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Ataki hakerów
Alkohol
na konta bankowe i papierosy bez akcyzy
Tomaszów Mazowiecki

Ponad trzydzieści tysięcy złotych zniknęło z bankowych kont internetowych dwojga
bełchatowian. Policja szuka sprawców kradzieży.

W jednym z tomaszowskich mieszkań odnaleziono 22 kilogramy tytoniu, ponad 2800 paczek papierosów, 49 litrów spirytusu oraz 35 półlitrowych butelek wódki nie posiadających
znaków akcyzy.
Szerzej na str 14.

Piotrków Trybunalski

Kobiety z pasją

Dobrowolna, samorządna, niezależna społeczna grupa kobiet
działająca w naszym regionie. Mowa o Piotrkowskim Kole
Gospodyń Miejskich.
Szerzej na str 4.

Nasze Finanse

Dobry kredyt spełnia marzenia,
zły może zniszczyć życie
W dzisiejszych czasach niewiele osób jest na to stać, aby za
gotówkę kupić mieszkanie, a tym bardziej dom. Większość z
nas jest zmuszona wziąć kredyt w banku w celu zakupu swoich „czterech kątów”.
W wyniku działania wirusa
komputerowego młoda bełchatowianka straciła z konta 9.987 zł.
Złośliwy program wygenerował
fałszywy komunikat o zwiększeniu środków finansowych na jej
koncie. Na stronie internetowej
banku, której wygląd nie był zmieniony, ukazał się też komunikat,

że w przeciągu godziny pomyłkowo wpłacone pieniądze powinna
zwrócić. Kobieta zastosowała się
do polecenia i wykonała przelew,
korzystając z gotowego formularza. Potwierdziła też sms-em
zwrócenie pieniędzy na wskazane
konto. Po tej operacji okazało się,
że jej oszczędności nagle zmniej-

szyły się o ok. 90%.
Podobne zdarzenie miało
miejsce w przypadku kolejnego
mieszkańca Bełchatowa, który po
zalogowaniu się na stronie bankowej do własnego konta odczytał
polecenie wykonania testowego
przelewu o wartości zero zł.

Szerzej na str 14.
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Odlatują aby powrócić
Setki mew, chmary szpaków, stada bocianów, ciągnące w
kluczach gęsi na niebie – to jedna z oznak jesieni. Właśnie o
tej porze roku wędrowne ptaki odlatują do ciepłych krajów.
Wiosną powracają do Polski by odbyć lęgi i wychować potomstwo.

Szerzej na str 10.
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Wydarzenia

Bełchatów

Narkotykowa wpadka

Trzech 18-latków zatrzymanych przez bełchatowskich policjantów odpowie za posiadanie
marihuany.
Bełchatowscy policjanci patrolujący okolicę bursy szkolnej przy
ul. Czaplinieckiej zauważyli grupę
podejrzanie zachowujących się
chłopaków. Jeden z nich (18-latek), na widok zbliżającego się radiowozu, odrzucił jakiś przedmiot.
Okazało się, że była to dilerka
wraz z suszem konopi indyjskiej.
Marihuanę oraz lufkę szklaną do
jej palenia policjanci znaleźli także
u dwóch 18-latków stojących w tej
grupie. Zdarzenie to miało miejsce
25 września.
Cała trójka wkrótce stanie
przed bełchatowskim sądem. Za
posiadanie narkotyków grozi kara
do trzech lat pozbawienia wolności.

Bełchatów

14-latek
złapany na
kradzieży

Opoczno

Nowy
sprzęt dla strażaków
28 września 2012 roku Gmina Opoczno przekazała dwóm
jednostkom ochotniczych straży pożarnych specjalistyczny
sprzęt ratunkowy i wyposażenie.
Nowym sprzętem została obdarowana OSP Wygnanów oraz
OSP w Dzielnej. Łączna wartość
przekazanego sprzętu i wyposażenia wyniosła 18 tys. złotych. Wyposażenie straży w dodatkowy
sprzęt ratowniczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opoczno jak i całego
województwa
łódzkiego. OSP
Wygnanów i OSP Dzielna to jednostki włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśnicze-

go. Są to wiodące jednostki systemu bezpieczeństwa publicznego powiatu opoczyńskiego. Obie
jednostki dysponują kadrą przygotowaną do realizacji zadań z
zakresu ratownictwa drogowego,
medycznego, technicznego, walki
z pożarami i innymi miejscowymi
zagrożeniami. Zakup sprzętu był
możliwy dzięki pomocy udzielonej Gminie Opoczno przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi.

Radomsko

Nowa
Wypożyczalnia ścieżka rowerowa
Radomsko

podręczników

Darmowa wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Radomska.

Nieletni próbował ukraść prezerwatywy z bełchatowskiego sklepu. Teraz stanie przed
sądem.
24 września bełchatowscy policjanci interweniowali w sprawie
nietypowego zgłoszenia. Ochrona
jednego ze sklepów w Bełchatowie przy ul. Staszica złapała na
kradzieży 14-letniego mieszkańca
tego miasta. Chłopiec próbował
bez płacenia wynieść trzy opakowania prezerwatyw, wartych
ponad 23 zł. Policjanci przekazali
nieletniego pod opiekę rodziców,
natomiast materiały w tej sprawie
niezwłocznie przekażą do sądu
dla nieletnich, który zadecyduje o
dalszym losie chłopca.

www.gazeta-wiesci.pl

Mieszkańcy Radomska, dzięki uruchomionej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
akcji, będą mogli nieodpłatnie
wypożyczać podręczniki szkolne. Wszyscy, którzy potrzebują
tego rodzaju wsparcia powinni

skontaktować się z miejscowym
MOPS-em. Do projektu mogą
się włączyć również uczniowie,
przekazując nieużywane już
podręczniki. Takie książki należy dostarczyć do siedziby MOPS
przy ul. Kościuszki 12A.
W
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905
Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

W Radomsku jeszcze w tym roku wzdłuż ulicy Leszka Czarnego powstanie ciąg pieszo-rowerowy.
Zlokalizowany
on
będzie od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej
w istniejącym już pasie
chodnika, po stronie
numerów
parzystych.
Miasto podpisało już
umowę na opracowanie
projektu
budowlanowykonawczego. Projekt
zawierał będzie również
stałą organizację ruchu
w zakresie oznakowania
poziomego i pionowego. Całość przedsięwzięcia to koszt 129 tysięcy
złotych.
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Warte spopularyzowania

Kobiety z pasją
Dobrowolna, samorządna, niezależna społeczna grupa kobiet
działająca w naszym regionie. Mowa o Piotrkowskim Kole
Gospodyń Miejskich.

Wrześniowe deszczowe popołudnie. Na dworze wietrznie i
ponuro, aż nie chce się wyjść z
domu. Jednak ta zła pogoda nie
zraziła uczestniczek Piotr-kowskiego Koła Gospodyń Miejskich
(PKGM), które licznie przybyły
na swoje kolejne spotkanie rękodzielnicze. Przy dobrej kawie
i w miłym towarzystwie, tego
dnia tworzyły coś, co kobiety lubią najbardziej, czyli biżuterię.
Część osób robiła bransoletki
z koralików, część plecionki ze
sznurków woskowanych, niektóre panie, nie idąc na łatwiznę
wplatały filc. Krótko mówiąc,
bransoletkowe szaleństwo z bardzo ciekawymi efektami końcowymi. To tylko namiastka tego,
co znajduje się w programie spotkań PKGM. Piotrkowskie Koło
Gospodyń Miejskich prężnie
działa od kilku miesięcy. Wszystko zaczęło się 8 marca 2012 roku
podczas Kreatywnego Dnia Kobiet, zorganizowanego w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie.
- Po spotkaniu w bibliotece, na
którym poznawałyśmy techniki
decoupage na drewnie, czułyśmy
niedosyt. Wtedy w mojej głowie
zrodził się pomysł, żeby organizować podobne spotkania. Myślę,
że wiele dziewczyn też o tym pomyślało – mówi Dagmara, inicjatorka PKGM.
Piotrkowskie Koło Gospodyń
Miejskich to grupa zrzeszająca kreatywne, przedsiębiorcze i
zdolne piotrkowianki. Członkinie
koła spotykają się na warsz-tatach o różnej tematyce rękodzielniczej, np.: filcowanie na mokro,

biżuteria, reliefy, pasta strukturalna, świece... Pomysły na zajęcia odzwierciedlają potrzeby
całej grupy, są ustalane i modyfikowane na bieżąco. Z założenia,
spotkania te mają być odskocznią od obowiązków domowych i
okazją do wypicia kawy w miłym
towarzystwie a także stworzenia
własnoręcznie czegoś niepowtarzalnego. Warsztaty to nie tylko
nauka, wymiana doświadczeń
ale przede wszystkim przyjemne
spędzanie czasu i możliwość poznawania osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach.
- W ciągu zaledwie kilku
miesięcy powstał profil naszego koła na Facebooku, poprzez
który głównie się kontaktujemy.
Mamy również własną stronę internetową, na której prowadzimy
blog (www.kologospodynmiejskich.wordpress.com). Na blogu zamieszczamy fotorelacje ze
spotkań oraz tutoriale, czyli samouczki – mówi Justyna, uczestniczka PKGM. - W dużej mierze
korzystamy z Internetu, np. komunikujemy się czy zamawiamy
produkty niezbędne na warsztaty. Ale oczywiście nic nie zastąpi
spotkań w realu. Odbywają się
one najczęściej w Herbaciarni
U Panien lub Hospodzie Vojak
Svejk – dodaje Justyna.
Warsztaty mają charakter
otwarty, więc osoby z szaleńczym entuzjazmem do ręcznych
robótek, jak najbardziej mogą
w każdej chwili dołączyć do
Piotrkowskiego Koła Gospodyń
Miejskich.
JP

Rozprza

Bezpłatna mammograﬁa
Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do
badania piersi. Badanie służy wczesnej diagnostyce zmian nowotworowych oraz monitorowaniu zmian łagodnych. Mammografia jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym. Nie wymaga
żadnego dodatkowego przygotowania.
Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu gdyż badanie wymaga zdjęcia odzieży od
pasa w górę oraz pozbycia się metalowych ozdób. Przed badaniem
nie powinno się używać środków
takich jak balsamy czy antyperspiranty, mogą one mieć negatywny wpływ na jakość wykonanego
zdjęcia. Całość badania trwa od
kilku do kilkunastu minut. Rak
piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u
kobiet. Badania profilaktyczne
to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we
wczesnym stadium, co pozwala
podjąć skuteczną terapię i daje

W

szansę powrotu do zdrowia. Dnia
17.10.2012 roku takie badanie będzie można wykonać w Rozprzy
(powiat piotrkowski), gdzie obok
Urzędu Gminy stanie mammobus.

Badanie skierowane jest do kobiet
w wieku od 50 do 69 lat, które w
ciągu ostatnich 24 miesięcy nie
wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Czytaj:
www.gazeta-wiesci.pl
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OBI w Piotrkowie już otwarte
27 września odbyło się uroczyste otwarcie marketu OBI w Piotrkowie Tryb. Od 28 września market OBI jest czynny dla klientów, na których czekają liczne
atrakcje, np. Wielka Loteria.
Uroczyste otwarcie poprowadził Krzysztof Ibisz. Było
poświęcenie obiektu, tort, część
artystyczna oraz przekazanie
symbolicznego klucza Grzegorzowi Jakóbczykowi - dyrektorowi marketu OBI w Piotrkowie
Tryb.
- To nasz pierwszy market w
Piotrkowie Trybunalskim, drugi,
który OBI otwiera w tym roku,
a czterdziesty trzeci w Polsce.
Przed Państwem obiekt, który
jest uosobieniem nowoczesności
– mówił Adam Rosiński, dyrektor handlowy i członek zarządu
OBI Polska. - Odnajdą Państwo
w tym markecie, na powierzchni sprzedaży powyżej 8.000 m2,
45 tys. artykułów, które oferujemy naszym klientom, szukającym najlepszych rozwiązań.
Ten piękny i nowoczesny obiekt
to jest również miejsce pracy dla
115 osób – dodał Adam Rosiński.
Gratulacje inwestorowi - Tadeuszowi Dąbrowskiemu, złożył
Krzysztof Chojniak, prezydent
Piotrkowa. - Pragnę podziękować i pogratulować inwestorom
determinacji, zaangażowania i
konsekwencji w działaniu. My
jako urząd staramy się być samorządem przyjaznym przedsiębiorcom. Życzę wszystkim, od
kierownictwa po pracowników,
aby realizowali wszystkie swoje plany, te osobiste, handlowe
i biznesowe – mówił Krzysztof
Chojniak.
Następnie Grzegorzowi Jakóbczykowi, dyrektorowi marketu OBI w Piotrkowie, wręczono symboliczny klucz do nowo
otwartego obiektu. Z uwagi na
to, że było to otwarcie marketu
budowlanego, zamiast przecięcia wstęgi, odbyło się uroczyste przepiłowanie drewnianego
bala. Tego zadania podjęli się
dyrektor handlowy OBI Polska i
prezydent Piotrkowa, dokonując
tym samym otwarcia marketu.
OBI to sieć marketów typu
„dom i ogród”. Co wyróżnia OBI
w Piotrkowie spośród innych
tego typu marketów w regionie?
Na to pytanie podczas uroczystego otwarcia odpowiedział naszej
gazecie dyrektor marketu OBI
w Piotrkowie. - Spośród innych
marketów wyróżnia nas przede
wszystkim duża powierzchnia,

bogaty asortyment oraz dogodna
lokalizacja - przy wylocie obwodnicy na Tomaszów, Radom
i Kielce. Nasi pracownicy to
nie tylko sprzedawcy, ale przede wszystkim doradcy klienta.
Gwarantujemy sympatyczną i
fachową obsługę. To ludzie tworzą firmę. Pobiliśmy rekord jeśli
chodzi o zatowarowanie tego
marketu – 5 tygodni i 2 dni. Dzisiejszy sukces to zasługa właśnie
naszych pracowników – powiedział Grzegorz Jakóbczyk.
Na uroczystości otwarcia
na przybyłych czekało wiele
atrakcji, m.in. konkurs rzutów
do kosza, prezentacja drużyny
UMKS Piotrcovia oraz prezenty
od marketu OBI. Ten najcenniejszy - czek na 10 tys. zł, otrzymał
Dom Dziecka w Piotrkowie. Całość imprezy uświetnił koncert
Kwartetu Obsession.
OBI to europejska sieć marketów działająca na polskim i
europejskim rynku budowlanym, powstała w 1970 roku w
Niemczech. Nazwa OBI wywodzi się z języka francuskiego od
słowa „hobby” po francusku.
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„Regionalny Konkurs Grantowy”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w „Regionalnym Konkursie Grantowym” ogłoszonym w ramach Programu “Równać Szanse” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

- Jeżeli macie Państwo pomysł na projekt, dzięki któremu młodzież będzie mogła aktywnie rozwijać swoje pasje i
zainteresowania a zarazem
podnosić swoje kompetencje
i umiejętności społeczne, a
nie wiecie jak go sf inansować to jest to konkurs dla Was
– mówi Artur Łęga, koordynator programu.

ją dotacje uzyskają również
wsparcie mer ytor yczne w postaci szkoleń dla koordynatorów, konsultacji oraz wizyt w
trakcie realizacji projektów.
Termin składania wniosków upływa 10 paździer nika 2012 roku. Wnioski należy

składać korzystając z elektronicznego systemu nabor u
wniosków znajdującego się na
stronie www.rownacszanse.
pl, na której są również szczegółowe informacje dot. programu.

REKLAMA

Celem projektu jest wyrównywanie szans na dobr y start
w dorosłe życie młodzieży w
wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z
małych miejscowości, poprzez
podnoszenie ich kompetencji i
rozwój umiejętności społecznych. W ramach Regionalnego Konkursu Grantowego
można otrzymać dotację do
7.000 zł na projekty tr wające
minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2013
roku). O dotacje mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe,
gminne domy kultur y, gminne
biblioteki i nieformalne gr upy
dorosłych z terenów wiejskich
i miast do 20 000 mieszkańców z obszar u całej Polski.
Organizacje, które otrzyma-

REKLAMA

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221
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Dobry kredyt spełnia marzenia,
zły może zniszczyć życie
W dzisiejszych czasach niewiele
osób jest na to stać, aby za gotówkę
kupić mieszkanie, a tym bardziej
dom. Większość z nas jest zmuszona wziąć kredyt w banku w celu
zakupu swoich „czterech kątów”.
Należy jednak pamiętać, że kredyt
hipoteczny jest to zobowiązanie,
które zaciągamy na co najmniej kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego tak bardzo ważne
jest, aby dokonując wyboru oferty
zwrócić uwagę na wiele czynników, z których każdy ma poważny
wpływ na wysokość naszej raty.
Ważnych wskazówek udzielił nam
w rozmowie Michał Glicner, doradca finansowy.
- Gdzie szukać informacji
na temat kredytów? Zdaje sobie
pan sprawę z tego, że przeciętny
Kowalski nie ma na co dzień do
czynienia z kredytami, a dobrze
wyszkolony doradca bankowy
potrafi przedstawić każdy kredyt jako ten najlepszy dla nas.
Jak tu nie zginąć w gąszczu cyferek i nie wybrać czegoś, czego
będziemy żałowali przez wiele
lat?
- Przede wszystkim nie należy
ograniczać się do dwóch, trzech
banków, a już na pewno nie tylko do
jednego banku, w którym posiadamy konto. Należy szukać informacji wszędzie gdzie się da. Jeśli ktoś
z Państwa myśli o kredycie albo już
takowy spłaca to warto wiedzieć, że
są banki, które mogą pobrać nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej
niż inne. A przecież na te pieniądze
trzeba zapracować. Zamiast oddawać do banku ciężko zarobione pieniądze, na pewno przyjemniej by-

łoby je wydać na lepszy samochód
czy wakacje.
- Celebryci zachwalają w radiu i telewizji banki. Czy warto
wierzyć reklamom na przykład
tym telewizyjnym?
- Znalezienie najlepszej oferty
banku wymaga chłodnej kalkulacji
a nie bezgranicznego wierzenia reklamom.
- Czym powinniśmy się sugerować wybierając ten najbardziej
dopasowany do naszych potrzeb
i przede wszystkim najtańszy
bank?
- Należy jak najwięcej pytać o
parametry kredytu. Najistotniejszym jest oczywiście jego oprocentowanie. Na oprocentowanie
kredytu składa się marża banku
oraz stopa referencyjna. Porównując oferty banków proponuję Państwu sugerować się samą marżą,
ponieważ to ona de facto świadczy
o jakości oferty. Ostatnimi czasy
coraz popularniejsze stają się marże promocyjne, które po roku czy
dwóch latach wzrastają do bardzo
wysokich wartości. Jest to zabieg
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BIURO RACHUNKOWE

601 712 790
www.brsb.pl
97-340 Rozprza, Cekanów 3

marketingowy stosowany coraz powszechniej w bankach.
-Czy poza oprocentowaniem
są jeszcze dodatkowe opłaty?
- Tak i to one często decydują,
która oferta jest dla klienta najkorzystniejsza. W wielu bankach jest
to prowizja ponoszona przez klienta
przed uruchomieniem kredytu. Należy szczególnie uważać na oferty z
zerową prowizją, ponieważ wtedy
dodatkowe koszty mogą być ukryte
między innymi w ubezpieczeniach.
- Co możemy zrobić jeśli wzięliśmy już kredyt ale nie jesteśmy z
niego zadowoleni?
- Możemy refinansować kredyt
w banku, który zaproponuje lepsze
warunki. W takiej sytuacji często
znajdują się klienci, którzy uzyskali
kredyty hipoteczne w latach 2007
– 2009. Ich znajomi, którzy teraz
zaciągają kredyt, otrzymują od banków znacznie lepsze warunki.

-Skąd się bierze ta różnica?
- Drogie kredyty otrzymywali
klienci banków, którzy starali się o
kredyt w czasach kryzysu lat 20072009, kiedy to rynek przeżywał
zapaść. W najtrudniejszym okresie
średnie marże kredytów w złotych
wynosiły ok. 3 pkt proc., a w euro
dochodziły do 4 pkt. proc. Dzisiaj
możemy uzyskać marżę w złotych
na poziomie 1 do 1,5%. Jeśli klient
podpisał umowę, że będzie spłacał
kredyt z wysoką marżą przez cały
czas trwania tej umowy to teraz
ma dwa rozwiązania. Pierwsze to
renegocjować kredyt ze swoim bankiem. Najlepszymi atutami w takiej
negocjacji może być fakt spłacenia
sporej części kredytu, zwiększenie
wartości zabezpieczenia, albo udokumentowanie, że nasze dochody
się poprawiły. Jeśli wynik negocjacji nie jest satysfakcjonujący klient
ma drugie rozwiązanie, którym

jest refinansowanie kredytu. Na
tej operacji można bardzo wiele
zyskać. Refinansowanie kredytu,
czyli przeniesienie do banku, który zaproponuje lepsze warunki nie
jest operacją łatwą. Aby ocenić czy
warto podejmować taki trud należy
na spokojnie przeliczyć czy to się
nam opłaca.
- Czy uważa Pan, że jest to dobry czas na zakup mieszkania?
- Ceny mieszkań w centralnej
Polsce przez ostatni rok spadły według różnych źródeł od 8 do 12 %.
Nie podejrzewam żeby mogły jeszcze jakoś znacząco spaść. Są prognozy, które mówią o spadku rzędu
2 może 3 % w roku 2013.
- Z drugiej strony coraz trudniej uzyskać w banku kredyt.
Czym to jest spowodowane?
- Głównie ostatnią ustawą i rekomendacją SIII, którą banki miały
obowiązek wprowadzić do końca
roku 2012. Najważniejszymi zmianami jakie zaszły jest z pewnością
obowiązek liczenia zdolności kredytowej na maksymalny okres 25
lat. Kredyt może być udzielony na
okres dłuższy, ale tylko pod warunkiem, że klient ma zdolność na
25 lat. Ponadto rata kredytu walutowego nie może przekroczyć 42%
dochodu netto klienta. Do tej pory
było to nawet 65% dochodu netto.
- Czy warto zaciągać kredyty
w walucie obcej?
- Uważam, że jest to pewnego
rodzaju hazard. Można oczywiście
zyskać, ale można też bardzo dużo
stracić. Jestem zdania, że należy zaciągać kredyty w walucie, w której
się zarabia.
Rozm. Agnieszka Wilczyńska

W
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Kredytowy
Michał
Glicner
00-517
Warszawa
Doradca
Kredytowy
ul.
Marszałkowska
76
Kontakt
667 965 119
Kontakt 667 965 119

Kredyty mieszkaniowe
Kredyty firmowe
Kredyty gotówkowe
Służymy wiedzą i doświadczeniem.
Znajdujemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie
finansowe.
Ponad 25 banków w jednym miejscu.

* Konsultacja z doradcą jest bezpłatna
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Nasze finanse

JEREMIE
szansą
dla MŚP

Czas unijnych bezzwrotnych dotacji się kończy. Wchodzimy
w okres finansowania zwrotnego. Inicjatywa JEREMIE, która
powstała z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, jest przykładem odnawialnego systemu finansowania.
JEREMIE (Joint European
Resources for Micro to Medium
Enterprises) to skrócona nazwa
inicjatywy, która po przetłumaczeniu brzmi następująco: Wspólne europejskie zasoby dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Projekt JEREMIE jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie sektora MŚP w dostępie do
funduszy. Jest to projekt skierowany do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, działających na
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terenie 5 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na wsparcie łódzkich
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczonych jest
blisko 189 mln zł. Właścicielem
tych środków (Instytucją Zarządzającą) jest Urząd Marszałkowski. Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE jest Bank
Gospodarstwa Krajowego, który
jest operatorem tych środków.

Pośrednikami finansowymi
są fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe, banki i inne
instytucje finansowe. Istotą
inicjatywy JEREMIE jest
bowiem dostarczenie środków unijnych nie bezpośrednio do MŚP, ale do pośredników finansowych, którzy
następnie udzielają kredytów, pożyczek lub poręczeń
przedsiębiorcom. Na terenie
woj. łódzkiego jest 9 instytucji udzielających takiego
wsparcia.
Wszystko wskazuje na
to, że czas unijnych bezzwrotnych dotacji się kończy. Wchodzimy w okres dotacji
zwrotnych. Finansowanie zwrotne
w nowym okresie programowania
2014-2020 wzrośnie aż o ok. 15%.
Zdaniem fachowców instrumenty
zwrotne są bardziej efektywne niż
dotacje, ponieważ w mniejszym
stopniu ingerują w warunki konkurencji na rynku. Właśnie JEREMIE jest takim odnawialnym
systemem finansowania (oferującym kredyty, pożyczki, poręczenia a także inne instrumenty
kapitałowe dla firm). Skorzystać
z niego mogą w szczególności
podmioty, które rozpoczynają
działalność (tzw. start-upy) lub nie
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posiadają historii kredytowej czy
zabezpieczeń o wystarczającej
wartości do ubiegania się o kredyt w instytucjach finansowych.
Atutem inicjatywy JEREMIE jest
niskie oprocentowanie (już od 2%
w skali roku) jak i elastyczność w
spłacie.
Kredyty i pożyczki w ramach
JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej w zakresie budowy,
rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza na:
zakup maszyn, urządzeń,
aparatów w tym także zakup

Ekspert radzi...

Często osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej zastanawiają się jak poradzić sobie z problemami. Jeśli nie chcesz
zapożyczać się u znajomych lub rodziny, prostym i wygodnym wyjściem są tzw. Chwilówki.

Co to jest Chwilówka?
Chwilówka
to
zarówno
szybka, jak i wygodna forma
podreperowania domowego budżetu. Jest udzielana już od 50
zł. Chwilówkę spłaca się do jednego miesiąca czasu. To klient
decyduje o terminie jej spłaty.

nimowość. Dużym atutem jest
brak konieczności sprawdzania
historii kredytowej klienta. Przy
udzielaniu Chwilówki pomijane

są wszelkie zbędne formalności.
To klient decyduje o terminie w
jakim spłaci pożyczkę.
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Kto może skorzystać z
Chwilówki?
Może z niej skorzystać właściwie każdy. Jest skierowana do
osób potrzebujących szybkiej
gotówki. Jedynym warunkiem
jest osiągnięcie pełnoletności.
Chwilówka jest także ratunkiem
dla tych, którym bank odmówił
wcześniej udzielenia pożyczki.
Jest także dostępna dla osób z
potrąceniami komorniczymi.

Jakie są największe zalety Chwilówek?
Do największych zalet Chwilówek zalicza się szybkość w jej
uzyskaniu, dostępność oraz ano-

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 19,

tel. 44 647 30 48, kom. 666 091 763

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 93,
tel. 44 615 50 30, kom. 795 518 787

Potrzebujesz więcej?
Jeśli natomiast potrzebujesz
większej gotówki i bank od-

środków transportu bezpośrednio
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych,
tworzenie nowych miejsc
pracy, itp.
Małe przedsiębiorstwa z uwagi na brak zdolności kredytowej
nie mogą w pełni korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.
Celem JEREMIE jest właśnie
pomoc firmom z sektora MŚP w
elastycznym finansowaniu ich
działalności.
mówił Ci jej przyznania, dobrą
alternatywą są oferowane na
rynku pożyczki, np. Pożyczka
2000 zł, dostępna w oddziałach
firmy Kredyty-Chwilówki. Formalności związane z udzieleniem pożyczki trwają nie dłużej
niż 24 godziny. Podobnie jak w
przypadku Chwilówek, udzielane są bez sprawdzania historii
kredytowej klienta w BIK-u. Do
jej atutów także zalicza się brak
zbędnych formalności, anonimowość oraz dostępność.
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Relacje

Bełchatów

Bełchatowski
skwer doczekał się nazwy
Zieleniec na os. Dolnośląskim, na którym stanie popiersie Papieża Polaka, otrzymał nazwę
imienia Jana Pawła II.

fot. UM Bełchatów
Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego w Bełchatowie był już tak nazywany przez
mieszkańców, ponieważ od kilku
lat rośnie tam Dąb Papieski. Decyzją Rady Miejskiej z dnia 27
września br. zieleniec ten będzie
oficjalnie nosić nazwę im. Jana
Pawła II.
Obok Dębu Papieskiego, stanie
również popiersie papieża, przekazane przez węgierskich artystów z
partnerskiego Csongrádu. Rzeźba
wraz z tablicą pamiątkową stanie
na kamiennym cokole. Pojawią się
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także elementy małej architektury
- ławki i kosze. Ideą przedsięwzięcia jest, by skwer Jana Pawła II stał
się miejscem spotkań religijnych,
osobistych modlitw mieszkańców,
a przede wszystkim inspiracji duchowej i twórczej.
Samorząd wspólnie z Dekanatem Bełchatowskim, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, czynią starania, aby
błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa.
- Jan Paweł II jest Honorowym

Obywatelem Bełchatowa i byłoby niewątpliwie wielką wartością, gdyby stał się także patronem
naszego Miasta. Miejmy jednak
świadomość, że inicjatywa Stowarzyszenia dopiero otwiera pewną
procedurę, a decyzje leżą poza
samorządem lokalnym – mówi
Marek Chrzanowski, Prezydent
Miasta Bełchatowa.
Uchwałę intencyjną w powyższej sprawie Rada Miasta podjęła kilka miesięcy temu. Miejscy
urzędnicy czekają teraz na decyzję Watykanu.

Odlatują
aby powrócić
Setki mew, chmary szpaków, stada bocianów, ciągnące w
kluczach gęsi na niebie – to jedna z oznak jesieni. Właśnie o
tej porze roku wędrowne ptaki odlatują do ciepłych krajów.
Wiosną powracają do Polski by odbyć lęgi i wychować potomstwo.

Jesień kalendarzowa rozpoczęła się 23 września i trwać będzie do
22 grudnia. Zwiastunami jesieni są
m.in.: opadanie liści, dojrzewanie
owoców na drzewach, pojawienie
się w lesie grzybów oraz coraz
krótsze dni a dłuższe noce. Dla
rolników jest to pora zbiorów płodów rolnych, dla zwierząt to czas
gromadzenia zapasów na zimę a
dla większości ptaków to odloty do
ciepłych krajów.
U ptaków popęd wędrówkowy jest wrodzony. Narządem odpowiedzialnym za skłonność do
migracji jest przysadka mózgowa.
Pobudza ją intensywność światła
słonecznego oraz długość dnia.
Wędrowne ptaki przemieszczają
się między lęgowiskami a zimowiskami. Na lęgowiskach dokonują
rozrodu i wychowują potomstwo.
Jednak wraz ze zmianą pór roku
następuje zmiana ilości i dostępności pokarmu. Wtedy właśnie emigrują do miejsc, gdzie mają większe szanse przeżycia, czyli tzw.
zimowisk. Na zimowiskach ptaki
nigdy nie rozmnażają się. Udają
się one zazwyczaj do miejsc bardzo odległych, nawet o dziesiątki
tysięcy kilometrów. Ptaki szykując się do odlotów, gromadzą w
organizmie zapasy tłuszczu, który
stanowi ich paliwo. Niektóre ptaki
mogą zwiększyć ciężar ciała nawet
o połowę. Zadziwiające jest to, że
ptaki są zdolne do tak wielkich wyczynów, jak przekraczanie mórz,
wysokich pasm górskich, pokonywanie bardzo dużych odległości
czy odnajdywanie tych samych
miejsc lęgowych. Orientacja ptaków podczas wędrówek zdumiewa nawet ornitologów. Ptaki na
swojej drodze napotykają na wiele

niebezpieczeństw i dlatego tylko
połowa z nich dociera do celu swej
wędrówki. W zasadzie kierunek
wędrówek przebiega z północy na
południe. Rekordzistką w pokonywaniu dużych odległości jest rybitwa popielata, której trasa w jedną
stronę wynosi ok. 30 000 km.
Niektóre ptaki wędrują samotnie, inne w małych grupach bądź
w dużych stadach. Jedną z formacji jest klucz, jaki tworzy np. lecące stado gęsi. Lecą one w szyku w
kształcie litery V. Najtrudniejsze
zadanie przypada ptakowi lecącemu na czele klucza – pokonuje on
opór powietrza. Podczas lotu ptaki często zmieniają się na pozycji
prowadzącego. Co ciekawe, niektóre ptaki wędrowne, np. dzikie
gęsi jednocześnie lecąc śpią. Jest
to możliwe ze względu na to, że w
tym czasie jedna połowa ich mózgu śpi, druga czuwa i w trakcie lotu
kieruje ruchami ciała i orientacją.
Poza ptakami wędrownymi,
do których należą głównie ptaki
owadożerne, wodne oraz błotne,
istnieją również nieliczne gatunki
ptaków, nazywanych osiadłymi.
Zmieniają one miejsce swojego
pobytu wyłącznie w granicach rewirów żerowania. Przykładem tej
grupy ptaków jest wróbel domowy.
Są również ptaki, które przylatują
na zimowiska właśnie do naszego
kraju. Większość życia spędzają
one bowiem na obszarach, gdzie
zima jest na ogół bardziej surowa
niż w Polsce. Takimi ptakami są
min. ptaki drapieżne (np. sowy)
czy niektóre ptaki wodne (np. kormorany, kaczki).
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Warto przeczytać Warto posłuchać
John Lennon. Życie

Kultowe polskie
przeboje Radia Wawa 2

Druga odsłona bestsellerowej kolekcji najważniejszych nagrań rodzimych wykonawców
przygotowana we współpracy z redakcją muzyczną Radia Wawa. Tym
razem, oprócz klasyków
z lat ’80 na trzech krążkach kompilacji poczesne
miejsce zajmują również
hity z lat’90 i późniejsze ,
miedzy innymi „Makumba” Big Cyc, „Malcziki”
projektu Yugoton czy
„Jestem z miasta” Elektrycznych Gitar.

Książka honoruje 70-tą rocznicę urodzin i 30-tą rocznicę śmierci Lennona.
Jest to nowe wnikliwe spojrzenie na dokładnie już udokumentowane życie artysty, a także na
piosenki, dzięki którym będzie żył wiecznie w sercach swoich licznych fanów.
W ciągu trzech lat pracy autor
– Philip Norman (autorem bestsellerowej i najbardziej znanej biografii The Beatles - Shout!, biografii The Rolling Stones, Eltona
Johna i Buddy Holly’ego) zebrał
niezwykłą ilość nowych informacji, nawet o najbardziej znanych
epizodach z życia Lennona - o
dzieciństwie, początkach kariery,
życiu z Yoko Ono.

cie. Dał całym pokoleniem przyzwolenie na trwanie wiernie przy
pacyfistycznych wartościach, dał
przykład, jak żyć niezależnie. Jego
proste rady na życie („Imagine”,
„Give Peace a Chance”, „All You

Need is Love”) stały się świeckimi
hymnami, choć dla niektórych jego
najistotniejszym postanowieniem
mogła być czasowa rezygnacja z
kariery w 1975 roku, aby pełnić
rolę pozostającego w domu ojca.

Wywiadów do książki udzielił
Paul McCartney, George Martin,
a także syn artysty Sean Lennon
(który po raz pierwszy we wzruszający sposób opowiada o ojcu) i
jego żona Yoko Ono, która z szokującą szczerością opowiada o życiu z Lennonem.

Chcecicospowiedziec

Książka rozpoczyna się na
długo przed przyjściem Lennona
na świat. Pierwsze strony przedstawiają dziadka piosenkarza,
również Johna Lennona, który
wyemigrował z Liverpoolu do
Nowego Jorku w 1880 roku i jako
muzyk występował w objazdowych przedstawieniach blackface z Colored Operatic Kentucky
Minstrels, Andrew Robertona.
Opowieść kończy się tragiczną
śmiercią artysty od kuli szaleńca
8 grudnia 1980 roku.

W

Dla wielu Lennon był wzorem. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę czy poglądy polityczne, ale
także o sposób patrzenia na ży-

Premierze „Chcecicospowiedziec” towarzyszyć będzie emisja
filmu o tym samym tytule, który

Księgarnia

poleca:

1. Wpływ księżyca 2013 Poradnik Ogrodnika
2. Dziennik zdrowia 2012/2013

Zbigniew Nowak

3. Ciało i ducha ratować żywieniem

Ewa Dąbrowska

4. Ojciec Chrzestny

Mario Puzo

5. Zapomniany Holokaust

Richard C. Lukas

6. Przeciw wszystkim wrogom

Tom Clancy

7. Grona gniewu

John Steinbeck

8. Krok do szczęścia

Anna Ficner-Ogonowska

9. Wokół Medjugorie

Diego Manetti, Irena Burchacka

10. Alfabet Tischnera

Po dwóch („Terroromans”, „Notoryczni
debiutanci”) świetnie
przyjętych przez krytykę i publiczność wydawnictwach, Muchy
powracają z nowym
krążkiem. Materiał powstawał przez ostatni
rok we Wrocławiu i
Srebrnej Górze, a nad
jego produkcją ponownie czuwał Marcin Bors. Trzeci album
Much trafi do sprzedaży 18 września 2012
roku, nakładem Universal Music Polska.

Józef Tischner

przedpremierowo 17 września
pokażą Multikina w całej Polsce.
Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Grzegorz Lipiec z grupy
filmowej Sky Piastowskie.

The Spirit Indestructible
„The Spirit Indestructible” to
pierwszy anglojęzyczny album
Nelly Furtado od czasu wydania

multiplatynowej płyty „Loose” w
2006 r., z której pochodzą takie
hity jak „Promiscuous” i „Say It
Right”.
Kanadyjska artystka ma na
swoim koncie 16
milionów sprzedanych płyt na całym
świecie, a także
niezliczoną
ilość
nagród w tym m.in.
Grammy
Award,
BRIT Award, Latin
Grammy Award, a
także World Music
Award.
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Kulinarne

Domowe przetwory
Konfitury, dżemy, marynaty-dojrzałe owoce i warzywa zamknięte w słoiku-jesienią i zimą najlepiej przypominają nam smak lata. W chłodne dni przywracają nam wspomnienia letniego
słońca.

Przetwory są zdrowe i smaczne. Jesienią i zimą uzupełniają
naszą codzienną dietę. Badania
pokazują, że aby zapewnić sobie
zdrowie należy spożywać codziennie minimum 50 dag warzyw
i owoców. Niestety poza okresem
letnim jemy ich mniej i właśnie
wtedy na ratunek przychodzą nam
przetwory.
Dżemy, marmolady, powidła – mają one długą i piękną tradycję. Robiły je nasze prababcie
i babcie, a przepisy często były
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Najlepszym sposobem
utrwalania przetworów jest pasteryzacja. Owoce należy rozdrobnić
i rozgnieść. Następnie dodajemy
cukier i gotujemy tak długo, aby
odparowało jak najwięcej wody.
Obecnie zamiast cukru można
dodać cukier żelujący lub pektynę
owocową, dzięki czemu w przetworach zostanie więcej witamin,
a czas ich gotowania znacznie się
skróci. Przetwory wkłada się do
umytych, wyparzonych i suchych
słoików. Słoiki napełnia się tak,
aby u góry została około 2-centymetrowa wolna przestrzeń. Dokładnie zakręcone słoiki wkładamy do garnka, na spodzie którego
kładziemy szmatkę. Chroni ona
słoiki przed pęknięciem. Następnie garnek ze słoikami napełniamy
wodą. Jeżeli przetwory w słoikach
są zimne – to garnek napełniamy
zimną wodę, jeżeli są ciepłe wtedy
do garnka wlewamy ciepłą wodę.
Po zagotowaniu i pasteryzacji
przez odpowiedni czas czekamy
jak słoiki w garnku ostygną. Moż-

na ewentualnie wyjąć letnie słoiki. Domowe marmolady i dżemy
przygotowuje się najczęściej z jabłek, czereśni, porzeczek i brzoskwiń. Powidła wykonywane są
ze śliwek. Tradycyjnie na powidła
używa się węgierek. Ciekawym
pomysłem są konfitury z owoców
mieszanych np.: jabłek i gruszek z
aronią, brzoskwini z dziką różą.
Grzybki marynowane – przygotowujemy je w octowej zalewie.
Najlepiej do słoików nadają się
maślaki i prawdziwki. Marynata powinna być z dodatkiem ziela angielskiego, pieprzu i liścia
laurowego i mieć słono-kwaśny
smak. W takiej samej zalewie możemy też zamarynować czosnek i
małe cebulki.
Kiszonki – są doskonałym
źródłem witaminy C. Domowym
sposobem ogórki najlepiej zakisić
w wekach. Do słoika dodajemy
koper, czosnek, chrzan, liść laurowy, gorczycę białą, dobrze jest
też dodać liście wiśni lub porzeczki. Wszystko zalewamy wodą z
solą. Ogórków kiszonych używa
się jako zakąski do wielu potraw.
Najczęściej kisimy kapustę, ogórki, buraki.
Kompoty i soki – ich przygotowanie jest dość pracochłonne.
Po umyciu i ewentualnym pokrojeniu owoców na cząstki zalewamy je gorącą wodą wymieszaną
z cukrem, a następnie przez kilkanaście minut pasteryzujemy.
Na kompoty najlepsze są jabłka,
śliwki, truskawki, wiśnie i czereśnie. Soki najlepiej zrobić z malin,
jagód i porzeczek.

W

Gotuj z nami

Racuchy
z jabłkami i rodzynkami
¿ Czas przygotowywania: 60 min

Danie dla: 5-6 osób
Potrzebne składniki:

► 2 jajka
► 400 ml kefiru
► 2 szklanki mąki pszennej
► 1 łyżeczka proszku do pieczenia
► 2 łyżki cukru pudru
► szczypta soli
► tłuszcz do smażenia
►5 dag rodzynek
► 2 jabłka

Sposób przygotowania:
Jajka, mąkę z proszkiem do pieczenia i solą oraz kefir wyrobić mikserem
na jednolitą masę. Obrane i pokrojone w plasterki jabłka oraz rodzynki
wrzucić do ciasta i delikatnie wymieszać. Smażyć na rozgrzanym oleju z
obu stron na złoty kolor. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.
W

www.gazeta-wiesci.pl
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Wieści 1

Alfa Romeo w Paryżu Nowy
Poprzez mocno wizualnie oddziałującą aranżację, stoisko Alfa Romeo w Paryżu świetnie
eksponuje bardziej dynamiczną i witalną „duszę” tej marki. Przestrzeń wystawowa stoiska
rozwija się, jak kręta i dynamiczna droga - wprost idealne miejsce do przeżywania emocji i
doznań, jakie potrafią budzić i wyzwalać jedynie samochody marki Alfa Romeo, dzięki ich
zwinności, mocy oraz bezpieczeństwu jakie gwarantują kierowcy i pasażerom. W tym roku
w sposób szczególny wystawiane samochody i zaprojektowana scenografia odwołuje się do
partnerstwa rozpoczętego w 2007 r. między marką Alfa Romeo a serią SBK Superbike World
Championship - zwycięskiego połączenia, które najlepiej wyraża styl i włoskie doświadczenie
motoryzacyjne.
W tej sugestywnej scenerii odbędzie się pokaz czterech egzemplarzy modelu MiTo. Są wśród
nich: wersja Safety Car, biorąca
udział w światowych mistrzostwach SBK; dwie wersje, które
będą dostępne w sprzedaży w
najbliższych miesiącach i
które czerpią inspirację z MiTo Safety
Car (Limited
Edition Superbike 170
KM w limitowanej
edycji 200
egzemplarzy
oraz
Seria Specjalna Superbike Turbo
TwinAir), a na koniec - wersja Exclusive w
postaci sportowego pakietu. Obok
tych sportowych interpretacji modelu, na wyróżnienie zasługuje
motocykl klasy Superbike Aprilia,
biorący udział w mistrzostwach
SBK, którego dosiada sam Max
Biaggi.
Publiczność będzie mogła podziwiać Alfę Romeo MiTo Quadrifoglio Verde 1.4 MultiAir 170
KM, która stanowiła źródło inspiracji dla dwóch modeli z serii specjalnej. Model ten bierze udział
w cyklu mistrzostw SBK jako
oficjalny „Safety Car”. Ten samochód - wyróżniający się ekskluzywnym, wyścigowym kolorem
czerwonym - zostanie pokazany
na torze w sesji warm up, jeszcze
przed rozpoczęciem wszystkich
wyścigów oraz innych zawodów
w ramach programu Superbike
World Championship: Superstock
600 European Championship, Superstock 1000 FIM Cup i Supersport World Championship.
Reflektory zostaną skierowane także na model Giulietta, który
będzie prezentowany z wyrafinowanym, a zarazem eleganckim
pakietem „Collezione” i ekskluzywnym, sportowym pakietem
Sportiva, który powstał z inspiracji legendarnej czterolistnej

koniczyny (Quadrifoglio Verde),
od zawsze stanowiącej
symbol doskonałości

technicznej
produktów Alfa
Romeo. Te dwie nowości przyczyniają się do konsolidacji optymalnych wyników handlowych
uzyskanych do tej pory przez Alfa
Romeo Giulietta: od momentu
wylansowania modelu w połowie
2010 r., aż do dnia dzisiejszego, na
całym świecie zamówiono ponad
165 000 egzemplarzy.
Alfa Romeo i SBK Superbike
World Championship.
W trwającym sezonie Alfa
Romeo i SBK Superbike World
Championship „przecinają wstęgę” współpracy szósty rok z rzędu; od 2007 r. marka uczestniczy w tym ważnym wydarzeniu
motocyklowym w charakterze
Top Sponsor oraz jako Oficjalny
„Safety Car”, podzielając te same
wartości sportowego ducha, technologii i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.
To ważna i dobrze rozwijająca
się współpraca: wystarczy wspomnieć, że SBK Superbike World
Championship 2012 może liczyć
na przekaz ponad 104 stacji telewizyjnych, nadających programy
o łącznej długości prawie 4000 godzin w trakcie sezonu sportowego.
Oprócz zwiększającego się udziału publiczności w tym wydarzeniu

(powyżej 1 miliona uczestników na torze), również
coraz więcej widzów śledzi
to wydarzenie
przed
ekranami
telewizor ó w
( p o wyżej 2
miliardów
widzów w
2011 r. w 180 krajach na świecie).
W edycji SBK Superbike
World Championship 2012 pałeczkę Oficjalnego „Safety Car”
przejęła Alfa Romeo Giulietta
w sportowej wersji Quadrifoglio
Verde, będąca kwintesencją ducha sportowego, mocy i bezpieczeństwa. Samochód ten zdołał
podtrzymać tradycję kultywowaną przez najlepsze auta Alfa Romeo, przejmując ich dziedzictwo
w postaci dynamicznych osiągów
bez konieczności „godzenia się”
na kompromisy, przy jednoczesnej wydajności i wygodzie w codziennej eksploatacji.

Jeep Wrangler
Najnowsza limitowana edycja Wranglera dla europejskich entuzjastów pojazdów marki Jeep. Nowe, czarne elementy nadwozia, czarna grafika na masce silnika i niepowtarzalne, specjalnie matowane czarne 18-calowe obręcze kół w połączeniu
z ekskluzywnym wystrojem wnętrza Radar Red i czarnymi,
błyszczącymi akcentami dla podkreślenia charakteru edycji
limitowanej

Nowy Jeep Wrangler Black
Edition napędzany jest ekonomicznym turbodieslem o pojemności 2,8 litra i mocy 200 KM w
parze z automatyczną pięciostopniową skrzynią biegów lub 3,6-litrowym silnikiem benzynowy V-6
Pentastar o mocy 284 KM również
współpracującym z automatyczną
pięciostopniową skrzynią biegów.
Jeep Wrangler Black Edition
dostępny będzie w europejskich
salonach sprzedaży Jeep’a od
września br. zarówno w wersji
dwu- jak i czterodrzwiowej.
Po tegorocznym sukcesie poprzednich edycji specjalnych oraz
w odpowiedzi na nieprzerwaną fascynację limitowanymi wersjami
specjalnymi entuzjastów Wran-

glera, marka Jeep wprowadza
nowy model Wranglera - Black
Edition, poszerzając gamę dostępnych w Europie odmian tego
legendarnego samochodu.
Oparta na wersji modelowej
Sahara, nowa seria specjalna
Black Edition stanowi prawdziwą atrakcję dla fanów Wranglera.
Unikalna stylizacja pojazdu obejmuje hardtop w kolorze nadwozia,
połączony z czarnymi elementami
nadwozia i czerwono-czarną kolorystyką wnętrza. Dzięki wyrafinowanym detalom designu Wrangler
Black Edition wyróżnia się nie
tylko na szlakach off-roadowych
ale i w codziennym krajobrazie
miejskim.
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14 Wieści Kryminalne
Bełchatów

Tomaszów Mazowiecki

Ataki hakerów
na konta bankowe

Alkohol
i papierosy bez akcyzy

Ponad trzydzieści tysięcy złotych zniknęło z bankowych kont internetowych dwojga
bełchatowian. Policja szuka sprawców kradzieży.
W wyniku działania wirusa
komputerowego młoda bełchatowianka straciła z konta 9.987 zł.
Złośliwy program wygenerował
fałszywy komunikat o zwiększeniu środków finansowych na jej
koncie. Na stronie internetowej
banku, której wygląd nie był zmieniony, ukazał się też komunikat,
że w przeciągu godziny pomyłkowo wpłacone pieniądze powinna
zwrócić. Kobieta zastosowała się
do polecenia i wykonała przelew,
korzystając z gotowego formularza. Potwierdziła też sms-em
zwrócenie pieniędzy na wskazane
konto. Po tej operacji okazało się,
że jej oszczędności nagle zmniejszyły się o ok. 90%.
Podobne zdarzenie miało
miejsce w przypadku kolejnego
mieszkańca Bełchatowa, który po
zalogowaniu się na stronie bankowej do własnego konta odczytał
polecenie wykonania testowego
przelewu o wartości zero zł. Właściciel rachunku sms-em potwier-

dził chęć dokonania takiej operacji, nie zwracając uwagi na to, że
wirus zmienił wartość przelewu.
Zamiast zera wynosił on teraz ponad 20.000 zł.
W tych dwóch sprawach policjanci wszczęli postępowania
karne, zmierzające do ustalenia
sprawców przestępstw. Dochodzenia trwają. Ponadto funkcjonariusze apelują do użytkowników in-

ternetowych serwisów bankowych
o szczególną ostrożność i czujność.
Nawet korzystanie z aktualnego
oprogramowania antywirusowego
nie daje pełnej gwarancji wykrycia
wirusa. Dużą uwagę należy zwracać na treści komunikatów smswych potwierdzających transakcje, a także niezwłocznie zgłaszać
do banku podejrzane polecenia lub
komunikaty.

25 września funkcjonariusze
Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy w Tomaszowie, wspólnie z funkcjonariuszami piotrkowskiego Urzędu Celnego
ustalili, że 24 –letni mieszkaniec Tomaszowa może w swoim mieszkaniu
przechowywać papierosy oraz alkohol nielegalnego pochodzenia. Po
przeszukaniu mieszkania policjanci
odnaleźli 22 kilogramy tytoniu, ponad 2800 paczek papierosów, 49 litrów spirytusu oraz 35 półlitrowych

butelek wódki. Ponadto w samochodzie mężczyzny znaleziono jeszcze
21 paczek papierosów. Zabezpieczony towar nie posiadał polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia
w podatku akcyzowym oszacowano na ponad 50 000 zł. Mężczyzna
usłyszał zarzut posiadania wyrobów tytoniowych i spirytusowych
bez znaków skarbowych akcyzy. Za
czyn ten grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Przechwycona kontrabanda
Posiadacz nielegalnego alkoholu i papierosów zatrzymany.

Piotrków Trybunalski

Ukradli
kratkę burzową
Piotrkowscy policjanci zatrzymali złodziei kratki ściekowej.

Dwaj piotrkowianie w wieku
32 i 34 lat zdemontowali w rejonie
parku miejskiego dekiel żeliwny
od studzienki burzowej. Dzięki
dokładnemu rysopisowi podanemu przez osobę, która zgłosiła
kradzież, wywiadowcy dotarli do
opuszczonego budynku przy ul.
Towarowej, gdzie ukryli się podejrzewani o kradzież mężczyźni.
26 września piotrkowianie ci zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
Policjanci odzyskali też porzucony łup. Ze wstępnych ustaleń
śledczych wynika, że sprawcy
dokonywali już wcześniej podobnych kradzieży w innych rejonach

W jednym z tomaszowskich mieszkań odnaleziono 22 kilogramy tytoniu, ponad 2800 paczek papierosów, 49 litrów spirytusu oraz 35 półlitrowych butelek wódki nie posiadających
znaków akcyzy.

Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą i
Korupcją tomaszowskiej komendy
uzyskali informację o procederze
dotyczącym posiadania nielegalnego alkoholu i papierosów. Tropy
prowadziły do jednego z garaży
usytuowanych przy ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.
24 września miejscowi policjanci wspólnie z funkcjonariuszami
Urzędu Celnego, po wcześniejszej
obserwacji, zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy Rokiciny.
Okazało się, że magazynował on

w garażu ponad 10 tysięcy papierosów, 9 kilogramów tytoniu oraz 156
litów spirytusu i 12 butelek wódki
różnych marek. Podejrzany swoim
przestępczym procederem naraził
na uszczuplenie Skarbu Państwa
na prawie 153 tysiące złotych. Mężczyzna, który był w przeszłości notowany usłyszał zarzuty z kodeksu
karno-skarbowego. Grozi mu kara
do 3 lat pozbawienia wolności oraz
wysoka grzywna. Na poczet grożących kar funkcjonariusze zabezpieczyli już dwa samochody: volkswagena passata i citroena jumpera.
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?
W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
Wynajem: od 4 zł/m2 W
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

miasta. Łup zamierzali sprzedać w
punkcie skupu złomu. Za kradzież

grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
W

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

www.gazeta-wiesci.pl

Rozrywka

Horoskop
Waga 24.09-23.10
Pozytywny wpływ planet, które są teraz w twoim
znaku, sprawią, że będziesz
w bardzo dobrej kondycji intelektualnej. Jeśli w najbliższych dniach będziesz musiał wykazać się swoją wiedzą, to poradzisz sobie znakomicie.

Skorpion 24.10 – 22.11
Skorpionom
przybędzie więcej obowiązków.
Szef dołoży ci więcej zadań.
Jednak nie przerażaj się tym, bo będziesz mógł liczyć na pomoc bardziej
doświadczonych kolegów z pracy. Nie
planuj w najbliższym czasie podróży
służbowych, bo i tak nic nie załatwisz.
Strzelec 23.11 – 21.12
Ciągle gdzieś gonisz.
Pamiętaj, że nie ma ludzi
niezastąpionych. Musisz nauczyć się rozdzielać obowiązki. W
życiu osobistym bardzo korzystny
okres. Chwile spędzone z najbliższymi sprawią ci wiele radości. Ktoś
zaprosi cię na imieniny lub imprezę
towarzyską.
Koziorożec 22.12 – 20.01
W najbliższym czasie
nie licz na szczęście, bo
gwiazdy przestały ci sprzyjać. Wszystkie sukcesy będziesz zawdzięczać swojej wytrwałości i pracowitości. Teraz tym bardziej
będziesz musiał wykazać się samody-
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scypliną i dobrą organizacją pracy.

Wodnik 21.01 – 19.02
Negatywny wpływ planet sprawi, że będziesz miał
ciężki orzech do zgryzienia.
Nie powinieneś podejmować się dodatkowych zajęć, bo może się okazać,
że nie dasz rady im sprostać. Twoje
zdrowie poprawi się. Ale nie zapominaj o relaksie i ćwiczeniach.
Ryby 20.02 – 20.03
Ryby powinny przywiązywać większą wagę
do swojego samopoczucia.
Życie na wysokich obrotach
ci nie służy. Zrób badania kontrolne
i zadbaj o zdrowie. Przed tobą trochę
gorszy okres finansowy, trzeba będzie bardziej zacisnąć pasa.
Baran 21.03 – 20.04
Nadchodzące dni będą
sprzyjać zadumie i podsumowaniom. Nie oceniaj
siebie jednak zbyt krytycznie.
Będziesz teraz skory do wyolbrzymiania swoich niepowodzeń. W życiu rodzinnym harmonia. Pojawi się
możliwość wyjazdu ze znajomymi.
Jedź, a z pewnością twój nastój poprawi się.
Byk 21.04 – 20.05
Przed Bykami dobra
passa. Powinieneś skreślić
szczęśliwe liczby i koniecznie zagrać
w Totka. Być może los się do ciebie

uśmiechnie. W pracy, twoje pomysły docenią przełożeni. Spróbuj wykorzystać swoją przedsiębiorczość i
trafną ocenę sytuacji, aby uchwycić
nadarzającą się okazję zawodową.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Bliźnięta będą teraz tryskać energią. Masz głowę
pełną pomysłów. Będziesz
miał wreszcie okazję połączyć
swoje pasje z pracą zawodową. Pamiętaj jednak, że łapanie kilku srok
za ogon, może się źle skończyć. Dobry czas na zmianę mieszkania bądź
gruntowny remont.

Wieści 15

SUDOKU

Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1 do 9 w ten
sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie
i w każdym mniejszym kwadracie, każda z cyfr wystąpiła tylko raz.

Rozwiązanie poprzedniego numeru:
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Rak 22.06 – 22.07
Przed Rakiem trudna
sprawa do załatwienia. Jeśli
wszystko dobrze przemyślisz i odpowiednio wcześnie
się do tego zabierzesz, to szybko się
ze wszystkim uporasz. Dostaniesz też
wiadomość, która wprowadzi trochę
zamętu do twojego życia.
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Lew 23.07 – 23.08
Ktoś będzie próbował
wciągnąć cię w jakieś nieczyste interesy. Bądź ostrożny i nie ryzykuj. W tym tygodniu dostaniesz bardzo miłą wiadomość
od kogoś z rodziny. W życiu osobistym
pewne sprawy ruszą do przodu.
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Panna 24.08 – 23.09
Zapowiada się bardzo korzystny okres zarówno pod
względem finansowym jak
i osobistym. Pewne sprawy
w końcu ruszą do przodu. W
najbliższym czasie zapowiada się sporo spotkań towarzyskich, na których
grać będziesz pierwsze skrzypce.
W Wróżka Amanda
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Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje przed robotnikami i mówi:
- Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie: budujemy solidnie, bez
fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów. Budujemy najlepiej
jak umiemy, bo budujemy dla siebie.
- A co to będzie? - pyta się jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień.

Tata po długiej rozmowie z teściową mówi do Krzysia :
- Krzysiu !!!, przynieś krem do ust dla Babci ?!
- Tato, Tato?! a jaki to jest ?!
- Ten z napisem „KROPELKA”.

Studenci wracają z imprezy, podchodzą do taksówki i jeden z
nich się pyta:
- Podwiezie nas pan za dychę do akademika?
- No co wy, w tylu?
- A za trzy-cztery...?
- No dobra.
Ładują się wszyscy do środka. Kiedy dojechali na miejsce taksówkarz się odwraca i mówi:
- No to teraz należność.
Jeden z nich mówi do reszty:
- Dobra chłopaki, trzy cztery: -DZIĘ-KU-JE-MY!

Sport

28.09.-12.10.2012
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„Ładują akumalatory” Nie czekaj
w Zakopanem
konkurencja
W dniach 22.09-05.10.2012 w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, /290 km od Piotrkowa Trybunalskiego/, odbywa się dwutygodniowe zgrupowanie przygotowania wszechstronnego kadry PZT w kategorii młodzików do lat 14. W zgrupowaniu z TUKS Kozica Piotrków
Tryb. biorą udział: najlepszy polski młodzik - Piotr Matuszewski oraz czterokrotny tegoroczny
medalista mistrzostw Polski – Piotr Miller.
Zgrupowanie w Zakopanem
przebiega, jak zwykle, z zachowaniem surowej dyscypliny organizacyjnej. Głównym celem jest
stworzenie funkcjonalnej bazy
sprawności ogólnej dla każdego z zawodników przed nowym
sezonem startowym. Treningi
odbywają się we wszystkich strefach energetycznego zabezpieczenia organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku o
charakterze anaerobowym oraz
mieszanym. Przeprowadzana jest
także ocena struktury przygotowania fizycznego zawodników,
na podstawie testów sprawdzających stan wytrenowania zawodnika m.in. (Międzynarodowy Test
Sprawności Fizycznej - Eurofit).
Kadrę szkoleniową stanowią: Bolesław Szmyd, Marcin Krześniak,
Rafał Chrzanowski, Paweł Habrat,
Krzysztof Guzowski i Jarosław
Krajowski-Kukiel.
Nasi tenisiści trenują we wspaniałym towarzystwie czołowych
polskich sportowców. Wraz z naszymi tenisistami w COS-ie do

To miejsce czeka na

Twoj¹
reklamê!
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nowego sezonu przygotowuje się
m.in. nasza najlepsza biegaczka

narciarska – Justyna Kowalczyk.

W

Kolejne treningi skrzatów

Zapraszamy na zajęcia Rawskich Skrzatów, które odbywają się we wtorki oraz czwartki o
godz. 16.30 w Hali Sportowej ,,Millenium”. Trenerzy proszą o punktualność. W zajęciach mogą
uczestniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczynki w wieku od 3 do 7 lat.
Rawskie Skrzaty funkcjonują
w ramach projektu RKS „Mazovia” Football Academy, który
powstał zimą bieżącego roku.
Zarząd Mazovii postanowił
wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci i rodziców na aktywne
formy spędzania wolnego czasu.
Projekt ma za zadanie wcielanie w życie pomysłów związanych z propagowaniem sportu,
rekreacji, zdrowego stylu życia,
wszechstronnego rozwoju młodych osobowości. RKS „Mazovia” Football Academy realizuje
swoje cele w codziennej pracy
z dziećmi i młodzieżą, podczas
obozów rekreacyjno-sportowych
a także w piłkarskim przedszkolu Rawskie Skrzaty. W Rawskich
Skrzatach trenerami są: Łukasz
Choderski, Tomasz Stasiewicz,
Dariusz Mozga.

W

nie œpi!

Zapisy oraz bliższe informację:
www.rawskieskrzaty.pl

