
pomocą na konkretne
potrzeby, konkretnej
rodziny. I jestem przekonana, że to pomoże
przeżywać tym ludziom świąteczny czas
w przepiękny sposób.
Będą mogli usiąść
w cieple, przy nieco pełniejszym stole,
w nowych ubraniach, doceniając fakt, że nie zostali pozostawieni sami sobie, z głową wypełnioną problemami.
Finał to nie koniec
Paczki. W jakie działania
zaangażowani są nadal wolontariusze?

Weekend Cudów to
kulminacyjny i jeden z najpiękniejszych momentów
projektu, na który my wszyscy – wolontariusze oczekujemy, by poczuć radość
z niesienia mądrej pomocy.
Rodziny nie spodziewają się ogromu dobra, które lada chwila ich spotka,

trwale poprawić ich sytuację
i wspierają ich w tym, by
samodzielnie radzili sobie
z trudnościami. Żeby mogli
to robić, potrzebne jest zaangażowanie tysięcy ludzi,
również finansowe. Każdy, kto chce pomóc Paczce
w realizacji jej misji, może to
uczynić na wiele sposobów

a Darczyńcy nie mogą się
doczekać, kiedy będą mogli
podzielić się tym, co mają swoim czasem i uśmiechem.
Ale na tym nie koniec. Szlachetna Paczka pomaga przez
cały rok, a wolontariusze
długoterminowo
pracują
z rodzinami nad tym, jak

i w każdym momencie: czynnie włączając się w wybrany
projekt. Więcej informacji
o tym, jak pomóc Paczce
można uzyskać na stronie:
www.szlachetnapaczka.pl.
Pomagać można cały
czas, np. dzieciom w ra-

Boże Narodzenie a ziemiaństwo
Święto Bożego Narodzenia jest jednym z najważniejszych świąt liturgicznych Kościoła katolickiego.
Etymologia tych świąt związana jest jednak z pogańskimi zwyczajami, związanymi
z najdłuższą nocą w roku
i przesileniem zimowym.
W starożytnym Rzymie
w okresie od 17 do 24 grudnia obchodzono Saturnalia, ku czci boga Saturna.
25 grudnia narodził się w
grocie perski bóg słońca Mitra. Także w tradycji
słowiańskiej był to ważny
czas. Przypadało wówczas
Święto Godowe, które było
poprzedzone sutą kolacją
dnia poprzedniego. Tak
próbowano obłaskawiać złe
moce, czyhające na człowieka w ciemności. Samo
Święto Godowe symboli-

zowało zwycięstwo światła
nad ciemnością, przynosiło
więc nadzieję i optymizm.
Podczas tego święta wróżono pogodę na następne miesiące. Dzieci otrzymywały
podarki. Na cmentarzach
rozpalano ogniska, by dusze
zmarłych mogły się ogrzać,
gdyż wierzono, że przesilenie zimowe związane jest
z wędrówką dusz z zaświatów. Dzisiejsze zwyczaje
związane ze świętami Bożego Narodzenia mają swoje
źródło w przedchrześcijańskich wierzeniach.
Co z tych pogańskich
rytuałów dochowało się do
początku XX w.? Okres Bożego Narodzenia w dworach
ziemiańskich przed II wojną
światową rozpoczynał się
w I niedzielę Adwentu, a
kończył w ostatnią sobo-

tę przed niedzielą siedemdziesiątnicy. Adwent był
okresem duchowego przygotowywania się do świąt
Narodzenia Pańskiego, dlatego poszczono i powstrzymywano się od zabaw.
W czasach dawniejszych
obejmował 40 dni. Wraz
z Adwentem rozpoczyna się
rok liturgiczny w Kościele
katolickim. Okres oczekiwania na Boże Narodzenie był
także czasem wróżb. Przykładowo w dzień św. Barbary wieszczono pogodę na
świąteczne dni według starego ludowego porzekadła:
Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie.
Drzewko bożonarodzeniowe pierwotnie symbolizowało drzewo poznania
dobra i zła z rajskiego Edenu. Zwyczaj ubierania cho-

inki narodził się w Alzacji,
gdzie dzieci przybierały ją
jabłkami i ozdobami z papieru (nawiązanie do Raju).
Do Europy drzewko trafiło
do domów za sprawą Marcina Lutra, który był zwolennikiem tego obyczaju. Na
ziemiach polskich choinka
pojawiła się wraz z niemieckimi protestantami najprawdopodobniej w XVIII lub
XIX w.
Ważną częścią świąt Bożego Narodzenia i Wigilii
były potrawy, które królowały w tym okresie na stołach. Ich przygotowaniem
w ziemiańskich domach
zajmowali się kucharze
i ochmistrzowie. Pojawiały
się dania z makiem (symbolizował kontakt z zaświatami, żywych i umarłych),
grzybami, kapustą i ryba-

mach
nowatorskiego
programu edukacyjnego
Akademia Przyszłości. Na
czym polega ta pomoc?
Akademia Przyszłości
to kolejny wyjątkowy projekt Stowarzyszenia Wiosna,
w którym pomagamy dzieciakom z łódzkich szkół
w codziennym życiu i radzeniu sobie z trudnościami, jakie napotykają. Pomagamy
im
wystartować
w lepszą przyszłość,
pokazujemy, że można żyć inaczej. To jest
nasz cel. Akademia
Przyszłości to bardzo
cenne spotkania, zarówno dla dziecka, któremu pomagamy, jak
i tutora, który poświęca swój czas i dzieli
się sobą, swoimi doświadczeniami. Akademia działa przez cały rok.
Nadal poszukujemy wolontariuszy, którzy otoczą nasze
akademiowe dzieciaki swoją braterską opieką. Rejony
najbardziej
potrzebujące
w województwie łódzkim
to: szkoła podstawowa
w Tuszynie, Pabianicach,

i szkoły w Łodzi: 41, 190,
64 i 58. Łącznie brakuje
nam ok. 30 wolontariuszy.
Wszyscy, którzy chcieliby
się zaangażować w pomoc
dzieciakom i zostać super
wolontariuszem, mogą wysłać zgłoszenia na stronie:
www.superw.pl.
Zachęcamy do działań
zarówno w projekcie Szlachetna Paczka, jak i Akademia Przyszłości. Każdy
z nas może zrobić coś dobrego dla swojej lokalnej
społeczności. Każdy ma
coś, czym może się podzielić. Czasem wystarczy ciepły uśmiech, wysłuchanie,
spotkanie, bycie razem. Nie
zawsze muszą to być dary
rzeczowe czy mnóstwo
pieniędzy. Wystarczy mały
gest, by pomóc drugiemu
człowiekowi, bo to on się
liczy. Dlaczego to robimy?
Odpowiedź jest prosta: po
prostu Lubimy Ludzi – dlatego działamy w projektach
Stowarzyszenia
Wiosna.
Wierzymy, że razem możemy więcej!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Iwona Tyczka

mi, a zwłaszcza – karpiem.
W Wigilię obowiązywał
post. W ten dzień ubierano
też choinkę. W rogu pokoju,
gdzie znajdowało się drzewko stawiano snopy niezmłóconego zboża (Diduch),
które stały tam aż do Trzech
Króli. Pod białym obrusem
upychano siano, służące do
wróżb.
Przygotowywano
także jedno nakrycie więcej przy stole dla wędrowca
z zaświatów. Do Trzech
Króli nie siadano na krześle
przypisanym do tego miejsca w obawie przed zrobieniem krzywdy zbłąkanej
duszy.
Wieczerzę rozpoczynano
czytaniem fragmentu Ewangelii o przyjściu na świat Bożego Syna. Następnie dzielono się opłatkiem. Pierwotnie
dzielenie się opłatkiem od
XVIII i XIX w. podczas
Wigilii było domeną tylko
szlachty i ziemian, dopiero

potem przejęły ten zwyczaj
inne grupy społeczne. Gospodarze dworków dzielili
się opłatkiem także ze służbą. Po wieczerzy wigilijnej
przybywali kolędnicy, śpiewający pieśni o narodzeniu
Pańskim. Częstowano ich
wypiekami i słodyczami.
Następnie udawano się na
Pasterkę. W pierwszym dniu
Bożego Narodzenia odbywała się uroczysta suma,
tzw. Msza Królewska, która
miała przypomnieć wiernym o przyjściu na świat
Jezusa Chrystusa. Po południu ziemianie brali udział
w nieszporach Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień
świąt spędzano w rodzinnej
atmosferze w swoich dworkach. Dopiero drugiego dnia
odwiedzano rodzinę i sąsiadów.
Tradycja obchodzenia
świąt zachowała się do dziś.
AK
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Dary dotarły na
Litwę

700 kilometrów odległości, bus wypełniony prezentami po dach,
wzruszenia, radość, łzy, serdeczne przyjęcie i gorące podziękowania – to wszystko towarzyszyło transportowi darów zebranych przez mieszkańców powiatu bełchatowskiego dla Polaków
mieszkających w Rejonie Solecznickim na Litwie.

- Gdy dotarliśmy z darami na miejsce doszedłem do
jeszcze większego przekonania, że taką akcję należało
zorganizować – mówi StaReklama

nisław Gotkowicz, dyrektor
biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.
- Chwile wzruszeń, których
tam doznaliśmy, obszary

biedy, które dane nam było
zobaczyć, uzasadniają potrzebę zorganizowania takiej akcji także w kolejnych
latach. To, co zobaczyliśmy

na miejscu nie da się opisać
słowami, to było szokujące
i po obejrzeniu warunków,
w jakich żyją biedne rodziny, nabiera się jeszcze większej chęci dalszej pomocy.
Myślę, że po relacji, którą
zdamy po powrocie, nikt
nam nie odmówi wsparcia.
Rejon Solecznicki jest samorządem partnerskim powiatu bełchatowskiego od
sierpnia 2013 roku. 80 procent spośród ok. 30 tysięcy
jego mieszkańców, stanowią
Polacy. Zbiórka darów jest
jednym z efektów tegorocznych kontaktów Regionalnej
Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami z Solecznik.
- Nasza sytuacja pogorszyła
się przed trzema laty, gdy

naszą walutę – lita, zastąpiono euro, w jeden dzień
staliśmy się ubodzy i to
ubóstwo wzrasta z każdym
dniem. Przed wprowadzeniem euro pod swoją opieką mieliśmy 300 dzieci z 80
rodzin, teraz mamy 1400
dzieci z 400 rodzin. W końcu
przestaliśmy milczeć i prosimy o pomoc rodaków z Polski. Każdego dnia zanosimy
prośby do Boga o pomoc
i wy przyjechaliście dzięki
naszym modlitwom, bo wiem
jak jesteście zabiegani na co
dzień, dlatego dziękuję za
każdy przejechany kilometr
z pomocą - mówi Tadeusz
Romanowski, prezes Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
w Solecznikach na Litwie.
Tadeusz Romanowski przed
laty był lokalnym przedsiębiorcą, zatrudniał w swojej firmie 50 osób, jednak
pewnego dnia doszedł do
wniosku, że majątek, który
zgromadził może przysłużyć się osobom potrzebującym, dlatego sprzedał firmę,
a z zarobionych pieniędzy
Reklama

zaczął organizować pomoc
za pośrednictwem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
We Wspólnocie Bożego
Miłosierdzia działa 20 wolontariuszy, każdy z nich ma
pod „opieką” 5 lub 6 rodzin.
- W jednej izbie z jedną żarówką przy suficie mieszka
cała rodzina, często także
dziadkowie, więc na pewno nie napawa to optymizmem. Potrzebujemy waszej
pamięci o nas, obcowania
i uwagi, nie zapominajcie, że
na Litwie też mieszkają Polacy – mówi Olga Kovzan,
wolontariuszka Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
Dary z powiatu bełchatowskiego zostały przeniesione do magazynu, gdzie
wolontariusze rozpakują je
i posegregują odpowiednio do potrzeb rodzin.
Podczas krótkiego pobytu
w Solecznikach bełchatowskiej delegacji udało się
także osobiście przekazać
paczki dla dwóch rodzin.
RP
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Łódzki Oddział Regionalny
ARiMR podsumowuje rok

Wieści 11
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Rok 2017 był dla Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bogaty w wiele wyzwań, ale również w liczne sukcesy i zrealizowane cele. Osiągnięty efekt nie byłby jednak możliwy, gdyby nie zaangażowanie oraz wytężona praca rolników, pracowników ARiMR, przedsiębiorców oraz instytucji współpracujących z Agencją, odważnie i umiejętnie lokujących środki unijne
pozyskane za pomocą programów pomocowych wdrażanych przez ARiMR.
•

•

•

•

Do 30 listopada zostały wypłacone 70-procentowe zaliczki na poczet
płatności bezpośrednich, o łącznej wysokości ok 632,5 mln zł, które
trafiły do blisko 117 tys. Beneficjentów.
Równolegle w tym samym okresie wypłacone zostały środki w ramach płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) o łącznej wysokości przeszło 33 mln zł oraz płatności rolnośrodowiskowe – 1,7 mln zł.
Od 1 grudnia rozpoczęto realizację płatności końcowych w ramach
dopłat bezpośrednich. W przeciągu niespełna dwóch pierwszych
tygodni, na kontach ponad 2200 rolników pojawiła się kwota 3,65
mln zł.
Do rolników przekazujących małe gospodarstwa, wnioskujących
o płatność z tego powodu w 2016 roku trafiło prawie 960 tys. zł.

•

Do nowo utworzonych grup producentów rolnych, które złożyły
wniosek w naborze 2016 w ramach wyprzedzającego finansowania
wypłacono w tym roku 1,85 mln zł.

•

Do Łódzkiego Oddziału ARiMR wpłynęło ponad 360 wniosków
w ramach działania „Premia dla młodych rolników”.

•

Sztandarowym spośród działań inwestycyjnych i premiowych wdrażanych przez Agencję okazuje się nieustannie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W 2017 roku zakończono weryfikację ponad 2000
wniosków z naboru 2016. Z tego też naboru na konta rolników trafiło
już ponad 48,2 mln zł.

•

W ramach działania „Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” rozpatrzono ponad 130 spraw, natomiast nabór
wniosków z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” to
ponad 1000 rozpatrzonych wniosków.

Dyrekcja Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składa serdeczne podziękowania wszystkim Beneficjentom korzystającym z instrumentów oferowanych przez ARiMR oraz wszystkim pracownikom Agencji za ogromne zaangażowanie i trud wkładany w realizację tegorocznych zadań.
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Sylwestrowa noc

W

Szampan, fajerwerki i huczna zabawa do białego rana. Sylwester świętowany jest na
całym świecie. A jaka jest historia nocy sylwestrowej?
Sięga ona czasów starożytnych. Grecka wróżka
Sybilla przepowiedziała, że
w 1000 roku nastąpi koniec świata. Legenda
głosi, że w 317 r.
papież Sylwester I
ujarzmił i uwięził
w lochach Watykanu smoka
Lewiatana.
Sybilla przepowiedziała,
że
potwór
wybudzi się
z
wielowiekowego
snu
w czasie pontyfikatu
papieża Sylwestra II.
Lewiatan miał dokładnie w nocy z 999
na 1000 rok obudzić się
i dokonać zagłady ludzkości.
Tej nocy zatrwożeni ludzie
Reklama

oczeki-

wali

końca

świata. Żyli w strachu, modląc się i odprawiając religijne pokuty. Gdy wybiła
północ, ognisty smok
jednak nie pojawił
się i proroctwo
Sybilli się nie
spełniło. Szczęśliwi
ludzie
wybiegli na
ulice miast,
by świętować kolejny
Nowy Rok.
Bezgranicznej radości
towarzyszyły oczywiście
śpiewy,
tańce
i wino. Od tamtej
pory nazwa hucznych zabaw corocznie
obchodzonych w ostatnią
noc roku pochodzi właśnie
od imienia papieża Sylwe-
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stra.
Do Polski tradycje sylwestrowe dotarły stosunkowo późno, bo dopiero
w XIX w. Początkowo huczne bale organizowane były
tylko w sferach arystokracji.
Bawiono się na wytwornych
balach mody i na zabawach
„gałganiarzy”, na maskaradach, redutach, dancingach
i bałaganach czy kuligach.
Przeciętny Polak spędzał
ten wieczór w rodzinnym
gronie, przy stole. Składano sobie wówczas życzenia i wróżono. Najbardziej
powszechną wróżbą było
lanie roztopionego wosku
lub cynku na wodę. Z Sylwestrem związane są liczne
ludowe tradycje, np.: wypiekanie
„bochniaczków
i szczodraków” (chlebów
i bułeczek). Zwyczaj obdarowywania
domowników
tym pieczywem miał zapewnić zdrowie, szczęście
i pomyślność. Istnieje wiele
polskich obyczajów związanych z obchodzeniem Syl-

westra. O niektórych pamięć
już prawie zaginęła. Jednak
do dziś przetrwał zwyczaj
składania sobie życzeń słowami „do siego roku”, które
w staropolskim języku oznaczały „szczęśliwego i dostatniego roku”.
Oczywiście sposób obchodzenia Sylwestra jest
uzależniony od kultury danej społeczności. Jednakże witanie Nowego Roku
obchodzone jest na całym
świecie. W naszej kulturze
również przyjęło się, że nie
jest to zwyczajna noc, jak
każda inna. Jest to czas, który warto przeżyć wyjątkowo.
Jak co roku, królują tzw. domówki. Dla tych, co lubią tę
noc przetańczyć na balach,
sale bankietowe i restauracje
przygotowały bogatą ofertę.
Z kolei miłośnicy kultury
wyższej z pewnością wybiorą się do filharmonii, teatru
bądź domu kultury.
PAJ
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Porady

Czas na rozgrzanie !
Gdy za oknem robi się zimno, niezawodnych sposobów na rozgrzanie najlepiej szukać w kuchni. Doskonale sprawdzą się w tym przypadku aromatyczne przyprawy.
Z pewnością dodadzą nam energii, wspomogą odporność i poprawią nastrój!
Najbardziej
popularnym zimowym napojem,
który chroni nasz organizm
w walce z przeziębieniem
jest sok z malin. Maliny to
skarbnica witamin i minerałów. Już od dawna owoce
te znane są jako naturalny
środek przeciwgorączkowy.
Działają
przeciwzapalnie
i przeciwbakteryjnie, obniżają ciśnienie krwi i wzmacniają serce. Ponadto łagodzą
bóle miesiączkowe i opóźniają procesy starzenia. Maliny wspomagają działanie
układu
odpornościowego
i trawiennego.
Owoce dzikiej róży
korzystnie wpływają na
funkcjonowanie
układu
krwionośnego.
Zawierają
kilkadziesiąt razy więcej
witaminy C, niż cytrusy.
Przetwory z dzikiej róży są
szczególnie cenne dla osób,

u których stwierdzono niedobory witamin i spadek
odporności. Wzmacniają organizm,
działają
przeciw-

z wysuszonego kłącza imbiru lekarskiego. Można go
używać w postaci proszku lub świeżego korzenia.

bakteryjnie
i przeciwzapalnie.
Imbir to przyprawa korzenna o silnym zapachu
i smaku, otrzymywana

Miel o n y
imbir
to
doskonały
dodatek do ciast, napojów
i
sałatek
owocowych.
Surowy imbir zaostrza

smak
potraw,
dodaje się go m.in. do dań
z owocami morza, kaczki
czy wieprzowiny. Imbir pobudza krążenie krwi i działa
przeciwzapalnie.
Miód pszczeli to naturalny produkt spożywczy
o wysokiej wartości energetycznej,
wytwarzany
z
nektaru
kwiatowego
i spadzi. Udowodniono,
że zjadana codziennie łyżka miodu wzmacnia organizm. Miód stosuje się do
różnego rodzaju deserów,
napojów, marynat i sosów. Działa korzystnie na
górne drogi oddechowe
i skutecznie zwalcza kaszel.
Miód oczyszcza organizm
z toksyn, zwalcza dolegliwości układu trawiennego
i układu krążenia. Miody
uzyskiwane z poszczególnych roślin różnią się wyglą-

OGŁOSZENIA
Sprzedam 3 ha
–grunty
inwestycyjne
przyległe
do S-8
w Konopnicy
koło
Rawy
Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89

ZATRUDNIĘ
POMOCNIKA
WULKANIZATORA
Z DOŚWIADCZENIEM.
PŁACA OD 13-20 zł /h
na rękę.
tel. 601-230-239

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki,
mozaika, glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461
Wykonujesz pracę ślusarskie? Masz uprawnienia na
spawanie? Pracuj w normalnej firmie w Piotrkowie
na umowę o pracę, stawkę
wynegocjuj z kierownikiem.
Kontakt pod nr 507 177 958
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751
Stała praca na produkcji w
Łodzi - bezpłatny transport
- tel. 696 077 879

Zatrudnimy elektryków
i pomocników elektryków,
tel. 42 214 07 00
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.
Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – Europa Południowa
(Polska, Słowacja, Czechy,
Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia)
Kontakt:
Katarzyna Warpechowska,
tel. 783 965 398

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Kupię Fiata 125p 1968-1973
tel. 691150515

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Powierzchnia do wynajęcia
ok. 19 m2 w miejscowości
Rusiec przy ul. Dworcowej
z przeznaczeniem pod
punkt gastronomiczny.
Numer kontaktowy:
695 803 472

Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
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dem, smakiem i zapachem.
Miód gryczany ma ciemną,
bursztynową barwę i ostry,
lekko piekący smak. Miód
akacjowy jest jasnożółty lub
kremowy i łagodny w smaku. W miodach lawendowym i wrzosowym można
wyczuć aromaty kwiatów.
Miód można nie tylko jeść,
ale też pić. Jednak dopiero
po ukończeniu 18 lat! Miód
pitny to znany od wieków
napój alkoholowy.
Goździki to wysuszone
pączki kwiatowe goździkowca korzennego. Zawierają ok. 15 % olejku goździkowego, używane są jako
aromatyczna przyprawa do
ciast i przetworów. Przyjęło
się, że goździków używamy głównie zimą. Goździki
pobudzają działanie układu
pokarmowego, mają właściwości antyseptyczne i antyoksydacyjne, uśmierzają
ból, np. zębów, opóźniają
procesy starzenia, oczyszczają organizm z toksyn.
Cynamon aromatyczna przyprawa otrzymywana
przez wysuszenie młodej
kory cynamonowca. Ma
Reklama

rdzawobrązowy kolor, zawiera olejek cynamonowy.
Cynamon możemy kupić
w wersji sproszkowanej lub
w niewielkich rulonikach.
Korzenny smak tej przyprawy wspaniale komponuje
się z ryżem na słodko, pieczonymi jabłkami i grzanymi napojami. Dodaje się go
do ciast, soków i kompotów. Cynamon korzystnie
działa na układ pokarmowy
i oddechowy. Ma działanie
antybakteryjne, spowalnia
procesy starzenia, przeciwdziała miażdżycy i cukrzycy.
Kardamon przyprawa
otrzymana z kardamonu dzikiego pochodzącego z Malezji oraz z kardamonu malabarskiego – uprawianego
w pd. - wsch. Azji. Kardamon posiada delikatnie pikantny aromat przypominający eukaliptus, czyli smak
Wschodu. Mielony kardamon sprawia, że potrawy
stają się pikantne i bardzo
smaczne. Idealna przyprawa
do chleba ziołowego, piernika, chłodników, deserów,
mięsa, grzanego wina, kawy
i herbaty.
GWA
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Kryminalne

Bełchatów

Łódź

Ukrył marihuanę
w mieszkaniu znajomej

Obywatelskie ujęcie

Ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie miał kierowca opla,
który swoją podróż zakończył w rowie. Mężczyzna próbował się
oddalić z miejsca zdarzenia. W jego zatrzymaniu pomógł 33-let- Zatrzymany został 40-latek, który przechowywał marihuanę
ni bełchatowianin.
w mieszkaniu swojej znajomej. Podczas przeszukania lokalu zaj12 grudnia po godz. Dzięki obywatelskiej po- tym był nieprzerejestrowa- mowanego przez 39-latkę, odnaleziono blisko 37 gramów tego
22.00 oficer dyżurny beł- stawie mężczyzny, 32-letni ny. Za te wykroczenia ukanarkotyku.
chatowskiej policji otrzy- mieszkaniec gminy Bełcha- rano mandatem właściciela
mał telefoniczne zgłoszenie
o nietrzeźwym kierowcy
opla, który w miejscowości
Zawady wjechał do rowu.
Mężczyzna został zatrzymany dzięki interwencji
innego uczestnika ruchu
drogowego. Zawiadomił on
policję oraz pilnował nietrzeźwego, gdy ten chciał się
oddalić z miejsca zdarzenia.

tów odpowie za kierowanie
w stanie nietrzeźwości oraz
spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym. Badanie alkomatem wykazało,
że mężczyzna miał w organizmie ponad 1,6 promila.
Podczas kontroli dokumentów okazało się, że samochód nie posiada aktualnych
badań technicznych. Poza

pojazdu. A za jazdę w stanie
nietrzeźwości kierującym
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zatrzymanie prawa jazdy na 3 lata
oraz wpłata 5.000 złotych na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.

KW

Rawa Mazowiecka

Włamywacz nie uniknie
kary

Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który włamał się do
auta i próbował ukraść radio samochodowe. W tym niecnym
czynie przeszkodziła mu interwencja postronnych osób.
11 grudnia około godziny 23.20 dyżurny rawskiej
policji został powiadomiony
o ujęciu sprawcy włamania
do samochodu. Policjanci,
którzy przyjechali na miejsce, zastali właściciela mercedesa vito, jego kolegę oraz
ujętego przez nich mężczyznę. Mundurowi ustalili, że
w okolicach ulic Warszawskiej i ks. Skorupki 28-latek
wyszedł przed mieszkanie
zapalić papierosa. Przecho-

dząca obok kobieta zwróciła jego uwagę na osobę
„kręcącą się” po parkingu.
Mężczyzna natychmiast zareagował, tym bardziej, że
nieznajomy interesował się
samochodem należącym do
jego kolegi. Zaalarmował
właściciela pojazdu i razem
ujęli przestępcę. Podczas
obezwładniania uciekiniera,
ten urwał tylną wycieraczkę
od mercedesa i zaczął okładać nią interweniującego.

Mimo to 39-letni mieszkaniec Rawy został ujęty
i przekazany patrolowi.
Wartość wyrwanego radia
45-letni właściciel wycenił
na kilkadziesiąt złotych, ale
sprawca dodatkowo wybił
i uszkodził szyby, a także
połamał elementy wyposażenia pojazdu. Wartość tych
strat oszacowana została na
2000 złotych. Podejrzany
spędził noc w policyjnym
areszcie.
KP

11 grudnia funkcjonariusze Wydziału Narkotykowego zatrzymali do kontroli samochód osobowy.
W pojeździe znajdował się
mężczyzna oraz dwie kobiety. Ponieważ kierujący nie
posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do
kierowania pojazdami mechanicznymi, otrzymał mandat karny. W trakcie dalszej
rozmowy z policjantami,
40-latek zaczął się nerwowo zachowywać i usiłował
zwodzić funkcjonariuszy.
Udzielał im wymijających
odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca swojego aktualnego pobytu. Wzbudziło to
podejrzenia stróżów prawa.
Ze względu na fakt, że mężczyzna posiadał przy sobie
klucze do mieszkania, udano się do jego miejsca zameldowania, aby je sprawdzić. Po przybyciu, okazało

się, że klucze nie pasują do
zamków w drzwiach wejściowych. Podjęto decyzję
o przeszukaniu mieszkania
należącego do jednej z pasażerek
podejrzewanego.
W pomieszczeniach zajmowanych przez 39-latkę, do
których pasowały ujawnione
klucze, znaleziono blisko

37 gram marihuany. Ostatecznie 40-latek przyznał
się do posiadania środków
odurzających i został zatrzymany. Grozi mu teraz do 3
lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna był w przeszłości notowany za posiadanie
narkotyków.
KP

Tomaszów Mazowiecki

Wjechał
w budynek

Kierowca wjechał w budynek na Placu Kościuszki w Tomaszowie
Mazowieckim. Zdarzenie zostało nagrane przez kamery miejskiego monitoringu. Niestety nie był widoczny numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.
10 grudnia o godzinie
1.57 dyżurny policji otrzymał informację, że na Placu
Kościuszki kierujący samochodem osobowym koloru
srebrnego, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał
w budynek Informacji Publicznej. Kierowca wycofał
pojazd i odjechał. Zdarzenie zostało nagrane przez
miejski monitoring. Jednak
nie można było odczytać
numerów rejestracyjnych.
Policjanci rozpoczęli ustalanie świadków, szukali na

parkingach srebrnego auta
z uszkodzonym przodem. W
pomoc w ustaleniu sprawcy aktywnie włączył się
Urząd Miasta, przekazując
mediom fragment nagrania
z miejskich kamer. Pomimo
późnych godzin w Tomaszowie zrobiło się o zdarzeniu bardzo głośno. Aktywnie włączali się również
mieszkańcy
Tomaszowa.
Dzwonili z informacjami
do dyżurnego. Najpierw na
ogrodzonym parkingu został
zlokalizowany
samochód

marki kia. Jego uszkodzenia
odpowiadały kolizji z Placu
Kościuszki. Następnie policjanci dotarli do właściciela
samochodu, który wskazał,
kto użytkował w godzinach
wieczornych jego pojazd.
19-letni sprawca zgłosił
się do Komendy Policji,
a około godziny 18.00 został
przesłuchany. W tej sprawie
prowadzone jest policyjne
postępowanie.
KW
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HOROSKOP
Strzelec 23.11–21.12
Grudzień to
pracowity okres
z uwagi na dodatkowe zajęcia
związane z nadchodzącymi
Świętami Bożego Narodzenia.
Ale ze wszystkim dasz sobie
radę. Trochę więcej cierpliwości. W nawale obowiązków
unikaj sytuacji konfliktowych.
Koziorożec 22.12–20.01
Los nie będzie
dla ciebie zbyt
łaskawy. Zaległe
sprawy wymagają w starym
roku szybkiego i definitywnego załatwienia. Masz na nie
pomysły, więc je wykorzystaj
w praktyce. Dbaj o zdrowie.
Wodnik 21.01–19.02
Pozytywny
wpływ planet
spowoduje poprawę
koncentracji
we wszystkich
działaniach. Przełoży się to
na lepsze wyniki nie tylko
zawodowe ale i finansowe.
Wykorzystaj tę dobrą passę,
ale mimo to działaj ostrożnie
i rozważnie.

Ryby 20.02–20.03
Przed osobami spod tego
znaku duże
wyzwania
i szanse zawodowe. Życie
będzie toczyło się na przyspieszonych obrotach. Jednak
pamiętaj o umiarze
o odpoczynku i dbaniu o
formę. Niebawem otrzymasz
ważną wiadomość.
Baran 21.03–20.04
To odpowiedni
czas na dokonanie małych
rewolucji w swoim życiu. Zmień
np. mało satysfakcjonującą
cię pracę lub niewygodne
mieszkanie. Aby osiągnąć wyznaczony cel w życiu, trzeba
stanowczo i odważnie iść do
przodu.
Byk 21.04–20.05
Wreszcie uporasz
się z zaległymi
sprawami, które
nie dawały ci
spokoju. Więcej
czasu teraz będziesz mógł poświęcić swojej rodzinie, która
potrzebuje od ciebie czułości
i wsparcia.
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Rozrywka
Bliźnięta 21.05–21.06

Panna 24.08–23.09

Masz w głowie
dużo pomysłów,
ale do ich zrealizowania droga
daleka. Wykazać się będziesz
musiał zasobnością portfela,
dobrą organizacją pracy
i przedsiębiorczością. Utrzymuj dobre relacje rodzinne.
.

Twoje optymistyczne nastawienie do życia,
pomoże ci w zrealizowaniu planów
zawodowych jak i osobistych.
Oczywiście niezawodna intuicja, pomoże ci w podejmowaniu trafnych decyzji. Warto
nadrobić kulturalne zaległości.
.

Rak 22.06–22.07
Zwolnij stanowczo tempo życia.
Zbyt dużo obowiązków bierzesz na siebie.
Czas odetchnąć
i pomyśleć o przyjemnościach
zarówno cielesnych jak i
duchowych. To dobry czas na
zapisanie się na siłownię lub
basen.
Lew 23.07–23.08
Więcej wiary
w siebie, a życie
będzie łatwiejsze. Napotykane
trudności należy
pokonywać. Niespodziewany
przypływ gotówki sprawi, że
wreszcie wyjdziesz na prostą.
Udane spotkanie w gronie
rodzinnym poprawi wasze
relacje.
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Waga 24.09-23.10
Nie wszystkie
sprawy potoczą
się po twojej
myśli, ale tym
się nie zrażaj.
Pewne założenia często należy
modyfikować. Nurtująca cię
od pewnego czasu sprawa
znajdzie wreszcie swój szczęśliwy finał.
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Skorpion 24.10–22.11
To dobry okres
na podnoszenie
swoich kwalifikacji i umiejętności. Wykorzystaj tę szansę. Nie wracaj
do przeszłości, liczy się to co
jest teraz i tutaj oraz cel do
którego zmierzasz. Uważaj na
kieszonkowców.
Wróżka Amanda

Humor
Twój mąż pamięta datę waszego ślubu?
– Na szczęście nie.
– Na szczęście?
– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku,
i zawsze dostaję coś fajnego...
- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła autostrada?
- Kwestia natężenia ruchu.
- Dzień dobry. Czy to Państwo organizują konkurs jasnowidzów?
- Tak, ale zapisy zaczynamy dopiero w przyszłym tygodniu.
- Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przyszedłem odebrać pierwszą nagrodę.
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Piękna, młoda sekretarka w pierwszym dniu
pracy stoi nad niszczarką dokumentów z lekko
niepewną miną. Oczarowany kolega z pracy
postanawia wybawić dziewczynę z opresji.
- Mogę ci w czymś pomóc?
- Pokaż mi jak to działa.
Chłopak bierze z jej rąk dokumenty i wkłada do
niszczarki.
- Bardzo ci dziękuje! a którędy wychodzą kopie?
Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!

