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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny
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 z elektronarzędziami Nowo otwarty sklep
zaprasza od poniedziałku do piątku 

w godzinach  oraz w soboty9.00-17.00  od 9.00 do 13.00.
Oferujemy elektronarzędzia, narzędzia ręczne, spawarki, 

prostowniki, kompresory oraz osprzęt znanych 
i cenionych producentów. 

Konkurencyjne ceny! Zapraszamy!

ul. Wojska Polskiego 93 (przy Ryneczku) w Piotrkowie Tryb.

ELEKTRONARZĘDZIA

tel. 44-649-23-26

SKUP ZŁOMU
NAJLEPSZE 

CENY

TEL. 784 063 451

ROZBIÓRKI
DOJAZD DO 

KLIENTA

Czy Łódzkie nabiera prędkości?

Z Markiem Mazurem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego rozmawiał Wojciech Adam 
Michalak.                 Czytaj na str. 8.

Opoczno
O krok 
od tragedii 
na lodzie
Na drzewickim zalewie pod młodymi mężczyznami 
zarwał się lód. Dzięki szybkiej pomocy policjantów 
oraz strażaków udało się ich uratować.          Str. 2

Za mundurem... 
kandydaci sznurem
Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje znowelizowa-
na ustawa emerytalna służb mundurowych. Pomi-
mo wydłużenia wieku emerytalnego, chętnych do 
podjęcia pracy w tych służbach nie brakuje.  Str. 4

Ulga dla złodziei
Rząd chce, żeby kradzież mienia była przestęp-
stwem dopiero gdy szkoda wynosi ponad 1 tys. zł, 
a nie jak obecnie 250 zł.               Str. 4

REKLAMA



Wieści
01.03-25.03.2013

2
www.gazeta-wiesci.plW

wej UE na lata 2014-2020. 
System EuroVelo został 
włączony do Transeuro-
pejskiej Sieci Transportu 
Drogowego, która - obok 
autostrad, lotnisk, głów-
nych europejskich węzłów i 
korytarzy drogowych - po-
siada zapewnione finanso-
wanie w przyszłej perspek-
tywie unijnej z uwagi na 
swój strategiczny charakter.

W najbliższym cza-
sie Rada Miasta będzie 
głosowała nad uchwałą 
intencyjną, która będzie 
podstawą do podpisania z 
Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego porozumienia 
regionalnego w sprawie re-
alizacji projektu. 

JP

Wydarzenia

KIEROWCO!
 Pamiętaj o kontroli ciśnienia w oponach! 

U nas sprawdzisz je BEZPŁATNIE!

REKLAMA
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Salon Meblowy 
"DEKORATOR"

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

tel. 44 616 37 29

OFERUJE:
meble 

renomowanych 
producentów 

krajowych 
i zagranicznych

W

Potrzebę popularyzo-
wania bezpiecznej jazdy 
na rowerze dostrzega m.in. 
Piotrków Trybunalski, 
który włączy się w realiza-
cję projektu „Budowa tras 
EuroVelo w wojewódz-
twie łódzkim”. Dla miasta 
udział w projekcie to szan-
sa na budowę nowych ście-
żek rowerowych. EuroVelo 
to system międzynarodo-
wych tras rowerowych łą-
czący cały kontynent, któ-
ry w samej Europie liczy 
14 długodystansowych 
tras o łącznej długości 
około 70 000 km. Prze-
widuje się, że sieć będzie 
zasadniczo zakończona w 
roku 2020. Trasy te mogą 
być wykorzystywane 

Piotrków Trybunalski

Drogi rowerowe na topie
Rower to coraz bardziej modny codzienny środek transportu, a jazda na rowe-
rze stanowi coraz bardziej popularny sposób aktywnego wypoczynku. Dlate-
go też, samorządy coraz większą wagę przywiązują do zwiększania długości 
tras rowerowych. 

przez długodystansowych 
turystów rowerowych, jak 
również przez mieszkań-
ców miejscowości, w któ-
rych przebiegają.  

Przebieg Trasy Rowe-
rowej EuroVelo uzgadnia-
ny będzie bezpośrednio z 
samorządami oraz zarząd-
cami dróg i właścicielami 
terenów, przez które prze-
chodzić będzie planowana 
Trasa Rowerowa. Reali-
zacja projektu przewiduje 
także budowę portalu in-
ternetowego promującego 
turystykę oraz walory miast 
biorących udział w projek-
cie. 

Podstawą finansowania 
projektu będą środki w ra-
mach perspektywy finanso-

Opoczno

O krok 
od tragedii na lodzie
Na drzewickim zalewie pod młodymi mężczyznami zarwał się lód. Dzięki szyb-
kiej pomocy policjantów oraz strażaków udało się ich uratować. 

Trzech mężczyzn, aby 
skrócić sobie drogę, po-
stanowiło przejść przez 
zamarznięty zalew. Oka-
zało się, że warstwa lodu 
była zbyt cienka. Jeden z 
nich - 13-latek, który był 
tam ze swoim o 3 lata star-
szym bratem i 22-letnim 
kolegą, widząc że pod jego 
towarzyszami zarwał się 
lód, zdołał wydostać się na 
brzeg i wezwać na pomoc 
służby ratunkowe. Jako 
pierwsi na miejsce dotarli 
policjanci wraz ze straża-
kami ochotnikami. Natych-
miast rozpoczęli oni akcję 

ratunkową. Każda minuta 
była na wagę ludzkiego 
życia. Tonący mężczyźni 
znajdowali się około 200 
metrów od brzegu. Z uwagi 
na to, że tafla zalewu była 
w dużej części zamarznięta 
musieli do ofiar przepchnąć 
łódkę. Po kilkukrotnych 
próbach w końcu dotarli do 
22-latka. W tym czasie do-
jechali nad zalew strażacy 
z PSP w Opocznie. Jedno-
cześnie ratowano pozostają-
cego w wodzie 16-letniego 
chłopca. Przy użyciu pro-
fesjonalnego sprzętu wy-
szkoleni do tego strażacy 

wyciągnęli z wody młodego 
mieszkańca Drzewicy. Cała 
trójka została przetranspor-
towana do opoczyńskiego 
szpitala. Na szczęście żaden 
nie wymagał intensywnej 
opieki medycznej. Lekarze 
stwierdzili u mężczyzn je-
dynie wychłodzenie. Oka-
zało się, że starsi chłopcy w 
chwili zdarzenia znajdowali 
się pod wpływem alkoholu. 
22-latek miał ponad 1,4 pro-
mila, natomiast 16-latek 1,5 
promila. 

Policjanci apelują o wię-
cej wyobraźni i ostrożności.
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Należy myśleć regionalnie
O dokonaniach oraz planach na najbliższą przyszłość rozmawialiśmy z Markiem Chrzanowskim, Prezy-
dentem Miasta Bełchatowa.

Województwa Łódzkiego 
jest pomocne w realizowa-
niu strategii rozwoju Beł-
chatowa?

Przewodniczenie podre-
gionowi jest na pewno za-
szczytem, bo reprezentuje 
się środowisko zacnych 
samorządowców, wójtów, 
burmistrzów, prezydentów. 
Ale z drugiej strony jest to 
też pewien bagaż obowiąz-
ków. Dziś rola podregio-
nu jest na pewno inna niż 
podczas pierwszego okresu 
programowania. Myślę też, 
że zupełnie inaczej będzie 
wyglądała w następnym 
okresie, do którego się zbli-
żamy. Regionalizm będzie 
zapewne zasadniczym jego 
elementem i tylko projekty 
ponadlokalne będą mogły 
liczyć na wsparcie. Tu jed-
nak musi zaistnieć mądrość 
samorządowców, którzy 
potrafią spojrzeć ponad 
własne „opłotki”. Na co 
zresztą, jako przewodni-
czący podregionu, bardzo 
liczę. Skorzystamy przecież 
na tym wszyscy. Jesteśmy 
na początku drogi. Dopie-
ro rozpoczynamy dyskusję 
nad tym, jakich metod po-
winniśmy się dopracować, 
żeby ten dobrze rozumiany 
regionalizm zaistniał. Do 
tej pory region i podregiony 
istniały na zasadzie mobi-
lizowania się na określoną 
okoliczność. Dziś przed 
podregionem stoją inne za-
dania. Musimy ten regio-
nalizm odkrywać na nowo. 
I w tym właśnie miejscu 
bardzo ważna jest rola sa-
morządu, który będzie peł-
nił funkcję lidera w danym 
podregionie. Tu właśnie wi-
dzę role dla takich liderów, 
jak dla podregionu wschod-
niego Bełchatów, czy dla 
mniejszych regionów, które 
będą chciały wspólnie prze-
prowadzić jakąś inwesty-
cję, np. Rawa Mazowiec-
ka, Skierniewice, Piotrków 
Tryb. czy Radomsko. I 
właśnie ci liderzy powinni 
stworzyć takie zespoły lu-
dzi, którzy profesjonalnie 
będą aplikować po środki z 
UE. W Bełchatowie mamy 
zespół ds. rozwoju gospo-
darczego miasta, który jest 
skuteczny w aplikowaniu o 
środki pomocowe. 

- Taką sprawą, która 
wymaga wspólnych dzia-
łań i porozumienia mię-
dzy poszczególnymi sa-
morządami jest na pewno 
opieka zdrowotna.

Łódź jest stolicą woje-
wództwa i jako metropolia 
ma prawo, i wręcz obowią-
zek, być miejscem gdzie do-
stępność usług medycznych 
jest na najwyższym pozio-
mie. Trzeba jednak myśleć 
również o dywersyfikacji 
dostępności usług specjali-
stycznych. W woj. łódzkim 
bardzo dużym problemem 
są choroby układu krąże-
nia. Ośrodek kardiochi-
rurgiczny w Łodzi jest na 
bardzo wysokim poziomie, 
ale mimo to umieralność 
spowodowana tego typu 
schorzeniami w naszym 
województwie jest jedną z 
najwyższych w kraju. Nie 
uważam, że gminy mogą 
rozwiązać ten problem, ale 
widząc go, mogą stać się 
partnerami. Samorządy 
mogą tworzyć warunki, ale 
wymaga to też pewnej przy-
chylności ze strony służb, 
które zajmują się dziele-
niem środków na ochronę 
zdrowia. Dotyczy to zresztą 
nie tylko kardiochirurgii, 
ale wszystkich dyscyplin 
medycznych.

- Patrzy pan na spra-
wy znacznie szerzej niż w 
perspektywie Bełchatowa. 
Skąd u pana taki sposób 
widzenia i jak w tym kon-
tekście układają się pana 
stosunki z Radą Miasta?

Ograniczanie się tyl-
ko do spraw miasta i gmi-
ny wydaje mi się błędem. 
Myślę kategoriami regionu 
mając świadomość, że Łódź 
ma swoje ambicje metro-
politalne a to powoduje, że 
w krąg jej zainteresowania 
wchodzi grupa pobliskich 
gmin i miasteczek. A mniej-
sze miejscowości też mają 
swoje ambicje, nie zawsze 
widoczne z perspektywy 
Łodzi. Nie możemy liczyć, 
że nasze problemy rozwią-
że Łódź. Samorząd Beł-
chatowa dysponuje dużym 
potencjałem, w tym organi-
zacyjnym. Dlatego jesteśmy 
otwarci na współpracę re-
gionalną. Dla mnie sukcesy 

gmin ościennych są równie 
ważne jak to, co się dzieje w 
Bełchatowie. Powinniśmy 
w podregionie wspierać się 
nawzajem, bo wygrywamy 
na tym wszyscy. 

Jeżeli chodzi o relacje 
Prezydent – Rada Miasta 
to na pewno sytuacja jest 
dużo lepsza niż to było w 
poprzedniej kadencji. Po-
przednio, pomimo politycz-
nej mniejszości, również 
trochę spraw udało się prze-
forsować na zasadzie mery-
torycznej dyskusji, a czasem 
wręcz postawienia pod prę-
gierzem opinii publicznej.  
 
- Na ile Bełchatów jest 
atrakcyjny dla młodych 
ludzi i jakie działania po-
dejmujecie żeby ich tu za-
trzymać? 

Trzeba pamiętać, że 
Bełchatów jest na mapie 
gospodarczej kraju liderem 
w zakresie gospodarki pa-
liwowo-energetycznej. W 
związku z tym ci, którzy 
pracują w tej branży mogą 
się poszczycić, że są zatrud-
nieni w dobrych, stabilnych 
firmach, które dobrze pła-
cą. Stąd też istnieje pewien 
poziom oczekiwań dotyczą-
cych zatrudnienia i płacy. 
Te oczekiwania kształtu-
ją kopalnia i elektrownia. 
Dlatego też dla inwestora 
zewnętrznego, z punktu 
widzenia liczenia kosztów 
pracy, atrakcyjność Bełcha-
towa może być problema-
tyczna. Koszty pracy są bo-
wiem w Bełchatowie duże. 
Jest to sporym problemem. 
Czy jest na to jakieś anti-
dotum? Z całą pewnością 
tym antidotum muszą być 
działania samorządu ukie-
runkowane na to, żeby były 
inne atrakcyjne elementy 
przyciągające inwestorów. 
Np. uzbrojone tereny za nie-
wielkie pieniądze, dostęp-
ność tych terenów. I w tym 
kierunku właśnie idziemy. 
Jeśli zaś chodzi o młodych 
ludzi, to uważam, że fakt, 
że młodzież po ukończeniu 
szkoły średniej wyjeżdża 
do renomowanych uczel-
ni by się dalej kształcić, 
świadczy o wysokim pozio-
mie kształcenia w bełcha-
towskich szkołach. Zaś to 
ilu z nich potem powróci do 

Bełchatowa jest swego ro-
dzaju wypadkową naszych 
wysiłków inwestycyjnych. 
Wiadomo, że preferuje się 
tu specjalistów od energe-
tyki i górnictwa. Jeżeli ktoś 
podejmuje studia w zakre-
sie np. astronomii to trudno 
spodziewać się, że znajdzie 
po studiach pracę w Bełcha-
towie. 

- Czy samorząd stawia 
na rozwój przedsiębior-
czości w Bełchatowie?

Jestem przekonany, że 
samorząd musi dla aktyw-
ności gospodarczej miesz-
kańców i inwestorów ze-
wnętrznych być partnerem 
wspierającym ich inicjaty-
wy. Podstawą właściwych 
relacji na tej płaszczyźnie 
jest wzajemna otwartość, 
ale i transparentność pro-
cedur. Dlatego zależy mi, 
żeby plany zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Bełchatowa, które są punk-
tem wyjścia każdego proce-
su inwestycyjnego, były jak 
najbardziej czytelne i przy-
jazne dla mieszkańców i 
inwestorów. Plany zagospo-
darowania przestrzennego 
są niejednokrotnie niedoce-
niane a to jeden z najistot-
niejszych instrumentów 
pozostających w dyspozycji 
samorządów.

 
-Jakie są najważniejsze 
plany samorządu bełcha-
towskiego na najbliższy 
okres?

Jesteśmy w trakcie re-
alizacji kilku inwestycji 
istotnych dla mieszkań-
ców Bełchatowa. Niektóre 
z nich zakończymy w tym 
roku, niektóre będą jesz-
cze kontynuowane w roku 
2014. Z całą pewnością do 
zadań priorytetowych nale-
ży budowa nowego obiektu 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry z multimedialną ekspo-
zycją PGE Giganty Mocy. 
To projekt, który domyka 
proces rewitalizacji cen-
trum Bełchatowa i stano-
wić będzie jedyną w skali 
kraju atrakcję turystyczną. 
Rozpoczyna się ostatni etap 
potężnego projektu “Budo-
wa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
na ternie Bełchatowa”. Na 
oczyszczalni ścieków wy-
budowane zostaną jedne z 
najnowocześniejszych i naj-
bardziej efektywnych eko-
logicznie instalacji przerób-
ki osadu - wartość zadania 
to ponad 30 mln. zł. Moder-
nizowana jest miejska sieć 
ciepłownicza - to projekt o 
łącznej wartości ponad 30 
mln zł. Wszystko z wyko-
rzystaniem pieniędzy unij-
nych. A z takich bardziej 
przyziemnych rzeczy to 
oczywiście drogi, drogi i 
jeszcze raz drogi…

- Dziękujemy za roz-
mowę. 

Rozmawiali
Justyna Pająk 
i Wojciech Adam Mi-

chalak

- Mamy półmetek ka-
dencji. Jakby pan ten 
okres podsumował?

Bełchatów jest postrze-
gany w regionie jako miasto 
szczególne. Dwa duże pod-
mioty gospodarcze (elek-
trownia i kopalnia węgla 
brunatnego), które mają w 
swojej nazwie Bełchatów 
nie leżą jednak na terenie 
Bełchatowa ale na terenie 
gminy Kleszczów i wszyst-
kie profity, przynależne 
gminie, spływają właśnie 
tam. My natomiast mamy 
zaszczyt nosić miano stoli-
cy paliwowo-energetycznej 
kraju. Myślę, że wszyscy, 
którzy na serio zajmują się 
sprawami samorządu, po-
twierdzą że największym 
sukcesem jest umiejętne 
wykorzystywanie środków 
pomocowych z Unii Euro-
pejskiej. Gdyby nie te pie-
niądze, to - w moim prze-
konaniu, nie byłoby takiego 
znaczącego postępu w roz-
woju gmin. Czy wszystko 
się udało? Na pewno nie. 
Niejednokrotnie udział wła-
sny blokuje małym gminom 
dostęp do dużych środków 
finansowych. Bełchatów 
ma to szczęście, że stać nas 
na sięganie po unijne dota-
cje. Dzięki tym pieniądzom 
zyskaliśmy praktycznie 
dodatkowy budżet. Budżet 
Bełchatowa, po stronie do-
chodów to ok. 170 mln zł. 
Porównywalne pieniądze 
pozyskaliśmy z UE. Sta-
ramy się zarządzać posia-
danymi środkami w ten 
sposób, żeby sprawnie pro-
wadzić politykę zrównowa-
żonego rozwoju. Dużo pie-
niędzy przeznaczyliśmy na 
infrastrukturę szkolną, na 
termomodernizację wszyst-
kich szkół i przedszkoli. To 
jest na pewno nasze osią-
gnięcie. W moim przekona-
niu nasze szkoły są na po-
ziomie europejskim. Dzieci 
uczą się w nich w systemie 
jednozmianowym, mają 
dostęp do zajęć pozalekcyj-
nych, interaktywnych na-
rzędzi edukacyjnych. Mogę 
z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć, że mamy szko-
ły na miarę XXI wieku.

- Na ile to, że pełni pan 
funkcję Przewodniczącego 
Podregionu Wschodniego 
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W tym dniu urząd czyn-
ny będzie od 9.00 do 13.00.  
Wszyscy, którzy tego dnia 
odwiedzą tę placówkę będą 
mogli m. in. wypełnić ze-
znanie podatkowe PIT ko-
rzystając z pomocy urzęd-
ników bądź załatwić inne 
sprawy.

Obowiązek wypełniania 
PIT-u spoczywa na podat-
niku, jednak może on mieć 
ze sobą wszystkie niezbęd-
ne dokumenty i wypełnić 
zeznanie przy pracowniku 
Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z przepisami 
ustawy, w terminie do koń-
ca lutego 2013 roku płatnicy 
podatku dochodowego za 
rok 2012 od osób fizycz-
nych są obowiązani prze-
słać podatnikom imienne 

Piotrków Trybunalski

Dzień 
otwarty 
w skarbówce
Piotrkowski Urząd Skarbowy , tak jak wszystkie 
skarbówki w kraju, organizuje w sobotę 16 marca 
2013 roku dzień otwarty. 

informacje o wysokości 
dochodów, sporządzone 
wg ustalonego wzoru, np. 
PIT-11, PIT-8C czy PIT-R. 
Zeznanie podatkowe należy 
złożyć do 30 kwietnia 2013 
roku. Termin ten dotyczy 
złożenia następujących PIT
-ów: PIT-36 (działalność), 
PIT-36 L (liniowy), PIT-37 
(praca), PIT-8 (giełda), PIT-
39 (nieruchomości). Podat-
nicy, którzy deklaracji nie 
złożą w terminie powinni 
się liczyć z konsekwencjami 
i karą za opóźnienie.

Pamiętajmy, że im 
wcześniej złożone zeznanie 
roczne, tym szybsza wypła-
ta nadpłaconego podatku. 
Swój PIT można również 
złożyć elektronicznie ko-
rzystając z e-deklaracji. 

Tylko w styczniu 2013 
policja zatrudniła prawie 
tysiąc nowych pracow-
ników, w tym ponad 700 
policjantów. Do pracy w 
Straży Granicznej zgłosi-
ło się natomiast ponad 900 
chętnych. Co przyciąga 
młodych ludzi do pracy w 
służbach?

- Zainteresowanie służ-
bą w Straży Granicznej 
jest duże. W styczniu 2013 
r. wpłynęły 933 podania 
z prośbą o przyjęcie do 
służby – informuje chorą-
ży SG Agnieszka Golias. 
Dlaczego służba w Straży 
Granicznej cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem? - 
Służba w Straży Granicznej 
daje przede wszystkim sta-
bilność zatrudnienia – wy-
jaśnia chor. SG Agnieszka 
Golias.

Trochę inna sytuacja 
jest w Państwowej Straży 
Pożarnej. Niezwykle wy-
magające testy sprawno-
ściowe na pewno stanowią 
wyzwanie dla wielu poten-
cjalnych kandydatów, ale i 
tu o jedno miejsce stara się 
od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu osób. Największą for-
mację mundurową w Polsce 
stanowi oczywiście Policja. 
Służy w niej prawie 100 
tysięcy policjantów wspie-

Za mundurem... kandydaci sznurem
Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje znowelizowana ustawa emerytalna służb mundurowych. Pomimo 
wydłużenia wieku emerytalnego, chętnych do podjęcia pracy w tych służbach nie brakuje.

ranych przez ok. 25 tysięcy 
pracowników cywilnych. 
- Praca w Policji nadal jest 
postrzegana jako bardzo 
atrakcyjna – mówi młodszy 
inspektor Krzysztof Haj-
das. – Przede wszystkim 
dlatego, że daje możliwość 
rozwoju zawodowego. Kan-
dydaci do pracy podkreśla-
ją też często, że chcą nieść 
pomoc ludziom, a policja 
to służba powołana właśnie 
do tego - dodaje. Służba w 
policji cieszy się w dalszym 
ciągu bardzo dużym zainte-
resowaniem. W lutym 2013 
r. odbył się drugi nabór do 
policji, w czasie którego 

przyjęto do służby 500 no-
wych policjantów. Kolejny 
nabór odbędzie się 12 mar-
ca z limitem przyjęć na po-
ziomie 400 osób. 

Powyższe dane świad-
czą o tym, że reforma eme-
rytalna nie spowodowała 
spadku zainteresowania 
podjęcia pracy w służbach 
mundurowych. Przypo-
mnijmy, że od 1 stycznia 
2013 r. żołnierze zawodowi 
i funkcjonariusze policji, 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kon-
trwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojsko-

wego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więzien-
nej, nabywają uprawnienia 
emerytalne po 55 roku ży-
cia i 25 latach służby. Wcze-
śniej koniecznym warun-
kiem do nabycia uprawnień 
emerytalnych było przepra-
cowanie 15 lat w służbie, 
przy czym wiek funkcjona-
riusza nie miał znaczenia. 

JP
Na podstawie publikacji 

MSW

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją kodek-
su postępowania karnego, 
kodeksu karnego i innych 
ustaw. Projekt przewiduje 
między innymi zmianę art. 
119 kodeksu wykroczeń. 

Ulga dla złodziei
Rząd chce, żeby kradzież mienia była przestępstwem dopiero wtedy, gdy szkoda wyniesie ponad 1 tys. 
zł, a nie jak obecnie 250 zł. 

Obecnie obowiązujący 
przepis mówi, że kradzież 
przedmiotu o wartości do 
250 zł jest wykroczeniem. 
Powyżej tej kwoty czyn 
kwalifikowany jest jako 
przestępstwo. Rządowy 

projekt nowelizacji przewi-
duje podwyższenie tej kwo-
ty do 1000 zł. Nowelizacja 
ma wpłynąć na obniżenie 
kosztów postępowań.

W ocenie przedsiębior-
ców skutkiem proponowa-

nej nowelizacji może być 
znaczący wzrost kradzieży 
w sklepach i wynikające 
z tego straty i dodatkowe 
koszty zwłaszcza dla przed-
siębiorców. Dodatkowo, w 
związku z podwyższeniem 
tzw. kwoty granicznej, 
przedmiotem i celem zło-
dziei staną się nowe rodzaje 
produktów o wartości na-
wet do 1000 zł (np. sprzęt 
elektroniczny, rowery i itd.).

W praktyce może się 
okazać, że wbrew założe-
niom autorów nowelizacji, 
proponowana zmiana nie 
doprowadzi do obniżenia 
kosztów postępowań i nie 
będą one bardziej efek-
tywne, natomiast może 
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skutkować negatywnymi 
następstwami dla szeroko 
rozumianej branży handlo-
wej, a także poczuciem bez-
karności przestępców.

Nie do końca przekonuje 
argument, że zakwalifiko-
wanie drobnych kradzieży 
jako wykroczeń, w sytuacji 
gdy wartość kradzionego 
mienia nie przekracza 1000 
zł spowoduje, że w prze-
ciwieństwie do obecnego 
stanu prawnego, sprawcy 
nie unikną lub znacznie 
trudniej unikną odpowie-
dzialności. Należy bowiem 
pamiętać, że za wykrocze-
nia, które z samej istoty 
charakteryzują się stosun-
kowo niewielkim stopniem 

szkodliwości społecznej 
można orzec np. naganę lub 
poprzestać na zastosowa-
niu środków oddziaływania 
wychowawczego, takich jak 
pouczenia, zwrócenie uwa-
gi, ostrzeżenia lub innych, 
a więc środków, które nie 
będą stanowić dla spraw-
ców drobnych kradzieży 
rzeczywistej dolegliwości. 
Poza tym, dane przestęp-
ców, którym wymierzono 
wymienione kary, nie będą 
gromadzone w Krajowym 
Rejestrze Karnym. Znajdą 
się tam wyłącznie dane o 
osobach prawomocnie ska-
zanych na karę aresztu.

ZBW
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Piotrków Trybunalski

Centrum Nauki i Nowych 
Technologii w planach
Piotrków Trybunalski jest jednym z najskuteczniejszych miast w kraju pod 
względem wykorzystywania środków z Unii Europejskiej. Projekty już zre-
alizowane oraz właśnie trwające spowodowały, że miasto ciągle się zmienia. 
To jednak nie koniec projektów, o których dofinansowanie w najbliższym 
czasie będzie starało się miasto.

Kolejnym pomysłem jest 
utworzenie w Piotrkowie 
Centrum Nauki i Nowych 
Technologii. Z myślą o tym 
właśnie projekcie, miasto 
będzie starać się o pozyska-
nie unijnych środków. 

Głównym celem Cen-
trum Nauki i Nowych 
Technologii jest stworzenie 
potencjału intelektualne-
go w zakresie nauki i no-
wych technologii. - Projekt 
zakłada rozwój szkolnic-
twa zawodowego poprzez: 
stworzenie programów 
kształcenia na potrzeby 
specjalizacji oraz rozwój 
kształcenia związany z 
potrzebami specjalizacji 
regionu. Najbardziej pożą-
danymi kierunkami szkol-
nictwa będą: mechatronika, 
technologie informatyczne, 
logistyka, energetyka (OZE) 
oraz technologie związane z 
ochroną środowiska – infor-
muje piotrkowski magistrat. 

Działania, które miasto 
ma zamiar podjąć w ra-
mach tego projektu obejmą:  
- budowę siedziby 
Centrum Nauki i No-
wych Technologii, 
- stworzenie programów 
kształcenia zawodowego 
uwzględniających rozwój 
specjalizacji regional-
nych i branż wiodących,  
- doposażenie szkół zawo-
dowych w niezbędną infra-
strukturę techniczną oraz 
najnowsze rozwiązania IT, 
- systemowe wsparcie ka-
dry dydaktycznej poprzez 
system dofinansowywa-
nych studiów podyplo-
mowych, szkoleń oraz 
praktyk z podobnymi cen-
trami w kraju i zagranicą, 
- nawiązanie współpracy z 
potencjalnymi pracodawca-
mi obejmujący system prak-
tyk w kraju oraz zagranicą,  
- silne wsparcie na-
uki języków obcych. 

Projekt zakłada także re-
alizację działań, mających 
na celu promocję wiedzy o 
innowacyjności oraz przed-
siębiorczość. Realizacja 
projektu Centrum Nauki i 
Nowych Technologii przy-
czyni się do wykształce-
nia specjalistów w swoich 
dziedzinach - otwartych na 
nowe technologie, o dużych 
możliwościach adaptacyj-
nych do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy, a tak-
że rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Projekt 
zakłada rozwój tylko tych 
kierunków gospodarczych, 
na które jest lub będzie za-
potrzebowanie na rynku 
pracy.

Projekt będzie reali-
zowany w ramach Regio-
nalnej Strategii Innowacji 
Województwa Łódzkiego 
LORIS 2030, a jego orien-
tacyjny koszt wyniesie 80 
mln złotych.                     JP

Dawno temu w Amery-
ce...

... a dokładniej pół wieku 
temu astronauci amerykań-
scy zaczęli regularnie latać 
w Kosmos a nawet lądować 
na Księżycu. Wśród licz-
nych problemów, z którymi 
musieli sobie poradzić były 
nie tylko kwestie technicz-
ne, ale i zdrowotne. Wiele 
z nich mogliśmy obejrzeć 
w filmie „Apollo 13” ale 
mało kto wie, że jedno z 
głównych niebezpieczeństw 
- niebezpieczeństwo zatru-
cia pokarmowego udało się 
wyeliminować w zarodku 
a żaden z astronautów nie 
cierpiał na rozstrój żołąd-
ka. Było to zasługą specja-
listów, którzy stworzyli i 
wdrożyli System Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych 
Punktów Kontroli znany 
bardziej jako HACCP. Jak 

HACCP - 
pomysł z kosmosu 
w polskim słoiku

każdy dobry pomysł  „z 
kosmosu” został on szybko 
podchwycony przez „prze-
mysł 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 zobowią-
zane do wdrożenia i sto-
sowania systemu HACCP. 
Do tej pory trudnością była 
odpowiednia ilość pienię-
dzy na szkolenia, zwłaszcza 
nowo przyjętych pracowni-
ków firmy, co odbijało się 
na funkcjonowaniu syste-
mu w firmach, zwłaszcza 
mniejszych. Na szczęście tę 
barierę udało się przezwy-
ciężyć.

Teraz w województwie 
łódzkim!

„Wzrost kompetencji 
pracowników sektora prze-
twórstwa rolno-spożyw-
czego poprzez szkolenia 
i doradztwo w zakresie 
sys-temu HACCP” to pro-
jekt szkoleniowo-doradczy 
dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, działanie 
8.1.1 Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

 W ramach projektu mi-
kro, małe i średnie przed-
siębiorstwa z województwa 
łódzkiego mogą ZA DAR-
MO skorzystać z komplek-
sowych szkoleń z zakre-
su HACCP a właściciele, 
wspólnicy i pracownicy 
tych przedsiębiorstw uzy-
skać, potwierdzone zgod-
nym z wymogami MEN 
certyfikatem, kwalifikacje 
pełnomocnika lub audytora 
wewn. Systemu HACCP.  

Firma, w której system 
zapewnienia jakości i bez-
pieczeństwa jest w ludziach 
a nie tylko na papierze, to 
pewny partner w interesach 
a sprzedaż i wykorzystanie 
jego produktów nie grozi 
przykrymi niespodzianka-
mi. Warto skorzystać z tej 
szansy!

Zapraszamy na bez-
płatne szkolenia:

Audytor Wewnętrzny 
systemu HACCP

Pełnomocnik ds. syste-
mu HACCP

Najbliższe szkolenia 
odbędą się m.in. w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, 
Sieradzu oraz Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Pełna informacja na te-
mat projektu i sposobu zgła-
szania się na szkolenia znaj-
duje się na stronie: www.
szkolenia-haccp.com.pl 
oraz pod numerem telefonu 
(44) 739 22 51

SKORZYSTAJ Z TEJ 
SZANSY!

REKLAMA

w ŁODZI, PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, 
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, 

SIERADZU I KUTNIE

W

Zelów

W

- Zadania prioryteto-
we na 2013 rok obejmują 
takie zakresy jak pomoc 
społeczna, podtrzymy-
wanie tradycji narodowej 
i tożsamości kulturowej, 
ochronę zdrowia, działania 
na rzecz dzieci, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych, 
w zakresie kultury, sztu-
ki i ochrony dóbr kultury, 
dziedzictwa narodowego, 
a także kultury fizycznej i 
turystyki. Największą do-
tację – 200.000 zł spośród 
wszystkich organizacji po-
zarządowych otrzymuje 
Zelowski Klub Sportowy 
„Włókniarz”, który repre-
zentuje Gminę Zelów w 
rozgrywkach piłki nożnej 
III ligi – informuje Urszula 
Świerczyńska, Burmistrz 
Zelowa.

Dotacje na zadania publiczne
334.000 zł – taką kwotę zapisano w tegorocznym budżecie Gminy Zelów na 
działania organizacji pozarządowych. 

Kierunki działań na 
każdy rok wyznacza Pro-
gram współpracy pomiędzy 
Gminą Zelów a organizacja-
mi pozarządowymi uchwa-
lony przez Radę Miejską. 
Głównym celem programu 
jest budowanie partnerstwa 
i umacnianie współpracy 
pomiędzy Gminą Zelów 
a organizacjami pozarzą-
dowymi. Efektem tej 
współpracy ma być w 
szczególności poprawa 
jakości życia współ-
mieszkańców poprzez 
pełniejsze zaspokaja-
nie potrzeb społecz-
nych, wzmocnienie 
skuteczności i efek-
tywności wykonywa-
nia zadań publicznych, 
integracja podmiotów 
realizujących zadania 

publiczne, umacnianie spo-
łecznej świadomości poczu-
cia odpowiedzialności za 
rozwój lokalnego środowi-
ska, promocja działalności 
organizacji uczestniczących 
w realizacji programu.

Formy współpracy mają 
charakter finansowy i poza-
finansowy.

W
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Cyfrowy przekaz umo
-żliwi nam odbiór lepszej 
jakości obrazu i dźwięku 
oraz większej liczby pro-
gramów. Przypomnijmy, 
że przejście na technologię 
cyfrową wiąże się jednak 
z pewnymi zmianami. Do 
odbioru telewizji cyfrowej 
potrzebny jest odbiornik 
wyposażony w dekoder 
MPEG-4 (telewizor, któ-
ry spełnia obowiązujące w 
Polsce wymagania dla emi-
sji DVB-T lub zakup deko-
dera, dołączanego do tele-
wizora niewyposażonego w 
głowicę DVB-T).

Użytkowników telewizji 
kablowej i satelitarnej ten 
problem bezpośrednio nie 
dotyczy, ponieważ zmiana 
sprzętu w tym wypadku 
spoczywa na dostawcach 
sygnału telewizyjnego. 
KRRiT przypomina, że do 
odbioru darmowej telewi-
zji cyfrowej nie potrzeba 
podpisywać takich umów. 
W wielu przypadkach nie-
potrzebny jest także zakup 
odrębnego urządzenia. 

Trwający obecnie proces 
cyfryzacji telewizji naziem-
nej jest również okazją do 
uaktywnienia się oszustów 

Cyfryzacja okazją dla oszustów
Do 31 lipca 2013 roku w całym kraju telewizja analogowa zostanie zastąpiona cyfrową. Cyfryzację w województwie łódzkim zaplanowano w czterech etapach: 
I etap – 19 marca, II etap – 22 kwietnia, III etap – 20 maja, IV etap – 17 czerwca. 

podających się za przedsta-
wicieli operatorów oferują-
cych usługi w zakresie do-
strajania odbiorników bądź 
tych, którzy będą propono-
wać po atrakcyjnych cenach 
urządzenia do odbioru te-
lewizji cyfrowej. Fałszywi 
akwizytorzy powołując się 
na nieprawdziwe informa-
cje mogą także nakłaniać, 
zwłaszcza osoby starsze, 
do podpisywania nowych 
umów abonamentowych, 
rzekomo niezbędnych do 
odbioru telewizji cyfrowej. 
Oszuści nie przebierają w 
środkach, wymyślają coraz 

Do kradzieży z włama-
niem do jednego z garaży 
na terenie gminy Żarnów 
doszło 27 lutego 2013 r. Łu-
pem złodzieja padły między 
innymi rower oraz elektro-
narzędzia. Straty oszaco-
wano na kwotę 5 tysięcy 
złotych. Dzięki psu tropią-
cemu, stróże prawa dotarli 
do 23-letniego mieszkańca 

Kradzież z włamaniem
Opoczno

Policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o wła-
manie do garażu i dokonanie kradzieży. Skradzio-
ne rzeczy odzyskano.

powiatu koneckiego, któ-
ry okazał się sprawcą tego 
przestępstwa. Wszystkie 
skradzione przedmioty zo-
stały odzyskane i przeka-
zane właścicielowi. Za kra-
dzież z włamaniem grozi 
kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności. Sprawę 
prowadzi Komisariat Policji 
w Paradyżu.

to inne metody i bez skru-
pułów wykorzystują naszą 
łatwowierność. Pojawiają 
się przypadki, w których 
proponują kupno dekode-
rów do odbioru telewizji i 
po pobraniu zaliczki już się 
nie pojawiają. Wszystkie in-
cydenty należy natychmiast 
zgłaszać na Policję.

Informacje na temat 
procesu cyfryzacji telewizji 
naziemnej znaleźć można 
na stronie www.cyfryzacja.
gov.pl                                

  
JP

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

u

u200 wzorów wykładzin
uWykładziny PCV
uDuży wybór chodników
uProfesjonalny montaż wykładzin
uPranie podciśnieniowe (KÄRCHER)
uObszywanie

1000 wzorów dywanów

97-300 Piotrków Trybunalski,
 ul. Kostromska 39, tel. 44 647 73 95

DYWANY 
WYKŁADZINY

26-300 Opoczno, 
ul. M.C. Skłodowskiej 22, tel. 44 754 47 99

C rpea t

METALBUD HURTOWNIA

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

Piotrków Trybunalski

okucia
okna drzwi

okucia
okna drzwi

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

www.gazeta-wiesci.pl

On-line!
Czytaj:

Stylowe 
meble z zachodu 

Belgia, Holandia, Luksemburg

 Sprzęt AGD  Sprzęt Sportowy  Kosiarki  inne

Białynin 51A
tel. 781 202 301

Na trasie: Rawa Mazowiecka - Łódź
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- Sprawuje pan funkcję 
Przewodniczącego Sejmi-
ku Województwa Łódzkie-
go już drugą kadencję? W 
czym tkwi sukces?

Nie wiem czy można to 
nazywać sukcesem. Faktem 
jest, że od czasu utworzenia 
samorządu wojewódzkiego, 
czyli od 1999 roku, żad-
nemu przewodniczącemu 
Sejmiku nie udało się peł-
nić tej funkcji przez całą 
kadencję. Być może wy-
nikało to z tego, że życie 
polityczne w Sejmiku było 
barwniejsze i zmieniały się 
koalicje, a co za tym idzie 
zmieniali się przewodniczą-
cy. Mnie się powiodło. Ale 
nie wiem czy to jest sukces 
czy raczej „skazanie na pra-
cę”. Bo jedni to odbierają 
jako sukces, a inni mówią: 
skoro dobrze pracujesz, to 
pracuj dalej. Uważam, że 
podstawą jest dbanie o do-
brą atmosferę. Jak jest przy-
jazna atmosfera to i efekty 
łatwiej przychodzą. Sejmik 
jest tą instytucją, która jest 
jakby przedsionkiem przed 
tą dużą polityką. Wybory 
do Sejmiku odbywają się 
według zasad bardzo po-
dobnych jak do Sejmu. Do 
Sejmiku podobnie jak do 
Sejmu, kandydatów zgła-
szają partie polityczne,  a 
co za tym idzie w Sejmiku 

Czy Łódzkie nabiera prędkości?
Z Markiem Mazurem, Przewodniczącym Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego rozmawiał Wojciech 
Adam Michalak.

funkcjonują kluby partyjne, 
a więc ta polityka ma już 
bardziej krajowy wymiar. 
Dlatego też decyzje podej-
mowane przez radnych są 
zgodne z linią polityki re-
prezentowanego przez nich 
ugrupowania. Rzecz jasna 
prowadzi to do ścierania 
się poglądów. Moją rolą, 
jako przewodniczącego jest 
zapewnienie takiego funk-
cjonowania Sejmiku, aby 
jak najlepiej służył miesz-
kańcom naszego regionu. 
Zawsze staram się dużo 
rozmawiać, słuchać wszyst-
kich, dać każdemu radnemu 
możliwość wypowiedzenia 
się, łagodzić sytuację. Przy 
wyborze mnie na drugą 
kadencję nie miałem ani 
jednego głosu przeciwne-
go. Oznacza to, że nawet 
radni opozycyjni uznali, 
że polityka, jaką staram 
się prowadzić w Sejmiku 
jest chyba dobra. Nie jest to 
jednak łatwe zadanie.  Za-
wsze podkreślam i jestem 
o tym przekonany, że wszy-
scy radni mają tak samo na 
sercu dobro mieszkańców 
swojego regionu. Różnią się 
zaś w kwestii metod jakimi 
chcą to osiągnąć. I stąd bio-
rą się spory. 

- Ostatnio uchwalona 
została Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego, 
która określa cele na naj-
bliższe lata. Co pana zda-
niem jest w niej kluczowe?

Wszystkie dziedziny ży-
cia społeczno-gospodarcze-
go są równie ważne, w tym 
rolnictwo. Proszę pamiętać, 
że wciąż jesteśmy woje-
wództwem rolniczo-prze-
mysłowym. W związku z 
tym, na pewno rolnictwo 
jest jednym z priorytetów. 
Widzimy w nim ogromny 
potencjał, zwłaszcza w sa-
downictwie i ogrodnictwie.  
Ale woj. łódzkie to nie tylko 
rolnictwo. Jesteśmy krajo-
wym potentatem jeśli cho-
dzi o ceramikę.

Co prawda były różne 
koncepcje przyjętej stra-
tegii. Dlatego dyskutowa-
liśmy w komisjach, były 
konsultacje, rozmowy, a 
wszystko po to, aby ten 
końcowy kształt dokumen-
tu był zbliżony do oczeki-
wań wszystkich radnych. 
Strategia Rozwoju Woj. 
Łódzkiego, którą uchwa-
liliśmy obejmuje okres do 
2020 roku. Nowa perspek-
tywa finansowa pokazuje, 
że nasz region może po raz 
kolejny liczyć na duże pie-
niądze. Nawet większe niż 
poprzednio. Nasz region 
należy do najlepiej wydają-
cych środki unijne. Dosta-
jemy nawet za to premię z 
Ministerstwa Rozwoju Re-

gionalnego. Ale nie jest to 
tylko zasługa samorządu i 
władz województwa łódz-
kiego. Zawsze podkreślam, 
że w tym całym procesie 
udział biorą głównie ci, co 
mają wizję rozwoju swojej 
gminy, miasta, czy woje-
wództwa. Dobrze wydać 
pieniądze jest dużą sztu-
ką. Dlatego też współpraca 
samorządu województwa 
łódzkiego z powiatami i 
gminami ma tak duże zna-
czenie. Pokazaliśmy już, że 
potrafimy dobrze gospoda-
rować pieniędzmi. Widać 
to zresztą po tym, jak nasz 
region się zmienia. Bardzo 
istotna jest poprawa sieci 
drogowej na terenie nasze-
go województwa. Pozwala 
to bowiem napędzać gospo-
darkę.

- Województwo łódzkie 
przoduje w pozyskiwaniu 
środków unijnych. A jak 
to wygląda w poszczegól-
nych samorządach nasze-
go województwa?

Jak to w życiu bywa są 
bardziej i mniej aktywne 
samorządy. Są samorzą-
dy, które już na początku 
perspektywy 2007-2013, a 
nawet wcześniej, były bar-
dzo aktywne w pozyski-
waniu środków unijnych. 
Oczywiście przekłada się 
to na szybszy rozwój tych 
miejscowości. Ale są też 

samorządy, które czekają i 
przyglądają się jak wyglą-
da to u sąsiada i wchodzą 
do tego procesu nieco póź-
niej. Samorządem, który 
jest zdecydowanym liderem 
w wykorzystywaniu środ-
ków unijnych i to w skali 
całego kraju jest Uniejów, 
który jest dziś wizytówką 
naszego regionu. Ale jest 
więcej takich miejscowo-
ści. Są oczywiście insty-
tucje, które pomagają w 
realizacji projektów finan-
sowanych z pieniędzy unij-
nych. Mam tu np. na myśli 
Łódzką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną, która tworzy 
tereny do inwestowania i 
ściąga inwestorów zagra-
nicznych. Łódzka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna w 
2012 roku była postrzegana 
jako najlepsza w Europie w 
pozyskiwaniu inwestorów 
i stwarzania warunków do 
inwestowania. Ważną rolę 
spełnia też Łódzka Agen-
cja Rozwoju Regionalnego. 
Jest to instytucja powołana 
przy udziale samorządu wo-
jewództwa łódzkiego. Na 
ostatniej sesji podjęliśmy 
uchwałę o dalszym wspar-
ciu finansowym dla Łódz-
kiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, kupując do-
datkowe udziały, po to, by 
ta Agencja mogła się dalej 
rozwijać. Ona z kolei ma 
udzielać dogodnych kredy-

tów dla przedsiębiorców.

- Mówi się, że woje-
wództwo łódzkie nabiera 
prędkości. Proszę powie-
dzieć o działaniach, które 
o tym świadczą.

Nie chodzi tu tylko o 
łódzką kolej aglomeracyj-
ną, która jest naszą pereł-
ką. Inwestujemy w zakup 
nowego taboru, a wszystko 
po to, żeby dobrze skomu-
nikować stronę zachodnią 
i wschodnią województwa. 
Mam tu na myśli Łowicz, 
w perspektywie Opoczno, 
Tomaszów Mazowiecki, 
Pabianice. Ale to nabieranie 
prędkości to wszystko to, o 
czym mówiłem wcześniej. 
Chcemy wykorzystać nasze 
korzystne, centralne poło-
żenie. Na terenie woj. łódz-
kiego krzyżują się bowiem 
autostrady, drogi szybkiego 
ruchu i drogi krajowe. Stąd 
też rozbudowa całej sieci 
magazynów logistycznych.

- Czy budżet woje-
wództwa łódzkiego na rok 
2013, uchwalony w grud-
niu ub. r. to budżet inwe-
stycyjny, czy raczej zacho-
wawczy przygotowany na 
przetrwanie kryzysu?

Budżet jest realny, prze-
myślany, oszczędny i jest 
budżetem kontynuacji. Jest 
nieco mniejszy niż w roku 
ubiegłym ale też z mniej-
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szym deficytem, bo tylko 
20 mln zł. Wydatki są na 
poziomie 845 mln, dochody 
– 825 mln. Nie ma w budże-
cie nowych inwestycji, są 
tylko te, które rozpoczęte 
zostały w poprzednich la-
tach. Są to głównie drogi. 
Remontujemy ich bardzo 
dużo. Oczywiście również 
z wykorzystaniem środków 
unijnych. Duże środki w 
budżecie przewidziano w 
dziedzinie kultury. Są to 
głównie pieniądze na prze-
budowę Teatru Wielkiego.

Poza tym przewidziane 
są środki na szpitale woje-
wódzkie. Dużo inwestuje-
my w Szpital Wojewódzki 
im. Kopernika. Myślę, że 
budżet jest realny i nie ma 
niebezpieczeństwa jego nie-
zrealizowania. 

- Województwo łódzkie 
posiada swoje Biuro Re-
gionalne w Brukseli. Czy 
spełnia ono swoją rolę?

Tu właśnie jest wielkie 
zadanie dla nas, jako samo-
rządu województwa łódz-
kiego. Zadania tego biura 
według naszych odczuć nie 
do końca są realizowane. Ja 
gdzie tylko mogę apeluję do 
wszystkich gmin i samorzą-
dów o współpracę. Biuro 
Regionalne w Brukseli jest 
gotowe na kontakt z samo-
rządami, które chcą nawią-
zywać współpracę i znaleźć 
inwestorów zagranicznych. 
Biuro jest przygotowane 
nawet na przyjęcie z za-
kwaterowaniem stażystów 
z powiatu czy gminy, może 
zorganizować spotkanie dla 
wójta czy przedsiębiorców. 
Nie tylko podczas jakichś 
imprez czy targów ale w 

każdej chwili.

- Czy przedsiębiorcy 
korzystają z tej możliwo-
ści? 

Korzystają. Przykładem 
może być firma z okolic To-
maszowa Maz., zajmująca 
się przetwórstwem grzy-
bów. Jest ona już doskonale 
rozpoznawalna w Europie 
właśnie dzięki kontaktom z 
Biurem Regionalnym.

- Czy to prawda, że 
pana wielką pasją jest 
sport. 

Tak. Niemal od uro-
dzenia jestem działaczem 
Ludowych Zespołów Spor-
towych. Jest to mój konik. 
Funkcyjnym działaczem 
samorządu się bywa. Dzia-
łaczem LZS, byłem, jestem 
i na pewno będę. Ktoś kie-
dyś rozszyfrował skrót LZS 
jako Ludzie Zbliżonych 
Serc. Bardzo mi się to po-
doba, ponieważ oddaje 
panującą w nich wspania-
łą atmosferę. LZS są taką 
organizacją, która nigdy 
nie była rozpieszczana jeśli 
chodzi o środki finansowe. 
Nigdy też nie miała wystar-
czającej bazy sportowej. A 
mimo to młodzież wiejska 
sport uprawiała. W LZS nie 
ma działaczy na etatach. 
Każdy działa społecznie. 
Było kilka przypadków kie-
dy kluby sportowe z miast 
chciały wstąpić do zrzesze-
nia LZS. Kiedy mówiłem 
im, że u nas nie ma pienię-
dzy, oni odpowiadali: my 
nie chcemy przyjść do was 
dla pieniędzy, ale dlatego, 
że w LZS jest wspaniała, 
rodzinna atmosfera.

- Dziękuję za rozmowę.

Marek Mazur

Urodził się w 16 lipca 1956 roku w Piotrkowie Try-
bunalskim. Absolwent łódzkiej Wyższej Szkoły Admini-
stracji Publicznej (kierunek: Zarządzanie w administracji 
publicznej) oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Eko-
nomicznej (kierunek: Zarządzanie i marketing).  Od 
listopada 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, a od 2011 roku jest 
również Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji 
Rynku Rolnego w Łodzi. Działalność zawodowa i spo-
łeczna Marka Mazura związana jest przede wszystkim 
z organizacjami sportowymi. Od 1983 roku zasiadał w 
Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Spor-
towe w Piotrkowie Trybunalskim, a w latach 1991-1999 
był Przewodniczącym Rady. Od latach 2000-2003 pełnił 
funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, zaś od 
2004 do chwili obecnej jest jej Przewodniczącym. Od 
2004 jest członkiem Prezydium Krajowego Zrzeszenia 
LZS.

Jest żonaty i ma troje dzieci. Mieszka w Opocznie. 

Europejski Bank In-
westycyjny wspiera inwe-
stycje, których celem jest 
zmniejszenie dyspropor-
cji w rozwoju regionów, 
wzmocnienie konkuren-
cyjności gospodarczej 
oraz podnoszenie pozio-
mu życia obywateli.

Polska jest największym 

EBI sfinansuje drogę S8
W 2012 roku wysokość wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny 
(European Investment Bank) wyniosła 4,4 mld EUR – poinformowano podczas konferencji prasowej 
kierownictwa banku w Warszawie.

beneficjentem kredytów 
EBI wśród państw człon-
kowskich, które wstąpiły do 
UE w 2004 i 2007 roku oraz 
czwartym wśród wszyst-
kich krajów otrzymujących 
wsparcie z EBI. W latach 
2008-2012 bank przyznał 
Polsce środki na projekty 
realizujące cele Unii Euro-

pejskiej o łącznej wartości 
22,8 mld EUR.

Jednym z głównych 
projektów finansowanych 
przez EBI jest rozwój tran-
seuropejskich sieci trans-
portowych i energetycznych 
(TEN). W 2012 roku bank 
podpisał umowę kredytową 
o wartości 900 mln EUR na 

Do spadku inwestycji, 
które rozpoczęło się już w 
III kwartale, dołączyło jesz-
cze zmniejszenie spożycia 
indywidualnego. Takiej sy-
tuacji nie było już od wie-
lu lat. Jeśli tendencja ta się 
utrzyma to trudno będzie o 
dodatni wzrost gospodar-
czy w I kwartale br.

W IV kwartale 2012 
mieliśmy do czynienia z 
dodatnim wzrostem eks-
portu, na poziomie 2,5 
proc., przy jednoczesnym 
spadku importu. W dal-
szym ciągu kurczą się za-
pasy, co pokazuje, że firmy 

Liderzy unijni nie po-
słuchali Parlamentu Euro-
pejskiego, który wzywał 
do uchwalenia budżetu na 
lata 2014-2020, będącego w 
stanie pobudzić wzrost go-
spodarczy w Europie. Par-
lament Europejski uznał, że 
budżet w tej formie nie jest 
wystarczająco ambitny, wo-
bec czego przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, eurode-
putowani gruntownie prze-
analizują i przedyskutują 
ustalenia szczytu. 

Niemal natychmiast po 
ogłoszeniu komunikatu o 
porozumieniu liderów w 

budowę czterech odcinków 
drogi ekspresowej S8 mie-
dzy Wrocławiem a Łodzią i 
między Piotrkowem Trybu-
nalskim a Warszawą, a tak-
że na budowę trzech odcin-
ków drogi ekspresowej S7.

ZBW

PKB zwalnia
Opublikowany niedawno komunikat GUS nie nastraja optymistycznie. W czwartym kwartale 2012 roku 
wzrost gospodarczy zwolnił do 1,1 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ub. r. kiedy to wynosił 1,4 
proc.

dostosowują się do słabną-
cej gospodarki.

W największym stopniu 
osłabienie dotknęło budow-
nictwo, ale również po raz 
pierwszy od II kwartału 
2009 roku, przemysł. Nie 
wróży to dobrze gospodar-
ce w 2013 roku, a przynaj-
mniej w I kwartale br. To co 
się dzieje w przemyśle moc-
no bowiem rzutuje na inne 
branże. Zamówienia, które 
płyną z przemysłu wpływa-
ją na poziom zatrudnienia w 
innych sektorach.

ZBW

Unijny budżet nadal niepewny
Niedawny szczyt Unii Europejskiej wbrew temu co się powszechnie twierdzi, nie zamknął kwestii bu-
dżetu UE ma lata 2014-2020. Podczas spotkania przywódców państw członkowskich UE 8 lutego, po 
wielogodzinnych negocjacjach, uzgodnili decyzję o przycięciu pierwszego w historii UE, mniejszego niż 
poprzedni budżetu.

sprawie bu-
dżetu, cztery 
n a j w i ę k s z e 
frakcje Parla-
mentu Euro-
pejskiego wy-
dały wspólne 
oświadczenie, 
w którym 
o s t r z e g ł y , 
że budżet w 
p r z e w i d y -
wanej przez 
Radę formie 
może nie 
uzyskać wy-
st a rczającej 
liczby głosów 

w PE.
Inwestycje we wzrost 

gospodarczy i tworzenie 
nowych miejsc pracy były 
najważniejszymi priory-
tetami Parlamentu. Euro-
deputowani podkreślali 
również potrzebę dojścia 
do porozumienia w sprawie 
reformy systemu środków 
własnych (odciążających 
składki państw członkow-
skich).

Zbigniew Wąsik
Na podstawie informacji 

z Biura Prasowego PE
W

W

W

W
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- Środowiska komba-
tanckie, liczne organizacje 
patriotyczne, stowarzysze-
nia naukowe, przyjaciele i 
rodziny tych, którzy polegli 
w boju, zostali zamordowa-
ni w komunistycznych wię-
zieniach lub po prostu ode-
szli już na wieczną wartę, od 
lat pukali do wielu drzwi z 
żądaniami, by wolna Polska 
oddała w końcu hołd swym 
najlepszym Synom. Przez 
lata odpowiedzią była cisza 
– czytamy na stronie IPN-u. 
Sytuacja zaczęła się zmie-
niać dopiero w pierwszych 
latach XXI w. Apele  kom-
batantów i ich rodzin zaczę-
ły zyskiwać coraz większe 
poparcie, czego efektem 
było uchwalenie przez Sejm 
ustawy o ustanowieniu 
dnia 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Data 1 marca 
nie jest przypadkowa. Tego 
dnia w 1951 r. w mokotow-
skim więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy za-
mordowali przywódców IV 
Zarządu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość – Łu-
kasza Cieplińskiego i jego 
towarzyszy walki. Tworzyli 

Stojąc przed ukrzyżowanym Chrystusem.
Wybrałem.

Stałem się wyklętym żołnierzem.

Żołnierze Wyklęci
W tym roku po raz kolejny obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. 4 lutego 2011 roku Sejm, w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podzie-
mia, uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

karty. Zapełniały się cele 
więzienne, nagłaśniano 
procesy, rwała się łączność 
z oddziałami. To był koniec. 
Został jeszcze honor. Honor 
przeciw sile, bezprawiu, 
wobec braku nadziei na ja-
kąkolwiek pomoc. A oni 
trwali… 

Mjr Łupaszenko – za-
strzelony, pochówek nie-

oni ostatnie kierownictwo  
ogólnopolskiej konspiracji 
kontynuującej od 1945 roku 
dzieło Armii Krajowej.

Zajęcie Polski przez 
Armię Czerwoną sprawiło, 
że dziesiątki tysięcy żoł-
nierzy, aby dalej walczyć o 
odzyskanie niepodległości, 
nie złożyło broni. Dziś po 
upływie ponad pół wieku  
od tamtych wydarzeń, bu-
dzi podziw postawa tych 
żołnierzy AK, którzy nie 
złamali przysięgi, nie pod-
dali się, nie zdradzili swo-
ich towarzyszy broni, lecz 
po raz drugi podnieśli się 
do walki, walki która z 
góry była skazana na klę-
skę. Żołnierze Wyklęci byli 
członkami podziemia nie-
podległościowego i anty-
komunistycznego. Stawiali 
opór próbie sowietyzacji 
Polski i podporządkowania 
jej ZSRR. Nazwa Żołnierze 
Wyklęci obejmuje tysiące 
osób zrzeszonych swego 
czasu w różnych organiza-
cjach, jak: Armia Krajowa 
Obywatelska, Narodowe 
Siły Zbrojne po 1944 r., czy 
Wolność i Niezawisłość. W 

latach 1945-56 z rąk komu-
nistów zginęło w więzie-
niach i obozach ponad 20 
tys. Żołnierzy Wyklętych, 
co najmniej 10 tysięcy zabi-
to w trakcie walk zbrojnych, 
na 5 tys. wykonano wyroki 
śmierci. A także kolejne, 
niepoliczone dotąd ofiary. 

Kierownictwo walki – 
WiN - nie mogło odwrócić 

znany;
Kpt. Warszyc – zastrze-

lony, pochówek nieznany;
Józef Kuraś – ranny, 

zmarł podczas operacji, po-
chówek nieznany.

A było ich tysiące.
W nagrodę za walkę i od-

danie życia, w imię honoru 
i godności zostali nazwani 
bandytami, mieli stać się wy-

klętymi z historii. A chcieli 
tylko być wolnymi ludźmi.

Ostatni „leśny” żołnierz 
ZWZ-AK, a później WiN – 
Józef Franczak „Laluś” zginął 
w walce w październiku 1963 
roku. Wolności, która nade-
szła, nie doczekało wielu z 
Żołnierzy Wyklętych. Cześć 
Ich pamięci !                          JP

Regionalny 
Serwis Ogłoszeniowy

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

www.gazeta-wiesci.pl
Za DARMO!!!
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

  1. Arabska księżniczka     Tanya Valko

  2. Cacko       Krystyna Sienkiewicz

  3. Filmidła - Gawędy o filmach    Agnieszka Osiecka

  4. Kobiety dyktatorów 2 - Prawdziwe historie   Diane Ducret

  5. Poradnik pozytywnego myślenia    Matthew Quick

  6. Anna German o sobie     Mariola Pryzwan

  7. Historia polityczna Polski 1989-2012   Antoni Dudek

  8. Max Factor Człowiek który dał kobiecie nową twarz Fred E.Basten

  9. Dowód Prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył...

10. Zabytki architektury drewnianej 

Księgarnia               poleca:

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

Złodziej tożsamości

W

W

W

Dowód Autor: 
Alexander Eben

Arabska księżniczka

Odkrył Niebo.
Eben Alexander, znakomity neu-

rochirurg, szanowany wykładow-
ca Harvardu, przez lata pozostawał 
sceptyczny wobec zagadnień wiary. 
Życie poświęcił nauce i ufał jedynie 
faktom. Pod wpływem dramatycz-
nego zdarzenia musiał jednak prze-
wartościować swoją racjonalną wi-
zję świata. Dotknął najważniejszej 
tajemnicy.

Dowód zawiera piękną i niezwy-
kle bogatą wizję zaświatów, niepo-
równywalną z żadną z dotychczaso-
wych relacji. Spisana ręką człowieka 
nauki, specjalizującego się w bada-
niu mózgu, potrafiącego zachować 
dystans względem swoich doświad-
czeń, robi wrażenie nawet na najbar-
dziej niewzruszonych sceptykach.

Przez tydzień pozostawał w głębokiej śpiączce z minimalnymi szansami na 
wyleczenie. Jego mózg praktycznie przestał funkcjonować, a ciało nie reago-
wało na żadne bodźce. Kiedy jego świadomość utonęła w mroku, stało się 
coś, czego jako naukowiec nigdy nie mógł się spodziewać.

Kontynuacja bestsel-
lerowych powieści Tanyi 
Valko: „Arabska żona”, 
„Arabska córka” i „Arabska 
krew”.

„Arabska księżnicz-
ka” to powieść zgłębiają-
ca tajniki ludzkiej natury, 
uwarunkowane muzułmań-
skim prawem szarijatu, to 
wstrząsający opis przemo-
cy, mordów i gwałtów, ale 
też książka ukazująca praw-

dziwe życie w arabskim 
kraju.

Autorka opisuje dalsze 
koleje życia Doroty – Po-
lki, która w młodości po-
ślubiła Libijczyka, oraz jej 
dorosłej córki, która sama 
staje się matką Nadii. Tym 
razem ich dzieje łączą się 
z zawikłanymi losami sau-
dyjskiej księżniczki Lamii. 
Kraj arabski zostaje przed-
stawiony nie tylko ocza-

mi Europejek, ale również 
rodowitych mieszkanek. 
Książka ukazuje próby 
emancypacji arabskich ko-
biet i znalezienia przez nie 
miejsca dla siebie w kraju 
mężczyzn. Tanya Valko 
opisuje okrucieństwo, pa-
sje i uczucia oraz podłoże 
psychologiczne ludzkich 
czynów.

Nieograniczone fundu-
sze na karcie kredytowej 
pozwoliły Dianie (McCar-
thy) korzystać z pełni życia 
na przedmieściach Orlando, 
gdzie wciela się w wyjątko-
wo pasującą jej rolę ‘królo-
wej zakupów’, finansując 
na cudzy koszt wszystkie 
swoje zachcianki. Jest tyl-
ko jeden problem: na do-
wodzie tożsamości, którym 
się posługuje przy realizo-
waniu marzeń zakupowych 
widnieje nazwisko ‘Sandy 
Bigelow Patterson…, a do-
kument ten należy do spe-
cjalisty obsługi klienta (Ba-
teman), który do tej pory żył 
sobie niczego nie świadom 
na drugim końcu Stanów 
Zjednoczonych w Denver.

Oskarżony o cały ka-

Jason Bateman („Szefowie wrogowie” /Horrible Bosses/) oraz Melissa Mccar-
thy („Druhny” /Bridesmaids/) to gwiazdy najnowszej produkcji komediowej 
„Złodziej tożsamości” /Identity Theft/, w której całkiem zwyczajny facet musi 
sięgnąć po nadzwyczajne środki, żeby oczyścić swoje dobre imię. Kiedy oka-
zuje się, że ktoś podszywa się pod jego osobę jest zmuszony okiełznać swoje 
emocje i wyrównać rachunki, które osiągnęły już dość kosmiczną wysokość.

talog wykroczeń nie-
winny facet bezsilnie 
stara się przekonać 
mało zainteresowaną 
jego przypadkiem poli-
cję, że nie jest sprawcą 
wszystkich tych eks-
cesów. Koniec końców 
prawdziwemu San-
dy’emu Bigelow Pat-
tersonowi nie pozostaje 
nic innego jak tylko 
udać się na południe, 
żeby samemu wytropić 
rozrzutną oszustkę.

Ma tydzień na to, 
żeby dorwać kobietę, 
która, jak się okazuje, znala-
zła przepustkę do jego pry-
watnego życia. Na drodze 
do odzyskania tożsamości 
będzie musiał uciekać się 

do przekupstwa, perswazji 
i lekkiej przemocy, żeby 
w końcu przekonać się jak 
trudno jest odzyskać swoje 
dobre imię.

Władza
Pierwszy z nich to 

były gliniarz Billy Taggart 
(Mark Wahlberg), który 
poszukuje odkupienia za 
dawne winy oraz wymie-
rzenia sprawiedliwości na 
człowieku, który prawie 
go zniszczył. Drugi to bur-
mistrz Nicolas Hostetler 
(Russell Crowe), najpotęż-
niejszy człowiek w okolicy, 
który wrobił Taggarta, gdy 
ten zbliżył się do odkrycia 
niewygodnej prawdy. Poli-
tyk nie przewidział jednak, 
że były gliniarz to człowiek 
nieustępliwy, który dzięki 
nabytemu przez lata pracy 
na ulicach doświadczeniu 
stanie się jego największym 
koszmarem.

Główny bohater „Wła-
dzy”, Billy Taggart, to 
jedna z najpełniejszych i 

Nowy Jork. Miasto grzechu skażone każdym rodzajem niesprawiedliwości. A 
w samym centrum społeczno-politycznych wydarzeń dwóch mężczyzn, któ-
rzy mają coś do udowodnienia. W tym pojedynku może być tylko jeden zwy-
cięzca. 

najbardziej efektownych 
ról filmowych Marka Wa-
hlberga. „Scenariusz przy-
pomniał mi inteligentne, 
oparte na rozwoju charak-
terologicznym thrillery z 
dawnych lat, przy których 
dorastałem”, mówi nomino-
wany do Oscara amerykań-
ski aktor. Billy to kochają-
cy swoją pracę nowojorski 
gliniarz, który w trakcie 
jednego ze śledztw zbliżył 
się za bardzo do ujawnienia 
pewnych informacji, które 
wpływowi ludzie władzy 
chcieli na zawsze zakopać 
pod przysłowiową ziemią. 
W filmie poznajemy go 
już nie jako policjanta, lecz 
prywatnego detektywa, 
który ledwo wiąże koniec 
z końcem. „Nagle otrzymu-
je telefon z ratusza z ofertą 

nie do odrzucenia – jeśli 
pomoże burmistrzowi, do-
stanie możliwość powrotu 
do swego dawnego życia, 
odzyskania nadszarpniętej 
reputacji oraz policyjnej 
odznaki”, wyjaśnia Wahl-
berg. „Hostetler uważa, że 
jego żona uwikłała się w 
romans, który może mu za-
szkodzić w zbliżających się 
wyborach. Billy przyjmuje 
zlecenie, lecz tuż po roz-
poczęciu dochodzenia, za-
czyna zdawać sobie sprawę, 
że w całej sprawie chodzi o 
coś znacznie większego niż 
kontrolowanie niewiernej 
małżonki. Burmistrz wy-
powiada mu otwartą woj-
nę, lecz dla Billy’ego jest to 
szansa na odkupienie daw-
nych win i wymierzenie 
sprawiedliwości”.
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         Czas przygotowywania: ok. 180 min 

         Danie dla: 4 osób 

Potrzebne składniki:
Biszkopt:
► 10 dag mąki pszennej
► 5 dag mąki ziemniaczanej
► 4 jajka
► 10 dag cukru
► cukier waniliowy

Krem:
► 15 dag gorzkiej czekolady
► 25 dag śmietany 30%
► białka z 2 jajek
► 2 dag cukru

Poncz do tortu:
► 1/2 szklanki wody
► 10 dag cukru
► 3 łyżeczki kawy
► rum

Porady

Gotuj z nami
Tort czekoladowy
¿


W

W

Czekolada znana już była sta-
rożytnym cywilizacjom. Od ok. 
200 lat występuje w tabliczkach, 
ale  historia jej istnienia sięga 3 ty-
sięcy lat. Najważniejszym skład-

nikiem czekolady jest oczywiście 
kakao, które otrzymujemy z na-
sion kakaowca. To wiecznie zielo-
ne drzewo pochodzi z wilgotnych 
lasów tropikalnych Ameryki Po-
łudniowej i Środkowej. Obecnie 
największe plantacje kakaowca 
znajdują się w Afryce. Z owoców 
kakaowca po odpowiedniej obrób-
ce uzyskuje się kakao lub masło 
kakaowe. Jako pierwsi smak ka-
kao poznali Olmecy – starożytne 
plemiona indiańskie, zamieszku-
jące  tereny obecnego Meksyku. 
Następnie uprawą kakaowca zajęli 
się Majowie, którzy z jego nasion 
uzyskiwali napój, do którego do-
dawali chili lub inne przyprawy. 
Na początku więc czekolada nie 
była pita na słodko lecz na ostro. 
Ciekawostką jest fakt, że nasiona 
kakaowca w Ameryce w czasach 
przedkolumbijskich, służyły też 
jako środek płatniczy. Do Euro-
py czekolada dotarła dopiero w 
XVI wieku dzięki Krzysztofowi 
Kolumbowi. Wraz z  upływem lat 
zmieniała się receptura produkcji 
czekolady. Hiszpanie zamiast z 
zimną wodą, zaczęli łączyć pro-
szek kakaowy z wrzątkiem, doda-
jąc cukier, cynamon czy wanilię. 
Wtedy to, czekoladę zaczęto pić 
na słodko. Czekolada w tej wersji, 
zdobyła hiszpański dwór, a nieba-
wem również całą Europę. Płyn-
ną czekoladę serwowano już w 
pierwszych kawiarniach. Do Pol-

Na depresję...
czekolada
W naszym społeczeństwie utarło się, że słodycze najbardziej 
lubią dzieci. Ale tak naprawdę, kto z nas nie lubi np. czeko-
lady? Mleczna, gorzka, biała, nadziewana, na gorąco... Cze-
kolada to nie tylko kusząca słodycz, ale również znakomity 
sposób na poprawę nastroju. 

ski czekolada dotarła najprawdo-
podobniej w XVIII wieku za spra-
wą Augusta II Mocnego, który 
należał do jej smakoszy. Pierwsza 
polska pitna czekolada powstała w 

roku 1859, a twórcą jej receptury 
był Ernest Karol Wedel. Czekola-
dę w postaci tabliczek jemy dopie-
ro od XIX wieku.

A co dokładnie zawiera cze-
kolada? Czekolada ma nie tylko 
wspaniałe walory smakowe ale 
również jest źródłem wielu wita-
min, minerałów i innych składni-
ków biochemicznych. W czekola-
dzie znajduje się m.in. witamina A, 
B2, B3, B6, B12, E. Poza tym bo-
gata jest w magnez, wapń, miedź, 
żelazo, cynk i potas. Magnez  
usprawnia funkcjonowanie mię-
śni i ułatwia wchłanianie wapnia. 
Działa także uspokajająco. Wapń 
jest składnikiem kości i zębów, 
odgrywa zasadniczą rolę w prze-
kazywaniu informacji za pomocą 
nerwów. Cynk i potas to z kolei 
pierwiastki młodości – wpływają 
na wygląd skóry oraz stan włosów 
i paznokci. Miedź przeciwdziała 
chorobom układu krwionośnego. 
Żelazo ogrywa zaś kluczową rolę 
w produkcji czerwonych ciałek 
krwi. Czekolada jest również źró-
dłem składników biochemicznie 
czynnych takich jak teobromina, 
flawonoidy, kofeina i fenylotyla-
mina. Fenylotylamina przyczynia 
się do wzrostu w mózgu poziomu 
neuroprzekaźników: serotoniny 
i endorfin. Serotonina przeciw-
działa depresji oraz zmniejsza 
podatność na schorzenia układu 
nerwowego, w tym schizofrenię. 

Endorfiny poprawiają nastrój i 
zwiększają odczuwanie przyjem-
ności. W związku z tym, spoży-
wanie czekolady wywołuje poczu-
cie szczęścia i dlatego uznawana 
jest również za doskonały afrody-
zjak. Dzięki zawartym w czeko-
ladzie flawonoidom poprawia się 
zdolność naczyń krwionośnych 
do rozszerzania się. Teobromina 
m.in. obniża ciśnienie, wzmacnia 
naczynia krwionośne, usprawnia 
pracę serca.  Kofeina zaś ma wła-
ściwości pobudzające. Najwięcej 
witamin, minerałów i składników 
biochemicznych czynnych wy-
stępuje w czekoladzie gorzkiej. 
Jednak pamiętajmy, że czekolada, 
ze względu na zawartość kofeiny 
oraz teobrominy, może uzależnić, 

więc należy ją jeść z umiarem. 
Efektem ubocznym nadmierne-
go spożycia czekolady może być 
przede wszystkim nadwaga, gdyż 
jest ona wysokokaloryczna. 

Czekoladę sporządza się z 
miazgi kakaowej, tłuszczu ka-
kaowego lub tłuszczu cukierni-
czego, cukru i innych dodatków. 
Ze względu na zawartość miazgi 
kakaowej czekolady dzielimy 
na gorzkie, deserowe, mleczne. 
Czekolada gorzka zawiera co naj-
mniej 70% miazgi kakaowej.  Ze 
względu na dużą zawartość masy 
kakaowej i niską zawartość cukru 
jest uznawana za najbardziej war-
tościową. Im więcej w składzie 
miazgi, a mniej cukru tym le-
piej. Czekolada deserowa zawiera 
od 30 do 70% miazgi kakaowej, 
zaś mleczna nie więcej niż 50% 
miazgi kakaowej, aczkolwiek 
większość czekolad na rynku za-
wiera tylko 20%, za to dużą ilość 
mleka. Zawartość cukru sięga aż 
50%, więc jest bardzo słodka.  Na 
rynku dostępne są także produk-
ty czekoladopodobne, w których 
zawartość miazgi kakaowej nie 
przekracza 7% całkowitej masy. 

Chociaż nadal trwają dyskusje 
co do skutków spożywania czeko-
lady, jej popularność stale rośnie. 
Bez wątpienia czekolada ma dzia-
łanie przeciwdepresyjne i popra-
wia nastrój.

PJ

Sposób przygotowania:
Aby przygotować biszkopt, należy ubić jajka z cukrem oraz cukrem 

waniliowym. Mąkę pszenną oraz ziemniaczaną przesiać i wymieszać. 
Do ubitych jajek dodawać mąkę cały czas ręcznie mieszając. Następnie 
ciasto przelać do tortownicy i piec ok. 40 min. w temp. 180 st. C. W tym 
czasie należy przygotować poncz do nasączenia biszkoptu. Zagotować 
wodę z cukrem, zaparzyć w niej kawę i dodać rum do smaku. Poncz na-
leży wystudzić. Aby przygotować krem należy rozpuścić czekoladę, na-
stępnie białka ubić z cukrem oraz ubić także śmietanę. Ciepłą czekoladę 
połączyć ze śmietaną i białkami i delikatnie wymieszać. Wystudzony 
biszkopt przekroić na trzy części i nasączyć każdą z nich ponczem. Na-
sączone warstwy biszkoptu przełożyć  kremem czekoladowym. Tort 
wstawić na 2 godz. do lodówki. A następnie udekorować wg uznania.
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Peugeot 208 - nowe 
spojrzenie na segment B

Nowe modele samocho-
dów, by dostosować się do 

norm bezpieczeństwa stają 
się coraz większe i cięższe. 
Peugeot wprowadzając 208 
postanowił pójść w górę 
rzeki. Nowy model ma być 
przestronniejszy, ale lżej-
szy, ma się lepiej prowadzić, 
ale zużywać mniej paliwa. 
Jak jest w rzeczywistości?

W porównaniu do po-
przednika - 207, nowy sa-
mochód faktycznie wydaje 
się mniejszy, przy czym nie 
widać różnicy w przestron-
ności wnętrza. Nowoczesna 
stylistyka auta to po części 
zasługa polskiego projek-
tanta – Adama Bazydło.

Nadwozie Peugeota 208 
zdecydowanie wyróżnia 
się na tle konkurencyjnych 
samochodów. Jedynie naj-
nowsze wersje Toyoty Yaris 
czy Kii Rio wyglądają rów-
nie nowocześnie, pozostali 
konkurenci z VW Polo na 
czele wyglądają przy 208 
jak auta z innego dziesię-
ciolecia. Niewielki Peugeot 
imponuje nowoczesną styli-
styką. Nadwozie jest bogato 
zdobione licznymi przetło-

Samochód Roku 2013?
Test: Peugeot 208 1.6 115 KM
Najnowszy mały samochód Peugeot znalazł się na krótkiej liście finalistów 
plebiscytu Car of the Year 2013. Nawet jeśli 208 nie uda się zdobyć tytułu z 
pewnością należy uznać go najciekawszą propozycję roku w segmencie ma-
łych samochodów.

czeniami, które wpływają 
pozytywnie nie tylko na 
wygląd, ale i na aerodyna-
mikę auta. Mamy też sto-
sunkowo duży grill i wiele 

chromowanych akcentów. 
Co najmniej nietypowy jest 
kształt reflektorów (zarów-
no z przodu jak i z tyłu). 
Auto wyróżnia się na ulicy. 
Nie tylko dlatego, że jest 
całkowicie nowym zjawi-
skiem na polskich drogach. 
Jednak atrakcyjny wygląd 
zewnętrzny to nie jedyny 
atut 208-ki… 

Mała kierownica - od-
ważne zmiany w małym 
Peugeot

Wnętrze 208 to nie tyl-
ko design. Zastosowano tu  
kilka niespotykanych dotąd 
rozwiązań, których celem 
jest ułatwienie podróżo-
wania samochodem. Kon-
struktorzy zwrócili uwagę 
na pewną ważną rzecz. W 
dzisiejszych czasach, gdy 
niemal wszystkie auta, stan-
dardowo wyposażone są we 
wspomaganie kierownicy, 
duże koło nie jest już nie-
zbędne. Kierownica 208 
jest niewielka. Nie obser-
wujemy przez nią zegarów. 
Te umieszczono wyżej, w 
ten sposób, aby można było 

obserwować ich wskaza-
nia, nie odrywając wzroku 
od drogi. Okazuje się, że 
mała kierownica jest bardzo 
wygodna. Zaobserwowa-

łem także, że odpowiednio 
wyregulowana, skutecz-
nie przeciwdziała odru-
chowi prowadzenia jedną 
ręką. Małe koło trzymamy 
oburącz i nie czujemy się 
tym zmęczeni, nawet w dłu-
giej trasie. 

Bogato wyposażony eg-
zemplarz testowy pozwolił 
na zbadanie wszystkich no-
winek technicznych, zasto-
sowanych w 208. Pewne za-
strzeżenia miałem jedynie 
do obsługi (opcjonalnego) 
wyświetlacza dotykowego. 
Skomplikowany interfejs 
utrudnia sterowanie nawi-
gacją i innymi mediami. 
Ekran umieszczono w wy-
godnym dla kierowcy miej-
scu, co nie zmienia faktu, 
że dotykowe wybieranie 
funkcji może dekoncen-
trować. Niektóre funkcje 
komputer obsługuje bardzo 
wolno - osobiście nie zdecy-
dowałbym się w tym przy-
padku na dopłatę do ekranu 
multimedialnego.

Jazda Peugeot 208
Do testu otrzymałem 

najmocniejszy w ofercie 208 
silnik diesla 1.6 HDi o mocy 
115 KM. W tej wersji auto 
kosztuje dużo, bo od ok. 70 
tys. zł. Przy cenie bazowej 
40 tys. jest to bardzo wy-
soka dopłata. Ale topowy 
diesel dostępny jest tylko w 
najbogatszej wersji wypo-
sażenia. Co więcej, Peugeot 
wysoko ceni tą eksporto-
wą jednostkę, napędzającą 

m.in. samochody Volvo (np. 
S60 czy nowe V40).

Peugeot przedstawia 
model 1.6 eHDI jako mi-
crohybrydę – ten dziwny 
twór językowy sugeruje, że 
mamy do czynienia z jakąś 
wersją auta hybrydowe-
go – nic z tych rzeczy. To 
po prostu połączenie silni-
ka 1.6 HDI z dość spraw-
nie działającym systemem 
Start&Stop oraz systemem 
odzyskującym energię z ha-
mowania. Tyle tylko, że od-
zyskanej energii wystarczy 
na podświetlenie kokpitu 
i zasilenie radia – jakie to 
daje oszczędności w spala-
niu? 0,1 l/100km? W zamian 
za to otrzymujemy znacznie 
bardziej skomplikowany sa-
mochód, potencjalnie bar-
dziej awaryjny i droższy w 
serwisie… Z tego powodu 
zawsze odradzam korzy-
stanie z wynalazku jakim 
jest Start&Stop. To dla 
producentów tylko metoda 
na przejście testów emisji 
spalin - w praktyce bezuży-
teczna.

208 w wersji 1.6 HDi 
115 KM według katalogu 
powinien spalać 3,8 l na 100 
km. Podczas testu osiągnął 
wynik 4,9 l na 100 km, co 
jak na zimowe mrozy jest 
rezultatem dobrym. Mocny 
diesel pozwala na bardzo 
dużo. Moment obrotowy 
270 Nm, dostępny już przy 
1750 obr./min. to wartość 
niebagatelna w przypadku 
tak lekkiego pojazdu. 

Tradycyjne dla Peugeot 
jest optymalne zestrojenie 
zawieszenia. W porówna-
niu np. do nowego Renault 
Clio, 208 jest o wiele sztyw-
niejszy na drodze, lepiej 
wchodzi też w zakręty. Od 
konkurenta jest za to mniej 
komfortowy na nierówno-
ściach, których w Polsce 
nie brakuje. Górną granicą 
poruszania się 208-ką jest 
prędkość autostradowa. 
Wyżej jazda może stać się 
niebezpieczna. 

Testowy egzemplarz był 
wyposażony w 17-calowe 
felgi – auto wygląda na nich 

świetnie i prowadzi się do-
skonale na równej drodze, 
jednak lepszym wyborem 
są, standardowe w wersji 
Allure, felgi 16-calowe – za-
pewniają większy komfort i 
mniejsze ryzyko uszkodze-
nia koła (opony) - zwłaszcza 
zimą.

Peugeot 208 - nowy 
lepszy produkt 

,Let Your Body Dri-
ve” - tym sloganem Peu-
geot reklamuje model 208. 
Trzeba przyznać, że hasło 
dobrane jest doskonale. 
Mała, wygodna kierow-
nica, dynamiczne zawie-
szenie, zmniejszona masa 
własna, dość dynamiczne 
silniki… Zeszłoroczne sta-
tystyki sprzedaży pokazu-
ją, że nowy Peugeot mimo 
kryzysu w Polsce sprzedaje 
się nieźle. Trudno się dzi-
wić - nawet w najtańszych 
wersjach silnikowych i wy-
posażeniowych jest autem 
bardziej nowoczesnym niż 
,,starsza” konkurencja.

Witold Hańczka
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ustalają pochodzenie oraz 
przeznaczenie przewożonej 
przez zatrzymanego kon-
trabandy. Podejrzanemu ze-
lowianinowi, za bezprawne 
rozporządzanie wyrobami 
akcyzowymi oraz wprowa-
dzenie do obrotu wyrobów 
oznaczonych podrobionymi 
znakami towarowymi, gro-
zi kara do trzech lat pozba-
wienia wolności oraz wyso-
ka grzywna. 

Kryminalne

Zelów Bełchatów

Radomsko

Piotrków Trybunalski

W

W

Wpadł podczas rutynowej kontroli
Zelowscy policjanci zatrzymali kierowcę przewożącego podrobione wódki, skażony spirytus oraz tytoń 
bez znaków akcyzy. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia. 

Policjanci patrolujący 
teren gminy Zelów, zatrzy-
mali do kontroli kierowcę 
seata cordoby, jadącego 
drogą z Łobudzic do Bu-
jen Szlacheckich. Nerwo-
we zachowanie 72-letniego 
mieszkańca gminy Zelów, 
wzbudziło w funkcjona-
riuszach podejrzenia. Jak 
się później okazało podej-
rzenia te stały się słuszne. 
Stróże prawa znaleźli w ba-

gażniku auta 35 litrowych 
plastikowych pojemników 
ze skażonym spirytusem, 
dwie torby foliowe wypeł-
nione tytoniem oraz pięć 
półlitrowych butelek ozna-
czonych etykietami marko-
wej wódki i sfałszowanymi 
znakami skarbowymi ak-
cyzy – wszystkie banderole 
posiadały ten sam numer. 
W miejscu zamieszkania 
72-latka funkcjonariusze 

znaleźli kolejne pojemniki 
ze spirytusem oraz butelki 
z podrobionymi wódkami 
różnych marek. Do poli-
cyjnego depozytu trafiło 
łącznie 51 litrów spirytusu, 
prawie 26 litrów podrobio-
nych wódek i blisko dwa-
dzieścia kilogramów tyto-
niu. Wartość uszczuplenia 
podatkowego oszacowana 
została na kilkanaście ty-
sięcy złotych. Policjanci 

Odpowiedzą 
za handel ludźmi
Za handel ludźmi i nakłanianie do uprawiania prostytucji odpowie zatrzymany przez radomszczańską 
policję 49-letni obywatel Bułgarii. Grozi mu za to kara do 15 lat pozbawienia wolności. 

Radomszczańscy krymi-
nalni uzyskali informację, 
że kilka kobiet obywatel-
stwa bułgarskiego jest zmu-
szanych do prostytucji przy-
drożnej. Policja natychmiast 
zajęła się tą sprawą. Okazało 
się, że jedna z ofiar do Polski 
przyjechała w 2012 roku ze 
swoim znajomym, który za-
proponował jej dobrze płat-
ną pracę. Po kilku dniach 
kobieta, wbrew swojej woli 
została sprzedana 49-latko-

wi, który został jej „opie-
kunem”. Mężczyzna ten 
przywiózł ją do wynajętego 
na terenie powiatu radomsz-
czańskiego domu i jasno 
określił zasady ich współ-
pracy. W budynku tym 
mieszkały już inne obywa-
telki Bułgarii. Każdego dnia 
kobiety te były rozwożone 
w określone miejsce przy 
trasach a po całym dniu pra-
cy wracały do domu, gdzie 
zabierano im zarobione pie-

niądze. W zamian otrzymy-
wały jedynie jedzenie i tzw. 
dach nad głową. Policjanci 
postarają się ustalić dokład-
ną liczbę wszystkich po-
krzywdzonych kobiet. 

Śledczy zebrali materiał 
dowodowy wskazujący na 
to, że w sutenerstwie 49-lat-
kowi pomagała jego 42-let-
nia konkubina oraz jego 
młodszy kolega. W chwili 
obecnej wszystko wskazuje 
na to, że to starszy z męż-

czyzn był pomysłodawcą 
i szefem tej grupy, a co się 
z tym wiąże czerpał z tej 
działalności największe 
korzyści, sięgające w ciągu 
miesiąca nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych. Za 
takie zachowanie wszyst-
kim zatrzymanym grozi 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności, natomiast głów-
nemu sprawcy za handel 
ludźmi grozi do 15 lat po-
zbawienia wolności. 

Policjanci patrolujący 
Bełchatów zatrzymali na 
ulicy 1-go Maja kierowcę 
renaulta megane. Uwagę 
funkcjonariuszy zwrócił 
nieskoordynowany tor jaz-
dy samochodu. Przyczy-
nę ujawnił wynik badania 
trzeźwości 28-letniego beł-
chatowianina. Miał on 1,42 
promila alkoholu w orga-
nizmie. Samochód został 
przekazany wskazanemu 
przez pijanego kierowcę 
trzeźwemu koledze. Nie-
spełna godzinę później, na 
tej samej ulicy, policjanci 

Pechowe 
auto
Do nietypowego zdarzenia doszło w Bełchatowie. 
Otóż dwóch mężczyzn jednej z marcowych nocy 
straciło prawa jazdy za jazdę po pijanemu. Nie by-
łoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt,  że  do 
tego zdarzenia doszło tej samej nocy, zaledwie w 
odstępie kilkudziesięciu minut, na tej samej ulicy,   
a obaj kierowcy kierowali tym samym samocho-
dem.

tego samego patrolu, znów 
ujrzeli tego samego renaulta 
i znów jechał on charakte-
rystycznym „wężykiem”. 
Po zatrzymaniu funkcjona-
riusze ustalili, że tym ra-
zem samochodem kierował 
29-letni bełchatowianin, ale 
i on był pijany - miał 2,28 
promila alkoholu w organi-
zmie. Renaulta przekazano 
pod opiekę żonie właści-
ciela. Obu pijanym kierow-
com megane grożą wyroki 
dwóch lat pozbawienia wol-
ności i utrata prawa jazdy.

Około godziny 4.00 
piotrkowscy policjanci z 
patrolówki wracając po 
nocnej służbie do domu za-
uważyli na skrzyżowaniu 
ulicy Żeromskiego i Kra-
kowskiego Przedmieścia 
podejrzanie zachowujących 
się czterech młodych męż-
czyzn. Dwóch z nich niosło 
rulon siatki ogrodzeniowej 
a pozostali prowadzili tacz-
kę wypełnioną metalowymi 
dwumetrowymi słupkami, 
pod którymi ukryty był 
sprzęt gospodarstwa domo-
wego. Interweniujący poli-
cjanci wylegitymowali ich. 
Mężczyźni (piotrkowianie 
w wieku 21-24 lata) pokręt-
nie tłumaczyli posiadanie 
owych rzeczy. Funkcjona-
riusze natychmiast powia-

Złapani 
na gorącym uczynku
Czterech piotrkowian włamało się do jednej z 
opuszczonych posesji. Mężczyźni wpadli w ręce 
policji.

domili dyżurnego komen-
dy, który wysłał na miejsce 
zdarzenia policyjny patrol.  
Cała czwórka przyznała się 
do kradzieży. Część rzeczy 
mężczyźni skradli z piwni-
cy a niektóre z garażu, do 
którego weszli przez okno. 
Sprawcy przestępstwa byli 
nietrzeźwi. Mieli od 1,5 do 
ponad 2,5 promili alkoho-
lu w organizmie. Piotrko-
wianie zostali zatrzymani 
w policyjnym areszcie do 
wyjaśnienia. Policjanci od-
zyskali skradzione mienie. 
Następnie cała czwórka 
usłyszała zarzuty kradzieży 
z włamaniem. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności. 
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skich. 
Bliźnięta 21.05 – 21.06

Ostatnio więcej 
czasu spędzałeś w 
pracy niż w domu. 

Zwolnij trochę tempo! Po-
myśl o urlopie i zregene-
rowaniu sił. Możesz być 
teraz wyjątkowo podatny 
na przeziębienia. Staraj się 
zdrowo odżywiać i spędzać 
dużo czasu na świeżym po-
wietrzu.  

Rak  22.06 – 22.07 
W kwestiach za-

wodowych gwiazdy 
będą ci sprzyjać. 

Wykażesz się przedsiębior-
czością i dobrą intuicją. 
Ktoś z rodziny złoży ci pro-
pozycję finansową. Rozważ 
ją dobrze. Strzeż się też fał-
szywych przyjaciół, bo ich 
chęć niesienia pomocy nie 
będzie bezinteresowna.

Lew 23.07 – 23.08
Za sprawą Satur-

na Lwy znów poczu-
ją się władcami prze-

stworzy. Może to okazać 
się uciążliwe dla waszego 
najbliższego otoczenia. Za-
miast bujać w obłokach, re-

alistycznie oceńcie sytuację 
zawodową. Dobry czas na 
wiążące decyzje.

Panna 24.08 – 23.09
Dla Panien za-

powiada się okres 
wzmożonego wysił-

ku fizycznego i umysłowe-
go. Los nie będzie was roz-
pieszczał, więc wykażcie 
się pracowitością i sprytem. 
Jeśli tylko nie będziecie od-
kładać ważnych spraw na 
później, ze wszystkim szyb-
ko się uporacie.

Waga 24.09-23.10
Wagi znajdą się w 

niekorzystnym ukła-
dzie planet. Opozy-

cyjny wpływ Marsa sprawi, 
że będziecie się doszukiwać 
podstępu, tam gdzie go nie 
ma. Wasza podejrzliwość 
przysłoni wam radość z od-
noszonych sukcesów, a bę-
dzie ich nie mało.

Skorpion 24.10 – 22.11
Mogą odezwać 

się dawne dolegli-
wość reumatyczne. 

Najwyższa pora zadbać o 
zdrowie, które ostatnio ze-
szło na dalszy plan. Pomyśl 
o aktywnym wypoczynku, 
który dobrze ci zrobi. Pod 
koniec miesiąca czeka cię 
miła wiadomość od bliskiej 

osoby z rodziny.
 

Strzelec 23.11 – 21.12  
Masz szansę wresz-
cie odbić się od dna 
i pomnożyć swoje 

oszczędności. Szczęście ci 
sprzyja. Twój urok osobi-
sty będzie przyciągał płeć 
przeciwną. Będziesz teraz 
skory do flirtów i roman-
sów. Uważaj, żeby tylko nie 
stracić głowy. 

Koziorożec 22.12 – 
20.01

Sprawa, która 
spędza ci sen z po-
wiek powinna w 

końcu ujrzeć szczęśliwe za-
kończenie. Pomyśl o urlopie 
i wyjeździe do ciepłych kra-
jów. Koziorożce urodzone 
w pierwszej połowie stycz-
nia czeka poprawa finan-
sów. Uważaj na kontuzje.

Wodnik 21.01 – 19.02  
W najbliższym 

czasie nadarzy się 
wyjątkowa okazja 

zawodowa. Masz wiele 
ukrytych talentów, które te-
raz odkryjesz. Więcej czasu 
poświęć bliskiej ci osobie, 
bo ostatnio czuje się przez 
ciebie zaniedbywana. Za-
chowaj większą ostrożność 
za kierownicą. 

  

Wróżka Amanda

Ryby 20.02 – 20.03
N a d c h o d z ą c y 

czas będzie obfito-
wał w pozytywne 

wiadomości, a to wszyst-
ko za sprawą korzystnego 
wpływu planet. Dobry na-
strój nie będzie cię opusz-
czał. Cieszył się będziesz 
dużym zainteresowaniem 
wśród znajomych.

Baran 21.03 – 20.04
Dla Baranów na 

pierwszym miej-
scu będzie teraz 

przyjaźń. Znów nabierzesz 
wiatru w żagle. W sferze 
uczuciowej czekają cię roz-
terki. Osoba, która ostatnio 
zrobiła na tobie duże wraże-
nie przy bliższym poznaniu 
straci w twoich oczach. 

Byk 21.04 – 20.05
Byki nie powin-

ny bagatelizować 
żadnych dolegliwo-

ści zdrowotnych. Powinie-
neś w końcu udać się do 
lekarza i zrobić rutynowe 
badania. W pracy względny 
spokój, więc możesz podgo-
nić zaległości. Okaż więcej 
zrozumienia dla swoich bli-
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SUDOKU

Humor

HOROSKOP

W

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospa-
le siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej 

chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.

- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe 

jedzenie!
  

Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o 
małżeństwie.

- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To 
się nazywa poligamia.

Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A 
to się nazywa...

Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.

- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... 
mono...

Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia!
  

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwa-
lił mnie!

- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - najwięk-

szym!
  

Rozwiązanie poprzedniego numeru:
5 6 7 3 2 9 4 1 8
4 8 3 1 7 5 6 2 9
9 1 2 8 6 4 3 5 7
2 5 8 9 4 7 1 3 6
7 4 1 6 5 3 9 8 2
3 9 6 2 8 1 7 4 5
6 7 4 5 3 8 2 9 1
1 2 5 4 9 6 8 7 3
8 3 9 7 1 2 5 6 4
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Szczerców

REKLAMA

Hala sportowa powstanie 
na zlecenie Gminy Szczer-
ców przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Wy-
konawcą inwestycji będzie 
Spółka Akcyjna Skanska.

- Sala gimnastycz-
na, którą wybudujemy w 
Szczercowie, będzie jednym 
z najnowocześniejszych 
obiektów w gminie – mówi 
Rafał Wasilewski, Menadżer 
Projektu, Skanska. - Wraz z 
nową halą powstaną boiska, 
a teren inwestycji zostanie 
uzbrojony i odpowiednio 
zagospodarowany – dodaje 
Rafał Wasilewski.

Krok w stronę sportu
W Szczercowie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych powstanie sala gimnastyczna, boiska i urządzenia sportowe. Rozpoczęcie 
prac budowlanych nastąpi w marcu bieżącego roku.

Zakończenie budowy 
hali sportowej planowane 
jest do końca czerwca 2014 
roku. Uczniowie ZSP w 
Szczercowie w roku szkol-
nym 2014/2015 będą mo-
gli korzystać z zajęć spor-
towych już w nowej sali. 
Skanska wyremontuje także 
istniejącą salkę sportową, 
w której obecnie odbywają 
się zajęcia. Natomiast wy-
budowanie boisk i urządzeń 
sportowych, a także zago-
spodarowanie terenu wokół 
nowej hali, planowane jest 
do końca października 2015 
r. Koszt inwestycji wyniesie 
11,3 mln zł netto.
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