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Łódzka Specjalna Piotrków Trybunalski
Strefa Ekonomiczna Zaatakował
nożem
w czołówce
O działalności i zadaniach Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej rozmawialiśmy ze Stanisławem Witaszczykiem, Wiceprezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Szerzej na str. 8.

ciężarną kobietę

Nawet do 25 lat więzienia grozi 20-letniemu piotrkowianinowi, który zaatakował nożem ciężarną kobietę. Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła
do szpitala.
Całe to tragiczne zdarzenie miało miejsce 10
kwietnia 2013 roku około
godziny 5.00 nad ranem
w mieszkaniu na Osiedlu
Wyzwolenia w Piotrkowie.
Poszkodowana 34-latka to

konkubina ojca 20-letniego
napastnika. Ojciec z synem
pili wspólnie alkohol. Kiedy
wracali nad ranem do domu,
42-latek żalił się synowi na
kłótnie z konkubiną.
Dokończenie na str. 14.
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Bełchatów

Współpraca
dla dobra regionu
Pierwszy krok w kierunku zawiązania współpracy jednostek samorządowych: Bełchatowa, Kluk,
Kleszczowa i Szczercowa już wykonany. Na początku kwietnia został podpisany list intencyjny
pomiędzy prezydentem Bełchatowa oraz wójtami
powyższych jednostek.
Dokończenie na str. 2

Piotrków Trybunalski

Bilet MZK
kupisz przez komórkę
Od 10 kwietnia bilety w piotrkowskich emzetkach
można kupić za pomocą telefonu komórkowego.
Dokończenie na str. 5.
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Wydarzenia

Bełchatów
Uniknij
podwójnej opłaty za śmieci Współpraca dla dobra regionu
1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje w istotny sposób zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując do tego samorząd. Nowy system zacznie funkcjonować 1 lipca 2013 roku.

Za niespełna 3 miesiące
na terenie całej Polski obowiązywał będzie nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi. Zgodnie z
nowymi zasadami to właśnie
samorząd będzie odpowiedzialny za odbiór śmieci od
swoich mieszkańców. Pobierał będzie również opłaty
za zagospodarowanie tych
odpadów. Obecnie trwają intensywne prace w związku z
ustawowymi zmianami. To
właśnie od 1 lipca, jak informuje Ministerstwo Środowiska, wybrane przez gminy
firmy w drodze przetargu,
będą odbierać śmieci na terenie całego kraju. W związku
z tymi zmianami, to właśnie
gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych
na jej terenie i tym samym
będzie odpowiedzialna za
ich odbiór i właściwe zagospodarowanie. Każdy właściciel nieruchomości i każdy mieszkaniec, będzie miał
możliwość oddania dowolnej
ilości śmieci, niezależnie
od ich gabarytów. Poza tym
warto nadmienić, że osoby
segregujące swoje śmieci,
będą uiszczały z tego tytułu
mniejsze opłaty.
Obecnie każdy właściciel
nieruchomości lub zarządca
budynku posiada indywidual-

ną umowę zawartą z przedsiębiorstwem wywozowym dot.
wywozu odpadów komunalnych. Dotychczasowe umowy z
firmami wywozowymi śmieci
były zawierane przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
lub osoby fizyczne.
Według
Ministerstwa
Ochrony Środowiska i Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów obecne
umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie.
W związku z nowym systemem, osoby posiadające indywidualne umowy z
tymi firmami zobowiązane
są do wypowiedzenia dotychczasowych umów. Czas
ich wypowiedzenia jest różny i wynosi od miesiąca do
trzech miesięcy. Natomiast
nie dotyczy to mieszkańców
bloków, ponieważ obowiązek
ten ciąży na spółdzielni, tzn.
na rozwiązaniu i zawarciu
nowej umowy.
Po
wypowiedzeniu
umów z firmami wywozowymi śmieci, mieszkańcy
zobowiązani będą złożyć
do jednostki samorządowej
deklarację, która będzie podstawą do wystawienia nakazu płatniczego za wywóz i
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Następnie w
imieniu wszystkich miesz-
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia
NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

kańców umowę na wywóz i
zagospodarowanie odpadów
z firmą podpisze gmina.
Możemy też pozostawić
dotychczasową umowę bez
rozwiązywania jej, jednakże
nie zwolni nas to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi –
informuje Ministerstwo Środowiska.
Oczywiście jest rzeczą
naturalną, że każdy mieszkaniec wytwarza śmieci i
dlatego będzie płacił gminie
za ich wywóz. Zmiany te są
konieczne, między innymi z
tego względu, żeby zlikwidować dzikie wysypiska
śmieci stanowiące trwający
niechlubny proceder a także
palenie odpadów w piecach
domowych. Ponadto zadaniem zmian jest zachęcenie
wszystkich w większym
stopniu do segregowania
śmieci oraz odzyskiwania
cennych surowców.
MAT

Pierwszy krok w kierunku zawiązania współpracy jednostek samorządowych: Bełchatowa, Kluk, Kleszczowa i Szczercowa już wykonany. Na początku kwietnia został podpisany list intencyjny pomiędzy prezydentem Bełchatowa oraz wójtami powyższych jednostek.
Liderem
współpracy
pn. „Partnerstwo Jednostek
Samorządu Terytorialnego
Zagłębia Górniczo - Energetycznego
Bełchatów
– Szczerców” będzie Miasto Bełchatów. Głównym
zadaniem
partnerstwa,
będzie realizacja projektu
„Przygotowanie strategii
i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta
Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego” w przypadku otrzymania dofinansowania z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009 – 2014. Dotyczy to
programu „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społe-

czeństwa obywatelskiego”.
Prezydent Miasta Bełchatowa zaznaczył, że
działając wspólnie można
zrobić więcej, a takie partnerstwo daje szansę na pozyskanie unijnych środków,
które trafią do mieszkańców wielu gmin. - List dotyczy wspólnego działania
zmierzającego do przygotowania planów operacyjnych
i strategicznych służących
rozwojowi regionu bełchatowskiego. Widzimy wspólnie określony cel, którym
jest skuteczne sięganie po
środki z funduszy europejskich na rozwój i realizację
projektów ponadgminnych
– mówi prezydent Marek
Chrzanowski.
- Postanowiliśmy podpisać ten list intencyjny i
rozpocząć całą inicjatywę
by wykorzystywać efekty

synergii. Tym bardziej, że
wszystko wskazuje na to,
że nowa perspektywa programowania będzie premiowała te projekty, które
będą skupiać większą liczbę beneficjentów – dodaje
Jacek Rożnowski, pełniący funkcję Wójta Gminy
Kleszczów.
Zadowolenie z nawiązanej współpracy wyrazili
również wójtowie pozostałych gmin, czyli Bełchatowa, Szczercowa i Kluk.
Partnerzy mają nadzieję,
że wspólne działanie będzie punktem wyjścia do
wykorzystywania różnego
rodzaju środków unijnych
w latach 2014-2020.
Opr. JP na podstawie
materiałów z UM Bełchatowa.

Złoty OTIS dla leku Melatonina LEK-AM
Melatonina LEK-AM otrzymał nagrodę zaufania Złoty OTIS 10-lecia 20032013. Jest to jedyne wyróżnienie konsumenckie na rynku farmaceutycznym
w Polsce, które przyznają pacjenci dla leków dostępnych bez recepty (OTC).
Tegorocznym obchodom Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przyświecało motto
„10 lat z pasją”.
Melatonina LEK
-AM to produkt przeznaczony dla osób
mających
problem
ze snem lub cierpiących na bezsenność.
Przywraca prawidłowe funkcjonowanie

organizmu w
rytmie dobowym. Jak dowiodły liczne badania,
melatoni na:
ułatwia zasypianie, popra-

wia jakość snu, zmniejsza
liczbę przebudzeń w nocy,
a w razie ich wystąpienia
umożliwia szybkie ponowne zaśnięcie. Melatonina
Lek-AM nie powoduje uzależnień i można ją stosować
przez długi czas.
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221
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HACCP Przedsiębiorstwa
pomysł z kosmosu nie inwestują
w polskim słoiku

Według danych Narodowego Banku Polskiego w marcu br. w stosunku do
lutego wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach wzrosła 3,6 mld zł, nie
zmieniła się natomiast prawie wartość kredytów.

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

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

Teraz w województwie
łódzkim!
„Wzrost
kompetencji
pracowników sektora przetwórstwa
rolno-spożywczego poprzez szkolenia
i doradztwo w zakresie
sys-temu HACCP” to projekt szkoleniowo-doradczy
dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
działanie
8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa
łódzkiego mogą ZA DARMO skorzystać z kompleksowych szkoleń z zakresu HACCP a właściciele,
wspólnicy i pracownicy
tych przedsiębiorstw uzyskać, potwierdzone zgodnym z wymogami MEN
certyfikatem, kwalifikacje
pełnomocnika lub audytora
wewn. Systemu HACCP.
Firma, w której system
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa jest w ludziach
a nie tylko na papierze, to
pewny partner w interesach
a sprzedaż i wykorzystanie
jego produktów nie grozi
przykrymi niespodziankami. Warto skorzystać z tej
szansy!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:
Audytor Wewnętrzny
systemu HACCP
Pełnomocnik ds. systemu HACCP
Najbliższe
szkolenia
odbędą się m.in. w Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim,
Sieradzu oraz Tomaszowie
Mazowieckim.
Pełna informacja na temat projektu i sposobu zgłaszania się na szkolenia znajduje się na stronie: www.
szkolenia-haccp.com.pl
oraz pod numerem telefonu
(44) 739 22 51
SKORZYSTAJ Z TEJ
SZANSY!
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Z danych opublikowanych przez NBP wynika,
że przedsiębiorstwa nie
inwestują. Wzrost depozytów w marcu wskazuje na to, że ich sytuacja finansowa w tym
miesiącu nie była zła.
Firmom udało się, bez
zaciągania
kredytów,
sfinansować
bieżącą
działalność i ich rozwój,
ponadto odłożyć na
kontach 3,6 mld zł.
Jednak w porównaniu
z rokiem ubiegłym sytuacja już nie wygląda tak
dobrze. W porównaniu z
analogicznym okresem
ubiegłego roku wartość
depozytów firm zmniejszyła się o 1,5 mld zł.
Przedsiębiorstwa
cały
czas finansują działalność dochodami z własnej działalności i w niewielkim stopniu sięgają
po zasilanie zewnętrzne.
Ekonomiści prognozują,
że w drugim kwartale depozyty przedsiębiorstw
będą się zmniejszać, będzie temu jednak towarzyszył ostrożny wzrost
zainteresowania kredytami.
ZBW
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Piotrków Trybunalski

Rok 2013 rokiem inwestycji

Na konferencji prasowej Prezydenta Miasta Piotrkowa w Ośrodku Działań Artystycznych, prezydent Krzysztof Chojniak przedstawił inwestycje, które zostały
zaplanowane na obecny rok oraz na najbliższe lata.
- Ten rok jest rokiem
wyjątkowym, jeśli chodzi o inwestycje. Bowiem
blisko 40% wydatków to
wydatki na inwestycje. W
porównaniu z ubiegłymi
latami wygląda to naprawdę korzystnie i obiecująco.
Zdajemy sobie sprawę, że
kończący się już okres programowania 2007-2013, jak
i ten, który jest przed nami
2014-2020 jest czasem wyjątkowym. Jest to czas, w
którym możemy aplikować
i skutecznie pozyskiwać
pieniądze z zewnątrz. Chcemy ten okres możliwie jak
najlepiej wykorzystać. Jeśli
przeanalizujemy minione
lata, czyli od roku 2007 do
roku bieżącego, bez wątpienia możemy powiedzieć, że
wykorzystaliśmy tę szansę
naprawdę dobrze, co przekłada się na wykonane już
inwestycje i na te, które są
w trakcie realizacji – mówił
prezydent.
Krzysztof
Chojniak
podkreślił również, że miejsce zwołania konferencji
prasowej nie jest przypadkowe. - Jesteśmy w urokliwej kamienicy, która znalazła się na liście inwestycji
drugiego etapu Traktu Wielu Kultur, którego realizację
właśnie rozpoczynamy –
zaznaczył prezydent.
Kamienica przy ul. Sieradzkiej 8, w której mieści
się Ośrodek Działań Artystycznych, będzie poddana
renowacji w ramach kontynuacji Traktu Wielu Kultur.
Projekt Trakt Wielu Kultur
II to koszt 23 mln zł, w tym
18,7 mln zł dofinansowania
z UE. W ramach tego projektu zostaną zmodernizowane następujące ulice:
POW, Rwańska, Rycerska i
Starowarszawska, oraz wyremontowane takie budynki
jak: Muzeum, ODA oraz I
Liceum Ogólnokształcące.
Największa inwestycja w
historii samorządu piotrkowskiego, która w najbliższym czasie będzie kontynuowana to oczywiście
modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków. W
ramach tego projektu zmo-

Na zdjęciu od prawej: Wiesława Łuczak (Skarbnik Miasta), Krzysztof Chojniak (Prezydent), Małgorzata Majczyna
(Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów), Adam Karzewnik (Wiceprezydent Miasta), Stanisław Piotr Gajda (Plastyk
Miasta)
dernizowano już Stację
Uzdatniania Wody „Szczekanica”, powstała kanalizacja ogólnospławna, sieć
wodociągowa i kanalizacja deszczowa. W trakcie
realizacji jest kanalizacja
sanitarna i modernizacja
oczyszczalni ścieków. Koszt
całego projektu to 230 mln
zł brutto, w tym 130 mln
zł dofinansowania z UE.
Kolejne inwestycje, które
omówił prezydent to m.in.:
budowa wodociągów przy
ul. Piaskowej, remonty dróg
(ul. Gołębia, Zawiła, Żeglarska, Bosmańska, Rolnicza, Roosevelta) czy jedno z
priorytetowych zadań, czyli
budowa obwodnicy N-S,
która będzie przebiegać od
ul. Modrzewskiego do ul.
Wojska Polskiego. Obwodnica ta w sposób znaczący
powinna rozładować ruch
w zachodniej części miasta.
Ponadto generalne remonty ulic, polegające na sfrezowaniu
dotychczasowej
zniszczonej
nawierzchni
asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni, rozbudowa bazy mieszkaniowej, a
także inwestycje w oświatę
(termomodernizacje i podłączenie do miejskiej sie-

ci ciepłowniczej) to tylko
ogólny zarys tego, co w grodzie trybunalskim będzie
działo się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
Prezydent podkreślił, że
dzięki przeprowadzonym
termomodernizacjom
w
placówkach oświatowych w
latach 2006-2012, magistrat
na rachunkach za ogrzewanie zaoszczędził blisko 1,2
mln zł. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe,
to miasto przystępuje do
budowy budynku komunalnego przy ul. Zamurowej.
- Warto również wspomnieć o tym, co robimy
poprzez naszą spółkę TBS.
Dzięki tym inwestycjom
przybywa w zasobach miasta dodatkowych mieszkań
komunalnych i po przekształceniach,
również
socjalnych.
Przykładem
takiego działania jest wykupienie przez gminę 12
mieszkań w bloku TBS przy
ul. Modrzewskiego. Podobnie zamierzamy postąpić w
przypadku dwóch obiektów mieszkaniowych – w
planowanym bloku przy ul.
Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego – wyjaśnił prezydent. Przewidywana jest

również inwestycja związana z rekreacją, czyli budowa
kompleksu rekreacyjno-sportowego „Belzacka”. Zakres
tej inwestycji
to m.in.: linowy plac zabaw,
górka saneczkowa, ścianka
wspinaczkowa,
trybuny boiska
do
plażowej
piłki siatkowej
i siłownia terenowa.
Pod koniec
konferencji prezydent przedstawił sytuację
finansową miasta, omawiając
szczegółowo
dochody i wydatki. Dochody Piotrkowa
Trybunalskiego
w roku 2013 to
425 mln zł, zaś
planowane wydatki wyniosą
484 mln zł, z
czego 187 mln
zł to wydatki
na
inwestycje. Krzysztof

Chojniak podkreślił również, że zadłużenie miasta

wynosi 150 mln zł. Zadłużenie w 2013 roku stanowi niespełna 22% dochodów. Prezydent dodał, że
przy limicie ustawowym,
wynoszącym 60%, jest
to zadłużenie bezpieczne. - Apogeum zadłużenia
prognozowane jest na rok
2014- w kwocie 162 mln
zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie spadać–
mówił prezydent. Relacja
długu miasta w stosunku
do dochodów na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia się na podobnym
poziomie.
- Skutecznie dbamy o
poziom naszych dochodów,
dzięki czemu możemy i
powinniśmy inwestować,
nie bojąc się zaciągania
kredytów, które jesteśmy
w stanie spłacać, a dzięki
którym nasze miasto może
się rozwijać – zakończył
prezydent.
JP
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Bilet MZK
kupisz przez komórkę
Od 10 kwietnia bilety w piotrkowskich emzetkach można kupić za pomocą
telefonu komórkowego.
Taka możliwość pojawiła się dzięki współpracy
Miejskiego Zakładu Komunikacji z firmą Callpay.
Aby móc korzystać z
tej opcji należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie www.
callpay.pl lub pod numerem telefonu 22 100 1 600.
W czasie rejestracji należy wybrać formę zapłaty
za bilet. Są dwie formy do
wyboru. Możemy stworzyć własne konto, na które
wpłacamy dowolną sumę

pieniędzy. Zamawiając bilet przez telefon opłata będzie pobierana z tego konta.
Drugim sposobem jest zarejestrowanie swojej karty
płatniczej Master Card/Maestro lub Visa. Wtedy opłata za bilet będzie pobierana
prosto z naszego rachunku.
Bilet kupujemy w momencie wchodzenia do autobusu dzwoniąc pod jeden
z trzech numerów, w zależności od rodzaju biletu
(normalny, ulgowy czy socjalny).

Usługa obejmuje zakup
biletów
jednorazowych.
Dziś około 90% biletów podróżni kupują u kierowców,
dlatego wprowadzenie systemu powinno przyczynić
się do bardziej punktualnego kursowania autobusów.
Do końca kwietnia obowiązywać będzie promocja.
Każdy kto zapłaci za bilet
dzięki tej usłudze, korzystając z możliwości płacenia bezpośrednio z konta,
otrzyma zwrot 50% kosztów.
MAT

KUPON RABATOWY - 20%

(
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Parlament Europejski
odrzucił backloading
Parlament Europejski stosunkiem głosów 334:315 odrzucił propozycję Komisji Europejskiej czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w
2013 roku, czyli tzw. backloadingu.
Decyzja ta ucieszyła
polskich przedsiębiorców,
bowiem ich zdaniem wprowadzenie
backloadingu skutkowałoby dalszym
wzrostem cen energii w Unii Europejskiej. Ceny energii
elektrycznej w UE
dla odbiorców przemysłowych wzrosły
w ostatniej dekadzie
już o 45 proc. pogarszając konkurencyjność przemysłu europejskiego.
Wp r ow a d z e n ie
w życie propozycji
Komisji
Europejskiej spowodowałoby
gwałtowny wzrost
ceny
pozwoleń,
przekładając się na
dalszy wzrost cen
energii. Niski obec-

REKLAMA

BEŁCHATÓW

www.gazeta-wiesci.pl

nie popyt na uprawnienia
wynika bowiem z sytuacji
gospodarczej. Wychodzenie
z kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem
do wzrostu ceny pozwoleń.
Backloading
byłby
pierwszym krokiem do
trwałego usunięcia uprawnień z systemu, a tym samym do podwyższenia celu
redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2020.
Cena CO2 ma wpływ
na decyzje inwestorów, ale
z całą pewnością nie jest to
jedyny i decydujący czynnik. Taka ocena wynika z
obserwacji, iż Europa przegrywa wyścig w zakresie
wprowadzania
zielonych
technologii ze Stanami
Zjednoczonymi i Chinami,
krajami, które nie wprowadziły systemu handlu
emisjami, natomiast mają

odpowiednie strategie rozwoju i rozpowszechniania
technologii, oparte na nowoczesnych mechanizmach
finansowania.
Organizacje przedsiębiorców uważają, że Komisja Europejska powinna
skoncentrować
działania
na tworzeniu długookresowych warunków wzrostu gospodarczego, w tym
strukturalnych reform systemu handlu emisjami ETS
(Emission Trading Scheme)
po roku 2020, a nie na krótkookresowych
interwencjach w poprawnie działające mechanizmy rynkowe.
Stanowisko polskich przedsiębiorców jest zbieżne z
opinią europejskiej federacji pracodawców BUSINESSEUROPE.
ZBW
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Parlamentaryzm po polsku
Cezary Grabarczyk – wicemarszałek sejmu i poseł ziemi łódzkiej był kolejnym politykiem, który wygłosił wykład w piotrkowskiej Wyższej Szkole Handlowej. Wicemarszałek Grabarczyk poświęcił swój wykład historii polskiego
parlamentaryzmu.
Pierwszy sejm odbył
się w 1493 r. w Piotrkowie
i właśnie ta data jest uważana za początek polskiego
parlamentaryzmu. Polski
parlament od początku był
dwuizbowy. Składał się
z sejmu i senatu. Podział
na senat i sejm (zwany też
niekiedy izbą poselską) był
wynikiem zwyczaju, nie
zaś przyjętej normy prawnej. Dopiero w znacznie
późniejszych czasach podział ten zyskał prawne
usankcjonowanie.
Senatorowie stanowili
grupę najbliższych doradców i współpracowników
władcy. Byli to arcybiskupi, biskupi, wojewodowie,
kasztelani. W dzisiejszym
rozumieniu senat był więc
bliższy władzy wykonawczej. Tym bardziej, że senatorem zostawało się najczęściej w wyniku powołania
na określony urząd przez
panującego. Inaczej było w
przypadku sejmu, gdzie posłowie wybierani byli przez
sejmiki ziemskie.
Sejm i senat przetrwały
w takiej formie aż do czasu, kiedy Polska w wyniku
zaborów utraciła niepodległość. Parlament przetrwał
tylko w szczątkowej formie
na terenie Królestwa Polskiego. Nie był to jednak
suwerenny organ państwa
Polskiego.
Cezary
Grabarczyk
pominął w swoim wykładzie bardzo ważny, fakt
w historii polskiego parlamentaryzmu, a mianowicie
okres Sejmu Czteroletniego
i uchwalenie Konstytucji 3
maja. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku,
jednym z pierwszych aktów
prawnych, jaki został wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
była ordynacja wyborcza.
Na jej podstawie na początku 1919 roku wybrano Sejm
Ustawodawczy. Podstawowym jego zadaniem było
uchwalenie konstytucji dla
odradzającego się państwa
polskiego. Sejm Ustawodawczy był jednoizbowy.

Wynikało to z przyczyn
czysto praktycznych. Dwuizbowa struktura parlamentu utrudniałaby uchwalenie
konstytucji.
Jak podkreślił wicemarszałek Grabarczyk, posłowie mieli do wykonania
niełatwe zadanie. Zwłaszcza, że sytuacja młodego
odradzającego się państwa
była mocno niestabilna.
Praktycznie żadna z granic nie była ustalona osta-

ostatecznie sankcjonowała
odejście Polski od rządów
parlamentarno-gabinetowych. Proces ten zapoczątkował przewrót majowy w
1926 roku i uchwalona w
sierpniu tegoż roku nowela
konstytucyjna (tzw. nowela
sierpniowa), która nadawała
prezydentowi bardzo szerokie kompetencje. Nowela
sierpniowa miała charakter zdecydowanie antyparlamentarny. Przyznawała

była Krajowa Rada Narodowa, która łączyła w sobie
funkcje organu ustawodawczego i wykonawczego. Dopiero w 1947 roku odbyły
się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Sejm Ustawodawczy miał podobne zadanie jak ten wybrany w 1919
roku, a więc uchwalenie
ustawy zasadniczej. Konstytucja została uchwalona
1952 r., do czasu jej uchwalenia obowiązywała tzw.
Mała Konstytucja z 1947 r.
Konstytucja z 1952 r.
zmieniała nazwę kraju,
system rządów i faktycz-

wym państwem, potrzebowała więc nowej ustawy
zasadniczej. Konstytucja z
1952 r., nawet po ostatnich
nowelizacjach nie przystawała nijak do istniejących
warunków.
W okresie sejmu X
kadencji (Sejmu Kontraktowego) doszło do
faktycznej zmiany ustroju państwa i wyłonienia pierwszego rządu, w
którym większość miała
demokratyczna opozycja
z premierem Tadeuszem
Mazowieckim. Rząd ten
przetrwał do wyboru Le-

Na zdjęciu (od prawej): doc. dr Agata Kołodziejska (Rektor WSH w Piotrkowie Tryb.), Cezary Grabarczyk
(Wicemarszałek Sejmu RP), Ludomir Pencina (wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb.)
tecznie. Mimo to, udało się
wykonać postawione przed
sejmem zadanie i 17 marca
1921 roku konstytucja została uchwalona. Wiele jednak z jej zapisów weszło w
życie dopiero po wyborach
parlamentarnych w 1922
roku.
Konstytucja marcowa
przywróciła
dwuizbowy
parlament. Taka struktura
parlamentu została zachowana również w konstytucji
kwietniowej z 1935 roku.
Cezary Grabarczyk nie
wspomniał o wydarzeniach,
które doprowadziły w konsekwencji do uchwalenia
konstytucji
kwietniowej,
kształtującej ustrój polski
w sposób zdecydowanie
mniej demokratyczny niż
w konstytucji z 1921 roku.
Konstytucja
kwietniowa

ona prezydentowi prawo
wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy a przede
wszystkim prawo do samodzielnego rozwiązania izby.
Ostatecznie system rządów
określanych czasem jako
prezydencko-autorytarne
usankcjonowała konstytucja kwietniowa z 1935 roku.
Po wybuchu wojny w
1939 roku polski parlament
przestał działać. Jednak
dzięki konstytucji kwietniowej niektóre organy państwa mogły dalej działać.
Jest to niewątpliwa jej zaleta, bo dzięki przepisom w
niej zawartym można było
zachować ciągłość prawną państwa polskiego. Na
faktyczny kształt polskiej
państwowości, nie miało to
jednak wpływu. Po 1944 r.
organem ustawodawczym

nie sankcjonowała to, co
ukształtowało się po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej przez
Armię Czerwoną. Dla wielu było to równoznaczne z
odebraniem na kilkadziesiąt lat Polsce pełnej suwerenności.
Konstytucja z 1952 była
23 razy nowelizowana. Jedna z ostatnich umożliwiła
ustanowienie dwuizbowego
parlamentu oraz wybór prezydenta w miejsce dotychczasowej Rady Państwa.
W 1989 roku w wyniku
porozumienia
okrągłego
stołu odbyły się pierwsze
jeszcze nie w pełni demokratyczne wybory do sejmu
i senatu. Wyłoniono w ich
wyniku tzw. Sejm Kontraktowy.
Polska stawała się no-

cha Wałęsy na prezydenta.
Sejm I kadencji uchwalił ustawę o wzajemnych
stosunkach między władzą
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym, zwaną też
Małą Konstytucją z 1992
roku. Obowiązywała ona do
1997 roku, kiedy to uchwalono obowiązującą do dziś
ustawę zasadniczą.
Grabarczyk powiedział,
że niektórzy z posłów nie
bardzo rozumieją zasadę
monteskiuszowskiego trójpodziału władzy i traktują
swój mandat tak, jak to było
w konstytucji z 1952 roku,
gdzie sejm był najwyższym
organem władzy państwowej. Tymczasem wszystkie
trzy władze są równorzędne

i każda z nich ma swoje ściśle określone kompetencje.
Wicemarszałek omówił
też relacje między sejmem
a senatem. Usytuowanie
senatu w polskim systemie
władzy jest inne niż w innych krajach, gdzie senat
jest izbą wyższą parlamentu. W Polsce tak nie jest.
Podkreślił, że kadencja
senatu jest ściśle związana z kadencją sejmu. Jeżeli
prezydent (w ściśle określonych sytuacjach) rozwiązuje sejm, automatycznie
kończy się kadencja senatu. Również w przypadku
samorozwiązania
sejmu
kadencja senatu się kończy. Kolejną różnicą jest
inicjatywa ustawodawcza.
Senat posiada wprawdzie
inicjatywę ustawodawczą
ale tylko jako całość. Rząd
odpowiada
politycznie
przed sejmem i to on może
uchwalić wotum nieufności
dla rządu i poszczególnych
ministrów. Senat nie ma takich uprawnień. Również
w sprawach związanych z
powoływaniem różnych organów to sejm ma większe
kompetencje, a tylko czasem dzieli je z senatem.
Odpowiadając na pytanie słuchaczy wicemarszałek Cezary Grabarczyk,
powiedział, że na szczeblu
lokalnym tak samo jak na
krajowym, suwerenem są
obywatele i to do nich należy najwyższa władza. Rządzący zarówno krajem jak
i gminą czy miastem sprawują ją z przyzwolenia i w
imieniu obywateli. Dlatego
mądra władza zawsze stara
się, aby współuczestnictwo
we władzy było jak najbardziej powszechne.
Jedno z pytań dotyczyło referendum. Pytającego
interesowało dlaczego tak
rzadko władza sięga do tej
formy. Cezary Grabarczyk
odpowiedział, że wprawdzie ta forma demokracji
sprawdza się w Szwajcarii, ale w tak dużym kraju,
jakim jest Polska, prowadziłoby to do ustawicznej
kampanii referendalnej i
pociągałoby za sobą poważne koszty.
Zbigniew Wąsik
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w czołówce
O działalności i zadaniach Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej rozmawialiśmy ze Stanisławem Witaszczykiem, Wiceprezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Jakie
są
zadania
Łódzkiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej?
- Naszym najważniejszym
zadaniem jest przyciąganie
inwestorów, którzy będą
tworzyć nowe miejsca pracy i wprowadzać do naszej
gospodarki
nowoczesne
technologie. Przez ponad
15 lat istnienia w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydano 220 zezwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej
oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości blisko 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy
utworzyli blisko 26 tysięcy
miejsc pracy.
Zasiada Pan w zarządzie spółki, która jest
gospodarzem
ogromnych
terenów.
Czym
Pan przekonuje swoich
rozmówców do zainteresowania się ŁSSE?
- ŁSSE ma ponad 1270 hektarów gruntów inwestycyjnych, skoncentrowanych w
44 podstrefach – w województwie łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim.
Jednym z naszych atutów
jest największa dopuszczalna pomoc publiczna w
Europie, jaką jesteśmy w
stanie zagwarantować inwestorom - aż do 70 procent. Lokalizacja ŁSSE w
miejscu, w którym krzyżują
się dwie autostrady stwarza
warunki do rozwoju inwestycji logistycznych czy
magazynowych w kraju.
Wykorzystujemy również
fakt, że znajdujemy się w
centralnej części Polski –z
jednej strony pracownicy
zarabiają mniej, a z drugiej
strony koszty życia w naszym regionie są niższe, niż
na przykład w Warszawie
czy w Krakowie. Każdego
roku około 20 tysięcy absolwentów kończy uczelnie
wyższe w naszym regionie,
a więc możemy zapewnić
wykształconych pracowników. Coraz lepsza współpraca z uczelniami wyższymi wskazuje na to, że
musimy zmierzać w kierunku rozwoju obszarów BPO
i IT, czyli w obszarach ty-

powo usługowych. Nie bez
znaczenia jest również to,
że w ŁSSE pracuje bardzo
doświadczony zespół, który
każdego inwestora traktuje
w sposób indywidualny.
Podsumowując, do naszych atutów zawsze zaliczamy: najwyższą dopuszczalną pomoc publiczną w
Europie, bardzo dobre tereny inwestycyjne, świetną
lokalizację na przecięciu
szlaków komunikacyjnych
oraz profesjonalną obsługę
ze strony naszych pracowników.
Jak kształtują się działania promocyjne Strefy?
- Kryzys i ogromna konkurencja – według raportu
Ernst&Young na świecie
działa ok. trzech tysięcy
różnego rodzaju specjalnych stref – wymuszają na
nas bardzo aktywne działania. Kilka nowych pomysłów na wyróżnienie udało
się już zrealizować.
Wprowadziliśmy także
nowe narzędzia e-promocji:
interaktywną mapę terenów inwestycyjnych ŁSSE
(http://mapa.sse.lodz.pl/)
czy uruchomiliśmy świadczenie usług pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami komercyjnymi położonymi poza SSE (www.posrednictwo.sse.lodz.pl).
Wzmocniliśmy promocję w Niemczech – dzięki pierwszemu w historii
ŁSSE projektowi unijnemu
„Łódzkie – Strefa Biznesu
Szyta na Miarę” (kwota
dofinansowania z UE 680 tys. zł) – ŁSSE wzięła
udział m.in. w Expo Real
w Monachium, na Festiwalu Maritim w Bremie,
na konferencji Osteuropa
Wirtschaftstag w Berlinie.
Oprócz tego ukazały się
spoty promocyjne w telewizji Deutsche Welle, oraz
reklamy w regionalnym bawarskim dzienniku Passauer Neue Presse.
Według
przedsiębiorców przekonującym
czynnikiem jest obsługa
inwestorska i sprzyjająca
atmosfera w administracji samorządowej. Jak

układa się współpraca
z miastami i gminami,
w których są podstrefy?
- To bardzo ważna kwestia dla inwestorów i wiele razy już się okazało, że
to także klucz do sukcesu.
Przedsiębiorca ceni synergię jaka występuje w działaniu Strefy i samorządu.
Kiedy pracownicy ŁSSE
wraz z inwestorem wizytują rejon, zwykle prezydent,
burmistrz czy wójt – osoby
ze strony samorządu odpowiedzialne za lokalizacje,
są tam obecne. Jeżeli inwestor widzi zaangażowanie
ze wszystkich stron, to przy
podejmowaniu decyzji ma
poczucie bezpieczeństwa
i wie, że może liczyć na
wsparcie samorządów - ten
czynnik jest bardzo często
brany pod uwagę.
Od wielu lat ŁSSE jest
w czołówce niemal wszystkich prestiżowych rankingów. W czym tkwi sukces?
- Od czterech lat ŁSSE jest
jedną z najlepiej ocenianych
przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat
2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa
Financial Times) „Global
Free Zones of the Future
2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18
miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według innego rankingu
„Digital Marketing Awards
2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
zajęła 1 miejsce w Europie
oraz 4 miejsce na świecie w
kategorii stref ekonomicznych.
Jakie są plany ŁSSE
na
najbliższe
lata?
- Koncentrujemy się na
realizacji
podstawowych
celów - jesteśmy odpowiedzialni za rozwój gospodarczy regionu, pozyskiwanie
inwestorów krajowych i
zagranicznych, wydawanie
zezwoleń i stymulowanie
nowych miejsc pracy, nakładów inwestycyjnych. Są
to bardzo ważne obszary
naszej pracy. W przyszłości
nasz rozwój będzie przebiegał w kierunku powstawania klastrów - być może
Strefa stanie się brokerem

odpowiedzialnym za budowanie sieci klastrów.
Obecnie mamy kilkanaście
podmiotów
działających
w jednej branży, które ze
sobą konkurują, ale są także
obszary, np. badawczo-rozwojowe, w których mogą
ze sobą współpracować.
Rok 2013 upłynie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod znakiem
inwestycji. Już w czerwcu
otwieramy zrewitalizowaną
fabrykę L. Grohmana z po-

nad 1000 mkw. powierzchni biurowej pod wynajem
i modułową salą konferencyjną na 250 osób. Kolejny
projekt dotyczy uatrakcyjnienia naszych terenów
inwestycyjnych –zdobyliśmy unijne dofinansowanie dla dwóch projektów
infrastrukturalnych: jeden
znajduje się w Łodzi przy
ul. Telefonicznej, drugi w
Lućmierzu pod Zgierzem.
Łączna wartość inwestycji
to blisko 14 mln zł, a kwota

dofinansowania z UE – ponad 5 mln zł.
Na zakończenie naszej
rozmowy chciałbym podkreślić, że nadal będziemy
bardzo aktywni na rynku
krajowym i zagranicznym,
aby promować możliwości
inwestycyjne naszej Strefy
i Regionu Łódzkiego, celem pozyskiwania dalszych
atrakcyjnych inwestorów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak

Ministerstwu
Finansów się nie śpieszy
Nadal nie wiadomo, czy w 2014 roku powrócimy do podstawowej stawki VAT
w wysokości 22 proc. Przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Finansów, aby
szybko poinformowało podatników o swoich zamierzeniach. Na przygotowanie się do zmiany stawek wiele przedsiębiorstw potrzebuje bowiem nawet
kilku miesięcy.
Pracodawcy w liście
do wiceministra finansów,
Macieja Grabowskiego piszą, że przedsiębiorcy nadal
nie znają wysokości stawek
VAT, jakie będą obowiązywały w 2014 r. Zgodnie
z art. 146a ustawy o VAT,
obecne stawki obowiązują
do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne prace legislacyjne od 1

stycznia 2014 r. powrócimy
do niższych stawek 5, 7 i 22
proc.
Wiedza o wysokości
stawek VAT jest istotnym
elementem
prowadzenia
i planowania działalności gospodarczej. Jest też
czynnikiem cenotwórczym,
uwzględnianym w planach
handlowych i finansowych
przedsiębiorstw.

Ministerstwo Finansów
nie śpieszy się jednak z poinformowaniem przedsiębiorców o swoich zamierzeniach w zakresie wysokości
stawek VAT w 2014 r. oraz
ewentualnych inicjatywach
ustawodawczych w tym zakresie.
ZBW
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Piotrków Trybunalski

Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej
„W kręgu europejskiej polityki”, „Najbliżsi sąsiedzi”, „Wokół tożsamości narodowej oraz polityki historycznej”, „Mniejszości, migracje oraz współpraca transgraniczna” - to ogólna tematyka paneli międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 10 i 11 kwietnia br. w Piotrkowie Trybunalskim.
Jest to druga z kolei
międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana
przez piotrkowski Instytut
Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
przy
udziale Katedry Stosunków
Międzynarodowych Narodowego Przykarpackiego
Uniwersytetu im. Wasyla
Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. W tym roku konferencja przebiegała pod
nazwą: „Pogranicza Europy
Środkowo-Wschodniej – na
skrzyżowaniu polityki, historii i kultury”.
- Nasze obrady zyskują już charakter cykliczny.
Pierwsza konferencja odbyła się w zeszłym roku,
a teraz spotykamy się już
po raz drugi. Mam nadzieję, że dwudniowe obrady
przyniosą wiele ciekawych
dyskusji, które w przyszłości przerodzą się w bardzo
owocną współpracę naukową – podkreślił podczas oficjalnego otwarcia konferencji prof. UJK dr hab. Jerzy
Zalewski.
Uroczyste
otwarcie
konferencji miało miejsce
na Zamku Królewskim w
Piotrkowie. Drugiego dnia
jej uczestnicy spotkali się
w budynku piotrkowskiej
Filii UJK. Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem nie tylko
kadry naukowej i studentów z Polski ale również i
zza granicy. Przyciągnęła
do piotrkowskiego grodu naukowców z Ukrainy i Czech.
Podczas spotkań poruszana
była szeroka problematyka
dotycząca m.in.: dziedzictwa
historyczno-kulturowego pogranicza, procesów
narodowotwórczych,
stosunków polsko-ukraińskich,
tożsamości narodowej i etnicznej w Europie Środkowo
-Wschodniej, polityki Unii
Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów, nacjonalizmów w Europie Środkowo-Wschodniej, współpracy
transgranicznej i regionalnej
oraz polityki historycznej.
- Myślę, że stosunki
polsko-ukraińskie będą się

zmieniać właśnie dzięki
takiej wymianie poglądów
studentów. Uważam, że te
spotkania zmienią więcej
niż spotkania na szczytach
politycznych, gdzie czasami zapadają decyzje, nie zawsze uwzględniające ważne
sprawy dla ludzi – powiedział naszej gazecie dr Oleg
Boryniak. Oleg Boryniak
jest doktorem historii powszechnej na Narodowym
Przykarpackim Uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku,
a obecnie doktoryzuje się z
politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład
dr Boryniaka dotyczył polityki władz białoruskich
wobec polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi.
- Dzięki tego typu spotkaniom staramy się przełamywać stereotypy, które
ugruntowały się w świadomości Polaków i Ukraińców.
Chcemy stworzyć możliwość szerokiej platformy
do debaty intelektualnej na
temat uwarunkowań towarzyszących kształtowaniu
się historycznej przestrzeni
kulturowej i społecznej, jej
wewnętrznych podziałów,
współczesnych problemów,
funkcjonowaniu elit politycznych oraz wpływu Unii
Europejskiej – mówi dr
Marta Walak z UJK, współorganizatorka konferencji.
Od trzech lat piotrkowska Filia UJK współpracuje z Narodowym Przykarpackim Uniwersytetem w
Iwano-Frankiwsku, mając
podpisaną umowę o partnerstwie.
- Podpisanie tej umowy
odbyło się w interesujących
okolicznościach. Jednym
z pracowników Instytutu
Stosunków Międzynarodowych w piotrkowskiej Filii UJK był obecny Rektor
Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku - prof. Ihor
Tsependa. I właśnie w
kwietniu 2011 r. wśród studentów narodziła się idea,
żeby jechać na Ukrainę.
Był to wyjazd studyjny połączony z konferencją stu-

dencką i przy okazji została
podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszymi
uczelniami. Wówczas nie
podejrzewaliśmy, że współpraca ta rozwinie się aż tak
szybko. Studenci zakochali się w Ukrainie, ale nie
tylko dzięki urzekającemu
krajobrazowi, ale przede
wszystkim dzięki otwartości i życzliwości Ukraińców
– dodaje dr Walak.
Również chęć dalszej i
owocnej współpracy deklaruje strona ukraińska.
- Jednym z polskich uniwersytetów, z którym głęboko współpracujemy zaczynając od wyjazdów studentów,
a kończąc na wspólnych
konferencjach i publikacjach jest właśnie UJK Filia
w Piotrkowie. Liczymy na
to, że ta współpraca będzie
się rozwijać i pogłębiać w
różnych dziedzinach. Istnieje ponadto inicjatywa, żeby
wdrożyć program dwóch dyplomów, polegający na tym,
że kończąc studia studenci
naszego uniwersytetu i UJK

otrzymywaliby jednocześnie
dyplomy obu uczelni. Taki
program istnieje już między
naszym Uniwersytetem a
Uniwersytetem Warszawskim – mówi dr Ihor Hurak
z Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku. Dr Hurak
podkreślił, że także studenci

ukraińscy są bardzo zadowoleni z przyjazdów do Polski. - Polska jest wzorem dla
Ukrainy, m.in. pod względem wykorzystania środków
z UE. Wasz kraj bardzo się
rozwinął. Mamy nadzieję, że
coś podobnego uda się osiągnąć na Ukrainie – dodaje.

Konferencja miała charakter otwarty. Organizowana jest cyklicznie. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna
konferencja przebiegała pod
hasłem: „Polska-Ukraina 20 lat współpracy”.
Justyna Pająk

Nasz zwycięzca
konkursu „Samorządowiec - Spółdzielca”
Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego został laureatem w konkursie „Samorządowiec - Spółdzielca”. Wyróżnienie odebrał z rąk wiceministra Administracji i Spraw Wewnętrznych
Stanisława Rakoczego w warszawskiej Galerii Porczyńskich.
Organizatorem konkursu jest Krajowa Rada Spółdzielczości wraz z redakcją
magazynu Tęcza Polska.
Konkurs „Samorządowiec
- Spółdzielca” posiada już
dziesięcioletnią
historię.
Wyróżnienia przyznawane
są samorządowcom zasłużonym dla spółdzielczości.
Podczas uroczystości obecni byli: dr Jerzy Jankowski
- Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej, Piotr
Zgorzelski - Poseł na Sejm
RP i Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Patron Honorowy Konkursu - Stanisław
Rakoczy. Wśród laureatów
z województwa łódzkiego

był także Andrzej Stępień
- Starosta Wieluński oraz
Jan Mielczarek - Burmistrz
Rzgowa. Badania wykazują,
że spółdzielnie stabilizują
rynek pracy, chronią tysiące

ludzi przed wykluczeniem,
umacniają ich poczucie
bezpieczeństwa. Ponadto
są znaczącym pracodawcą
lokalnym, zatrudniającym
trzykrotnie więcej osób

niepełnosprawnych niż firmy kapitałowe. Zatrudniają
też znacznie więcej kobiet,
osób starszych i o niższym
wykształceniu.
RJ
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Rozwój i promocja przedsiębiorczości
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a także daje nowe szanse dla osób prywatnych. W związku z rozwojem
KSWP i otwarciem pierwszego biura w województwie łódzkim rozmawiamy z
Prezesem Zarządu - Markiem Miką, Wiceprezesem Zarządu – Beatą Napierałą
oraz Kierownikiem Działu Usług Finansowych - Izabelą Magierowską.
Skąd pomysł na tego
typu działalność, kto jest
twórcą Stowarzyszenia?
Marek Mika: Twórcami
Stowarzyszenia byli koneccy przedsiębiorcy wraz
z samorządem lokalnym.
Przedsiębiorcy
szukając
możliwości pobudzenia aktywności lokalnej gospodarki, podjęli inicjatywę,

która stała się szansą na
rozwój regionu koneckiego
oraz gwarancją skutecznego wspierania sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie zostało założone w 1995 roku.
Początki były trudne, lecz
pierwszą pożyczkę udzieliliśmy już w lipcu 1996 roku.
W historii Stowarzyszenia to już kolejna siedziba.
Beata Napierała: Tak –
dokładnie trzecia. Pierwotna siedziba KSWP zajmowała powierzchnię zaledwie
100 m2. Pod koniec lat 90tych przenieśliśmy się do
biura o przeszło trzykrotnie większej powierzchni
użytkowej, gdzie upłynęło
12 lat działalności KSWP.
Kolejne lata naszej działalności i ciężkiej pracy zaowocowały wybudowaniem
nowej siedziby KSWP w
Końskich przy ul. Staszica
2A. Budując nową siedzibę

zależało nam na tym, aby
została ona przystosowana
pod potrzeby osób niepełnosprawnych, co też udało
nam się osiągnąć.
Jaka jest struktura
organizacyjna Stowarzyszenia?
Marek Mika: KSWP jest
stowarzyszeniem zarejestro-

wanym w KRS, posiadającym osobowość prawną.
Członkami Stowarzyszenia
mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
Obecnie KSWP posiada 19
członków. Pierwszy Zarząd
wyłoniony został w sierpniu
1995 roku, na czele którego
stanął Prezes Adam Filiks.
Obecnie Zarząd składa się
z czterech osób: Prezesa
Zarządu - Marka Miki, Wiceprezesa Zarządu - Beaty Napierały oraz dwóch
Członków Zarządu - Zbigniewa Stańczyka i Tadeusza Trojanowskiego.
Jakie są główne cele
działalności Stowarzyszenia?
Marek Mika: Głównym
założeniem Stowarzyszenia
jest wszechstronny rozwój i
promocja przedsiębiorczości. Jesteśmy firmą działającą na rzecz wspierania ludzi i organizacji w rozwoju
ich kompetencji, potencjału

oraz możliwości. Swoją pomocą obejmujemy zarówno sektor mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw,
jak i osoby bezrobotne
oraz pracujące. Dla swoich
klientów świadczymy usługi szkoleniowe, finansowe,
informacyjne oraz doradcze. Nadrzędnymi celami
Stowarzyszenia stały się

m.in.: wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości,
pomoc osobom zakładającym działalność gospodarczą, tworzenie możliwości
podnoszenia kwalifikacji,
działania w kierunku ograniczania bezrobocia, reintegracja zawodowa i społeczna osób potrzebujących
wsparcia,
popularyzacja
wiedzy ekonomicznej i
prawnej, a także wiedzy z
zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
oraz działanie na rzecz innowacyjności MŚP.
Jaki teren obejmuje
swoją działalnością Stowarzyszenie?
Beata Napierała: Siedziba KSWP mieści się w Końskich, jednak dzięki prężnie
rozwijającej się działalności,
uruchomiliśmy szereg biur
zamiejscowych. Stowarzyszenie posiada sieć biur na
terenie województwa świętokrzyskiego (Końskie, Kiel-

ce, Skarżysko Kamienna,
Ostrowiec Św., Starachowice, Staszów), jedno w województwie łódzkim (Piotrków
Tryb.) oraz dwa na terenie
woj. podkarpackiego (Przemyśl, Nisko). Posiadamy
również jedno biuro w woj.
mazowieckim (Szydłowiec)
i jesteśmy w trakcie tworzenia biur w Radomiu i w
Warszawie. Mamy nadzieję
na ciągły rozwój naszego
stowarzyszenia i tworzenie
nowych biur w celu dotarcia
z ofertą do szerszego grona
odbiorców.

Oprócz tego, że wspieracie innych przedsiębiorców to sami też jesteście
dość dużym pracodawcą.
Beata Napierała: Obecnie zatrudniamy powyżej
50 pracowników, jednak
cały czas liczba ta rośnie.
Współpracujemy również
z wieloma pracownikami
okresowymi, których angażujemy do realizowanych
projektów jako wykładowców, konsultantów, doradców zawodowych czy też
psychologów. Realizujemy
bardzo dużo projektów
współfinansowanych
ze
środków UE skierowanych
zarówno do przedsiębiorców, jak i osób pracujących, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, osób
niepełnosprawnych
oraz
rolników, dzięki czemu skutecznie wspieramy rozwój
kapitału ludzkiego w kilku
województwach.
W jaki sposób wspiera-

cie przedsiębiorców i osoby prywatne?
Izabela Magierowska:
Przede wszystkim udzielamy pożyczek zarówno osobom bezrobotnym otwierającym własną firmę, jak i
przedsiębiorcom na rozwój
działalności gospodarczej.
Organizujemy kursy i szkolenia, realizujemy usługi
doradcze i informacyjne,
działamy również na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej wspierając sportowców,
czy też realizując projekty
nastawione na rozwój dzieci
i młodzieży. Dbamy również
o rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych, współpracujemy z
organami samorządowymi,
organami administracji rządowej, a także instytucjami
lokalnymi.
Jakie są najnowsze
przedsięwzięcia
Stowarzyszenia?
Izabela Magierowska:
W ubiegłym roku KSWP
podpisało umowę w ramach
inicjatywy JEREMIE pozyskując dotację w wysokości
10 mln zł z przeznaczeniem
na udzielanie pożyczek MŚP
z regionu łódzkiego. Projekt
ten ma za zadanie ułatwić
przedsiębiorcom dostęp do
zewnętrznych źródeł finansowania. Inicjatywa JEREMIE skierowana jest szczególnie do przedsiębiorstw,
które znajdują się w począt-

kowej fazie działalności,
nie posiadają historii kredytowej ani zabezpieczeń
o wystarczającej wartości.
W ramach projektu KSWP
oferuje pożyczki do 500
tys. zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm
z woj. łódzkiego. Najniższe oprocentowanie wynosi
4,90% w skali roku, a pożyczkę można wykorzystać
na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i
rozwijaniem
działalności
gospodarczej.
Na co może liczyć osoba, która przychodzi do
KSWP po wsparcie?
Izabela Magierowska:
Staramy się obsłużyć klienta kompleksowo, dlatego też
świadczymy usługi informacyjne, doradcze, finansowe oraz szkoleniowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta. Świadcząc
wspomniane usługi skupiamy się na przyjmowaniu
punktu widzenia naszych
klientów, patrząc na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy jak i własnej. Dzięki
temu realizując zakładane
przedsięwzięcia osiągamy
oczekiwaną jakość, a nasi
usługobiorcy często stają się
klientami powracającymi.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Izabela Kowalska
i Wojciech Adam Michalak

REKLAMA

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej? W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
W
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Niepamięć
Nocne życie
Fascynująca, epicka, wielowymiarowa opowieść o wiernych przyjaciołach i
zapamiętałych wrogach, bezwzględnych przemytnikach rumu i mrocznych
femme fatale, cytujących Biblię ewangelistach i okrutnych członkach klanu,
walczących o przeżycie i swój udział w amerykańskim śnie.

W

Boston, rok 1926. Szalone lata dwudzieste w
pełnym rozkwicie. Alkohol
leje się strumieniami, kule
świszczą w powietrzu, a
pewien człowiek zamierza
odcisnąć swój ślad na tym
świecie.
Prohibicja spowodowała pojawienie się splątanej
sieci podziemnych gorzelni, nielegalnych lokali,
gangsterów i sprzedajnych
policjantów. Joe Coughlin,
najmłodszy syn znanego
w Bostonie kapitana policji, już dawno odrzucił
surowe zasady, w których
go wychowano. Teraz, gdy
drobne kradzieże z dzieciństwa odeszły w przeszłość,
zajął się pracą dla najgroźniejszych gangsterów w
mieście. Robi to dla zysku,
dreszczu emocji i smaku
życia na marginesie społeczeństwa.
Niestety, życie po stronie mroku ma wysoką cenę.
W czasie gdy bezwzględni
ludzie, mający do dyspozycji pieniądze, nielegalny
alkohol i broń, walczą o
władzę, nie można ufać nikomu. Buntownikom takim
jak Joe pisany jest jeden los:
przedwczesna śmierć. Ale
ludzie jemu podobni, nie
bacząc na nic, zamierzają
żyć pełnią życia aż po ostat-

ni dzień.
Joe rozpoczyna oszałamiającą wspinaczkę po
szczeblach organizacji gangsterskiej, która rzuca go z
Bostonu czasów jazzu do
tętniącej życiem dzielnicy
łacińskiej w Tampie i na
słoneczną Kubę.
„Nocne życie” to opowieść o wielkiej miłości i
saga o zemście, fascynująca
historia zdrady, przebaczenia, muzyki i śmierci, która
przywraca do życia czasy,
gdy popełnienie grzechu
było powodem do świętowania, a występek uważano
za cnotę obywatelską.
„Nocne życie” to „Ojciec chrzestny” dla ludzi
myślących.
Stephen King
Każde zdanie sprawia
przyjemność. Jesteście w
rękach eksperta i sami to
poczujecie.
„Washington Post Book
World”
To bezsprzecznie i pod
każdym względem magnetyczna powieść – przestępstwo, rodzina, namiętność,
zdrada, a to wszystko na
przedstawionym z dbałością o najdrobniejsze szczegóły tle historycznym.
„Booklist”
Mistrzostwo!
Lehane

Księgarnia

stworzył dojrzałą, prawdziwie amerykańską opowieść,
która przemówi zarówno do
czytelników literatury pięknej, jak i do miłośników
kryminałów.
„Publishers Weekly”
Dennis Lehane jest
autorem
bestsellerowych
powieści kryminalnych i
psychologicznych, wiele z
nich zekranizowano, m.in.
„Rzekę tajemnic” i „Wyspę tajemnic”. Wraz z żoną
Angie dzieli czas pomiędzy
Boston i Gulf Coast na Florydzie. „Nocne życie” nawiązuje luźno do wcześniejszej bestsellerowej powieści
autora, „Miasto niepokoju”,
ale można je czytać jako
osobną całość. W przygotowaniu ekranizacja filmowa
w reżyserii Bena Afflecka.

W

poleca:

1. Nocne życie

Dennis Lehane

2. Lalki z getta

Eva Weaver

3. Wspólny wróg

Muller Rolf-Dieter

4. Franciszek Papież wielkiej nadziei

Grzegorz Polak

5. Towarzyszka Panienka

Monika Jaruzelska

6. Wszystko za drinka

Tim Cantopher

7. Polska 500 najciekawszych miejsc

Dragon

8.E-podręcznik Kierowca doskonały B

Henryk Próchniewicz

9. Wokół Medjugorie

Diego Manetti

10. Ogród dla początkujących

Witold Czuksanow

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

Rok 2077. Ziemia jest wyniszczona wieloletnią wojną z przerażającymi obcymi istotami. Jack Harper (Tom Cruise), służy w specjalnej ekipie, stacjonującej jeszcze na naszej planecie, z której ewakuowano niemal całą ludność.
Za dwa tygodnie on też znajdzie się w bezpiecznym miejscu, które będzie
nazywał domem.
Ale gdy w czasie patrolu
Jack uratuje piękną kobietę
okaże się, że ich losy są ze
sobą w niewytłumaczalny
sposób splecione. Jak kostki domina jedno niezwykłe
wydarzenie pociągnie za
sobą kolejne i Jack będzie
musiał
zakwestionować
wszystko, co wie o świecie,
w którym żyje. Kim jest tajemnicza kobieta? Czy ich
spotkanie na pewno było
przypadkowe? Wpleciony
w dziwną grę, Jack będzie
musiał odkryć co jest prawdą, a co fikcją; co jest prze-

szłością, a co się
dzieje tu i teraz.
Od tego, co zdecyduje się zrobić,
zależy nie tylko
jego życie.
„Niepamięć”
s p e k t a k u l a rne widowisko z
oszałamiającymi
efektami
specjalnymi i niespodziewanymi
zwrotami akcji
w kinach od 19
kwietnia.
W

Układ zamknięty
Thriller reżysera „Przesłuchania” i scenarzystów
„Czarnego czwartku. Janek
Wiśniewski padł” z popisową rolą Janusza Gajosa.
Oparta na prawdziwych
wydarzeniach historia trzech
właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych
urzędników: prokuratora (Janusz Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz
Kaczor) - zostają pokazowo
zatrzymani pod zarzutem
działania w zorganizowanej
grupie przestępczej i prania
brudnych pieniędzy.
Inspiracją dla scenarzystów „Układu zamkniętego”,
Michała S. Pruskiego i Mirosława Piepki (twórców scenariusza głośnego i chwalonego
za realizm dramatu Antoniego Krauzego „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”,
uhonorowanego Specjalną
Nagrodą Jury FPFF w Gdyni) była prawdziwa historia
biznesmenów, zmagających
się z zarzutami stawianymi
przez prokuraturę oraz urząd
skarbowy. Wszyscy trafili do
aresztu, a ich firmę doprowadzono do upadku. Sprawy
prowadzone przeciwko nim
zostały po latach umorzone z

powodu braku znamion przestępstwa, a przedsiębiorcy
otrzymali symboliczne zadośćuczynienia.
Aktualny temat i świetny scenariusz, sprawiły, że
twórcom udało się zgromadzić na planie doborowe nazwiska. Janusz Gajos, jako
skorumpowany prokurator,
kolejny raz po pamiętnych
rolach w „Psach” i „Przesłuchaniu”, udowodnił, że jest
mistrzem kreowania wyrazistych, czarnych charakterów.

U boku Gajosa wystąpili,
między innymi, Kazimierz
Kaczor, Przemysław Sadowski i Urszula Grabowska,
wyróżniona główną aktorską
nagrodą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni za kreację w „Joannie”. Za wizualną stronę
filmu odpowiada Piotr Sobociński jr., autor zdjęć do
„Róży” i „Drogówki” Wojciecha Smarzowskiego. Piosenkę promującą film wykonuje zespół Kult.
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Wykwintna Kuchnia Polska
Gdy otrzymaliśmy w redakcji zaproszenie, w którego treści była zachęta do
wzięcia udziału w wyjątkowej kolacji, entuzjazmu nie było. Jechałem na tę kolację z mieszanymi uczuciami, czy aby na pewno nie będzie to czas stracony.
Powiem Wam drodzy czytelnicy, że było warto.

Powodem, dla którego
wydano tę wykwintną kolację był sukces jaki odniosła
książka pod wiele mówiącym tytułem „Wykwintna
Kuchnia Polska” ,
W międzynarodowym,
prestiżowym
Konkursie Gourmand Cookbook
Awards 2013 uhonorowano ją trzecią nagrodą. Nad
książką patronat objęła
prezydentowa Anna Komorowska, która wspólnie
z profesorem Jerzym Bralczykiem opatrzyła ją wstępem. Ten przepięknie wydany album, jest wspaniałą
wizytówką Polski., zawiera
przepisy najlepszych artystów kuchni polskiej od
Wojciecha Modesta Amaro
po Karola Okrasę. Wśród
dwunastu kucharzy, oprócz
tych wymienionych powyżej jak i równie wybitnych
Pawła Oszczyka i Grzegorza Labudy znalazł się szef
kuchni Restauracji „Jan” w
Bełchatowie Przemysław
Wieloch. Album pozwala
odkryć polską tradycyjną
kuchnię w nowoczesnej formie. Kolacja, którą przygotował szef kuchni Wieloch
składała się z potraw zawartych w tym albumie.
Na początek zaserwowano przezroczyste pierożki z zielonym groszkiem
na musie z dyni z prażonymi orzechami laskowymi i
pestkami dyni.
Kolejną potrawą, była

- zalewajka na wędzonce z
wiejską szynką i chipsami
borowikowymi.
Myślę że to naprawdę
jest szlagier, co za smak!
Wydawałoby się, że prosta
zalewajka - ale tu po wyciśnięciu z syfonu nabrała
zupełnie innej, niesamowicie kremowej konsystencji.
Do tego grzyby i wędzona
szynka. I wspomnienie z
dzieciństwa... Wymogłem
na Panu Przemku obietnicę
publikacji tego przepisu, w
następnym wydaniu naszej
gazety no i oczywiście na
naszym portalu internetowym.
Głównym daniem był
duet dzika i sarny na pure
pietruszkowym, z karmelizowanymi buraczkami,
kopytkami makowymi i
winnym sosem. To danie
również smakowicie przygotowane budziło zachwyt
u wszystkich uczestników
kolacji. Kopytka makowe,
które w takiej postaci jadłem po raz pierwszy – wyśmienite.
Nie wspomniałem o dobrych winach serwowanych
podczas kolacji, a tu już podano deser.
O deserze szef Wieloch
mówił, że nie jest to jego
mocna strona, sądzę jednak,
że to przesadna skromność.
Ciasto daktylowe z sosem karmelowym, lodami
maślankowymi i pierzynce
z białej czekolady,

było wyśmienite. Naprawdę w pełni zasługiwało
na miano deseru.
Korzystając z okazji jakim był mój udział w kolacji
zadałem...
Trzy pytania do Przemysława Wielocha – szefa
kuchni restauracji „Jan”,
współautora „Wykwintnej
kuchni polskiej”
Jak trafił Pan do tego
projektu?
Przemysław Wieloch:
Po prostu Karol Okrasa
zadzwonił i zaprosił mnie
do realizacji tego, już z założenia wspólnego przedsięwzięcia. Niewątpliwie
było to także wynikiem
wygrywanych przeze mnie
konkursów oraz tego, że
w naszym regionie byłem
jedynym rozpoznawalnym
w Polsce szefem kuchni z
zauważalnym dorobkiem.
Praca w takim zespole,
który został stworzony
przez Pawła była dla mnie
zaszczytem. Zapamiętam
na zawsze te chwile, które
spędziliśmy przy tworzeniu
potraw dla potrzeb tej publikacji.
Wiele się przy tej okazji
nauczyłem o specyficznym
dziale fotografii jakim jest
fotografowanie potraw, ale
to zapewne temat na odrębną wypowiedź. Wiele dały
wspólne rozmowy, możliwość poznania ciekawych

ludzi. Książka ta jest dla
mnie naprawdę wyjątkową
pamiątką. Myślę, że będzie
też taką dla moich dzieci.
Polska kuchnia jest
bogatą i różnorodną. Jak
dokonaliście wyboru potraw do tej książki?
Wszyscy
uczestnicy
projektu byli podzieleni na
grupy i przyporządkowani
do pór roku. W moim
przypadku była to jesień. Chciałem zaprezentować takie potrawy, które
byłyby charakterystyczne
nie tylko dla Kuchni Polskiej ale także dla kuchni
naszego regionu. W naszym
regionie taką potrawą jest
zalewajka, niby wszyscy ją
znamy, ale… jest naprawdę
wiele odmian, które łączy
to, że są kwaśne. Postanowiłem do tego tematu-zalewajka- podejść nowatorsko.
Moją zupę zmiksowałem
i serwowałem w postaci
lekkiej piany z syfonu, co
głębiej wydobyło jej smak.
Dodatki, które tradycyjnie
się rozdrabnia, podałem w
całości. W przypadku dziś
podanej zupy są grzyby i
kawałki wędzonej szynki.
Danie główne kolacji
to dziczyzna. Czy można
ją przyrządzać inaczej niż
tradycyjnie ?
Sarnę i dzika spróbowałem połączyć i zaserwować
na tle kopytek kojarzonych
z naszą regionalną kuchnią,
do których dodałem odrobinę maku. Zabieg ten zupełnie zmienił ich strukturę,
czyniąc je chrupiącymi.
Na talerzu pojawiły się polskie warzywa w tym zapomniany już pasternak no i
oczywiście jesienne grzyby.
Pewnym novum było zrobienie z piersi naszej regionalnej gęsi owsianej szynki,
która doskonale pasuje na
przystawkę. Polskiej kuchni
nie można wyobrazić sobie
bez dziczyzny. Sądzę, że tę
propozycję doceni prezydent Komorowski - wielki
miłośnik lasu i myślistwa.
Tradycja jest naprawdę bogata ale zarazem skłania do
nowych rozwiązań. Powiem
nieskromnie, książka, która
powstała jest dobrą wizytówką naszego kraju. Wiem,

że będzie przekazywana w
prezencie oficjalnym gościom naszego państwa.
Jeśli kiedyś będziecie w
Bełchatowie, choćby przejazdem, koniecznie odwiedzajcie Restaurację „Jan”.
Ja ze swej strony rekomenduję ten piękny album
„Wykwintną Kuchnię Polską”Wydawnictwa BOSZ.
To naprawdę doskonały

prezent pełen wyśmienitych
przepisów. Jeden z nich
prezentujemy obok. Dziękując za rozmowę jeszcze
raz uzyskuję zapewnienie o
możliwości publikacji przepisu na zalewajkę Wielocha
w następnym wydaniu Gazety.
Wojciech Adam Michalak

Comber z zająca z sosem z igliwia sosny
augustowskiej na grzance z domowego
chleba żurawinowego
COMBER Z ZAJĄCA
400 g combra z zająca
100 ml kompotu z czerwonych porzeczek
10g kindziuka
80 g igliwia sosnowego
40 g masła 3 ziarna jałowca
wędzona sól
CHLEB ŻURAWINOWY
ZACZYN:
200 g mąki żytniej razowej typ 2000
200g mąki żytniej typ 720
500 ml letniej przegotowanej wody
60-80 g żytniego zakwasu.
CIASTO:
500 g mąki pszennej tortowej
50g otrębów orkiszowych
250 ml letniej przegotowanej wody
100 g suszonej żurawiny
10 g soli
ARANŻACJA: Oczyszczony comber przyprawić
zmielonym ziarnem jałowca i solą włożyć do woreczka przystosowanego do gotowania, dodać kompot z
porzeczek i pocięty w paski kindziuk. Zamknąć worek próżniowo i gotować w temperaturze 65 st. C ok.
6 godz. Upalić igliwie sosnowe,tak aby powstał popiół.
Powstały podczas gotowania mięsa sos przelać do rondla, zredukować do połowy objętości, doprawić popiołem z palonego igliwia; dodać zimne masło i dokładnie
wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce na 8-10 godz..
Do zaczynu dodać przesianą mąkę, otręby, sól i letnią wodę, wyrabiać ok.10 min. Przerwać wyrabianie na
ok.20 min.; dodać suszoną żurawinę. Ciasto odstawić
na 20 godz. Następnie przełożyć do foremek, wierzch
posmarować
p
wodąą i piec
p
10 min. w temperaturze
p
220
st. C a następnie 40-50 min. w temperaturze200 st.C.
Plastry combra ułożyć na chlebie żurawinowym,
skropić sosem, dekorować sezonowymi kiełkami.

Przepis z „Wykwintnej Kuchni”, BOSZ, www.bosz.com.pl
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Test: Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 120 KM

W dobrym guście
Minivan Citroena przeszedł niedawno drobny facelifting. Nie zmieniło się
wiele, ale wystarczająco
dużo, by wywołać ponowne
zainteresowanie tym, bądź
co bądź nietypowym, modelem.
C3 Picasso jest produ-

Zagospodarowana
przestrzeń
C3 Picasso jest bardzo
ergonomicznym
minivanem, w którym każdy cm
sześcienny został wykorzystany z głową. Kierowca i
pasażer obserwują drogę
z wysoko zawieszonych

bagażnika wyrażona w litrach nie mówi wszystkiego
o możliwościach C3 Picasso. Po przesunięciu tylnych
foteli można wygospodarować prostopadłościan, w
którym zmieścimy o wiele
więcej pakunków niż w
hatchbacku czy sedanie o
takiej samej pojemności

szy brat amortyzuje nierówności. Właśnie
na nierównej
drodze kierowca przypomina
sobie, że auto
zostało zbudowane na bazie
miejskiego malucha. Mimo
mniejszych gabarytów auto
nie jest też stabilniejsze
na
zakrętach.
Po d a ne
powyżej przykłady to naturalny skutek zróżnicowania oferty. Gdyby tańszy samochód był równie
dobry, co droższy, nikt nie
kupiłby tego droższego. Na
szczęście C3 Picasso nie
musi rywalizować z większymi vanami. Wystarczy,
żeby wypadał dobrze na tle
konkurentów ze swojego
segmentu. Z tego zadania z
pewnością się wywiązuje.

kowany od 2009 r. Został
oparty na płycie podłogowej miejskiego malucha
-modelu C3. Nie oznacza
to jednak skromnych gabarytów auta. To jak uniwersalna jest płyta od C3-ki
koncern PSA udowodnił
nam niedawno, budując na
jej przedłużonej wersji dwie
rynkowe nowości - Citroena
C-Elysee i Peugeota 301.

foteli, dzięki olbrzymim
szybom widoczność jest
niemal stuprocentowa. Kierowca może oprzeć się na
podłokietniku bez obawy,
że potrąci pasażera siedzącego obok. Miejsca nie brakuje także z tyłu. Choć nie
możemy zamontować tam
trzech fotelików dziecięcych, to trójkę pasażerów
na krótkim dystansie raczej
przewieziemy. Pojemność

REKLAMA

KIEROWCO!
Już najwyższy czas!
Zmień opony na letnie!

bagażowej. Nie należy zapominać także o ukrytych
schowkach, w których można zmieścić wiele przedmiotów, które normalnie
wsadza się do bagażnika.
Picasso - C3 czy C4
Podczas przeprowadzania testu nie mogłem oprzeć
się wrażeniu, że C3 Picasso
na każdym kilometrze ma
wypominać kierowcy, że
zdecydował się właśnie na
to auto, a nie na C4 Picasso.
Większy van Citroena swego czasu wywarł na mnie
wyłącznie pozytywne wrażenia. C3 Picasso jest jego
słabszą wersją w mniejszym
i tańszym segmencie.
O tym, że następnym
razem powinniśmy dopłacić do większego vana
przypominają nam niemal
wszystkie detale - od niepodświetlanych
lusterek
na zasłonkach przeciwsłonecznych poprzez mniejsze
możliwości adaptacji wnętrza po brak mocniejszych
silników w ofercie. C3 Picasso gorzej niż jego więk-

C3 Picasso a rynkowa
konkurencja
Grono rywali C3 Picasso jest całkiem spore. Niektórzy imponują ceną, inni
funkcjonalnością. C3 wyróżnia się przede wszystkim oryginalną stylistyką
(zwłaszcza po liftingu). W
innych kategoriach minivan Citroena także nie oddaje pola. Jest tańszy niż
np. Opel Meriva, bardziej
funkcjonalny niż Hyundai
ix20, pod niemal każdym
względem lepszy niż Skoda
Roomster.
Silnik 1.6 VTi
Testowany egzemplarz
był wyposażony w najmocniejszy w ofercie silnik benzynowy 1.6 VTi 120 KM. Ta
jednostka jest jedną z najbardziej interesujących w
gamie, gdyż powstała dzięki współpracy grupy PSA
z BMW. Silnik nie posiada
turbiny. Za jego wysokie
parametry odpowiedzialny
jest układ zmiennych faz
rozrządu. Dzięki temu roz-

wiązaniu jednostka cechuje
się sporym momentem obrotowym oraz oszczędnością. W C3 Picasso sprawdza się dobrze. Zapewnia
optymalną dynamikę i spala
niewiele. Średni wynik uzyskany podczas testu to 7,2 l
benzyny na 100 km. W ga-

mie C3 Picasso znajdują się
także diesle 1.6 HDi. Niestety brakuje topowego 2.0
HDi - to kolejny argument
za dopłatą do C4 Picasso.
Relacja cena - jakość
C3 Picasso w testowanej, najbogatszej wersji wyposażenia, kosztuje ponad
70 tys. zł. Gadżety, takie
jak kamera cofania czy
nawigacja GPS są bardzo
przydatne. Można jednak

REKLAMA
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na nich zaoszczędzić i kupić
to auto za kilkanaście tysięcy zł mniej.
Pomysł na nazwanie serii vanów nazwiskiem wielkiego malarza był komentowany już setki razy. Nie
chcę zagłębiać się w rozwa-

żania nad tym czy rzeczywiście klienci kupują auta
z serii Picasso ze względu
na ich oryginalność i styl.
Znałem kiedyś jednego malarza, co prawda pokojowego, który jeździł Citroenem
Xsarą Picasso. Wybrał ten
samochód, gdyż mógł bez
problemu przewozić w nim
drabinę... Cóż, niezależnie
od zastosowań, vany Citroena mają swoje zalety.
Witold Hańczka
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Piotrków Trybunalski

Bełchatów

Zaatakował nożem ciężarną kobietę

Wzbudził zaufanie
a później pobił i okradł

Nawet do 25 lat więzienia grozi 20-letniemu piotrkowianinowi, który zaatakował nożem ciężarną kobietę.
Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.
Całe to tragiczne zdarzenie miało miejsce 10
kwietnia 2013 roku około
godziny 5.00 nad ranem
w mieszkaniu na Osiedlu
Wyzwolenia w Piotrkowie.
Poszkodowana 34-latka to
konkubina ojca 20-letniego
napastnika. Ojciec z synem
pili wspólnie alkohol. Kiedy
wracali nad ranem do domu,
42-latek żalił się synowi na
kłótnie z konkubiną. Do

domu nie weszli jednak razem - ojciec poszedł z psem
na spacer, a syn sam wszedł
do mieszkania. - W domu
doszło do kłótni pomiędzy
nim a konkubiną ojca. W
pewnym momencie młody
człowiek chwycił nóż i zadał kilkanaście ciosów kobiecie. Gdy po chwili ojciec
wszedł do domu, zobaczył
leżącą na łóżku w pokoju
zakrwawioną 34-latkę, a

obok niej stojącego syna –
informuje rzecznik Policji.
Z dalszych ustaleń wynika, że 42-letni mężczyzna
wezwał natychmiast policję
i pogotowie. Ciężko ranna
kobieta, która była w trzecim miesiącu ciąży, została
przewieziona do szpitala.
Badanie krwi na zawartość
alkoholu wykazało 2 promile w organizmie 20-letniego
piotrkowianina, który zadał

nożem kilkanaście ciosów
konkubinie ojca. Za ten
czyn mężczyzna usłyszał
zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara do 25
lat pozbawienia wolności.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim już podjął decyzję o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Zaś
42-latek po przesłuchaniu w
charakterze świadka został
zwolniony.
MAT

Tomaszów Mazowiecki

Do nietypowego zdarzenia doszło 10 kwietnia w
Bełchatowie. 38-letni bełchatowianin najpierw doradzał nowo poznanemu mężczyźnie przy kupnie
samochodu, później pił z nim alkohol, a na do widzenia pobił go i okradł. Grozi mu za to nawet 12
lat więzienia.
Tego dnia bełchatowscy
policjanci otrzymali informację o rozboju, którego
ofiarą padł 58-letni mieszkaniec gminy Zelów. - Do
przestępstwa doszło w parku nad rzeką Rakówką. Pokrzywdzony tego dnia około południa przyjechał do
Bełchatowa, by w jednym
z komisów kupić samochód. Przygodnie poznany
mężczyzna doradzał mu i
pomagał w wyborze wystawionych do sprzedaży aut.
Po zdecydowaniu się i zakupieniu pojazdu, obydwaj
mężczyźni poszli do baru,
gdzie szczęśliwy nabywca
nowo zakupionego samochodu fundując alkohol,
chciał odwdzięczyć się za

pomoc w wyborze pojazdu
– mówi rzecznik bełchatowskiej policji. Obydwaj
mężczyźni picie alkoholu i
dyskusje kontynuowali w
pobliskim parku. W pewnej chwili, zelowianin zadał 58-latkowi kilkanaście
silnych ciosów i zabrał mu
2700 złotych. Stróże prawa
po kilku godzinach ustalili
kim był 38-letni bełchatowianin.
Funkcjonariusze
znaleźli w kieszeni jego
kurtki ponad 1800 złotych.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O dalszym
losie 38-latka zadecyduje
prokurator. Grozi mu kara
od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności.
MAT

Rawa Mazowiecka

Przewoził kontrabandę O krok
od tragedii

Podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci znaleźli w samochodzie 38-letniego tomaszowianina 50
litrów alkoholu bez akcyzy. Kolejne 17 litrów alkoholu oraz ponad 18 kilogramów tytoniu bez polskich
znaków akcyzy stróże prawa znaleźli w jego mieszkaniu. Tym samym mężczyzna próbował oszukać
Skarb Państwa na ponad 15 tysięcy złotych.
10 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 na ulicy Technicznej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
volkswagena passata. Podczas legitymowania 38-letniego kierującego samochodem, funkcjonariusze
zwrócili uwagę na dziwny

niepokój mężczyzny i postanowili sprawdzić, co
przewozi. - W samochodzie
było 50 litrów alkoholu bez
akcyzy. 38-latek nie potrafił
wytłumaczyć pochodzenia
przewożonej kontrabandy.
W tej sytuacji stróże prawa zatrzymali mężczyznę

i przeszukali jego mieszkanie. Ujawniono kolejne 17
litrów alkoholu oraz ponad
18 kilogramów tytoniu bez
polskich znaków akcyzy –
informuje policja.
Łączną wartość uszczuplenia podatkowego oszacowano na ponad 15 tysię-

cy złotych. 38-latek był już
notowany. Za posiadanie i
przewóz kontrabandy grozi
kara do 3 lat pozbawienia
wolności i wysoka grzywna.
KI

Skierniewice

Włamywacz i złodziej kabli zatrzymany
Skierniewiccy policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę, który włamywał się do domków letniskowych i kradł przewody oraz kable elektryczne.
15 kwietnia 2013 roku
skierniewicka policja została poinformowana o włamaniu do domku letniskowego
na ogródkach działkowych
w rejonie ulicy Rataja. Na
miejscu okazało się, że złodziej włamał się również do
dwóch sąsiednich domków

letniskowych.
- Ustalenia funkcjonariuszy wskazywały że, po
włamaniu się do wnętrza
domków, sprawca ucinał
i kradł kable zasilające
urządzenia elektryczne lub
też zabierał znajdujące się
w domkach przedłużacze

i elementy wyposażenia
zawierające metale kolorowe – informuje policja.
Funkcjonariusze ustalili, że
sprawcą tych włamań jest
51-letni mieszkaniec Skierniewic. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został
zatrzymany. W plecaku,

który miał przy sobie, policjanci odnaleźli opalone
przewody elektryczne i inne
przedmioty mogące pochodzić z włamań. Za kradzież
z włamaniem grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
MAT

Gdyby nie czujność policjantów patrolujących ulice Rawy Mazowieckiej, mogłoby dojść do tragedii. Funkcjonariusze zauważyli iskry i kłęby dymu
wydobywające się z komina jednego z budynków.
Dzięki szybkiej akcji ratunkowej nie doszło do pożaru i zaczadzenia lokatorów.
Do zdarzenia doszło na
początku kwietnia ok. godz.
23.00 w jednym z budynków przy ulicy Murarskiej
w Rawie Mazowieckiej.
Mieszkańcy budynku już
spali. Patrolujący miasto policjanci, widząc iskry i dym
wydobywający się z komina
natychmiast
powiadomili Straż Pożarną i ruszyli
mieszkańcom na pomoc.
Wbiegli do zadymionego
budynku i dobijając się do
drzwi zbudzili mieszkającą
na piętrze rodzinę. Okazało
się, że w tym budynku na
parterze mieszkają jeszcze

inne osoby- małżeństwo z
dwiema nastoletnimi córkami. Policjanci ewakuowali wszystkich lokatorów.
Prawdopodobnie przyczyną
dymu i iskier było zapalenie
się sadzy w przewodzie kominowym. Dzięki sprawnej
akcji ratunkowej, zarzewie
ognia zostało na szczęście
szybko ugaszone i nie doszło do wybuchu sadzy, co
mogło doprowadzić do rozszczelnienia komina a tym
samym do przedostania się
dymu do mieszkań i zaczadzenia lokatorów. KI
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Byk 21.04 – 20.05
Będziesz teraz
wyjątkowo rozdrażniony. Staraj się
bardziej
panować
nad swoimi emocjami, bo
stawianie wszystkiego na
ostrzu noża może zakończyć się konfliktem. Uważaj na stawy i kości. Mogą
odezwać się dolegliwości
reumatyczne.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Przed Bliźniętami korzystny okres.
W pracy nie będziesz
narzekać na nudę,
ale z wszelkimi zadaniami
poradzisz sobie wyśmienicie, co doceni szef. Pomyśl
o urlopie i odpoczynku. Bępolski
noblista

sne sytuacje. Jeśli masz coś
do załatwienia w urzędzie,
możesz spotkać się z pewnymi przeciwnościami.

dzie ci sprzyjać szczęście w
grach losowych.

Waga 24.09-23.10
Twój nastrój będzie tak zmienny jak
pogoda. Będzie bardzo łatwo wyprowadzić cię
z równowagi. Może warto
pomyśleć o ćwiczeniach relaksacyjnych. Jest to dobry
czas na zamianę lub kupno
mieszkania. Zdrowie powinno ci dopisywać.

Rak 22.06 – 22.07
Raki zatęsknią
za
upragnionym
słońcem i latem. Pogoda w kratkę nie będzie
napawać was optymizmem.
Ale za to spotkania z przyjaciółmi i rodziną poprawią
wam nastrój. Uważajcie na
zdrowie, bo będziecie teraz
podatni na przeziębienie.

Skorpion 24.10 – 22.11
Gwiazdy sprzyjają wszelkim inwestycjom. Możesz teraz
wyjątkowo dobrze ulokować
swoje oszczędności. Spędzisz
wieczór w miłym towarzystwie. Może to być początek
znajomości, która swoje zakończenie znajdzie na ślubnym kobiercu.

Lew 23.07 – 23.08
Przed
Lwami
korzystny okres finansowy. Za sprawą
Marsa pojawi się okazja na
dodatkowy zarobek. Rozwiąże to twoje dotychczasowe kłopoty finansowe.
W pracy szef będzie miał
dla ciebie dużo zadań, ale
ze wszystkim dasz sobie
świetnie radę.

Strzelec 23.11 – 21.12
Ostatnio żyjesz na
wysokich obrotach.
Najwyższa pora zwolnić trochę tempo. Pomyśl o
urlopie i zregenerowaniu sił.
Partner miło cię zaskoczy.
Znów poczujecie się jak para
szalonych nastolatków. Unikaj konfliktów z Kozioroż-

Panna 24.08 – 23.09
Będziesz bardzo
pewny siebie i przekonany o swojej nieomylności. Może okazać się
to zgubne. Uważaj, żeby nie
wplątać się w jakieś nieja-

pomogła
Jazonowi

złota w
sejfie

chrzan
japoński

symbol
twardości

ptak
wielkości
wróbla

lizawka

w
Sezamie

cami.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Twoje nowe pomysły zawodowe nie
znajdą aprobaty najbliższych. Na twojej drodze
pojawi się dużo przeszkód.
Ale nie zniechęcaj się. Trzeba
przeczekać tę złą passę. Dobrze przemyśl swoje plany i
konsekwentnie zacznij wcielać je w życie.
Wodnik 21.01 – 19.02
Wodniki poczują
wiatr w żaglach i zaczną snuć nowe plany
zawodowe. Pomyśl o
swoich najbliższych, bo będą
teraz potrzebować twojego
wsparcia. W najbliższym
czasie czeka cię spotkanie
towarzyskie. Nie przesadź z
alkoholem.
Ryby 20.02 – 20.03
Za sprawą Gwiazd
poczujesz przypływ
energii. Będziesz zarażał innych swoim
optymizmem. Chęć pomagania innym sprawi ci dużo
radości. Jakaś nieoczekiwana
sytuacja zmusi cię do podjęcia nagłej i trudnej decyzji.
Możesz liczyć na pomoc
Wodnika.
W
Wróżka Amanda
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Humor
Żona wraca do domu nad ranem.
Mąż otwiera jej drzwi:
- Gdzie byłaś?
Jest 3 rano, od koleżanek miałaś wrócić o
23:00.
- Parkowałam...

☺

☺

Mama pyta się Jasia:
-Dlaczego płaczesz?
-Bo mi się śniło, że szkoła się pali.
-Jasiu, nie płacz to tylko sen.
-No i dlatego płaczę.

☺

akrecyjny w
astronomii

1

3

9
6

1
4
8
7
9
5
6
2
3

8

1

☺
flirtowała z
Zeusem

na nich odgłos zbiorniki
przy
tańce buziaka uszach
waluta
Litwy

kołysała
babcie˛

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Baran 21.03 – 20.04
Za sprawą korzystnego wpływu
planet
rozwiniesz
skrzydła. Przed tobą szansa
na poprawę sytuacji finansowej. Jeśli zastanawiasz
się nad zmianą pracy bądź
otworzeniem własnej firmy,
to dobry czas na wdrożenie
swoich planów w życie.

16.04-30.04.2013

☺

☺

Podchodzi nietuzinkowy wariat do automatu z
colą, wrzuca monetę, otwiera puszkę, wypija i tak
przez kwadrans. Jegomość za nim:
-Panie, ja też chcę pić.
-Nie ma głupich, ja wciąż wygrywam.

☺

☺

☺

Wpada policjant do cukierni i mówi:
- Poproszę tort!
- Pokroić na sześć kawałków, czy na dwanaście?
- Na sześć, bo dwunastu nie zjemy...

16.04-30.04.2013
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Ekologia

Bądź EKO i oszczędzaj
Wiele osób świadomie dba o ekologię. Jeszcze więcej postępuje ekologicznie, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. Wystarczą bowiem proste czynności, które pozwolą nam zaoszczędzić energię i pieniądze.
Po pierwsze segregowanie odpadów
Recykling może praktykować każdy z nas, w każdej przestrzeni – od małych
mieszkań po duże przedsiębiorstwa. Segregowane
przez nas surowce – takie
jak papier, plastik i metal
zostają ponownie wykorzystane do wytwarzania
nowych produktów. Segregacja nabiera obecnie nowego znaczenia, w związku

Po trzecie wyrzucanie
żarówek i baterii w wyznaczonych miejscach
Zużyte baterie zawierają kadm, a żarówki – rtęć.
Pierwiastki te są bardzo
szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Nie należy więc
wyrzucać ich do kosza na
śmieci, bo gdy trafią na
wysypisko, zawarte w nich
substancje mogą przedostać
się do gleby i wód grun-

wpuszczą do wnętrza więcej światła.
Po piąte zakrywanie
garnka pokrywką
Czy wiesz, że makaron
ugotuje się do 75% szybciej,
jeśli garnek będzie przykryty pokrywką! Przykrywać
powinniśmy także inne gotujące się produkty. Wszystko po to, aby zużyć jak najmniej energii. Pomysłem na
usprawnienie naszych ku-

10-letnia lodówka.
Po siódme płyta indukcyjna
Jej zagadka polega na
technologii pola magnetycznego, które podgrzewa
wyłącznie garnek – a nie
samą płytę czy powietrze
wokół. Dzięki temu marnuje się bardzo mało ciepła, a
my oszczędzamy. Dwa litry
wody można zagotować na
płycie indukcyjnej w zaledwie 5 minut, podczas gdy na
płycie ceramicznej potrzeba
na to dwa razy więcej czasu.
Po ósme krany z regulacją
Wymieniając kuchenną
lub łazienkową baterię warto sięgnąć po nowoczesne
modele, zawierające perla-

REKLAMA

z tzw. „ustawą śmieciową”,
która gwarantuje niższe
opłaty za wywóz śmieci dla
tych, którzy podejmą recyklingowe wyzwanie.
Po drugie wymiana żarówek na ledowe
Dlaczego „ledy” są
lepsze od innych? Przede
wszystkim zużywają 85%
mniej energii, a świecą 20
razy dłużej. 8 W żarówki
ledowej to równowartość
40 W żarówki tradycyjnej.
„Ledy” nie produkują zbędnego ciepła, nie tracą energii na własne ogrzewanie, a
świecą jaśniej od innych.
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Foto: IKEA

towych. Zużyte baterie i
żarówki należy więc zutylizować w wyznaczonych
miejscach.

chennych aktywności może
być także szybkowar, który
pozwala zaoszczędzić sporo
czasu, ale też pieniędzy.

Po czwarte tkaniny w
oknach
Aby zapewnić sobie ciepło zimą i więcej światła
latem, warto odpowiednio
zaaranżować okna. Zimą
postawmy na ciężkie, grube zasłony, które pozwalają
zaoszczędzić energię, gdyż
zatrzymują ciepło. Z kolei
latem wybierajmy jasne,
lekkie firanki, które ochronią przed promieniami słonecznymi, ale jednocześnie

Po szóste klasa energetyczna
Najwięcej energii w
domu pobierają takie urządzenia jak lodówka czy
zamrażarka, dlatego przy
ich zakupie musimy zwracać uwagę na parametry
techniczne – zwłaszcza
klasę energetyczną. Nowa
lodówka w klasie energetycznej A+ pozwala zużywać o połowę mniej energii
elektrycznej niż stara, np.

tor. Pozwala on ograniczyć
zużycie wody nawet o 30%.
Urządzenie to – wmontowane w baterię i praktycznie
niewidoczne – ogranicza
przepływ wody, nie zmniejszając równocześnie jej
ciśnienia. Napowietrzanie
strumienia pozwala oszczędzać wodę i pieniądze.
Po dziewiąte pojemniki na żywność
Aby nie marnować jedzenia i tym samym nie
przyczyniać się do generowania nadmiernych ilości
odpadów żywnościowych,
warto zaopatrzyć się w
pojemniki na żywność, w
których przechować można
różne produkty, zachowując
tym samym ich świeżość.
Obok pakowania w próżniowe pudełka, istnieją także
inne sposoby na zmniejszenie ilości odpadów spożywczych i oszczędność
pieniędzy. Należy przede

wszystkim dobrze planować zakupy.
Po dziesiąte meble z
papieru
Drzewa rosną kilkadziesiąt lat. Dlatego, aby chronić
środowisko naturalne, do
produkcji mebli nie zawsze
wykorzystywane jest lite
drewno. Czasami wytwarza
się z niego papier, z którego
następnie, dzięki specjalnej
obróbce, powstają meblarskie komponenty. To pozwala nie tylko oszczędzić
przyrodę, ale także nasz
budżet. Meble te są bowiem
dużo tańsze od drewnianych.
Podsumowując,
codzienne,
proekologiczne
czynności, które z łatwością
możemy podejmować w
naszym domu, gwarantują
sporą oszczędność.
Na podstawie materiałów z IKEA Łódź

