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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz,  
                                   Biała Rawska, Brzeziny
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Oferujemy:
płatne staże i praktyki
zatrudnienie na umowę o pracę
szkolenia przekwalifikowujące
doradztwo zawodowe
oferty pracy

Jeśli jesteś na wypowiedzeniu 
lub straciłeś właśnie pracę na etat lub umowę zlecenie?

Biuro Projektu
ul. Piwna 3/8, 91-003 Łódź
Tel. 44 739 22 50/51 lub 12 395 74 

Skontaktuj się już dziś. 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej!

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów
I stopnia na kierunku kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne 
kwalifikacje teoretyczne i  praktyczne oraz uprawnienia do  pracy w  służbie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Po pierwszym roku studiów istnieje możliwość zmiany kierunku kształcenia i kontynuowania studiów na kierunku 
budownictwo lub inżynieria środowiska (zajęcia w siedzibie Uczelni w Radomiu).

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA 
BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Kierunek kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadbaj o mocną pozycję na rynku pracy już dziś 
i zostań inżynierem

bezpieczeństwa i higieny pracy

www.wisbiop.pl
Dziekan tel. 511 154 839; Dziekanat tel. 500 679 568; e-mail: dziekanat–piotrkow@wisbiop.pl

Uczelnia oferuje studentom:
- zajęcia w uczelnianej Akademii BHP, 
- elastyczny system płatności już od I semestru,
- stypendia naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych,
- praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy 
  w swoim zawodzie w ramach Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego,
- nabycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych w ramach 
  Uczelnianego Bonu Edukacyjnego,
- praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach,
- kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „e-learning”.

Zajęcia dla studentów Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim 
odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3 

oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107.
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Tomaszów Mazowiecki

Jubileusz Szkolnego 
Związku Sportowego

2 października 2013 r. w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Wojewódzkie 
Obchody 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego. Szerzej na str. 9.

Bełchatów

Wywalczyli obwodnicę
1 października br. Rada Ministrów przyjęła, przygotowaną z inicjatywy Sła-
womira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011-2015. Załącznik nr 6 przewiduje m.in. obwodnicę Bełchatowa.       Str. 2.

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl
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Salon Meblowy 
"DEKORATOR"

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

tel. 44 616 37 29

OFERUJE:
meble 

renomowanych 
producentów 

krajowych 
i zagranicznych

METALBUD HURTOWNIA

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

Piotrków Trybunalski

okucia
okna drzwi

okucia
okna drzwi

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
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Do odpadów wielko-
gabarytowych zaliczamy 
m.in.: dywany, meble, okna, 
drzwi, karnisze, wykładzi-
ny z wyłączeniem opon i 
elektrośmieci. 

Tomaszów Mazowiecki

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Od 7 października na terenie Tomaszowa Mazowieckiego rusza objazdowa 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

- Odpady te należy wy-
stawić przed nieruchomość 
– informuje magistrat. 

Zbiórka potrwa do 22 
października. Szczegóło-
wy harmonogram odbioru 

odpadów wielkogabary-
towych można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu 
Miasta Tomaszowa Maz. 
http://www.tomaszow-maz.
eu          WIT

Jakub ( 7 lat )
Kubuś zachorował w 

ubiegłym roku na białaczkę 
limfoblastyczną. Środki ze 
sprzedaży nakrętek zostały 
przeznaczone na leczenie 
chłopczyka oraz na wy-
prawkę i dojazdy do szpita-
la do Łodzi.

Kacper ( 9 lat )
Kacperek choruje na 

ciężką encefalopatię, mało-
głowie oraz mózgowe po-
rażenie dziecięce. Dzięki 
zbiórce nakrętek udało się 
pozyskać brakującą kwotę 
na 2-tygodniowy turnus re-
habilitacyjny dla Kacperka 
i jego mamy w Sarbinowie, 
a także zakupić i zamonto-
wać pralkę i blender – ele-
menty niezbędne rodzicom 

Piotrków Trybunalski

Zbierali nakrętki 
i pomogli dzieciom
- Od stycznia do 26 czerwca 2013 r. udało nam się zebrać łącznie ponad 5,5 
tony nakrętek. Wszystkie środki uzyskane z ich sprzedaży w łącznej kwocie 
4868,40 zł zostały do tej pory przekazane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży HARC na rzecz czwórki chorych dzieci – informują organi-
zatorzy akcji. 

do codziennych czynności 
domowych wykonywa-
nych przez nich dla Kacpra  
(pranie i przygotowywanie 
zmielonych posiłków – któ-
re to rodzice wykonywa-
li wcześniej ręcznie kilka 
razy dziennie).

Piotr ( 15 lat )
Piotruś choruje na mó-

zgowe porażenie dziecięce. 
Dzięki zbiórce nakrętek 
udało się pozyskać bra-
kującą kwotę na 2-tygo-
dniowy turnus rehabili-
tacyjny w miejscowości 
Zaździerz, na który nieba-
wem jedzie wraz z mamą. 

Ewa ( 18 lat )
Ewa choruje na mózgo-

we porażenie dziecięce oraz 

wodogłowie. Porusza się na 
wózku inwalidzkim, który 
jest już mocno uszkodzony i 
wymaga wymiany. Zbiera-
ne teraz przez Was wszyst-
kich nakrętki będą przezna-
czone na dofinansowanie do 
wózka inwalidzkiego. 

- Przypominamy, że 
prowadzimy całoroczną 
zbiórkę nakrętek i zachęca-
my wszystkie organizacje, 
instytucje, media, jak i po-
szczególne osoby o dobrym 
sercu, do przyłączenia się 
do tej wspólnej inicjatywy- 
zachęcają organizatorzy.

Akcja zbierania nakrę-
tek trwa cały rok. Każdy 
dodatkowy worek nakrętek 
– to kolejne środki na po-
moc i wsparcie potrzebują-
cych. 

Dzięki tej zmianie bę-
dzie możliwe ogłoszenie 
przetargów na obwodnicę 
o łącznej długości 150 km, 
które będą realizowane w 
nowej perspektywie finan-
sowej 2014-2020. Załącznik 
nr 6 zawierający listę plano-
wanych do budowy obwod-
nic przewiduje ich budowę 
dla 12 miejscowości: Beł-
chatowa, Brodnicy, Inowro-
cławia, Wielunia, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Jarocina, 
Góry Kalwarii, Olsztyna, 
Kłodzka, Nysy, Kościerzy-
ny i Sanoka. Na ich realiza-
cję zarezerwowano środki 
w wysokości ok. 4,7 mld zł.

Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej 1 październi-
ka gościł w Bełchatowie i 
przekazał tę pozytywną dla 
mieszkańców miasta i po-

Bełchatów

Wywalczyli obwodnicę
1 października br. Rada Ministrów przyjęła, przygotowaną z inicjatywy Sławomira Nowaka, Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Załącznik nr 6 przewiduje m.in. obwodnicę Bełchatowa.

wiatu informację.
- Do grudnia tego roku 

ogłosimy przetarg na budo-
wę tej obwodnicy – powie-
dział  w Bełchatowie mini-
ster Sławomir Nowak.  Na 
budowę bełchatowskiej ob-
wodnicy zagwarantowane 
jest 240 milionów złotych. 

- Bardzo mnie ucieszyła 
ta informacja, bo wielolet-

nie boje o budowę obwodni-
cy przyniosły wreszcie sku-
tek – podsumował Szczepan 
Chrzęst, Starosta Bełcha-
towski.

Przypomnijmy, że wal-
ka o obwodnicę Bełchatowa 
trwa już od dłużego czasu. 
Na przestrzeni ostatnich 
tygodni w Bełchatowie od-
bywały się protesty miesz-

kańców, którzy blokując 
drogi, domagali się budowy 
obwodnicy miasta. W spra-
wie tej obwodnicy, która 
pierwotnie nie została prze-
widziana w załączniku nr 6, 
wielokrotnie interweniowa-
li samorządowcy i politycy 
z regionu. 

JP
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- Pierwotnie planowa-
liśmy otworzyć basen w 
ostatnich dniach września. 
Okazało się, że musimy 
nieco rozszerzyć zakres re-
montu, dlatego wydłużył 
się on o kilka dni – wyjaśnia 
Leszek Heinzel, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach inwestycji 

Piotrków Trybunalski
Basen przy Belzackiej 
znów czynny
To z pewnością dobra wiadomość dla miłośników 
pływania. 4 października po miesięcznej przerwie 
spowodowanej remontem konserwatorskim otwar-
ta została kryta pływalnia przy ulicy Belzackiej w 
Piotrkowie Tryb.

wymieniono płytki w szat-
niach. Odmalowano rów-
nież ściany w hali baseno-
wej, saunie, korytarzach 
oraz gabinetach odnowy 
biologicznej. Remont objął 
także wymianę natrysków 
oraz konserwację zjeżdżal-
ni.

JP

- Pozostałe prace zwią-
zane z realizacją tej budo-
wy będziemy kontynuować 
niezależnie i zgodnie z 
ustalonym terminem z in-
westorem - mówi Robert 
Kołata, Menadżer Projek-
tu, Skanska. - Z uwagi na 
duże utrudnienia w ruchu 
związane z remontem mo-
stu, skoncentrowaliśmy się 
na pracach, które pozwo-
liły nam na jak najszybsze 
udrożnienie ruchu - dodaje 
Robert Kołata.

Otwarcie ruchu dwukie-
runkowego nie oznacza jed-
nak końca remontu. 

- Prace, jakie będziemy 
prowadzić w najbliższych 
tygodniach, dotyczyć będą 
obróbki technologicznej od-
wodnieniowych wpustów 
mostowych, robót wykoń-
czeniowych nawierzchni 
kap chodnikowych, a także 
wykończenia powłok an-
tykorozyjnych konstrukcji 

Most w Sulejowie otwarty przed czasem   
30 września w godzinach popołudniowych, na dwa miesiące przed terminem umownym, ruch w obu kie-
runkach na moście w Sulejowie został otwarty. Dla kierowców oznacza to koniec korków na ruchliwym 
odcinku krajowej „12”.

Sulejów

mostu - wymienia Robert 
Kołata. Po zakończeniu tych 
robót Skanska przejdzie do 
prac związanych z demobi-
lizacją zaplecza i roboczych 
podestów podwieszonych 
pod konstrukcją mostu. Po-
wyższe działania, nie będą 
powodować utrudnień w ru-
chu. Całość prac firma za-
kończy zgodnie z terminem 
zawartym w umowie, czyli 
do 30 listopada br.

Przypomnijmy, że kon-
trakt o wartości 2,3 mln zł 
netto na zlecenie General-
nej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział 
w Łodzi realizuje firma 
Skanska. Prace związane z 
realizacją kontraktu Skan-
ska rozpoczęła w czerwcu 
br. Inwestycja obejmuje wy-
konanie nowej nawierzchni 
asfaltowej na moście oraz 
na dojazdach do obiektu 

(łącznie 120 metrów), po-
szerzenie chodników, wy-
mianę barier ochronnych 
i balustrad, krawężników, 
wpustów ulicznych, dyla-
tacji oraz izolacji. Ponadto, 
stalowa konstrukcja mo-
stu zostanie wzmocniona, 
oczyszczona i zabezpieczo-
na przed korozją.                                  

WIT
na podstawie materiałów

z firmy Skanska S.A.

Organizatorem marszu 
w Skierniewicach była Do-
rota Rutkowska, poseł na 
Sejm RP, a honorowy pa-
tronat nad imprezą objęła 
Joanna Skrzydlewska, po-

Seniorzy maszerowali w Łodzi i Skierniewicach
W Sadzie Pomologicznym w Skierniewicach oraz w łódzkim parku 3 Maja od-
bywały się marsze seniora nordic walking zorganizowane z okazji przypada-
jącego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

Skierniewice

seł do Parlamentu Europej-
skiego, która ufundowała 
dla uczestników marszu 20 
profesjonalnych kijków do 
nordic walking. 

Uczestnicy skiernie-

wickiego marszu, który 
rozpoczął się krótką lekcją 
z instruktorem i rozgrzew-
ką, mieli okazję podziwiać 
1200 odmian jabłoni zgro-
madzonych w Sadzie Pomo-
logicznym, gdzie odbywał 
się marsz. Najstarsi  uczest-
nicy tego spotkania mieli po 
82 lata. 

Uczestnicy marszu w 
łódzkim parku 3 Maja, na 
który zaprosiła wszystkich 
Joanna Skrzydlewska, mieli 
do pokonania ponad 3 kilo-
metry, a nie lada wyzwa-
niem było dla nich poko-
nanie dość stromej skarpy. 
Wiek uczestników był bar-
dzo zróżnicowany: najstarsi 
przekroczyli dawno 70-tkę, 
najmłodsi liczyli sobie nie-
wiele ponad 40 lat. 

- Seniorów nie trzeba 
namawiać, ani zachęcać do 
aktywności o czym świad-
czy tak liczna grupa, która 
skorzystała z mojego za-

proszenia i wzięła udział w 
marszu – powiedziała Joan-
na Skrzydlewska. – Nordic 
walking to idealna forma 
ruchu dla seniorów, nie-
zbyt forsowna na świeżym 
powietrzu, a towarzystwo 
innych osób jest dodatkową 
zachętą. Już dziś zapraszam 
wszystkich za rok, liczę, że 
spotkamy się w jeszcze licz-
niejszej grupie – dodaje Ja-
onna Skrzydlewska.

Uczestniczący w mar-
szu Tadeusz Gapiński, były 
piłkarz Widzewa, był za-
chwycony.

- To jest świetna zaba-

wa, będę namawiał żonę 
aby spróbowała. Maszero-
wałem po raz pierwszy i na 
pewno nie ostatni  – powie-
dział Tadeusz Gapiński. 

Dodatkową atrakcją 
marszu było losowanie na-
gród, wśród których były 

m.in. profesjonalne kije do 
nordic walking, które ufun-
dowała Joanna Skrzydlew-
ska. Kolejne marsze euro-
deputowana Skrzydlewska 
organizuje w kolejny week-
end w Zgierzu i Aleksan-
drowie Łódzkim.
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vertirol@poczta.onet.pl
Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368

Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368

VERTI ROL

DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*

ROLETY  ¯ALUZJE
BRAMY  NAPÊDY

*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.
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Powiatowa Akademia 
Małego Sportowca jest 
nowatorskim projektem 
zabaw ruchowych i ogól-
norozwojowych dla naj-
młodszych, realizowanym 
od zeszłego roku w obiek-
tach Powiatowego Centrum 
Sportu w Bełchatowie. W 
programie zajęć znajdują 
się m.in. zabawy ruchowe 
nawiązujące do różnych 
dyscyplin sportowych ta-
kich jak lekkoatletyka, 
piłka siatkowa, piłka ko-
szykowa, piłka nożna, te-

Bełchatów

Powiatowa Akademia Małego Sportowca zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Polskie Oskary 
Sportowe” w kategorii „Sport dzieci i młodzieży”.

Polskie Oskary Sportowe

nis ziemny, pływanie oraz 
sporty zimowe (curling i 
jazda na łyżwach) a także 
zajęcia ogólnorozwojowe. 
- Nasz projekt najpierw 
pozytywnie przeszedł dwa 
etapy konkursowej we-
ryfikacji, aby następnie 
zostać poddany osądowi 
internautów – mówi Anita 
Muszyńska, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Spor-
tu. - W wyniku głosowania 
otrzymaliśmy około trzech 
tysięcy głosów, dzięki cze-
mu zdobyliśmy I miejsce. 

Niezmiernie się cieszę, że 
PAMS została także do-
ceniona na forum ogólno-
polskim. Mimo że funk-
cjonujemy dopiero rok, to 
na terenie powiatu mamy 
już dobrą renomę, akade-
mia cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem miesz-
kańców. Na szczęście wie-
lu rodziców zdaje sobie 
sprawę z potrzeby kształ-
towania u swoich dzieci 
nawyku ruchu i aktywno-
ści fizycznej, szczególnie 
w obecnych czasach gdy 
najmłodsi wiele czasu spę-
dzają przed komputerami i 
telewizorami, gdy borykają 
się z otyłością czy wada-
mi postawy, dlatego wy-
chodzimy do nich z ofertą 
zajęć ogólnorozwojowych 
dla dzieci 4-7 letnich, aby 
wykształcić w nich nawy-
ki aktywności fizycznej i 
zainteresować sportem – 
dodaje Anita Muszyńska.  
  Celem Konkur-
su było wyłonienie i na-
grodzenie najciekawszych 
projektów oraz sylwetek 
osób promujących sport, 
turystykę i rekreację w Pol-
sce. W ramach przyznanej 
nagrody Powiatowe Cen-
trum Sportu w Bełchato-
wie otrzyma pakiet usług, 
opracowany przez profe-

CORTIZO POLSKA Sp. z o.o.

firma zajmująca się produkcją profili aluminiowych poszukuje do swojej 
siedziby w Radomsku (łódzkie) kandydatów na stanowisko: 

SPECJALISTA UTRZYMANIA RUCHU – ELEKTROMECHANIK

Do obowiązków pracownika należeć będzie naprawa i utrzymanie maszyn 
i instalacji.

Wymagania:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Znajomość i doświadczenie w utrzymaniu i naprawie maszyn, konieczna 
znajomość mechaniki, hydrauliki, elektryki, automatyki i pneumatyki
- Dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym
- Umiejętność czytania rysunku technicznego
- Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem 
maszyn
- Dodatkowym atutem będzie znajomość języka hiszpańskiego i/lub 
angielskiego
Oferujemy:
- Możliwość zatrudnienia w prężnie rozwijającej się firmie
- Możliwość rozwoju zawodowego oraz uzyskania awansu
- Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
- Żadna kandydatura nie zostanie odrzucona ze względów ekonomicznych

WSZYSTKIE APLIKACJE PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:
Cortizo Sp. z o.o., ul. Geodetów 2, 97-500 Radomsko

Telefon: 044  683 55 55
e-mail: administracja2_polska@cortizo.com

sjonalistów z dziedzin PR, 
marketingu sportowego i 
reklamy. 

MAT

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Oferta studiów podyplomowych skierowana jest również do 
osób, które rozważają zmianę zawodu lub chcą się przekwalifiko-
wać. Pozyskana wiedza i umiejętności, a także w wielu przypad-
kach znajomości zdobyte podczas praktyk pomagają w później-
szym życiu zawodowym. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia 
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi nabór na następujące studia 
podyplomowe:

- Przygotowanie pedagogiczne 
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

- Ubezpieczenia majątkowe 
- Diagnoza i terapia pedagogiczna 

- Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum 
- Nauczanie historii w szkole 

- Wiedza o kulturze  
- Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

Sprawdź szczegóły oferty na www.unipt.pl!

RelacjeRóżneZdrowie

Piotrków Trybunalski

Wieści 
Uniwersyteckie

www.unipt.pl

1. UJK to nie szkoła wyższa to UNIWERSYTET;
2. UJK to bezpłatna uczelnia państwowa;
3. UJK jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce;
4. UJK to postępowy system pomocy materialnej;
5. UJK to stypendium rektora do 1 200 zł;
6. Studenci UJK to stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego;
7. Studenci UJK w toku studiów zdobywają cenne doświadczenie dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata 
    nauki, polityki i dyplomacji;
8. UJK to kreatywni studenci, organizatorzy życia akademickiego czego dowodem są m.in. Juwenalia, Karnawał, konkursy, warsztaty, 
    konferencje, spotkania autorskie, debaty;
9. UJK to uczelnia, której dyplom stanowi atut na rynku pracy;
10. Filia UJK mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miesięczny koszt utrzymania studenta 
      jest mniejszy niż w innych częściach Polski;

POSTAW NA ROZWÓJ 
– STUDIUJ 

PODYPLOMOWO!
Skończyłeś już studia? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, 
uzyskać awans zawodowy?  Pomyśl o dalszym rozwoju zapo-
znaj się z naszą ofertą! Studia podyplomowe, są skierowane do 
tych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności, pozyskać bądź 
podwyższyć kwalifikacje,  poszerzyć wiedzę, a przede wszyst-
kim ulepszyć swoją pozycję na rynku pracy. 

10 powodów dla których warto studiować 
na UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 Opracowała M.Ś.
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Inicjatywa JEREMIE 
powstała z myślą o mikro, 
małych i średnich przed-
siębiorstwach. Jeśli jesteś 
przedsiębiorcą, to może 
jest to szansa właśnie dla 
ciebie?

Przypomnijmy, że JE-
REMIE to inicjatywa po-
zadotacyjnego wsparcia 
przedsiębiorstw nastawio-
na na finansowanie inwe-
stycji o zwiększonym ry-
zyku kredytowania oraz 
elastycznym podejściu do 
indywidualnych potrzeb. 
Beneficjentami inicjatywy 
są przede wszystkim przed-
siębiorstwa znajdujące się w 
początkowej fazie rozwoju, 
które ze względu na brak 
historii kredytowej, czy 
niewystarczającą ilość za-
bezpieczeń mają problemy z 

JEREMIE czyli pomoc dla przedsiębiorstw
uzyskaniem wsparcia przez 
instytucje komercyjne. 
JEREMIE oferuje przed-
siębiorcom niskooprocen-
towane kredyty, pożyczki, 
poręczenia.

 Projekt jest skie-
rowany do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
działających na terenie 6 
województw: dolnoślą-
skiego, łódzkiego, pomor-
skiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego i 
mazowieckiego. Inicjatywa 
JEREMIE realizowana jest 
na poziomie regionalnym w 
ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych, a w 
województwie łódzkim w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2007-2013. Na podstawie 
zawartej umowy Zarząd 

Województwa Łódzkiego 
- Instytucja Zarządzająca 
przeznaczyła kwotę 188.63 
mln zł na realizację tej 
inicjatywy. Pośrednikami 
finansowymi są fundusze 

pożyczkowe i poręczenio-
we, banki i inne instytucje 
finansowe. Istotą inicjaty-
wy JEREMIE jest bowiem 
dostarczenie środków unij-
nych nie bezpośrednio do 

MŚP, ale do pośredników 
finansowych, którzy na-
stępnie udzielają kredytów, 
pożyczek lub poręczeń 
przedsiębiorcom. Na terenie 
woj. łódzkiego jest 10 insty-
tucji udzielających takiego 
wsparcia. 

JEREMIE to mecha-
nizm, którego działanie od-
chodzi od tradycyjnego do-
tacyjnego wsparcia na rzecz 
mechanizmu odnawialnego. 
Jej ideą jest ułatwienie do-
stępu do finansowania dla 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez 
oferowanie im dedykowa-
nych instrumentów inży-
nierii finansowej (poży-
czek, kredytów i poręczeń).

Kredyty i pożyczki w 
ramach JEREMIE muszą 
być przeznaczone na finan-
sowanie działalności gospo-

darczej w zakresie budowy, 
rozbudowy lub rozszerzenia 
działalności gospodarczej, a 
zwłaszcza na:

- zakup maszyn, urzą-
dzeń, aparatów w tym także 
zakup środków transportu 
bezpośrednio związanych z 
celem realizowanego przed-
sięwzięcia, 

- wdrożenie nowych 
rozwiązań technologicz-
nych i technicznych, 

- tworzenie nowych 
miejsc pracy, itp.

Małe przedsiębiorstwa 
z uwagi na brak zdolności 
kredytowej nie mogą w peł-
ni korzystać z zewnętrznych 
źródeł finansowania. Celem 
JEREMIE jest właśnie po-
moc firmom z sektora MŚP 
w elastycznym finansowa-
niu ich działalności. 

REKLAMA

REKLAMA
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Zamiast płacić właścicielowi 
lepiej spłacać kredyt.  Czy 
aby na pewno? Kredyt przy-
wiązuje nas do mieszkania 
na co najmniej kilkanaście 
lat. Nawet, jeśli będziemy 
chcieli wynająć swoje „M”, 
to będziemy musieli zajmo-
wać się poszukiwaniem na-
jemców, remontami, zbiera-
niem opłat i wyposażeniem. 
Przyjmując optymistycznie, 
że mieszkanie będzie na sie-

Kupić czy wynająć?
Bądź właścicielem mieszkania, zamiast je wy-
najmować – takim i podobnymi sloganami de-
weloperzy reklamują sprzedawane przez siebie 
mieszkania. Niskie stopy procentowe i zapowiedź 
wprowadzenia wymogu posiadania wkładu wła-
snego na pozór sprzyjają decyzji o zaciągnięciu 
kredytu. Weźmy jednak pod uwagę nie tylko pie-
niądze.

bie zarabiać, nadal będziemy 
za nie odpowiedzialni jako 
właściciel.
Wynajmujący ma znacz-
nie większy zakres swobo-
dy i może się przenosić za 
każdym razem, kiedy np. 
zmieni pracę. Ewentualna 
przeprowadzka do innego 
miasta nie stanowi w tym 
przypadku problemu. 

Ciąg dalszy w kolejnym 
numerze.

RelacjeRóżneZdrowieMoje Finanse

Przygotowany przez 
Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego projekt Umowy 
Partnerstwa przedstawia 
m.in. układ programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020 i analizę potrzeb roz-
wojowych Polski.

- Projekt Umowy Part-
nerstwa zyskał już wstępną 
pozytywną opinię Komisji 
Europejskiej - podkreśliła 
Minister Rozwoju Regio-
nalnego Elżbieta Bieńkow-
ska, podczas konferencji 
konsultacyjnej poświęconej 
projektowi.

Projekt ten powstał na 
bazie Założeń Umowy Part-
nerstwa, przyjętych przez 
rząd 15 stycznia 2013 r. 

Umowa jest ściśle po-

Fundusze Europejskie 2014-2020
Polska jako pierwsza spośród krajów członkowskich UE przygotowała projekt Umowy Partnerstwa.  
Umowa ta jest najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy 
Europejskich.

wiązana z wymaganiami 
stawianymi przez Komisję 
Europejską, strategią Euro-
pa 2020 oraz celami rozwo-
jowymi Polski na najbliższe 
lata. Jak podaje minister-
stwo, harmonogram prac 
nad przygotowaniem do-
kumentów programowych 
na lata 2014-2020 zakłada 
przedłożenie ostatecznego 
projektu Umowy Partner-
stwa Radzie Ministrów w 
listopadzie br. Po przyjęciu 
Umowy przez rząd będzie 
ona negocjowana z Komi-
sją Europejską, a następnie 
przez nią notyfikowana. 

Minister Bieńkowska 
przypomniała, że Polska 
jest największym benefi-
cjentem unijnej polityki 

spójności. - Spośród ponad 
325 mld euro na ten cel w 
unijnym budżecie na lata 
2014-2020, około 72,9 mld 
zostało przyznane Polsce. 
Musimy dołożyć wszelkich 
starań, aby sumę tę wyko-
rzystać jak najlepiej, bo to 
ostatnie tak duże pieniądze 
dla naszego kraju. Fundu-
sze Europejskie mają stać 
się kołem zamachowym 
zmian, a inwestycje pro-
wadzone z ich pomocą, 
przynosić realne korzyści 
ekonomiczne – podkreśliła 
szefowa resortu.

W najbliższych latach 
akcent zostanie położony 
na przedsięwzięcia zwięk-
szające konkurencyjność  
gospodarki, poprawę spój-

ności społecznej i gospo-
darczej oraz podnoszenie 
sprawności i efektywności 
państwa. Wsparcie będzie 
realizowane w ramach 11 
celów tematycznych, okre-
ślonych w unijnych rozpo-
rządzeniach. Premiowane 
będą projekty wspierające 
innowacyjność oraz wpły-
wające na dynamikę gospo-
darki, przynoszące realne 
korzyści ekonomiczne, a 
więc przede wszystkim łą-
czące naukę z biznesem. 
Nadal wspierana będzie 
rozbudowa infrastruktury, 
inwestycje w gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę śro-
dowiska czy też energetykę, 
zwłaszcza „zieloną”. Duży 
nacisk zostanie położony 
na działania prowadzące do 
łagodzenia różnego rodzaju 
objawów rozwarstwienia 
społecznego i przestrzen-
nego. 

W nowej perspektywie 
finansowej Unii Europej-
skiej realizowanych będzie 
6 programów krajowych, w 
tym jeden ponadregional-
ny dla województw Polski 
Wschodniej oraz 16 progra-
mów regionalnych (RPO). 

Opr. JP 
na podstawie materia-

łów MRR

Do tej pory z VAT zwol-
nione były tylko dostawy 
produktów spożywczych 
dokonywane przez produ-
centów na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP) 
z przeznaczeniem na cele 
działalności charytatywnej 
prowadzonej przez te orga-
nizacje. Nowe rozwiązania 
umożliwiają objęcie zwol-
nieniem również innych 
podatników VAT, przeka-
zującym żywność tym or-
ganizacjom na cele chary-
tatywne. - Warunkiem tego 
jest posiadanie przez doko-
nującego dostawy towarów 
dokumentacji potwierdza-
jącej dokonanie dostawy 

Żywność na cele 
charytatywne bez VAT-u
Od 1 października obowiązują nowe przepisy usta-
wy o podatku od towarów i usług. Dzięki nowej 
ustawie przedsiębiorcy nie będą musieli już płacić 
podatku VAT przekazując żywność na cele charyta-
tywne, co dotychczas skutecznie ich odstraszało. 

na rzecz OPP, z przezna-
czeniem wyłącznie na cele 
działalności charytatywnej 
prowadzonej przez tę orga-
nizację – informuje resort 
finansów.

Zwiększenie zakresu 
zwolnień od podatku VAT 
w odniesieniu do dostaw 
produktów spożywczych, 
które są przekazywane na 
rzecz OPP, wynika z nowe-
lizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 
ustawy z dnia 26 lipca 2013 
r. o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Poz. 1027).

WIT

Przypomnijmy, że Pro-
gram Mieszkanie dla Mło-
dych („MdM”) zakłada 
pomoc państwa przy zaku-
pie pierwszego własnego 
mieszkania przez młode 
małżeństwa, osoby samot-
nie wychowujące dzieci 
oraz osoby samotne do 35. 

Własne „M”
Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w naby-
ciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. 
Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat.

roku życia. Dofinansowa-
nie wkładu własnego dla 
singli i rodzin bezdzietnych 
ma wynosić 10% wskaź-
nika odzwierciedlającego 
przeciętne koszty budowy 
mieszkań w danej lokali-
zacji, a dla osób wychowu-
jących przynajmniej jedno 

dziecko - 15% tej kwoty.  
Dopłatą ma być objęte mak-
symalnie 50 m2, natomiast 
samo mieszkanie nie bę-
dzie mogło być większe niż 
75 m2 w przypadku lokalu 
mieszkalnego lub 100 m2 
w przypadku domu jedno-
rodzinnego. W przypad-
ku rodzin posiadających 
co najmniej troje dzieci 
limity maksymalnej po-
wierzchni zostały powięk-
szone o dodatkowe 10 m2.  
Ustawa przewiduje dwie 
formy wsparcia: dofinan-
sowanie wkładu własne-
go i spłatę części kredy-
tu. Spłatę części kredytu 
przewidziano dla nabywcy 
mieszkania, któremu w 
ciągu 5 lat od dnia naby-
cia mieszkania urodziło 
się lub który przysposobił 
trzecie lub kolejne dziec-

ko. To wsparcie może być 
udzielone tylko raz. Spłata 
części kredytu wyniesie 5% 
kwoty określonej zgodnie z 
zasadami obowiązującymi 
dla dofinansowania wkładu 
własnego. Systemem pomo-
cy państwa objęta została 
także budowa pierwszego 
mieszkania w systemie go-
spodarczym, realizowana 
na podstawie pozwole-
nia na budowę wydanego 
po dniu 1 stycznia 2014 r.  
Program będzie obowiązy-
wać w latach 2014-2018. Na 
jego realizację jest przezna-
czona kwota 3.553 mln zł, 
nie licząc wydatków budże-
towych w formie zwrotów 
części poniesionych wydat-
ków na zakup materiałów 
budowlanych.

MAT na podst. materia-
łów z MTBiG
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Konferencja, zorgani-
zowana przez Instytut Pe-
dagogiki Społecznej Aka-
demii Nauk oraz Wydział 
Społecznej Akademii Nauk 
w Bełchatowie, odbyła się 
19 września br. w Miejskim 
Centrum Kultury w Beł-
chatowie. Temat przewodni 
konferencji porusza istotną 
kwestię, a mianowicie ro-
dziny, która jest znamie-
niem całego społeczeństwa. 
Rodzina w obecnych cza-
sach przechodzi największy 
kryzys. Konferencję tę nie-
wątpliwie wyróżnia to, że o 
problemach funkcjonowa-
nia współczesnej rodziny w 
Polsce mówili  nie tylko na-
ukowcy z polskich uczelni 
ale również i praktycy.

- Rodzina w każdym 
okresie społecznym sta-
nowi dla jej rozwoju i 
funkcjonowania istotną 
mikrostrukturę, której in-
terakcje wewnętrzne mogą 
warunkować zmiany w ma-
krostrukturze społecznej. Z 
drugiej jednak strony zmia-
ny społeczne, gospodarcze, 
aksjologiczne i polityczne 
dokonujące się w globalnej 
strukturze społeczeństwa 
mają wpływ na funkcjo-
nowanie rodziny – mówił 
prof. dr hab. Henryk Cudak, 
przewodniczący konferen-
cji. - Dynamika przemian 
niektórych uwarunkowań 
tkwiących w globalnym 
społeczeństwie ma niewąt-
pliwie znaczenie w kształ-
towaniu pewnych nowych 
elementów życia rodzinne-
go. Narastające bezrobocie, 
ubożenie społeczeństwa, 
brak mieszkań dla młodych 
małżeństw, pluralizm po-
glądów, wartości i postaw 
społecznych, konflikty 
między grupami społeczny-
mi, to zjawiska utrudniające 
funkcjonowanie współcze-
snej rodziny. Demokratyza-
cja życia w społeczeństwie, 
zrównanie praw mężczyzn 
i kobiet w pozarodzinnych 
sferach życia społecznego 
i zawodowego powoduje 
zmianę modelu funkcjo-
nowania z rodziny patriar-
chalnej, autorytatywnej w 
typ rodziny partnerskiej. 
Zmiana ról społecznych 
ojca i matki w rodzinnie po-

Funkcjonowanie współczesnej rodziny
Rola rodziców w wychowaniu dzieci,  zagrożenia rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osamotnienie dziecka w rodzinie jako problem społeczny i wycho-
wawczy, trudności samotnego rodzicielstwa, idea zrównoważonego rozwoju a kwestia kontroli urodzin – to jedne z wielu tematów pierwszej międzynarodo-
wej konferencji naukowej „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”. 

woduje nie tylko zrównanie 
praw i obowiązków mał-
żonków czy partnerów, ale 
także emancypację dzieci, 
podmiotowe ich traktowa-
nie – mówił prof. H. Cudak. 
Profesor podkreślił również 
występujące obecnie osła-
bienie więzi społecznych i 
emocjonalnych w grupach 
ludzkich, w strukturach lo-
kalnych i ponadlokalnych, 
przenoszące się  bezpośred-
nio na więzy uczuciowe w 
środowiskach rodzinnych.

- Bliskość uczuć w funk-
cjonowaniu współczesnej 
rodziny coraz bardziej ubo-
żeje. Niedosyt lub brak tych 
więzi emocjonalnych od-
czuwają wszyscy członko-
wie rodziny: matka, ojciec, 
dzieci, a także dziadkowie. 
Niepokojącym zjawiskiem 
jest również dysfunkcja in-
terpersonalnej komunikacji 
między członkami rodziny. 
Coraz częściej dialog mię-
dzy rodzicami a dzieckiem 
zastępowany jest mass-me-
diami, a zwłaszcza telewizją 
i internetem. Rodzice coraz 
bardziej zajęci są własnymi 
problemami, nadmiarem 
pracy zawodowej, zaspoka-
janiem własnych potrzeb, 
własnych ambicji i aspira-
cji. Prowadzi to do zmęcze-
nia psychicznego, którego 
rezultatem jest wewnętrzna 
atomizacja życia członków 
rodziny, rozluźnienie i osła-
bienie więzi uczuciowych w 
środowisku domowym oraz 

osamotnienie dziecka. Po-
nadto współczesny model 
rodziny charakteryzuje się 
coraz większą nietrwało-
ścią. Więcej niż co piąte za-
wierane małżeństwo rozwo-
dzi się. A funkcjonowanie 
dzieci w rodzinach niepeł-
nych powoduje dysfunkcje 
wychowawcze, opiekuńcze 
oraz socjalizacyjne – mó-
wił profesor. Przewodni-
czący konferencji swoje 
wystąpienie zakończył nutą 
optymizmu. Nadal bowiem, 
pomimo tych wszystkich 
zagrożeń, małżeństwo i 
rodzina jest wysoko, jeśli 
nie najwyżej usytuowana 

w hierarchi wartości ludzi 
młodych. 

 Również Szczepan 
Chrzęst, starosta bełcha-
towski podkreślił, że w XXI 
wieku, w dobie komunika-
cji elektronicznej, czatów i 
forów internetowych, zmie-
nia się definicja rodziny, do 
której przywykliśmy. - Nie 
powinniśmy jednak zapo-
minać, że już Arystoteles 
mawiał, że w rodzinie jak 
w soczewce odzwierciedla 
się całe społeczeństwo - po-
wiedział starosta. - Media 
regularnie przedstawiają 
nam zjawiska niedopusz-
czalne w żadnej kulturze i 

haniebne dla nas ludzi, jak 
ciężkie pobicia i zabójstwa 
dzieci dokonywane przez 
osoby, które powinny, któ-
re mają obowiązek, być dla 
nich największym wspar-
ciem – rodziców. Dlatego 
tym bardziej z wielką rado-
ścią i dumą przyjąłem pro-
pozycję objęcia patronatem 
I Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej: „Proble-
my współczesnej rodziny w 
Polsce i na świecie”, którą 
Społeczna Akademia Nauk 
postanowiła zorganizować 
właśnie w Bełchatowie. 
Obaj z panem prezyden-

tem wiemy piastując nasze 
funkcje nie pierwszy rok, że 
Bełchatów – miasto i powiat 
bełchatowski – to miejsce 
otwarte i przyjazne ludziom 
młodym, ludziom zakłada-
jącym rodziny, wychowu-
jącym dzieci, opiekującym 
się osobami starszymi. Po-
wiat bełchatowski stwarza 
szczególne warunki do roz-
woju systemu wspierania 
rodziny. Nasze instytucje 
skupione wokół Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie nieustannie zabiegają o 
poprawę bytu i funkcjono-
wania rodzin, szczególnie 
tych, które z różnych przy-
czyn, często przez siebie 
niezawinionych, zagrożone 
są wykluczeniem społecz-
nym. Dla nas – obywateli 
tego kraju rodzina jest war-
tością szczególną i jako taka 
powinna być przez państwo 
szczególnie chroniona – 
podkreślił starosta.

 Współorganizato-
rem konferencji, nad którą 
patronat objęło Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd 
Miasta Bełchatowa, było 
Miejskie Centrum Kultury 
w Bełchatowie. Organiza-
torzy już teraz zapowiadają, 
że w marcu przyszłego roku 
w Bełchatowie planowana 
jest kolejna konferencja, 
której tematem przewod-
nim będzie Język Polski. 

Justyna Pająk
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Obchody rozpoczęły się, 
na stadionie OSiR przy ul. 
Nowowiejskiej, uroczystą 
Inauguracją Sportowego 
Roku Szkolnego 2013/2014. 
Kolejnym punktem progra-
mu był Finał Wojewódzki 

w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych, w którym 
uczestniczyli reprezentan-
ci powiatów, wyłonieni 
podczas eliminacji powia-
towych. Po zakończeniu 
Finału Wojewódzkiego w 
IBP odbył się Bieg uliczny 
z okazji 60-lecia Szkolnego 
Związku Sportowego, który 
barwnym korowodem prze-
toczył się ulicami Miasta. 
Tomaszowską część zakoń-
czyło uroczyste spotkanie 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 2. Spotkanie 
poprowadził Grzegorz Wą-
grodzki. W uroczystości 
uczestniczyli  m.in. Poseł na 

Tomaszów Mazowiecki

Jubileusz Szkolnego Związku Sportowego
2 października 2013 r. w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Wojewódzkie 
Obchody 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego.

Sejm RP – Artur Ostrow-
ski, Wicewojewoda Łódzki 
Paweł Bejda, Członek Za-
rządu Województwa Łódz-
kiego Dariusz Klimczak, 
Przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego Marek Ma-

zur, Łódzki Wicekurator 
Oświaty Konrad Czyżyń-
ski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Mirosław Zieliń-
ski, Starosta Tomaszowski 
Piotr Kalankiewicz, Czło-
nek Zarządu Powiatu Leon 
Karwat, Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Je-
rzy Kowalczyk, Prezydent 
Miasta Tomaszowa Mazo-
wieckiego Rafał Zagozdon, 
Prezes Łódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowe-
go Sylwester Pawłowski, 
tomaszowscy olimpijczycy 
Stanisława Wąchała i Jaro-
mir Radke. 

Zasłużeni działa-

cze Łódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego zostali 
uhonorowani  odznaczenia-
mi państwowymi - Złoty-
mi, Srebrnymi i Brązowymi 
Krzyżami Zasługi, resorto-
wymi - Medalami Komisji 

Edukacji Narodowej oraz 
okolicznościowymi. Wśród 
wyróżnionych był Leszek 
Dąbrowski, który otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi. Ponad-
to Łódzki Szkolny Związek 
Sportowy odznaczył oko-
licznościowymi medalami 
60-lecia Szkolny Związek 
Sportowy kilkudziesięciu 
najaktywniejszych działaczy 
z województwa łódzkiego. 

Obchody uświetniła 
część artystyczna, w której 
wystąpili uczniowie z toma-
szowskich szkół. 

 O r g a n i z a t o r e m 
Obchodów był Łódzki 
Szkolny Związek Sportowy.

Przypomnijmy, że w 
kwietniu tego roku Sejm 
uchwalił ustawę, która po-
zwala na przeprowadza-
nie egzaminów na prawo 
jazdy kategorii A i B w 
czterdziestu miastach pre-
zydenckich. Nowa ustawa 
nie zakłada tworzenia no-
wych WORD-ów, a jedynie 
punktów egzaminacyjnych 
niezbędnych do zdawa-
nia egzaminów. Szczepan 
Chrzęst, starosta bełcha-
towski zgłosił do marszałka 

Bełchatów

Filii WORD-u nie będzie
Znamy już decyzję w sprawie utworzenia filii ośrodka egzaminowania kierowców w Bełchatowie. Ośro-
dek egzaminacyjny nie powstanie.

województwa inicjatywę 
utworzenia w Bełchatowie 
takiej filii ośrodka egzami-
nowania kierowców. 

Stanowisko marszałka w 
tej sprawie jest negatywne. 
Marszałek argumentuje tę 
decyzję brakiem w budżecie 
Województwa Łódzkiego 
wolnych środków na ten cel. 
Marszałek informuje rów-
nież, że dostępność miesz-
kańców każdego rejonu wo-
jewództwa do istniejących 
ośrodków egzaminowania 

jest w pełni zapewniona, 
ponadto do 2021 roku licz-
ba potencjalnych klientów 
WORD-ów ulegnie zdecy-
dowanemu zmniejszeniu. 
- Rozumiem wyjaśnienia 
marszałka, jednak dzi-
wi mnie, że skoro władze 
centralne posiadają dane 
pokazujące, że osiemnasto-
latków za osiem lat będzie 
o ponad 87 tysięcy mniej 
niż w roku bieżącym, że 
województwa nie mają pie-
niędzy na tworzenie i utrzy-

manie nowych ośrodków 
egzaminowania, to po co 
uchwala się ustawy dające 
taką możliwość – mówi sta-
rosta. - W naszym powiecie 
rocznie około pięciu tysięcy 
osób zdobywa uprawnienia 
do kierowania pojazdami, 
dlatego uważam, że tak 
duża liczba jest dobrym ar-
gumentem do utworzenia 
ośrodka egzaminowania w 
Bełchatowie. Kandydatom 
na kierowców zaoszczędzi 
czas, ponieważ na jazdy 

szkoleniowe i sam egza-
min nie trzeba będzie już 
jeździć do Piotrkowa, czy 
innych miast, gdzie obecnie 

znajdują się Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchu Drogowego. 
- dodaje starosta.

JP 
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REKLAMA

REKLAMA

Założycielami tego 
jednego z najważniej-
szych centrów wymiany 
intelektualnej między 
Wschodem i Zachodem 
Europy byli dwaj filozo-
fowie z Polski i jeden z 
Niemiec. W roku 1982 ks. 
Józef Tischner, Krzysztof 
Michalski i Hans-Georg 
Gadamer założyli Instytut 
Nauk o Człowieku (Insti-
tut für die Wissenschaften 
dem Menschen – IWM). 
Dzięki niemu Wiedeń 
szybko stał się miejscem 
spotkań intelektualistów 
z Europy Środkowej i 
Wschodniej z najwybit-
niejszymi osobowościami 
Zachodu. Miejscem deba-
ty o pokoju i przebacze-
niu w czasach, gdy żela-
zna kurtyna już opadała. 
Centrum wybiegającego 
w przyszłość myślenia o 
zjednoczonej Europie.

Instytut realizuje am-
bitne projekty badawcze 
w naukach humanistycz-
nych i społecznych. Nie-
ustannie zabiega o dobry 
dialog dla przyszłości 
Europy. Przyznaje mło-
dym badaczom liczne 

Resort zdrowia infor-
muje, nowelizacja zwiększy 
bezpieczeństwo pacjentów 
i dostosuje prawo krajowe 
do prawa Unii Europej-
skiej, wdrażając przepisy 
dyrektywy 2010/84/UE.  
Dzięki zmianom w przepi-
sach, obowiązek zgłaszania 
informacji o niepożądanych 
działaniach leków będą 
mieli nie tylko lekarze, le-
karze dentyści i farmaceu-
ci – zostanie on również 
nałożony na pielęgniarki i 
położne. Natomiast ratow-
nicy medyczni, felczerzy, 
diagności laboratoryjni i 
technicy farmaceutyczni 
uprawnieni do wykonywa-
nia czynności fachowych w 

Zasadnicze zmiany do-
tyczą  sposobu określenia 
wymiaru urlopu wycho-

Regulacja 
urlopów wychowawczych
Od 1 października br. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych.

wawczego tj. zamiast „do 3 
lat” jest „do 36 miesięcy”. 
Należy podkreślić, że sam 

wymiar tego urlopu się nie 
zmienił, podobnie  jak i 
sposób jego wykorzysty-

wania. Każdemu z rodzi-
ców lub opiekunów dziec-
ka przysługuje wyłączne 
prawo do jednego miesiąca 
urlopu wychowawczego z 
wymiaru 36 miesięcy. W 
przypadku chęci skorzy-
stania z pełnego wymiaru 
urlopu wychowawczego, 35 
miesięcy tego urlopu bę-
dzie mogła wykorzystać np. 
mama dziecka, natomiast 
jeden miesiąc tego urlo-
pu przypadnie jego tacie. 
W związku z powyższym 
żaden z rodziców lub opie-
kunów dziecka nie będzie 
mógł zrezygnować z należ-
nego mu miesiąca na rzecz 
drugiego rodzica lub opie-
kuna.

Wyjątkiem jest sytuacja, 
jeśli drugi rodzic nie żyje 
lub pozbawiony jest wła-
dzy rodzicielskiej, albo gdy 
uległa ona ograniczeniu lub 
zawieszeniu, wówczas  z 36 
miesięcy urlopu wychowaw-
czego może skorzystać tylko 
jedno z rodziców dziecka. 
Ponadto urlop wychowaw-
czy będzie można wykorzy-
stywać w większej niż dotąd 
liczbie części tzn. maksy-
malnie 5. O jeden miesiąc, 
czyli do czterech miesięcy, 
wydłużono okres, w którym 
z urlopu będą mogli korzy-
stać równocześnie oboje 
rodzice. Natomiast urlop 
wypoczynkowy nie ulegnie 
przedawnieniu ze względu 
na długi, np. ponad trzyletni, 
czas przebywania na urlopie 
wychowawczym. Noweliza-
cja Kodeksu pracy odchodzi 
od proporcjonalnego obni-
żania wymiaru urlopu wy-
poczynkowego. Oznacza to, 
że np. korzystanie z urlopu 
wychowawczego w tym sa-
mym roku kalendarzowym, 
w którym nabyło się prawo 
do urlopu wypoczynkowe-
go, a następnie powróciło do 
pracy, nie wpłynie negatyw-
nie na wymiar urlopu wypo-
czynkowego.

Ustawę nowelizującą 
Kodeks pracy w zakresie 
regulacji urlopów wycho-
wawczych Prezydent RP 
podpisał 28 sierpnia 2013 r.

JP

Zmiany 
w Prawie Farmaceutycznym
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił noweliza-
cję ustawy Prawo Farmaceutyczne. Nowe przepi-
sy pozwolą skuteczniej monitorować niepożądane 
działania produktów leczniczych i zwiększą wykry-
walność takich przypadków.

aptece zyskają możliwość 
zgłaszania takich informa-
cji. Ponadto nowelizacja da 
pacjentom i ich opiekunom 
prawo do zgłaszania niepo-
żądanych działań leków. 

Za niepożądane działa-
nie produktu leczniczego 
będzie uznane każde jego 
niekorzystne i niezamierzo-
ne działanie (niezależnie od 
tego, czy lek był stosowany 
zgodnie ze wskazaniami, 
czy niezgodnie z przezna-
czeniem i właściwościami).  
Zmiany w Prawie Farma-
ceutycznym mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
pacjentów. 

MAT
W

Polska 
będzie współfinansować IWM
Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku będzie finan-
sowany przez rządy Polski i Austrii. 

stypendia. Z Instytutem 
związani są znakomici 
uczeni, publicyści i poli-
tycy, m.in. Timothy Gar-
ton Ash, Joschka Fischer, 
Jerzy Szacki czy Timothy 
Snyder.

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
poinformowało, że pre-
mier Donald Tusk pod-
pisał zgodę na rozpoczę-
cie negocjacji pomiędzy 
ministrami nauki Polski 
i Austrii. Oba państwa 
podpiszą umowę, w której 
zobowiązują się do wy-
łożenia 750 tysięcy euro 
na działalność Instytutu 
Nauk o Człowieku w la-
tach 2014 – 2016. Dzięki 
tym środkom możliwa 
będzie organizacja debat, 
konferencji i spotkań, ale 
nade wszystko sfinan-
sowanie stypendiów dla 
studentów i doktorantów 
z całej Polski, podejmu-
jących badania humani-
styczne i społeczne, po-
magające lepiej rozumieć 
współczesne zjawiska po-
lityczne, społeczne i go-
spodarcze.

PJ
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Warto zobaczyć

  1. Matka i córka     Maria Nurowska

  2. W otchłani mroku    Marek Krajewski

  3. Ostatnie rozdanie    Wiesław Myśliwski

  4. Pacyfik: starcie mocarstw   Douglas Ford

  5. Azyl      Izabela Sowa

  6. Przepis na szczęście    Katarzyna Michalak

  7. Ikona      Frederick Forsyth

  8. Po kres czasu     Daniel 

  9. Księżna nazistów     Jim Wilson

10. Zbrodnia w efekcie    Joanna Chmielewska

Księgarnia               poleca:

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

Warto przeczytać

Rawa Mazowiecka

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Wałęsa. Człowiek z nadziei

Reżyser wdzierając 
się w prywatność, nawet 
intymność związkowego 
przywódcy próbuje uchwy-
cić fenomen przemiany 
prostego, skupionego na 
codzienności człowieka w 
charyzmatycznego przy-
wódcę. To opowieść o 
mężu, ojcu, prostym robot-
niku, który wyzwolił ukry-
te w sercach milionów ludzi 
marzenie o wolności.

Kontrowersyjny, niepo-
zbawiony słabości, wyśmie-
wany i podziwiany. Kim 
jest Lech Wałęsa? Historia 
transformacji to także histo-
ria jego żony Danuty i ich 
rodziny, która miała wieść 
zwyczajne życie, a została 
wtłoczona w sam środek 
dziejowych wydarzeń.

Zdobywca Oscara Andrzej Wajda przedstawia historię wielkich przemian, 
która przetoczyła się nie tylko przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły Stół, 
ale także przez jedno z mieszkań na gdańskim osiedlu z wielkiej płyty. 

Po „Człowie-
ku z marmuru” i 
„Człowieku z że-
laza” film zamyka 
tryptyk, w którego 
centrum jest czło-
wiek podejmujący 
walkę z niespra-
w i e d l i w o ś c i ą . 
„Wałęsa. Człowiek 
z nadziei” to opo-
wieść o czasie, w 
którym walka ta 
zwiastowała zmia-
ny w całej Europie 
i pozwalała od-
ważniej spojrzeć 
w przyszłość. To 
historia człowieka, 
który nie tracił nadziei.

Scenariusz do filmu 
Wajdy napisał Janusz Gło-
wacki, autorem zdjęć jest 
Paweł Edelman, a wystąpi-

li w nim wybitni aktorzy: 
w rolach głównych Robert 
Więckiewicz i Agnieszka 
Grochowska oraz Maciej 
Stuhr, Mirosław Baka i Ce-
zary Kosiński.

BEŁCHATÓW-17.10
-czwartek-godz. 17.30 ul. Staszica. 
RAWA MAZOWIECKA
-18.10-piątek- godz. 17.30 ul. Zamkowa.
ŁÓDŹ-2.11
-sobota-14:00 i 17:00 Al. Piłsudskiego przy Galerii Tulipan
ŁÓDŹ-3.11
-niedziela-12:00 i 16:00 Al.Piłsudskiego przy Galerii Tulipan 

Cyrk Zalewski zaprasza
Atrakcją przedstawie-

nia będą artyści z Brazylii 
(3 osoby) – będą oni wy-
konywać ewolucję na mo-
torach wewnątrz wielkiej 
metalowej kuli – PO RAZ 
PIERWSZY W POLSCE ! 
Grupa nazywa się DIORIO. 
Rozśmieszać widownię bę-
dzie Gość z Czech Clown 
Charlie Rigetti

- Artystka z Niemiec 
– Adriana Spindler – za-
prezentuje swoje ukochane 
dwa lwy morskie.

- Artysta z  Niemiec 
Gino Spindler zaprezentuje 
pokaz Słoni Afrykańskich 

- Kamil Zalewski z Pol-
ski przedstawi pokaz Koni 
Cyrku Zalewski maści Pa-
lomino, wielbłądy Cyrku 
oraz wspaniały pokaz dużej 
iluzji 

- Aneta Zalewska z Pol-
ski zaprezentuje pokaz Kóz 
- Patryk Kaiser z Czech 
Akrobatykę napowietrzną 

- Konferansjerami będą 
Rafał Walusz i Aneta Za-
lewska 

W najbliższym czasie do naszego regionu zawitają wyśmienici artyści z Cyrku 
Zalewski.

Chwile których nie znamy

Kim był ów elegancki, do-
brze wychowany mieszcza-
nin sprawiający wśród kolo-
rowej PRL-owskiej bohemy 
wrażenie kogoś z innego 
świata? Jaką drogę prze-
szedł nieśmiały nastolatek z 
Zamościa, któremu muzyka 
nie dawała spokoju i któ-
remu w drodze na szczyty 
popularności towarzyszyła 
druzgocąca zdrowie choro-
ba psychiczna? Biografia 
Marka Grechuty autorstwa 
Marty Sztokfisz to książka 
zrodzona z międzypokole-
niowej fascynacji, poświę-
cona nie tylko samemu 
artyście, ale też jego ponad-

Samouk z muzyką i poezją we krwi, nadwrażliwy dwudziestolatek ze statecz-
nej, mieszczańskiej rodziny, którego piosenki miały uwodzicielski czar… 

czasowej twórczości, która 
do dziś łączy odbiorców w 
każdym wieku. Drobiazgo-
wo i skrupulatnie badane 
są tu nawet najdrobniejsze 
i pozornie nieistotne fakty 
z każdego etapu życia Gre-
chuty oraz często oszczędne 
i ostrożne relacje jego rodzi-
ny, przyjaciół, znajomych. 
Grechuta malował szarobu-
re, socjalistyczne życie ko-
lorami liryzmu i łagodności. 
Żartował, wzruszał, dawał 
nadzieję – pisze o autorka. 
Dzięki jej tytanicznej pra-
cy powstał nie tylko portret 
wyjątkowego artysty, ale 
także doskonale zarysowane 

zostało tło historii jego ży-
cia, przenikliwy obraz epo-
ki, która go ukształtowała, 
zapis miejsc i ludzi, którzy 
zdecydowali o jego losie.
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Gotuj z nami

         Czas przygotowania: 30 min              
        Danie dla: 4 osób 

Potrzebne składniki:
- 0,5 kg szynki sarniej
- 4 średnie ziemniaki
- 2 marchwie
- 1 pietruszka
- ½ małego selera
- 2 borowiki suszone
- 6 ząbków czosnku
- 2 średnie cebule
- 1 ogórek kiszony
- 1 szklanka mleka
- 4 łyżki maggi w płynie
- olej do smażenia
- sól i pieprz do smaku
- mąka pszenna

¿


Sposób przygotowania:
Mięso najlepiej wcześniej zamrozić, dzięki temu bę-
dzie delikatniejsze i uzyska lepszy smak. Następnie po 
odmrożeniu kroimy w kostkę i osuszamy na ręczniku 
papierowym. Przekładamy do szklanego naczynia i 
zalewamy przyprawą maggi. Odstawiamy do lodów-
ki na ok. 2,5 godz. Suszone grzyby należy opłukać i 
zalać wrzątkiem i też odstawić na 1 godz. Natomiast 
ziemniaki, marchew, pietruszkę i seler po umyciu za-
lać małą  ilością wody i ugotować dodając grzyby. Po 
ostudzeniu pokroić w kostkę. Cebule pokroić w pół-
plasterki i podsmażyć na oleju na złoty kolor, dodając 
czosnek. Ogórek kiszony pokroić w kostkę. Pokrojone 
wcześniej warzywa przełożyć do rondla i połączyć z 
cebulą, czosnkiem i ogórkiem. Mięso podsmażyć na 
patelni, a następnie dodać do wszystkich składników, 
znajdujących się w rondlu. Całość zagotować, dopra-
wić solą i pieprzem oraz zagęścić wg uznania mąką 
rozpuszczoną w mleku.

USŁUGI
Banery, szyldy, foliesa-

moprzylepne, od 38 zł/m2 
www.drukarnia-wam.pl
 
Do wynajęcia magazy-
ny i biura w Piotrkowie 
Tryb. Niskie ceny/duże 
powierzchnie. Tel. 502 814 
323

Kostka brukowa reno-
wacja 5 zł m2. Tel.886-338-
458 w godz. 10-18

Poszukuję makijażystki 
do współpracy. MLM tel. 
607149739.

Strony internetowe, pro-
file społecznościowe, kam-

Ogłoszenia

panie internetowe. Krótkie 
terminy. Strony od 300 zł 
www.drukarnia-wam.pl

Firma kosmetyczna 
poszukuje osób do pracy. 
Piotrków Tryb. i okolice. 
Tel. 505941176.

Do wynajęcia bar lub 
lokal, Rawa Maz., ul. Kra-
kowska, tel. 606 667 284

Ulotki, wizytówki, kata-
logi, foldery, etykiety, pla-
katy: www.drukarnia-wam.
pl

Części zamienne: Lu-
blin, Honker, Żuk, wszyst-

kie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl

Szybka pożyczka 
w 24 h. 7000 zł bez 
zbędnych formalności. 
Provident 600 400 288 
(Taryfa wg opłat ope-
ratora)

REKLAMA

Gulasz z sarny  

Adecco Poland zatrud-
ni MAGAZYNIERÓW, 
PAKOWACZY, OPE-
RATORÓW WÓZKA 

WIDŁOWEGO do 
pracy w Mszczonowie 
i Błoniu. PRACA OD 
ZARAZ 695061545

Aronia podobnie jak ja-
rzębina, jabłoń i grusza na-
leży do rodziny różowatych. 
Najbardziej spokrewniona 
jest jednak z jarzębiną i dla-
tego nazywana jest często 
jarzębiną czarnoowocową. 
Pochodzi z Ameryki Pół-
nocnej. Warto nadmienić, 
że Polska jest jednym z 
największych producentów 
aronii i w związku z tym, 
duża jej część jest eksporto-
wana do Europy Zachodniej 
a także i do Stanów Zjedno-
czonych. Uprawa tego krze-
wu jest bioekologiczna, tzn. 

Aronia na choroby cywilizacyjne
Aronia zaliczana jest do najzdrowszych owoców jagodowy na świecie. Poza tym nadaje ona  napojom i 
potrawom wyjątkowe walory smakowe.

bez stosowania  nawożenia 
i oprysków pestycydami. 
Znosi wyjątkowo dobrze 
trudne warunki glebowe i 
suszę oraz jest odporna na 
choroby i szkodniki. Owo-
ce aronii stanowią cenny 
surowiec dietetyczny i lecz-
niczy, wręcz niezastąpiony  
w profilaktyce  niektórych 
chorób cywilizacyjnych. 
Aronie zawierają między 
innymi bogactwo biologicz-
nie czynnych związków, w 
tym antocyjanów o właści-
wościach przeciwutleniają-
cych. To dzięki ich zawarto-
ści następuje spowolnienie 

procesu starzenia poprzez 
unieszkodliwienie wolnych 
rodników, które właśnie 
uszkadzają w organizmie 
struktury komórkowe. Poza 
tym zawartość antocyjanów 
chroni niewątpliwie nasz 
organizm przed chorobami 
nowotworowymi. Spoży-
wane owoce oczyszczają 
ponadto organizm z tok-
syn, są pomocne w leczeniu 
chorób krążenia, powodują 
obniżenie ciśnienia krwi, 
między innymi w wyniku 
usuwania złogów chole-
sterolu z żył, wzmacniają 

naczynia układu krwiono-
śnego, zapobiegają powsta-
waniu żylaków i pękaniu 
naczynek włosowatych a 
także działają uspokajająco 
i antydepresyjnie. Uspraw-
niają także przemianę ma-
terii i regulują gospodarkę 
tłuszczową organizmu oraz 
zmniejszają dolegliwości w 
przypadku chorób wątroby 
i trzustki. Łagodzą także 
skutki chemio- i radiote-
rapii, oraz szkodliwego 
wszelkiego rodzaju napro-
mieniowania. Poza tym w 
owocach aronii występują 
antyoksydanty, garbniki, 
witaminy C, B2, B6, E, PP, 
składniki mineralne takie 
jak: miedź, kobalt, bor, lit, 
mangan. Owoce tego krze-
wu zawierają najwięcej 
silnie antyoksydacyjnych 
polifenoli, które decydują o 
jej wyjątkowych właściwo-
ściach. Spożywanie owo-
ców aronii i ich przetworów 
wspomaga także usuwanie 
z naszego organizmu szko-
dliwych metali ciężkich (np. 
ołowiu), które odkładają się 
w organizmie z powodu 
zanieczyszczonego otacza-
jącego nas środowiska. Z 
tego też względu i nie tyl-
ko, należałoby wykorzy-
stywać spożywanie aronii 
w profilaktyce wielu cho-
rób a w szczególności tzw. 
chorób cywilizacyjnych. 
Szeroka gama walorów 
zdrowotnych i  leczniczych 
aronii sprawia, że owo-
ce tego krzewu powinny 
być niewątpliwie w więk-
szym stopniu przez nasze 
społeczeństwo doceniane.                                                                                                             
Problemem jednak jest 
spożywanie owoców aronii 
na surowo, z uwagi na ich 
wyjątkowo dużą kwaśność 
i wyraźną cierpkość. Odpo-
wiednio jednak przygoto-
wane wyśmienicie smakują. 
Nadają się na  przetwory, 
takie jak: galaretki, dżemy, 
konfitury, soki, do kandy-
zowania albo suszenia. Za-
lecane jest także łączenie 
ich z innymi owocami, np. 
z porzeczkami, jabłkami. 
Poza tym można z tych 
owoców przyrządzić wy-
jątkowo pyszną i oryginalną 
nalewkę.  

KK
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REKLAMA

AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA

Nieduży van, nieduży 
silnik

Turbodoładowane sil-
niki o małej pojemności 
powoli opanowują Europę. 
Można je już znaleźć nie 
tylko pod maską małych 
kompaktów, ale też całkiem 
dużych limuzyn czy vanów. 
Możliwości tych niewiel-
kich jednostek to czyste 
szaleństwo. Kto jeszcze do 
niedawna potrafiłby wy-
obrazić sobie 120 KM uzy-
skanych z 1 litra pojemno-
ści w aucie „cywilnym”? 

Testowane silniki różnią 
się od siebie w znacznym 
stopniu. Fordowski EcoBo-
ost  to jednostka trzycylin-
drowa występująca w kilku 
wariantach mocy. W przy-
padku testowanego B-MA-
Xa było to 120 KM. Czte-
rocylindrowa jednostka 
TSI z testowego Roomstera 
generuje 85 KM, acz wy-

Test: Ford B-MAX 1.0 EcoBoost vs. Skoda Roomster 1.2 TSI
B-MAX jest jedną z ciekawszych nowości na naszym rynku. Roomster to z ko-
lei stary wyjadacz, który wciąż ma swoich zwolenników. Jeśli potrzebujemy 
rodzinnego minivana z turbodoładowanym silnikiem benzynowym wybierz-
my... Nie, to nie takie proste.

stępuje też w mocniejszych 
wariantach. O tym jak wy-
silony jest silniczek Forda 
informuje nas maksymalny 
moment obrotowy (170-
200 Nm), osiągany już przy 
1400 obr./min.! Niewiele 
„słabiej” jest w przypadku 
1.2 TSI. Wersja 85-konna 
osiąga maksymalny mo-
ment 160 Nm już przy 1500 
obr./min.

Małe turbo - po co to 
wszystko?

Oficjalnie, główną ideą 
wprowadzania małych tur-
bodoładowanych silników 
są względy ekologiczne. 
Niższa emisja gazów i spa-
lanie. To drugie to tylko 
mit, gdyż spalanie tych 
jednostek w praktyce nie 
różni się od uzyskiwanego 
przez większych silników 
wolnossących. W teście 
B-MAX uzyskał średnio 

6,4 l, mimo że większą 
część jazdy stanowiła trasa. 
To o 1,5 l więcej niż podaje 
katalog auta. Co więcej, bę-
dący na wyposażeniu auta 
miernik Eco Mode, ocenił 
moją jazdę jako maksymal-
nie ekonomiczną, przyzna-
jąc wszystkie 5 gwiazdek. 
Skoda Roomster podczas 
testu spaliła 6,9 l, czyli o 
1,2 l więcej niż podaje ka-
talog. Te rezultaty nie są 
duże, ale warto pamiętać, 
że jeśli będziemy wykorzy-
stywać w pełni możliwości 
tych silników (dynamicz-
nie przyspieszać, jeździć z 
prędkością autostradową) 
spalanie średnie podskoczy 
o dodatkowe kilka litrów. 

Jeśli pod uwagę weź-
miemy komfort jazdy, 
przyznać trzeba, że turbo-
doładowane maluchy radzą 
sobie b. dobrze. EcoBoost 
jest obecnie najkulturalniej 
pracującym trzycylindrow-
cem na rynku. 1.2 TSI z Ro-
omstera jest nieco bardziej 
słyszalny mimo czterech 
cylindrów, ale może to być 
kwestią wyciszenia auta. 
Obie jednostki zapewniają 
płynną i w razie potrzeby 
dynamiczną jazdę. Ale nie 
do takiej zostały przecież 
stworzone rodzinne vany.

Skoda Roomster czy 
Ford B-MAX?

Testowane vany to wręcz 
przeciwieństwa. Pisząc w 
skrócie, B-MAXa powin-
ni wybrać ci, którzy cenią 
design i nowoczesność sa-
mochodów, Roomstera ci, 
którzy wymagają od auta 

przestrzeni i praktyczno-
ści. Oparty na Fabii (przód) 
i Octavii (tył), Roomster 
jest bardziej przestronny 
i wygodny dla pasażerów, 
ma też znacznie większy 
bagażnik. Ford nadrabia 
za to wygodą dostępu do 
wnętrza. To pierwszy mi-
nivan, w którym słupek B 
zintegrowano z drzwiami. 
Kiedy je otwieramy znika, 
otwierając maksymalnie 
przestrzeń. 

Roomster przeszedł 
niedawno mikroskopijny 
facelifting. Nadal nie moż-
na jednak powiedzieć, że 
jest to auto nowoczesne. 
B-MAX, co prawda zade-
biutował niedawno (2012 r.), 
ale również, poza niektóry-
mi rozwiązaniami, nie jest 
pojazdem przełomowym. 
Został oparty na znanej 
od kilku lat Fieście i to od 
niej kopiuje większość roz-
wiązań. Jeśli zdarzyło nam 
się kiedyś jeździć Fabią lub 
Fiestą, kokpity Roomstera 
i B-MAXa niczym nas nie 
zaskoczą. 

Cena B-MAXa i Ro-
omstera 

Oba testowane pojazdy 
nie należą do najtańszych 
opcji w segmencie mini-
vanów. Ford i Skoda każą 
sobie słono dopłacać za 
wyposażenie dodatkowe, 
przez co ceny mogą sięgnąć 
bardzo wysokich kwot. Nie 
do końca miarodajne będzie 
także porównanie cen pod-
stawowych modeli, gdyż 
Skoda w standardzie nie 
posiada nawet radia. Naj-
tańszy B-MAX z silnikiem 
1.0 125 KM kosztuje ok. 63 

tys. zł. Roomster 1.2 TSI 85 
KM równe 50 tys. zł (wersja 
105 KM - 52 tys.), ale jest o 
wiele gorzej wyposażony. 
Praktyczną i przestronniej-
szą Skodę kupimy taniej 
w każdej konfiguracji wy-
posażenia. Nie będziemy 
jednak cieszyć się tym za-
kupem, jeśli oczekujemy od 
auta czegoś więcej - np. no-
woczesnego designu i  cie-
kawych nowinek (np. moduł 
Ford Eco Mode czy panora-
miczne drzwi). Wówczas 

warto dopłacić parę tysięcy 
do B-MAXa. 

Przed zakupem nale-
ży zadać sobie pytanie czy 
naprawdę potrzebujemy 
małego turbodoładowanego 
silnika? Jeśli nie, zarów-
no B-MAX jak i Roomster 
mają (póki co) w ofercie 
wolnossące jednostki. Może 
to być wybór bezpieczniej-
szy pod kątem ewentual-
nych późniejszych kosztów 
serwisu.

Witold Hańczka
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Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

W

SkierniewicePiotrków Trybunalski

Z ustaleń policjantów 
wynika, że 47-letnia piotr-
kowianka prowadząc dzia-
łalność gospodarczą w la-
tach 2004 – 2013 zawierała 
umowy ubezpieczeniowe 
nie przekazując towarzy-
stwu ubezpieczeniowemu 
składek od swoich klientów. 
Jak ustalili piotrkowscy po-
licjanci z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Gospo-

Okradła
firmę na 330 tys. zł
Agentka ubezpieczeniowa oszukała towarzystwo ubezpieczeniowe na blisko 
330 tysięcy złotych. Za przywłaszczenie pieniędzy grozi jej kara do 10 lat wię-
zienia. 

darczą i Korupcją kobieta 
nie rozliczała się w określo-
nych przez firmę terminach 
z zawartych umów. Spółka 
ubezpieczeniowa wystąpi-
ła o natychmiastową spłatę 
zadłużenia rozwiązując z 
nią umowę i złożyła zawia-
domienie o przestępstwie. 
Policjanci w ramach pro-
wadzonego pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w 

Piotrkowie Trybunalskim 
śledztwa, wystąpili z wnio-
skiem o tymczasowe aresz-
towanie zatrzymanej 47-lat-
ki. 1 października 2013 r. 
Sąd Rejonowy zdecydował 
o aresztowaniu kobiety na 3 
miesięce. 

Za przywłaszczenie pie-
niędzy grozi jej kara do 10 
lat więzienia. 

MAT

O tym niecodziennym 
zdarzeniu, 28 września po-
licję zawiadomił wystra-
szony lokator bloku. Przez 
kilkanaście minut w „stroju 
Adama”, z przyprószoną 
białym proszkiem twarzą 
przez kilkanaście minut 
28-letni piotrkowianin bie-
gał po klatce schodowej i 
dobijał się do drzwi lokato-
rów. 

Piotrków Trybunalski

Biegał 
nago po klatce schodowej
28- letni piotrkowianin biegał nago po klatce schodowej w jednym z bloków 
na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Tryb. Jak się okazało, mężczyzna był 
pod wpływem narkotyków.

- Funkcjonariusze za-
trzymali awanturnika w jego 
mieszkaniu. Mężczyzna za-
chowywał się nerwowo, na 
jego twarzy widoczne były 
ślady białego proszku. Piotr-
kowianin nie był w stanie lo-
gicznie odpowiadać na pyta-
nia stróżów prawa. 28- latek 
został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie. Funkcjona-
riusze z Wydziału do Walki 

z Przestępczością Narkoty-
kową dokładnie sprawdzi-
li każde pomieszczenie w 
jego lokalu. W pokoju, na 
laptopie jak również w ła-
zience mundurowi ujawnili 
porozsypywany biały pro-
szek. Znaleźli też pudełko z 
brunatną substancją a obok 
łóżka wagę służącą do por-
cjowania środków odurzają-
cych. Podczas przeszukania 
zabezpieczono ponad 100 
gramów narkotyków takich 
jak: amfetamina, marihuana 
i haszysz. Ponadto funkcjo-
nariusze ujawnili monety, 
które mogą pochodzić z 
przestępstwa - mówi Ewa 
Drożdż z Komendy Miej-
skiej Policji w Piotrkowie.

28- latek usłyszał zarzut 
posiadania znacznych ilo-
ści środków odurzających. 
Zgodnie z Ustawą o prze-
ciwdziałaniu narkomanii 
grozi mu kara pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy 
do lat 10. Sąd Rejonowy w 
Piotrkowie Trybunalskim 
zastosował wobec podejrza-
nego trzymiesięczny areszt.

MAT

Złodzieje paliwowi
30 września skierniewiccy policjanci zatrzymali trzech złodziei paliwa.

O podejrzeniu kradzieży 
policję zawiadomił męż-
czyzna, który po przyjściu 
do pracy, zauważył przy 
samochodzie służbowym 
sprzęt do ściągania paliwa 
z baku. Natychmiast skie-
rowano tam patrole. - Na 
terenie jednej z firm przy 
ul. Sobieskiego w Skier-
niewicach funkcjonariusze 
początkowo nie znaleźli ni-
czego poza przyrządami do 

wypompowywania paliwa 
– informuje rzecznik poli-
cji. Wywiadowcy nie dali 
jednak za wygraną. Wszyst-
kie podległe służby zaanga-
żowały się w poszukiwania 
sprawców. Chwilę później 
znaleziono bańki a w nich 
380 litrów paliwa. Idąc po 
nitce do kłębka, policjanci 
zlokalizowali pozostawione 
w polach samochody. Kiedy 
nad ranem złodzieje powró-

cili do swoich aut, wpadli 
prosto w ręce policjantów. 
Zatrzymani, to trzej miesz-
kańcy powiatu żyrardow-
skiego. Za kradzież grozi 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności, natomiast za kra-
dzież z włamaniem do 10 lat 
pozbawienia wolności.

WIT

Bełchatów
Poszukiwanie grzybiarki zakończone sukcesem
79-letnia kobieta poszła na grzyby i zaginęła w lesie. Na szczęście dzięki 
sprawnej akcji poszukiwawczej bełchatowianka została odnaleziona.

25 września 2013 roku 
kilka minut po dwudzie-
stej zaniepokojony syn, 
poinformował policjanta o 
zaginięciu 79-letniej matki. 
Kobieta o 6.30 rano wyszła 
na grzyby do lasu w rejonie 
ulicy Podgórze w Bełchato-
wie. 

Funkcjonariusze nie-
zwłocznie podjęli poszuki-
wania. W akcji tej uczest-
niczyli również strażacy z 
bełchatowskiej komendy 
Państwowej Straży Pożar-
nej oraz z pięciu jednostek 
ochotniczych. Pięć minut 

po północy kobieta została 
szczęśliwie odnaleziona i 
przekazana pod opiekę ro-

dziny. 
WIT

4 października 2013 r. 
Funkcjonariusze Wydziału 

Tomaszów Mazowiecki

Koszulki z podrobionym logo
Na jednym ze stoisk targowiska na tomaszowskim Targowisku Miejskim 
sprzedawca handlował  damskimi bluzkami z podrobionym logo.  

do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją 

KPP w Tomaszowie Maz. 
skontrolowali sprzedawcę 
odzieży. Okazało się, że 
sprzedawca handlował ko-
szulkami, na których bez-
prawnie były użyte znaki 
towarowe jednego z produ-
centów znanej marki alko-
holu. W trakcie czynności 
prowadzonych z funkcjo-
nariuszami piotrkowskiego 
Urzędu Celnego ujawniono 
34 bluzki oznaczone słowno 
– graficznym zastrzeżonym 
znakiem. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzi KPP 
Tomaszów Maz. 

MAT
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i dlatego z reguły nie masz 
zaległości. Oczywiście pa-
miętaj o swojej rodzinie. 

Baran 21.03 – 20.04
Pochmurne dni 

zniechęcają cię do in-
tensywnej pracy, ale 

czas to zmienić. W prze-
ciwnym razie zaległości 
murowane. Dla pobudzenia 
do działania i zrelaksowa-
nia się, warto pomyśleć o 
ciekawych atrakcjach kul-
turalnych lub o spotkaniu 
towarzyskim.

Byk 21.04 – 20.05
To dla Byków do-

bry czas na realizację 
nowych pomysłów. 

Więc warto się zdecydować 
na ten krok, bo do odważ-
nych świat należy. Gwiazdy 
sprzyjają sferze uczuciowej, 
więc osoby samotne być 
może nawiążą nowe znajo-
mości. 

 

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Więcej optymi-

zmu i wiary w siebie, a 
świat wyglądał będzie 

bardziej kolorowo. W pracy 
zwolnij tempo, bo przypła-
cisz to swoim zdrowiem. 
Warto pomyśleć o wyko-
naniu badań kontrolnych. 
Twoi najbliżsi także potrze-
bują twojego wsparcia.

Rak  22.06 – 22.07 
Z trudnymi sprawami 

świetnie sobie poradzisz. 
Być może otrzymasz propo-
zycję nowej pracy lub otwo-

rzenia własnej firmy. 
Wymagać to będzie 
przeprowadzenia wy-

jątkowo dokładnej analizy 
przed podjęciem ostatecz-
nej decyzji. 

Lew 23.07 –  23.08
Przed osobami spod 

tego znaku dobra passa. A 
więc do dzieła. Warto upo-
rządkować sprawy zawodo-

we i nie odkładać ich 
na później. Niespo-
dziewany przypływ 
gotówki poprawi z 

pewnością  humor i samo-
poczucie. Dbaj o sprawność 
fizyczną. 

Panna 24.08 – 23.09
Swoich decyzji nie po-

dejmuj pochopnie i bez 
przemyśleń. Wprawdzie ist-

nieje powiedzenie, że 
kto nie ryzykuje, ten 
nie wygrywa, lecz to 
w praktyce nie zawsze 

się sprawdza. A pośpiech 
także jest złym doradcą. 
Możesz zawsze liczyć na 
wsparcie rodziny.  

Wróżka Amanda

lepiej. W sferze uczuciowej 
nie będziesz narzekał na 
nudę. 

Koziorożec 22.12 – 20.01
Wszelkie przed-

sięwzięcia będą miały 
największą szansę na 

sukces w najbliższym cza-
sie. Oczywiście decyzje te 
muszą być podjęte ostroż-
nie, po ich dokładnym skal-
kulowaniu, bo co nagle, to 
po diable. Będziesz w do-
brej formie fizycznej.

Wodnik 21.01 – 19.02 
Jesteś pod ko-

rzystnym wpływem 
planet, więc podjęte 

zadania zarówno zawodowe 
jak i osobiste zakończą się 
sukcesem. Będziesz wyjąt-
kowo usatysfakcjonowany 
takim obiegiem sprawy. W 
najbliższym czasie udane i 
miłe rodzinne spotkanie.

Ryby 20.02 – 20.03
Ryby lubią pływać, 

ale to nie dotyczy cie-
bie. Obowiązki, jakich 

się podejmujesz, traktujesz 
bardzo poważnie i serio. 
Należysz do osób zdyscy-
plinowanych i pracowitych 

Rozrywka
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SUDOKU

Humor

HOROSKOP
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W pokoju sędziowskim siedzą dwaj sędziowie. 
Wpada tam adwokat i do jednego z nich mówi: 
pies pana żony pogryzł psa mojej żony. Psa trzeba 
było operować, żona w szoku. Jak mi pan nie 
zapłaci 10 tysięcy - idę do sądu. 
Sędzia chwilę pomyślał, wyjął dziesięć tysięcy i 
dał adwokatowi. 
Wtedy ten drugi sędzia mówi: ty, za co zapłaciłeś? 
Przecież nie masz ani żony, ani psa. 
No wiesz odpowiada tamten, jak sprawa trafi do 
sądu, to może być różnie... 

  
Jasiu, umiesz liczyć? 

- Tak, tato mnie nauczył! 
- To powiedz, co jest po sześciu? 
- Siedem. 
- Świetnie, a po siedmiu? 
- Osiem. 
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dzie-
sięciu? 
- Walet 

  
Dwaj robotnicy na budowie rzucają monetę. 

- Jak wypadnie reszka, gramy w karty - mówi 
jeden. 
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo - dodaje 
drugi. 
- A jak stanie na sztorc? 
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do 
roboty..
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Waga 24.09-23.10
Rozpierała będzie 

cię energia, więc to do-
bry czas na rozkręce-

nie planowanego od dawna 
interesu i zrealizowanie 
swoich marzeń. Oczywi-
ście wszystko z rozwagą. 
Wydatków dużo, ale one 
w krótkim czasie zapro-
centują. Możesz liczyć na 
wsparcie najbliższych. Dbaj 
o zdrowie, bo to  okres prze-
ziębień i o infekcje teraz nie 
trudno.

Skorpion 24.10 – 22.11
Nawał pracy w 

ostatnim okresie odbije 
się na twoim samopo-

czuciu. Ale to przemęcze-
nie minie o ile pomyślisz 
chociaż o krótkim wypo-
czynku. W życiu osobistym 
miłe niespodzianki, które 
zdecydowanie poprawią 
twój nastrój.   

Strzelec 23.11 – 21.12  
Dni coraz krótsze i 

chłodniejsze, więc po-
myśl o pracach jesien-
nych. Nie odkładaj ich 

na później. Wydatki planuj 
rozważnie, bo stan finan-
sów nie przedstawia się naj-

jego
żoną
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żółto-

czarne
paski

między
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70 zł* za 500 kulek

+ wypożyczenie sprzętu GRATIS! 

* Grupy od 10 osób

W

W

lub 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? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

Ogłoszenia

Wydawca 
Gazety Regionalnej 

poszukuje dynamicznych 
i kreatywnych osób 

do współpracy 
przy tworzeniu Gazety.

CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji WGR:

redakcja@gazeta-wiesci.pl


