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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny
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Budowa 
lotniska nadal możliwa
Rozmowa z Cezarym Grabarczykiem, Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Panie Marszałku, w 
Platformie Obywatelskiej 
zb liżają się wybory. Jak 
pan ocenia wewnętrzną sy-
tuację w PO?

Nasz statut jednoznacz-
nie przesądza, że przewodni-
czącego wybiera konwencja 
krajowa. Zaczęliśmy jednak 
wewnętrzną dyskusję czy nie 
warto pomyśleć o zmianie 

statutu. Podczas ostatniego 
posiedzenia Zarządu Krajo-
wego dyskutowaliśmy czy 
przewodniczący nie mógłby 
być wybierany przez wszyst-
kich członków PO, którzy 
mają pełne prawa wyborcze. 
Nie było przeciwników takiej 
zmiany. 

- W pierwszym rządzie 
Donalda Tuska był pan mi-

nistrem infrastruktury. Po 
wyborach nie wrócił pan 
do resortu ale został wice-
marszałkiem Sejmu. Jest 
to oczywiście prestiżowe 
stanowisko, ale czy nie jest 
panu żal, że nie może pan 
wykorzystać zdobytego do-
świadczenia?

Cztery lata w rządzie 
to okres wyjątkowo inten-

sywnej pracy. I to pracy w 
wyjątkowym napięciu, pod 
wielką presją. Ale, tak jak to 
dziś oceniam, ta presja da-
wała wyjątkową motywację i 
była kluczowym czynnikiem 
ułatwiającym współpracę 
z innymi ministrami. Było 
to szczególnie ważne przy 
przygotowywaniu Polski do 
EURO 2012.     Czytaj str. 8.

Tomaszów Mazowiecki

Wpadł 
z kontrabandą
51-letni tomaszowianin przechowywał na swojej 
posesji 1260 paczek papierosów i 8 litrów alkoho-
lu bez polskich znaków akcyzy. Tym samym chciał 
oszukać Skarb Państwa na ponad 16 tysięcy zło-
tych.      Czytaj str. 2.

Bełchatów

Okradali 
bełchatowskie budowy
Policja złapała szajkę złodziei, która okradała beł-
chatowskie budowy, garaże i piwnice.

19 marca br. bełchatow-
scy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o włamaniu do 
jednego z domów przy ul. 
Wojska Polskiego w Bełcha-
towie. -  Sprawcy zniszczyli 
bramę garażową oraz drzwi 
wejściowe o łącznej warto-
ści około 3600 złotych, a z 

niezamieszkanego jeszcze 
budynku należącego do 
29-letniej bełchatowianki 
ukradli czajnik elektryczny 
i drobne narzędzia ręczne 
o wartości około 500 zło-
tych – informuje rzecznik 
Policji.

Czytaj str. 14.

Rawa Mazowiecka

Śmierć 
w płomieniach
W Jajkowicach w jednej z altanek wybuchł pożar. 
W płomieniach zginął mężczyzna. Czytaj str. 2.

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

Ogłoszenie ze zdjęciem 
na 14 dni za DARMO!!!
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REKLAMA

Do tego tragicznego 
zdarzenia doszło w nocy 
25 marca w Jajkowicach w 
gminie Biała Rawska.

- Dyżurny policji zo-
stał powiadomiony, że w 
miejscowości Jajkowice, 
płonie drewniana altanka, 

W jednym ze sklepów w centrum Przedborza pracownicy zauważyli na nagraniach 
monitoringu, jak robiący zakupy chłopak, chowa pod kurtkę tabliczki czekolady. Po chwili 
obsługa sklepu zwróciła mu uwagę, ale ten wystraszony zaczął uciekać. Jednak pracowni-
kom sklepu udało się 16-latka zatrzymać. Niepokorny miłośnik czekolady nie chciał oddać 
skradzionych słodyczy, a do tego użył siły w stosunku do jednej z pracownic. Chłopak 
próbował ukraść 38 czekolad, a uciekając ponadto zrzucił z półki pojemniki z kapustą 
kiszoną. W rezultacie straty zostały oszacowane na 260 złotych.

O zdarzeniu została powiadomiona policja. Postępowanie w tej sprawie zostanie prze-
kazane do sądu rodzinnego, który zadecyduje o losie chłopaka.

Rawa Mazowiecka

Śmierć 
w płomieniach
W Jajkowicach w jednej z altanek wybuchł pożar. W płomieniach zginął męż-
czyzna.

w której przebywać może 
jedna osoba. Kiedy straża-
cy ugasili pożar w zglisz-
czach znaleźli zwłoki męż-
czyzny, prawdopodobnie 
mieszkańca Warszawy. 
Decyzją prokuratora ciało 
zostało zabezpieczone do 

identyfikacji – informuje 
Policja. W pożarze ponad-
to spaleniu uległa altana i 
zaparkowany przy niej sa-
mochód hyundai.

Trwa dochodzenie co 
było przyczyną pożaru.

Tomaszów Mazowiecki

Wpadł z kontrabandą
51-letni tomaszowianin przechowywał na swojej posesji 1260 paczek papie-
rosów i 8 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Tym samym chciał 
oszukać Skarb Państwa na ponad 16 tysięcy złotych. 

Policjanci z Wydziału 
do Walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą i Korup-
cją, ustalili, iż 51 – latek 
w miejscu zamieszkania 
posiada alkohol i papierosy 
bez polskich znaków skar-
bowych. W związku z tym 
stróże prawa, postanowi-
li przeszukać zajmowane 
przez niego pomieszczenia. 
- Przy posesji, zauważyli 
iż wspomniany mężczyzna 

wjechał swoim dostawczym 
samochodem na podwórko, 
wówczas podeszli do niego 
funkcjonariusze. Rozma-
wiając z podejrzewanym 
wyczuli od niego silną woń 
alkoholu. Po sprawdzeniu 
okazało się, że miał w orga-
nizmie 1,6 promila – infor

muje rzecznik praso-
wy tomaszowskiej policji. 
Podczas przeszukań stróże 
prawa ujawnili 1260 paczek 

papierosów i 8 litrów alko-
holu bez akcyzy. Właściciel 
kontrabandy był już wcze-
śniej notowany. Tym razem 
grozi mu wysoka grzywna 
i przepadek zabezpieczo-
nego towaru. Dodatkowo 
za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości grozi 
do 2 lat więzienia oraz utra-
ta uprawnień do kierowania 
pojazdami.

Radomsko

Łasuch ukradł 38 czekolad
16-latek miał taką ochotę na czekoladę, że próbował ukraść ze sklepu aż 38 
tabliczek. Chłopak został złapany na gorącym uczynku.
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Malowanych
Swiat

Wielkanocnych!

Eugeniusz Góraj  Burmistrz Miasta

Grażyna Dębska  Przewodnicząca Rady Miasta

życzą Państwu
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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

Jak doszło do powsta-
nia Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów?

Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Zelów powstała w kwiet-
niu 1991 r. Jej powołanie 
było niejako odpowiedzią 
na rosnące problemy zwią-
zane z wysokim w gminie 
Zelów bezrobociem u pro-
gu lat dziewięćdziesiątych. 
Należy tutaj wspomnieć, 
iż Zelów był wtedy typo-
wą monokulturą przemy-
słową, głównie za sprawą 
Zakładów Przemysłu Ba-
wełnianego „Fanar”, za-
trudniających kilka tysięcy 
osób, głównie mieszkańców 
Gminy Zelów. Upadek tego 
zakładu w 1993 roku był 
bardzo wielkim ciosem dla 
gminy, bezrobocie wzrosło 
wtedy do prawie 50%. Prze-
miany społeczno-gospodar-
cze trwające od 1989 roku i 
narastający kryzys związa-
ny z bezrobociem sprawi-
ły, iż ówcześni członkowie 
Zarządu Miejskiego, mając 
świadomość konieczności 
utworzenia pozabudżetowe-
go źródła współfinansowa-
nia różnych przedsięwzięć 
i pozyskiwania środków, 
ustanowili jako osoby fi-
zyczne Fundację Rozwoju 
Gminy Zelów. Tak to wła-
śnie, zgodnie z filozofią 
„brania rzeczy w swoje 

Pomagamy 
w powstawaniu 
i rozwoju fi rm
- mówi Marek Górecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Dy-
rektor Zelowskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

ręce”, doszło do powstania 
Fundacji. Nikt chyba wte-
dy nie przypuszczał, jakie 
będą dalsze losy tej inicja-
tywy, nikt nie przewidywał 
tak aktywnej działalności 
w wyznaczonych Fundacji 
obszarach. Celem Fundacji 
miała być pomoc finansowa 
w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę i urządzenia kanali-
zacyjne, rozwoju łączności 
w gminie, działalności kul-
turalnej i sportowej, rozwo-
ju gospodarczego i ochrony 
środowiska.  Szybko jednak 
Fundatorzy jak i osoby, któ-
re w tamtym czasie były 
związane z Fundacją doszli 
do wniosku, iż to rozwój 
gospodarczy jest siłą moto-
ryczną rozwoju całej gmi-
ny, przyjęto więc filozofię 
maksymalnego wspierania 
rozwoju gospodarczego 
jako lekarstwa na istniejący 
kryzys.

W 1993 r. pojawiła się 
ogromna szansa dla Zelo-
wa jako gminy znajdującej 
się w szczególnie trudnej 
sytuacji gospodarczej. Ze-
lów został zaproszony jako 
jedna z 15 gmin z całej Pol-
ski do udziału w Progra-
mie Inicjatyw Lokalnych 
PHARE. W związku z tym 
opracowano długofalowy 
program rozwoju, czyli 
Lokalny Program Rozwoju 

(LPR) „Czas na Gminę Ze-
lów”. Tylko 10 najlepszych 
programów miało otrzymać 
środki na jego realizację. 
Gmina Zelów znalazła się 
w tej szczęśliwej dziesiątce, 
otrzymując wsparcie rów-
nowartości 660.000 ECU 
z Unii Europejskiej. W ra-
mach Lokalnego Programu 
Rozwoju stworzony został 
m.in. modelowy system 
wspierania przedsiębiorczo-
ści, który polegał na wspie-
raniu osób bezrobotnych 
rozpoczynających działal-
ność gospodarczą oraz firm 
poprzez pomoc w dostępie 
do wiedzy (doradztwo, in-
formacja, szkolenia), kapi-
tału (pożyczki, poręczenia) 
i właściwego miejsca na 
prowadzenie działalności 
(inkubator przedsiębiorczo-
ści).

Kompleksowe podej-
ście do przedsiębiorczości 
zyskało aprobatę Minister-
stwa Pracy i Polityki Socjal-
nej oraz Banku Światowego 
- 30 grudnia 1994 r. podpi-
sana została pomiędzy Fun-
dacją a MPiPS umowa na 
realizację projektu „Rozwój 
małej Przedsiębiorczości” 
(TOR#10). Był to kolejny 
bardzo istotny sukces i ko-
lejny dowód na to, iż po-
wstanie Fundacji było bar-
dzo trafnym posunięciem. 

Na zdjęciu Marek Górecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.
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Już w grudniu 
ubiegłego roku go-
spodarstwa domowe 
zachowywały się ina-
czej niż zwykle, czy-
li nie wydawały tak 
dużo pieniędzy na za-
kupy świąteczne, jak 
w poprzednich latach. 
W lutym br. nastąpiło 
załamanie sprzeda-
ży w tzw. sklepach 
niewyspecjalizowa-
nych, przede wszyst-

Mniej 
wydamy na świąteczne  zakupy
Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w lutym br. 
sprzedaż spadła o 0,8 proc.

kim dyskontach, ale także 
hiper- i supermarketach. 
Konsumenci coraz bardziej 
obawiają się o swoją przy-
szłość, boją się utraty pracy. 

Gospodarstwa domowe 
zaczęły więc ograniczać za-
kupy nawet w dyskontach, 
bo doszły do wniosku, że co 
prawda jest tam taniej, ale 
zwykle przy okazji pobytu 
w takim sklepie, wydaje się 
o wiele więcej pieniędzy na 
zakup produktów, często 

nie zawsze potrzebnych. 
Niższa skłonność gospo-

darstw do konsumpcji przeło-
ży się na sytuację gospodar-
czą w pierwszym kwartale. 
Jest mało prawdopodobne, 
żeby w marcu, przed świę-
tami Wielkanocnymi, kon-
sumpcja istotnie wzrosła. 
Dlatego w pierwszych trzech 
miesiącach br. możemy się 
spodziewać spadku PKB w 
ujęciu rok do roku. 

ZBW

�

Dlaczego o tym mówię? Bo 
te dwa duże programy to 
było niejako rzucenie Fun-
dacji na „szerokie i głębokie 
wody”, które procentuje do 
dziś. Te programy przyczy-
niły się do rozwoju gospo-
darczego gminy i regionu, 
stanowiąc jednocześnie 
podstawę do rozwoju Fun-
dacji i jej obecnych dzia-
łań, a więc do tworzenia 
korzystnych warunków do 
gospodarczego i społecz-
nego rozwoju w regionie 
łódzkim.

Jakie są organy statu-
towe Fundacji?

Organami statutowymi 
Fundacji jest Rada Fundacji 
i Zarząd. W Radzie zasiada-
ją osoby, które na początku 
funkcjonowania Fundacji 
wniosły największy wkład 
w jej powstanie i rozwój. 
Zostały one wybrane spo-

śród tzw. grupy inicja-
tywnej, która wyznaczyła 
główne kierunki działania 
Fundacji.  I te osoby w zasa-
dzie do dzisiaj są członkami 
Rady. Zmieniają się ewen-
tualnie, w przypadku zmian 
we władzach samorządo-
wych, jedynie członkowie, 
którzy zasiadają w Radzie 
z racji pełnionej funkcji, 
a więc Burmistrz Zelowa, 
jego Zastępca oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Zelowie. Obecnie w Ra-
dzie Fundacji zasiada 14 
osób. Jeśli chodzi o Zarząd, 
to działa on kadencyjnie - 
kadencja trwa trzy lata. Sta-
nowisko Prezesa Zarządu 
Rada powierza mi od 2003 
r.  Zarząd jest 3-osobowy.

Jaki jest zakres dzia-
łalności Fundacji?

Głównym celem Fun-
dacji jest wspieranie roz-

woju gospodarczego. Cel 
ten realizujemy poprzez 
wydzielone jednostki or-
ganizacyjne, czyli Fundusz 
Przedsiębiorczości, Ośro-
dek Doradczo-Szkoleniowy 
oraz Inkubator Przedsię-
biorczości.

W ramach Funduszu 
Przedsiębiorczości udzie-
lamy pożyczek na rozpo-
częcie i rozwój działalności 
gospodarczej. 

Ośrodek Doradczo
-Szkoleniowy oferuje m.in. 
informacje i doradztwo w 
zakresie uruchamiania i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz szkole-
nia specjalistyczne i ogólne 
(tj. językowe, zawodowe). 
Posiadamy sieć placówek 
zamiejscowych rozmiesz-
czonych na terenie woj. 
łódzkiego. Poprzez pro-
wadzony Punkt Konsulta-
cyjny Krajowego Systemu 

Usług oraz dyżury świad-
czymy usługi informacyj-
ne i doradcze. Usługi in-
formacyjne są bezpłatne, 
a specjalistyczne usługi 
doradcze dofinansowane 
są w 90%. Przedsiębiorca, 
który do nas trafia, jest rze-
telnie informowany o naj-
korzystniejszych dla niego 
możliwościach wsparcia 
na prowadzenie działalno-
ści niekoniecznie będących 
w zakresie naszych usług. 
Niejednokrotnie jest tak, że 
przedsiębiorca po rozmowie 
z naszym doradcą kierowa-
ny jest do innych instytucji, 
bo jego przedsięwzięcie 
wpisuje się np. w możli-
wość pozyskania dotacji, 
której my akurat nie mamy 
w danej chwili w swojej w 
ofercie. Takie jest właśnie 
zadanie Punktu Konsulta-
cyjnego - pomoc w doborze 
jak najkorzystniejszej moż-
liwości wparcia. To nas z 

pewnością wyróżnia 
od innych instytucji. 
Ponadto oferujemy 
doradztwo ogólne 
i specjalistyczne w 
dziedzinie finansów, 
marketingu, prawa, 
planowania  i zarzą-
dzania. Bardzo często 
świadczymy doradz-
two w zakresie finan-

sów, w tym przygotowywa-
nie dokumentacji, tj. biznes 
planu czy wniosku o dota-
cję, pożyczkę, kredyt. 

Z kolei Inkubator Przed-
siębiorczości oferuje usługi 
w zakresie wynajmu po-
wierzchni na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Powierzchnie takie oferu-
jemy w Zelowie oraz w na-
szym Oddziale w Tomaszo-
wie Mazowieckim.

Jaki jest obszar pań-
stwa działania?

Siedziba Fundacji znaj-
duje się w Zelowie przy ul. 
Mickiewicza 4. Mamy tak-
że Punkt Konsultacyjny w 
Piotrkowie Trybunalskim 
oraz dyżury  w Tomaszo-
wie Mazowieckim (tam 
funkcjonuje nasz Oddział), 
Zduńskiej Woli, Łasku i 
Bełchatowie, w których 
przedsiębiorcy i osoby uru-
chamiające działalność 
mogą uzyskać informacje 
oraz doradztwo związane 
z prowadzeniem i urucha-
mianiem działalności go-
spodarczej. Ogólnie obsza-
rem naszego działania jest 
całe województwo łódzkie. 
Krótko mówiąc - przedsię-
biorca np. z Opoczna, Rawy 
Maz. czy innej miejscowo-
ści może także skorzystać z 

naszych usług i niekoniecz-
nie przyjeżdżać w tym celu 
do Zelowa.

Fundacja prowadzi 
również fundusz pożycz-
kowy. Może pan przybli-
żyć naszym Czytelnikom 
ten zakres działalności?

Na początku chciałbym 
podkreślić, że jesteśmy 
drugim co do wielkości 
funduszem pożyczkowym 
w województwie łódzkim. 
Od 1995 roku sukcesywnie 
pozyskiwaliśmy środki na 
udzielanie pożyczek w ra-
mach różnych programów 
pomocowych i obecnie na 
ten cel mamy w dyspozycji 
ok. 27 mln zł. W tej kwocie 
znajduje się 17 mln zł pozy-
skane z inicjatywy JERE-
MIE. W ramach JEREMIE 
udzielamy pożyczek dla 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na rozwój 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, także dla roz-
poczynających działalność 
(tzw. start-upów). Atutem 
inicjatywy JEREMIE jest 
przede wszystkim niskie 
oprocentowanie (już od 
4,5%) oraz elastyczność w 
spłacie.

Dziękujemy za rozmo-
wę. Justyna Pająk

Wojciech Adam Michalak

REKLAMA
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Niedługo trzeba było 
również czekać na kolejny 
sukces wysportowanych 
studentów. Tydzień później 
odbyły się eliminacje do 
Akademickich Mistrzostw 
Województwa Łódzkiego 
w Piłce Siatkowej. Filię re-
prezentował skład żeński 
i męski. Obie drużyny za-
kwalifikowały się do turnie-
ju: team damski z pierwsze-
go, zaś panowie z drugiego 
miejsca. Oba sukcesy nie 
byłyby możliwe bez takich 
nazwisk jak Kinga Gołę-
biowska, Joanna Piwowar-

Piotrków Trybunalski

Wieści Wieści 
UniwersyteckieUniwersyteckie

UJK 
na podium
Noc z 25 na 26 stycznia 2013 roku okazała się być 
pomyślną dla reprezentacji sportowej piotrkow-
skiej Filii UJK. Tej nocy bowiem o godzinie 22:30 
rozpoczęła się II edycja Nocnego Pucharu Rekto-
ra organizowanego przez łódzką Wyższą Szkołę 
Informatyki i Umiejętności. Na turnieju królowały 
głównie dwie dyscypliny: futsal oraz siatkówka. Na 
9 drużyn biorących udział w turnieju reprezentacja 
UJK w składzie mieszanym zajęła 4 miejsce.

Dlaczego zdecydowa-
liście się wziąć udział w 
programie Erasmus?

Berat: Erasmus jest dla 
mnie dobrą okazją, aby po-
znać ludzi z całego świata. 
Dzięki temu programowi 
wymiany studenckiej róż-
norakie kultury mogą się 
jednoczyć, a my mamy 
możliwość poznania róż-
nych stylów życia i innych 
języków. Jest to bardzo 
ważny krok pod względem 
mojej kariery akademickiej, 
więc może się to w dużym 
stopniu przyczynić do sa-
modoskonalenia na wiele 
sposobów.

Seren: Erasmus był dla 
mnie wspaniałą szansą na 
poznanie nowych ludzi i no-
wej kultury, więc wybrałam 
Polskę.

Sevgi: Mogę powie-
dzieć, że właściwie chcia-
łam zobaczyć na własne 
oczy jak wielki jest świat 
i mogłam zrobić to tylko z 

Studenci z Turcji w Piotrkowie
W tym roku akademickim gościmy na naszej uczelni trójkę studentów z Turcji. Berat Güler, Seren Hale-
blioğlu i Sevgi Zubaroğlu są stypendystami programu Erasmus, dzięki któremu mają możliwość studio-
wania w Polsce. Opowiedzieli nam jak im się podoba w naszym kraju, dlaczego zdecydowali się wziąć 
udział w programie Erasmus oraz jakie mieli trudności na początku pobytu w Piotrkowie Tryb.

Erasmusem jako student-
ka. Jeśli chcemy wyjechać 
z Turcji gdzieś za granicę, 
musimy posiadać wizę, 
więc zdecydowałam się 
przyjechać do Polski, po-
nieważ stąd możemy swo-
bodnie podróżować po całej 
Europie.

Jakie trudności spo-
tkały was na początku po-
bytu w Polsce?

Seren: Był to na pew-
no język, nowa kultura. 
Ludzie byli na początku 
trochę sceptycznie do nas 
nastawieni, ponieważ nie 
znaliśmy języka polskiego 
i trochę trudno było się ko-
munikować z innymi. Na-
dal mamy pewne trudności, 
ale w pewien sposób przy-
zwyczailiśmy się do tego i 
ludzie przyzwyczaili się do 
nas. Już nie czujemy się jak 
kosmici.

Berat: Ja długo nie mo-
głem przyzwyczaić się do 
klimatu, ponieważ tutaj w 
Polsce jest chłodniej niż w 
Turcji i to było najtrudniej-
sze dla mnie. Poza tym, jak 
wiecie, mamy inną kuchnię, 
więc znalezienie naszego 
regionalnego jedzenia było 
utrudnione. W dodatku lu-
dzie tutaj nie mówią po an-
gielsku, ale teraz uczymy 
się języka polskiego, więc 
jest dużo lepiej.

A czy próbowaliście 
może polskiego jedzenia? 
Co wam smakowało naj-
bardziej?

Sevgi: Tak, oczywi-
ście. Jest ono inne od na-
szych potraw regionalnych, 
zwłaszcza pod względem 
przypraw. Nasze potrawy 
są dużo bardziej pikantne 
od polskich dań.

Berat: Ale sernik i piero-
gi bardzo nam smakowały.

Co możecie powiedzieć 
o naszym kraju? Co was 
tutaj najbardziej zasko-
czyło?

Seren: Naprawdę polu-
biłam Polskę. Macie bardzo 
piękny kraj i nie mówię tego 
tylko po to, żeby być miłą. 

Kiedy zwiedzałam różne 
miasta Polski, naprawdę 
je pokochałam. Byłam w 
Gdańsku, w Łodzi, w Kiel-
cach, trochę poznałam War-
szawę i wszystkie te miasta 
są naprawdę piękne. Teraz 
planujemy pojechać do Kra-
kowa.

Sevgi: Najbardziej in-
teresujące w waszym kraju 
jest to, że macie Starówkę w 
prawie każdym większym 
mieście, co jest naprawdę 
urzekające.

Jaką religię wyzna-
jecie? Mieliście jakiekol-
wiek problemy związane 
z kultywowaniem waszej 
religii w naszym kraju?

Seren: Naszą religią 
jest islam, lecz nie mieli-
śmy żadnych problemów 
z tym związanych. Wiem, 
że jesteście katolikami, ale 
to nie ma znaczenia. Naj-
ważniejsze to być po prostu 
człowiekiem.

Polecilibyście wzięcie 
udziału w programie Era-
smus innym studentom?

Seren: Tak, zdecydowa-
nie tak. Naprawdę kochamy 
Polskę i z całą pewnością 
możemy polecić wszyst-

czyk, Katarzyna Partyka, 
Katarzyna Szmidt, Katarzy-
na Kuśmierska, Paulina Ja-
gas, Sabina Stępniak, Mile-
na Mamrot, Dawid Walasik, 
Dawid Banasiak, Marcin 
Kukulski, Łukasz Kornacki, 
Karol Uniszewski, Michał 
Sujecki, Kamil Kubiś. 

Trenerom i tej utalento-
wanej piętnastce pozostaje 
nam pogratulować i życzyć 
dalszych sukcesów. Dzięku-
jemy również za możliwość 
przeżycia niezapomnianych 
emocji sportowych.

Monika Świdzińska
kim studentom wyjazd w 
ramach programu Erasmus.

Sevgi: Bycie stypen-
dystą Erasmusa jest trochę 
trudne na początku, ale gdy 
czas mija, przyzwyczajasz 
się do tego i cała ta przygo-
da staje się coraz przyjem-
niejsza. Myślę, że każdy 
powinien takową przeżyć. 
Jest to wspaniałe doświad-
czenie, ponieważ jako stu-
dent możesz otworzyć swój 
umysł na świat i lepiej go 
poznać.

Berat: Ludzie nie po-
winni bać się wzięcia 
udziału w tym programie, 
ponieważ bycie studentem 
z wymiany międzynarodo-
wej jest naprawdę świetną 
sprawą.

Sevgi: Studenci najbar-
dziej boją się czasu, ponie-
waż pobyt trwa zbyt długo. 
Może się to tak wydawać na 
początku, ale jesteśmy tutaj 
od sześciu miesięcy i nawet 
nie wiemy kiedy ten czas 
upłynął. A minął naprawdę 
szybko, więc w tej kwestii 
nie ma żadnego problemu, 
uwierzcie mi.

Rozmawiały: Monika 
Kopacz i Natalia Brzeska.

Pod hasłem Dziennikarz 
– humanista z przyszłością 
młodzi ludzie mogli pogłę-
bić wiedzę o gatunkach wy-
powiedzi dziennikarskich, 
poznać kulisy pracy w za-
wodzie oraz porozmawiać 
o roli mediów we współ-
czesnym świecie. Zwień-
czeniem warsztatów był 
konkurs na najlepszy tekst 
dziennikarski. Pierwsze 
miejsce i główna nagroda 
przypadły Justynie Maj-
chrzak z ZSP nr 4 w Beł-
chatowie.

Warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 
Wśród ponad 120 uczest-
ników znaleźli się m.in. 
uczniowie z Radomska (Ze-
społu Szkół Elektronicz-
no-Elektrycznych, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

Zabawy przyjemne i pożyteczne
19 marca br. na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się warsztaty dzienni-
karskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane i prowadzone 
przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej. 

nr 1), z Bełchatowa (Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4), z Tomaszowa 
Mazowieckiego (Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2) i z Piotrkowa Trybu-
nalskiego (Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5).

W kuluarach nauczycie-
le rozmawiali o dylematach 
młodych ludzi, którzy stoją 

przed wyborem kierunku 
studiów. Wielu z nich marzy 
o karierze dziennikarskiej. 
Udział w warsztatach dał 
im szansę sprawdzenia swo-
ich umiejętności, konfron-
tacji własnych wyobrażeń 
i oczekiwań z wymagania-
mi, którym musi sprostać 
dziennikarz w XXI wieku.

MO
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Budowa lotniska nadal możliwa
Rozmowa z Cezarym Grabarczykiem, Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Panie Marszałku, w 
Platformie Obywatelskiej 
zb liżają się wybory. Jak 
pan ocenia wewnętrzną 
sytuację w PO?

Nasz statut jednoznacz-
nie przesądza, że przewodni-
czącego wybiera konwencja 
krajowa. Zaczęliśmy jednak 
wewnętrzną dyskusję czy 
nie warto pomyśleć o zmia-
nie statutu. Podczas ostat-
niego posiedzenia Zarządu 
Krajowego dyskutowaliśmy 
czy przewodniczący nie 
mógłby być wybierany przez 
wszystkich członków PO, 
którzy mają pełne prawa 
wyborcze. Nie było przeciw-
ników takiej zmiany. 

- W pierwszym rządzie 
Donalda Tuska był pan 
ministrem infrastruktury. 
Po wyborach nie wrócił 
pan do resortu ale został 
wicemarszałkiem Sejmu. 
Jest to oczywiście presti-
żowe stanowisko, ale czy 
nie jest panu żal, że nie 
może pan wykorzystać 

zdobytego doświadczenia?
Cztery lata w rządzie 

to okres wyjątkowo inten-
sywnej pracy. I to pracy w 
wyjątkowym napięciu, pod 
wielką presją. Ale, tak jak 
to dziś oceniam, ta presja 
dawała wyjątkową moty-
wację i była kluczowym 
czynnikiem ułatwiającym 
współpracę z innymi mini-
strami. Było to szczególnie 
ważne przy przygotowywa-
niu Polski do EURO 2012.

Łatwiej nam było po-
dejmować te wyzwania bo 
dostaliśmy dostęp do fun-
duszy europejskich. Ale 
prawda jest taka, że naj-
pierw musieliśmy znaleźć 
środki w Polsce, zrealizo-
wać zadanie i dopiero po-
tem rozliczyć się z UE. Bez 
dobrej współpracy z mini-
strem finansów, ministrem 
rozwoju regionalnego, z 
ministrem środowiska nie 
wykonałbym tej pracy.

Czy nie żałuję? Zmiana 
przyszła w dobrym momen-

cie. Przepracowałem pełną 
kadencję. Dobrze, że teraz 
ktoś z nieco innym spojrze-
niem kontynuuje tę pracę. 
Kontynuacja oczywiście 
jest. Prawie wszyscy moi 
zastępcy pozostali w resor-
cie. O ministra Radosława 
Stępnia sam się upomina-
łem, bo bardzo nam zależa-
ło, żeby wsparł panią Han-
nę Zdanowską, prezydenta 
Łodzi, która właśnie roz-
poczynała ważne projekty 
infrastrukturalne.

- A jak wygląda spra-
wa z kolejami dużych 
prędkości?

Jest to program i jako 
dokument rządowy nie zo-
stał uchylony. Mało tego, 
studium wykonalności, 
które w ramach tego pro-
gramu zostało zlecone, jest 
w ostatniej fazie opracowy-
wania.

Polski rząd zapropono-
wał korekty w transeuro-
pejskiej sieci transportowej 
i rada ministrów transportu, 

a także Parlament Europej-
ski, przyjęły tę propozycję. 
Projekt „Y” jest jednym z 
kluczowych projektów ran-
gi europejskiej. A to już 
przesądza, że ten projekt 
będzie realizowany. Być 
może troszkę później, ale 
będzie realizowany.

- Był taki projekt bu-
dowy międzykontynental-
nego portu lotniczego mię-
dzy Warszawą a Łodzią. 
Jakie są szanse na realiza-
cję tego projektu? 

Szansa na realizację 
tego projektu ciągle jest. 
Gdy w 2007 roku zostałem 
ministrem, wiedziałem, że 
jest dokument który wska-
zuje lokalizacje transkonty-
nentalnego lotniska. To była 
rzeczywiście przestrzeń 
między Łodzią a Warszawą, 
która ułatwiłaby stworze-
nie tak wielkiego projektu 
urbanistycznego jakim jest 
Duopolis. Przygotowania 
do EURO wymuszały jed-
nak rozbudowę lotnisk w 

miastach - gospodarzach 
mistrzostw. Z drugiej stro-
ny dostęp do środków eu-
ropejskich powodował, że 
następowała rozbudowa 
portów regionalnych. Mu-
sieliśmy mieć pewność, że 
te inwestycje regionalne nie 
zostaną zmarnowane. W 
związku z tym, w wyniku 
przetargu wyłoniliśmy fir-
mę, która opracowała nam 
wielokryteriową analizę 
czy mimo inwestycji w por-
ty regionalne jest jeszcze 
ekonomicznie zasadne two-
rzenie takiego transkonty-
nentalnego habu z prawdzi-
wego zdarzenia. Ekspertyza 
potwierdziła zasadność ta-
kiej inwestycji. 

Czy wrócimy do tego 
projektu? To będzie wyni-
kało z ogólnej oceny, której 
dokona rząd.

- Jaką inwestycję uwa-
ża pan za swój największy 
sukces?

Infrastruktura to zada-
nie sztafetowe. To zadanie 

dla kogoś, kto rozpoczyna, 
kogoś kto realizuje i kogoś 
kto ma przywilej przecięcia 
wstęgi.

Dzisiaj możemy powie-
dzieć, że szkielet sieci auto-
stradowej zaistniał.

- A jaka inwestycja dla 
regionu łódzkiego w no-
wym okresie programo-
wania 2014-2020 będzie 
pana zdaniem najważniej-
sza?

W tej chwili rozpoczy-
nają się prace nad brakują-
cym odcinkiem autostrady 
A1 między Strykowem a 
Piotrkowem Trybunalskim. 
Pieniądze na to zadanie są 
zagwarantowane. Ale żeby 
przedłużyć autostradę od 
Piotrkowa Tryb. do Pyrzo-
wic musimy znaleźć sposób 
sfinansowania tej inwesty-
cji. I to jest chyba kluczowa 
inwestycja z punktu widze-
nia regionu.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 
Wojciech Adam Michalak
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Podczas warsztatów pa-
nie dowiedzą się m.in. jak 
napisać biznesplan, jak naj-
korzystniej rozliczać się z 
fiskusem, jakie dokumenty 
trzeba zgromadzić, by uru-
chomić firmę. Na szkoleniu 
kobiety dowiedzą się także 
o sposobach pozyskiwania 
funduszy z Unii Europej-
skiej na uruchomienie oraz 
prowadzenie działalności 
gospodarczej. Prowadząca 
zajęcia trenerka opowie też 
o zasadach działania spół-
dzielni socjalnych.  

- Serdecznie zapraszam 
wszystkie panie, panów 
także jeśli będą zaintere-
sowani przedsiębiorczością 
– mówi Joanna Skrzydlew-
ska, poseł do Parlamentu 
Europejskiego. – Bezrobo-
cie niestety, dotyka kobiety, 
a szczególnie te po 40. roku 
życia i z myślą o nich orga-
nizuję te szkolenia. Własna 
firma to czasami jedyna 
szansa na pracę, ale wiele 
pań jest później zadowo-

Tomaszów Mazowiecki

B e z p ł a t n e 
szkolenie dla 
przedsiębiorczych 
kobiet
12 kwietnia w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie 
się bezpłatne szkolenie pt. „Przedsiębiorczość ko-
biet 45+”.

lonych ze swojej przedsię-
biorczości – dodaje Joanna 
Skrzydlewska.

Szkolenie zaplanowane 
w Tomaszowie jest kolej-
nym z cyklu warsztatów or-
ganizowanych przez euro-
deputowaną Skrzydlewską 
w miastach województwa 
łódzkiego. W tym roku ze 
szkoleń skorzystały już pa-
nie z Bełchatowa, Skiernie-
wic i Łodzi, a w ubiegłym 
roku warsztaty były w Ra-
domsku, Głownie, Wielu-
niu, Łodzi, Skierniewicach, 
Zgierzu i Piotrkowie Trybu-
nalskim .

Szkolenie w Tomaszo-
wie Mazowieckim odbędzie 
się 12 kwietnia o godz. 16 
w Ośrodku Kultury Tkacz 
przy ul. Nieborowskiej 50. 

Zapisy chętnych pań 
(liczba miejsc ograniczona) 
przyjmuje do 9 kwietnia 
Małgorzata Nowak, pod nr. 
tel.  501280011 lub e-ma-
ilem pod adresem 3plane-
ta@gazeta.pl
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W 2012 r. polskie firmy 
najwięcej eksportowały do 
Niemiec, bo wg danych Mi-
nisterstwa Gospodarki, było 
to ponad 25% wartości całe-
go naszego eksportu. Drugi 
w kolejności nasz partner to 
Wielka Brytania to - 6,7%. 

HSBC prognozuje, że w 

2030 roku główne kierunki 
polskiego eksportu pozo-
staną bez zmian – najważ-
niejszym partnerem będą 
Niemcy, ale do pierwszej 
piątki dołączą Chiny. Przez 
najbliższe 8 lat bardzo dy-
namicznie będzie także rósł 
eksport do Indii, Wietnamu, 
Korei, Meksyku, Brazylii. 
A w kolejnych dziesięciu la-
tach (2021-2030) dołączą do 
tych krajów m.in. Malezja, 
Indonezja, Egipt. Jednak, 

Dobre prognozy
dla polskiego eksportu
HSBC Global Connections prognozuje, że wartość polskiego eksportu w 2013 
roku powinna wzrosnąć o 5,8 proc., a w 2014 r. tendencja ta powinna się utrzymać.

według HSBC, w dalszym 
ciągu głównym rynkiem 
eksportowym pozostaną 
kraje europejskie.

Optymizmem nie na-
pawa jednak struktura 
eksportu. Dzisiaj prawie 
40% naszej sprzedaży na 
rynkach zagranicznych to 

wyroby przemysłu elek-
tromaszynowego (głównie 
maszyny i urządzenia oraz 
środki transportu), blisko 
14% to wyroby przemysłu 
chemicznego, a 12,3% – 
żywność. Do 2030 r. pozo-
staną one, według HSBC, 
naszymi głównymi towara-
mi eksportowymi. Jednak 
eksperci banku zwracają 
uwagę, że na wzrost pol-
skiego eksportu wpływ 
będzie miała także rosną-
ca sprzedaż sprzętu AGD. 
Mamy także szansę bardzo 
rozwinąć eksport kosmety-
ków. To prognozy pokazu-

jące, że zbudowaliśmy po-
tencjał wykraczający poza 
nasze tradycyjne produkty 
eksportowe.

Raport HSBC dotyczący 
perspektyw polskiego eks-
portu do 2030 r. pokazuje, 
że przedsiębiorstwa mają 
szansę wyjść poza Europę, 

która absorbuje prawie 76% 
naszego eksportu.

Dzisiaj wszystkie roz-
winięte gospodarki szukają 
możliwości lokowania swo-
ich produktów także poza 
rynkiem europejskim, głów-
nie w krajach Azji. HSBC 
prognozuje, że w najbliż-
szych 3 latach eksport nie-
miecki na rynki azjatyckie 
będzie rósł średnio o 11%. 

Zasadne jest pytanie 
czy prognoza HSBC się 
sprawdzi. Szansa bowiem 
nie oznacza, że jest nam to 
już dane. Tym bardziej, że 
większość z tych nowych 

dla polskich eksporterów 
rynków wymaga nie tyl-
ko aktywności przedsię-
biorstw, ale także bardzo 
silnej aktywności przed-
stawicieli polskiego rządu. 
Potrzebna jest bowiem ak-
tywność polityczna poka-
zująca naszym partnerom 
handlowym w takich kra-
jach, jak Chiny, Indie, Indo-
nezja, Wietnam, Korea, że 
współpraca z tymi rynka-
mi jest ważnym elementem 
polskiej polityki handlowej. 

Działania takie są już 
powoli podejmowane przez 
naszą administrację pań-
stwową. Jednak, niestety 
nie wszyscy politycy rozu-
mieją, że tak modny ostat-
nio w dyskusjach patrio-
tyzm gospodarczy oznacza 
potrzebę bezpośredniego 
wspierania polskich firm 
na rynkach zagranicznych, 
udział w spotkaniach biz-
nesowych organizowanych 
na tych rynkach, informo-
wanie o potencjale polskiej 
gospodarki i firm, podczas 
kontaktów politycznych.

Dla wykorzystania szans, 
o których mówi HSBC, po-
trzebne jest także stworzenie 
programów pomocowych dla 
wspierania polskiego ekspor-
tu do krajów pozaeuropej-
skich, np. programu, który 
wspierałby polskie firmy w 
przetargach organizowanych 
na potrzeby zamówień rzą-
dowych i administracji lokal-
nych w Chinach na polskie 
produkty inwestycyjne. One 
nie powstaną bez akceptacji i 
wsparcia rządu.

Jest zatem wiele do zro-
bienia, aby szanse o których 
mówi raport HSBC mogły 
zostać wykorzystane.

Opr. ZBW
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Wszyscy wiemy, że bez 
powietrza, wody i pożywie-
nia ludzkie życie nie jest 
możliwe. Bez tlenu umie-
ramy po około 5 minutach, 
bez wody po 4-5 dniach, 
natomiast bez jedzenia je-
steśmy w stanie przeżyć 
aż 60 dni. Istnieje jednak 
jeszcze jeden bardzo ważny 
czynnik niezbędny do życia 
– jest nim sen. Bez snu nie 
jesteśmy w stanie przeżyć 
dłużej niż 10-14 dni. Dla-
czego sen jest aż tak ważny? 
Podczas snu nasz organizm 
się regeneruje, przypływają 
siły witalne i energia, wy-
poczywa umysł i system 
nerwowy oraz rozluźnia się 
całe ciało. Zgodnie z tym, 
co powiedział kiedyś W. 
Szekspir, sen jest balsamem 
dla duszy. 

Dobowe zapotrzebowa-
nie człowieka na sen jest 
zróżnicowane. Większość 
z nas czuje się dobrze, gdy 

Sen to zdrowie
„Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha”
Zmęczeni codziennymi obowiązkami domowymi, pracą i szybkim tempem 
życia, kładąc się wieczorem do łóżka, marzymy tylko o jednym, aby szybko 
zasnąć. Jednak, nie każdy z nas, gdy przyjdzie noc, może znaleźć się w obję-
ciach Morfeusza. Problemy ze snem ma prawie połowa Polaków.

przesypia 6-8 godzin dzien-
nie. Powszechnie przyjmuje 
się, że wystarczająca dłu-
gość snu jest taka, po któ-
rej budzimy się wypoczęci. 
Wyróżniamy dwie fazy snu: 
płytką i głęboką. Działanie 
zdrowotne ma głównie faza 
snu głębokiego. Wtedy to 
występują procesy napraw-
cze w naszym organizmie. 
Okres zasypiania powinien 
trwać ok. 15 minut. Rozpo-
czyna się wówczas faza snu 
NREM (Non-rapid eye mo-
vement), która dzieli się na 
4 stadia. Ciśnienie tętnicze, 
napięcie mięśniowe, czę-
stość akcji serca i oddechu 
są obniżone, a gałki oczne 
wykonują wolne ruchy. Po 
fazie NREM, następuje 
faza snu REM (Rapid-Eye 
Movement), odpowiadają-
ca za marzenia senne oraz 
uporządkowanie informacji 
i emocji. Gałki oczne wy-
konują gwałtowne ruchy,  

przyspieszona jest akcja 
serca a ciśnienie krwi i tem-
peratura ciała wzrastają. Tę 
fazę nazywa się również 
snem paradoksalnym, gdyż 
aktywność mózgu jest wte-
dy bardzo wysoka. Ciąg 
stadiów (I-IV) fazy NREM 
i następująca po nim faza 
REM tworzą cykl snu. Każ-
dy cykl trwa ok. 90 minut 
i powtarza się on 5-6 razy 
w ciągu całego snu. Naj-
bardziej wypoczęci budzi-
my się podczas fazy REM. 
Uczucie wyspania zależy 
przede wszystkim od mo-
mentu, w którym się obu-
dzimy, a niekoniecznie od 
długości snu. 

Niestety, statystyki 
wskazują, że należymy do 
najbardziej bezsennych na-
rodów Europy. Blisko poło-
wa Polaków ma kłopoty ze 
snem, z czego ok. 60% sta-
nowią kobiety. Największy 
odsetek procentowy osób 

cierpiących na bezsenność, 
stanowią ludzie po 60. roku 
życia, jednak problem ten 
dotyczy również małych 
dzieci. Często przyczyną 
bezsenności jest zakłócenie 
równowagi procesów biolo-
gicznych zachodzących w 
organizmie, które regulo-
wane są przez melatoninę. 
Melatonina jest substancją 
regulującą rytmy dobowe 
i jakość snu, wydzielaną 
przez szyszynkę pod wpły-
wem światła dziennego, 
dlatego też praca wyłącznie 
przy sztucznym oświetle-
niu, powoduje jej niedobór. 
Także z wiekiem człowie-
ka obserwuje się wyraźny 
spadek wydzielania mela-
toniny, a po 65. roku życia 
prawie on zanika. Dlatego 
też starsze osoby mające 
problemy ze snem, powinny 
stosować leki zawierające 
melatoninę. Substancja ta 
jest również zbawienna dla 
osób prowadzących nie-
regularny tryb życia, np. 
związany z pracą zmiano-
wą. Efektem braku snu jest 
zmęczenie i ogólne rozkoja-

rzenie. Długo trwająca bez-
senność jest groźna zarów-
no dla zdrowia fizycznego 
jak i psychicznego, może 
spowodować pogorszenie 
jakości życia, wpłynąć ne-
gatywnie na nasz nastrój i 
samopoczucie. Wg naukow-
ców bezsenność może na-
wet wywołać depresję. Bez-
senność (inaczej agrypnia, 
asomnia) jest sygnałem na-
szego organizmu, że dzie-
je się coś niepokojącego. 
Przejawia się ona w postaci 
trudności z zasypianiem, 
częstym budzeniem się lub 
zbyt krótkim snem. Wyróż-
niamy 3 rodzaje bezsenno-
ści. Bezsenność przygodna 
trwa do kilku dni i jest spo-
wodowana reakcją na stres. 
Przedłużający się stres wy-
wołuje bezsenność krótko-
trwałą, która trwa od kilku 
dni do trzech tygodni. Po-
wyższe rodzaje bezsenno-
ści nie wymagają leczenia, 
gdyż ustępują wraz ze znik-
nięciem czynników je wy-
wołujących. Bywa jednak, 
że bezsenność utrzymuje 
się ponad 3 tygodnie i jest 

następstwem np. depresji 
czy chorób somatycznych. 
Jest to tzw. bezsenność 
przewlekła (chroniczna) i 
stanowi stan chorobowy, 
który należy leczyć. Oprócz 
farmakoterapii, stosuje się 
najczęściej także psychote-
rapię.

 Jak sobie radzić 
z bezsennością? W pierw-
szej kolejności powinniśmy 
spróbować domowych spo-
sobów, do których należą 
m.in.: przestrzeganie sta-
łych godzin snu i unikanie 
drzemek w ciągu dnia, nie-
objadanie się przed snem, 
spanie w zaciemnionym, 
cichym i wywietrzonym 
pokoju, ćwiczenia relaksa-
cyjne. Jeśli mimo to, bez-
senność utrzymuje się na-
dal, możemy skorzystać z 
leków dostępnych w aptece 
bez recepty, np. tabletek 
zawierających melatoninę. 
Jest ona syntetycznie pro-
dukowanym odpowiedni-
kiem naturalnego hormonu 
odpowiedzialnego za sen 
i za czuwanie. Preparat 
zawierający melatoninę, 
ułatwia zasypianie i popra-
wia jakość snu, zmniejsza 
liczbę przebudzeń w nocy, 
a w razie ich wystąpienia 
umożliwia szybkie ponow-
ne zaśnięcie. Jej działanie 
przywraca naturalne rytmy 
dobowe. W przeciwień-
stwie do leków nasennych 
i uspokajających pochodze-
nia roślinnego, melatonina 
działa przyczynowo a nie 
objawowo, nie uzależnia i 
nie powoduje upośledze-
nia sprawności psychomo-
torycznej. Po melatoninie 
wraca fizjologiczny rytm 
snu, wydłuża się faza REM, 
a tym samym wracają ma-
rzenia senne i poprawia się 
jakość snu. Jest to lek bez-
pieczny i można go stoso-
wać przez długi okres cza-
su.  

Jeśli problemy ze snem 
nie ustępują przed dłuższy 
czas, powinniśmy zgłosić 
się do lekarza. Bezsenność 
może być objawem wielu 
poważnych chorób, dlatego 
tak ważne jest, by jak naj-
wcześniej rozpocząć lecze-
nie, aby spać spokojnie.

Justyna Pająk

Melatonina LEK-AM tabletki. Skład: 1 tabletka zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny (Melatoninum). Wskazania: Melatonina jest wskazana jako Êrodek pomocniczy w leczeniu zaburzeƒ rytmu snu i czuwania np. zwiàzanych ze zmianà stref czasowych, lub w zwiàzku z pracà zmianowà.  
Lek ułatwia tak˝e regulacj´ zaburzeƒ dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidoamych. Przeciwwskazania: Nadwra˝liwoÊç na melatonin´ lub na któràkolwiek substancj´ pomocniczà. Melatoniny nie nale˝y stosowaç po spo˝yciu alkoholu oraz w okresie cià˝y lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny:  
Przedsi´biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.* Złoty Otis 2009 w kategorii preparaty na zaburzenia snu. Plebiscyt przeprowadzono wÊród czytelników magazynu “Na zdrowie. Dost´pne bez recepty” numer 2/2009 (lato 2009) z dnia 04.06.09 oraz za pomocà portalu www.nazdrowie.pl

Przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczàce działaƒ niepo˝àdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczàce 
stosowania produktu leczniczego, bàdê skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà, gdy˝ ka˝dy lek niewłaÊciwie stosowany zagra˝a Twojemu ˝yciu lub zdrowiu.

Znów dobrze Êpi´…

El˝bieta Malinowska

Problemy ze snem
Jako ksi´gowa, mam uregulowane godziny 
pracy, mog´ wróciç do domu i zajàç si´ trójkà 
dzieci. Niestety od jakiegoÊ czasu zacz´łam 
êle sypiaç - budziłam si´ niewyspana, przez 
cały dzieƒ miałam zły humor, irytowałam si´ 
bez powodu. Czułam si´, jakbym nie spała od 
kilku tygodni, nie sprawiała mi radoÊci zabawa  

z dzieçmi, byłam zbyt zm´czona ˝eby pomagaç 
im w nauce. PomyÊlałam, ˝e jestem zestresowa-
na pracà i nowymi obowiàzkami. Zacz´łam braç 
nawet tabletki uspokajajàce. Czułam si´ jednak 
jeszcze bardziej ospała i zm´czona.

Melatonina na sen
KtóregoÊ dnia moja bratowa zauwa˝yła, ˝e coÊ  
jest nie tak. Powiedziałam jej o swoich problemach, 
a ona bez zastanowienia poleciła mi Melatonin´  
LEK-AM, „Melatonina LEK-AM pomogła ju˝ 
wielu osobom, bo działa na przyczyn´ proble-
mu, a nie doraênie. Reguluje nasz wewn´trzny 
zegar, przywraca właÊciwe rozpoznawanie dnia  
i nocy” – stwierdziła – „Nie uzale˝nia i wydatnie  
poprawia jakoÊç snu”.

Okazało si´, ze w moim organizmie spadał  
poziom naturalnej melatoniny. 
Melatonina to naturalna substancja produko-
wana w organizmie. Ludzie po czterdziestym 
roku ˝ycia i starsi majà jej mniej ni˝ ludzie mło-
dzi, dlatego mogà zaczàç pojawiaç si´ u nich  
problemy z bezsennoÊcià. Melatonin´ warto wi´c 
uzupełniaç Melatoninà LEK-AM dost´pnà bez  
recepty. Stosujàc jà systematycznie godzin´ przed 

snem widz´ znacznà popraw´ długoÊci i jakoÊci 
snu, jest on gł´bszy i bardziej odpr´˝ajàcy. Teraz 
ch´tnie kład´ si´ spaç, wiedzàc, ˝e obudz´ si´  
wyspana i wypocz´ta. 

Na sen niepotrzebnie brałam 
Êrodki na nerwy.

Melatonina LEK-AM sprawiła,  
˝e znów dobrze Êpi´.

*

W
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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:poleca:        

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

W

W
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Ostatni egzorcysta
Akcja ciągu dalszego 

\”Ostatniego egzorcyzmu\” 
zaczyna się w chwili, gdzie 
skończyła się część począt-
kowa. Przemykająca się, 
przerażona Nell Sweetzer 
(Ashley Bell) zostaje od-
naleziona na pustkowiu 
Luizjany. Kobieta padła 
ofiarą amnezji i nie ma w 
pamięci większości tragicz-
nych zdarzeń z minionych 
tygodni. Po przybyciu do 
Nowego Orleanu Nell pró-
buje ułożyć sobie życie od 
nowa, ale wkrótce zła moc, 
która ją opętała, wraca z ko-
lejnym, diabelskim zamia-
rem. Wychodzi na jaw, że 
ostatni egzorcyzm był tylko 
wstępem do koszmaru, wy-
kraczającego poza poziom 
zwykłej wyobraźni.

Wspaniała
„Wspaniała” to urocza i 

wesoła komedia romantycz-
na, jaka stała się we Francji 
wielkim kasowym hitem - to 
„Amelia” w świecie „Mad 
Men”. Jest młoda, atrakcyj-
na i pełna wdzięku. Jednak 
ma niezwykle mało pew-
ności siebie - dwudziesto-

Witajcie w zwariowanym i kolorowym świecie lat pięćdziesiątych, kiedy mi-
strzostwa świata w sprawnym pisaniu na maszynie wzbudzają potężniejsze 
emocje niż uroczystość rozdania Oscarów i wybór Miss Universe łącznie. 

jednoletnia Rose myśli, by 
wyrwać się z małego mia-
steczka i odnaleźć najbar-
dziej idealną pracę świata. 
W 1958 roku zajęcie dające 
szansę podróży i przygód, 
o którym marzą wszystkie 
nowoczesne dziewczyny, 
to... praca sekretarki. Już 

wkrótce Rose nie tylko zy-
ska pracę w przedsiębior-
stwie ambitnego i przystoj-
nego Louisa, ale też odsłoni 
swój wyjątkowy talent. To 
stanie się dla niej okazja 
na zdobycie tysięcy wiel-
bicieli i – może – uczucia 
mężczyzny, na którym jej 
najbardziej zależy... Żeby to 
właśnie osiągnąć Rose musi 
nauczyć się pisać na maszy-
nie - i to niezwykle szybko, 
tak szybko, jak zdoła! W 
rolach głównych obejrzy-
my we „Wspaniałej” wielką 
gwiazdę francuskiego filmu 
Romaina Duris („W rytmie 
serca”, „Smak życia”), któ-
remu partnerują Bérénice 
Bejo słynna z oscarowe-
go „Artysty” i Déborah 
François, zdobywczyni Ce-
zara dla najbardziej obiecu-
jącej aktorki oraz bohater-
ka głównej roli kobiecej w 
nagrodzonym Złotą Palmą 
„Dziecku” braci Dardenne.

Ostatni świadkowie

Te, które przeżyły, woj-
ny nie zapomniały nigdy. 
Dla nich to wspomnienie 
pierwszego papierosa otrzy-
manego od Niemca, zapach 
bzu i czeremchy, zabawa w 
strzelanie, pierwsze grzyby 
w lesie, kózka, która miała 
dawać mleko i zapewnić 
rodzinie przetrwanie. Ale 
też sprawy, przed którymi 
dzieci powinny być chro-
nione – śmierć, cierpienie, 
brak ojca, okrucieństwo i 

W czasie wielkiej wojny ojczyźnianej zginęły miliony radzieckich dzieci. Ro-
syjskich, białoruskich, ukraińskich, żydowskich, tatarskich, łotewskich, cy-
gańskich, kozackich, uzbeckich, ormiańskich, tadżyckich.

głód. Swietłana Aleksije-
wicz po raz kolejny udziela 
głosu tym, którzy go do-
tąd nie mieli. Tym, którzy 
przez lata byli tylko częścią 
niemego, anonimowego 
tłumu, tak zwanej ludności 
cywilnej, w wielkiej histo-
rii zawsze mniej ważnej od 
żołnierzy. Genialna repor-
terka udowadnia, że bez ich 
pamięci ciągle nie wiemy, 
czym jest wojna.

Piętno 
anioła

Akcja powieści toczy się 
w Kanadzie i współczesnej 
Polsce. Bohater to kana-
dyjski nauczyciel polskiego 
pochodzenia Filip Krawiec 
- postać obecna we wszyst-
kich dotychczas wydanych 
pozycjach autora. Filip - 
człowiek w wieku średnim, 
dotknięty nieszczęściem 
alkoholizmu, podejmując 
próby wyrwania się z jego 
szponów, wpada w drama-
tyczne konflikty z najbliż-
szym otoczeniem oraz sa-
mym sobą.

Książka przy zachowa-
niu całkowitej autonomii 
dzieła, jest jakby kontynu-
acją „Zupy z króla” oraz 
„Siwego dymu” i jak za-
pewnia autor - ostatnią czę-
ścią cyklu opowieści o Fili-
pie Krawcu.

„Piętno anioła” opo-
wiada z charakterystyczną 
dla autora swobodą, ory-
ginalnym językiem, bez 
taniego dydaktyzmu - o 
mężczyźnie, walczącym z 
różnym skutkiem z choro-
bami współczesnej cywili-

zacji - alkoholizmem i ra-
kiem prostaty.
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         Czas przygotowywania: 30 min              
        Danie dla: 5 osób 

Potrzebne składniki:
Biszkopt:
► 10 dag mąki pszennej
► 5 jajek 

► 3 plasterki szynki

► 2 łyżki majonezu

► 1 łyżeczka musztardy

► zielenina (szczypiorek lub natka pietruszki)

► pieprz czarny mielony

Gotuj z nami
Jajka faszerowane

W

Sposób przygotowania:

Jajka ugotować na twardo, obrać, 
przekroić na pół, wyjąć żółtka. Szynkę 
pokroić w drobna kostkę i zmieszać z 
rozgniecionymi widelcem żółtkami. 
Następnie dodać majonez, musztardę, 
pieprz i część drobno posiekanej zieleniny. 
Wszystko wymieszać. Przygotowaną masą 
napełnić białka, udekorować kleksem 
majonezu i zieleniną. 

Święta Wielkanocne 
traktują jajko wyjątkowo. To 
znak wszelkiego początku, 
narodzin oraz zmartwych-
wstania, dlatego na naszych 
stołach nie może zabraknąć 
kolorowych pisanek, kra-
szanek czy malowanek. W 
codziennej kuchni również 
trudno obyć się bez jajek. 
Można z nich przyrządzić 
nie tylko smaczne omlety 
czy jajecznice ale są też nie-
odzownym składnikiem ma-
karonów, ciast i deserów.

Jajka od stuleci były ce-
nione jako wartościowy po-
karm, a niektórzy uznawali 
je nawet za lekarstwo. Do-
piero w ubiegłym wieku na-
ukowcy i dietetycy poddali 
w wątpliwość ich zdrowotne 
walory sugerując jednocze-
śnie konieczność ogranicze-
nia ich spożycia. Na szczę-
ście dziś jajko znów wraca 
do łask. Obecnie jajka ceni 
się coraz bardziej za ich po-
żywny skład i zaleca się je w 
codziennym jadłospisie.

Trudno przecenić od-
żywcze właściwości jajek. 
Zawierają one niezwykle 
cenne białko i mnóstwo 
potrzebnych naszemu 
organizmowi aminokwasów, 
które są przyswajane prawie 
w stu procentach. Poza tym 

Jajka 
– nie tylko od święta
Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z jajkami. Jako symbol życia i zmartwychwstania jajka są nie-
odłącznym elementem nie tylko święconki, ale też wielkanocnego stołu. Na co dzień w kuchni także 
trudno obyć się bez świeżych i smacznych jajek.

jajko zawiera niezbędne do 
życia witaminy: A i E (mają 
właściwości przeciwutlenia-
jące co spowalnia procesy 
starzenia się) witaminę D 
(wzmacnia skórę i kości), wi-
taminy z grupy B (konieczne 
do prawidłowej przemiany 
materii) oraz witaminę PP, 
która ma ogromny wpływ na 
system nerwowy. Ze skład-
ników mineralnych trzeba 
wymienić: magnez, żelazo, 
jod, potas, wapń, fosfor, sód, 
cynk, fluor, krzem i selen 
(dlatego żółtka polecane są 
osobom z anemią). Zawarte 
w żółtkach kwasy tłuszczo-
we omega-3 oraz lecytyna 
działają przeciwzapalnie i 
przeciwzakrzepowo. Zapo-
biegają też odkładaniu się 
płytki miażdżycowej. W 
żółtku jest też luteina, która 
chroni oczy przed szkodli-
wym działaniem promieni 
słonecznych, poprawia wi-
dzenie i ma silne właściwości 
przeciwutleniające. Dzięki 
temu spowalnia procesy sta-
rzenia i chroni przed nowo-
tworami.  

Głównym powodem dla 
którego jajka wcześniej od-
sądzano od czci i wiary był 
zawarty w nich cholesterol. 
Dziś jednak okazuje się, że 
cholesterol zawarty w spo-

żytym pokarmie ma niewiele 
wspólnego z  jego poziomem 
we krwi. W przypadku zdro-
wych osób nie ma to zna-
czenia, gdyż organizm sam 
potrafi kontrolować poziom 
cholesterolu. Zasada ta prze-
staje jednak obowiązywać w 
przypadku osób, które mają 
kłopoty z układem krążenia. 
W takich przypadkach na-
turalny mechanizm regulo-
wania poziomu cholesterolu 
może nieco szwankować i 
lepiej ograniczyć spożycie ja-
jek do 2 -3 sztuk tygodniowo. 
Dla osób zdrowych Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca 
spożywanie do 10 jajek ty-
godniowo. Jajka powinny 
znaleźć się w diecie każdego 
dorosłego człowieka. Małym 
dzieciom lepiej ich nie poda-
wać, gdyż mogą na nich dzia-
łać uczulająco.

W Wielkanoc trudno 
uciec od potraw zawierają-
cych jajka. Z tego powodu 
warto poszukać alternatywy. 
Zamiennikami dla kurzych 
jaj mogą być np. jaja przepiór-
cze, strusie, gęsie czy kacze. 
Jajko przepiórcze charakte-
ryzuje się nie tylko niewiel-
kim rozmiarem, ale przede 
wszystkim zdrowszą zawar-

tością. Takie jajka zawierają 
więcej wartości odżywczych 
od jajek kurzych, za to o 
wiele mniej cholesterolu i 
tłuszczu. Jajka przepiórcze 
to też dobre rozwiązanie dla 
alergików, gdyż nie zawiera-
ją alergenów. Można sięgnąć 
również po jajko strusie, 
mające także dużą wartość 
odżywczą. Jedno takie jajko 
waży około 1,5 kilograma i 
może się nim najeść nawet 
8 osób. Jajo gęsie jest za to o 
wiele bardziej ciężkostraw-
ne niż kurze. Zawiera dużo 
tłuszczu a używa się je głów-
nie do wypieków. Jajo kacze 
jest też bardziej tłuste od jaja 
kurzego. Najlepiej nadaje się 
na jajecznicę i omlety.

Znaczenie jajek w okre-
sie Świąt Wielkanocnych 
jest ogromne. Jajko zwiastuje 
nowe życie, jest także meta-
forą zmartwychwstania. W 
polskiej kulturze zdobienie 
jajek jest nieodłączną czę-
ścią tradycji wielkanocnej. W 
codziennej diecie też trudno 
obejść się bez jajek. Ciesz-
my się więc jajkiem – poży-
wieniem nie tylko symbo-
licznym ale też smacznym i 
zdrowym.

REKLAMA

REKLAMA

W

W

lub kup nieruchomośćlub kup nieruchomość

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Kamienica w Brzezinach: 
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?A może lokalu użytkowego?
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Skoda Citigo, Vol-
kswagen Up!, Seat Mii – 
czyli nowy projekt grupy 
VW.

Do niedawna w ofer-
cie grupy Volkswagena 
brakowało auta konkuren-
cyjnego do Citroena C1, 
czy Kii Picanto – taniego, 
wszechstronnego samocho-
du miejskiego (i nie tylko). 
Volkswagen Lupo nie był 
zbyt udanym projektem. 
Potrzeba było czegoś no-
woczesnego i jednocześnie 
niedrogiego.

Tak powstały niemiec-
kie trojaczki - Up, Citigo i 
Mii, z których największą 
popularność w Polsce zdo-
bywa oczywiście Skoda. 
Dlaczego? Zapewne z po-

Test: 
Skoda Citigo 1.0 75 KM
Skoda Citigo dokonała przełomu na polskim rynku małych samochodów. Po trzynastu latach udało jej 
się zdetronizować lidera sprzedaży w segmencie A - Fiata Pandę. Dlaczego?

wodu dobrej oferty floto-
wej, bazowej ceny niższej 
niż w przypadku Volkswa-
gena i Seata (mimo, że to 
auta identyczne) oraz kilku 
innych zalet.

Citigo zdominowało 
polski rynek w segmencie 
A tuż po debiucie, detroni-
zując Fiata, który panował 
tam od lat (przed Pandą 
było Seicento itd.). Częścio-
wo powodem tego stanu 
jest fakt, że Polacy woleli 
starszą generację Pandy, 
produkowaną w Polsce - 
nowa wersja, składana we 
Włoszech jest oczywiście 
nowocześniejszym autem, 
ale w obecnych czasach nie 
jest aż takim przełomem jak 
jej poprzedniczka. Przeło-

mową konstrukcją jest za to 
Citigo.

Dlaczego Citigo?
Najmniejsza Skoda ofe-

ruje coś, czego obecnie na 
rynku nie ma – dużą prze-
strzeń wewnątrz i stosun-
kowo dobre osiągi. Są w 
segmencie A samochody, 
które oferują albo jedno, 
albo drugie. Citigo jest au-
tem szerszym niż większość 
miejskich maluchów. 1650 
mm szerokości pozwalają 
nie tylko na wygospodaro-
wanie miejsca dla pasaże-
rów, ale także na większy 
rozstaw kół, a więc lepsze 
trzymanie się drogi. Citigo 
ma bagażnik – prawdziwy 
bagażnik, w którym można 
przewieźć cokolwiek poza 
jedną reklamówką z zaku-
pami. Przy tym jest to zwar-
te auto o masie nieznacznie 
przekraczającej 900 kg.

Trzycylindrowy silnik 
1.0 MPI ma kilka zalet. Po 
pierwsze można zamonto-
wać do niego instalację ga-
zową i jeździć za pół darmo. 
Po drugie potrafi rozpędzić 
aerodynamiczne Citigo do 
prędkości autostradowych, 
nawet wyższych niż kata-
logowe. Jego kultura pracy 
jest przyzwoita jak na trzy-
cylindrowca, choć koncern 
przed premierą obiecywał 
coś lepszego. Testowa-
na przeze mnie wersja to 
mocniejszy silnik o mocy 
75 KM. Niegdyś jeździ-
łem także wersją słabszą 

- 60 KM. Tak naprawdę 
nie sposób odczuć różnicy. 
Dodatkowych 15 KM  doda 
Skodzie animuszu tylko na 
bardzo wysokich obrotach. 

Testowane Citigo wypo-
sażone było w przekładnię 
zautomatyzowaną. To w du-
żym uproszczeniu elektro-
nicznie sterowany manual, 

który nie zapewnia takiego 
komfortu jazdy jak kla-
syczny automat. Na pewno 
jednak jest dobrą opcją dla 
użytkowników wymagają-
cych komfortu. Auto z taką 
skrzynią biegów nie spala 
też o wiele więcej paliwa. 
Średnie spalanie testowe 
(trasa/miasto) to 5,3 l/100 
km. Przy ekonomicznej 
jeździe osiągalne jest nawet 
4,5 l. 

Przestarzała konku-
rencja

Na rynku są obecne auta 
miejskie o podobnej po-
jemności i mocy silników, 
ale w tym przypadku dane 
katalogowe nie są głównym 
kryterium oceny. Silniki w 
tym segmencie są optyma-
lizowane pod kątem zuży-
cia paliwa. Np. silnik 1.0 
68 KM, montowany m.in. 
w Toyocie Aygo ma wyż-
szą moc, ale niższą wartość 
maksymalnego momentu 
obrotowego. By dogonić 
Citigo, trzeba byłoby od 
pierwszego biegu wkręcać 
jednostkę na bardzo wyso-
kie obroty. A i wtedy mo-
głoby się nie udać.

Auto testowe było bar-

dzo bogato wyposażone, 
przez co jego cena wy-
windowała aż do ponad 50 
tys. zł. To już przesada, bo 
mamy do czynienia z jed-
nym z najmniejszych sa-
mochodów na rynku. Citigo 
kupimy jednak już poniżej 
30 tys. zł. Niestety, jak to 
u Volkswagena, będziemy 
wtedy musieli narzekać na 
ubogie wyposażenie. Za 
dodatkowych 5-7 tys. skon-
figurujemy już ,,porządną” 
wersję z radiem, klimatyza-
cją itp.

Po zakończonym teście 
Citigo mogę z pełną odpo-
wiedzialnością stwierdzić, 
że jest to obecnie najlepsze 
auto w całej ofercie Skody. 
Wyjaśnię dlaczego. Przede 

wszystkim żadna inna Sko-
da nie oferuje tylu innowa-
cji i nie wypada tak dobrze 
w porównaniu z konkuren-
tami rynkowymi (tak, pa-
miętam o Rapidzie i nowej 
Octavii). Mankamentem 
jest oczywiście cena, ale w 
Polsce trudno kupić niedro-
go mały samochód. Konku-
rencja nie oferuje obecnie 
równie nowoczesnego auta. 
Konstrukcje mają już swoje 
lata, a wciąż podobną cenę. 
Wprowadzane nowe gene-
racje (Panda, Spark) czy li-
ftingi (Aygo, 107, C1, Twin-
go) nie przynoszą żadnych 
innowacji. Citigo dobrze 
wstrzeliło się w moment.

Witold Hańczka

KIEROWCO!
 Pamiętaj o kontroli ciśnienia w oponach! 

U nas sprawdzisz je BEZPŁATNIE!

REKLAMA
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4) Opis nieruchomości: grunt zurbanizowany  z budynkami /Bp/ jak w pkt. 3, teren częściowo utwardzony, 
całość ogrodzona.

5) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; brak

6) Sposób zagospodarowania nieruchomości – usługi warsztatowe, transportowe, lub inna działalność go-
spodarcza

7) Obciążenia nieruchomości:  brak
8) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:  brak
9) Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:  brak
10) Miesięcznie czynsz wywoławczy:  2437,49 zł (brutto)  plus należne podatki od nieruchomości
11) Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nierucho-

mości; – Nadleśnictwo Radomsko  pok. nr 22 w godz.  od 8:00 do 15:00, tel: 683 20 10 wew. 44
12) Termin i miejsce przetargu:
      1.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04. 2013 roku o godz. 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa   Radomsko  - sala 

narad
2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w  otwarciu ofert.
13) Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: 
1. Wadium w wysokości  2500,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie 

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą zostanie 
uznany rachunek bankowy zamawiającego.

2. Wadium w pieniądzu należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Piotrków 
Tryb. nr 70 2030 0045 1110 0000 0187 1430 z adnotacją „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki”. Wykonawca, który nie wniesie wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

14) Termin i miejsce składania pisemnych ofert; 
1. Ofertę należy dostarczyć  do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko, w terminie do dnia 26.04.2013 roku, 

do godz. 9:00
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
1) adres Zamawiającego,
2) opis o następującej treści: ”Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym 

Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki „
3/ nazwę i adres składającego ofertę, 
15) Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny 
16) Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15:     waga – 100%.
17) Informacja o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu bez usprawiedliwionej przyczyny:
       1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy będzie 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, następuje przepadek  wadium w całości.
19) Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
20) Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta; 
2.  numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania; 
3.  numer rachunku bankowego oferenta; 
4.  datę sporządzenia oferty; 
5.  oferowany czynsz miesięczny brutto; 
6.  sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości; 
7.  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
8.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego 

przetargu. 
9.  dowód wniesienia wadium. 
21) Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo odbiorczego.

        Nadleśniczy
           mgr inż. Tomasz Wrzalik

Radomsko, dnia 25.03.2013 r.

OGŁOSZENIE
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu 
Leśnego Folwarki wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nieruchomości 

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
    1.  nr księgi wieczystej: PT1R/00080060/9,     
2) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: 
1. adres administracyjny: Województwo – Łódzkie, Powiat – Radomszczański, 
Gmina – Radomsko, Obręb – Dąbrówka, działka nr 1336/10.
2. adres leśny: 06-15-2-09-172    -h   -00
3) Powierzchnia nieruchomości:  7200 m2
1. Powierzchnia przynależnych budynków:

Nadleśnictwo Radomsko

Bełchatów
Okradali bełchatowskie budowy
Policja złapała szajkę złodziei, która okradała bełchatowskie budowy, garaże 
i piwnice.

19 marca br. bełchatow-
scy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o włamaniu do 
jednego z domów przy ul. 
Wojska Polskiego w Bełcha-
towie. -  Sprawcy zniszczyli 
bramę garażową oraz drzwi 
wejściowe o łącznej warto-
ści około 3600 złotych, a z 
niezamieszkanego jeszcze 
budynku należącego do 
29-letniej bełchatowianki 
ukradli czajnik elektryczny 
i drobne narzędzia ręczne 
o wartości około 500 zło-
tych – informuje rzecznik 
Policji.

Dzięki skutecznej akcji 
policyjnego psa tropiącego, 

złodzieje szybko wpadli w 
ręce funkcjonariuszy. Pies 
podjął ślad i doprowadził 
stróży prawa do jednego 
z mieszkań na nieodle-
głym osiedlu Przytorze. W 
mieszkaniu policjanci za-
stali dwóch bełchatowian w 
wieku 24 i 19 lat oraz skra-
dzione kilkadziesiąt minut 
wcześniej przedmioty. - W 
obliczu zebranych przez 
funkcjonariuszy dowodów, 
podejrzani przyznali się do 
popełnienia zarzuconego 
im przestępstwa. Zatrzy-
mani włamali się wspól-
nie z dwojgiem nieletnich, 
14–letnią dziewczyną i 

15-letnim chłopakiem – po-
daje Policja. Okazało się, 
że przestępczy kwartet ma 
na swoim koncie znacznie 
więcej przestępstw, m.in. 
włamania do piwnic, gara-
ży, domów w budowie czy 
budynków gospodarczych. 
Łupem włamywaczy pada-
ły narty, plecaki, narzędzia, 
różne artykuły przemysło-
we i chemiczne. 

Pełnoletnim podejrza-
nym za kradzież z włama-
niem grożą kary do 10 lat 
pozbawienia wolności, na-
tomiast nieletnimi zajmie się 
Wydział Rodzinny i Nielet-
nich bełchatowskiego sądu. 

Wraz z nadejściem ka-
lendarzowej wiosny, poli-
cjanci odnotowują większe 
zainteresowanie złodziei 
ekologicznym środkiem 
transportu, jakim jest ro-
wer. Również 60-latek z 
Żychlina połasił się na ten 
coraz bardziej modny jed-
noślad. Mężczyzna odjechał 
rowerem stojącym w rejonie 
stacji PKP w Bednarach. 

Łowicz
Ukradł rower i złamał sądowy zakaz
Policjanci z łowickiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony 
Kolei zatrzymali złodzieja rowerów.

Następnie w Mysłakowie 
zmienił środek transportu 
na pociąg, wsiadając do nie-
go ze skradzionym wcze-
śniej rowerem. W Łowi-
czu mężczyzna zakończył 
swoją podróż. Tam został 
zatrzymany przez funk-
cjonariuszy SOK i policję, 
która wcześniej otrzymała 
zgłoszenie o zniknięciu ro-
weru. Skradziony rower zo-

stał odzyskany. Dodatkowo 
okazało się, że żychlinianin 
kierował rowerem pomimo 
zakazu wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Kole. Jest 
znany policji, za podobne 
przestępstwa. Mężczyźnie 
postawiono zarzuty kra-
dzieży oraz złamania sądo-
wego zakazu. 

21 marca o godz. 19.25 
kierowca osobowej toyoty 
aurius najechał na leżącego 
na jezdni 35-latka.

Mężczyzna w stanie 
ciężkim trafił do opoczyń-
skiego szpitala. Niestety, 
pomimo pomocy lekarskiej, 
zmarł na skutek odniesio-
nych obrażeń. Policjanci 
wyjaśniają okoliczności 
śmiertelnego wypadku. 
Wiadomo już, że 65-letni 
kierowca toyoty był trzeź-
wy.

Opoczno

Śmiertelny 
wypadek w Modrzewiu
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Modrzew w gminie Opocz-
no. Jedna osoba nie żyje.

Policjanci apelują o szcze-
gólną ostrożność na drodze, 

szczególnie przy złych wa-
runkach drogowych.
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żenie.

Rak  22.06 – 22.07 
To nie najlepszy 

czas na podejmowa-
nie dużych wyzwań. 

Z zaległymi sprawami za-
wodowymi wreszcie się 
uporasz. Był to wyjątkowo 
gorący okres. Warto teraz 
pomyśleć o poprawieniu re-
lacji rodzinnych. Być może 
wspólny wypoczynek byłby 
dobrym pomysłem?

Lew 23.07 – 23.08
W sprawach za-

wodowych wyraźna 
stabilizacja. Odczu-

jesz poprawę w swoim sa-
mopoczuciu i oto właśnie 
chodzi. A więc nie tylko 
wiosna w przyrodzie, ale 
radość i uśmiech na twojej 
twarzy. Przed tobą cieka-
we spotkania towarzyskie i 
nowe, ciekawe znajomości.

Panna 24.08 – 23.09   
Rozpiera cię 

energia, ale uważaj 
na podejmowane 

decyzje. Nie mogą one być 
pochopne i nieprzemyślane. 
Kieruj się rozsądkiem i in-

tuicją, która z reguły cię nie 
zawodzi. Po okresie zimo-
wym, czas pomyśleć o ru-
chu na świeżym powietrzu.

Waga 24.09-23.10
Ostatnio nie 

wszystko układa 
się po twojej my-

śli. Lecz nie trać wiary we 
własne siły. W finansach 
nieznaczna poprawa, ale o 
większych inwestycjach nie 
ma co marzyć. Twoja zaro-
zumiałość zagraża rodzin-
nej harmonii. 

Skorpion 24.10 – 22.11
Przed Skorpiona-

mi czas sukcesów a 
tym samym dobrego 

samopoczucia. Zrealizowa-
ne pomyślnie  przedsięwzię-
cia przyniosą ci satysfakcję 
i zadowolenie. Również w 
sprawach finansowych wy-
raźna poprawa. Znajomi 
doceniają cię za optymizm 
i pogodę ducha.

Strzelec 23.11 – 21.12 
Nie rezygnuj z 

realizacji rozpoczę-
tych planów, pomi-

mo napotkanych przeszkód, 
bo do odważnych świat na-
leży. Korzystnie załatwisz 
wszelkie sprawy finanso-
we, chociaż nie będzie to 

takie łatwe. Z partnerem 
małe nieporozumienia, tyl-
ko szczera rozmowa może 
je wyjaśnić.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed Kozioroż-

cami nie najlepszy 
czas na rozkręcanie 

interesów. Nie warto ryzy-
kować. Wydatki finansowe 
teraz należałoby zweryfiko-
wać. Zrealizujesz je w nie-
dalekiej przyszłości, a co się 
odwlecze, to nie uciecze. 

Wodnik 21.01 – 19.02
Dla osób spod 

tego znaku pomyśl-
ny okres na podej-

mowanie nowych wyzwań. 
Sukces murowany. Na ro-
dzinę też możesz liczyć. 
Wiosna napawa optymi-
zmem. Warto więc odnowić 
stare znajomości i pomyśleć 
o miłym spędzaniu wolnego 
czasu w ich towarzystwie.

Ryby 20.02 – 20.03
Nie bujaj w obło-

kach, bądź realistą. 
Podejmuj się tylko 

tych zadań, z którymi sobie 
poradzisz, bo może być róż-
nie. Po okresie zimowym 
czas na wiosenne porządki. 

Wróżka Amanda

Baran 21.03 – 20.04
Warto czasem 

zweryfikować plany 
życiowe i zachować 

umiar w swoich poczyna-
niach. Mierz siły na zamia-
ry. Unikaj  nieporozumień z 
rodziną, której ostatnio zbyt 
mało poświęcasz czasu. 

Byk 21.04 – 20.05
Nadszedł dobry 

czas na realizację od-
ważnych pomysłów. 

Intuicja cię nie zawiedzie. 
W sprawach finansowych 
los będzie ci sprzyjał. Spra-
wi to, że możesz pozwolić 
sobie na większe wydatki. 
Zbliżające święta są odpo-
wiednią okazją do spotkań 
rodzinnych. 

Bliźnięta 21.05 – 21.06
K o r z y s t n y 

wpływ Słońca i 
Merkurego spra-

wi, że odniesiesz sukces w 
kwestii finansowej. Sprawy 
zawodowe również ułożą 
się pomyślnie. Dobre rela-
cje z rodziną i przyjaciółmi 
spowodują, że z nadejściem 
wiosny odczujesz radość 
życia i wewnętrzne odprę-
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SUDOKU

Humor

HOROSKOP

W

Dwóch malców siedzi w piaskownicy i dysku-
tuje:

- Mój tata jest najszybszy na świecie!
- A wcale że nie!

- A wcale że tak! Jest urzędnikiem. Pracuje 
codziennie do piątej, a w domu jest piętnaście po 

czwartej. 
☺ ☺ ☺

David Copperfield przekracza polsko-rosyjską 
granicę bez paszportu. Jednak celnik mając do niego 

sentyment proponuje:
- Jeśli zobaczę numer oszałamiający to puszczę cię 

bez paszportu.
David wyciąga rękę, rozsypuje śnieżnobiały proszek, 
wymawia zaklęcie, i... W niebo wzbija się gołąbek.

Na to celnik:
- To ma być sztuczka?1? To ja ci coś pokaże.

Zabiera magika na bocznice kolejową gdzie stoi 
cysterna. Każe mu sprawdzić jej zawartość - oczy-
wiście w środku jest spirytus. Celnik podchodzi do 
cysterny przystawia pieczątkę i mówi: - A teraz to 

jest zielony groszek. 
☺ ☺ ☺

Młode małżeństwo w hotelu:
- Pokój na dobę - mówi młody mąż.

- Ma pani szczęście - mruga portier do żony, 
zwykle bierze pokój na godzinę.

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



WWieściieści
25.03-15.04.2013

16
www.gazeta-wiesci.plWWSport

Turniej jest przeznaczo-
ny dla uczniów szkół pod-
stawowych z Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego. Mecze, 
podobnie jak przed rokiem, 
będą rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
klasy I – III oraz klasy IV 
– VI, każda szkoła z Ło-
dzi i regionu może zgłosić 
maksymalnie dwie drużyny 
– po jednej w każdej kate-
gorii wiekowej. Mecze eli-
minacyjne będą rozgrywa-
ne na boiskach typu Orlik 

Skrzydlewska Cup 2013
- Na Orlikach jeszcze leży śnieg, ale do pierwszego meczu Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup 2013 
na pewno stopnieje, dlatego już zapraszam szkolne drużyny piłkarskie, by się zgłaszały – mówi Joanna 
Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i organizator imprezy. Zapisy szkolnych drużyn do 
turnieju przyjmowane są od 2 do 26 kwietnia.

w Łodzi i województwie, 
mecze II rundy oraz półfi-
nały rozegrane zostaną na 
Orlikach w Łodzi, a finał 
– w obu kategoriach wie-
kowych – na Orliku Szkoły 
Podstawowej nr 114 przy ul. 
Milionowej w Łodzi. 

- Przed rokiem zgłosiło 
się 81 drużyn, liczę, że w 
tym roku będzie ich więcej 
– mó wi europoseł Skrzy-
dlewska. – A im więcej 
drużyn, tym więcej emocji, 
bramek i wspaniałych spo-

tkań. Przed rokiem uczest-
nicy turnieju strzelili 589 
goli, ciekawe czy w tym 
roku rekord zostanie pobi-
ty?- dodaje.

Każdy uczestnik turnie-
ju dostanie strój piłkarski 
tj. koszulkę i spodenki, a 
każda szkoła – pamiątkowy 
dyplom. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody 
m.in. komplety strojów pił-
karskich, bezpłatne bilety na 
mecz T-Mobile ekstraklasy 

na stadionie Widzewa. 
Drużyny, które wygrają 
turniej mają także za-
pewniony profesjonalny 
trening z Michałem Pro-
bierzem, byłym piłka-
rzem i szkoleniowcem 
m.in. Widzewa. Opie-
kunowie zwycięskich 
drużyn wyjadą na wy-
cieczkę do Brukseli, na 
którą zaprasza Joanna 
Skrzydlewska. 

W organizacji tur-
nieju, podobnie jak 
przed rokiem, pomagają 

byli piłkarze Widzewa: Ta-
deusz Gapiński i Wiesław 
Wraga. 

Tytułów mistrzowskich 

sprzed roku bronią: „Skrzy-
dlate Piątki” czyli drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 55 
z Łodzi w kategorii klas IV 
– VI i „Dziewiątki Skiernie-
wice” czyli zespół Szkoły 
podstawowej nr 9 w Skier-
niewicach.

Zapisy szkolnych dru-
żyn do turnieju przyjmowa-
ne są od 2 do 26 kwietnia. 
Można je wysłać mailem 
na adres: m.pawlak@skrzy-
dlewska.eu lub sekreta-
r iat2@skrzydlewska.eu, 
faksem pod nr 042 633 44 
22 albo dostarczyć osobi-
ście do łódzkiego Biura 
Poselskiego Joanny Skrzy-
dlewskiej przy ul. Piotrkow-
skiej 111, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9 - 17. 

Wszystkie informacje 
dotyczące imprezy są za-
mieszczone na turniejowej 
stronie internetowej www.
skrzydlewskacup.eu

REKLAMA

Kickboxing 
low-kick seniorów 2013
Duża dawka sportowych wrażeń, trzy dni walk 173 zawodników z 60 klubów z 
całej Polski  – tak w wielkim skrócie wyglądały tegoroczne Mistrzostwa Pol-
ski w Kickboxingu low-kick seniorów. Mistrzostwa odbyły się w Kompleksie 
Dydaktyczno-Sportowym „SOLPARK” w Kleszczowie.

Solpark Kleszczów Sp. 
z o.o. już po raz trzeci był 
gospodarzem Mistrzostw 
Polski w Kickboxingu. 
Tegoroczne Mistrzostwa 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem zarówno za-
wodników jak i mediów. I co 
najważniejsze, nie zawiodła 
również widownia. Przez 

trzy dni walk (15-17 marca 
br.) zawodnicy dostarczyli 
widzom mnóstwo emocji. 
W sobotę rozgrywano poje-
dynki eliminacyjne. Walki 
półfinałowe seniorów i se-
niorek odbyły się następne-
go dnia. W niedzielę miała 
miejsce również uroczysta 
Gala Finałowa. 

Nad prawidłowym prze-
biegiem Mistrzostw czu-
wali Sędziowie z Polskiego 
Związku Kickboxingu. Nasza  
gazeta  objęła patronat me-
dialny nad Mistrzostwami.


