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Tomaszów Mazowiecki

Laboratorium
Edukacyjne ECDL
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiło pierwsze w mieście laboratorium edukacyjne ECDL.
Str. 2.

Rozmawiamy z nowo powołanym Prezesem Solparku – Piotrem Stawskim. Pytamy go o plany
związane z funkcjonowaniem Spółki Solpark, strategię rozwoju oraz ewentualne zmiany.
Str. 8.

O tym, jak ważnym problemem jest przemoc wobec
kobiet w Polsce i Ukrainie i o kampanii społecznej
pokazującej skalę tego zjawiska opowiedziała na
spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim Weronika
Marczuk, koordynatorka grupy inicjatywnej „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”.
Str. 9.

Radomsko

Seryjni włamywacze

Bełchatów

Nowoczesna
suszarnia osadów

W bełchatowskiej oczyszczalni budują cztery wielkie suszarnie osadów.			
Str. 3.

Radomszczańscy policjanci zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o sześć włamań. Suma strat
na skutek ich przestępczej działalności wynosi ok.
29 tysięcy złotych.
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26 listopada 2013 roku
radomszczańscy policjanci
zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o sześć

włamań m.in. do punktów
gastronomicznych, sklepów
oraz lombardu na terenie
Radomska.
Str. 16.
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Sylwester 2013

Tniemy koszty ogrzewania o połowę!
EKO KUPON !!!

1000 zł dla TWOJEJ INSTALACJI SOLARNEJ LUB
NA MONTAŻ POMPY CIEPŁA !!!

Menu Sylwestrowe:
P
- Cztery gorące posiłki
fajerwoekraz
ków!
- Bogaty wybór zakąsek
- Słodkie rozmaitości
- Napoje zimne i gorące no limit
- Wódka 0,5 l na parę
- Udana impreza do białego rana jak co roku...
Zagra zespół OMEGA z Tomaszowa Maz.

Co trzeba zrobić?
Wytnij KUPON i przyjdź z nim do nas a otrzymasz 1000 zł
na KOLEKTORY SŁONECZNE LUB POMPĘ CIEPŁA.

W OFERCIE FIRST MINUTE TYLKO 209 ZŁ OD OSOBY!

Nie masz czasu aby do nas dotrzeć?
ZADZWOŃ! 604 918 000 Umów się z naszym doradcą
i pokaż mu ten KUPON!
Kupon ważny
od 6.12 do 24.12.2013 r.

Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 109
www.InstalatorKlimatu.pl
tel. 44 788 60 80

Warto wiedzieć !!!
Unia Europejska popiera nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.
Jednym z nich są kolektory słoneczne i pompy ciepła, które
wykorzystują odnawialne źródła energii. Dzięki programom unijnym
możemy uzyskać doﬁnansowanie 45 % na montaż instalacji solarnej
i 40 % na montaż pompy ciepła.
Posiadamy wszystkie uprawnienia i certyﬁkaty do projektowania,
montażu oraz odbioru instalacji solarnych i pomp ciepła w Twoim
domu. Załatwiamy wszystkie formalności !!!

W

Informacje i rezerwacja stolika:
Tel. 44-734-62-51; www.hotelkruk.pl

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl
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Foto UM Bełchatowa
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Radomsko

Na sesji Rady Miasta, radni podjęli uchwałę o przedłużeniu obowiązującej
taryfy opłat za wodę i ścieki.

Prezydent Miasta Radomska zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu
budżetu Miasta Radomsko na rok 2014 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

Opłata za wodę i ścieki bez zmian Konsultacje budżetu miasta
- Wszystkie wyliczenia i
kalkulacje, które zrobiliśmy, pozwalają nam zachować opłaty na poziomie
tegorocznych stawek - mówił Michał Rżanek, prezes
spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja. - Przegłosowywana taryfa będzie
obowiązywała do końca
kwietnia – tłumaczył, dodając, że zmiana stawek

prawdopodobnie nastąpi w
maju kiedy to PWiK zacznie
przejmować infrastrukturę
zmodernizowaną w ramach
projektu "Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków".
Podczas sesji grupa radnych wystąpiła z projektem
uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego.
Projekt

został zaakceptowany przez
radnych i przyjęty podczas
obrad. W skład tej komisji
weszło siedmiu radnych,
których zadaniem będzie
określenie zasad i trybu prac
związanych z przygotowaniem projektu budżetu obywatelskiego na 2015 rok.
WIT

Tomaszów Mazowiecki

Laboratorium Edukacyjne ECDL

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiło pierwsze w mieście laboratorium edukacyjne ECDL.
Laboratorium ma status
„edukacyjnego” i umożliwia zdanie wybranych egzaminów ECDL dzieciom i
młodzieży szkolnej. Stworzenie takiego certyfikowanego laboratorium w Tomaszowie ułatwia chętnym
przystąpienie do egzaminu
w miejscu zamieszkania.
Wszyscy chętni ucznio-

wie mogą przystąpić do
wybranych przez siebie egzaminów zgodnie z jednolitymi zasadami opisanymi
na stronie www.ecdl.pl.
Europejski
Certyfikat
Umiejętności
Komputerowych (ang. European
Computer Driving Licence)
to jednolity dla całej Unii
Europejskiej certyfikat za-
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świadczający o posiadaniu
ujednoliconych umiejętności w zakresie korzystania
z użytkowego oprogramowania komputerowego, potocznie nazywany w Polsce
Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy. Zasady
obowiązujące przy certyfikacji ECDL są identyczne
na całym obszarze Unii.
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

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

Projekt budżetu Miasta Radomsko na rok 2014
i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Radomsko oraz formularz
konsultacji są zamieszczone
w formie elektronicznej na
stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko www.
radomsko.pl w zakładce
„konsultacje
społeczne”
oraz w Biuletynie Informa-

cji Publicznej.
Na uwagi i opinie w wypełnionym formularzy magistrat czeka do 13 grudnia
2013 roku. Można je składać w formie elektronicznej
na adres um@radomsko.pl,
osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Biuro Podawcze Urzędu Miasta
Radomsko, ul. Tysiąclecia
5, 97- 500 Radomsko.

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz
ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Radomsko oraz z
podaniem uzasadnienia w
przypadku ich nieuwzględnienia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radomsko.
GW

Rawa Mazowiecka

Turniej strzelecki LOK

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zapraszają na Mikołajkowy konkurs strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka.

Konkurs strzelecki odbędzie się w dniu 7 grudnia 2013 r. o godz. 12.00
na strzelnicy LOK przy ul.
Jerozolimskiej 4. Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawody
zostaną rozegrane w trzech
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Drzwi w 7 dni!

kategoriach
wiekowych:
Młodzik (do lat 16), Junior
(do lat 20) oraz w kategorii Senior (powyżej 20 lat).
Konkurs został dofinansowany przez Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka
ze środków publicznych.
MAT

www.gazeta-wiesci.pl
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Bełchatów

Piotrków Trybunalski

W bełchatowskiej oczyszczalni budują cztery wielkie suszarnie osadów.

ronda doczekały się nazwy

Nowoczesna suszarnia osadów Bliźniacze

Foto UM Bełchatowa

Ronda bliźniacze u zbiegu ulic Żeromskiego-Krakowskie Przedmieście-Śląskiej-Przedborskiej otrzymały wreszcie nazwę. Rada Miasta na sesji uchwaliła 27 listopada nadanie nazw.

Foto UM Bełchatowa

Budowa instalacji przeróbki
osadów na bełchatowskiej
oczyszczalni ścieków wkracza w kolejny – kluczowy
etap. Wykonawca – konsorcjum lokalnych firm:
Rebud Bełchatów, Energomontaż-Północ oraz Elbox
Bełchatów, wszedł już na
plac budowy. - Zasadniczy
cel, który nam przyświeca
to stu procentowa utylizacja osuszonych osadów. W
tej chwili osady trafiają na
poletka, gdzie przebiega
ich stabilizacja. Później są
wykorzystywane do celów
rolniczych. Po wykonaniu
instalacji, o której mówimy,
będzie to wyglądało inaczej.
Najpierw trafią one do stacji odwadniania. Następnie powędrują do szklarni
– czterech 120 metrowych
suszarni, wyposażonych w
podgrzewanie podłogowe,

gdzie osady będą suszone
do 65% suchej masy - mówi
Edward Olszewski, Prezes
spółki WOD.-KAN. Taki
procent suchej masy jest
uzasadniony – projekt opisany jest bowiem na współspalanie z węglem brunatnym. - Jesteśmy w trakcie
rozmów z przedstawicielami bełchatowskiej elektrowni – wspólnie szukamy
rozwiązań, aby uruchomić
współspalanie. Jeśli się nam
to powiedzie, to będzie to
jedne z nowatorskich rozwiązań w kraju, z których
w przyszłości będą mogli
skorzystać inni - dodaje prezes Olszewski. Ważny jest
także wymiar ekologiczny.
Stuprocentowa utylizacja
zakończy także problem z
odpadem, co jest najefektywniejsze dla środowiska.
Instalacja przyniesie także

wiele oszczędności. Wysuszone osady zmniejszają
swoją objętość ponad czterokrotnie, co pozwoli na
wydajniejsze
zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w przypadku konieczności składowania.
Suszarnie powstaną na powierzchni pół hektara, zaś wyglądem będą
przypominać
szklarnie.
Suszarnia, będzie jedną z
trzech w kraju, i jednocześnie największą w Polsce,
która wykorzystywać będzie metody hybrydowe, a
nie tylko słoneczne. Instalacja będzie gotowa w kwietniu 2014 roku, a koszt jej
wykonania to ponad 31 mln
zł. Przeprowadzenie nowoczesnej modernizacji jest
współfinansowane
przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Ostatecznie rondu wysuniętemu bardziej na północ (przy ul. Przedborskiej)
nadano nazwę Lecha i Marii Kaczyńskich, natomiast
drugiemu majora Adama
Trybusa.

Adam Trybus, pseud.
Gaj, Mścisław, Ogrodnik,
Tkacz był majorem piechoty Wojska Polskiego,
cichociemnym, żołnierzem
AK i ROAK i więźniem
politycznym PRL. Urodził

się 3 sierpnia 1909 roku w
Zręcinie. Był nauczycielem,
wykładowcą, filologiem latynistą. Zmarł 4 lipca 1982
r. w Piotrkowie Trybunalskim.
PJ

Mandaty w UE bez granic
MSW dostosowało system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do
automatycznej wymiany informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii
Europejskiej.
Dane będą przekazywane w przypadku kiedy
kierowcy popełnią wykroczenia lub przestępstwa w
ruchu drogowym w innym
państwie
członkowskim
UE, ułatwiając identyfikację osób łamiących przepisy.
Wymiana informacji będzie
następowała za pośrednictwem Krajowych Punktów
Kontaktowych, które zostaną utworzone w każdym z
państw Unii Europejskiej.
Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwi uprawionym
instytucjom pozyskiwanie
informacji o pojazdach zarejestrowanych w innym
państwie
członkowskim
Unii Europejskiej i ich właścicielach lub posiadaczach
– w przypadku popełnienia
naruszenia podczas kierowania pojazdem.
Dostosowanie systemu
CEPiK do przekazywania
danych o kierowcach jest
efektem wdrażania prze-

pisów unijnych dotyczących wymiany informacji
o przestępstwach lub wykroczeniach
związanych
z bezpieczeństwem ruchu
drogowego pomiędzy kra-

jami UE. W konsekwencji
kierowcy będą ponosili odpowiedzialność za wykroczenia drogowe popełnione
przez nich w innym państwie Unii.
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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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Kup pluszaka dla dzieciaka
IKEA Łódź chcąc wywołać choć trochę uśmiechu na twarzach małych pacjentów, już po raz piąty organizuje zbiórkę pluszaków z asortymentu IKEA dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W tym roku inicjatywę wspiera szczególny projekt muzyczny. Zespół Rambo Jet napisał i nagrał piosenkę „Tutaj i teraz”, w której zachęca Łodzian do włączenia się w akcję.
Akcja „Kup pluszaka
dla dzieciaka” jest częścią
ogólnoświatowej kampanii
IKEA „Pluszaki dla edukacji. 1 euro to majątek”.
W jej ramach IKEA Foun-

dla Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Akcja „Kup
pluszaka dla dzieciaka” z
roku na rok cieszy się coraz
większym
zainteresowa-

klientów, dzieci transportowane do szpitali mogą
przytulać się do maskotek
i choć na chwilę zapomnieć
o strachu i cierpieniu. Wierzymy, że w tym roku ludzi

to piosenka mówiąca o wierze, nadziei oraz zwykłych
gestach, które dzięki zaangażowaniu wielu ludzi mają
ogromną moc. Dodatkowo
powstał również teledysk, w

System Child Alert w Polsce

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system alarmowy Child Alert, który w momencie zaginięcia
dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą.
śnionych w ciągu pierwszych
System angażuje w po- 14 dni od momentu zaginięcia
szukiwanie
zaginionych – informuje Marek Działodzieci wszelkie dostępne ka- szyński, Komendant Główny
nały informacyjne, a wiado- Policji. - W ciągu roku odnomość o zaginionym dziecku towywanych jest ponad 150
jest natychmiastowo roz- zaginięć dzieci do 7-go roku
powszechniana. W ramach życia. Informacje o zaginięciu
tego systemu, po ogłoszeniu dzieci stanowią prawie 30%
alertu o zaginięciu dziecka, wszystkich zgłoszeń. 98%
automatycznie będzie uru- wszystkich tych zgłoszeń zochamiana bezpłatna linia staje wyjaśnionych, a więktelefoniczna 995. Pod tym szość dzieci i małoletnich
numerem telefonu będzie wraca do swoich opiekunów
można zgłaszać informacje lub prawnych opiekunów –
dotyczące poszukiwanych podkreślał szef policji.
dzieci tak, aby policja na bieSystem Child Alert bężąco mogła je weryfikować.
dzie działał w ramach Cen- Rocznie ponad 80% trum Poszukiwań Osób Zazgłoszeń i spraw zostaje wyja- ginionych KGP.

Polska członkiem Światowego
DziedzictwaUNESCO

Po 37 latach Polska ponownie została członkiem
Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

dation ze sprzedaży każdej
pluszowej zabawki lub książeczki w dniach 10 listopada 2013 – 4 stycznia 2014 w
sklepach IKEA, przekazuje
1 euro na programy edukacyjne dla dzieci z krajów
rozwijających się, realizowane przez organizacje
UNICEF i Save the Children.
IKEA Łódź w ramach ogólnoświatowej kampanii organizuje również akcję lokalną – zbiórkę pluszaków
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niem wśród mieszkańców
województwa
łódzkiego.
- W 2009 roku, startując z
akcją, zebraliśmy 189 pluszaków. W roku ubiegłym
było ich już 3389. To świadczy o wielkim zaangażowaniu Łodzian i otwarciu ich
serc na potrzeby najmłodszych, do których wysyłane
są zespoły ratunkowe Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Dzięki dobroci naszych

dobrej woli będzie jeszcze
więcej. W zachęcaniu do
zbiórki pluszaków pomaga nam zaprzyjaźniony
zespół – Rambo Jet – powiedziała Dagmara Kapitułka-Wojdak, Marketing
Manager IKEA Łódź.
W ramach wsparcia lokalnej
kampanii Soft Toys, zespół
Rambo Jet napisał i nagrał
dla IKEA Łódź utwór „Tutaj i teraz”, zachęcający do
wspólnego pomagania. Jest

którym udział wzięli członkowie zespołu, rozśpiewane
dzieci, a także najważniejsi
bohaterowie – pluszaki.
Zbiórka
pluszaków
rozpoczęła się w piątek 8
listopada 2013 roku. Będzie je można wrzucać
do urny ustawionej za kasami sklepu IKEA Łódź.
Źródło i foto IKEA
Łódź

REKLAMA

Decyzja w tej sprawie
zapadła 19 listopada br. na
Zgromadzeniu Ogólnym w
Paryżu. Dotychczas nasz kraj
jako Państwo-Strona Konwencji zasiadał w Komitecie tylko raz, tuż po ratyfikowaniu
Konwencji. Była to skrócona
kadencja 1976 – 1978. Obecna
obejmie lata 2013-2017. Razem
z Polską do Komitetu wybrano
w tym roku m.in. Chorwację i
Finlandię.
Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków i spotyka się przynajmniej
raz w roku. Kadencja członków trwa sześć lat. Dla zapew-
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?
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A może lokalu użytkowego?

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

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

nienia sprawiedliwej reprezentacji i rotacji, Zgromadzenie
Ogólne zachęca Państwa-Strony, aby rozważyły dobrowolne
skrócenie kadencji do czterech
lat. Główne funkcje Komitetu
to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych,
które powinny być chronione i
ich wpisywanie na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena
stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z Listy oraz
ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków
z Funduszu Światowego Dziedzictwa.

2752437/00
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Tomaszów Mazowiecki

MIRMED – szybkie i nowoczesne leczenie

Rozmawiamy z lekarzem Zbigniewem Bujnowiczem Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIRMED” funkcjonującego od 1999 r. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 90.

Panie doktorze, proszę
powiedzieć, co wyróżnia
placówkę medyczną, którą
pan kieruje spośród pozostałych placówek medycznych z terenu Tomaszowa?
W ramach Poradni
MIRMED
prowadzimy
szpitalny oddział chirurgii jednodniowej, co z
pewnością nas wyróżnia.
Posiadamy
nowocześnie
wyposażony blok operacyjny, który pozwala na bezpieczne i co najważniejsze
skuteczne przeprowadzenie
zabiegu bez konieczności
hospitalizacji pacjenta.
Zastosowanie nowych
technik operacyjnych oraz
co niemniej ważne najnowszej generacji sprzęt
medyczny, umożliwia przeprowadzenie zabiegów w
systemie „chirurgii jednego
dnia”. Dzięki temu pacjenci mogą wrócić do domu

bezpośrednio po operacji/
zabiegu lub w dniu następnym.
W
strukturze
naszego
Oddziału
Szpitalnego
funkcjonują:
Oddział Szpitalny – Chirurgia oraz Urologia
„Dnia Jednego” świadczące usługi w kontrakcie
z NFZ lub odpłatnie oraz
Oddział Szpitalny – Ginekologia „Dnia Jednego”
świadczący usługi póki co
na dzień dzisiejszy tylko
odpłatnie.
Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół operacyjny, który jest w stanie
przeprowadzać zabiegi i
operacje z zakresu ginekologii, urologii, chirurgii
ogólnej. Zapewniamy komfortowe warunki pobytu i
dzięki mało inwazyjnym
procedurom szybką rekonwalescencję. Udaje nam się
zminimalizować powikła-

nia i infekcje oraz dzięki
nadzorowi wysoko wykwalifikowanego anestezjologa
- zminimalizować także ból
i stres.
Wiemy, że oferujecie
w swojej placówce nowoczesne zabiegi laserowej
operacji żylaków, proszę
przybliżyć naszym czytelnikom na czym one polegają.

Kosztowne SMS-y
Każdy z nas nieraz bywa zachęcany, aby za pomocą SMS-a oddać głos w konkursie lub spróbować szczęścia w loterii SMS-owej. Przed decyzją o udziale
warto wiedzieć jak dużo może nas to kosztować.
Oddając głos w konkursie lub biorąc udział w
loterii wysyłamy SMS na
numer specjalny, jest to
SMS o podwyższonej opłacie - tzw. SMS Premium
Rate. W przypadku tego
typu SMS-ów, usługodawcą
jest najczęściej firma orga-

nizująca konkurs lub świadcząca daną usługę w Internecie, a operator jedynie
realizuje inicjowane przez
użytkownika połączenie.
Niestety nie każdy usługodawca informuje o kosztach SMS-ów. Urząd Komunikacji Elektronicznej

podpowiada: aby uchronić
się przed wysokimi rachunkami warto poznać prosty
sposób na sprawdzenie wysokości opłaty za wysłanie
takiej wiadomości tekstowej. W tym celu wystarczy
umiejętność poprawnego
odczytania danych zawar-

Tak, można w naszej
placówce skorzystać z nowoczesnych zabiegów laserowej operacji żylaków.
Zabiegi te polegają na
zamknięciu
niewydolnej
żyły poprzez działanie
wysokiej temperatury wewnątrz naczynia. Zastosowanie lasera zapewnia
komfort dla pacjenta zarówno podczas jak i po zabiegu. Interesujące jest w tej
metodzie także to, że moż-

na ją stosować w każdym
wieku i w każdym stopniu
niewydolności żylnej. Sam
zabieg wykonywany jest ze
znieczuleniem miejscowym
pod opieką specjalisty, lekarza anestezjologa. Brak
cięcia chirurgicznego i co
za tym idzie minimalna inwazyjność samego zabiegu,
mniejsze ryzyko powikłań
oraz krótki czas trwania
przyczynia się do szybkiej
rekonwalescencji - pacjent
może chodzić już w godzinę
po zabiegu.
Chciałbym przy tej okazji zaprezentować czytelnikom jeszcze jedną z wykonywanych w naszej poradni
metod leczenia problemu,
jakim jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Problem
ten stosunkowo często występuje u kobiet, przyczyniając się do pogorszenia
jakości życia. W przypadku tej choroby można u

nas skorzystać z najnowocześniejszej metody leczenia, jaką jest zastosowanie
materiału
syntetycznego
UROLASTIC. Substancję
tę wstrzykuje się do tkanek
miękkich wokół cewki moczowej, zwiększając kontrolę nad pęcherzem. Preparat
ten nie ulega biodegradacji, co daje długookresowe
działanie. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny. Na podkreślenie
zasługuje jego skuteczność
na poziomie 90%. Zabieg
zapewnia realną poprawę
komfortu życia.

tych w numerze SMS, na
który zamierzamy wysłać
wiadomość. Bazują one
bowiem na pewnym schemacie. SMS-y wysłane na
numery rozpoczynające się
od cyfry siedem, kosztują
mniej niż dziesięć złotych.
O tym jaki będzie to koszt,
informuje cyfra znajdująca
się po siódemce. Oznacza
ona dokładną wartość netto wysyłanej wiadomości,
np. numer zaczynający się
od liczb siedem dwa, ozna-

cza że koszt SMS-a wynosi dwa złote plus VAT.
Możemy spotkać się także
z numerami rozpoczynającymi się od cyfry dziewięć.
W tym przypadku usługa
będzie kosztować ponad
dziesięć złotych. Koszt rzeczywisty to dwie cyfry po
dziewiątce. Jeżeli numer
zaczyna się od dziewięć
dwa pięć, oznacza, że koszt
SMS-a wynosi dwadzieścia
pięć złotych plus VAT.
Pamiętajmy, że na każ-

de nasze żądanie dostawca
usługi telekomunikacyjnej
zobowiązany jest do nieodpłatnego określenia progu
kwotowego, po przekroczeniu którego, zobligowany
jest do natychmiastowego
poinformowania nas o jego
przekroczeniu. Dostawca,
na nasze życzenie, ma także możliwość zablokowania
połączeń na numery o podwyższonej opłacie.
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Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Wilczyńska
Wszelkie
dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu
44 724-68-27 w. 24 www.
mirmed.pl
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Kolektor próżniowy z lustrem parabolicznym CPC
Natura daje nam niewyczerpalne źródła energii. Inspiruje nas do kreatywnego myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań. To między innymi w naturze firma
Instalator Klimatu odnalazła swoją filozofię i własną ścieżkę rozwoju.

Przedstawiamy Państwu jedno z najbardziej nowoczesnych i wyrafinowanych rozwiązań technicznych w
dziedzinie technik solarnych.
KOLEKTOR PRÓŻNIOWY Z LUSTREM PARABOLICZNYM
Kolektory słoneczne próżniowe z lustrem CPC są nowoczesnym źródłem ciepła.
Wykazują dużą skuteczność
działania przez cały rok.
Wyposażone w wysokorefleksyjne lustro paraboliczne,
gromadzą energię słoneczną,
bez względu na kąt padania
promieni słonecznych. Najwyższy poziom izolacji uzyskany został poprzez umieszczenie rurek w szklanej tubie
z próżnią pomiędzy ściankami. Kolektory próżniowe
wychwytują promieniowanie
rozproszone,
zapewniając
ciepłą wodę nawet w pochmurne dni.

Wykorzystywane są do
ogrzewania ciepłej wody
użytkowej oraz do wspomagania centralnego ogrzewania
w domach jedno - i wielorodzinnych, hotelach, obiektach
służby zdrowia jak i również
podgrzewania wody basenowej. Próżnia zalana szkłem
w kształcie dwuściennej rury
gwarantuje doskonałą izolację w każdych warunkach
pogodowych.
Lustro CPC
Konstrukcja zwierciadła parabolicznego CPC (Compound Parabolic Concentrator)
wykonana została z materiałów charakteryzujących
się wysoką odpornością na
działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
Optymalnie dobrana geometria zwierciadła pozwala na
efektywne
wykorzystanie
promieniowania słonecznego
w długim okresie dnia jak i

w szerokim zakresie kąta
padania promieni słonecznych na powierzchnie
kolektora. Wysokorefleksyjne paraboliczne lustro
CPC absorbuje promienie
słoneczne, padające pod
różnym kątem.
Zalety kolektorów próżniowych z lustrem CPC
- bezpośredni przepływ
czynnika roboczego w
miedzianych przewodach,
umieszczonych w szklanych rurach wypełnionych
próżnią przyspiesza działanie kolektora
- idealna izolacja, uzyskana przez podwójne ścianki
szklanych rurek, wypełnionych próżnią
- wysokorefleksyjne paraboliczne lustro CPC absorbuje
promienie słoneczne, padające pod różnym kątem
- wysoka sprawność jesienią
i zimą, pomimo niskiej zewnętrznej temperatury
- Certyfikat Solar Keymark,
- 10 lat gwarancji
A CO Z DOFINANSOWANIEM 45 % ??
1.10. 2013 r. zostały wprowadzone przez NFOŚiGW
zmiany dotyczące dofinansowań na kolektory słoneczne
próżniowe. Wysokości dopłat
uzależniona jest teraz od powierzchni czynnej kolektora,
a nie jak to było wcześniej od
powierzchni całkowitej. To
trochę niesprawiedliwe dla

Państwa, gdyż przez to automatycznie dofinansowanie
zostało pomniejszone .
Ale znaleźliśmy rozwiązanie !!!
Aby uprościć dobór oraz
maksymalnie
usprawnić
procedurę uzyskania dotacji
oferujemy specjalnie opracowane zestawy dotacyjne z lustrami parabolicznymi , które
idealnie wpisują się w wymagania określone ramami
programu dofinansowania.
Wprowadzenie luster parabolicznych do zestawów solarnych nie tylko spowoduje
wyższą sprawność i wydajność całej instalacji ale między innymi to, że dostaniecie
Państwo 45 % dofinansowania, gdyż lustro wliczone jest
do powierzchni czynnej kolektora. Uważamy, że zasady
wprowadzone przez NFOŚIGW stanowią krok w dobrą
stronę i że zlikwidują pozycję
urządzeń o niskiej wydajności na rynku polskim ale my
się o to nie musimy martwić
gdyż nasze urządzenia są wysokowydajne .
Wysoką jakość kolektorów
słonecznych
potwierdzają liczne testy i certyfikaty.
Wszystkie kolektory posiadają Solar Keymark, stanowiący
prestiżowy znak jakości dla
produktów z obszaru energetyki solarnej. Oferujemy Państwu urządzenia wyróżniające się precyzją wykonania,
podwyższoną żywotnością

Sukces Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wygrała fDi IPA Innovation Awards 2013 w kategorii stref ekonomicznych.
Jest to tytuł przyznawany
dla najbardziej kreatywnych
instytucji zajmujących się
pozyskiwaniem inwestycji
oraz wykazujących się wyjątkowymi i przełomowymi
działaniami w tym zakresie.
To prestiżowe wyróżnienie
przyznaje fDi Magazine
(grupa Financial Times).
- Zachęcamy, aby w
łódzkiej strefie inwestowały także firmy innowacyjne
lub stosujące innowacyjne
technologie - mówi Tomasz

Sadzyński, Prezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Ale zawsze zaczynamy od siebie i dlatego
przygotowaliśmy
system
zachęt, narzędzi i kampanii,
które nie wiążą się bezpośrednio z pozyskiwaniem
inwestora, ale są nie mniej
ważne. To zostało dostrzeżone i gratuluję zespołowi
kolejnego w tym roku wyróżnienia.
- W przypadku Łodzi
i województwa łódzkiego,

gdzie transformacja ustroju
gospodarczego zbiegła się z
ekspansją tanich tekstyliów
z krajów azjatyckich strefa
była dla regionu prawdziwym ratunkiem. Dzięki
zaangażowaniu spółki zarządzającej strefą w miejsce
przemysłu włókienniczego
powstała prężna sieć firm
z branży agd i ceramiki
budowlanej. Przyznana nagroda to podsumowanie
podjętych działań na rzecz
umacniania regionu - ko-

mentuje Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister
Gospodarki.

oraz doborem zastosowanych
materiałów.
Dlaczego warto zainwestować w kolektory słoneczne ?
1. Oszczędność 70% rocznych kosztów ogrzania wody
2. Dofinansowanie 45 %
3. Ulga dla środowiska naturalnego
4. Komfort
5. Nowoczesny styl życia
6. Gwarancja 10 lat
7. Długa żywotność systemu,
ponad 25 lat
8. Dopasowanie do aktualnej

instalacji C.O.
SŁOŃCE RACHUNKÓW
NIE PRZYNOSI !
Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z
naszej oferty. Posiadamy
doświadczenie oraz liczne
realizacje. Dostosujemy się
do Państwa indywidualnych
potrzeb i preferencji. Każdy
Klient jest dla nas kluczowy.
Dbamy o jak najlepsze relacje z naszymi Klientami. Zadowolony Klient to najlepsza
wizytówka naszej firmy !!!

Kolektory słoneczne * Pompy ciepła
* Wentylacja *
Klimatyzacja * Rekuperacja * Fotowoltaika
Instalator Klimatu
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 109
tel. (44) 788 60 80; kom. 604 918 000; kom. 602 346 040
e-mail: biuro@instalatorklimatu.pl
www.InstalatorKlimatu.pl
Odwiedź i polub nas na facebooku 
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OPTYK

Alicja Krasoń

- BEZPŁATNE
komputerowe badanie wzroku
- okulary
i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl
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Piotrków Trybunalski

Wizyta ambasadora

14 listopada 2013 roku na zaproszenie władz Instytutu Historii do piotrkowskiej Filii UJK przybył ambasador Republiki Azerbejdżanu dr Hasan Aziz ogly Hasanov. Głównym celem wizyty było przybliżenie społeczności regionu piotrkowskiego wielowiekowych tradycji kontaktów politycznych pomiędzy Azerbejdżanem i Polską oraz bogatego dorobku kultury kraju reprezentowanego przez ambasadora.
go państwa – była dostępna ambasadora w przybliżanie
dzięki
symultanicznemu piotrkowskiej społeczności
tłumaczeniu sekretarza am- azerbejdżańskiej historii i
kultury, znalazł on również
basady Samira Rzayeva.
Wykład
wygłoszony czas na spotkanie z włodaw auli piotrkowskiej Filii rzami regionu: Starostą PoUJK nie był jedyną atrak- wiatu Piotrkowskiego oraz
cją wizyty azerbejdżań- Prezydentem Piotrkowa, a
skiego gościa. Otworzył on także na krótką wizytę na
również wystawę w Galerii Starym Mieście.
Władze Uczelni, a
Wydziału Filologiczno-Historycznego
zatytułowa- przede wszystkim Instyną: Azerbejdżan – historia tut Historii wykorzystały
i współczesność, a także wizytę dra Hasana Aziza
uczestniczył w obradach ogly Hasanova, by podjąć
piotrkowskiego Koła Pol- rozmowy dotyczące nawiąskiego Towarzystwa Histo- zania bliższej współpracy
rycznego, gdzie wygłosił z uniwersytetami w Azerkolejny wykład poświęcony bejdżanie obejmującej zapowstaniu niepodległego równo sferę naukową, jak i
ewentualną wymianę stuAzerbejdżanu w XX w.
Pomimo zaangażowania dentów.

Doktor Hasan Aziz ogly
Hasanov dał temu wyraz
w wygłoszonym dla studentów UJK oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

wykładzie, którego dodatkowym walorem był fakt,
że został on wygłoszony w
języku ojczystym ambasadora, egzotycznie brzmią-

cym w uszach polskiego
słuchacza.
Szczęśliwie
ciekawa treść – ambasador
podkreślał bowiem podobne położenie Polaków i

Azerbejdżan w XIX w. i na
początku XX stulecia uzależnionych od obcych mocarstw oraz wkład Polaków
w budowę azerbejdżańskie-

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej
zapraszają na

WYKŁADY
OTWARTE
24 X 2013: prof. UJK dr hab. Wojciech Piotrowski
Geografia literacka dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej
7 XI 2013: mgr Maciej Hubka
Ludność powiatu piotrkowskiego u progu niepodległości 1918-1921
21 XI 2013: dr Rafał Jaworski
Zima nadchodzi, czyli dlaczego historycy czytają powieści fantasy
5 XII 2013: dr Jolanta Dybała
Dlaczego św. Mikołaj nie mieszkał w Laponii?
19 XII 2013: dr Andrzej Kobus
W cieniu 13 XII. Opozycja antykomunistyczna Europy Środkowej w latach 80-tych XX w.
9 I 2014: dr Agnieszka Stanecka
Wizualizacja tekstu w powieściach Zadie Smith
23 I 2014: dr hab. Danuta Mucha
Literatura dla dzieci i młodzieży wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia
6 II 2014: dr Gabriela Ziółkowska
O Florianie Szarym i złym Bąku, czyli o tym, gdzie
mieszkali bohaterowie powieści „Jelita” Józefa
Ignacego Kraszewskiego

zawsze
godz. 17.00

20 II 2014: dr Tomasz Matuszak
Cichociemni – elita polskiej dywersji

sala 215

(budynek B)

www.wfh.unipt.pl
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Kleszczów

Zmiany w Solparku
Rozmawiamy z nowo powołanym Prezesem Solparku – Piotrem Stawskim. Pytamy go o plany związane
z funkcjonowaniem Spółki Solpark, strategię rozwoju oraz ewentualne zmiany.

Rada Nadzorcza powierzyła Panu prowadzenie spraw Spółki o dużym
potencjale,
władającej
ogromnym majątkiem,
który w założeniach właściciela – Skarbu Gminy
Kleszczów, ma służyć
społeczeństwu gminy nie
tylko dziś, ale także w
przyszłości. Czy nie obawia się Pan ciężaru i odpowiedzialności, jaka się
z przyjęciem tej propozycji wiąże?
W swoim życiu zawsze
kierowałem się i kieruję
zasadą, że należy podejmować tylko takie wyzwania, którym można
sprostać. Dotychczasowe
doświadczenie zawodowe
utwierdza mnie, że jestem
w stanie sprostać nawet
najtrudniejszym
zadaniom. Nigdy dotychczas
nie miałem sytuacji, w
której moi przełożeni mogliby uznać, że zawiodłem.
Nauczyłem się, że należy
tak prowadzić działania,
żeby były mierzalne. To
jest bardzo ważne. Należy

sobie i współpracownikom
stawiać jak największe
wymagania, adekwatne do
wyzwań stojących przed
daną organizacją. Należy
jasno określać kryteria,
wg których dokonuje się
oceny pracy. Liczę na dobrą współpracę z Wójtem
i Radą Nadzorczą Spółki.
Chciałbym żeby społeczność naszej gminy była
dumna z Solparku. To z
pieniędzy również podatników, mieszkańców gminy, powstał tak ogromny
majątek, którym dysponujemy.
Od czego Pan zaczął
swoją pracę Prezesa
Spółki?
Pozwoli Pan, że zażartuję: to dobre pytanie.
Nie chciałbym mówić źle
o moich poprzednikach,
ale pierwszą rzeczą, którą
zrobiliśmy to sporządzenie fotografii, raportu o
stanie i kondycji przedsiębiorstwa w momencie
przejęcia sterów nad Spółką. Ale nie chciałbym pu-

blicznie mówić o raporcie,
który powstaje. Bardzo zależy mi na ogólnym obrazie Spółki i nie chciałbym
żeby ten obraz w jakikolwiek sposób tracił. Ale
muszę powiedzieć, że nie
jestem zadowolony z kondycji i stanu technicznego
obiektów, które zastałem.
W pierwszej kolejności
chciałbym doprowadzeniu
do jak najszybszego remontu basenu w ramach
naprawy gwarancyjnej i
doprowadzeniu do porządku bazy noclegowej. Nie
moją rolą jest dochodzić
kto za to odpowiada, ale
jestem bardzo zaskoczony,
że do takiego stanu dopuszczono.
Został Pan Prezesem
jednego z najnowocześniejszych ośrodków dydakt yczno - spor tow ych
w Polsce. Jakie ma Pan
pomysły na zwiększenie
przychodów Spółki Solpark i uatrakcyjnienie jej
oferty?
Oczywiście mam wie-

le ciekawych pomysłów,
chociaż nie wszystko
chciałbym już w tej chwili
zdradzać - tajemnica handlowa. Chcę wykorzystać
potencjał załogi, który do
tej pory był niewykorzystany. Zamierzam także
wyjść z dużo szerszą ofertą dostosowaną do potrzeb
klienta, który jest najważniejszy w działalności
Spółki. Proszę wybaczyć,
ale część zamierzeń musi
pozostać jeszcze tajemnicą. Konkurencja nie śpi.
Na listopadowej sesji
Rady Gminy postawiono
Panu zarzut, że nie chce
się Pan spotkać z Radą
Gminy.
Oczywiście o stanie Spółki poinformujemy właściciela, którym
w imieniu Skarbu Gminy Kleszczów jest wójt.
Chcemy
poinformować
również o tym stosowną
komisję Rady Gminy oraz
jej przewodniczącego. Nie
jestem od polityki. Mam
być profesjonalistą, ale nie

mogę pozwolić na uczynienie z obrad Rady Gminy publicznego forum, na
którym doszłoby do swoistego sądu nad Spółką.
Mnie obowiązuje Kodeks
handlowy i interes Spółki jest tym, co mam mieć
przede wszystkim na uwadze. Szanuję demokrację,
ale tak jak powiedziałem,
moim zadaniem jest działanie na rzecz Spółki i jej
interes jest dla mnie najważniejszy. Za to jestem
i będę rozliczany. Kodeks
handlowy nie pozwala na
działania, które mogłyby
być uznane za działanie
na szkodę firmy. A takim
jest np. zdradzanie tajemnic handlowych firmy,
dopuszczenie do powstania w przestrzeni społecz-

nej złego obrazu Spółki
i z tego powodu również
wobec Pana zachowuję
ostrożność. Ale już dziś
mogę poinformować, że w
porozumieniu z Radą Nadzorczą chcemy zaproponować spotkanie stosownej
komisji Rady Gminy w
siedzibie naszej Spółki po
to, by poinformować o stanie jej spraw. Oczywiście
uczynię to po wcześniejszym zapoznaniu z tymi
sprawami Radę Nadzorczą i wójta, wykonującego
funkcje właścicielskie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Wojciech
Adam Michalak

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. obecnie funkcjonujący również pod nazwą Park Zdrowia i Rozrywki to
nowoczesny i największy obiekt sportowo-rekreacyjny w
regionie. Jest największą inwestycją, zrealizowaną przez
Gminę Kleszczów. Głównym celem inwestycji była integracja mieszkańców gminy Kleszczów oraz zaspokojenie
fundamentalnych potrzeb wypoczynku i rekreacji lokalnej
i regionalnej społeczności.

Sylwetka:

Piotr Stawski
A

bsolwent Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi (licencjat z z finansów i bankowości) oraz
Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra. Miał okazję poznać od wewnątrz funkcjonowanie
dużych korporacji. Pracował w koncernie Bakoma, w
którym był przedstawicielem handlowym d/s kluczowych klientów. Oprócz koncernu Bakoma poznał też
funkcjonowanie międzynarodowej korporacji, jaką jest
PepsiCo. Zawsze, jak twierdzi, był na pierwszej linii, w
centrum wydarzeń.
Odpowiadał za kluczowych klientów korporacji. Do
jego obowiązków należało m.in. zarządzanie budżetem,
pracownikami z firm zewnętrznych, wizytowanie klientów na terenie całej Polski. Jak z uśmiechem mówi, poznał wiele hoteli, ich zalety, ale również i wady, w tym
różnorodność uzupełniających świadczonych usług, jak
SPA, itp. Prywatnie jest żonaty – żona Beata. Jest ojcem
Mai. Wolny czas lubi spędzać na działce, gdzie regeneruje siły. Wraz z rodziną mieszka w Łuszczanowicach
na terenie gminy Kleszczów.
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Kilka pytań do …

Hasana Aziza ogly Hasanova,
Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce

Był Pan m.in. pierwszym premierem Azerbejdżanu, stałym przedstawicielem
Azerbejdżanu
przy ONZ, ministrem
spraw
zagranicznych
Azerbejdżanu oraz ambasadorem Azerbejdżanu na
Węgrzech. Teraz jest Pan
ambasadorem Republiki
Azerbejdżanu w Polsce.
Jak Pan czuje się w tej
roli?
Pierwszy raz w Polsce
byłem bardzo dawno temu,
to jest w 1963 roku. Wtedy już pokochałem Polskę.
Przyjeżdżając później do
Polski, już jako ambasador,
kraj ten był bardzo bliski
memu sercu.
Gdy byłem ministrem
bywałem w Polsce, więc
miałem już doświadczenie w kwestii stosunków
polsko-azerbejdżańskich
i wiedzę o tym, co zostało

zrobione w tym kierunku.
Ale tak naprawdę wszystkie funkcje jakie pełniłem
miały duży wpływ na moją
obecną pracę. Dzięki nim
bowiem zdobyłem duże doświadczenie.
Jak układają się polsko-azerbejdżańskie stosunki gospodarcze?
Z pewnością stosunki te
nie są jeszcze zadowalające.
Chcielibyśmy bardziej zacieśnić tę współpracę.
Gości Pan dziś w Piotrkowie
Trybunalskim.
Miasto to ma podpisanych
wiele umów partnerskich
z miastami innych krajów. Czy zdaniem Pana
ambasadora jest możliwe
nawiązanie takiej współpracy między Piotrkowem
a miastem w Azerbejdżanie?

Po wykładzie w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Piotrkowie, będę miał
spotkanie z Prezydentem
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Niewykluczone,
że będziemy rozmawiać o
nawiązaniu takiej współpracy.
Czy Pana zdaniem
Polska jest krajem atrakcyjnym dla mieszkańców
Azerbejdżanu?
W Azerbejdżanie mieliśmy bardzo dużą Polonię.
W Polsce zaś jest niewiele
osób pochodzenia azerbejdżańskiego. Jest to ok. 300
osób. Głównie są to Azerbejdżanie, którzy mają polskie korzenie. Sporo też do
Polski przyjeżdża z Azerbejdżanu młodych ludzi, by
tu studiować. Ostatnią grupę stanowią przedsiębior-

cy, którzy w Polsce pracują
bądź prowadzą swoje firmy.
Każda z tych grup ma inne
cele i właśnie z różnych powodów przyjeżdża do Pol-

ski. Ale wracając do pytania, uważam, że Polska jest
krajem atrakcyjnym pod
wieloma względami.
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała
Justyna Pająk

Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet
O tym, jak ważnym problemem jest przemoc wobec kobiet w Polsce i Ukrainie i o kampanii społecznej pokazującej skalę tego zjawiska opowiedziała na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim Weronika Marczuk, koordynatorka grupy inicjatywnej „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”.
Grupę
Inicjatywną
„Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet” jak
sama nazwa wskazuje,
tworzą mężczyźni. Wśród
nich są m.in. psycholodzy,
psychoterapeuci, publicyści, społecznicy. Koordynatorem inicjatywy jest

Weronika Marczuk. Na
zaproszenie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Tryb. Weronika Marczuk
gościła 27 listopada w
Piotrkowie. Po konferencji
prasowej w starostwie, odbyła się w Filii UJK debata ze studentami, podczas

której inicjatorzy kampanii m.in. przedstawili
statystyki, opowiedzieli o
rodzajach przemocy i sposobach przeciwdziałania
jej.
- Zdaję sobie sprawę z
tego, że takie tereny jak
Piotrków i podobne oko-

lice są najtrudniejsze do
zorganizowania pomocy
przeciwko przemocy, bo
są rozproszone. Dla mnie,
jako dla kobiety ważne
jest to, że po raz pierwszy
mężczyźni powstali, powiedzieli: dość tego, aby
kobiety same musiały się
bronić. W Polsce jest wielu wspaniałych mężczyzn,
którzy zdecydowali się dołączyć do międzynarodowego ruchu 16 Dni Przeciw Przemocy Ze Względu
Na Płeć. Biała wstążka
jest tego symbolem. Mężczyźni zakładając ją, przysięgają, że sami nie użyją
przemocy i będą bronić
każdego, kto potrzebuje
pomocy, szerząc jednocześnie tę ideę dalej – mówiła
Weronika Marczuk.
- Dla mnie szczególnie
ważne jest to jeszcze z jednego powodu. Marzyłam
o tym, żeby zaczerpnąć
jak najwięcej wiedzy w tej
kwestii z Polski i przenieść

to na Ukrainę, bo tam jest
jeszcze więcej do zrobienia niż w Polsce. Jeżeli w
Polsce rocznie w wyniku
przemocy ginie 150 kobiet,
to na Ukrainie w tym samym czasie 10 000 kobiet.
Ta różnica jest drastyczna. Polska miała już wiele
tego typu akcji i tę pracę
już widać – podkreśliła
Weronika Marczuk.
Akcja jest skierowana
zarówno do mężczyzn jak
i kobiet. - Kobiety i mężczyźni potrzebują się na-

wzajem, więc nie dzielmy
tej akcji tylko na męską.
Również i kobiety używają
przemocy, nie tylko mężczyźni. Ale to statystyki
niestety wskazują na to, że
przemoc ma płeć – dodała
koordynatorka.
Więcej na temat akcji
można przeczytać na stronie
http://www.mezczyzniprzeciwprzemocy.pl
Justyna Pająk
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„Idea powstania LGD sprawdziła się w 100%”
O działalności Lokalnych Grup Działania rozmawialiśmy z Krystyną Adaszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.
Na ile Pani zdaniem
sprawdziła się idea Lokalnych Grup Działania?
Moim zdaniem, idea
powstania LGD sprawdziła
się w 100%. Początek działania naszej LGD „BUD-UJ
RAZEM” sięga 2008 r. W
kwietniu minęło 5 lat. Początki były dla nas jedną
wielką niewiadomą. Wiedzieliśmy wówczas, że Lokalna Grupa Działania ma
być organizacją, dzięki której będziemy mogli pozyskiwać środki zewnętrzne,
natomiast czym konkretnie
mieliśmy się zajmować stanowiło dla nas dużą niewiadomą. I teraz z perspektywy tych 5 lat, widzimy,
jak bardzo było potrzebne
powołanie LGD. Nie sposób wymienić wszystkiego, co zostało do tej pory
zrobione. Małe projekty,
uroczystości, imprezy integracyjne, działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju,
działania na rzecz rewitalizacji centrów naszych
gmin, budowa chodników,
placów zabaw, itd. Również
wspólne projekty z innymi

LGD np. Doliną Pilicy dotyczące m.in. szlaków turystycznych. To tylko kilka z
wielu przykładów.
Kto jest beneficjentem
środków LGD?
Beneficjentami są: organizacje społeczne, samorządy,
przedsiębiorcy
i rolnicy. W pozyskiwaniu
środków dominują samorządy, ponieważ dysponują
środkami i realizują kosztowne inwestycje. Jednak
na przestrzeni ostatnich 2-3
lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców środkami zewnętrznymi.
Jest Pani bankowcem.
Na ile Pani praca pomaga
w pełnieniu funkcji Prezesa LGD?
Jestem
mieszkanką
Ujazdu i byłam tam prezesem Banku Spółdzielczego
od 1983 roku. W 2000 r.
banki połączyły się i wówczas zostałam wiceprezesem Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Tomaszowie Maz. Byłam też radną
gminy Ujazd i to był wła-

śnie ten czas, kiedy mogliśmy siły i środki wspólnie
zmobilizować i utworzyć
LGD. W związku z tym,
że mam doświadczenie w
zarządzaniu, znam dobrze
realia życia gospodarczego,
samorządowego i społecznego zostałam wybrana do
pełnienia funkcji Prezesa LGD. Jest to dla mnie z
pewnością duże wyróżnienie ale i ciężka i odpowiedzialna praca. Odczuwam
ciągły niedosyt, że obowiązki zawodowe nie pozwalają mi wyłącznie zajmować się LGD. Ale z kolei
to, co zostało do tej pory
zrobione mobilizuje mnie
do dalszego działania. A
fakt, że jestem ekonomistą
z wykształcenia, na pewno pomaga mi w pełnieniu
funkcji Prezesa LGD. Moje
spojrzenie jest matematyczne, a pełniąc tę funkcję
trzeba twardo stąpać po ziemi i dbać o to, żeby każda
złotówka była rozsądnie
wydana.
Przed nami kolejny
okres unijnego programowania. Jakie są finansowe

perspektywy dla LGD?
Odbiegając od kwestii
cyfr, bo wiemy ile pieniędzy przypadnie dla Polski,
ale nie wiemy ile konkretnie
dla naszego województwa i
dla naszej LGD, myślę, że
nie będą to mniejsze środki
niż w poprzednim okresie
programowania. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Z
każdym następnym naborem wniosków, jest ich coraz więcej. I to nas bardzo
cieszy, chociaż wniosków
jest więcej niż środków do
wykorzystania. Myślę, że

„Lem” w kosmosie
Pierwszy polski satelita naukowy jest już w przestrzeni kosmicznej. Kolejny trafi na orbitę już niebawem.
„Lem” i „Heweliusz” to
nanosatelity czyli obiekty
o bardzo małych rozmiarach. Zbudowane zostały
w ramach programu BRITE-PL przez naukowców z
Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja
Kopernika PAN, we współpracy z Uniwersytetem w
Wiedniu, Politechniką w
Grazu, Uniwersytetem w
Toronto i Uniwersytetem w
Montrealu. W 2010 r. ich nazwy – „Lem” i „Heweliusz”
- wybrali internauci w konkursie
zorganizowanym
przez Ministerstwo Nauki.
Ważący niecałe 7 kg
satelita ma kształt kostki o 20-centymetrowych

bokach. Tak niewielkie
urządzenia wykorzystywano dotychczas jako obiekty
amatorskie i edukacyjne.
Tym razem precyzyjna konstrukcja, umieszczona na
orbicie na wysokości 800
km, przez kilka lat umożliwi pomiary naukowe 286
najjaśniejszych gwiazd.
„Lem” wystartował na rosyjskiej rakiecie
Dniepr z bazy wojskowej Jasny na południowym Uralu
tuż po godzinie 8.10 naszego czasu. Już kilka godzin
później możliwe było uzyskanie pierwszego sygnału.
Łączność umożliwia stacja
kontroli lotów, znajdująca
się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Ko-

pernika PAN (CAMK) w
Warszawie. Stąd będą też
wysyłane komendy do satelity oraz odbierane dane
operacyjne i naukowe misji.
Polscy naukowcy nie
mieli jednak dotąd własnego satelity, poza wystrzeloną w lutym 2012 roku
studencką satelitą PW-Sat,

która jest obiektem edukacyjnym.
Na skonstruowanie satelitów Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ponad
14 mln zł.
Źródło MNiSW

w kolejnym okresie programowania nasze działania
będą cieszyć się jeszcze
większym
zainteresowaniem i wniosków będzie coraz więcej.
Która gmina w Pani
ocenie najbardziej się rozwinęła dzięki przynależności do LGD?
To zależy z jakiego
punktu widzenia byśmy to
oceniali. Są gminy, które są
bardzo aktywne w małych
projektach, bowiem mają
odpowiednie możliwości i

warunki środowiskowe. Z
kolei są też tereny finansowo i technicznie lepiej przygotowane do większych
projektów. Nie zapominajmy o tym, że możliwości
finansowe poszczególnych
gmin są zróżnicowane, a co
za tym idzie i możliwości
wykorzystania środków zewnętrznych są różne.

lak

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali
Justyna Pająk
Wojciech Adam Micha-

PKB rośnie
Opublikowany niedawno przez GUS wstępny szacunek PKB w III kwartale 2013 r. wskazuje na długo
oczekiwane ożywienie w polskiej gospodarce. W
trzecim kwartale 2013 roku wzrost gospodarczy
był wyższy o 1,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.
W III kw. wzrosła konsumpcja indywidualna i publiczna. Po czterech kwartałach spadku o 0,6 proc.
zwiększyły się nakłady
brutto na środki trwałe.
W ostatnim kwartale
wartość dodana rosła we
wszystkich głównych sektorach, z wyjątkiem budownictwa, którego spadkowy
trend wyhamował jednak w
III kw.
Jak czytamy w komentarzu Ministerstwa Gospodarki, szacunki GUS
wskazują, iż ożywienie w
polskiej gospodarce nabiera
tempa. Po długim okresie
spadku wzrósł popyt krajo-

wy. Zgodnie z oczekiwaniami kończy się proces dostosowania zapasów, co wraz
z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi przyśpiesza
tempo wzrostu importu. To
zaś powoduje, że pomimo
znaczącego wzrostu eksportu wkład eksportu netto
był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 2013
r.
W kolejnych kwartałach
powinniśmy obserwować
dalsze przyśpieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Eksperci MG szacują, że
w IV kw. 2013 r. dynamika
PKB będzie się kształtować
w granicach 2,3 proc.
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Upadek króla Artura

„Upadek króla Artura”, jedyną wyprawę J.R.R. Tolkiena do świata legend arturiańskich, można śmiało uznać za jego najlepsze osiągnięcie w posługiwaniu się staroangielskim metrum.
Przekształcił on dawne opowieści, nadając im
atmosferę powagi i nieuchronności wydarzeń: zamorską wyprawę Artura,
króla Brytanii, do dalekich
pogańskich krain, ucieczkę Ginewry z Kamelotu,
wielką bitwę morską po
powrocie Artura do Brytanii, portret zdradzieckiego
Mordreda, pełne udręki
rozważania Lancelota w
jego francuskim zamku.
Niestety, „Upadek króla Artura” to jeden z tych
poematów, których pisanie

Tolkien zarzucił. Jednakże z tekstem poematu jest
związanych wiele rękopisów, z których wyłaniają się
wyraźne, choć tajemnicze
związki zakończenia legendy arturiańskiej z „Silmarillionem” oraz niezrealizowany opis gorzkiego
końca miłości Lancelota i
Ginewry.
Nawet w tej fragmentarycznej i niedokończonej
postaci „Upadek króla Artura” jest ewidentnie dziełem
J.R.R. Tolkiena. To niedokończona, lecz niezwykle

frapująca nowa wersja być
może najsłynniejszej i najbardziej ulubionej brytyjskiej
legendy, według syna autora i
opiekuna jego literackiej spuścizny, Christophera Tolkiena, rozpoczęta na początku
lat trzydziestych XX wieku
i zarzucona w 1937 roku.
Może nie był to zbieg okoliczności, że w tym właśnie
roku został wydany „Hobbit”, dający czytelnikom
przedsmak
wymyślonego
świata, który miał ukształtować wyobraźnię XX wieku i
sięgnąć w wiek XXI.

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 					

1942 rok, Stalingrad. Siły sowieckie przygotowują się do kontrofensywy przeciwko niemieckim oddziałom, które okupują lewy brzeg Wołgi. Kontrofensywa ponosi klęskę. Na drugą stronę rzeki udaje się przedostać tylko grupie
zwiadowców pod dowództwem kapitana Gromova. Zajmują jeden z budynków i zgodnie z rozkazem mają go za wszelką cenę utrzymać. W budynku
oprócz kilku ocalałych osób i sowieckich żołnierzy znajduje się jego mieszkanka 19-letnia Katya. Jedna z najkrwawszych bitew w historii ludzkości stanowi tło dla miłosnej historii i dramatycznej osobistej konfrontacji.

Warto posłuchać

Transoriental Orchestra

poleca:

1. Matka Świętego					

Milena Kindziuk

2. Tuwim wyklęty bluźnierca			

Mariusz Urbaniak

3. BOKS NA PTAKU, czyli każdy szczyt ma swój CZUBASZEK i KAROLAK
4. Upadek króla Artura				

J.R.R. Tolkien

5. Życie codzienne arystokracji			

Łozińska Maja, Łoziński Jan

6. Śmierć w Amazonii				

Artur Domosławski

7. Flirtując z życiem				

Danuta Stenka, Łukasz Maciejewski

8. Smaki marzeń					

Beata Śniechowska

9. Filipinki - TO MY!				

Marcin Szczygielski

10. Tysiąc i Jedna Noc z Szeherezadą		

Stalingrad

Robert Reuven Stiller

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

Kayah zaprasza w egzotyczną podróż. Transoriental Orchestra to niezwykły
projekt. Wszystko zaczęło
się od wielkiej muzycznej
miłości Kayah do muzyki
world. Artystka od dawna
planowała nagranie albumu
właśnie w tej stylistyce. Impulsem do rozpoczęcia pracy nad materiałem okazało
się zaproszenie Kayah do
występu na festiwalu Warszawa Singera. Specjalnie
na potrzeby tego jednego
koncertu powstał niezwykły projekt - Transoriental
Orchestra. Kayah do współpracy zaprosiła Atanasa
Valkov, kompozytora filmowego i producenta muzycznego.
Wspólnie wybrali do
projektu wybitnych instrumentalistów oraz solistów
pochodzenia
polskiego,

ukraińskiego i irańskiego,
co dodatkowo poszerza
muzyczny dialog i nadaje
charakter autentycznej wielokulturowości projektu. W
instrumentarium zespołu
znalazły się niespotykane instrumenty, takie jak:
cymbały, santur, oud, saz,
lutnie, flety, piszczałki i
wiele innych. Repertuar
T.O. to ogromne wyzwanie.
Na płycie znalazły się pieśni żydowskie z różnych re-

gionów Europy i Bliskiego
Wschodu. Ta różnorodność
geograficzna ma oczywiście odzwierciedlenie w
muzyce, w której słychać
brzmienia bałkańskie, perskie, słowiańskie, afrykańskie no i oczywiście żydowskie. To także różne języki,
z jakimi musiała zmierzyć
się Kayah - śpiewa po hebrajsku, w jidysz, ladino i
arabsku.

4-18.12.2013 r.

12 Wieści

W

Porady

www.gazeta-wiesci.pl

Sól morska, kamienna czy kuchenna
Od dawien dawna sól jest używana przez człowieka jako przyprawa do potraw nadająca im smak a także
jako środek silnie konserwujący żywność i chroniący ją przed psuciem a niekiedy stosowana jest również w celach leczniczych.
Sól to bezzapachowy biały proszek o
słonym smaku. Spotykamy ją w formie
nieoczyszczonej soli
kuchennej lub oczyszczonej soli warzonej.
Sól kuchenna to tak naprawdę chlorek sodu.
Bierze ona udział w
regulacji
gospodarki wodnej, ciśnienia
osmotycznego a także
pH ustroju. Zawarty w
soli sód reguluje stan
wody w organizmie,
w wyniku czego zapewnia mu prawidłowe ciśnienie krwi i
utrzymuje
właściwą
równowagę kwasowo-zasadową. Przyprawa
ta występuje w trzech
rodzajach, tj. jako sól kuchenna, sól kamienna i sól
morska.
Spośród nich to sól
oczyszczona nazywana solą
kuchenną jest najbardziej
używana w naszych kuchniach. O jej dużym spożywaniu z pewnością decyduje niska cena. Warto jednak
nadmienić, że nie zawiera
ona żadnych właściwości
odżywczych, posiada jedynie wartości smakowe.
Wszystkie wartościowe makro i mikroelementy są wypłukiwane w czasie procesu
ługowania. Sól występuje w
wodzie morskiej oraz w innych naturalnych wodach,

Optima S.A.- finanse
dla domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w miejscowościach: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki i okolice.
Atrakcyjna prowizja, praca
dodatkowa, również dla
emerytów! Tel. 58-554-8080 lub 801-800-200.
Firma
kosmetyczna
poszukuje osób do pracy.
Piotrków Tryb. i okolice.
Tel. 505941176.

Bażant
z kaszą i marchwią

¿



Czas przygotowania: 40 min
Danie dla: 2 osób

Potrzebne składniki:

- 4 udka bażanta
- 1 szklanka kaszy gryczanej
- 2 duże marchwie
- 1 łyżka mąki pszennej
- 1 łyżka masła
- 1 liść laurowy
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- 6 ziarenek czarnego pieprzu
- 1 łyżka oleju
- śmietana

Sposób przygotowania:

np. borowinach, solankach.
Źródła soli kuchennej znajdują się w Ciechocinku,
gdzie właśnie solanka ma
zastosowanie w inhalacji i
używana jest do zabiegów.
Natomiast wartościowszą solą pod względem odżywczym dla organizmu
jest sól kamienna. Bogate jej złoża znajdują się w
Argentynie, Chile i Rosji.
Wydobywana jest ona w kopalniach soli, a jej złoża położone są na dużych głębokościach. Wydobyta sól po
zmieleniu oraz przesianiu
przeznaczana jest do celów
przemysłowych lub jest wypłukiwana ze złoża w celu

otrzymania solanki. Solanka z kolei oczyszczana jest
w wyniku dodania wapnia,
wodorotlenku i węglanu
sodu a następnie poddana
procesowi odparowania w
przemyśle. Z uwagi na to,
że nie jest poddawana procesowi ługowania, zawiera
wiele cennych minerałów,
w tym najwięcej halitu. Z
chlorku sodu otrzymuje
się sód, węglan sodu, kwas
solny, wodorotlenek sodu i
chlor.
Z kolei najzdrowszą solą
jest jednak sól morska. Otrzymywana jest poprzez naturalne odparowywanie wody morskiej o wysokim zasoleniu. Do

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323

Gotuj z nami

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Części zamienne: Lublin, Honker, Żuk, wszystkie częsci na miejscu! www.
rawmot.pl
Ulotki, wizytówki, kata-

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

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

PRACA
W ZAKŁADACH
MIĘSNYCH!
OD ZARAZ!
kontakt 535 123 002
w godzinach 8-16
Firma sprzątająca
zatrudni osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
do
sprzątania
placówki
bankowej w Rawie Mazowieckiej - 1/4 etatu.
Kontakt: 602-776-127

tego celu wykorzystywana jest
energia słoneczna. Sól morska
stanowi bogate źródło soli mineralnych oraz mikroelementów, tj. między innymi magnezu, sodu, wapnia, cynku,
jodu, manganu, żelaza, fluoru.
Spożywanie jej powoduje usuwanie toksyn z organizmu i
poprawia cerę. Przeprowadzone badania potwierdzają, że
osoby spożywające wyłącznie
tę sól, znacznie rzadziej mają
miażdżycę i białaczkę limfatyczną.
Należy wyraźnie podkreślić, że spożywanie dużej ilości soli jest szkodliwe dla naszego zdrowia.
Powoduje ona wówczas
zatrzymywanie wody w
organizmie, czyli prowadzi
do powstawania nadciśnienia tętniczego. W wyniku
tego zwiększa się ryzyko
wystąpienia zawału serca i
udaru mózgu. Polacy spożywają aż 3 razy więcej soli
w porównaniu do zalecanej
dawki. Dzienna jej ilość
powinna być nie większa
niż płaska łyżeczka czyli
ok. 5 g. Nadmiar soli dostarczanej
organizmowi
przeciąża także nerki oraz
sprzyja rozwojowi procesów nowotworowych. A
więc warto ograniczyć jej
spożywanie lub wręcz nie
solić czy dosalać domowe
potrawy. Solenie z powodzeniem można zastąpić
przyprawami ziołowymi,
takimi jak: tymianek, bazylia czy estragon.
KK

Udka podsmażyć na oleju na kolor złotobrązowy, przełożyć do rondla, zalać wodą, dodać pieprz,
ziele angielskie i liść laurowy a następnie gotować
na wolnym ogniu do miękkości. Pod koniec gotowania dodać marchew pokrojoną w plasterki, dolać trochę wody i gotować jeszcze ok. 15 min. Na
koniec dodać masło. Mąkę połączyć ze śmietaną
z dodatkiem wody i połączyć z udkami, gotując
jeszcze 2 min. W międzyczasie jedną szklankę
kaszy zalać w garnku 1,5 szklanki wrzącej wody.
Garnek z kaszą przykryć pokrywką i postawić na
ogniu. Po zagotowaniu garnek zestawić z kuchenki, a kasza pod przykryciem dojdzie do miękkości
i będzie sypka.
REKLAMA
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Test: Skoda Rapid 1.6 TDI vs. Peugeot 301 1.6 HDI

Czy można jeździć tanio i wygodnie?

Skoda Rapid i Peugeot
301 to z naszego, polskiego, punktu widzenia jedne
z najważniejszych premier
motoryzacyjnych
ostatnich miesięcy. Dlaczego?
Mają to być samochody
''budżetowe" - dla flot oraz
średniozamożnych klientów indywidualnych.
Peugeot 301 - nowa
forma starej technologii
301 to auto, które ma
za zadanie poprawić statystyki sprzedaży grupy PSA
(bliźniakiem 301 jest Citroen C-Elysee) w krajach
słabiej rozwiniętych. Każdy, kto wie w jakim celu
ten samochód powstał, nie
powinien spodziewać się
tu nowoczesnej, przełomowej technologii. To auto o
cenie bazowej ok. 37 tys.
zł. Wersja z dieslem i maksymalnym wyposażeniem
kosztuje mniej niż 60 tys.
zł! Cena jest tu wręcz ewenementem, gdyż za wydane pieniądze otrzymujemy
bardzo duże i funkcjonalne
auto.
Skoda Rapid - większa

Fabia w stylu Octavii
Rapid jest samochodem
z pogranicza segmentu aut
małych i kompaktowych.
Mają decydować się na niego osoby/firmy, dla których
Fabia jest za mała, a Octavia
za droga. Z założenia Rapid
miał być budżetowym pojazdem i jako taki był promowany. Niestety póki co
nie widać tego w cenniku.
Najtańszy Rapid kosztuje ok. 47 tys. zł. Wersja z
dieslem grubo ponad 60
tys., a nawet ponad 70 tys.
w bogatej wersji wyposażenia. Co otrzymujemy za
te kwoty? Auto wygodne,
ale nie bardzo przestronne. Schludnie wykonane, z
odważnym i nowoczesnym
designem.
Porównanie
sedana
Peugeota i liftbacka Skody
Oba auta zostały wykonane w dużej części z elementów znanych z innych
pojazdów, wciąż będących
lub wycofanych z gamy. Jest
to znana i od lat stosowana
metoda na obniżenie kosztów produkcji. Tak właśnie
powstają samochody, ofe-
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AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

rowane na rynkach
rozwijających się.
Po raz pierwszy
w życiu, porównując auto francuskiej
i niemieckiej myśli
technicznej muszę
przyznać, że oba wyglądają równie atrakcyjnie. Rapid jest
podobny do nowej
Octavii, czyli pod
względem designu
bardzo nowoczesny.
Peugeot 301 nie jest
"brzydszy". To również
jedno z najładniejszych aut
segmentu. Wygląda trochę
jak mniejsza wersja 508.
Wnętrze 301 jest przestronniejsze zarówno z
przodu, jak i na tylnych
fotelach. Francuski sedan
posiada też wielki bagażnik, jednak pod tym względem przegrywa z Rapidem.
Skoda nie tylko dysponuje minimalnie większą
pojemnością kufra, lecz
także zapewnia lepszy do
niego dostęp - jest bowiem
liftbackiem, a nie sedanem. Przegrywa za to pod
względem ilości miejsca
dla kierowcy i pasażerów,
zwłaszcza miejsca nad głową jest w Skodzie niewiele.
Co do jakości wykończenia
wnętrza i designu kokpitu,
oba auta nie zaskakują. Kto
zna inne modele Peugeot
i Skody, odnajdzie dobrze
znane elementy wewnątrz
aut. Kokpit jest maksymalnie uproszczony i wygląda
dobrze. W obu przypadkach. A gdzie wspomniane
oszczędności?
Nie widać ich w Skodzie. Wydaje się, że jeśli
ktoś ma ochotę kupić Rapida tanio, musi po prostu
zrezygnować z pewnych
opcji wyposażenia. Jeśli
je zamówimy cena będzie
rosła wraz z komfortem
użytkowania auta. Inaczej jest w 301, który ma
zapewniać jak najwięcej
komfortu jazdy, nawet przy
wyborze uboższej wersji
wyposażenia. Przyciski od
elektrycznie sterowanych
szyb umieszczono w pasie
środkowym - tak jest taniej - to rozwiązanie znamy
m.in. z Dacii czy niektórych
Fiatów. Skrzynia biegów?

Zwykła "piątka", z
tradycyjnie wrzucanym wstecznym
- masowo produkowana i niedroga. Klimatyzacja
manualna, ale z
panelem imitującym
"automat".
Zegary? Najprostsze na świecie, ale
przecież czytelne.
Takich smaczków
jest w Peugeocie
więcej, ale znajdzie je tylko ten, kto dobrze
poszuka. Podczas jazdy bowiem nic nie przypomina
nam o tym, że to budżetowe
auto.
Jazda Peugeot 301 i
Skodą Rapid
Oba testowane samochody są dostosowane do
poruszania się nie tylko
po równym asfalcie. Rapid
zawieszony jest podobnie
jak Fabia, ale zapewne ze
względu na szerszy rozstaw
kół, lepiej tłumi nierówności. Jest dość twardy, ale
dzięki temu nie zachęca do
przyspieszania na złej drodze. Podobnie jest z 301, a
to raczej niespotykane. Zawieszenie tego sedana nie
przypomina tego, znanego
z większości Peugeotów
- miękkiego, przyjemnego, chwilami rozbujanego.
Francuzi zapewniają, że
to celowy zabieg - auto ma
być przystosowane do jazdy po gorszych drogach
(znów te kraje rozwijające
się). Peugeot stawia więc na
trwałość kosztem komfortu.
Koncepcja słuszna, praktyka pokaże, czy w pełni zrealizowana.
Jednym z największych
atutów 301 jest waga. Pojazd waży mniej niż 1100
kg. W przypadku tak dużego auta jest to w dzisiejszych czasach rzadkość. W
gruncie rzeczy mniejszy
Rapid, jest w zależności od
wersji, o co najmniej 100
kg cięższy. Dzięki temu
zrywność i przyspieszenie
obu testowanych aut są podobne, mimo że pod maską
Skody kryje się mocniejszy
silnik.
1.6 TDI dysponuje mocą
o 13 KM większą, ale istot-

ne jest przede wszystkim
to, że szybciej (przy 1500
obr./min.) osiąga maksymalny moment obrotowy
(250 Nm). Peugeot osiąga
230 Nm od 1750 obr./min.
Te drobne różnice są praktycznie nieodczuwalne podczas codziennej jazdy. Oba
auta są ekonomiczne, ale
to większy 301 pali mniej
- podczas testu średnio 4,6
l/100 km. Rapid osiągnął
rezultat 5,0 l. W obu przypadkach są to wyniki godne
pochwały.
W Polsce można kupić
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tanie auto...
...trzeba tylko unikać
stereotypów. Skoda Rapid i
Peugeot 301 bez problemów
są w stanie odpowiedzieć na
potrzeby zarówno rodziny,
jak i przedstawiciela handlowego. W przypadku 301
- nie kupimy w Polsce tak
tanio równie dobrego auta
z dieslem. Rapid jest za to
dobrą alternatywą dla tych,
którzy chcą mieć Skodę, ale
nie stać ich na Octavię. Rodzimy rynek motoryzacyjny robi się coraz ciekawszy.
Witold Hańczka
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Najwyższy czas na wymianę opon
Na dworze coraz chłodniej, pierwszy śnieg już za nami. Jest to najwyszy czas
na wymianę opon z letnich na zimowe. W regionie nie brakuje zakładów wulkanizacyjnych, które zajmą się naszymi czterema kółkami. Sprawdź, oczym
trzeba pamiętać wymieniając opony.
W warsztatach i zakładach
wulkanizacyjnych nie ma
jeszcze tłoku: - Najwięcej
klientów przyjeżdża do nas
w poowie listopada, lub jak
spadnie pierwszy śnieg mówi Bartosz Milczarek z
Serwisu Opon „Mila” w Rawie Mazowieckiej - Oczywiście zapobiegliwe osoby
przyjeżdżają od początku
listopada. Opony można
spokojnie zmienić wcześniej - dodaje. Nawet przy
obecnych
temperaturach,
powyżej 0, na pewno im to
nie zaszkodzi, natomiast nie
trzeba stać w kolejkach wyjaśnia.
Opony z zimowych na letnie
powinniśmy zmieniać, gdy
temperatura w ciągu dnia
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utrzymuje się na poziomie
poniżej 7 stopni na plusie.
Zdarzają się oczywiście kierowcy, którzy cały rok jeżdżą na letnich oponach, jednak trzeba pamiętać, że gdy
spadnie śnieg albo zaczną
się przymrozki, jazda może
stać się bardzo niebezpieczna. Rząd już kończy pracę
nad ustawą która ma nam
nakazać na jazdę samochodem z założonymi oponami
zimowymi.
Przy prędkości 30km/h hamowanie na zaśnieżonej
drodze może być nawet trzy
razy dłuższe na oponach letnich niż na oponach zimowych. Dodatkowym argumentem może być też fakt,
iż guma w oponie letniej

przy niskich temperaturach
sztywnieje i szybciej się zużywa.
Ceny w poszczególnych
rejonach są różne. Jeżeli
posiadamy dwa komplety
felg, wtedy zmiana opon
jest tańsza, a całkowity
koszt może się zamknąć w
20 - 40 zł. Gdy mamy tylko
jeden komplet felg, wtedy
cena rośnie do ok. 50 - 80 zł
za kompletną wymianę. Im
większe koła, tym drożej.
Jeżeli chcemy napełnić opony azotem musimy z reguły
dopłacić ok. 10-20 zł.
Kupowanie nowych opon
to kolejny wydatek rzędu 200 - 300 zł za sztukę.
Można również kupić używaną oponę, za którą za-

płacimyok. 80 zł za sztukę.
- Zakup używanej opony
doradzałbym jedynie w zakadzie
wulkanizacyjnym
lub specjalistycznej firmie.
Oponę powinien obejrzeć
specjalsita - dodaję Bartosz
Milczarek.
Niektóre firmy oferują również sezonowanie opon. Możemy wtedy zostawić u nich
nasze opony do kolejnego
sezonu. Koszt to ok. 60-80
zł za ok. pół roku. Niektre
firmy dla stałych klientów
usug wykonują gratis.
Aktualnie w większości
warsztatów nie ma jeszcze
kolejek i z reguły wystarczy
zadzwonić i umówić się. W
momencie gdy śniegu będzie coraz więcej, może być
już trudniej, bo wiele serwisów musi tworzyć system
kolejkowy. Wtedy przyjdzie
nam oczekiwanie w kolejkach.
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Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed osobami
spod tego znaku
duże wyzwania.
W związku z tym,
życie będzie toczyło się na
przyspieszonych obrotach.
Jednak pamiętaj o umiarze
swojego
zaangażowania,
ponieważ może się to odbić
na Twoim zdrowiu.
Wodnik 21.01 – 19.02
Pozytywny wpływ planet
przyczyni
się do poprawy
koncentracji, a
tym samym do
skuteczniejszych działań.

To okres dużych ale zakończonych sukcesem zmian w
Twoim życiu. Wykorzystaj
dobrą passę, ale mimo to
działaj rozważnie.
Ryby 20.02 – 20.03
W ostatnim
czasie wreszcie
uporałeś się z zaległymi sprawami.
Obecnie więcej czasu będziesz
mógł poświęcić swojej rodzinie, która potrzebuje od ciebie
wsparcia. Pomyśl wcześniej o
zakupie prezentów świątecznych dla najbliższych.
Baran 21.03 – 20.04
Teraz los będzie wyjątkowo ci
sprzyjał. Wszelkie
sprawy załatwisz
pozytywnie o ile przyłożysz się do nich solidnie.
Dbaj o zdrowie, które o tej
porze roku zwykle narażone jest na różne infekcje.
Ostrożności nigdy nie za
wiele.
Byk 21.04 – 20.05
Pomyśl o zmianach w swoim życiu. Zmień mało satysfakcjonującą cię
pracę lub dotychczasowe

wśród
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wie

mokradła
okala
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miejsce zamieszkania. Aby
osiągnąć wyznaczony cel
w życiu, trzeba uparcie iść
do przodu i wierzyć w osiągnięcie sukcesu.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nie wszystkie
sprawy mogą potoczyć się po twojej myśli, ale tym
się nie zrażaj. Pewne założenia nieraz należy modyfikować, bo życie, podobnie
jak pogoda bywa zmienne.
Nurtująca cię od pewnego czasu sprawa znajdzie
wreszcie szczęśliwy finał.
Rak 22.06 – 22.07
Zwolnij tempo życia, jak długo można tak
pędzić i pędzić.
Czas odetchnąć
przysłowiowym świeżym
powietrzem i pomyśleć o
przyjemnościach zarówno
dla ciała jak i ducha. Warto
nadrobić kulturalne zaległości w towarzystwie bliskich ci osób.
Lew 23.07 – 23.08
Więcej odwagi i wiary, a sprawy potoczą się
po twojej myśli.
Niespodziewany przypływ
gotówki sprawi, że wreszcie
spłacisz zaciągnięte długi.
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duża
wyspa
na Malajach
potrzebny
tarczycy

Gustav
Ludwig,
ﬁzyk

brat
Abla

Wieści
Gazeta Regionalna

bluza
jeźdźca
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Jasio
podczas
obiadu
pyta
-Mamo,
dlaczego
tatuś
jest
-Ponieważ
jest
bardzo
-To dlaczego ty masz tak dużo włosów?
-Zamknij się i jedz zupę!


francuska
ﬁrma
naftowa
gad z
kołnierzem

auto- Dorota,
tył szyi na
piecio˛
stradzie boistka

SUDOKU
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Gunter,
noblista

grek u
Homera
rodzaj
narkomanii

Udane spotkanie w gronie
rodzinnym poprawi wasze
relacje, które ostatnio nie
wyglądały najlepiej.
Panna 24.08 – 23.09
Twoje optymistyczne nastawienie
do życia, pomoże ci w
rozwiązywaniu trudnych spraw, nie tylko w życiu
zawodowym ale i osobistym.
Oczywiście niezawodna intuicja, pomoże ci w podejmowaniu trafnych decyzji. W związkach partnerskich sielanka.
Waga 24.09-23.10
Po trudnym i
pracowitym okresie,
poczujesz
potrzebę odpoczynku i to
koniecznie poza miejscem
zamieszkania. Skorzystaj
z tańszych posezonowych
ofert ośrodków wypoczynkowych. Przed singlami
nowa znajomość.
Skorpion 24.10 – 22.11
Masz w głowie
pełno pomysłów,
ale do ich zrealizowania droga daleka. Wykazać się będziesz
musiał przedsiębiorczością.
Analizuj swoje wydatki,
bo konto szybko maleje a
na wpływy gotówki trzeba
niestety jeszcze poczekać.
Wróżka Amanda

sprzet
˛ w
łazience

festiwa- czas leniucholowe
miasto wania

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Strzelec
23.11 – 21.12
Po cz ą t kowe
dni grudnia upłyną w nawale obowiązków,
ale ze wszystkim dasz sobie
radę przy dobrej organizacji
pracy i cierpliwości. Pamiętaj, że nie musisz być najlepszy w każdej dziedzinie.
Unikaj sytuacji konfliktowych. Podtrzymuj dobre relacje ze swoimi znajomymi,
na których zawsze w podbramkowej sytuacji możesz
liczyć.

4-18.12.2013 r.



mamę:
łysy?
mądry.



Matka
rano
pyta
syna:
- Co to był za hałas wczoraj w nocy jak wróciłeś?
Nic,
kurtka
mi
spadła.
To
co
tam
było
w
tej
kurtce?
- Ja






Do
Premiera
przychodzi
doradca:
Panie
Premierze,
mamy
problem...
No
co
jest.
- Mamy sondaż, z którego wynika, że Polakom żyje się dobrze i są bardzo zadowoleni.
To
super,
a
gdzie
problem?
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii...
  
Zestresowany
pacjent
siedzi
na
fotelu
i
szykuje
się
na
rwanie
zęba:
- Niech się pan nie stresuje, lekko pójdzie. Mówi dentysta.
Po
wszystkim
pacjent
mówi:
- Faktycznie lekko. Nawet nie poczułem, jak się zesrałem...
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16 Wieści Kryminalne
Opoczno

Złodziejski duet

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Opoczna, którzy odpowiedzą za kradzież. Ich łupem padły sztućce o wartości 640 złotych.
25 listopada 2013 roku dnia na strychu kamieniw godzinach popołudnio- cy przy ulicy Sobieskiego
wych mieszkanka domu wykonywali zlecone przez
przy ulicy Sobieskiego w zakład prace. Ich uwagę
Opocznie zawiadomiła po- przykuły dwa opakowalicję o podejrzeniu kradzie- nia firmowych sztućców.
ży. Otóż zauważyła, że ze Mężczyźni wiedzieli, że to
strychu kamienicy uciekało wyrób jednej z renomowadwóch mężczyzn, którzy nych marek wart kilkaset
w rękach trzymali jakieś złotych. Skuszeni łatwym
pudełka. Przybyły na miej- zarobkiem postanowili po
sce patrol policji, zatrzymał pracy wrócić i je ukraść.
złodziejski duet. Z ustaleń Mężczyźni w wieku 30 i 41
funkcjonariuszy wynika, że lat przyznali się do kradziezłodzieje to pracownicy Za- ży. Grozi im kara od 3 miekładu Gospodarki Mieszka- sięcy do 5 lat pozbawienia
niowej w Opocznie. Tego wolności.
GW

Piotrków Trybunalski

Podpalenie stodoły
W nocy 20 listopada 2013 roku w gminie Gorzkowice na jednej z posesji wybuchł pożar. W ogniu
stanęła stodoła. Policjanci zatrzymali 36-letniego
mężczyznę podejrzanego o jej podpalenie.
Pomimo szybkiej i
sprawnej akcji gaśniczej
całkowitemu spaleniu uległ
dach stodoły, znajdująca
się w środku słoma, zboże i urządzenia rolnicze.
Łączna wartość strat jaką
poniósł właściciel to 50 tysięcy złotych. Zawiadomieni o zdarzeniu policjanci
podejrzewali, że przyczyną
pożaru było podpalenie.
Śledczy ustalili, że 36-letni
mężczyzna wcześniej groził
właścicielom podpalenie,
zakłócał ich spokój a nawet

groził pozbawieniem życia.
Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne
przestępstwa. Jeszcze tego
samego dnia 36-latek został
zatrzymany. 22 listopada
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec niego środek
zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za
popełnione przestępstwo
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
GW
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Radomsko

Seryjni włamywacze
Radomszczańscy policjanci zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o sześć włamań. Suma strat na
skutek ich przestępczej działalności wynosi ok. 29 tysięcy złotych.
26 listopada 2013 roku
radomszczańscy policjanci
zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o sześć
włamań m.in. do punktów
gastronomicznych, sklepów
oraz lombardu na terenie
Radomska.
- Łupem sprawców padło około 80 telefonów
komórkowych, laptop, biżuteria, art. spożywcze,
chemiczne i papierosy.
Działali w okresie od 10 listopada 2013 do 23 listopada 2013 r. Czterech miesz-

kańców Radomska w wieku
od 29 do 49 lat usłyszało
zarzut kradzieży z włamaniem a 36–latek ponadto zarzut kradzieży rozbójniczej
– informuje policja.
Funkcjonariusze ustalili
także dwóch paserów, którzy dobrowolnie poddali się
karze. Część skradzionego
mienia, po przeszukaniach,
została odzyskana. Część
telefonów, laptop, papierosy, artykuły chemiczne oraz
biżuteria wrócą do właścicieli.
MAT

Skierniewice

Czujny pracownik budowy
24 listopada 2013 roku zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy ukradli cement z jednej z budów
znajdujących się pod Skierniewicami.
23 listopada o godz.
11:00 dyżurny skierniewickiej komendy odebrał
telefoniczne zgłoszenie od
pracownika jednej z budów w Mokrej Lewej koło
Skierniewic o kradzieży cementu. Pracownik podczas
przerwy zauważył, że drogą jedzie podejrzanie obniżony czerwony fiat uno, a w
nim dwóch mężczyzn. Postanowił więc zawiadomić
policję o prawdopodobnej

kradzieży. Zaraz po tym,
wsiadł w swój samochód
i pojechał za złodziejami.
Policjanci natychmiast ruszyli w stronę wskazanej
miejscowości, cały czas pozostając w kontakcie z pracownikiem budowy. Stróże
prawa zatrzymali fiata uno
do kontroli w miejscowości
Mszadla. W samochodzie
znaleźli 34 worki cementu,
skradzionego z budowy.
Wartość strat oszacowano

na 425 złotych. Złodziejami
okazali się 27-latek i 23-latek pochodzący z terenu
gminy Godzianów k. Skierniewic. Podczas interwencji niepokój u policjantów
wzbudziła woń alkoholu
wyczuwalna od kierującego
fiatem uno. Badanie wykazało u 27-latka ponad 1,7
promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie
dodatkowo również za to
przestępstwo. Ostatecznie

cement powrócił do właściciela, a zatrzymanym
mężczyznom skierniewiccy
policjanci postawili zarzuty. Kradzież jest przestępstwem, zagrożonym karą do
5 lat pozbawienia wolności.
Z kolei za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
GW

Tomaszów Mazowiecki

Pijany furiat w komendzie policji

Tomaszowscy funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego mężczyznę, który w pijackim amoku uszkodził aparat telefoniczny, wybił szybę a także znieważył policjantów. Po wytrzeźwieniu nie pamiętał nawet, że dokonał tego w poczekalni komendy.

Jesteś świadkiem
przestępstwa?

W

Nie bądź obojętny! Dzwoń: 112 lub 997!
ALARMUJ!

22 listopada br. do
poczekalni komendy powiatowej w Tomaszowie
Mazowieckim wszedł pijany mężczyzna. Zapytany
przez dyżurnych o powód
wizyty zaczął się agresywnie zachowywać. Ponieważ nie miał konkretnego problemu, który mógł
zgłosić policjantom został
poproszony o opuszczenie policyjnej jednostki.
Krewki petent wyszedł z

budynku, jednak po chwili ponownie pojawił się
w budynku. Bez żadnej
przyczyny rzucił o ziemię
telefonem znajdującym się
w poczekalni a następnie
wybił szybę w drzwiach
komendy,
wykrzykując
jednocześnie w stronę policjantów niecenzuralne
słowa. Pijany 17-latek został obezwładniony przez
pełniących służbę dyżurnych. Trafił do policyjne-

go aresztu. Miał we krwi
ponad 2,3 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu
został przesłuchany. Nie
pamiętał całego zdarzenia
a nawet, że działał na terenie komendy. Już usłyszał zarzut znieważenia
funkcjonariuszy
policji,
zagrożony karą do roku
pozbawienia
wolności.
Trwa również wycena strat
spowodowanych przez nastolatka.

