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Opoczno

Mamy duży potencjał
Z nowo wybranym Wójtem Gminy Kleszczów Sławomirem Chojnowskim rozmawiamy na temat
jego planów związanych z realizacją obietnic wyborczych.

Amatorzy
narkotyków zatrzymani

Dzielnicowi z opoczyńskiej komendy policji zatrzymali dwóch mężczyzn za posiadanie narkotyków.
Wobec nich prokuratura zastosowała dozór policyjny.
Str. 14.

Tomaszów Mazowiecki

Nasz region, podobnie jak resztę kraju, nie ominęła moda na referendalny sprawdzian. W naszym
przypadku padło na Piotrków Trybunalski.

Pijana
opiekowała się dzieckiem
Tomaszowscy policjanci zostali poinformowani o tym, że
na ul. Świętego Antoniego kobieta opiekująca się dzieckiem, prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Str.14.
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www.sklepdubielecki.eu
Podobnie jak w innych
miastach, referendum w
Piotrkowie miało charakter polityczny. Czy było ono
uzasadnione? Ile kosztowało? To pytania, na które
odpowiedź dali sami mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, praktycznie ignorując ten akt demokracji.

1:0 dla prezydenta
Chojniaka
Żeby referendum było
ważne, do urn musiałoby
pójść co najmniej 17 804
osoby. Faktycznie do urn
poszło ponad 4 tysiące
piotrkowian. Trudno taki
wynik poddawać analizie.
Szerzej czytaj na str. 3.

F.H. DUBIELECKI
HURTOWNIA

Czytelnikom przypominamy, że Wójt Chojnowski wygrał w pierwszej
turze
lipcowych
wyborów ogłoszonych po
wygaszeniu mandatu poprzedniej Wójt. Była to
wygrana z dużą przewagą

nad konkurentami. Gmina
Kleszczów jest najbogatszą gminą w naszym regionie i jedną z najbogatszych w kraju.
Szerzej czytaj na str. 4.

- ALTERNATORÓW
- ROZRUSZNIKÓW,
- AKUMULATORÓW
- CZĘŚCI ZAMIENNYCH

hurt - detal akumulatorów
Piotrków Tryb., ul. Żelazna 20,
tel.: 44 732 60 19
Tomaszów Maz., ul. G.R. Traugutta 4/6,
tel.: 44 710 19 71

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
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”.
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).

www.wisbiop.pl

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

I Rodzinny Rajd Rowerowy
Na przekór deszczowej pogodzie w Bujnach Szlacheckich w pierwszą wrześniową niedzielę odbył się I
Rodzinny Rajd Rowerowy. Cykliści pokonali trasę ponad 50 kilometrów.
Około osiemdziesięciu
osób, mieszkańców przede
wszystkim gminy Zelów
z burmistrzem Urszulą Świerczyńską na czele
wzięło udział w rajdzie rowerowym. 50 kilometrowa
trasa wiodła przez miejscowości nie tylko w gminie Zelów, ale także gmin
Kluki i Szczerców. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Ochotnicza
Straż Pożarna w Bujnach
Szlacheckich.
Wsparcia
udzielili także Urszula
Świerczyńska – Burmistrz
Zelowa i Jolanta Gandziarek – zastępca Wójta Gminy
Bełchatów oraz Szczepan
Chrzęst – Starosta Bełchatowski.
Inicjatywa spotkała się
z dużym zainteresowaniem,
więc niewykluczone, że
rajd rowerowy wpisze się
na stałe w kalendarz imprez
organizowanych w powiecie bełchatowskim.

www.gazeta-wiesci.pl

Radomsko

Nowa
ścieżka rowerowa

Rower stanowi coraz popularniejszy środek transportu. W związku z tym, również samorządy coraz
większą wagę przywiązują do zwiększania długości tras rowerowych.

Tę potrzebę dostrzega
również samorząd w Radomsku. W ramach rozwijania sieci dróg rowerowych
w centrum Radomska Starostwo Powiatowe w Radomsku wytyczyło ścieżkę
rowerową wzdłuż ruchliwej
ul. Piastowskiej. Ścieżka o
szerokości 2 m i długości
440 m biegnie od ulicy Jagiellońskiej do ul. Leszka
Czarnego po stronie kościoła. Ścieżka powstała w wy-
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Moszczenica

METALBUD HURTOWNIA

Szkoła na miarę XXI wieku

okna drzwi
okucia

Nowo wybudowana, nowoczesna szkoła w Jarostach, w gminie Moszczenica już tętni życiem. Wraz z
rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 odbyło się uroczyste otwarcie placówki.
Pomysł wybudowania
nowej szkoły narodził się
podczas wizyty właściciela firmy IKEA – Ingvara
Kamprada wraz z małżonką w 2001 roku w Jarostach. Poruszona fatalnymi
warunkami w starym budynku szkoły, Margaretha
Kamprad przeznaczyła 15
tys. franków na potrzeby
tej placówki. Kwota ta posłużyła na zakup gruntów
pod budowę nowej szkoły
oraz założenie Fundacji
Oświatowej „Jarosty”, której zadaniem było doprowadzenie do realizacji tej
inwestycji. Na jej budowę
IKEA przekazała w 2011
roku Fundacji Oświatowej
„JAROSTY” 8 mln złotych.
Budowę udało się ukończyć
przed planowanym terminem, dzięki czemu już od
tego roku szkolnego mogą

niku przedzielenia na pół
istniejącego tam chodnika
i naniesienia stosownego
oznaczenia poziomego i
pionowego. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane na ul. Sucharskiego.
Tutaj
jednokierunkowe
ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 m powstaną po
obu stronach jezdni i będą
miały około 1700 m długości.
WIT

z niej korzystać uczniowie.
Uroczyste przecięcie wstęgi, a tym samym oficjalne
otwarcie placówki miało miejsce 2 września br.
1-piętrowa szkoła podstawowa o powierzchni użytkowej 2 350
m2 znajduje
się w Jarostach przy
ul. Leśnej
(ok. 1 km
od IKEI).
Patronem
nowej szkoły została
Margaretha
Kamprad,
była nauczycielka i żona
założyciela
szwedzkiej firmy
IKEA.
Nowo-

czesny budynek powstał
dzięki zaangażowaniu Fundacji Oświatowej „Jarosty”
i środkom finansowym
przeznaczonym przez firmę
IKEA. Warto dodać, że to
jedna z nielicznych w kraju

tego typu inwestycji, która
powstała dzięki współpracy
fundacji, mieszkańców, samorządu oraz dzięki wsparciu finansowemu prywatnej
firmy.
MAR

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

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

www.gazeta-wiesci.pl
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Radomsko

Sezon na referenda

W obecnych czasach jest powszechnie akceptowane
angażowanie się firm prywatnych, organizacji i instytucji państwowych w relację ze społecznością, która
ją otacza. Przykładem dobrych praktyk jest właśnie
inicjatywa Centrum Dystrybucji JYSK w Radomsku.

Nasz region, podobnie jak resztę kraju, nie ominęła moda na referendalny sprawdzian. W naszym przypadku padło na Piotrków Trybunalski.

JYSK
wspiera potrzebujących

Duńska firma przeznaczyła ponad 120 tysięcy zł
na rzecz potrzebujących.
Pomoc rzeczowa w postaci
mebli, pościeli, potrzebnych
artykułów
wyposażenia
wnętrz dla szkół i fundacji
z Radomska i okolic, a także współpraca ze szkołami,
organizacja praktyk zawodowych dla młodzieży szkolnej
– to tylko niektóre przykłady
działań JYSK. Ponadto firma corocznie organizuje w
Radomsku Kiermasz Charytatywny „Dobry Produkt,
Szczytny Cel”, podczas którego sprzedawane są produkty JYSK po bardzo atrakcyjnych cenach. Dochód z tej
inicjatywy przeznaczony jest
na wsparcie potrzebujących i
inwestowanie w rozwój dzieci i młodzieży z Radomska i
okolic. Największe wsparcie
w tym roku, tj. ponad 67.000
zł, na remont siedziby otrzymało od JYSK Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
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z Radomska. JYSK sfinansował także m.in. zakup specjalistycznych materiałów
edukacyjnych oraz zestawów
komputerowych dla SOSW
oraz dofinansował zakup
aparatu słuchowego dla niedosłyszącej Emilii.
- Nasze priorytety to pomoc niepełnosprawnym oraz
wsparcie dla dzieci i młodzieży. Zależy nam na sensownych działaniach, które
będą przynosiły realną zmianę w życiu ludzi i całej społeczności – mówi Bartłomiej
Tulejko, dyrektor Centrum
Dystrybucji JYSK. Należy
zauważyć, iż wszystkie organizowane akcje na rzecz osób
potrzebujących zakończyły
się dużym sukcesem i imponującym wynikiem finansowym. W przyszłości będziemy kibicować kolejnym
inicjatywom ze strony JYSK
w Radomsku i informować o
nich na łamach naszej gazety.
AWC

Nie wolno
obrażać się na demokrację

Podobnie jak w innych
miastach, referendum w
Piotrkowie miało charakter polityczny. Czy było ono
uzasadnione? Ile kosztowało? To pytania, na które
odpowiedź dali sami mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, praktycznie ignorując ten akt demokracji.
1:0 dla prezydenta
Chojniaka
Żeby referendum było
ważne, do urn musiałoby
pójść co najmniej 17 804
osoby. Faktycznie do urn
poszło ponad 4 tysiące piotrkowian. Trudno taki wynik
poddawać analizie. Mimo
przewagi oponentów nad
zwolennikami, w związku
z faktem, że referendum nie
było wiążące (nie uzyskano
wymaganej liczby głosujących), nie może dawać satysfakcji „autorom referendum”. Prezydent Krzysztof
Chojniak zapytany przez
nas o koszt referendum,
odpowiedział, że wydatki
zamknęły się sumą przekraczającą 100 tysięcy zł. Na
minusie zapiszemy więc 100
tys. zł. A na plusie?

Przećwiczono w praktyce funkcjonowanie jednej z
instytucji demokracji, jaką
jest referendum. Policzyli
się niezadowoleni z obecnej władzy. Na pytanie o
przyszłe relacje z tą grupą
mieszkańców,
określoną
przez nas jako dużą, prezydent Chojniak odpowiedział: „Czy jest to duża grupa?”. Moim zdaniem nie.
Jednak zależy mi także na
tych niezadowolonych, chcę
ich przekonać do naszych
działań. Będziemy jeszcze
bardziej starannie informować mieszkańców o naszych działaniach.
Współpracownicy Prezydenta w odpowiedzi na
prezentowane przez oponentów zarzuty przygotowali szereg zestawień statystycznych, które w sposób
przekonywający
prezentują wysokość nakładów
na inwestycje i wielkość
zadłużenia miasta w poszczególnych latach, liczby
bronią się same. Prezentujemy je obok. Ten wzrost
aktywności informacyjnej,
także można zapisać na
plus. Te zestawienia były

zapewne rozstrzygające,
bardzo dobrze świadczą o
gospodarskim
podejściu
do inwestowania w rozwój
miasta przez obecnego prezydenta.

Na minusie należałoby
zapisać długotrwałą kampanię referendalną prowadzoną przez oponentów, zafałszowanie obrazu miasta i
wizerunku samego Prezydenta Chojniaka.
W samej kampanii referendalnej padło wiele słów
które w warunkach polskich
wykluczają jakąkol wiek
współpracę obu stron w
przyszłości.To zapewne największy minus tej sytuacji.
Skuteczną okazała się
strategia nawoływania do
bojkotu referendum.
Po raz kolejny prawdziwym stało się powiedzenie,
że łatwiej jest się bronić niż
atakować.
Wygrała demokracja, na
którą nie należy się obrażać.
Wojciech Adam Michalak
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VERTI ROL
ROLETY ¯ALUZJE
BRAMY NAPÊDY
DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*
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
*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.
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Kleszczów

Mamy duży potencjał

Z nowo wybranym Wójtem Gminy Kleszczów - Sławomirem Chojnowskim rozmawiamy na temat jego planów związanych z realizacją obietnic wyborczych.
Czytelnikom przypominamy, że Wójt Chojnowski wygrał w pierwszej turze lipcowych wyborów ogłoszonych po wygaszeniu mandatu poprzedniej Wójt. Była
to wygrana z dużą przewagą nad konkurentami. Gmina Kleszczów jest najbogatszą gminą w naszym regionie i jedną z najbogatszych w kraju.
Zapewne jednak nie brakuje problemów, z którymi będzie się musiał zmierzyć nowy wójt. Czy radni dostrzegą, że tak zdecydowana wygrana Wójta Chojnowskiego jest wskazaniem, że społeczność gminy oczekuje zmian?
Które sprawy ze swojego programu wyborczego
postanowił Pan realizować w pierwszej kolejności?
Pierwszą
nurtującą
mieszkańców sprawą w naszej gminie jest biznes śmieciowy, który przez nieprzemyślane działania wkradł
się na nasze tereny inwestycyjne. Proszę zauważyć, że
nawet bardzo biedne gminy
bronią się przed tego typu
działaniami, więc dlaczego
my? Strefa przemysłowa
powinna być otwartą dla
firm, koncernów z różnych
stron Polski i świata, ale nie
dla spalarni śmieci. Mieszkańcy zebrali około 1200
podpisów przeciwko tej budowie, mają świadomość
konsekwencji tego typu
decyzji - lokalizacji takich
inwestycji na naszych terenach. Dla mnie liczy się
przede wszystkim dobro
mieszkańców gminy. Dołożę wszelkich starań, aby
zmienić kierunek rozwoju
strefy przemysłowej, tak
by był zgodny ze słusznymi oczekiwaniami mieszkańców. W końcu to nasza
Gmina i nasza strefa. Chcę
to realizować głównie poprzez zmianę Miejscowego
Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. Jednocześnie rozumiem problem gospodarki odpadami w Gminie, to ważne kwestie i
będziemy je rozważnie roz-

wiązywać. Ważną sprawą
jest także przyspieszenie
realizacji budowy Domu
Pomocy Społecznej w
Kleszczowie.
Inwestycja

ta pozwoli stworzyć nowe
miejsca pracy, a przede
wszystkim dogodne warunki dla starszych osób w
ostatnich latach ich życia.
Warto pomagać ludziom,
dbać o nich i mieć ich blisko
siebie.
Kolejna
inwestycja,
która została wstrzymana
to baseny geotermalne. To
martwy temat przez ostatnie 2 lata, a Rada Gminy
dysponuje środkami budżetowymi na ten obszar
rozwoju gminy. Podjęcie
tych działań na nowo, przysporzy gminie nie tylko
walorów rekreacyjnych, ale
także korzystnych rozwiązań na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej.
Dokonał Pan wyboru
zastępcy, skąd pomysł na
ten wybór?

Wybór Pani Tarkowskiej
jest podyktowany jej długoletnim doświadczeniem i co
niemniej ważne, akceptacją
środowiska, świetną znajomością wszystkich spraw
dotyczących gminy, nawet
tych najdrobniejszych, co
chciałbym wykorzystać dla
dalszego rozwoju gminy.
Proszę
powiedzieć,
jaką widzi Pan przyszłość
dla gminy Kleszczów?
Stawiam na konsekwentną realizację zamierzeń i planów zawartych w
opracowanym przeze mnie

programie wyborczym. Jak
zapewne pani wie, byłem
radnym nieprzerwanie od
2002 r. i jestem przekonany,
że znam problemy Gminy.
Uważnie wsłuchiwałem się
w głosy mieszkańców. Będę
to niezmiennie czynił. Plan
działań na przyszły rok został dokładnie przemyślany
i jest gotowy do wdrożenia.
Wpisuje się on w szerszą
strategię rozwoju Gminy,
jako miejsca przyjaznego
mieszkańcom, gdzie chętnie się żyje, z którym swoje
plany będą mogły wiązać
także nasze dzieci i wnuki. Nie ukrywam, że duże
znaczenie dla moich działań ma stanowisko Rady
Gminy. Liczę na mądrość
naszych radnych i wsparcie
dla realizacji moich zamierzeń. Wszystkie zaległości
w realizacji Gminnych inwestycji będę przyspieszał
z pożytkiem dla mieszkańców, tak jak już wspomniałem będę czuły na sugestie
mieszkańców. Nadal będę
zabiegał o pozytywne relacje między ludźmi, o ich aktywność i zaangażowanie.
Silna demokracja sprzyja
większej aktywności mieszkańców. Proszę zauważyć,
że jesteśmy w czołówce najlepiej prosperujących gmin
w Polsce, dlatego musimy
tę pozycję utrzymać. Mamy
duży potencjał, brakuje tylko mądrych decyzji, ja ze
swojej strony dołożę wszelkich starań, aby to zmienić.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agata Wiśniewska

Sławomir Chojnowski, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, w latach
90-tych nauczyciel wychowania fizycznego, od 2002
roku nieprzerwanie radny Rady Gminy w Kleszczowie, laureat plebiscytu na samorządowca roku 2013 w
powiecie bełchatowskim.
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KRS w pigułce Handel ludźmi

Handel ludźmi jest realnym problemem także w Polsce. Niestety świadomość
statystycznego Kowalskiego w tej kwestii jest wciąż bardzo mała. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło kolejne działania w powyższej sprawie i
uruchomiło portal www.handelludzmi.eu, którego podstawowym celem jest
upowszechnienie wiedzy na temat problematyki handlu ludźmi.

Jedną z podstaw prawidłowo funkcjonującego obrotu gospodarczego jest
sprawowanie kontroli nad działającymi na rynku podmiotami . Jej przejawem
jest m.in. obowiązek ujawnienia przedsiębiorcy w odpowiednim rejestrze.
Jednym z nich jest Krajowy Rejestr Sądowy.
KRS działa w oparciu o
Ustawę z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS składa się z trzech rejestrów:
rejestru przedsiębiorców;
rejestru
stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji,
samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru
dłużników
niewypłacalnych. Rejestr prowadzony
jest przez odpowiednie sądy
rejonowe – zwane sądami
rejestrowymi. Do Rejestru
wpisywane są podmioty,
które według obowiązujących przepisów mają obowiązek uzyskania wpisu w
Rejestrze.
KRS jest jawny co
oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych w
nim zawartych, co możliwe jest poprzez Centralną
Informację KRS. Każdy
może otrzymać z Rejestru

poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje. Możliwe jest uzyskanie ich również drogą
elektroniczną. Z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w różnych przepisach
prawa każdy może też przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do KRS.
Wpisy do KRS obowiązkowo ogłaszane są w
Monitorze Sądowym i Go-

spodarczym. Nikt nie może
zasłaniać się nieznajomością wpisów w nim zawartych. Wpis do KRS dokonywany jest zazwyczaj na
wniosek zainteresowanego.
Możliwe również jest dokonanie go z urzędu. Wnioski
o wpis do KRS składane są
na formularzach urzędowych i podlegają stosownym opłatom.
ŁP

Wykształcenie w cenie
Dyplom szkoły wyższej jest wciąż atutem na rynku pracy. Osoby w wieku 2529 lat z wykształceniem wyższym w mniejszym stopniu zasilają grono bezrobotnych w stosunku do osób z wykształceniem najwyżej średnim.
Z opracowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Szkolnictwo wyższe w Polsce”
wynika, że od początku
transformacji ustrojowej
liczba studentów stale
wzrastała. Po osiągnięciu w roku akademickim
2005/06 najwyższej liczby
osób studiujących - niemal 2 mln - liczba ta zaczęła spadać. Wg prognoz
ministerstwa, na początku
lat 20. XXI w. liczba studentów spadnie poniżej
1,3 mln.
– Uczelnie muszą
obecnie koncentrować się
na skutkach zmian demograficznych. Kadra akademicka, dbając o wysoką
jakość kształcenia i poziom badań naukowych,
musi dostosować ofertę
studiów do potrzeb pracodawców i zainteresowań
kandydatów, np. przez

tworzenie studiów o profilach ogólnoakademickich i profilach praktycznych – mówi prof. Barbara
Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa.
Z raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego 2012”
wynika, że absolwenci
kierunków ścisłych, a
zwłaszcza z listy „zamawianych” przez MNiSW
znacznie łatwiej zdobywają pracę niż ich rówieśnicy. Odsetek bezrobotnych
z dyplomem budownictwa, informatyki czy matematyki jest dużo niższy
niż ogół osób znajdujących się bez pracy w Polsce. Odsetek bezrobocia
wśród absolwentów tych
kierunków z ostatnich 10
lat to około 5%.
Zdaniem ekspertów, za
kilka lat na rynku pracy
zapotrzebowanie będzie
głównie na inżynierów

nauk ścisłych, (np. elektrotechników,
automatyków,
budowlańców),
doradców
biznesowych
i finansowych, lekarzy i
specjalistów od ochrony
zdrowia oraz gerontologów. Nieoceniona będzie
również znajomość przynajmniej dwóch języków
obcych.
Poszukiwani
będą też absolwenci szkół
zawodowych, posiadający wiedzę z zakresu najnowszych technologii i
nieustannie podnoszący
swoje kwalifikacje.
Jak widać, dyplom
uczelni wyższych wciąż
jest w cenie. Jednak ważne jest, aby wybór uczelni
i kierunku kształcenia był
dobrze przemyślany i odpowiadał aktualnym potrzebom rynku pracy.
Justyna Pająk

Handel ludźmi jest rażącym łamaniem praw człowieka i obejmuje przestępczy
proceder, będący współczesną
formą niewolnictwa. Zjawisko
to przetrwało od starożytności
aż do czasów współczesnych.
Pod tym pojęciem rozumiano
początkowo wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi
do prostytucji. Obecnie uległo ono znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie
działania ukierunkowane na
wyzysk ludzi, niezależnie od
płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.
Prostytucja, handel organami
ludzkimi, zmuszanie do niewolniczej pracy to zaledwie
kilka przykładów. Na handlu
ludźmi przestępcy zarabiają
dużo większe pieniądze niż
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na autach czy narkotykach. O
tym jak poważny jest to problem świadczą policyjne statystyki. Tylko w zeszłym roku
funkcjonariusze wszczęli prawie 150 spraw związanych z
handlem ludźmi, zmuszaniem
do prostytucji lub stręczycielstwem.
„Za pośrednictwem strony
www.handelludzmi.eu
osoba, która stała się ofiarą

handlu ludźmi lub posiada
wiedzę na temat tego rodzaju przestępstw, będzie mogła
anonimowo przekazać informacje odpowiednim organom. Portal będzie także zawierał praktyczne informacje
na temat możliwości uzyskania ewentualnej pomocy dla
osób pokrzywdzonych” - czytamy na stronie ministerstwa.
JP
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Jak nie dać się oszukać?
Często wykorzystują naszą bezinteresowną chęć niesienia pomocy bliźnim i naszą naiwność. Inwencja
złodziei nie zna granic, jednak niestety w wielu przypadkach sami podsuwamy oszustom nowe pomysły.
Jak w takim razie nie dać się oszukać?

Policja ciągle ostrzega
przed coraz to nowymi sposobami wyłudzania pieniędzy, jednak mimo to, ludzie
starsi przekazują oszustom
duże sumy pieniędzy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż
złodzieje są bardzo dobrymi
psychologami i doskonale
wiedzą jak zdobyć zaufanie
ofiary. W sposobie wyłudzania pieniędzy potocznie
zwanym „na krewnego lub
wnuczka”, złodziej wykorzystuje naszą emocjonalność, stosując trik, który
sprawia że skupiamy się na
dramatycznej sytuacji, w
której znalazła się rzekomo
osoba nam bardzo bliska.
Wówczas sprawa pieniędzy
staje się drugorzędna. Wnuczek bądź krewny wpadł w
duże tarapaty, ciężko zacho-

rował lub miał wypadek samochodowy i tylko my możemy mu pomóc. Złodziej
nie daje nam wiele czasu
na zastanawianie się, każe
nam działać natychmiast.
Często oszuści podszywają
się również pod monterów
z gazowni, pracowników
socjalnych czy administracyjnych,
kominiarzy,
sprzedających noworoczne
kalendarze, a nawet księży.
Najczęściej w ten sposób
złodzieje okradają osoby
starsze mieszkające samotnie. Nieświadoma podstępu
osoba podpisuje umowę, w
której zobowiązuje się do
zapłaty dużej kwoty pieniędzy tak naprawdę za nic.
Bądź płaci za usługę, której złodziej-domokrążca w
gruncie rzeczy nie wykonał.

Obecnie złodziej nie
musi wybijać szyby w oknie
lub wyłamywać zamka w
drzwiach. Czasami nasz
brak ostrożności doprowadza do tego, że wręcz
sami zapraszamy złodzieja
do domu. Brzmi to niedorzecznie, ale niestety tak
jest. Złodziej wykorzystuje
naszą chęć pomocy, zdobywa nasze zaufanie i staje się
mile widzianym gościem
w naszym domu. Jak to
możliwe? Otóż taką metodą jest m.in. pozorowane
najczęściej przez kobietę
zasłabnięcia na ulicy tuż
pod naszym domem. Wówczas chcąc pomóc takiej
osobie, stajemy się potencjalną ofiarą. Proponujemy,
jak przystało na porządnego obywatela, pomoc i we-

zwanie lekarza. Ale wtedy
oszustka prosi jedynie o
szklankę wody i możliwość
wykonania telefonu do ko-

czy planach związanych z
wakacjami lub dłuższym
wyjazdem. Złodziej wie
nie tylko o tym, że mieszkanie będzie stało puste,
ale dowiaduje się wielu
szczegółów z naszego życia
(imiona dzieci, małżonków,
itp.). Te informacje pozwolą
złodziejom uśpić czujność
naszych sąsiadów. Oszust
znając takie szczegóły poda
się np. za przyjaciela rodziny, który podczas naszej
nieobecności ma opiekować
się mieszkaniem.
Zdarza się również, że
oszust próbuje wyłudzić
od nas pieniądze na upozorowaną stłuczkę samochodową. W tym przypadku
celem jest wyłudzenie pieniędzy z cudzej polisy OC.
Pamiętajmy, żeby wówczas
wezwać policję i nie podpisywać żadnego oświadczenia, tym bardziej, gdy nie

do auta i odjeżdża. Dodatkowo często się zdarza, że
kobiece torebki zostają w
samochodzie i odjeżdżają
razem z samochodem. A
więc tracimy samochód,
pieniądze, dokumenty z adresem domowym i pewnie
również klucze do domu.
Jak widać, metod złodziei
na zdobycie naszego zaufania i naszych pieniędzy jest
naprawdę wiele. Nie sposób
ich tu wszystkich przytoczyć. Ale jak się przed nimi
bronić? Przede wszystkim
musimy zawsze zachować
czujność i ostrożność. Kontrolnie wykonać telefon do
osoby bliskiej, która rzekomo chce od nas pożyczyć
pieniądze. Ponadto spraw
związanych z pożyczaniem
pieniędzy nigdy nie ustalajmy przez telefon. Zanim
wpuścimy kogoś obcego w
progi naszego domu, upew-

goś bliskiego. W ten sposób
złodziej wprasza się do naszego mieszkania i stara się
odwrócić naszą uwagę, jednocześnie pilnując by drzwi
wejściowe pozostały otwarte. W tym czasie druga osoba, czyli złodziej-wspólnik
plądruje nasze mieszkanie,
kradnąc pieniądze i kosztowności.
Szczególnie
niebezpieczne jest zamieszczanie
przez nas samych wielu
informacji na portalach
społecznościowych. Jest to
doskonała dla złodziei baza
wiedzy o naszej rodzinie,

jesteśmy pewni, czy w ogóle do tej stłuczki doszło. Będąc już przy temacie samochodowym nie sposób nie
wspomnieć o bardzo modnym sposobie kradzieży samochodów. Otóż parkujemy
przodem. Wracamy po pewnym czasie do samochodu,
zaczynamy cofać aby wyjechać z miejsca parkingowego i nagle widzimy kartkę
na tylnej szybie przesłaniającą widok. Zatrzymujemy
się więc i wysiadamy, żeby
ją usunąć. Gdy zbliżamy się
do tyłu samochodu, złodziej
wyskakuje znikąd, wsiada

nijmy się czy rzeczywiście
jest tą osobą, za którą się
podaje. I co najważniejsze,
zastanówmy się co tak naprawdę zamieszczamy na
portalach społecznościowych, bo pewne informacje
mogą być bardzo dobrym
źródłem informacji dla złodzieja. Rozwaga, rozwaga i
jeszcze raz rozwaga! Pamiętajmy, że zawsze, gdy mamy
podejrzenie oszustwa, należy zadzwonić pod numer alarmowy policji 112.
Justyna Pająk
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Finansowanie
kościołów

Elastyczny
czas pracy

Trwa analiza przesłanych uwag do projektu ustawy zastępującej dotychczasowy Fundusz Kościelny dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz
kościołów i związków wyznaniowych.

23 sierpnia br. weszły w życie przepisy, które uelastyczniają czas pracy. Nowelizacja od początku
budziła wiele kontrowersji. Co tak naprawdę oznaczają nowe przepisy?

W zależności od wyników analizy zostanie
podjęta decyzja o przeprowadzeniu ewentualnych dodatkowych spotkań z przedstawicielami kościołów i
innych związków wyznaniowych oraz międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej.
Celem projektu ustawy
o sposobie finansowania
kościołów i innych związków wyznaniowych przez
obywateli jest powierzenie obywatelom decyzji o
tym, czy i jaki Kościół lub
inny związek wyznaniowy
wspierać. Jak podaje Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji, projekt zakłada, że obywatele decydowaliby o tym korzystając z
prawa do przekazania 0,5

proc. podatku należnego na
wybrany Kościół lub inny
związek wyznaniowy. Jednocześnie kościoły i inne
związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne duchownych.
Oznaczałoby to zniesienie
dotychczasowego Funduszu Kościelnego, z którego
budżet państwa przekazuje
pieniądze na te składki, i
zastąpienie go rozwiązaniami bardziej przystającymi
do aktualnych stosunków
społecznych.
Projekt dostępny jest w
Biuletynie Informacji Publicznej MAC i na stronie
Rządowego Centrum Legislacji.
Oprac. MAT

Rawa Mazowiecka

Nowa
inwestycja quick-mix
Quick-mix Sp. z o.o. otrzymał kolejne zezwolenie
na działalność w Podstrefie Rawa Mazowiecka.
- Jest to drugie zezwolenie strefowe dla quick-mix.
Planowana inwestycja polega na budowie nowej linii produkcyjnej wyrobów
mokrych wraz z halą o powierzchni 1.000 m² oraz
zapleczem laboratoryjnym
– informuje Marcin Kwintkiewicz, rzecznik prasowy
Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W związku
z poszerzeniem produkcji wybudowana zostanie
także nowa oczyszczalnia
ścieków. Nowa linia produkcyjna pozwoli na rozszerzenie produkowanego
asortymentu oraz umożliwi
wytwarzanie w Rawie Maz.
najwyższej jakości innowacyjnych wyrobów takich jak
tynki, farby i grunty, stanowiących elementy nowoczesnych systemów dociepleń.
W związku z nową in-

westycją, Spółka zamierza
ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5,1 mln zł i zatrudnić
10 nowych pracowników
(do 30 czerwca 2018) oraz
utrzymać zatrudnienie na
poziomie 35 osób do końca
2021 roku.

Zmiany w Kodeksie
pracy wprowadzają przede
wszystkim dłuższy okres
rozliczeniowy czasu pracy
i ruchomy czas pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy
pozwoli przedsiębiorcom
dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę
wedle bieżących potrzeb.
Wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być jednak uzasadnione profilem
działalności firmy - np.
sezonowością
produkcji.
Pracodawca nie ma obowiązku wydłużania okresu
rozliczeniowego do maksymalnego wymiaru, czyli
do 12 miesięcy. Wydłużenie to może spowodować
ograniczenie
wydatków
pracodawcy związanych z
wynagrodzeniem pracowników za pracę w godzinach
nadliczbowych, ponieważ
pracodawca, zamiast dodatkowego wynagrodzenia za
taką pracę, może udzielić
pracownikowi czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Pamiętajmy jednak o tym, że wydłużenie
okresu rozliczeniowego będzie możliwe jeżeli będzie
to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi
organizacji pracy. Pracownicy jednak obawiają się, że
zostaną sprowadzeni do roli
niewolnika. Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
zapewnia, że w dalszym
ciągu pracownik ma prawo
do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku w
ciągu doby oraz do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia.
Gwarancje odpoczynku dla
pracowników nie zmieniają
się. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli jedynie na lepsze dopasowanie
czasu pracy pracowników
do wielkości zamówień czy
liczby zleceń. Gdy dłużej
zostaniemy w pracy, innego dnia będziemy mogli
pracować krócej lub wręcz
wziąć cały dzień wolny.
Pracodawcy mogą wprowa-

dzić zmiany wyłącznie za
zgodą działających w firmie
związków zawodowych. Jeśli ich nie ma pracodawca
będzie musiał porozumieć
się z przedstawicielami pracowników. Uelastycznianie
czasu pracy nie oznacza
także końca z płatnymi nadgodzinami. Resort na swojej
stronie podaje, że zasady
dotyczące wynagrodzenia
za nadgodziny nie zmieniają
się. Również do tej pory pracodawca mógł zrekompensować pracownikowi dłuższą pracę czasem wolnym.
Wprowadzone w kodeksie
zmiany oznaczają jedynie
dopasowanie czasu pracy
pracowników do wielkości
zamówień lub liczby zleceń
w firmie. Pracownikom nadal będzie przysługiwało
wynagrodzenie za nadgodziny. Zamiast dodatku do
wynagrodzenia pracownik
może otrzymać czas wolny.
Zasady rozliczania urlopu
wypoczynkowego także się
nie zmieniły. Dalej będzie
on rozliczany godzinowo.
Jeśli pracownik przepracował w ciągu dnia np. 10 godzin, to dostanie tyle samo
godzin urlopu. Nowelizacja
wprowadziła także ruchomy czas pracy, który nie był
dotychczas uregulowany w
Kodeksie pracy. A zatem
możliwe jest ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny
rozpoczynania pracy lub
określanie przedziału czasu,
w którym pracownik powinien podjąć pracę. Oznacza
to, że pracodawca, u którego
występuje zmienne zapotrzebowanie na pracę wykonywaną przez pracowników,
może planować większą
liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania, a mniejszą – w okresach
niskiego zapotrzebowania.
Jak argumentuje to rząd, powyższe zmiany w Kodeksie
pracy mają pomóc utrzymać
konkurencyjność polskiej
gospodarki. A jak będzie to
wyglądało w praktyce, czas
pokaże.
Agnieszka Wilczyńska
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Wsparcie
dla zwalnianych
nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło
100 mln zł z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową zwalnianych nauczycieli.

Spadek liczby uczniów
we wszystkich typach
szkół, wynikający z niżu
demograficznego,
przekłada się na zmniejszanie
zapotrzebowania na nauczycieli, a w rezultacie
na utratę przez nich pracy.
Zdaniem ministra edukacji
Krystyny Szumilas istotne
jest wsparcie nauczycieli w
zakresie zaktywizowania
zawodowego. Fundusze dla
nauczycieli będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i
adaptacyjnych w regionie).
Pieniądze będą przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, dotacje
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oraz doradztwo zawodowe
inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.
Priorytetowo będą traktowane projekty angażujące byłych nauczycieli do
wsparcia procesu dydaktycznego w klasach 1-3, w
świetlicach szkolnych w
szkołach
podstawowych
oraz w pracy z dziećmi ze
szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Wszystkie formy wsparcia będą skierowane dla nauczycieli, którzy w okresie
nie dłuższym niż dwadzieścia cztery miesiące przed
dniem przystąpienia do projektu utracili pracę i posiadają status osoby bezrobotnej oraz przepracowały w
jednostkach systemu oświaty co najmniej rok.
MAT
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Fly Fest 2013 już za nami
Święto z okazji 100-lecia lotnictwa na Ziemi Piotrkowskiej, czyli Fly Fest 2013 przeszło już do historii.
Dwudniowy
festiwal
lotniczy (31.08. i 01.09. br.)
w Piotrkowie Trybunalskim, przyciągnął miłośników lotnictwa z całego regionu. Pierwszy dzień Fly
Fest rozpoczęto o godz. 15stej od konferencji prasowej

dla mediów, podczas której
zaprezentowano nową publikację poświęconą lotnictwu. „Skrzydła nad Piotrkowem. 100-lecie lotnictwa
na ziemi piotrkowskiej” to
pierwsza w historii Piotrkowa Trybunalskiego publi-

kacja w całości poświęcona
lotniczym dziejom miasta
i okolic. Opisuje dokładnie
to, co działo się na piotrkowskim niebie począwszy od lotów aerostatów i
pierwszych
amatorskich
konstrukcji
szybowcowych po czasy i wydarzenia współczesne. Autorem
książki jest Agnieszka War-

chulińska.
Tego dnia na piotrkowskim lotnisku można było
zobaczyć pokazy skoków
spadochronowych, przelot
Dromadera z efektownym
zrzutem wody nad pasem
startowym oraz pokazy
modeli sterowanych radiem.
Wieczorem odbył się koncert gwiazd telewizyjnych

talent show – OHO!KOKO i
Boogie Boys.
Drugi dzień festiwalu
Fly Fest 2013 rozpoczęto
od odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej
100-lecie piotrkowskiego
lotniska. Główną atrakcją
jubileuszu były przeloty
samolotów MIG29, eskadry śmigłowców bojowych

z 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej, pokaz Grupy Historycznej Lotnictwa
Polskiego, pokaz akrobacji
szybowcowej w wykonaniu kpt. Jerzego Makuli.
Zaś na najmłodszych i nie
tylko, czekało także dużo
atrakcji w postaci zabaw i
konkursów.
PJ

Szkolenia komputerowe dla rolników
W naszym województwie pojawiła się szansa na zwiększenie własnych kompetencji. Ruszył bowiem projekt „Rolnik XXI wieku”, którego celem będzie
przeszkolenie rolników i ich domowników z obsługi komputera i Internetu.
Rolnicy, którzy zakwalifikują się do projektu, poznają praktyczne aspekty zastosowania komputera i Internetu, w tym też w działalności rolniczej. O projekcie oraz rekrutacji do niego rozmawiamy z panem Dominikiem Majewskim,
jednym z koordynatorów projektu „Rolnik XXI wieku”.

Proszę powiedzieć dla
kogo skierowane są te
szkolenia?
Szkolenia przeznaczone
są dla rolników, czyli osób,
które mają gospodarstwo
rolne i są ubezpieczone w
KRUS-ie oraz dla ich domowników. Osoby te muszą
mieszkać na terenie woj.
łódzkiego i mieć wykształcenie co najwyżej średnie.
Ile zajęć przewidzianych jest podczas kursu?
Nasze szkolenia to łącznie 120 godzin. Zajęcia odbywać będą się w okresie
od października 2013 roku
do maja przyszłego roku.
Dajemy do wyboru uczestnikom dwa tryby: mogą

wybrać, że zajęcia będą się
odbywać popołudniami lub
w weekend (w sobotę lub w
niedzielę). Podczas popołudniowego trybu, uczestnicy
spotykaliby się raz w tygodniu na 4 godziny, a podczas weekendowego raz na
dwa tygodnie, ale szkolenia
trwałyby po 8 godz. Tryb i
terminy są do uzgodnienia
z całą grupą, która utworzy
się na danym terenie.
A gdzie będą odbywać
się te szkolenia?
To zależy od osób, które się do nas zgłoszą. Wybierzemy te miejscowości,
skąd będzie najwięcej osób,
które wypełniły formularz i
dostały najwięcej punktów

podczas rekrutacji. A wyżej
punktowane są osoby z niższym wykształceniem oraz
te, które nie uczestniczyły
nigdy w szkoleniach POKL.
Możemy również przyjąć
więcej kobiet do projektu
niż mężczyzn.
Co dokładnie Państwo
oferujecie na tych szkoleniach komputerowych?
W pierwszym etapie (90
godzin), słuchacze zapoznają się z obsługą komputera,
nauczą się zarządzać plikami, tworzyć teksty, obliczać
w arkuszach kalkulacyjnych, użytkować bazy danych, czy tworzyć grafiki.
Nauczą się również komunikacji przez Internet. W

drugim etapie (30 godzin)
stawiamy na praktyczne
umiejętności związane z
komputerem i jego zastosowaniem w pracy rolnika.
Będzie zatem m.in. nauka
kontaktowania się z urzędami przez Internet, wypełnianie wniosków o płatności obszarowe z ARiMR-u,
rozliczanie podatków oraz
prowadzenie rachunkowości rolnej.
Brzmi interesująco. Ile
kosztują te szkolenia?
Szkolenia są całkowicie
bezpłatne dla uczestników
projektu, dzięki temu, że
projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Darmowe jest także
uzyskanie Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych
ECDL,
który uznawany jest w całej Unii i potwierdza znajomość obsługi komputera.
Zapewniamy
materiały
oraz przerwy kawowe.

A w jaki sposób mogą
się zapisywać rolnicy?
Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie
http://forecast.com.pl/rolnik/rekrutacja/ lub w biurze
projektu przy ul. Sienkiewicza 13/36 w Łodzi. Zgłosiło
się do nas także kilka gmin,
które organizują zbiórkę
formularzy u siebie. Zachęcam pozostałe gminy,
radnych, a także sołtysów,
aby pomogli rolnikom zapisać się do projektu. W razie

uzyskania większej ilości
informacji czy też pomocy,
proszę o kontakt z numerem: 42 239 79 86. W procesie rekrutacji istotna jest
kolejność zgłoszeń. Nie ma
więc sensu zwlekać. Warto
też zachęcić znajomych rolników, do czego serdecznie
namawiam.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

Projekt „Rolnik XXI wieku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Nam jedna szarża - do nieba wzwyż,
I jeden order - nad grobem krzyż”

Powstanie Warszawskie

69 lat temu miał miejsce jeden z największych
aktów polskiego czynu
zbrojnego w czasie II wojny światowej - Powstanie
Warszawskie.
Powstanie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944
r. trwało 63 dni. Istnieje
niezgodne z prawdą przeświadczenie, że powstanie
to było sprawą wyłącznie
warszawiaków. W walkach
o Warszawę znaczący był
udział również ludności,
żołnierzy i innych formacji
także spoza Warszawy, w
tym z naszego regionu. O
udziale m.in. piotrkowian
w Powstaniu Warszawskim
mówił 12 września br. w
czasie wykładu w piotrkowskim muzeum dr Piotr
Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu.
W ostatnich dniach lipca 1944 roku zdawało się,
że nadszedł przełomowy
moment II wojny światowej. Front na Zachodzie
rozszerzał się w głąb Francji, Armia Czerwona kontynuowała natarcie. Komuniści z poparciem Moskwy
powołali Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego i
ogłosili, że nie uznają rządu na uchodźstwie. Premier
rządu londyńskiego - Stanisław Mikołajczyk, wódz
naczelny – Kazimierz Sosnkowski i Komendant
Główny AK - gen. Tadeusz
„Bór” Komorowski, stanę-

li przed podjęciem trudnej
decyzji jak przeciwdziałać
zniewoleniu kraju. Jedyną nadzieją było poparcie
państw zachodnich... Aby
je uzyskać, uznano, że najlepszym sposobem będzie
zademonstrowanie siły polskiego podziemia i zbrojne
opanowanie stolicy. Byłaby
to realizacja planu „Burza”
w samej Warszawie. Bowiem pierwotny plan „Burza” nie przewidywał walk
na terenie dużych miast dla
oszczędzenia ich mieszkańców i zabudowy. Zamach
bombowy na życie Hitlera
w Kętrzynie 20 lipca 1944 r.
pozwalał przypuszczać, że
upadek Niemiec może już
być blisko. 10 dni później
pierwsze oddziały radzieckie przekroczyły Wisłę 60
km od Warszawy, a 5 dywizji niemieckich ruszyło
do kontrataku. Ostatniego
dnia lipca zaobserwowano już czołgi radzieckie na
Pradze. Chwila do wybuchu
powstania wydawała się organizatorom najlepsza.
Sytuacja w Warszawie
na dzień przed wybuchem
powstania, jak podawało
Biuro Informacji i Propagandy KG AK, wyglądała
następująco: „Sytuacja gospodarcza prawie jak podczas oblężenia, wobec całkowitego niemal odcięcia
dowozu. Wszystkiego niemal brak. Ceny wzrastają w
dalszym ciągu. Słonina 600
zł, ziemniaki 15 zł, chleb
biały 60-100 zł, masło 500
zł. Zresztą rozpiętość cen

bardzo znaczna, zależnie od
dzielnicy, a nawet ulicy. (…)
Rosną także ceny walut. (…)
Część sklepów zamknięta,
właściciele bądź uciekli,
bądź nie chcą sprzedawać
towarów.”

mia Krajowa opuściła rejon
Starego Miasta. 1,5 tysiąca pozostałych przy życiu
powstańców, niosąc na
noszach kilkuset rannych,
przedostało się przez jedyny właz do biegnących pod
miastem kanałów. Brodząc
w kanale, przebyli sześciokilometrową drogę - drogę
ratunku. 6 września upadło Powiśle. Po przegranej
bitwie na Pradze, los miasta był już przesądzony. 23
września padł Czerniakow,
26 września – Mokotów, 30
września – Żoliborz. Odcięte i otoczone oddziały
AK zostały zmuszone do
kapitulacji. 2 października 1944 r. generał „Bór”
Komorowski podpisał akt
kapitulacji. Nastąpiła ewakuacja Warszawy. Około
200 tysięcy ludzi zginęło
w czasie powstania, ok. 550
tysięcy wywieziono do obo-

mi, ale jeśli tylko zaistniała
taka potrzeba, to również
chwytali za broń.
- Z co najmniej 26 miejscowości z rejonu piotrkowsko - op o cz y ń sk iego
pochodziły osoby, które
uczestniczyły w tym wielkim zrywie narodowym.
Najwięcej z tej grupy wywodziło się z samego Piotrkowa Tryb. Łącznie udało
mi się ustalić na podstawie
różnych źródeł, że było to
ponad 190 os. - mówił w
czasie swojego wykładu w
Piotrkowie dr Piotr Stanek.
- W przypadku 20 osób
znamy bardzo niewiele
szczegółów, w zasadzie tylko tyle, że aktywnie brali
udział w walce, kolejnych
ok. 20 osób poległo, ok. 70
osób z kolei było w oddziałach AK i walczyło z bronią
w ręku, lecz w momencie
kapitulacji porzuciło mundur i opaskę, wychodząć z
ludnością cywilną. Do niewoli zaś poszło kolejnych
ok. 80 osób – mówił dr Stanek. Setki bohaterów i setki
historii ludzkich. Oto zaledwie dwie postacie i ich losy:

„I

wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc,
I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim
padłeś,
jeszcze
ziemię
przeżegnałeś
ręką,
Czy to była kula synku, czy to serce pękło?” (K.K.Baczyński)
Na rozkaz dowódcy
AK gen. Tadeusza „Bora”
Komorowskiego powstanie
w Warszawie wybuchło 1
sierpnia o godzinie 17.00
(godzina „W”). W walkach
wzięło udział ok. 50 tys.
żołnierzy AK, do których
dołączyły m.in. jednostki
Narodowych Sił Zbrojnych
w liczbie 700-800 żołnierzy i Armii Ludowej w
sile 500 żołnierzy. Do powstańców przyłączyła się
także ludność cywilna, zasilając oddziały powstańcze i organizując zaplecze.
Powstanie toczyło się okrutnym torem przez 63 dni. W
ciągu czterech pierwszych
dni powstańcy zajęli centralne dzielnice Warszawy.
Później zostali zepchnięci
do defensywy. Około 50 tys.
słabo uzbrojonych powstańców stawiło czoło odwetowi
profesjonalnej hitlerowskiej
machiny wojennej. Dzień
po dniu równano Warszawę z ziemią. Masowe egzekucje były na porządku
dziennym. 2 września Ar-

zu przejściowego w Pruszkowie. Kolejne 150 tysięcy
wysłano na przymusowe
roboty do Rzeszy. Znaczne
straty ponieśli też Niemcy:
ok. 17 tys. zabitych, 9 tys.
rannych, ok. 2 tys. wziętych do niewoli. Powstańcy
zniszczyli kilkadziesiąt i
uszkodzili ponad 200 czołgów i dział szturmowych.
Zgodnie z rozkazem Hitlera całkowitego
zrównania Warszawy z
ziemią, niemieckie jednostki specjalne rozpoczęły wysadzanie nielicznych
ocalałych budynków. Gdy
17 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej
wkroczyły do Warszawy,
zastały doszczętnie zniszczone miasto i jedno wielkie cmentarzysko.
Również piotrkowianie mocno zaznaczyli
swój udział w powstaniu.
Wśród walczących mamy
pełny przekrój społeczny,
ale szczególnie zaznaczyli się ci najmłodsi, którzy
najczęściej byli kurierami,
łącznikami, sanitariusza-

- Jan Andrzej Byczkowski „Cendro” ur. w Piotrkowie Tryb. Przez długi
czas był podporucznikiem.
Pośmiertnie awansowany
został na porucznika. Brał
udział w kampanii wrześniowej, po której dostał
się do niewoli. Był jeńcem
Oflagu II B Arnswalde.
Później wrócił do Warszawy, gdzie działał w konspiracji w batalionie „Czata 49”. Walczył na Woli,
na Starym Mieście. Poległ
31 sierpnia w czasie walki
desantu kanałowego na pl.
Bankowym, podczas nieudanej próby przebicia oddziałów staromiejskich do
Śródmieścia. Pośmiernie
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.
- Stefan Gorgon „Kurp”
st. strzelec ze zgrupowania „Radosław” batalion
„Zośka”, 2 Kompania „Rudego”. Walczył na Woli na
Sarym Mieście, przeszedł
kanałami do Śródmieścia
i do Czerniakowa. Przed
upadkiem Czerniakowa w
połowie września z prze-
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strzeloną nogą przepłynął
Wisłę, by sprowadzić łodzie
dla Zośkowców. Wyszedł
z ludnością cywilną a po
wojnie był w tzw. II konspiracji. Był represjonowany
przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na dożywacie, później
kara ta została zamieniona
na 25 lat więzienia. Po odwilży zwolniony w 1954 r.
z wiezięnia. Był działaczem
harcerskim.
Obecnie spotykamy się
z bardzo różną oceną zasadności Powstania Warszawskiego. Dla jednych jest ono
symbolem walki o wolność,
dla innych pozbawionym
sensu wydarzeniem, z góry
skazanym na klęskę, które
doprowadziło do śmierci
setek tysięcy osób. Jednak
jedno nie ulega wątpliwości
- żadne słowa nie wyrażą
skali tej totalnej zagłady.
Oto fragment jednej z
ostatnich audycji nadanych
na początku października
z Warszawy do Londynu:
„Potraktowano nas gorzej
niż satelitów Hitlera (…)
Niechaj Bóg sprawiedliwy
osądzi straszliwą krzywdę,
jaką cierpi naród polski
i niechaj ześle zasłużoną
karę na wszystkich, którzy
ponoszą winę. Twoi bohaterowie to żołnierze, których
jedyną bronią przeciwko
czołgom, samolotom i działom są pistolety i butelki z
benzyną. Twoi bohaterowie
to kobiety, które opatrywały rannych i przenosiły
meldunki pod gradem kul,
które przygotowywały w
zbombardowanych piwnicach zrujnowanych domów
jedzenie dla dorosłych i
dzieci i które niosły pociechę umierającym. Twoi bohaterowie to dzieci, które
bawiły się spokojnie wśród
dymiących ruin. To lud
Warszawy. Naród, który potrafił wykrzesać z siebie tak
powszechne bohaterstwo,
jest narodem nieśmiertelnym. Bo ci, którzy zginęli,
już zwyciężyli, a ci, którzy
żyją, będą walczyć i zwyciężać i znów dawać świadectwo, że Polska żyje, póki
żyją Polacy”.
W art. przytoczono
fragmenty z książki „Boże
Igrzysko. Historia Polski”
Normana Davies’a i „Kroniki powstań polskich 17941944”
Justyna Pająk
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Piotrków Trybunalski

O wojnie, okupacji, zbrodniach niemieckich...
„Wojna i okupacja w Łódzkiem”, to tytuł wykładu jaki zostanie wygłoszony przez Adama Sitarka, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, 24 września 2013 r. o godz. 12.00 w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej. W dniu tym zostanie także otwarta
wystawa „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie drugiej wojny światowej”, którą będzie można oglądać do 15 października 2013 r.
Wystawa ukazuje zbrodniczą politykę okupanta
niemieckiego, realizowaną
w trakcie wojny na obszarze
województwa łódzkiego w
granicach z sierpnia 1939
r. Twórcy wystawy przyjęli na jej potrzeby szeroką
definicję pojęcia „zbrodnie niemieckie”, określając nim całość działalności
okupanta
niemieckiego,
zmierzającej do pośredniej
i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych
ziem.
Na omawianym na wystawie obszarze można odnaleźć przykłady wszystkich rodzajów zbrodniczej
aktywności okupanta nie-

mieckiego. We wrześniu
1939 r. przez ziemię łódzką
przetoczył się front, pociągając za sobą ofiary wśród
żołnierzy oraz ludności cywilnej, mordowanej przez
oddziały
Wehrmachtu.
Wiele miast regionu padło
ofiarą terrorystycznych nalotów bombowych. Szczególnie
t ragicznie doświadczony
został
Wielu ń,
g d z i e
zginęło
pr awdo podob-

nie 1200 osób, a zabudowę
zniszczono niemal w 75%.
Podobny los spotkał m.in.
Sulejów i Kamieńsk.
Serdecznie zapraszamy
24 września 2013 r. do Czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Próchnika, ul.
Jerozolimska 29.

REKLAMA

REKLAMA

Ród Wampirów
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na spotkanie z Kingą Michałowską autorką książki: Ród
wampirów, 25 września 2013 roku (środa), godzina 16:00. Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim Czytelnia dla dorosłych (I piętro) ul. Jerozolimska 29.

REKLAMA

REKLAMA

Studia Podyplomowe

w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Opocznie, Tomaszowie Maz.,
Bełchatowie oraz innych miastach na kierunkach:
BIBLIOTEKOZNAWSTWO; DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA;
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA; EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ; EDUKACJA
MATEMATYCZNA W SZKOŁACH; EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ I W GIMNAZJUM; EDUKACJA TECHNICZNA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ I W GIMNAZJUM ; GEOGRAFIA W EDUKACJI;
INFORMATYKA W EDUKACJI; JĘZYK POLSKI W EDUKACJI; LOGOPEDIA
PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA; OLIGOFRENOPEDAGOGIKA I EDUKACJA
INTEGRACYJNA W OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH; POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOM O
SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH; STUDIA PODYPLOMOWE
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO; WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ
oraz wiele innych kierunków.

Informacje i zapisy:
tel. 502-044-565; e-mail: cei@op.pl;
www.cei.republika.pl www.andragog.edu.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
W otchłani mroku Paranoja

Do czego może doprowadzić na pozór niewinny spór profesorów?
Co pewien filozof z roku 2012 ma wspólnego ze zbrodniami z 1946?
Wrocław 1946. Zło zatacza coraz szersze kręgi.
Tropią
dziewczęta.
Gwałcą je i zabijają. Trzech
żołnierzy Armii Czerwonej spędza sen z powiek
Popielskiemu, UB, NKWD
i pewnemu szalonemu Rosjaninowi. Każdy z nich ma
inne powody.
Dawny komisarz dostaje zlecenie od profesora
filozofii. Wśród uczniów
podziemnego gimnazjum
jest agent UB. Trzeba go
znaleźć i odseparować.
Nic trudnego. Jednak ku
zaskoczeniu Popielskiego

każdy kolejny krok
w śledztwie
to niespodzianka, za
którą kryją
się mroczne
tajemnice.
Zło i sprawiedliwość
przestają
być tylko
tematem
debaty filozoficznej
– zaczynają
decydować
o życiu i
śmierci. W

Dwóch potężnych miliarderów, potentatów branży technologicznej, którzy
nie cofną się przed niczym,
by zniszczyć rywala, a
między nimi młody, idealistycznie usposobiony chłopak, wschodząca gwiazda
świata biznesu, który może
im porządnie zaszkodzić.

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

Księgarnia 					

Tylko czy Adam Cassidy (Liam Hemsworth)
będzie potrafił oprzeć się
wizjom nieskończonego bogactwa oraz nieograniczonej władzy i nie stanie się
jedynie kolejnym pionkiem
na szachownicy, na której
zblazowani bogacze rozgrywają kolejną śmiertelnie
niebezpieczną partię? Czy
odnajdzie w sobie na tyle
odwagi, by zaryzykować

wsz yst ko,
co posiada?
„ P a ranoja”
to thriller
s z p ie g owski, w którym nic nie
jest
tym,
czym
się
wydaje,
przyjaciele
mogą stać
się
wrogami,
a
ambicja to
największy
narkot yk,
który bardzo łatwo
przedawkować.

Warto posłuchać
Zatrzymać gniew
poleca:

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 Steel

9. Księżna nazistów					

Jim Wilson

10. Zbrodnia w efekcie				

„Paranoja” to trzymający na krawędzi fotela dreszczowiec, w którym widzowie zostają zabrani w podróż do ociekającego chciwością, korupcją i oszustwem świata międzynarodowych korporacji oraz globalnych intryg.

Joanna Chmielewska

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

Album „Zatrzymać gniew” to czwarty krążek w dorobku PMM, a trzeci zrealizowany we współpracy z wytwórnią Prosto. Płyta zawiera nagrania opowiadające o trudnych momentach w życiu chłopaków, z których rozliczają się w
swoich tekstach.
Muzycznie albumem
opiek uje się O.S.T.R.
– podobnie jak w przypad k u
poprzedniego
k rążka „Poza hor yzont ”, oraz duet realizatorski Killing Skills z
Holandii, którzy zajęli
się mixem i masteringiem nagrań.
Dw upł y tow y
album. Pier wszy k rążek,
to „ Zat rzymać gniew”.
Dr ugim jest mixtape
opracowany przez DJ-a
Haema, na któr ym zremiksowane są starsze i
nowsze zwrotki PMM,
na z upeł nie now ych bitach.

18.09- 02.10.2013 r.
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Nieocenione walory białych warzyw
Cebula, czosnek i por to trzy najsłynniejsze białe
warzywa, które uchodzą za afrodyzjaki wspierające nasze zdrowie niezależnie od pory roku.
Cebula należy do rodziny czosnkowatych. Na
kontynent europejski przywędrowała z terenów Azji
Środkowej. Jej właściwości
lecznicze znano już w czasach starożytnych. Zawiera
ona olejki eteryczne, pektyny oraz witaminy, między
innymi witaminy z grupy
B. To dzięki zawartości
olejków lotnych, które działają przede
wszystkim bakteriobójczo a także moczopędnie
cebula jest tak bardzo cennym warzywem. Ponadto poprawia przemianę
materii poprzez pobudzenie
perystaltyki jelit. Zawiera
także cenne przeciwutleniacze a zwłaszcza aromatyczne
kwercetyny, które zapobiegają miażdżycy. Spożywanie cebuli zmniejsza ryzyko
wystąpienia zawału serca,
poprawiając elastyczność i
szczelność naczyń krwionośnych i obniżając poziom ciśnienia tętniczego. Zawarty
w niej siarczek allilu obniża
poziom złego cholesterolu
LDL. Korzystnie wpływa również na stan skóry i
włosów dzięki zawartości
w swym składzie siarki.
Cebula wspiera odporność
organizmu. Ponadto w medycynie niekonwencjonalnej
cebula stosowana jest jako
lek przy owrzodzeniach,
chorobach reumatycznych,
pasożytniczych a także w
łagodzeniu dolegliwości np.

po ukąszeniu przez owady.
Problemem jednak jest krojenie cebuli,
podczas
którego
podrażniamy
ślu -

od czasów istnienia naszej
cywilizacji. Warzywo to
charakteryzuje się ostrym
smakiem, silnym zapachem
a przede wszystkim posiada niezwykłe właściwości
spożywcze. Czosnek w
swym składzie posiada dużo siarki,

zówkę oczu, a to powoduje
ich łzawienie. Zawiera ona
enzym LFS, który w połączeniu z aminokwasami zawierającymi siarkę tworzą
kwasy sulfonowe a te następnie przekształcają się w
lotny sulfin etylu-winowajcę
łzawienia oczu. Aby tego
uniknąć należy w czasie
krojenia cebuli starać się oddychać przez usta a nie przez
nos. Poza tym, można także
nóż używany do krojenia
płukać w zimnej wodzie,
która w pewnym stopniu
zneutralizuje działanie lotnych związków powodujących podrażnienie śluzówek
oczu.
Czosnek pochodzi z
Azji. Należy do rodziny
amarylkowatych,
podrodziny czosnkowatych. Czosnek traktowany jest jako
panaceum na wszystko i
leczniczo stosowany jest

k t ór a
reguluje poziom cholesterolu w organizmie, a także ma duży wpływ na stan
skóry, włosów i paznokci.
Zawiera także witaminę C,
A, PP, witaminy z grupy B
oraz między innymi wapń,
potas, magnez, żelazo oraz
małe ilości mikroelementów, takich jak selen czy
german. Spożywany w stanie świeżym czyli nieprzetworzonym działa między
innymi przeciwzakrzepowo,
zapobiega nadciśnieniu i
miażdżycy, pomaga w leczeniu infekcji wirusowej,
działa przeciwbakteryjnie,
zwalcza niektóre gatunki
grzybów chorobotwórczych,
niszczy pasożyty, działa
rozkurczowo oraz dzięki
antyoksydantom zapobiega
niektórym chorobom nowotworowym. Jako przeciwutleniacz
wspomaga
organizm ludzki w walce z

terminy. Strony od 300 zł
www.drukarnia-wam.pl

logi, foldery, etykiety, plakaty: www.drukarnia-wam.pl

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

Adecco Poland zatrudni MAGAZYNIERÓW,
PAKOWACZY, OPERATORÓW WÓZKA
WIDŁOWEGO do
pracy w Mszczonowie
i Błoniu. PRACA OD
ZARAZ 695061545

Ogłoszenia
USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/
m2 www.drukarnia-wam.pl
Do wynajęcia magazyny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323
Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Poszukuję makijażystki
do współpracy. MLM tel.
607149739.
Strony internetowe, profile społecznościowe, kampanie internetowe. Krótkie

„Optima S.A.- finanse
dla domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w miejscowościach: Piotrków Trybunalski, Opoczno, Tomaszów
Mazowiecki.
Atrakcyjna
prowizja, praca dodatkowa,
również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801-800200.”
Ulotki, wizytówki, kata-

7000 zł szybkiej pożyczki. Błyskawiczna
decyzja, bez ukrytych
opłat. Provident 600
400 288 (Taryfa wg
opłat operatora)

toksynami i zanieczyszczeniami środowiska. Czosnek
jest najskuteczniejszym lekarstwem na większość dopadających nas chorób, ma
silniejsze działanie niż np.
penicylina czy tetracyklina.
Natomiast
nieprzyjemny
zapach i ostry smak można
zniwelować przegryzając go
świeżą natką pietruszki, nacią selera czy listkami mięty
lub popijając go czerwonym winem.
Por jest rośliną
dwuletnią cebulową z rodziny czosnkowatych.
Po c h o d z i
z
Azji
Mniejszej a
w Polsce uprawiany jest od średniowiecza. W pierwszym
roku uprawy wytwarza części jadalne tj. liście i cebulę
a w drugim roku rośnie pęd
kwiatostanowy. W swym
składzie zawiera sole mineralne tj. wapń, sód, potas,
magnez, cynk, chlor, żelazo
i fosfor oraz wiele witamin,
między innymi witaminę A
wspierającą wzrok, witaminę C cenną dla odporności,
witaminę młodości E i witaminy z grupy B znakomite dla układu nerwowego a
także białka, węglowodany,
karoten i kwas nikotynowy.
Por to warzywo lekkostrawne, które wzmaga smak i
aromat wielu naszych potraw. Poza tym por jest stosowany w profilaktyce chorób krążenia i nerek. Należy
go używać także podczas
kuracji oczyszczających organizm i diet odchudzających. Poza tym ma działanie
odtruwające, moczopędne,
zapobiega zaparciom oraz
wspomaga leczenie chorób
reumatycznych. Posiada podobne zalety, które zostały
wymienione przy krótkiej
charakterystyce zalet cebuli.
Reasumują, należy
podkreślić, że ww. warzywa
zaliczane do warzyw białych posiadają niezliczone
zalety i z tego względu powinny jak najczęściej gościć
na naszych stołach z uwagi
na duże wartości odżywcze
a przede wszystkim lecznicze. To prawdziwi wrogowie
wszelkich infekcji.
KK

Gotuj z nami

Sałatka
słodko-kwaśna

¿



Czas przygotowywania: 20 min
Danie dla: 2 osób

Potrzebne składniki:

- 3 pomidory
- 1 cebula
- cienki por (biała część)
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka octu winnego
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 2 łyżeczki cukru
- sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Umyte pomidory pokroić na cienkie plasterki.
Cebulę pokroić w kostkę. Pora pokroić w cienkie
półkrążki. Ząbek czosnku przecisnąć przez praskę.
Pomidory włożyć do miseczki dodać ocet winny,
czosnek, por, cukier i oliwę. Następnie wszystkie
składniki wymieszać i doprawić do smaku solą i
pieprzem. Gotową sałatkę odstawić na 20 min do
lodówki. Smacznego!
REKLAMA
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Test: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI 122 KM

prawił.

Ewolucja dominatora

Golf jest od lat światowym liderem swojego segmentu. Autem, które święci tryumfy na każdym rynku, na
którym się pojawi. Niektórym ludziom słowo „samochód” kojarzy się bezpośrednio właśnie z Volkswagenem Golfem. Dlaczego?
Wieloletnia dominacja
Golfa
Pierwsze
generacje
Volkswagena Golfa były
prawdziwymi
przebojami. Wówczas faktycznie
nie było dla nich rozsądnej
konkurencji w segmencie kompaktów. Czasy się
zmieniły, a kolejne edycje
Golfa nadal podbijają świat.
Jak długo można budować
markę na sławie poprzedników? Siódma generacja
Golfa udowadnia, że bardzo
długo.
Golf VII - co się zmieniło?
Nowy Golf różni się od
poprzednika, ale na pierwszy rzut oka zmiany zauważy tylko doświadczony
obserwator, np. użytkownik
Golfa szóstej generacji. Nareszcie odświeżono wnętrze, m.in. nieco zmieniając
deskę rozdzielczą, kierownicę i, opcjonalny, wyświetlacz multimediów. Nowy
Golf imponuje dopasowaniem plastikowych elementów, ale nadal jest ciemny
i ponury w środku. Nie rozumiem dlaczego wewnątrz
każdego Golfa musi koniecznie dominować czerń i
odcienie szarości. Nawet tło
nawigacji, w którą wyposażony był egzemplarz testowy było szare... Dlaczego?!

Nadwozie Golfa VII jest
wizualnie masywniejsze i
bardziej agresywnie zarysowane niż w przypadku
szóstki. Ale znów zmiany
dostrzegą tylko najbardziej
uważni obserwatorzy. Projektanci Volkswagena od lat
boją się wprowadzenia naprawdę znaczących zmian.
Pojawiają się nowoczesne
systemy wpływające na
komfort i bezpieczeństwo
jazdy (dostępne za dopłatą),
ale pewne rzeczy pozostają
w Golfie niezmienne. Nie
dziwię, w końcu nie zabija
się kury, która znosi złote
jajka. Nawet, gdy ma już
kilka lat na karku.

Jazda Volkswagenem
Golfem 1.4 TSI
Dopiero po rozpoczęciu
jazdy kierowca uświadamia
sobie, że nowy Golf to auto
z górnej półki. Auto absolutnie jeździ lepiej niż wygląda, co zaobserwujemy
na prostych i na zakrętach.
Komfortowo jest także na
nierównościach. Silnik 1.4
TSI o mocy 122 KM posiada turbinę, za to nie jest
wyposażony w kompresor

już ani jednego silnika bez
turbo. Doskonale pracuje w
Golfie manualna skrzynia
biegów.

jak jego mocniejsze wersje.
Maksymalny moment obrotowy osiągany już przy
1500 obr./min. i spora moc
zapewniają wystarczające
możliwości auta. Spalanie
również nie odstrasza - przy
rozsądnej jeździe można
uzyskać nawet 6 l na 100
km. Mniej wysilona jednostka zawsze jest potencjalnie mniej awaryjna, ale
szkoda, że w ofercie nie ma

nak istotne zmiany. Auto
jest o ok. 100 kg lżejsze.
Ma większy rozstaw osi,
co przełożyło się na więcej
miejsca wewnątrz. Mam
wrażenie, że Golf nie był
tak przestronny od swojej trzeciej generacji (tak,
aż tak bardzo ciasne stały
się nowoczesne auta przez
lata). Komfort jazdy w długiej trasie dla kierowcy i
pasażerów znacznie się po-

Samochód roku 2013
Nowy Golf jest oparty
na modułowej platformie
MQB, na której Volkswagen będzie budował kilka
lub kilkanaście aut z różnych segmentów. Za sprawą nowej platformy zaszły
niewidoczne dla oka, a jed-

REKLAMA

AUTO-MYJNIA

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

my!
a
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Pn8-16
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

Cena Golfa VII - gdzie
te oszczędności?
Zadaniem MQB ma być
maksymalna redukcja kosztów produkcji. Na razie są
to jednak tylko oszczędności producenta, gdyż Golf
VII nie jest tani. Testowana
wersja kosztuje ponad 87

tys. zł, co jest ceną wręcz
niewyobrażalną jak na kompakt z benzynowym silnikiem. W tej kwocie prawie
16 tys. to dopłata za różnego typu dodatki i gadżety.
Z niektórych możemy zre-

REKLAMA
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zygnować, np. nawigacja
wymagająca dopłaty ponad
4 000 zł próbowała poprowadzić mnie ulicą, która...
nie istnieje już od ponad 5
lat. I to niestety nie jedyna
jej słabość.
Der Golf - Das Auto
Przekaz
marketingowy coraz silniejszego na
polskim rynku Volkswagena doskonale trafia do
Polaków. To fenomen, że
marka sprzedająca drogie
samochody jest obecnie na
drugim miejscu na liście
sprzedaży w Polsce. Renoma, którą Golf zbudował
sobie przez lata jest nie do
przeskoczenia i klienci na
to auto zawsze się znajdą.
Niewielu Polaków stać na
nowego Golfa, ale są przecież kredyty, leasingi itp.
Wydaje mi się też, że VW
ustalił cenę na tyle wysoką,
że w salonach będzie można
otrzymać duże rabaty.
Konkurencja nie śpi i
oferuje dużo tańsze kompakty, ale nowy Volkswagen Golf VII jest dobry,
tak jak dobrzy byli jego poprzednicy. Skoro oni odnieśli sukces to dlaczego miałaby nie odnieść go nowa
generacja?
Witold Hańczka

18.09- 02.10.2013 r.

14 Wieści

Piotrków Trybunalski

Sprawcy
pobicia zatrzymani
Policjanci z piotrkowskiej komendy zatrzymali
dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 49-latka.
Ponadto jeden ze sprawców skradł telefon należący do córki pokrzywdzonego.
7 września 2013 r. 49-letni mężczyzna wraz ze swoją
26-letnią córką udali się na
jedną z piotrkowskich dyskotek, gdzie spotkali dwóch
znanych im mężczyzn.
Młodszy z nich (28-latek)
poprosił dziewczynę do
tańca. Dziewczyna zgodziła
się. Gdy jednak 28-latek był
zbyt natarczywy, na pomoc
córce ruszył jej ojciec, który
ostudził jego zapędy. Wielbiciel postanowił zemścić
się na 49-latku. Wraz ze
swoim 37-letnim kolegą poczekał na ojca dziewczyny
przed dyskoteką i gdy ten
wraz z córką opuścił lokal
zaczęli go szarpać i bić po
twarzy. Dziewczyna usiłowała odciągnąć napast-

ników i w tym czasie najprawdopodobniej z kieszeni
wypadł jej telefon komórkowy, który zabrał młodszy
z mężczyzn. Gdy sprawcy
zaczęli uciekać, na miejscu
pojawił się patrol policji,
który ich natychmiast zatrzymał. Jak się okazało,
mężczyźni mieli prawie po
dwa promile alkoholu w organizmie. Jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzut
pobicia. Ponadto młodszy
z nich odpowie za kradzież
telefonu. Mężczyźni nie
byli wcześniej notowani
przez policję. Za ten czyn
grozi im kara nawet do 3 lat
pozbawienia wolności.
MAT

Piotrków Trybunalski

Alkohol
i papierosy bez akcyzy
W mieszkaniu 55-latki policjanci wykryli nielegalny
alkohol i papierosy.
Piotrkowscy policjanci z
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
i Korupcją ustalili, że jedna z mieszkanek Piotrkowa może posiadać alkohol
i papierosy bez polskich
znaków akcyzy skarbowej.
W związku z tym, 6 września 2013 r. funkcjonariusze przeszukali mieszkanie
55-latki. Okazało się, że
kobieta przechowywała pod
swoim dachem 10 litrów
alkoholu w plastikowych i
szklanych butelkach, 238

W

Kryminalne

paczek papierosów różnych
marek oraz 760 sztuk luzem
i ponad 3 kg tytoniu. Zabezpieczone przez policjantów
wyroby trafią do Urzędu
Celnego w Piotrkowie Trybunalskim. Skarb Państwa
mógł stracić z tego tytułu
ponad 6 tysięcy złotych.
Właścicielce kontrabandy
grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara
pozbawienia wolności.
MAT

www.gazeta-wiesci.pl

Bełchatów

Radomsko

Śmiertelny
Nietrzeźwy
wypadek na krajowej „12” kierowca potrącił 12-latki

Bełchatowscy policjanci wyjaśniają okoliczności
wypadku, do którego doszło
15 września 2013 r. o godz.
3.40 na drodze krajowej nr
12 w miejscowości Zwierzyniec, w gminie Drużbice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący
samochodem ciężarowym
renault master - 38-letni
obywatel Ukrainy potrącił

stojącego na jezdni 36-letniego mieszkańca gminy
Drużbice. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Kierowca ciężarówki był
trzeźwy. Decyzją prokuratora, samochód ciężarowy
oraz ciało 36-letniego mężczyzny zostały zabezpieczone do dalszych badań.
MAT

27-letni kierowca citroena berlingo podczas cofania najechał na dwie dziewczynki przechodzące
przez jezdnię. Miały one jednak dużo szczęścia.
Jedna z nich została przewieziona do szpitala.
Do zdarzenia doszło 11
września 2013 r. około godziny 14.30 w miejscowości Wielgomłyny. Kierowca
citriena był nietrzeźwy i
miał 0,6 promila alkoholu
w organizmie. Ze względu
na obrażenia głowy, jedna
z 12-latek została przewieziona do bełchatowskiego
szpitala. Druga, po udzieleniu pomocy w miejscowym
ośrodku zdrowia, wróciła

do domu. Natomiast 27-letni kierowca stanie przed
sądem. Przypomnijmy, że
zawartość alkoholu w organizmie powyżej 0,5 promila
u kierującego samochodem
stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia
wolności do lat 2 oraz dodatkowo wiąże się z zakazem prowadzenia pojazdów
na okres od 1 roku do 10 lat.
MAT

Opoczno

Skierniewice

Złapany
na gorącym uczynku

W jednym ze skierniewickich marketów złapano na
gorącym uczynku złodzieja sklepowego. 25-latek
miał na swoim koncie więcej tego typu krazieży.
- 14 września 2013 roku,
w godzinach porannych,
przed jednym ze skierniewickich marketów, policjanci zauważyli dwóch szarpiących się mężczyzn i od razu
zainterweniowali. Okazało
się, że to pracownik ochrony
ujął uciekającego złodzieja,
który ukradł artykuły spożywcze o wartości około 30

złotych – infomuje rzecznik
policji. Ponadto okazało się,
że niedawno schwytany
mężczyzna ukradł wiertarkę za około 200 złotych i
uciekł. Policja sprawdza czy
mężczyzna w przeszłości
dokonał także innych kradzieży sklepowych.
MAT

W

Jesteś świadkiem
przestępstwa?
Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

ALARMUJ!

Amatorzy
narkotyków
zatrzymani
Dzielnicowi z opoczyńskiej komendy policji zatrzymali dwóch mężczyzn za posiadanie narkotyków.
Wobec nich prokuratura zastosowała dozór policyjny.
Opoczyńscy mundurowi pełniąc służbę 4 września 2013 r. zauważyli na
ul. Kuligowskiej w Opocznie 24-letniego mężczyznę, który na ich widok
zachowywał się podejrzanie. Wzbudziło to czujność
mundurowych, więc postanowili ustalić tożsamość
mężczyzny. Okazało się,
że miał przy sobie dilerkę
z marihuaną oraz zawiniątko z amfetaminą. Dwa dni
później też na tej ulicy, ten
sam patrol dzielnicowych

zatrzymał podczas legitymowania drugiego z mężczyzn. Policjanci znaleźli
przy 19-latku marihuanę.
Obaj amatorzy narkotyków
trafili do policyjnego aresztu. Prokurator po przedstawieniu zarzutów zastosował
wobec nich dozór policyjny,
dodatkowo wobec 24 -latka
zastosował także poręczenie majątkowe w kwocie
500 zł. Obu podejrzanym
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
WIT

Tomaszów Mazowiecki

Pijana
opiekowała się dzieckiem
Tomaszowscy policjanci zostali poinformowani o
tym, że na ul. Świętego Antoniego kobieta opiekująca
się dzieckiem, prawdopodobnie jest pod wpływem
alkoholu. Funkcjonariusze,
którzy przybyli na miejsce, przebadali 38-latkę na
zawartość alkoholu w or-

ganizmie. Okazało się, że
kobieta opiekująca się 3-letnim synkiem ma 2,5 promila. Chłopiec natychmiast
trafił pod opiekę ojca, a o
dalszych losach tej rodziny
zadecyduje Sąd Rodzinny.
WIT
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Waga 24.09-23.10
Nie bierz za dużo
na siebie, bo możesz
wszystkiemu nie podołać. W pracy przybędzie
ci obowiązków. W stałych
związkach mogą pojawić
się pewne napięcia. Pamiętaj, żeby nie robić niczego
pochopnie.
Skorpion 24.10 – 22.11
Znajdziesz się teraz w niekorzystnym
układzie Planet. Pojawią się trudności w zapanowaniu nad emocjami,
co przełoży się na stosunki

na wiążące deklaracje i snucie planów na przyszłość.
W pracy mogą pojawić się
drobne kłopoty.

z otoczeniem. Uważaj na
zdrowie, bo będziesz podatny na przeziębienia.

Ryby 20.02 – 20.03
Jest szansa na
podreperowanie domowego budżetu. Możesz
pozwolić sobie na odrobinę
szaleństwa. Jeśli szukasz
pracy lub marzysz o awansie, to właśnie teraz nadszedł odpowiedni moment,
warto zaryzykować.

Strzelec 23.11 – 21.12
Czas skupić się na
obowiązkach zawodowych i nadrobić zaległości wynikłe z dłuższej
nieobecności.
Odczujesz
wyjątkowy przypływ energii do pracy. W najbliższym
czasie
niespodziewany
przypływ gotówki.

Baran 21.03 – 20.04
W twoim domu
zapanuje spokój i harmonia. Z przyjemnością
będziesz dbał o ciepło domowego ogniska. W życiu
zawodowym szykują się
duże zmiany. To także dobry okres na realizowanie
większych inwestycji.

Koziorożec 22.12 – 20.01
W sprawach finansowych
bądź
bardziej stanowczy i
konsekwentny. Nie wierz
we wszystkie obietnice.
Przemyśl, czy propozycja
wspólnego interesu jest dla
ciebie naprawdę korzystna.
Nie rób niczego pochopnie.

Byk 21.04 – 20.05
To dobry czas na
rozpoczęsie studiów
lub kursów. Zaprocentuje
to w przyszłości. Wszelkie
sprawy urzędowe uda ci się
bez trudu załatwić i uporządkować wreszcie kwestie związane z kredytem

Wodnik 21.01 – 19.02
Okres sprzyja spotkaniom towarzyskim.
Spraw uczuciowych nie
traktuj jednak zbyt poważnie. To nie jest dobry czas

artysta
kabaretowy

maja˛
AleksanPazura, podmiot brystol dra dla Kate,
aktor
i orzeznajo- modelka
czenie
mych

leci w
pończosze

matecznik w
kniei

lub pożyczką.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Korzystny układ
Planet w twoim znaku spowoduje przypływ sił witalnych. Twoja
bystrość umysłu i błyskotliwość może zadziwić innych. Jest duża szansa na
awans lub premię. Wrzesień
sprzyja podróżom.

Możesz spodziewać się wizyty dawno
niewidzianego
znajomego. To spotkanie po
latach, bardzo cię ucieszy.
Będziesz w refleksyjnym
nastroju. Nadarzy się okazja do dodatkowego zarobku.

Wpływ
Gwiazd
spowoduje, że odniesiesz sukces w realizowaniu celów zawodowych.
Praca przyniesie Ci dużo
satysfakcji i zadowolenia.
Będziesz również obiektem
zainteresowania płci przeciwnej.
Wróżka Amanda
W
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Lew 23.07 – 23.08

nieŻydzi
dla
Żydów

rzeka w
Monachium

SUDOKU

Rak 22.06 – 22.07

redakcyjna w
gazecie

sportowiec na
podium

przekret
˛
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Rozrywka

HOROSKOP

Panna 24.08 – 23.09
Gwiazdy będą ci
sprzyjać.
Wszelkie
zmiany, jakie czekają
cię w najbliższym czasie,
będą korzystne. Nie bój się
więc zaryzykować i podjąć
odważną decyzję odnośnie
zmiany pracy lub miejsca
zamieszkania.
Posłuchaj
głosu serca, a nie będziesz
żałować. Na horyzoncie pojawi się bardzo interesująca
znajomość.

18.09- 02.10.2013 r.

Humor

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy
osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym
kierowcą, który przejechał nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w
końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować,
gdy za dużo wypije!
W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tyłu
dziadek i widząc policjanta zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko
nie zajedziemy!...
  
Blondynka dzwoni do swojego chłopaka i mówi:
- Mógłbyś do mnie wpaść? Mam tu strasznie trudne
puzzle i nie wiem, od czego zacząć...
- A co powinno z nich wyjść według rysunku na pudełku? - pyta chłopak.
- Wygląda na to, że tygrys.
Chłopak decyduje się przyjechać. Blondynka wpuszcza
go i prowadzi do pokoju, gdzie na stoliku porozsypywane są puzzle. Chłopak przez chwilę przygląda się
kawałkom, po czym odwraca się i mówi:
- Kochanie, po pierwsze nie wydaje mi się, żebyśmy
ułożyli z tych kawałków cokolwiek przypominającego
tygrysa. Po drugie: zrelaksuj się, napijmy się kawy, a
potem pomogę ci powrzucać wszystkie te płatki kukurydziane z powrotem do pudełka.

18.09- 02.10.2013 r.

16 Wieści

W

Sport

Sukces piotrkowianina

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?

Nazwisko piotrkowskiego tenisisty Kamila Majchrzaka stało się znane niemal
na całym świecie. A to za sprawą wygranej w deblu juniorów w wielkoszlemowym US Open na twardych kortach w Nowym Jorku.
Kamil Majchrzak w parze z Martinem Redlickim
na kortach w Nowym Jorku
pokonali Francuza Quentina Halysa i Portugalczyka
Frederico
Ferreirę-Silvę
6:3, 6:4.
Zdobywca wielkoszlemowego tytułu w deblu,
Mistrz Europy i Polski juniorów jest 17-letnim zawodnikiem PKTZ Winner

Piotrków Trybunalski. Trenerem młodego zawodnika
jest Maciej Wściubiak. Kamil Majchrzak jest pierwszym Polakiem, który zwyciężył w juniorskim turnieju
US Open. Dzięki nowojorskiemu sukcesowi Kamil
otrzymał dziką kartę na najważniejszy tenisowy turniej
seniorów w Polsce, który
niebawem odbędzie się w

Szczecinie. Zawodnik Winnera będzie także sparingpartnerem Jerzego Janowicza oraz Łukasza Kubota.
Jak podają ogólnopolskie
serwisy sportowe Kamil
Majchrzak to jeden z największych talentów tenisowych w Polsce. Od czterech
lat m.in. regularnie zdobywa złote medale mistrzostw
Polski.
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A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
Wynajem: od 4 zł/m2
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

W

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

70 zł*

za 500 kulek
+ wypożyczenie sprzętu GRATIS!
* Grupy od 10 osób

