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Kleszczów
„To dopiero
Kickboxing
początek boju o unijny budżet”
O budżecie Unii Europejskiej, działalności politycznej oraz planach na przyszłość rozmawialiśmy z Joanną Skrzydlewską, posłem do Parlamentu Europejskiego.

w Kleszczowie

Od 15 do 17 marca w Kompleksie Dydaktyczno
-Sportowym „SOLPARK” w Kleszczowie odbędą
się Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Low-Kick.
W sobotę 16 marca w godzinach od 9.30 do 13.00
i od 14.00 do 20.00 odbędą się walki eliminacyjne.
Walki półfinałowe zaplanowano na niedzielę od
godz. 9.00 do 13.00. O 13.00 rozpocznie się Gala
Finałowa.
Szerzej na str. 16.

- Ma już Pani spore
doświadczenie polityczne. Była pani dwukrotnie
posłanką na Sejm, teraz
jest Pani posłem do Parlamentu Europejskiego. Czy
wiąże Pani swoją przyszłość z polityką?
- Zanim zostałam wybrana posłanką na Sejm,
wcześniej dwukrotnie startowałam w wyborach: parlamentarnych, w których
ubiegałam się o mandat

posła oraz samorządowych,
w których starałam się o
mandat radnej. Na moim
przykładzie, powiedzenie
„do trzech razy sztuka” się
sprawdziło.
Wybory do Parlamentu
Europejskiego rządzą się
zupełnie innymi prawami.
Okręgiem wyborczym jest
całe województwo łódzkie,
a trudno zaistnieć wszędzie,
dlatego zawsze podkreślam,
że mandat, który zdobyłam,

to wynik pracy wszystkich, którzy znaleźli się na
„mojej” liście. Jeśli chodzi
o przyszłość, to już mogę
powiedzieć, że postanowiłam ponownie ubiegać się
o mandat eurodeputowanego. Oczywiście jeśli „matka
partia” mi na to pozwoli, a
wyborcy na mnie zagłosują.
Na razie jest to tylko moja
decyzja i wcale niełatwo
było ją podjąć. Zastanawiałam się nad tym pół roku,

ale doszłam do wniosku, że
spróbuję. Ale już wiem, że
jeśli nie uda mi się zdobyć
mandatu do PE, to na pewno nie będę kandydować w
wyborach do Sejmu. Uważam, że nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki.
Natomiast chciałabym się
realizować na forum samorządowym, więc jeśli nie
Bruksela to Łódź.
Szerzej na str. 8.

Wybór
kolejnego papieża
Ogłoszenie decyzji papieża Benedykta XVI o abdykacji z pewnością stanowi duże zaskoczenie.
Joseph Ratzinger ogłosił, że rezygnuje z powodu
podeszłego wieku.
28. lutego nastąpi wakat na jego stanowisku. W
historii nie jest to jedyny
przypadek abdykacji papieża. Zgodnie z prawem kano-

nicznym, konieczne będzie
zwołanie konklawe i wybór
nowego zwierzchnika
Szerzej na str. 9.

Regionalny
Ogłoszenie ze zdjęciem
Serwis Ogłoszeniowy
na 14 dni
Szukasz pracy? Mieszkania do wynajęcia? Przejrzyj nasze
ogłoszenia! Masz pracę do zaoferowania? Mieszkanie do
wynajęcia? Opublikuj bezpłatne ogłoszenie w internecie!

za DARMO!!!
www.gazeta-wiesci.pl
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Wydarzenia

Tomaszów Mazowiecki

Dom Dziennego
Pobytu już otwarty
Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
otworzyły 11 lutego 2013 roku Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Placówka znajduje się w Tomaszowie przy ul. Piłsudskiego 34.
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Bełchatów

Ekologiczny szlak rowerowy
W bełchatowskim starostwie odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów,
przez które ma przebiegać ekologiczny szlak rowerowy od zbiornika Słok do
Góry Kamieńsk. W tegorocznym budżecie powiatu na ten cel zarezerwowano
500 tysięcy złotych.
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w marcu, a w
kwietniu starostwo będzie
mogło ogłosić przetarg na
wykonanie prac – informuje
Krzysztof Borowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
Długość szlaku to około
8 kilometrów, szerokość
od 1,5 do 2 metrów. Trasa
gruntowa będzie miejscami utwardzona tłuczniem,

powstaną dwa zadaszone
miejsca postojowe ze stołami i ławkami. Istniejąca powiatowa ścieżka rowerowa,
która zaczyna się zaraz za
granicami miasta Bełchatowa i wiedzie wzdłuż drogi
powiatowej
prowadzącej
do kopalni i elektrowni, po
ośmiu kilometrach kończy
się przy brzegu zbiornika
Słok. Plan zakłada przedłużenie jej właśnie aż do Góry
Kamieńsk. Trasa będzie
wiodła wzdłuż zbiornika

Słok, następnie wzdłuż koryta Widawki i koło wjazdu
na górę łączyć się będzie ze
ścieżkami Góry Kamieńsk.
Dzięki temu powstanie ciekawa i urozmaicona trasa
rowerowa, doskonała do
rodzinnych wycieczek. Po
drodze będzie można podziwiać krajobrazy przyrodnicze powiatu bełchatowskiego, jak i widoki
obiektów przemysłowych
- kopalni i elektrowni.
		
MAT
W

Piotrków Trybunalski

Darmowa godzina
parkowania dla niepełnosprawnych
Fot. UM Tomaszowa Maz.
Tomaszowski
Dom
Dziennego Pobytu powstał
z myślą o samotnych emerytach i niepracujących
inwalidach. Osoby te będą
mogły wspólnie spędzać
czas w domowej atmosferze
pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry.
- Zajęcia w Domu
Dziennego Pobytu odbywają się w przytulnych salach,
wyposażonych w sprzęt
telewizyjny, bibliotekę, codzienną prasę. W ramach

organizowanych zajęć rekreacyjno – kulturalnych
można zadbać o sprawność
fizyczną, psychiczną oraz
rozwój zainteresowań i pasji. W trosce o zdrowie podopiecznych DDP stworzona
została możliwość wykonania podstawowych badań:
pomiaru ciśnienia, poziomu
cukru we krwi, wagi – informuje Jakub Pietkiewicz,
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ds. Komunikacji

Społecznej i Informacji.
- Podczas pobytu w DDP
dostępne są zimne i ciepłe
napoje a dodatkowo każdy z
uczestników ma możliwość
spożycia
dwudaniowego
obiadu – dodaje Pietkiewicz.
Obiekt przystosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dysponuje własnym parkingiem.
Wiosną dla uczestników
zajęć dostępny będzie również ogród.
W WIT

13 lutego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta odbyło spotkanie robocze w
sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Dyskusja była efektem spotkania środowiska osób niepełnosprawnych z piotrkowskimi urzędnikami magistratu.
- Przyjęcie jednego z rozwiązań zaproponowanych
przez osoby niepełnosprawne, tj. godzina darmowego
parkowania na wszystkich
miejscach w Strefie to najważniejszy efekt spotkania
- podkreśla Adam Karzewnik, wiceprezydent Piotrkowa. - Rozpoczynamy prace
nad kształtem tej uchwały.
Chcemy jej projekt przedstawić przed komisje Rady
Miasta oraz na lutową sesję
– zaznacza Adam Karzewnik.

Po
proponowanych
zmianach darmowa godzina
parkowania w Strefie będzie
możliwa pod warunkiem
posiadania karty do tego
uprawniającej. Dodatkowo
w pojeździe konieczne bę-

dzie umieszczenie specjalnego zegara. Niepełnosprawny
w momencie zaparkowania
nastawi zegar na godzinę, a
po jej upływie będzie miał
obowiązek nabycia biletu
według normalnych zasad. W

REKLAMA

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

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

KIEROWCO!
Pamiętaj o kontroli ciśnienia w oponach!
U nas sprawdzisz je BEZPŁATNIE!

www.gazeta-wiesci.pl
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Jak bezpiecznie
HACCP pomysł z kosmosu korzystać z internetu?
w polskim słoiku

Dziś o zaletach wynikających z korzystania z internetu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak, nie zapominajmy o tym, że z każdym rokiem zagrożeń internetowych przybywa. A więc, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z
sieci, by uniknąć niebezpieczeństw zastawionych przez cyberprzestępców?

Dawno temu w Ameryce...
... a dokładniej pół wieku
temu astronauci amerykańscy zaczęli regularnie latać
w Kosmos a nawet lądować
na Księżycu. Wśród licznych problemów, z którymi
musieli sobie poradzić były
nie tylko kwestie techniczne, ale i zdrowotne. Wiele
z nich mogliśmy obejrzeć
w filmie „Apollo 13” ale
mało kto wie, że jedno z
głównych niebezpieczeństw
- niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego udało się
wyeliminować w zarodku
a żaden z astronautów nie
cierpiał na rozstrój żołądka. Było to zasługą specjalistów, którzy stworzyli i
wdrożyli System Analizy
Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli znany
bardziej jako HACCP. Jak

każdy dobry pomysł „z
kosmosu” został on szybko
podchwycony przez „przemysł naziemny” a przez pół
wieku trafił pod strzechy
w całym cywilizowanym
świecie.
Nie tak dawno temu w
Polsce...
... a dokładniej od 2004
roku również wszystkie
polskie firmy przetwórstwa
spożywczego są zobowiązane do wdrożenia i stosowania systemu HACCP.
Do tej pory trudnością była
odpowiednia ilość pieniędzy na szkolenia, zwłaszcza
nowo przyjętych pracowników firmy, co odbijało się
na funkcjonowaniu systemu w firmach, zwłaszcza
mniejszych. Na szczęście tę
barierę udało się przezwyciężyć.

REKLAMA

w ŁODZI, PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM,
SIERADZU I KUTNIE

Teraz w województwie
łódzkim!
„Wzrost
kompetencji
pracowników sektora przetwórstwa
rolno-spożywczego poprzez szkolenia
i doradztwo w zakresie
sys-temu HACCP” to projekt szkoleniowo-doradczy
dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
działanie
8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa
łódzkiego mogą ZA DARMO skorzystać z kompleksowych szkoleń z zakresu HACCP a właściciele,
wspólnicy i pracownicy
tych przedsiębiorstw uzyskać, potwierdzone zgodnym z wymogami MEN
certyfikatem, kwalifikacje
pełnomocnika lub audytora
wewn. Systemu HACCP.
Firma, w której system
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa jest w ludziach
a nie tylko na papierze, to
pewny partner w interesach
a sprzedaż i wykorzystanie
jego produktów nie grozi
przykrymi niespodziankami. Warto skorzystać z tej
szansy!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:
Audytor Wewnętrzny
systemu HACCP
Pełnomocnik ds. systemu HACCP
Najbliższe
szkolenia
odbędą się m.in. w Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim,
Sieradzu oraz Tomaszowie
Mazowieckim.
Pełna informacja na temat projektu i sposobu zgłaszania się na szkolenia znajduje się na stronie: www.
szkolenia-haccp.com.pl
oraz pod numerem telefonu
(44) 739 22 51
SKORZYSTAJ Z TEJ
W
SZANSY!

Aby uchronić się przed
wyciekiem danych z naszego komputera i licznymi zagrożeniami internetowymi,
należy nieustannie mieć się
na baczności i świadomie
korzystać z dobrodziejstw
internetu. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad bezpiecznego
korzystania z sieci. Przede
wszystkim
powinniśmy
mieć zainstalowane i zawsze
uruchomione na naszym
komputerze aktualne oprogramowanie zabezpieczające, które zapewni ochronę podczas serfowania po
internecie bądź pobierania
plików bezpośrednio do naszego komputera. Oprogramowanie zabezpieczające
przed zagrożeniami z sieci
powinno też zapewniać
ochronę poczty elektronicznej, sieci równorzędnych
i aplikacji. Uważajmy na
strony WWW, które wymagają instalacji oprogramowania. By zachować należytą ostrożność, skanujmy
wszystkie programy pobierane z internetu. Aktywujmy też zaporę chroniącą przed niebezpiecznymi
stronami. Niektóre przeglądarki, jak np. Mozilla Firefox posiadają takie funkcje
ochronne. Zawsze czytajmy
również umowy licencyjne podczas instalacji danej
aplikacji i przerwijmy proces instalacji, jeżeli razem

z aplikacją mają być zainstalowane inne „programy”.
Jeśli z internetem łączymy
się drogą radiową, koniecznie powinno się zaszyfrować sygnał swojej domowej
sieci Wi-Fi. Pamiętajmy
też o tym, że bezpieczne
hasło powinno zawierać
co najmniej 8 znaków, w
tym cyfry oraz znaki specjalne. Powinniśmy unikać
prostych ciągów, takich
jak: „abc” czy „1234” oraz
imion członków rodziny.
Jeśli chodzi o pocztę elektroniczną, to nie zapominajmy o używaniu oprogramowania zabezpieczającego
przed spamem. Szczególną
ostrożność powinniśmy zachować w przypadku podejrzanych e-maili. Nie należy
wówczas otwierać załączników takiej wiadomości ani
klikać znajdujących się w
nich łączy. Pamiętajmy też
o tym, żeby nie przesyłać
pocztą elektroniczną informacji dotyczących danych
finansowych.
Większość z nas robi
zakupy nie wychodząc z
domu. Niewątpliwie jest to
wielkie udogodnienie, ale
pamiętajmy też o czyhających na nas pułapkach.
Wszelkie informacje niejawne, takie jak hasła czy
numery kart kredytowych,
możemy wpisywać jedynie
przez połączenia szyfrowane (najczęściej są one

rozpoznawane po początku: „https://” w adresie i
symbolu kłódki na pasku
adresowym). Kierujmy się
również ograniczonym zaufaniem do sprzedającego.
Nigdy nie kupujmy też w
sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej
o utratę poufnych danych.
I jeszcze jedna bardzo
ważna kwestia, poruszając
się po sieci, zawsze zostawiamy po sobie elektroniczny ślad, w postaci adresu IP.
Na ich podstawie np. Facebook czy Google są w stanie stworzyć profil osobowy swoich użytkowników
i następnie sprzedać go firmom reklamowym. Istnieją
jednak programy, dzięki
którym możemy serfować
po internecie anonimowo.
Szczególną ostrożność powinniśmy zachować również korzystając z portali
społecznościowych. Użytkownicy tego typu portali,
jeśli nie dbają o ustawienia prywatności, ryzykują,
że fragmenty ich profilu,
np. dane, bądź wstawiane
przez nich zdjęcia, zostaną
znalezione i udostępnione
przez wyszukiwarki użytkownikom internetu na całym świecie. Miejmy tego
świadomość, korzystając
np. z bardzo popularnego
Facebooka.
W JP
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Polski Gaz S.A.
zatrudni kierowcę
kat. B,C
do dystrybucji gazu
płynnego w butlach.
Wymagane doświadczenie
zawodowe, oraz aktualne
uprawnienia ADR.
Kontakt 507028101.

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
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Bełchatów

Zelów

Łódzkie technoparki Gazyfikacja
będą współpracować Zelowa

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny i Bełchatowsko-Kleszczowski Park PrzemysłowoTechnologiczny będą współpracować na rzecz rozwoju innowacji w regionie łódzkim. 13 lutego br. prezesi obu Parków podpisali porozumienie w tej sprawie.
Jednym z celów porozumienia, podpisanego przez
Andrzeja Stycznia oraz Dariusza Stępczyńskiego (prezesi Parków), ma być działanie na rzecz ułatwienia
przepływu innowacyjnych
rozwiązań ze sfery nauki
do sfery biznesu. Podpisane porozumienie pozwoli
m.in. na realizację wspólnych projektów - także
tych dofinansowywanych
ze środków publicznych i
unijnych. - Profile działalności Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i
Łódzkiego Regionalnego
Parku Naukowo-Technologicznego są podobne. Mając
to na uwadze, postanowiliśmy nawiązać współpracę
służącą wymianie doświadczeń i wzmocnieniu potencjału obu instytucji – mówi

13 lutego br. przedstawiciele obu parków podpisali porozumienie o współpracy.
Fot. ŁRPNT
Andrzej Styczeń, Prezes korzyści. - Wspólne dzia- – mówi Dariusz Stępczyńłanie pozwoli na tworzenie ski, Prezes Zarządu BełchaTechnoparku Łódź.
Współpraca ma charak- kompleksowego zaplecza towsko-Kleszczowskiego
ter partnerski i obu instytu- dla przedsiębiorstw wdra- Parku Przemysłowo-Techcjom przyniesie wymierne żających nowe technologie nologicznego. W MAT

Piotrków
uczci Patrona Roku 2013
Jednym z trzech patronów roku 2013 w naszym kraju jest Julian Tuwim. W związku z tym Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Biblioteka Pedagogiczna wraz z filiami oraz Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie zaplanowały wiele wydarzeń kulturalnych upamiętniających Tuwima.
Właśnie w 2013 roku
przypada
sześćdziesiąta
rocznica śmierci Juliana
Tuwima oraz setna rocznica
jego
poetyckiego
debiutu. „Obie rocznice
stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu
Poecie, który kształtował
język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu
pokoleń Polaków, ucząc ich
zarazem poczucia humoru
i ukazując optymizm codziennego życia.(..) Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej,
przekonany o szczególnym
znaczeniu dorobku Poety

dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013
Rokiem Juliana Tuwima” czytamy w uchwale, przyjętej w grudniu 2012 r. przez
Sejm RP.
Aby uczcić pamięć wielkiego poety, WODN wraz z
Biblioteką
Pedagogiczną
przygotował
różnorodną
ofertę, która zawiera propozycje konkursów, konferencji, seminariów, przeglądów.
WODN organizuje akcję tłumaczenia wierszy
Juliana Tuwima na języki

obce, konkursy na komiks
„Śladami Tuwima” oraz
scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych z
wykorzystaniem utworów
poety, a także przegląd recytatorski i poezji śpiewanej.
Podsumowanie
działań
ośrodka oraz rozdanie nagród wyróżnionym odbędzie się 4 czerwca w
piotrkowskim Amfiteatrze
Miejskim, podczas koncertu „Czytamy Tuwima”, którego współorganizatorem
będzie Miejski Ośrodek
Kultury.
Biblioteka Pedagogicz-

na zaprasza z kolei na konkurs plastyczny pn. „Moje
marzenia”:
inspiracja
wierszem Juliana Tuwima
„Dyzio marzyciel”. Szereg
imprez odbędzie się również w ośrodkach filialnych
biblioteki – w Bełchatowie,
Opocznie, Radomsku oraz
Tomaszowie Mazowieckim.
Wydarzenia związane z obchodami Roku Tuwima honorowym patronatem objął
Marszałek Województwa
Łódzkiego Witold Stępień.

W PJ

Z inicjatywy Burmistrza Zelowa odbyło się już kolejne spotkanie w sprawie gazyfikacji Zelowa. Tym
razem Urszula Świerczyńska spotkała się w Ministerstwie Ochrony Środowiska z Piotrem Grzegorzem Woźniakiem – Podsekretarzem Stanu, Głównym Geologiem Kraju. Minister optymistycznie
patrzy na sprawę rozbudowy sieci gazowej.
Urszula Świerczyńska
od początku 2012 roku aktywnie prowadziła szereg
działań mających na celu
zarówno zachęcić dodatkowych potencjalnych odbiorców, takich jak Gmina
Buczek i 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku,
aby włączyli się wraz z
Gminą Zelów w inicjatywę ewentualnej gazyfikacji, jak również prowadziła
obszerną korespondencję z
różnymi szczeblami władz
PGING, by zainteresować
ich potrzebami w zakresie
odbioru gazu przez Gminę
Zelów. Wspólne wystąpienie daje realne możliwości
budowy nitki średniego
ciśnienia gazu do Zelowa.

PROMOCJA

Istotnym czynnikiem może
się okazać rozbudowa w
ramach ,,strefy” obecnego Toruńskiego Zakładu
Kosmetycznych Wyrobów
Bawełnianych sp. z o.o.
Zakłady w procesie technologicznym również są zainteresowane odbiorem gazu.
Zapotrzebowanie na odbiór
gazu zgłoszone przez 32.
Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz Gminy
Zelów i Buczek stawiają
inwestycję jako realną do
realizacji już w najbliższym
okresie czasu.
JP
Na podstawie informacji
z UM w Zelowie
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Rośnie apetyt fiskusa Pracodawcy proponują
Resort finansów chce opodatkować spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Organizacje przedsiębiorców uważają, że wprowadzenie proponowanych zmian może spowodować spadek liczby aktywnych przedsiębiorców, co
w okresie silnego spowolnienia negatywnie wpłynie na wzrost gospodarczy.
Do tej pory spółki komandytowe (SK) i komandytowo – akcyjne (SKA),
tak jak spółki osobowe, nie
są podatnikami podatków
dochodowych. Spółki osobowe są transparentne podatkowo – co oznacza, że
podatnikami są ich wspólnicy. Szczególną spółką
osobową, mającą wiele cech
spółki kapitałowej, jest komandytowo-akcyjna, w której uczestniczą komplementariusze – odpowiadający
za zobowiązania spółki bez
ograniczeń i akcjonariusze,
których pozycja jest w zasadzie analogiczna, do pozycji akcjonariusza w spółce
akcyjnej.
Z punktu widzenia regulacji
podatkowych
istotne jest, że do
momentu podjęcia uchwały o podziale zysku akcjonariusze SKA
nie mogą skutecznie domagać się
wypłaty wypracowanego przez
spółkę
zysku.
Okoliczność
ta
spowodowała, że
w uchwale z dnia
16 stycznia 2012
r. (II FPS 1/11)
NSA orzekł, że
przychód spółki
kapitałowej posiadającej status akcjonariusza
SKA podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania
dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.
Tym samym do dnia podjęcia uchwały zysk spółki,
który przypada akcjonariuszom SKA, jest nieopodatkowany. Należy zauważyć,
że następuje jedynie odroczenie opodatkowania, a
nie definitywne wyłączenie
takiego dochodu spod opodatkowania.
W celu wyeliminowania
powyżej zasygnalizowanej
możliwości optymalizacji
podatkowej Ministerstwo
Finansów proponuje włączenie SKA, a także na
wszelki wypadek SK w zakres podmiotowy ustawy o

CIT. Spowoduje to podwójne opodatkowanie zysków
SK i SKA z działalności
gospodarczej (19 proc. CIT
plus 19 proc. PIT od dywidend). W ocenie pracodawców proponowana zmiana
jest zbyt daleko idąca, a
cel polegający na wyeliminowaniu niekorzystnej dla
budżetu państwa optymalizacji podatkowej może zostać osiągnięty przy użyciu
mniej radykalnych metod.
Jednym z takich rozwiązań mogłoby być nałożenie na akcjonariuszy SKA
obowiązku podatkowego w
oderwaniu od podjęcia formalnej uchwały o podziale

zysku lub też można nałożyć na akcjonariuszy obowiązek uiszczania zaliczek
na podatek od zysku osiągniętego przez SKA, a samą
SKA ustanowić płatnikiem
tego podatku. Wydaje się,
że proponowana nowelizacja w krótkim okresie doprowadzi do eliminacji z
obrotu gospodarczego SKA
i SK. Należy podkreślić, że
obecnie SKA daje polskim
przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe. Przede
wszystkich jest to swoboda
obrotu akcjami SKA. Dodatkowo, co bardzo istotne
dla polskiego biznesu, do
SKA łatwo mogą przystępować nowi wspólnicy.
W SKA przedsiębiorca
może dużo łatwiej uzyskać
finansowanie przez emisje
kolejnych akcji, emisje ob-

ligacji, emisje świadectw
użytkowych. Dodatkową
korzyścią w zakresie łatwości finansowania dla akcjonariuszy jest możliwość oddania akcji SKA w zastaw
jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.
Proponowane przez Ministerstwo Finansów przepisy wykluczą również z
obrotu popularną spółkę
komandytową, która daje
możliwość wyboru przez
wspólników w spółce, będących osobami fizycznymi,
opodatkowania dochodów
ze spółki stawką liniową 19
proc., ograniczenie odpowiedzialności wspólników
– komandytariuszy do wysokości sumy
komandytowej,
a w przypadku wniesienia
przez nich wkładów co najmniej
w równej wysokości sumy
komandytowej
całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności
osobistej. Daje
też elastyczność
dysponowania
zyskiem spółki,
w tym możliwość podjęcia
uchwał o wypłacie zaliczek
na poczet zysku w czasie
trwania roku obrotowego
oraz możliwość dokonania
podziału ról w spółce – na
wspólników prowadzących
sprawy spółki (komplementariuszy) i wspólników nadzorujących (komandytariuszy). Nie ma uzasadnienia
dla podwójnego opodatkowania zysku SK, ponieważ
nie były one wykorzystywane przez podatników do
żadnych działań optymalizacyjnych.
Wadą proponowanych
przez resort finansów regulacji jest również to, że nie
są one skorelowane z odpowiednimi zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych.
Zbigniew Wąsik

W

uproszczenie podatków
Uproszczona ewidencja podatkowa dla mikrospółek, prosty i efektywny kredyt podatkowy w podatku dochodowym, zmniejszenie obciążeń podatkowych
oraz zmiany w obszarze edukacji i informacji – to tylko niektóre z propozycji
wypracowanych przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Wszystkie rekomendacje znalazły się w specjalnie przygotowanym wydawnictwie „Model podatkowy dla MSP”.
Wspomniany zestaw rekomendacji to wynik konsultacji i badań Rady Podatkowej przeprowadzonych w
trakcie ponad dwuletniego
projektu „Świadomy podatnik”. Rozwiązania te zostały skonfrontowane z dotychczasowym dorobkiem
badawczym i analitycznym
m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej
oraz doktryny i doświadczeń PKPP Lewiatan. Z
założeniami „Modelu podatkowego dla MSP” zapoznano posłów i senatorów
na specjalnym seminarium
„Prostsze podatki – szybszy rozwój” pod patronatem

Dariusza Rosatiego, przewodniczącego
sejmowej
Komisji Finansów Publicznych.
W Polsce wg badań sektora MSP, przygotowanych
przez PKPP Lewiatan, odpowiednio 64,6% i 73,8%
respondentów uznaje za
utrudnienie w prowadzeniu
działalności gospodarczej
wysokość obciążeń w podatku dochodowym i podatku VAT. Jednocześnie
odpowiednio 57,4% oraz
60,4% jako utrudnienie
wskazuje nieprzejrzystość
lub
niejednoznaczność
przepisów podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Między innymi naprzeciw
tym obciążeniom wychodzi „Model podatkowy dla
MSP”.
Model ten zakłada:
uproszczona ewidencja podatkowa dla mikrospółek,
inne uproszczenia ewidencyjne, prosty i efektywny
kredyt podatkowy w podatku dochodowym, zmiany zmniejszające ryzyko
w podatku od towarów i
usług, zmniejszanie obciążeń podatkowych, zmiany
w obszarze edukacji i informacji.
ZBW

W

Bełchatów

Uwaga Rolnicy!

Oszuści
podszywają się pod ARiMR
Policjanci bełchatowscy ostrzegają przed oszustami, którzy przesyłają do rolników pisma opatrzone znakiem przypominającym logo Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sugerujące, że wpłata pieniędzy na wskazane konto jest warunkiem uzyskania dopłat bezpośrednich.
Komenda
Powiatowa Policji w Bełchatowie
przyjęła zawiadomienie o
próbie wyłudzenia kwoty
246 złotych od właścicielki gospodarstwa rolnego w
gminie Bełchatów. Kobieta
otrzymała list opatrzony
logiem przypominającym

znak Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pismo informowało,
że warunkiem otrzymania
dopłat bezpośrednich jest
wpłacenie 246 złotych na
wskazane konto. Do pisma
dołączony był częściowo wypełniony formu-

larz przekazu pocztowego.
Policjanci ostrzegają, że
działanie takie może być
oszustwem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wysyła
do rolników tego typu korespondencji.

REKLAMA
GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ

Dr Pijawka

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wojska Polskiego 85
Pt. 9.00-18.00; Sob. 9 .00-16.00
Zapisy telefonicznie:
694-003-617; 662-731-122; 607-282-876
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Mniejsza Para w gwizdek?
inflacja
19 marca br. PKP Intercity S.A. wprowadza nowe rozwiązanie „Po prostu BILET”, które zastąpi dotychczas istniejący bilet i miejscówkę. Przy zakupie pasażer otrzyma tylko jeden blankiet. W dodatku
mniejszy o połowę od dotychczasowego.

Inflacja w styczniu br. wyniosła 1,7 proc., wobec 2,4 proc.
w grudniu 2012 r. – podał GUS.

Aż takiego spadku cen
rynek się nie spodziewał.
Złoty natychmiast zareagował osłabieniem.
Inflacja spada od lipca

ale opłaty za energię elektryczną wzrosły. I to przy
spadku cen hurtowych za 1
MGh o prawie jedną czwartą. Jak widać spadek cen

2012 r. – w czerwcu wynosiła jeszcze 4,3 proc., a w
grudniu wzrost cen znalazł
się już (2,4 proc.) poniżej
celu inflacyjnego. Spadek
inflacji w styczniu do poziomu 1,7 proc. to w dużej
mierze efekt niższych cen
paliw. Ale struktura wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych wskazuje
na brak presji popytowej.
Z jednej strony spadek cen
odzieży i obuwia, a także
istotnie mniejsza dynamika
cen związanych z mieszkaniem (w tym brak zmiany cen towarów i usług
w zakresie wyposażenia
mieszkania i prowadzenia
gospodarstwa domowego),
w stosunku do grudnia
2012 r., a z drugiej ciągle
relatywnie wysoki wzrost
cen żywności (3,5 proc. r/r
i 1,2 proc. m/m) pokazują
zachowania konsumentów –
osłabienie popytu na dobra,
których konsumpcja może
być odłożona w czasie.
Styczniowa inflacja pokazuje także wzrost cen regulowanych, przede wszystkim tych, za wzrost których
odpowiadają
samorządy
(wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, zaopatrzenie
w wodę). Ale zdecydowanie
to nie efekt wzrostu zapotrzebowania na te usługi, a
próba szukania przez samorządy dodatkowych źródeł
wpływów do ich budżetów.
W styczniu spadły ceny
gazu (obniżka o 9 proc.),

hurtowych nie przekłada się
na niższe ceny za energię
dla konsumentów. Gdyby
tak było inflacja byłaby w
styczniu jeszcze niższa.
Niewykluczone,
że
styczniowy wskaźnik inflacji zostanie skorygowany
jeszcze w dół po zmianie
koszyka (dane w marcu br.).
Tak niski poziom inflacji wyraźnie potwierdza
słabość polskiej gospodarki. Jedyny plus tak niskiego wzrostu cen to szansa
na wzrost płac realnych i
wsparcie tym samym konsumpcji. Pod warunkiem,
że gospodarstwa domowe
nie będą w dalszym ciągu
ograniczać swojej skłonności do konsumpcji.
Pozostaje pytanie, jaka
będzie reakcja Rady Polityki Pieniężnej. Dołoży ona
informacje o styczniowej
inflacji do posiadanych już
danych za grudzień dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedaży
detalicznej, a także danych
dotyczących tych parametrów dla stycznia, a także
do zmian w spożyciu indywidualnym w 3. i 4. kwartale 2012 r. i …? Ostatnie
informacje płynące do mediów od członków RPP nie
są jednoznaczne, ale trudno
sobie wyobrazić brak relacji
na tę wyraźnie już zarysowaną tendencję osłabienia
w polskiej gospodarce, potwierdzoną poziomem inflacji.		
ZBW

Jak
poinformowano
podczas konferencji prasowej podróżni będą mieli teraz niemal 100% gwarancję,
że pociągami Intercity będą
podróżować na siedząco.
Wszystkie pociągi PKP Intercity S.A. będą objęte całkowitą rezerwacją miejsc.
W przypadku sprzedaży
wszystkich
dostępnych
miejsc siedzących w danym
pociągu, pasażer zostanie o
tym poinformowany przy
zakupie biletu. Będzie mógł
kupić bilet bez gwarancji
miejsca siedzącego albo bilet na kolejny pociąg.
- Jasna oferta dla
klientów, to kolejny efekt
sprawnego zarządzania na
poziomie Grupy. „Po prostu BILET” to inicjatywa
trzech spółek: PKP SA,
PKP Intercity i PKP Informatyka. Stawiamy na komfort pasażera - likwidujemy
niezrozumiały system miejscówek, prognozując realne
zapotrzebowanie na miejsca
w pociągu – twierdzi Jakub
Karnowski, Prezes PKP
S.A.
Dzięki nowemu rozwiązaniu przewoźnik, będzie
mógł dopasować liczbę
wagonów do realnego zapotrzebowania na miejsca,
co przełoży się na komfort

podróży pasażera.
Prezes PKP S.A. zapewnił dziennikarzy podczas
konferencji prasowej, że
wprowadzana zmiana nie
spowoduje podwyżki cen.
W przypadku pociągów
Express InterCity, Express
oraz I kl. Twoich Linii Kolejowych (TLK), gdzie do
tej pory obowiązywała rezerwacja miejsc, cena biletu
będzie nadal sumą opłat za
przejazd i miejscówkę. Za
to w II klasie TLK pasażer

nie będzie już dopłacał 3 zł
za miejsce siedzące.
Niestety posiadaczy biletów miesięcznych spotka
przykra
niespodzianka.
Chcąc zająć miejsce siedzące będą musieli przed
podróżą udać się do kasy
po miejscówkę. Mogą też
zaryzykować i spróbować
otrzymać miejscówkę od
konduktora. Nikt jednak nie
jest w stanie im zagwarantować, że konduktor będzie
dysponował wolnymi miej-

scami siedzącymi.
Na naszą sugestię, że tak
właściwie poza oszczędnością papieru i utrudnieniami dla posiadaczy biletów
miesięcznych nowy system
niczego nie zmienia, otrzymaliśmy od prezesa PKP
odpowiedź: „I tak i nie”.
Czyżby więc, jak to na
kolei, para poszła w gwizdek?
Zbigniew Wąsik

Mniej depozytów w bankach
Jak informuje Narodowy Bank Polski w styczniu br. wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach
zmniejszyła się o 6,1 proc., a kredytów wzrosła o 0,2 proc.
Po raz pierwszy od 16
lat, wartość depozytów
przedsiębiorstw w styczniu
była mniejsza niż w analogicznym okresie przed
rokiem, i to o prawie 11,5
mld zł. Jednocześnie zobowiązania przedsiębiorstw
wobec sektora bankowego
wzrosły jedynie 1 mld zł.
Widać więc, że firmy finansują bieżącą działalność
w oparciu o środki własne. Do spadku depozytów
przyczyniły się również
styczniowe wypłaty nagród
i premii dla pracowników,
wynikające ze statutowych

zapisów.
Tylko nieznacznie wzrosła wartość zaciągniętych
przez
przedsiębiorstwa
kredytów, co świadczy nie
tylko o utrudnionym dostępie do nich, ale również
o ograniczaniu przez firmy
ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów na bieżącą działalność. Obarczona
jest ona dużym ryzykiem,
bowiem popyt wewnętrzny
bardzo silnie osłabł i wytworzone produkty mogą
nie znaleźć nabywców na
rynku polskim.
Jest pewien plus ni-

skiego
wzrostu
zobowiązań firm
wobec banków wyniki finansowe
przedsiębiorstw w
styczniu powinny
być w niewielkim
stopniu obarczone
kosztami
finansowym. Niestety
będą jednak słabe
ze względu na spadek
przychodów
ze sprzedaży. Tak
zapewne będzie w
całym I kwartale
2013 r.
ZBW
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Piotrków Trybunalski

Człowiek Kultura portugalska
największą
inspiracją

Portugalia była w pewnym okresie potęgą światową, a co za tym idzie posiadała – i posiada po dziś
dzień – ogromny dorobek kulturalny i wiele pomników historii.

W tym roku studenci Wydziału Nauk Społecznych
postawili na sztukę.
Kluczowy temat wystawy „Człowiek największą inspiracją”, wzbudził
twórczy zapał szczególnie
u studentów ekonomii i zarządzania. Kolekcję dzieł
sztuki ich autorstwa można było podziwiać do końca stycznia br. w Czytelni
Ogólnej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Prezentowana ekspozycja
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno społeczności akademickiej, jak
też regionalnej. Narzędziem

pracy artystów był głównie
ołówek, ale nie zabrakło
również akcentu skierowanego do pasjonatów fotografii. Każdy miłośnik
sztuki mógł z pewnością
znaleźć coś dla siebie. Każde dzieło dawało do myślenia i niewątpliwie pobudzało wyobraźnię. Studenci już
nie po raz pierwszy zbratali
się ze sztuką i wygląda na
to, że nie jest to przelotny
romans.
Monika Świdzińska

W

UJK łączy pokolenia
Już od ponad 6 lat studenci piotrkowskiej Filii UJK
integrują się z doświadczonymi żakami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku akademickim
pracownicy wraz ze studentami Wydziału Filologiczno-Historycznego poszli o krok dalej. 6 lutego
br. Wydział miał zaszczyt gościć drugą z kolei grupę młodych geniuszy z Przedszkola SPSK w Piotrkowie Tryb.
Ciekawym świata debiutantom nie umknął żaden
szczegół z życia Uczelni.
Przechadzając się korytarzami, udali się na lekcję języka angielskiego w laboratorium. Prawdziwą atrakcją
w tym miejscu okazały się
słuchawki, podsłuch i nagle
pojawiający się dźwięk. Po
lektoracie nadszedł czas na
wykład z historii wojskowości. Ta forma dość szybko
zamieniła się w konserwatorium, gdyż mali geniusze
mieli wiele do powiedzenia.
Najciekawsza jednak była
część praktyczna, kiedy zaczęto przymierzać zestawy
umundurowania i wyposażenia żołnierzy. W pewnym
momencie sala wykładowa

zamieniła się w istne pole
bitwy. Oczywiście przytłaczające zwycięstwo odnieśli przedszkolacy. Śladem poprzedniej wizyty,
największą popularnością
cieszyło się jednak ksero.
Każdy z przyszłych żaków
skopiował sobie kolorowankę. Wizytę zakończyło
wspólne zdjęcie z Dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz
wręczenie gościom pamiątkowych baloników i dyplomów. Przedszkolaki ze
swojej strony podarowały
wykonany przez nich przepiękny plakat, który zdobi
gablotę tuż przy gabinecie
dziekanów.
Monika Świdzińska W

Muzyka, sztuka i literatura od zawsze kształtowały historię Portugalii i stały
się elementem związanym
z tożsamością narodową.
Kraj obfituje zarówno w
lasy, rzeki, jak i doliny, zachwyca pięknymi widokami i architekturą, w której
dominuje głównie styl manueliński. Co jednak oprócz
widoków ma nam do zaoferowania Portugalia? Bardzo
wiele...

Legendy
Jest to kraj, który pod
względem ilości legend
niewątpliwie
dorównuje
Polsce. Najpowszechniejszą jest legenda o kogucie
z Barcelos. Ptak ten stał się
wszechobecnym symbolem
w Portugalii. Przekaz głosi,
że pewnego razu w miasteczku Barcelinhos zostało
popełnione przestępstwo, a
mimo przeprowadzonego
śledztwa nie udało się odnaleźć sprawcy. Podejrzenia
rzucono więc na pielgrzyma
wędrującego do Santiago
de Compostela, który zatrzymał się w zajeździe, by
coś zjeść. Podejrzany został
skazany na powieszenie.
W przeddzień egzekucji
pielgrzym ze wszystkich
sił błagał sędziego o uniewinnienie, twierdząc, że
nie popełnił żadnej zbrodni. Sędzia jednak nie uwierzył. Mężczyzna zaklął się,
że jego niewinność jest tak
samo pewna jak to, że kogut
– upieczony już na wieczerzę – zapieje, gdy tylko on
zawiśnie. Słysząc to, ludzie
głośno się roześmiali, ale
nikt nie odważył się zjeść
koguta. O świcie, gdy wieszano pielgrzyma, kogutowi
zaczęły odrastać pióra, po
czym podniósł się i zapiał.
Ludzie pobiegli do miejsca,
w którym stała szubienica
i znaleźli pielgrzyma żywego, gdyż pętla została
źle wykonana. Niewinność
została udowodniona, a

pielgrzym uwolniony, by
kontynuować swą podróż
do świętego miejsca. Do
dnia dzisiejszego kogut ten
jest w Portugalii symbolem
sprawiedliwości.

Muzyka, sztuka,
literatura
Praktycznie na każdej
ulicy można spotkać artystę: muzyka, malarza, poetę, czy mima. Dominuje tu
sztuka uliczna. Kawiarnie,
a nawet domy ozdabiane są
nowatorskimi malunkami.
Najsłynniejszy typ muzyki
w Portugalii to fado, który
powstał ponad dwa wieki
temu. Słowo fado pochodzi od łac. słowa fatum,

oznacza los, przeznaczenie.
Pieśni o charakterze bluesowym nasycone są historiami o niespełnionej miłości,
tragicznych wydarzeniach.
Przede wszystkim śpiewa
się o bezgranicznej tęsknocie, którą w Portugalii opisuje jedno słowo saudade.
Fado stało się symbolem
rozpoznawczym Portugalii,
choć nie jest muzyką narodową.
W literaturze portugal-

skiej dominuje poezja, której rozkwit nastąpił szczególnie w XVI w., wtedy
też powstał teatr narodowy.
Rozwijała się historiografia
i piśmiennictwo podróżniczo-krajoznawcze. Najwybitniejszym poetą epoki, a
prawdopodobnie także całej literatury portugalskiej,
był Luis Vas de Camoes. W
okresie baroku powstawała
poezja inspirowana Camoesem, romantyzm zaś przyniósł ze sobą dramat i prozę
historyczną.

Kuchnia
Portugalia jest rajem dla
wielbicieli ryb i wszelkiego rodzaju owoców morza.

Śniadanie to filiżanka kawy
i tost. Lunch podawany najczęściej jest w godzinach od
12 do 15. Najobfitszy posiłek – odpowiednik naszego
polskiego obiadu – jada się
tu w godz. od 19 do 22.
Przyprawy niezbędne
w portugalskiej kuchni to:
sól, czarny pieprz, cynamon, curry, ostra papryka
(piri-piri). Portugalczycy
używają też dużo czosnku i
cebuli. Wspomniane wcze-

śniej tosty, to najczęściej tostas mistas, torrada lub tost
z tuńczykiem. Najpopularniejszym przysmakiem jest
niewątpliwie bacalhau – suszony i solony dorsz będący
wynalazkiem Portugalczyków. Mówi się, że Portugalczycy mają 365 sposobów
na przyrządzenie dorsza, co
nie jest wieścią wyssaną z
palca. Na stołach często pojawiają się też zupy. Najbardziej znana to Caldo Verde.
Warto też wspomnieć o
Francezhini tradycyjnej kanapce z Porto. Jest to chleb z
szynką, serem żółtym, grillowaną kiełbaską i wołowiną oraz sosem. Na wierzch
kładzione jest najczęściej
jajko sadzone, a wszystko
podawane jest z frytkami.

Zdecydowanie najlepsze w
kuchni portugalskiej są desery, czyli ciasta, ciasteczka, podane z dobrą kawą.
Najlepiej znaleźć więc dobrą cukiernię i zatopić się w
przyjemności, a następnie
– by spalić trochę kalorii –
udać się na spacer, odkrywając zarazem nowe strony
Portugalii.
Agata Głodek
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„To dopiero początek boju o unijny budżet”
O budżecie Unii Europejskiej, działalności politycznej oraz planach na przyszłość rozmawialiśmy z Joanną Skrzydlewską, posłem do Parlamentu Europejskiego.
- Ma już Pani spore
doświadczenie polityczne. Była pani dwukrotnie
posłanką na Sejm, teraz
jest Pani posłem do Parlamentu Europejskiego. Czy
wiąże Pani swoją przyszłość z polityką?
- Zanim zostałam wybrana posłanką na Sejm,
wcześniej dwukrotnie startowałam w wyborach: parlamentarnych, w których
ubiegałam się o mandat
posła oraz samorządowych,
w których starałam się o
mandat radnej. Na moim
przykładzie, powiedzenie
„do trzech razy sztuka” się
sprawdziło.
Wybory do Parlamentu
Europejskiego rządzą się
zupełnie innymi prawami.
Okręgiem wyborczym jest
całe województwo łódzkie,
a trudno zaistnieć wszędzie,
dlatego zawsze podkreślam,
że mandat, który zdobyłam,
to wynik pracy wszystkich, którzy znaleźli się na
„mojej” liście. Jeśli chodzi
o przyszłość, to już mogę
powiedzieć, że postanowiłam ponownie ubiegać się
o mandat eurodeputowanego. Oczywiście jeśli „matka
partia” mi na to pozwoli, a
wyborcy na mnie zagłosują.
Na razie jest to tylko moja
decyzja i wcale niełatwo
było ją podjąć. Zastanawiałam się nad tym pół roku,
ale doszłam do wniosku, że
spróbuję. Ale już wiem, że
jeśli nie uda mi się zdobyć
mandatu do PE, to na pewno nie będę kandydować w
wyborach do Sejmu. Uważam, że nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki.
Natomiast chciałabym się
realizować na forum samorządowym, więc jeśli nie
Bruksela to Łódź.
- Poza tym, że jest Pani
politykiem, jest też Pani
przedstawicielką znanego
w Łodzi rodu biznesmenów i to już w trzecim pokoleniu?
- Tak, najpierw babcia, potem mój tata i teraz
przyszedł czas na mnie.
Już jako 18-latka założyłam swoją firmę i uczyłam
się przedsiębiorczości. Dla-

tego często spieram się z
moimi kolegami posłami,
którzy nigdy nie zarabiali
pieniędzy „u siebie”, tylko
zawsze byli na etacie u kogoś i z tego powodu nie zawsze wszystko rozumieją.
Ale to też zależy od tego w
jakim domu się wyrasta, jakie się dostaje wychowanie.
W moim domu obowiązuje
model, że nic nikomu się
nie daje, najpierw trzeba
udowodnić, że jest się tego
wartym. Stąd też bardzo
szybko poznałam wartość
pieniądza i wiem jak ciężko
trzeba na niego zapracować.
Jest taka opinia w społeczeństwie, szczególnie tutaj
w łódzkim, że mam super
życie i żadnych powodów
do narzekania. Oczywiście
tak nie jest. Moje znane nazwisko czasem mi pomaga,
ale są też momenty kiedy
przeszkadza. Często muszę udowadniać ile jestem
warta i na pewno pod tym
względem jest mi trochę
trudniej niż innym. Nie należę jednak do osób, które
lubią narzekać. Po prostu
udowadniam.
- Pani ojciec też jest zaangażowany w politykę?
Tak i często się spieramy na tematy polityczne.
Powiedziałabym, że bardzo
często jesteśmy na przeciwnych biegunach. Szanujemy jednak swoje zdanie,
bo uważam, że w polityce
najważniejszy jest szacunek dla poglądów drugiej
osoby. Nie trzeba się z nimi
zgadzać, ale trzeba je szanować. Mój tata jest nieprawdopodobnym
taktykiem.
Lubi politykę, chociaż teraz nie ma na nią czasu,
bo obecna sytuacja gospodarcza wymaga znacznie
większego zaangażowania
w prowadzenie działalności
gospodarczej niż kilka lat
temu. Dlatego zrezygnował
z ponownego ubiegania się
o mandat radnego, a sprawował go trzy kadencje.
Ale korzystam z jego doświadczenia, konsultujemy
się w niektórych sprawach.
Nie zawsze dochodzimy
do porozumienia, ale zawsze mogę na niego liczyć

i wiem, że stanie w mojej
obronie. Zresztą to działa również w drugą stronę.
Dla mnie rodzina jest bardzo ważna, choć jeszcze nie
mam dzieci, ale to jest cena,
którą płacę za aktywny
udział w polityce. Przyjdzie
czas, kiedy polityka zejdzie
na plan dalszy, a wtedy rodzina i macierzyństwo będą
dla mnie priorytetem. Uważam, że kolejność powinna
być taka: rodzina i praca, a
nie odwrotnie. Pracę dzisiaj
można mieć, a jutro stracić,
natomiast rodzinę ma się na
całe życie. Zostałam wychowana w duchu ogromnego szacunku do rodziców i
liczenia się z ich zdaniem.
- W swojej działalności
politycznej wiele uwagi
poświęca Pani sprawom
kobiet…
Tak, choć nie jestem feministką. Bardzo „lubię” te
feministki, które wykorzystują kobiety by zaspokoić
własne potrzeby. Maszerują
ze sztandarami, a w domu
mają opiekunkę, nianię, itp.
Dla mnie ważne jest upominanie się o prawa kobiet,
wspieranie ich choćby w
kwestii walki z dyskryminacją płacową. Zawsze będę
walczyła o to, żeby kobieta
otrzymywała za tą samą
pracę takie samo wynagrodzenie jak mężczyzna.
Tymczasem średnio to jest
ok. 17% mniej. Nie jestem
natomiast
zwolenniczką
wszelkich parytetów. Nie
chciałabym być pierwsza
na liście wyborczej i potem
usłyszeć, że tylko dlatego,
że jestem kobietą udało mi
się zdobyć mandat. Myślę,
że lepszym rozwiązaniem
jest dawanie kobietom dobrych miejsc na listach
i niech same zawalczą o
siebie, miejsce w Sejmie,
Senacie czy Parlamencie
Europejskim. Wpychanie
kobiet do polityki nieco
na siłę, to nic dobrego. Te
wszystkie zapisy, że na listach musi być 30% kobiet,
powodują tylko, że kobiety
na listach pełnią rolę wypełniaczy. Zauważalne jest
to szczególnie w wyborach
samorządowych, w mniej-

szych gminach. A przecież
nie o to chodzi. Uważam, że
kobiety, które chcą działać
w polityce powinny dostawać dobre miejsca na listach. To znacznie lepsze i
uczciwsze rozwiązanie dla

jako tako, ale w województwie, niestety, głosujących
w wyborach do PE jest naprawdę niewielu.

kobiet niż parytety.
- Jeżeli już jesteśmy
przy wyborach, to czy nie
uważa Pani, że poważnym
problemem jest stosunkowo niska frekwencja wyborcza?
Staram się przy każdej
okazji zachęcać ludzi do
udziału w wyborach, chociaż jak politycy namawiają
do udziału w wyborach, to
z reguły przynosi to efekt
odwrotny od zamierzonego. Dlatego tak ważne są
wszelkie kampanie profrekwencyjne. W wyborach do
Parlamentu Europejskiego
średnia frekwencja w Polsce wynosi 23 – 25 procent, to bardzo mało. Pójść
i zagłosować na prezydenta,
posła, senatora czy radnego,
przychodzi nam łatwiej, a w
wyborach do PE zdecydowanie trudniej. Ale mam
nadzieję, że w 2014 roku,
kiedy Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli
w Parlamencie Europejskim
będzie lepiej, marzy mi się
frekwencja na poziomie
chociaż 30%. I oczywiście
aby mieszkańcy województwa łódzkiego się zmobilizowali. W samej Łodzi jest

w klubie parlamentarnym?
W klubie parlamentarnym są posłowie tylko z
jednej partii politycznej.
Frakcja natomiast składa się
z posłów wybranych w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej, którzy reprezentują różne ugrupowania,
ale mające podobne programy ideologicznie. Na pewno
trudniej zarządzać frakcją,
bo jak pokazują wewnętrzne głosowania, często brany jest pod uwagę interes
narodowy. Na przykład my
Polacy, głosujemy czasami
inaczej niż reszta naszej
frakcji, ale mamy w tym
swój interes. Takie wyłomy
są dopuszczalne, choć jesteśmy tam po to, żeby bronić
interesów Unii jako całości,
ale nie możemy zapominać
o kraju, z którego pochodzimy. Czasem trzeba pokazać
jednoznaczne stanowisko,
które obroni interes Polski
w danym obszarze. Tak
było choćby w sprawie pakietu dotyczącego emisji
CO2 czy wydłużenia urlopów macierzyńskich.

- Czym się różni praca
we frakcji w PE od pracy

- Jakie ma znaczenie

przynależność do określonej
frakcji?
Bardzo duże, my czyli PO i koledzy z PSL jesteśmy w największej
frakcji EPP (Europejska Partia Ludowa). A w Parlamencie Europejskim
najwięcej do powiedzenia mają naj-

więksi. W parlamentach krajowych
czasem mały klub jest języczkiem
u wagi, ale nie w PE. Dlatego też
ważne jest, aby obywatele wybierali kandydatów, którzy później mają
szansę zasiadania w największych
frakcjach. W PE poseł niezrzeszony
tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, nie ma na nic wpływu, jest
tylko maszynką do głosowania. Regulamin PE jest tak skonstruowany,
że nie można zapisać się do debaty
kiedy się chce, decyduje o tym frakcja. Małe frakcje mają najmniej czasu i jeszcze muszą ten czas dzielić
między siebie. Dlatego poseł z małej
frakcji średnio raz na pół roku ma
szansę zabrać głos.
- Jak Pani widzi przyszłość
Unii Europejskiej?
Unia Europejska przechodzi
dziś poważny kryzys, ale powoli
wychodzimy na prostą. Na pewno
naszym minusem było to, że nie
potrafiliśmy przewidzieć tego, co
może się wydarzyć, tylko reagowaliśmy na zaistniałe sytuacje. To
jest duży problem Unii Europejskiej. Jeżeli Europa się za siebie
nie weźmie, to będzie na szarym
końcu na świecie, dlatego szukamy
rozwiązań, które mają poprawić
naszą sytuację. Z kolei rozważania o byciu poza Unią jest dla mnie
myśleniem nieodpowiedzialnym.
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Gdyby dziś zrobić badanie wśród
Polaków czy są zadowoleni z tego,
że jesteśmy w UE, to pewnie wynik byłby lepszy niż w referendum
akcesyjnym. Na pewno jest więcej
plusów niż minusów naszej obecności we Wspólnocie. Choćby
Słowacja, która przyjęła Euro już
kilka lat temu. Słowacy bardzo się
tego bali, a teraz są zadowoleni,
bo okazało się, ze ceny nie wzro-

sły tak bardzo, jak się obawiano,
a gospodarka lepiej się rozwija.
W Polsce dopiero stawiamy sobie
pytanie, czy warto przyjąć euro
czy nie? Oczywiście będzie warto wtedy, kiedy kryzys w Europie
minie, kiedy my na tym skorzystamy i kiedy sytuacja gospodarcza we Wspólnocie będzie dla nas
bezpieczna. Dlatego wydaje mi
się, że rok 2017, to najwcześniej,
kiedy możemy o tym myśleć.
Trzeba też pamiętać, że aby wejść
do strefy euro potrzebna jest wola
polityczna.
- Dużym problemem jest budżet Unii Europejskiej. Jak na
dzień dzisiejszy przestawia się
sytuacja?
Jesteśmy tuż po drugim szczycie, który zakończył się sukcesem
Polski, udało się wynegocjować
441 mld zł czyli więcej niż nasz
rząd zakładał. Z funduszu spójności mamy 303,6 mld zł, a na politykę rolną – 118,8 mld zł. Ale to
jeszcze nie jest sukces finalny, to
dopiero początek „boju” o unijny
budżet. Na razie to przywódcy
państw członkowskich osiągnęli
kompromis, teraz decyzja należy do Parlamentu Europejskiego,
który może nie zaakceptować
tych ustaleń. Unijny budżet został
okrojony, deficyt jest spory, a jak
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powiedział przewodniczący
PE Martin Schulz, podczas
konferencji prasowej przed
tym szczytem, Parlament
Europejski nie godzi się na
tak daleko idące cięcia. I
obawiam się, że parlament
może odrzucić propozycję
przywódców państw UE,
choć w interesie Polski leży,
aby ustalenia ze szczytu zaakceptował w głosowaniu
PE. Ale Parlament Europejski liczy 754 eurodeputowanych, więc wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe.
- A jak wygląda sprawa wykorzystania funduszy unijnych w naszym
województwie?
Województwo łódzkie
dobrze sobie radzi. Pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy
korzystać z funduszy unijnych - byliśmy na trzecim
miejscu. Później spadliśmy
na szóste, a teraz jesteśmy
na ósmym, a więc w połowie stawki. Nie jest źle. Ale
nie zapominajmy, że to ile
wydamy, zależy od tego ile
mamy. Najpierw samorząd
musi wyłożyć własne pieniądze na inwestycję, a potem dopiero dostaje zwrot z
UE, czyli zagwarantowaną
dotację. To jest główny powód, dla którego niektóre
gminy rezygnują z unijnego
dofinansowania – po prostu
nie mają środków na tzw.
wkład własny, który jest
niezbędny, aby ubiegać się
o unijne wsparcie. Myślę,
że mieszkańcy województwa łódzkiego widzą ile się
zmieniło dookoła dzięki
funduszom z Brukseli. Chociażby nowe drogi, czy port
lotniczy. Lotnisko co prawda mogłoby funkcjonować
lepiej, ale to już jest kwestia polityki zarządzającego. Kolejna perspektywa
finansowa – na razie – jest
bardzo korzystna dla Polski i mam nadzieję, że województwo łódzkie będzie
piąć się w górę jeśli chodzi
o rankingi wykorzystania
unijnych dotacji.
- Co chciałaby Pani powiedzieć naszym czytelnikom?
Żeby mieli poczucie, że
żyją w fajnym kraju i byli
dumni z tego, że są Polakami.
- Dziękujemy za rozmowę.
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Wybór kolejnego papieża
Ogłoszenie decyzji papieża Benedykta XVI o abdykacji z pewnością stanowi duże zaskoczenie.
Joseph Ratzinger ogłosił, że rezygnuje z powodu podeszłego wieku.
28. lutego nastąpi wakat na jego stanowisku. W
historii nie jest to jedyny
przypadek abdykacji papieża. Zgodnie z prawem kanonicznym, konieczne będzie
zwołanie konklawe i wybór
nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Benedykt XVI uda się do letniej
siedziby papieży w Castel
Gandolfo, a po wyborze nowego papieża przeniesie się
na Wzgórza Watykańskie.
A jak wygląda wybór
papieża? Zgodnie z tradycją
Kościoła rzymskokatolickiego pierwszym biskupem
Rzymu był Apostoł Piotr.
Sposób wyboru następcy
św. Piotra na przestrzeni wieków, zmieniał się.
Jeszcze do III w. papieża
wybierało duchowieństwo
Rzymu, biskupi z sąsiednich miejscowości, a nawet
lud. Od XII wieku na mocy
dekretu Licet de vitanda
do wyboru biskupa Rzymu
uprawnieni są tylko kardynałowie, którzy wybierają
nowego papieża większością 2/3 głosów. Kolejną
istotną zmianę wprowadzono w 1274 r. na drugim soborze w Lyonie. Aby zapobiec przeciągającym się
głosowaniom i przyspieszyć wybór papieża, kardynałowie mieli przez osiem
dni dostawać do jedzenia
tylko chleb, wodę i wino. A
to za sprawą Grzegorza X,
który na swój wybór czekał aż trzy lata. W historii
Kościoła było to najdłuższe
konklawe. Zaś konstytucja Aeterni patris z 1621 r.
wprowadziła trzy sposoby
wybierania papieża: wybór
przez kompromis, wybór
przez jednomyślność elektorów oraz karty do głosowania. W ciągu wieków
dokonywano wielu zmian
w procedurze wyboru papieża, np. zmieniano liczbę
kardynałów dokonujących
tego wyboru. Dany papież
może liczbę tę zmniejszać
lub zwiększać. Ostatnim
dokumentem,
określającym przebieg konklawe był
dekret Universi Dominici Gregis podpisany przez
Jana Pawła II w1996 roku.
Obecnie biskupa Rzymu

wybierają
kardynałowie,
zbierający się w Kaplicy
Sykstyńskiej. Stąd nazwa
konklawe (łac. conclave)
oznaczająca pomieszczenie, w którym przebywają kardynałowie podczas
wyboru papieża. Zgodnie
z konstytucją apostolską
Universi Dominici Gregis
wyboru papieża dokonują
kardynałowie poprzez tajne głosowanie. W konklawe uczestniczyć mogą ci
kardynałowie, którzy mają
mniej niż 80 lat. Na planowanym konklawe będzie
ich stu siedemnastu, w tym
czterech z Polski: kardynał
Stanisław Dziwisz, kardynał Kazimierz Nycz, kardynał Stanisław Ryłko i kardynał Zenon Grocholewski.
Konklawe rozpoczyna
się oficjalnie z chwilą wejścia kardynałów do Kaplicy
Sykstyńskiej, w której składają przysięgę. Następnie
kardynałowie
otrzymują
karty do głosowania, na
które wpisują tylko jedno
nazwisko kandydata. Jeśli
żaden z kandydatów nie
zdobędzie 2/3 głosów, wybory trwają dalej. Karty do
głosowania są palone wraz
z notatkami z głosowania, a
z komina wówczas wydobywa się czarny dym. Głosowanie kardynałów toczy się
w turach. Ciekawostką jest
to, że kardynałowie nie muszą wybrać nowego biskupa
Rzymu spośród siebie. W
konstytucji Universi Dominici Gregis bowiem czytamy: „niech oddadzą swój
głos na tego, kogo także
poza Kolegium Kardynałów
uznają za bardziej godnego
od innych do owocnego i
skutecznego zarządzania
Kościołem powszechnym”.
Do tej pory jedynym papieżem, wywodzącym się spoza grona kardynalskiego był
Urban VI.
Do wyboru papieża
konieczna jest większość
2/3 głosów obecnych na
konklawe kardynałów. Tę
tradycyjną normę prawną,
Benedykt XVI przywrócił
specjalnym listem apostolskim motu proprio w 2007
r. W przypadku długo przeciągającego się konklawe
kardynałowie będą mogli

głosować tylko na dwóch
kandydatów, którzy w bezpośrednio poprzedzającym
głosowaniu otrzymali najwięcej głosów. Również w
tym przypadku wymagana
będzie większość dwóch
trzecich głosów, a nie jak
według konstytucji Universi Dominici Gregis – sama
tylko większość absolutna.
Dwaj wspomniani kandydaci nie będą mieli głosu
czynnego, a jedynie bierny
– tzn. że sami nie będą głosować.

Gdy kardynałowie dokonają wyboru nowego
papieża, z komina Kaplicy
Sykstyńskiej wydobędzie
się dym białego koloru,
oznaczający zakończenie
konklawe. Następnie na
balkonie bazyliki św. Piotra
ukaże się nowo wybrany biskup Rzymu, zapowiedziany uroczyście przez kardynała protodiakona słowami:
Annuntio vobis, gaudium
magnum! Habemus Papam!
JP
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Nie można żyć na kredyt

Nie można żyć na kredyt - twierdzi Stanisław Boczek, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie.
- Obejmując stanowisko kierownika Zakładu
Usług Komunalnych zastał pan nie najlepszą sytuację, a jak jest obecnie?
Gdy 1 sierpnia ubiegłego roku obejmowałem stanowisko kierownika ZUK,
sytuacja była bardzo zła.
Jest zresztą dalej zła, chociaż pewne sprawy udało
się już uporządkować.
Pierwsze
kilkanaście
dni na nowym stanowisku
zajęło mi dokonanie analizy
finansowej, organizacyjnej
oraz zasobów mieszkaniowych znajdujących się w
gestii miasta oraz wspólnot
mieszkaniowych. Okazało
się, że najpilniejszą sprawą
jest ciepłownictwo. Nierozliczony był poprzedni sezon
grzewczy. Miasto musiało
zapłacić ogromne kwoty,
żeby pokryć koszty funkcjonowania kotłowni, m.in.
za dostawy oleju opałowego.
20 października ub. r.
sesja Rady Miasta uchwaliła nowe podwyższone stawki za 1 GJ energii cieplnej.
Spowodowało to, że w tej
chwili w gospodarce ciepłowniczej koszty i przychody mniej więcej się równoważą. Co prawda przy
wysokich cenach oleju opalowego efektywność ekonomiczna nie będzie duża,
ale przynajmniej zostanie
zachowana jakaś równowaga. A to do tej pory było
nieosiągalne.
Poważnym
problemem była także niska
ściągalność czynszów. Wynosiła ona 50%. Na koniec
grudnia 2012 roku, udało
nam się ją zmniejszyć do
25%. Jest to jednak dalej
bardzo dużo. Gdyby ten odsetek nieściągalności wahał
się w granicach 3-5%, to
można by uznać, że jest to
normalne w naszych polskich warunkach.
Teraz, po pół roku doświadczeń mogę powiedzieć, że chociaż stare problemy nie zostały do końca
rozwiązane i pojawiają się
też nowe, to sytuacja jest
na tyle zdiagnozowana, że
wiemy co robić dalej. Do
problemów, które wymieniłem wcześniej dochodzi

jeszcze sprawa wspólnot
mieszkaniowych. A konkretnie, nieprawidłowości
w rozliczaniu kosztów ich
funkcjonowania na styku
z zasobami komunalnymi.
Okazuje się, że pieniądze
na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi były
wydawane nieracjonalnie.
Powiem więcej, było to
dofinansowywanie zarządzania prywatnymi lokalami, pieniędzmi zelowskich
podatników. Dlatego też w
marcu planujemy spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Liczymy się
z oporem z ich strony, ale
muszą zrozumieć, że niedopuszczalna jest sytuacja,
kiedy za zarządzanie powierzchnią mieszkaniową
we wspólnocie mieszkaniowej bierzemy 6 gr za metr
kwadratowy, podczas gdy
rzeczywisty koszt wynosi
30 gr.
31 stycznia br. na sesji
Rady Miasta przyjęto wieloletni program zarządzania
gospodarką mieszkaniową
w Zelowie. W programie
wykazano, gdzie do tej pory
w tej dziedzinie tkwiły
błędy w gospodarce mieszkaniowej. Program jednoznacznie określa, że gmina
nie może być inwestorem
budownictwa komunalnego, że względu na swoją
słabość finansową. Dlatego
budownictwem
wielorodzinnym muszą zająć się
deweloperzy oraz istniejąca
spółdzielnia mieszkaniowa.
Po stronie gminy pozostaje
natomiast udostępnianie terenów budowlanych. Gmina
zadeklarowała też coroczną
dotację na funkcjonowanie
mieszkaniówki w Zelowie
przez cały czas realizacji
programu a więc do roku
2017. Program zezwala na
finansowanie remontów istniejących zasobów mieszkaniowych z czynszów.
Oczywiście będzie to możliwe, gdy zadbamy o ich
ściągalność.
- Z tego co pan powiedział wynika, że najtrudniejsze już za wami. Czy
oznacza to już ostateczne
wychodzenie ZUK na pro-

stą?
Ja myślę, że na to trzeba
jeszcze czasu i dużo pracy.
Stan techniczny budynków
komunalnych w Zelowie
jest zły. Jednak pięcioletni program zarządzania
zasobem mieszkaniowym
gminy to okres, w którym
powinna nastąpić poprawa
warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa
zamieszkiwania. Wiele budynków nadaje się do wyburzenia, a to stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi. Kolejne zadanie, z
którym musimy się zmierzyć, to kotłownia, która
ma już 15 lat. Trzeba więc
myśleć o jakimś alternatywnym źródle ogrzewania.
No i oczywiście cały czas
musimy dbać o komunalne zasoby mieszkaniowe.
Żeby to zrealizować, to
trzeba działać w kierunku
sprzedaży lokali gminnych,
tak aby stawały się one lokalami prywatnymi zarządzanymi przez wspólnoty
mieszkaniowe.
- Program, o którym
pan mówi to spore wyzwanie.
Owszem, jest to duże
wyzwanie, ale są miasta
gdzie takie programy już
zrealizowano. W niektórych
z nich, czynsze są na poziomie 3% wartości odtworzeniowej. Gdyby taki poziom
czynszów zastosować w
Zelowie to byłaby to stawka
ok. 10 zł za metr kwadratowy. Tymczasem obecnie
średni czynsz to 2,30 zł. A
wiadomo przecież, że bez
pieniędzy nic się nie da zrobić. I każdy mieszkaniec
naszego miasta musi mieć
tego świadomość. Zwłaszcza ci mieszkający w mieszkaniach komunalnych. Na
stan komunalnych zasobów
mieszkaniowych wpływa
również to, że niektórzy
z lokatorów po prostu o
mieszkania nie dbają. A
tym samym łamią warunki
umowy, jaką zawarli z gminą. Dosłownie każdy budynek wymaga gruntownego
remontu. Potrzeba na to 12
mln zł. Oczywiście takich
pieniędzy nie ma. Trzeba

więc z czynszów i z dotacji
gminy stopniowo te remonty realizować.
- Czy nie myślicie o
przekształcenie ZUK w
Towarzystwo Budownictwa Społecznego?
To zależy od tego jaki
byłby popyt na nowe mieszkania w systemie TBS-owskim. Należałoby przepro-

:

aj
Czyt

wadzić dokładne badania
rynkowe, czy taka forma
budownictwa miałaby rację
bytu. Badanie to powinno
dać odpowiedź, ilu w Zelowie jest ludzi młodych, na
dorobku, dla których TBS
jest powołany. Ilu z nich
chciałoby otrzymać takie
mieszkanie, jaka jest ich siła
ekonomiczna, czy zdołają
mieszkanie utrzymać, czy

mogą wpłacić 30% wartości
tego mieszkania, bo takie są
warunki. Jeżeli nie, to nie
ma co myśleć o otrzymaniu
na budowę kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego,
czyli nie ma mowy o powołaniu TBS-u.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Wojciech
Adam Michalak
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Syberiada polska
Generał Anders
w latach 1892-1942

„Syberiada polska” - poruszająca opowieść o sile ludzkiego ducha - to jedna z
największych produkcji ostatnich lat, która z epickim rozmachem przywołuje
na ekran dramatyczne losy Polaków deportowanych w latach 40. na Syberię.

Autor:
Zbigniew
S. Siemaszko

Dramatyczne losy Jana
Doliny (Adam Woronowicz), jego rodziny i sąsiadów, którzy - po wkroczeniu Armii Czerwonej
na ziemie polskie - zostają
wywiezieni na Syberię,
gdzie muszą stawić czoło
NKWD, nieludzkim warunkom sowieckiego łagru
i bezlitosnej naturze.

Obszerne i wielostronne
przedstawienie pierwszych
50 lat życia gen. Andersa.
Praca opisuje czasy i wydarzenia obejmujące pobyt
przyszłego generała w carskiej Rosji, wojnę bolszewicką, okres Polski Niepodległej, klęskę wrześniową,
a potem więzienie i Armię
Polską w Sowietach. Książka ta to pierwsza rozległa
biografia gen. Andersa,
obejmująca ponad połowę
jego życia, zaopatrzona w
aneksy (niektóre w języku
angielskim) i ilustracje. W

„Syberiada polska” to
powrót Janusza Zaorskiego
do kina historycznego, które przyniosło mu największe sukcesy międzynarodowe (Srebrny Niedźwiedź
MFF w Berlinie za film
„Matka Królów”, Grand
Prix MFF w Locarno za
„Jezioro Bodeńskie”).

Potrójny agent
Grudzień 2009 roku.
Afganistan. Spotkanie
w tajnej bazie antyterrorystów CIA Humam
Chalil al-Balawi, jordański agent pracujący dla
CIA, który przeniknął
w szeregi Al-Kaidy, ma
zostać nagrodzony za
swoje dotychczasowe
zasługi.
Przez ostatnie miesiące
przesyłał
Amerykanom
szokujące raporty wprost

Pulitzera, przedstawia fakty dotyczące ataku na bazę
CIA w Afganistanie, które nie miały ujrzeć światła
dziennego. Dzięki niemu po
raz pierwszy macie okazję
przeczytać tak wnikliwy
opis wywiadowczego zaplecza wojny z terroryzmem,
z bliska poznać agentów,
pracowników służb specjalnych i terrorystów. Mimo
że jest to książka oparta na
faktach i świetnie udokumentowana, przypomina
szpiegowski thriller w najlepszym wydaniu.

z serca organizacji terrorystycznej, dotarł na sam
szczyt zbrodniczej siatki.
Obiecał, że wystawi CIA
najgroźniejszego
wroga
Ameryki – Osamę Bin Ladena. W CIA zacierali ręce.
Nie wiedzieli jednak, że
ich superszpieg został w
międzyczasie zwerbowany
przez wroga. Nie spodziewali się, że sami staną się
celem ataku.
Joby Warrick, laureat

W

Księgarnia 					

poleca:

1. Druga wojna światowa 					

Antony Beevor

2. Potrójny agent						

Joby Warrick

3. Rekolekcje Modlitwa, post, jałmużna			

Grzegorz Ryś

4. Savoir-vivre Poradnik dobrego wychowania
5. Yoko i John Dni, których nigdy nie zapomnę		

Jonathan Cott

6. Apteka Pana Boga Porady i praktyka stosowania ziół leczniczych
7. Kuracja oczyszczająca organizm			

Małgorzata Wąsik

8. Kocham Polskę Historia Polski dla naszych dzieci
9. Generał Anders w latach 1892-1942 			

Zbigniwew S. Siemaszko

10. Po drugiej stronie okna Opowieść o Januszu Korczak

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

W obsadzie spotkali
się wybitni aktorzy kilku
generacji. Laureat Polskiej
Nagrody Filmowej Orzeł
- Adam Woronowicz („Po-

piełuszko. Wolność jest w
nas”), Jan Peszek („Pożegnanie jesieni”), uhonorowana Orłem i nagrodą im.
Zbyszka Cybulskiego Sonia
Bohosiewicz („80 milionów”, „Obława”), Urszula
Grabowska - nagrodzona
Orłem za rolę w dramacie
„Joanna” oraz Natalia Rybicka, nominowana do Orła
za kreację w filmie „Żurek”. Wspierają ich aktorzy
ukraińscy - między innymi
znany z produkcji Petera
Weira „Niepokonani” Igor
Gniezdilow, a także Andrii
Zhurba i Valeria Guliaewa.
„Syberiada polska” to
jedna z najbardziej wymagających od strony realizacyjnej produkcji polskiego
kina. Realistycznie portretuje czasy II wojny światowej i surowe warunki panujące na Syberii, gdzie po raz
pierwszy w historii naszej

kinematografii udało się
nakręcić część zdjęć. Autorem imponujących dekoracji jest wybitny scenograf
Janusz Sosnowski („Kingsajz”, „Seksmisja”, „Wrota
Europy”, „Przesłuchanie”),
który w skali 1:1 zrekonstruował na planie syberyjski obóz Kalucze. Muzykę
skomponował
Krzesimir
Dębski („Ogniem i mieczem”, „Stara baśń”, „Kingsajz”, „Szwadron”).
W

Drogówka
„Drogówka” to historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Ich mały, zamknięty
świat z pozoru działa doskonale.
Wszystko się zmienia,
gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z
nich. O morderstwo zostaje
oskarżony sierżant Ryszard
Król (Bartek Topa). Próbując oczyścić się z zarzutów,
odkrywa prawdę o przestępczych powiązaniach na
najwyższych
szczeblach
władzy.
Po kultowym „Weselu”, obsypanymi nagrodami „Domu złym” i „Róży”
Wojtek Smarzowski ponownie zdecydował się na
formułę kryminału i zrealizował fabułę, która po raz
pierwszy „wchodzi do miasta”. Powstał obraz prawdziwy, bezkompromisowy i
szczery, ale nie pozbawiony charakterystycznego dla

Smarzowskiego
poczucia
humoru.
„Drogówka” to kolejny
film Smarzowskiego zrealizowany według
autorskiego
scenariusza.
Ostre i wnikliwe spojrzenie
na zamknięty
świat policji.
Reżyser,
od lat, konsekwentnie współpracuje ze
swoimi ulubionymi aktorami: Arkiem Jakubikiem,
Marianem
Dziędzielem,
Erykiem Lubosem, Robertem Wabichem, Marcinem

Dorocińskim, Jackiem Braciakiem i Bartkiem Topą. W
filmie zobaczymy także Macieja Stuhra, Agatę Kuleszę,
Adama Woronowicza, Julię
Kijowską i Izabelę Kunę.
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Gotuj z nami

Ryby niestety zbyt rzadko znajdują się w polskim jadłospisie. Jadamy je najczęściej okazjonalnie, np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia bądź postu. A szkoda, bowiem wartość odżywcza ryb jest dla naszego organizmu bezcenna.

Pulpety rybne
w sosie pomidorowo-cebulowym

Ryby były jednym z
pierwszych produktów spożywczych, które człowiek
wykorzystywał jako pożywienie. Badania archeologiczne
wskazują, że spożywano je
już 12 tys. lat p.n.e. Początkowo ryby suszono, później
dzięki
umiejętności
uzyskiwania ognia - wędzono.
Obecnie ryby można przyrządzać na wiele sposobów,
m.in.: na parze, gotowane, w
galarecie, faszerowane, duszone, smażone, wędzone, grillowane, suszone lub surowe a
także jako zupy rybne. Ponadto szeroki mamy asortyment
przetworów rybnych. Zaliczamy
do nich śledzie, pasztety, pasty
oraz konserwy rybne (w sosie
własnym, oleju lub warzywach).
Polacy stopniowo zwiększają spożycie ryb. Należałoby dążyć do
tego, żeby na naszym stole ryby
gościły trzy razy w tygodniu. Niestety Polacy jadają w stosunku do
mieszkańców innych krajów europejskich mało ryb, bo w ciągu
roku zaledwie ok. 13 kg na osobę.
Dla porównania, w innych krajach
europejskich jest to ponad 20 kg
na mieszkańca. Rekordzistami w
spożyciu ryb są Japończycy, którzy spożywają średnio aż 40 kg
ryb rocznie.
Ryby są źródłem pełnowartościowego białka, o wysokiej przyswajalności. Białko to zawiera
wszystkie potrzebne aminokwasy, których nie jesteśmy w stanie
sami wytworzyć. Rybie białko w
porównaniu do białka mięsa wieprzowego, wołowego czy drobiowego jest bardziej lekkostrawne.
Ryby, w szczególności morskie,
bogate są również w nienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6. Kwasy te pozytywnie wpływają na krzepliwość
krwi, zmniejszając tym samym
rozwój miażdżycy. Korzystnie oddziałują także na funkcjonowanie
i rozwój mózgu oraz koncentrację i pamięć. Kolejnym istotnym
składnikiem, którego źródłem są
ryby jest jod, wchodzący w skład
hormonów tarczycy. Pierwiastek
ten jest niezwykle ważny dla
właściwej pracy naszego organizmu. Ryby posiadają też np. selen,
który rzadko i w mniejszej ilości
występuje w innych produktach.
Selen to pierwiastek mający właściwości przeciwutleniające. Ryby
są również źródłem witamin: A,

¿



Czas przygotowywania: ok. 30 min
Danie dla: 4 osób

Potrzebne składniki:

E, D i z grupy B, mikro- i makroelementów oraz pierwiastków
śladowych jak np.: sodu, potasu,
magnezu, wapnia, fosforu.
W mięsie ryb największy procent stanowi woda, następnie białko, tłuszcz a na samym końcu węglowodany. Skład mięsa rybiego
uzależniony jest od takich czynników jak: gatunku ryb, wieku, środowiska życia, rodzaju pokarmu.
Ilość białka, tłuszczu, witamin zależy również od sposobu jej przyrządzenia w kuchni. Niezależnie
od tego, ryby są wyjątkowo wartościowym produktem spożywczym
i cenione są przez konsumentów za delikatne i pyszne mięso.
Ze względu na pochodzenie,
ryby dzielimy na słodkowodne
i morskie. Ryby morskie mają
znacznie więcej tłuszczu niż
ryby słodkowodne. Jest to jednak
korzystne, bowiem tłuszcz ten
zawiera niezbędne dla zdrowia
wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Tłuszcz
rybi, nawet jeśli spożywamy go
w dużych ilościach, nie stanowi zagrożenia cholesterolowego.
Wręcz przeciwnie, zmniejsza on
stężenie triglicerydów we krwi
oraz jej krzepliwość, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się
zakrzepów i miażdżycy. Wyjątkowo bogate w kwasy omega-3
są: makrela, łosoś, dorsz, śledź i
halibut. Od zawartości tłuszczu
w rybie zależy jej wartość energetyczna. Ryby morskie dostarczają ok. 70-115 kcal/100 g mięsa, słodkowodne zaś 25-75 kcal.
Do grupy ryb słodkowodnych
zaliczamy m.in.: karpia, karasia, sandacza, leszcza, pstrąga,
jesiotra, lina oraz płocia. Przedstawicielami ryb morskich są
z kolei: halibut, śledź, dorsz,

szprot, tuńczyk, makrela i łosoś.
Zwracajmy uwagę, żeby kupowane ryby były koniecznie świeże.
Świadczy o tym ich charakterystyczny świeży zapach, gładka
i wilgotna skóra, lśniąca łuska,
oczy powinny być wypukłe i
przejrzyste, skrzela koloru jasnoczerwonego a mięso sprężyste i
jasnoróżowe.
Ujemną cechą spożywania
ryb jest fakt, że są one wyjątkowo podatne na szybkie psucie się.
Spowodowane jest to m.in. dużą
zawartością w ich mięsie wody
oraz wyższą temperaturą otoczenia niż środowiska wodnego,
co sprzyja procesom rozpadu,
np. białek. Ponadto mają małą
odporność na mikroorganizmy
i są one łatwą pożywką dla nich,
m.in. salmonelli, powodującej poważne zatrucia pokarmowe. Poza
tym ryby magazynują w swoim
ciele każdą szkodliwą substancję
rozpuszczalną w wodzie. Dlatego
tak ważne jest to, by ryby, które
kupujemy pochodziły z hodowli,
zapewniającej odpowiednie warunki i właściwą paszę oraz poddawane były dokładnej ocenie ich
świeżości.
Reasumując, powinniśmy dążyć do tego, by ryby częściej gościły na naszych stołach, bo są nie
tylko smaczne ale przede wszystkim zdrowe. Dobrze wpływają na
koncentrację i pamięć, opóźniają
proces starzenia, mają właściwości przeciwzapalne, zmniejszają
ryzyko nowotworów, anemii i
astmy. Ciekawostką jest to, że na
terenach gdzie spożycie ryb jest
wysokie, rzadziej notuje się przypadki depresji. Jedzmy więc ryby
dla zdrowia.
JP

Potrzebne składniki:
► mrożone filety morszczuka lub dorsza
► 3 jaja ugotowane na twardo
► 1 jajko
► bułka tarta
► 4 średnie cebule
► sól
► pieprz
Składniki do sosu:
► 1 kg cebuli
► 1 kg marchwi
► 1/2 szklanki przecieru pomidorowego
► przyprawy do smaku
► olej
Sposób przygotowania:

Mielimy rozmrożone filety rybne. Następnie dodajemy posiekane 3
jaja ugotowane na twardo, jajko surowe, dwie drobno posiekane surowe
cebule i dwie posiekane cebule, podrumienione wcześniej na maśle. Na
koniec dodajemy ok. 1/2 szklanki bułki tartej i doprawiamy całość solą
i pieprzem. Z wymieszanej masy, formujemy małe kulki, które następnie gotujemy na wrzątku. Aby przygotować sos, należy zarumienić na
patelni kilogram cebuli pokrojonej w plasterki. Podobnie postępujemy
ze startą marchwią, którą również smażymy do miękkości na oleju.
Następnie do marchwi dodajemy przecier pomidorowy i zarumienioną
cebulę. Sos doprawiamy do smaku solą, pieprzem i ewentualnie ziołami. Tak przygotowanym sosem przekładamy warstwami ugotowane
wcześniej pulpety rybne.
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Test: Dacia Dokker 1.5 dCi 90

Najwięcej za najmniej
Dacia od pojawienia się na polskim rynku łamie stereotypy. Wprowadzenie do oferty przestronnego
vana, który w wersji osobowej kosztuje mniej niż 40 tys. zł było nie do pomyślenia nawet kilka lat temu.
Czym jest Dokker i dlaczego jest tak tani?

mieć szersze opony i lepiej zestrojoną tylną oś. Na
razie trzeba zachowywać
ostrożność, gdy jest ślisko.
Nie zgodzę się z twierdzeniem o marnej jakości wnętrza aut Dacii. Otrzymujemy solidne fotele, które
można przesuwać i składać,
plastiki nie są już tak słabe
jak w pierwszym Loganie
- wyraźnie widać poprawę
jakości. Nowość - zestaw
multimedialny z nawigacją
i audio/USB (ekran dotykowy) pracuje bardzo wydajnie, a trzeba za niego
dopłacić 1 950 zł. To rekordowo niska cena na polskim
rynku.
Znany silnik grupy Renault pod maską Dacii

Dokker - kolejne tanie
auto
Dacia udowodniła już,
że mimo inflacji i coraz
bardziej wyśrubowanych
ograniczeń, można sprzedawać kompaktowe auta za
mniej niż 30 tys. zł (Logan
i Sandero), potem dowiodła,
że można zaoferować SUVa
z napędem na przednią oś
za mniej niż 40 tys. (Duster). Potem przyszła kolej
na rodzinne, komfortowe
vany. W ofercie rumuńsko
-francuskiego producenta

znajdują dwie nowości Logdy i Dokker. Ten drugi
ma swoją wersję dostawczą
oraz osobową. Ja miałem
przyjemność testować osobowego Dokkera z najmocniejszym w ofercie dieslem
1.5 dci 90 KM.
W czym tkwi urok
Dokkera?
Dokker to auto wyjątkowe ze względu na relację
ceny do jakości auta. Za 36
900 zł dostajemy pięcioosobowe auto (uchwyty ISO-

FIX pozwalają na umieszczenie trzech fotelików
dziecięcych obok siebie) z
mnóstwem miejsca dla pasażerów i ogromnym bagażnikiem. Nawet gdy wyposażymy auto w najdroższy w
ofercie silnik diesla, klimatyzację, zestaw audio, nawigację i wszystko co nam
potrzebne, cena nie przekroczy 60 tys. zł. Za podobnie wyposażone auta konkurencja każe sobie płacić
minimum 20 tys. zł więcej.
Głównym atutem Dokkera
jest przestrzeń. Otrzymu-

jemy miejsce dla pięciu pasażerów i...800 l bagażnika.
To wartość znacząca tym
bardziej, że dzięki otwieranym charakterystycznie
dla vanów drzwiom i wysokiemu sufitowi możemy
w Dokkera upchnąć niemal
wszystko. Gdy wyjmiemy
siedzenia, pojemność wzrośnie do 3000 l. To tak, jakby
do zwykłego auta doczepić
przyczepę...
Jakość wykonania Dacii
to jeden z podstawowych
zarzutów krytyków. Problem w tym, że dzisiejsze
auta w ogóle nie są wykonywane jakościowo. Słaba blacha, twarde plastiki,
nietrwałe
zawieszenie...
Halo, halo, ten sam zarzut
moglibyśmy wystosować
przeciwko nowym modelom Mercedesa! Prawda
jest taka, że Dacia jest tania
od momentu zakupu aż do
końca eksploatacji. Jej francuskie zawieszenie pracuje
komfortowo. Nawet jeśli
częściej nawali jakiś łącznik
stabilizatora czy przegub,
za jego naprawę zapłacimy
niewiele. Jedynym moim
zastrzeżeniem do Dokkera
jest jego niestabilność w zakrętach. Dopiero tu można
zauważyć, gdzie producent
zaoszczędził na materiałach - Dokker powinien

Silnik 1.5 dCi to bardzo
rozpowszechniona
jednostka, pracująca w
wielu pojazdach Renault,
Nissana oraz Dacii. Motor zapewnia odpowiednie
osiągi i rozsądne spalanie
(średnie spalanie testowe
5,4 l/100 km). Mocniejszy
silnik nie sprawdziłby się
w tak dużym vanie - mógłby być wręcz niebezpieczny. Ciekawostką jest fakt,
że w trakcie testu Dokkera
jeździłem także nowym
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Volvo V40 z porównywalnym silnikiem diesla 1.6 D2
(czyli francuskim HDi). Ze
względu na wyżej osiągany
maksymalny moment obrotowy, reprezentujące klasę
premium Volvo, znacznie
mniej żwawo zbierało się
podczas ruszania. Oznacza
to, że w ruchu miejskim lepiej sprawdzi się jednostka
Renault.
Nie jest najpiękniejszy,
ale jest dobry...
Dacia Dokker jest autem
dużym i tanim. To jej podstawowe zalety. Oczywiście
nie przypadnie do gustu
tym, którzy cenią sobie design samochodu (nawet w
przypadku vanów). Dokker
nie wygląda źle, ale nagrody
magazynu Playboy raczej w
tym roku nie otrzyma (pewnie zgarnie ją Peugeot 208).
Mimo wszystko ze względu
na zdecydowanie większą
ilość zalet niż wad można to
auto polecić ludziom, którzy nie lubią przepłacać za
tak abstrakcyjne rzeczy jak
marka, tradycja czy design.
Ludziom rozsądnym.
Witold Hańczka

W

15.02-09.03.2013

14 Wieści

Kryminalne

W

www.gazeta-wiesci.pl

Rawa Mazowiecka

Fałszywy alarm bombowy
Do nietypowej sytuacji doszło 8 lutego br. w Rawie Mazowieckiej. Dyżurny rawskiej Policji otrzymał niepokojącą informację o planowanym przez zdesperowanego mężczyznę wysadzeniu jednego z bloków.
Mężczyzna zadzwonił
na numer alarmowy 112 i
oświadczył, że chce skończyć ze swoim życiem.
Stwierdził, że ma broń i
bomby, wspomniał o wysadzeniu bloku. Dyżurny
próbował uzyskać dane
osobowe desperata lub
miejsce, w którym się znaj-

duje. Niestety bezskutecznie. Mężczyzna stwierdził,
że służył w Afganistanie,
a następnie rozłączył się.
Natychmiast podjęto czynności, w które zaangażowano także funkcjonariuszy
z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi. Ustalono, że telefonował 49-letni

mieszkaniec gminy Rawa
Mazowiecka. Na miejsce
skierowano
policjantów,
strażaków i karetkę pogotowia. Stróże prawa obezwładnili mężczyznę. Początkowo odgrażał się, że
najpierw wysadzi budynek
w powietrze, a następnie
sam się powiesi. Po chwi-

li odwołał tę deklarację.
Lekarz pogotowia ratunkowego podjął decyzję o
przewiezieniu desperata do
Szpitala Psychiatrycznego.
Nie wykryto żadnego ładunku wybuchowego. Za
fałszywy alarm bombowy
grozi do 8 lat więzienia.

W

Opoczno

Pracownicy złapani na kradzieży
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie zatrzymali czterech mężczyzn, którzy próbowali
okraść pracodawcę, wywożąc z terenu firmy metalowe elementy o wartości kilku tysięcy złotych.
W połowie lutego br.
policjanci zostali powiadomieni, że kilka minut
wcześniej doszło do kradzieży na terenie jednej z
opoczyńskich firm. Policjanci ustalili, że kiedy jeden z kierowników przyjechał wczesnym rankiem do
przedsiębiorstwa, zauważył wyjeżdżający z terenu

firmy z dużą prędkością
samochód dostawczy. Powiadomił o tym fakcie właściciela podejrzewając, że
mogło dojść do kradzieży.
Prezes „namierzył” wspomniany samochód dostawczy na trasie do Tomaszowa Mazowieckiego. Kiedy
zbliżał się do busa wybiegło
z niego dwóch mężczyzn

i uciekało. Pozostali dwaj
zaczęli się tłumaczyć szefowi i wrócili samochodem
do firmy. Pracownicy próbowali wywieźć elementy
metalowe, których wartość
oszacowano na ponad 4000
złotych. Działania operacyjne pozwoliły również zatrzymać dwóch pozostałych
uciekinierów. Trzech z za-

trzymanych w wieku od 30
do 37 lat usłyszało już zarzut kradzież a ich 28-letni
kompan zarzut paserstwa.
Wszystkim grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności i
konsekwencje dyscyplinarne w miejscu pracy. Śledczy
zweryfikują również czy do
podobnych zdarzeń nie dochodziło w przeszłości. W

Bełchatów

Połasił się na godło państwowe
Do policyjnego aresztu trafił 32-latek, który ze ściany jednego z bełchatowskich urzędów zdjął i zabrał
godło państwowe. Grozi mu za to do roku pozbawienia wolności.
12 lutego 2013 roku,
bełchatowscy
policjanci
otrzymali informację, że
nieznany mężczyzna ukradł
z jednego z pomieszczeń
bełchatowskiego
urzędu
godło państwowe i uciekł.
Pracownicy
okradzionej
instytucji przedstawili rysopis sprawcy. Czynności
zmierzające do jego zatrzymania niezwłocznie podjęli
policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.
Kilkanaście minut później,
mundurowi na osiedlu Budowlanych w Bełchatowie
zobaczyli mężczyznę odpowiadającego podanemu
rysopisowi. Pił on alkohol
w towarzystwie kompana.
Obok, na trawniku, leżało
zabrane z urzędu godło. Na
widok radiowozu poszukiwany podjął próbę ucieczki.
Krótka pogoń zakończyła

Bełchatów

Wylądował
na masce mitsubishi
Nietrzeźwy bełchatowianin przeskoczył barierkę
oddzielającą chodnik od jezdni i wpadł wprost na
nadjeżdżający samochód.
14 lutego 2013 roku ok.
godz. 16.00 w Bełchatowie
na ul. Wojska Polskiego,
pieszy przeskoczył metalową barierkę oddzielającą
chodnik od jezdni, wpadając wprost na nadjeżdżającego mitsubishi outlandera.
W wyniku zderzenia z samochodem 29-letni bełchatowianin doznał urazów
ciała i został przewieziony
do szpitala. W organizmie
rannego mężczyzny wykryto ponad trzy promile
alkoholu. Kierujący autem

62-letni gdańszczanin był
trzeźwy. W bezpośrednim
związku z tym zdarzeniem
pozostaje też kolizja, do
której doszło po nagłym
hamowaniu kierowcy mitsubishi. Samochód został
bowiem najechany przez
jadącego tuż za nim citroena. Jego kierowca, 39-letni
skierniewiczanin, za niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego
pojazdu, został ukarany
mandatem.

W

Tomaszów Mazowiecki

Złodziej iveco bez prawka
Tomaszowscy policjanci złapali złodzieja ciężarowego iveco. Mężczyźnie grozi za to do 5 lat więzienia.
6 lutego około północy w ciągu dwóch dni zdążył
z terenu jednej z tomaszow- sprzedać w punkcie skupu
skich firm zostało skradzio- złomu załadowane na aucie
ne ciężarowe iveco. Dwa felgi samochodowe, zyskudni później kryminalni jąc 400 złotych. Nie pogarznaleźli wspomniane auto dził również starym radiona jednym z parkingów w odtwarzaczem, dla którego
centrum miasta. Kwestią szukał nabywcy. Złodziej
czasu było ustalenie i za- ciężarówki nie posiada
trzymanie sprawcy. Wy- uprawnień do kierowania
typowany 58-latek był za- pojazdami. Mężczyzna był
skoczony wizytą w swoim wcześniej notowany. Tym
domu policjantów. Przyznał razem grozi mu do 5 lat
się do zarzutu. Podejrzany więzienia.
W

Piotrków Trybunalski

Zatrzymany za rozbój
Policjanci zatrzymali 28-letniego łodzianina, który
4 miesiące wcześniej dokonał rozboju na 40-letniej
kobiecie.

się zatrzymaniem 32-letniego bełchatowianina. Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Za bezprawne usunięcie godła państwowego
grozi mu kara do roku po-

zbawienia wolności. 32-latek poniesie też konsekwencje karne picia alkoholu w
miejscu publicznym. Towarzyszący zatrzymanemu
30-latek z Bełchatowa już

został za ten czyn ukarany mandatem. Odzyskane
przez policjantów godło
powróci na dotychczasowe
miejsce.

W

Do zdarzenia doszło 31
października 2012 roku na
ulicy Wolborskiej w Piotrkowie. Nieznany wówczas
sprawca zaatakował przechodzącą kobietę. Bijąc ją
pięściami i szarpiąc za ubranie wyrwał jej torebkę z dokumentami, kartami bankomatowymi, kluczykami
do samochodu, telefonem
komórkowym i pieniędzmi. Pobita kobieta doznała licznych obrażeń ciała

i znalazła się w szpitalu.
Kilkumiesięczna praca policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim zakończyła
się sukcesem. W połowie
lutego br. na terenie Zelowa
funkcjonariusze zatrzymali
28-letniego sprawcę rozboju. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara
nawet do 12 lat pozbawienia
W
wolności.

W

HOROSKOP

Waga
24.0923.10
Znajdziesz się pod
wpływem Wenus. Poczujesz tęsknotę za dawnymi
znajomymi. Zaczniesz bardziej dbać o swój wygląd.
W pracy nawiążesz nowe
znajomości, które zaprocentują w przyszłości.

Rak 22.06 – 22.07
Raki czeka poprawa
zdrowia.
Dobry czas na rekonwalescencję. Wszelkie
problemy będą cię omijać.
Masz dobrą rękę do interesów i niespotykaną intuicję,

Koziorożec 22.12 –
20.01
Nadchodzący
czas będzie sprzyjał
realizacji podjętych
przedsięwzięć
zawodowych. Wykorzystaj tę dobrą
passę, pamiętając jednak o
obowiązujących terminach.
W sprawach finansowych
będzie różnie, więc warto
W
zmniejszyć wydatki.
Wróżka Amanda
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Zjawa,
upiór
Niedzielna msza

Płytka dla
malarza

Stolica
Zambii
Największa
możliwa
ilość

Porusza
kukiełkami
w teatrze
lalkowym

Solenizant z 24
grudnia

Przewód
zwany
sączkiem























Długowłosy chłopak siada na fryzjerskim fotelu i
pyta fryzjera:
- Czy to pan strzygł mnie ostatnio?
- Nie, ja tu pracuję dopiero od dwóch lat.

Wydawca:
PW WAM
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97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynki 1
tel. kom. 511 59 59 93;
www.gazeta-wiesci.pl;
e-mail: wam-michalak@post.pl, redakcja@gazeta-wiesci.pl, reklama@gazeta-wiesci.pl



Na posterunek policji wbiega facet.
- Aresztujcie mnie, rzuciłem w żonę młotkiem!
- I co, zabił ją pan?
- Spudłowałem, ale ona zaraz tu będzie!

Teledysk

Imię
Gorbaczowej

Rozwiązanie poprzedniego numeru:

Idzie student na wykłady, spotyka swojego
kumpla, też studenta. Pyta się:
- Gdzie idziesz?
- Na piwo.
- Ty to masz dar przekonywania.

Największe miasto
Jordanii
Ciężki
oddech u
niemowlaka

Bobslej
lub
tobogan
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źRynek ź
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Uwodzicielka na
planie
Miasto
z Domem
Joanny
d'Arc

Milczenie
w
małżeństwie
Pomyłka
w
wypowiedzi

Borys lub
Brodka

„Skarpeta”
z FSO
Życiowy –
w sporcie

Strzelec 23.11 – 21.12
Dla osób spod tego
znaku
wytyczona
droga działania jest
sprawą honoru. Po prostu
idziecie odważnie do przodu. Ale nie zawsze jest to
właściwe, gdy w grę wchodzą duże wydatki. Zachowaj wówczas rozwagę. Spotkanie towarzyskie wniesie
dużo radości.

Odgłos
kół
pociągu

ź

K w PKO
Miś,
przyjaciel
Boo Boo
Musical
Milosa
Formana z
1979

Japoński
trunek

Opryszek,
łobuz

Pole
porosłe
chwastami

Panna 24.08 – 23.09
Powinieneś jak
najszybciej uporać
się z zaległościami w
pracy. Nie odkładaj
niczego na później, bo co
się odwlecze to nie uciecze.
W nadchodzących dniach
spadnie na ciebie jeszcze
więcej obowiązków. Nadmiar pracy zrekompensuje
miła atmosfera w domu.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Twoja pracowitość i duże zaangażowanie może w
końcu zaprocentować poprawą w kwestiach finansowych. Gwiazdy sprzyjać
będą grze na giełdzie i pomnażaniu pieniędzy. Pojawi
się także nowa propozycja
pracy.

Przestarz.
kotew

Zasłona Używane
przy
Tomasza
sianokoAdamka
sach
Izba
parlamentu
Niemiec

Lew 23.07 – 23.08
Korzystny
wpływ planet będzie
sprzyjał poprawieniu
koncentracji i skutecznemu
działaniu. Będziesz tryskał energią. W interesach
sprzyjało ci będzie dużo
szczęścia, ale wykazać się
musisz sumiennością i pracowitością.

Byk 21.04 – 20.05
W najbliższym
czasie wiele spotkań towarzyskich
i odwiedzin a więc okazja
do flirtów. Oczywiście będziesz w centrum zainteresowania. Staniesz się powiernikiem również wielu
sekretów. Gwiazdy będą
sprzyjać łatwemu i szybkiemu wydawaniu pieniędzy.

Miasto lub
Smocze
donośne
drzewo
głosy
Jest
zdrowa,
ale ma
zarazki
Farsa ze
wstawkami
wokalnymi

PANORAMICZNA. Litery z pól z kropką utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko aktorki.

Baran 21.03 – 20.04
Będziesz miał teraz dużo innowacyjnych pomysłów, co
zostanie docenione
przez przełożonych. Przed
tobą szansa na awans lub
zmianę pracy na lepiej płatną. Jeśli zastanawiasz się
nad otworzeniem własnej

działalności, to jest to bardzo dobry czas.

Skorpion 24.10 – 22.11
Nadzwyczaj
emocjonalnie zareagujesz na wszelkie niepowodzenia
swoje i bliskich. Odczujesz
dużą potrzebę spędzenia
wolnego czasu z rodziną.
Pomimo tego, że praca zawodowa sprawia ci wiele
satysfakcji, będziesz chciał
wreszcie od niej trochę odpocząć.

Najgłębsza strefa
mórz
i oceanów

Ryby 20.02 – 20.03
Ogólnie
przed
Rybami
nadchodzące dni w miarę
spokojne. Mogą odezwać się stare dolegliwości
reumatyczne lub żołądkowe. Poświęć więcej czasu
na czynny relaks. Ktoś z
bliskich zrobi ci miłą niespodziankę, która wprowadzi cię w dobry nastrój..

dlatego na brak pieniędzy
nie powinieneś teraz narzekać, pomimo wielu wydatków.

ź

Wodnik 21.01 –
19.02
W pracy czeka
cię wiele wyzwań. Będziesz
żył na wysokich obrotach,
ale przedsięwzięcia, których się podejmiesz zakończą się sukcesem. Masz
dobrą passę! Na horyzoncie
pojawi się osoba, której podejście do życia będzie bardzo zbliżone do twojego.

15.02-09.03.2013

Rozrywka

Np.
Nielot
długopis,
z koralami
ołówek

www.gazeta-wiesci.pl

Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie
pociągiem.
- Gdzie pan jedzie? - Pyta go inny podróżny.
- W podróż poślubną...
- A gdzie żona?
- Ona już była...
Idzie trzech wariatów po torach kolejowych.
- O jakie te schody płaskie.
- O jaka ta poręcz niska.
- Nie przejmujcie się, winda już jedzie!

15.02-09.03.2013
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Sport

Kleszczów

Kickboxing
w Kleszczowie
Od 15 do 17 marca w Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym „SOLPARK” w
Kleszczowie odbędą się Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Low-Kick. W sobotę 16 marca w godzinach od 9.30 do 13.00 i od 14.00 do 20.00 odbędą się
walki eliminacyjne. Walki półfinałowe zaplanowano na niedzielę od godz. 9.00
do 13.00. O 13.00 rozpocznie się Gala Finałowa.

Wolbórz
Powiatowe
podsumowanie sportowego roku
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb. 2 lutego podsumowało działalność sportowo-turystyczną za rok 2012. Nagrody i wyróżnienia wręczono
najlepszym sportowcom, trenerom, gminnym radom LZS.
Laureaci usłyszeli życzenia kolejnych sukcesów
sportowych i utrzymania
jak najlepszej formy od
starosty powiatu piotrkowskiego Stanisława Cubały
i Marka Mazura Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. W
spotkaniu wzięli udział wyróżnieni sportowcy, władze
gmin powiatu piotrkowskiego, działacze sportowi.
Z gminy Wolbórz w kategorii Trenerzy-Wychowawcy
Młodzieży wyróżniono panią
Annę Gielec – nauczyciela w
Zespole Szkół RCKU w Wolborzu (gry zespołowe, lekka

REKLAMA

„SOLPARK” w Kleszczowie będzie gościć czołówkę polskich kickboxerów już po raz trzeci.
Kickboxing jest stosunkowo młodą dyscypliną sportową występującą
w kilku odmianach. Low
-Kick jest jedną z nich.

Określenia
kickboxing
używa się w odniesieniu do
dyscyplin rozwiniętych przez
Japończyków (kick-boxing

japoński) i przez Amery-

kanów (kick-boxing amerykański) w latach 60. i
70. XX wieku. Na określenie amerykańskiego kick
-boxingu używa się też nazwy full-contact karate lub
w skrócie full contact.
Poszczególne formy tej
dyscypliny sportu różnią się
dozwolonymi w ich regulaminach uderzeniami i kopnięciami, liczbą i czasem
trwania rund oraz miejscem
gdzie zawodnicy staczają

walkę.
Wśród odmian kickboxingu można wyróżnić
między innymi: full contact, low kick, K-1, tahai
boxing, semi contact, light
contact i light kick.
Nasza gazeta objęła patronat medialny nad
Mistrzostwami Polski w
Kick-boxingu Low-Kick w
Kleszczowie.
ZBW

Regionalny
Serwis Ogłoszeniowy
Szukasz pracy? Mieszkania do wynajęcia? Przejrzyj nasze
ogłoszenia! Masz pracę do zaoferowania? Mieszkanie do
wynajęcia? Opublikuj bezpłatne ogłoszenie w internecie!

Za DARMO!!!
www.gazeta-wiesci.pl
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atletyka). Natomiast w kategorii Najlepsze Rady Gminne
nasza gmina zajęła IX miejsce. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół

RCKU w Wolborzu zajął III
miejsce wyprzedzając szkołę
w Szydłowie.
Źródło Powiat Piotrkowski

