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96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45 1989 r.

Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki, 

Szukam osób do pracy w Magazynie 
w Rokszycach (Wola Krzysztoporska) 

przy kompletacji.
WYMAGANIA: uprawnienia na wózki widłowe 

i badania sanepidowskie.

DAM PRACĘ

KONTAKT: przesłanie CV na e-mail: 
rekrutacja.tymczyszyn@trenkwalder.com.pl

bądź pod numerem tel.: 505 177 201.

Co należy do Pani 
kompetencji w Zarządzie 
Województwa Łódzkiego?

W Urzędzie Marszał-
kowskim odpowiadam 
za fundusze europejskie. 
Zgodnie z przyjętym już 
schematem organizacyjnym 
nadzoruję departamenty 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a 
także Wojewódzki Urząd 
Pracy i Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy, czyli krót-
ko mówiąc wszystkie de-
partamenty, które zajmują 
się bieżącą i będą się tak-
że zajmować nową unijną 
perspektywą finansową. 
Obecnie jesteśmy w okre-
sie przejściowym, ponieważ 
nowa perspektywa jeszcze 
nie ruszyła, a poprzednia 
nie jest w pełni zakończona.

Taki zakres obowiąz-
ków był w moim przypadku 
oczywisty z racji tego, że 
wcześniej byłam posłem do 
Parlamentu Europejskiego. 
Z pewnością doświadcze-

Duże pieniądze 
i duże szanse
O środkach unijnych w obecnej perspektywie bu-
dżetowej rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, 
członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego.

nie tam zdobyte okaże się 
pomocne w sprawowaniu 
funkcji, jaką dziś pełnię. 
Sądzę, że myślenie euro-
pejskie będzie przydatne 
również w Urzędzie Mar-
szałkowskim. W Parlamen-
cie Europejskim aktywnie 
pracowałam i brałam udział 
między innymi w uchwala-
niu budżetu dla Europy, w 
ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014 - 
2020. Wszyscy posłowie z 
Polski walczyli o to, by te 
fundusze dla naszego kraju 
były jak największe. I z tego 
wspólnego sukcesu bardzo 
się cieszę.

Jak duże środki unij-
ne otrzyma województwo 
łódzkie?

Środki przyznane nam 
w nowej perspektywie fi-
nansowej, w skali całego 
kraju, stanowią niewątpli-
wie kwotę historyczną. 

Szerzej na str. 8.

Jakie są perspektywy 
węgla jako paliwa energe-
tycznego w Polsce?

Jacek Kaczorowski: 
Odpowiedź znajduje się w 
liczbach. Obecnie około 87 
proc. energii elektrycznej 
wytwarzanej w Polsce po-
chodzi ze spalania węgla ka-
miennego i brunatnego. W 
ubiegłym roku połowa z ok. 

Rozmowa z Jackiem Kaczorowskim, Prezesem Zarządu PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Widzimy przyszłość w nowych 
złożach węgla brunatnego

164 TWh wyprodukowanej 
energii elektrycznej pocho-
dziła z węgla kamiennego, a 
ponad jedna trzecia z węgla 
brunatnego. 

Węgiel brunatny dzi-
siaj to przede wszystkim 
bezpieczeństwo energe-
tyczne, ale również tania 
energia, dlatego wiążemy 
naszą przyszłość z zago-

spodarowaniem złóż per-
spektywicznych w rejonie 
Złoczewa i Gubina.

W PGE GiEK S.A. wę-
giel brunatny stanowi pod-
stawowe paliwo wykorzy-
stywane do wytwarzania 
energii elektrycznej. 

Szerzej na str. 7.

Ferie zimowe
Ferie zimowe w roku szkolnym 2014/2015 przypadną wyjątkowo na prze-
strzeni trzech miesięcy: stycznia, lutego i marca. W województwie łódzkim 
ferie rozpoczną się 2 lutego br.

Zgodnie z komunikatem 
Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu ferie zimowe 
w roku szkolnym 2014/2015 
trwać będą od 19 stycznia 
do 1 marca 2015 roku. Fe-
rie odbędą się w czterech 
turach w różnych terminach 
dla poszczególnych woje-
wództw.    Szerzej na str. 2.

REKLAMA

Piotrków
 Trybunalski
Powiat 
piotrkowski 
w czołówce 
W Ogólnopolskim Ran-
kingu Związku Powia-
tów Polskich w kate-
gorii powiatów do 120 
tysięcy mieszkańców, 
czwartą pozycję w kra-
ju, a pierwszą w wo-
jewództwie łódzkim 
uzyskał powiat piotr-
kowski.

Str. 2.

Łódź
Dawna 
Łódź 
w kinie 
Przytulnym
Na przełomie stycznia i 
lutego w kinie Przytul-
nym Łódzkiego Domu 
Kultury będzie można 
obejrzeć pięć filmów 
dokumentalnych o daw-
nej Łodzi. Projekt opiera 
się na filmowym zapisie 
wspomnień mieszkań-
ców miasta włókniarzy.

Str. 4

Rawa 
Mazowiecka
Pożar 
w kamienicy
W kamienicy przy ul. 
Jerozolimskiej w Rawie 
Mazowieckiej wybuchł 
pożar.       Str. 14.
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 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA

     BUDOWLANE

 CHEMIA BUDOWLANA 
(styropiany, siatki, 

 KRUSZYWA DEKORACYJNE

 RURY PCV

 EKOGROSZEK

 ODWODNIENIA  KANALIZACYJNE

tel.

725-516-005 
695-347-224

Bełchatów 
ul. Piłsudskiego 94

NOWY ASORTYMENT!  PROMOCYJNE CENY!

kleje, zaprawy)

(cegły, bloczki, pustaki)

Zgodnie z komunikatem 
Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu ferie zimowe 
w roku szkolnym 2014/2015 
trwać będą od 19 stycznia 
do 1 marca 2015 roku. Fe-
rie odbędą się w czterech 
turach w różnych terminach 
dla poszczególnych woje-
wództw. Ferie rozpoczynają 
się w poniedziałek a kończą 
w niedzielę, w związku z 
czym, czas wolny od za-
jęć szkolnych praktycznie 
trwa 16 dni. Pierwsi z te-
gorocznych ferii zimowych 
skorzystają uczniowie z 

Ferie zimowe
Ferie zimowe w roku szkolnym 2014/2015 przypadną wyjątkowo na przestrzeni trzech miesięcy: stycz-
nia, lutego i marca. W województwie łódzkim ferie rozpoczną się 2 lutego br.

województwa dolnośląskie-
go, zachodniopomorskiego, 
mazowieckiego, opolskie-
go. Ostatnią grupą będą 
uczniowie z województwa 
wielkopolskiego, święto-
krzyskiego, małopolskiego, 
lubuskiego, kujawsko-po-
morskiego. W wojewódz-
twie łódzkim ferie trwać 
będą od 2 do 15 lutego. 

Ferie zimowe to czas, 
który można przeznaczyć 
np. na  wyjazdy i czynny 
wypoczynek. Ofert zimo-
wisk i organizacji czasu 
wolnego jest naprawdę wie-

le. Dla dzieci i młodzieży z 
woj. łódzkiego przygotowa-
no wiele ciekawych atrak-
cji i zajęć tematycznych. 
Planowane są otwarte spo-
tkania a także półkolonie. 
Jednak nie wszystkie dzie-
ci mają możliwość wyjaz-
du. Właśnie z myślą o nich 
domy kultury, biblioteki, 
muzea, obiekty sportowe, 
świetlice i szkoły przygoto-
wały szereg atrakcji. Oferta 
jest bogata i różnorodna. Z 
pewnością więc każdy znaj-

dzie coś interesującego dla 
siebie. A po błogim okresie 
lenistwa, przyjdzie czas na 
powrót do szkolnej ławy. 
Warto więc jak najlepiej 
wykorzystać ten wolny od 
zajęć szkolnych czas, bo jak 
to zwykle bywa, wszystko 
co dobre szybko się kończy. 
Następna przerwa w nauce 
- z okazji Świąt Wielka-
nocnych - potrwa od 2 do 7 
kwietnia 2015 roku.

JP

- Tak dobre miejsce, 
wśród 100 nam podobnych 
powiatów, cieszy i moty-
wuje, bo pracy jest nadal 
bardzo dużo, a przed nami 
kolejne wyzwania - podkre-
śla starosta powiatu piotr-
kowskiego Stanisław Cuba-
ła. - Nie zwalniamy tempa 
i rozpoczynamy realizację 
celów, jakie wyznaczyliśmy 
sobie w nowej strategii 
rozwoju powiatu. 
Mam tu na myśli 
profilaktykę zdro-
w o t n ą , 
r e a l i -
z owa n ą 
przy po-
mocy or-
g a n i z a c j i 

Piotrków Trybunalski
Powiat piotrkowski 
w czołówce 
W Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów 
Polskich w kategorii powiatów do 120 tysięcy 
mieszkańców, czwartą pozycję w kraju, a pierwszą 
w województwie łódzkim uzyskał powiat piotrkow-
ski.

społecznych m.in. kół go-
spodyń wiejskich, klubów 
sportowych, stowarzyszeń, 
które poprzez swoją dzia-
łalność promują zdrowy 
tryb życia. Chcemy ożywić 
naszą wieś i pomóc małym, 
rodzinnym gospodarstwom 
w sprzedaży własnych, 
ekologicznych, zdrowych 
produktów i płodów rol-
nych. Zamierzamy także 
wspierać te organizacje, 
które kultywują ludowe 

tradycje i pielęgnu-
ją nasze dziedzic-
two. Wkrótce 

uruchomimy 
dla nich po-
w i a t o w y 

fundusz re-
grantingowy 

– dodaje 
starosta. 

GW
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Soczyste i aromatycz-
ne brzmienie formacji za-
pewnia niebanalny zestaw 
instrumentów wyko-
rzystywanych pod-
czas recitali. Uwagę 
słuchaczy na prze-
szło dwie godziny 
przykuć powinny: gi-
tary 6 i 12 strunowe, 
dobro, instrumenty 
klawiszowe, cajon, 

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Legendarna grupa STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO wciąż przemierza koncer-
towe szlaki. Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towa-
rzyszących założycielowi oraz liderowi zespołu SDM Krzysztofowi Myszkow-
skiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki - od najstarszych (np. Blues 
o 4 nad ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie Anioły) po najnowsze, które już 
uznano za hity (Topielica czy Ogień zapłonie w nas).

kontrabas oraz niepowta-
rzalne brzmienie harmonij-
ki ustnej.

Skład zespołu:
KRZYSZTOF MYSZ-

KOWSKI – śpiew, gitara, 
harmonijka ustna

BOLO PIE-
T R ASZ K I EW ICZ 
– gitary, instrumenty 
klawiszowe, cajon

R O M A N 
ZIOBRO – kontra-
bas, gitara basowa

Koncert odbędzie się 30 stycznia br. o godz. 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Al. 3 Maja 12 
w Piotrkowie Trybunalskim. Bilety: Kawiarnia Teatralna MOK, tel. 44 732 52 37

www.kupbilecik.pl; Organizator, zamówienia: 600 239 037; www.agencjabrussa.pl; www.biletyna.pl

Wafelek TikTak to 
kwintesencja klasycznego, 
pysznego wafelka o smaku 
kakaowym zanurzonego w 
delikatnej, mlecznej czeko-
ladzie. Zamknięty w kolo-
rowym, radosnym opako-
waniu, budzący pozytywne 
emocje wafelek warto mieć 
pod ręką, gdy nadchodzi 
ochota na coś słodkiego - 
uprzyjemni każdą popołu-
dniową kawę i dopełni każde 
drugie śniadanie.  Wafelek 
TikTak nie tylko przepysz-
nie smakuje, ale dodatkowo 
dostarcza 100% radości z 
pomagania.

Wafelek TikTak to ele-
ment programu TikTak. Je-
stem na Tak!, którego celem 
jest pozyskanie funduszy na 
prace badawcze i realizacyj-

ne nad pierwszą w Polsce 
(a drugą na świecie!) rodziną 
protez serca dla dzieci oraz 
zwiększenie świadomości i 
zmianę klimatu społeczne-
go wokół zagadnień zwią-
zanych z transplantologią 
jako metodą ratowania ży-
cia. Fundacja Rozwoju Kar-
diochirurgii im. Zbigniewa 
Religii w Zabrzu od ponad 
dwudziestu lat realizuje 
misję wspierania i rozwo-
ju polskiej kardiochirurgii 
oraz wprowadzania do prak-
tyki klinicznej nowoczes- 
nych technik i technologii 
w zakresie leczenia serca. 
Priorytetowym zadaniem 
Fundacji jest stworzenie ro-
dziny protez serca dla dzieci, 
które cierpią na ostrą niewy-
dolność tego narządu. Ich 

zadaniem ma być podtrzy-
manie pracy chorego orga-
nu w czasie oczekiwania na 
transplantację, z możliwo-
ścią uniknięcia przeszczepu, 
jeśli odciążone, chore ser-
ce zregeneruje się w takim 
stopniu, by skomplikowana 
operacja nie była konieczna. 

Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu Fundacji oraz 
jej przyjaciół w ostatniej, 
niezwykle zaawansowanej 
fazie jest już polska proteza 
serca przeznaczona dla dzie-
ci w wieku szkolnym o ma-
sie ciała 20-40 kg. Chwila, w 
której nasza rodzima proteza 
serca ratować będzie życie 
chorych dzieci jest już coraz 
bliżej. Naukowcy z Fundacji 
zamierzają w najbliższym 
czasie skonstruować także 
protezy serca dla dzieci o 
wadze 10-20 kg i 5-10 kg.

 Każdy z nas może włą-
czyć się w program TikTak. 
Jestem na Tak!, wystarczy 
robiąc zakupy sięgnąć po 
produkty z logo TikTak 
wśród nich znajduje się m.in. 
smakowity wafelek w czeko-
ladzie TikTak.  

Wafle przekładane sercem
Na sklepowych półkach znaleźć możemy chrupiące wafelki TikTak, z których 
dochód ze sprzedaży wspiera realizację projektu protez serca dla dzieci Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Na pierwszej części re-
montowanego odcinka dro-
gi, czyli od ul. POW do ul. 
Sienkiewicza wykonane zo-
stały wszystkie prace ziem-
ne tj. kanalizacja deszczo-
wa, przyłącza i wodociąg. 

Od czwartku (08.01.br.) 
został zamknięty cały re-
montowany odcinek Woj-
ska Polskiego, od ulicy To-
ruńskiej do ulicy Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
Zajęcie przez drogowców 
drugiego odcinka ulicy 
spowodowało zamknięcie 
drogi dla samochodów. 
- Zostały wytyczone objaz-
dy, dlatego prosimy kierow-

Piotrków Trybunalski

Remont 
ul. Wojska Polskiego
Rozpoczął się kolejny etap modernizacji ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy POW do Toruńskiej 
jest wyłączona z ruchu. 

ców o ostrożną jazdę i sto-
sowanie się do oznakowania 
- apelują urzędnicy. Na czas 
trwania inwestycji ulica 
Sienkiewicza, na odcinku 
od ulicy Roweckiego-Grota 
do ulicy Wojska Polskiego, 
będzie dwukierunkowa. 
Dalsza część pozostaje jed-
nokierunkowa - informują 
urzędnicy. 

Na pierwszym remon-
towanym odcinku praco-
wać teraz będą gazownicy. 
Następnie drogowcy będą 
mogli rozpocząć układa-
nie nowych krawężników. 
Jak informuje Małgorzata 
Majczyna, Dyrektor Biu-

ra Inwestycji i Remontów  
asfalt na odcinku od ulicy 
POW do Sienkiewicza zo-
stanie położony, gdy tylko 
wytwórnia masy bitumicz-
nej rozpocznie prace po 
przerwie zimowej. Podobne 
prace bedą wykonywane na 
odcinku Sienkiewicza-To-
ruńska. 

Finisz remontu plano-
wany jest na koniec lipca 
br. Wiele będzie zależało 
od warunków atmosferycz-
nych. Koszt inwestycji to 
około 1 mln 300 tys. zło-
tych, zostanie pokryty w 
całości z budżetu miasta.

Mieszkańcy Bukowca 
Opoczyńskiego oraz Woli 
Załężnej są przeciwni po-
wstaniu elektrowni wiatra-
kowych. Ich protest poparli 
radni miejscy, opowiadając 
się za ograniczeniem tego 
typu inwestycji na terenie 
gminy Opoczno. Rafał Ką-
dziela, Burmistrz Opoczna 
powiedział, że z punktu 
widzenia rozwoju miasta 
budowa turbiny wiatrowej 
na terenach pomiędzy opo-

Opoczno

Walka 
z wiatrakami
W Urzędzie Miejskim w Opocznie miało miejsce spotkanie władz samorządo-
wych z przedstawicielami mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego oraz Woli 
Załężnej, sprzeciwiających się planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenach ich sołectw.  

czyńskim osiedlem Ustro-
nie a Bukowcem Opoczyń-
skim ograniczy a wręcz 
zablokuje rozwój miasta 
w kierunku północnym, 
jedynym w którym miasto 
może się jeszcze rozbudo-
wywać. Również lokaliza-
cja elektrowni wiatrowej 
w Woli Załężnej ograniczy 
mieszkańcom wsi możli-
wość rozbudowy i swo-
bodnego korzystania z ich 
własności. 

Jak informują urzędnicy 
magistratu, jedynym sposo-
bem na powstrzymanie ta-
kich inwestycji jest obecnie 
sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Gdy plan 
miejscowy wejdzie w życie, 
da to podstawy do unieważ-
nienia decyzji lokalizacyj-
nych o ile inwestorzy nie 
uzyskają wcześniej pozwo-
lenia na budowę.

Piotrków Trybunalski
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Budimex, którego ofer-
ta została uznana za naj-
korzystniejszą, ma 19 mie-
sięcy aby wywiązać się z 
zadania. Budimex zobo-
wiązał się także dać 10 lat 
gwarancji. 

Przypomnijmy, że pół-
nocna obwodnica Bełcha-
towa powstanie na odcin-

Bełchatów

Obwodnica 
Bełchatowa coraz bliżej
Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał 
umowę na budowę północnej obwodnicy Bełchatowa. Wykonawcą będzie 
Budimex. 

ku 10,92 km. Będzie mieć 
standard dróg głównych 
ruchu przyśpieszonego, co 
oznacza prędkość nawet 
do 100 km na godzinę oraz 
trzy pasy ruchu 2+1. Dwa 
pasy będą przebiegać w 
jednym kierunku i jeden w 
przeciwnym, naprzemien-
nym. Wzdłuż bełchatow-

skiej obwodnicy powstaną 
też cztery węzły drogowe – 
umożliwiające połączenie z 
innymi drogami (m.in. dro-
gą krajową nr 8, drogami 
wojewódzkimi nr 484 i 485) 
oraz kilka wiaduktów. In-
westycja ma się zakończyć 
w 2017 roku. Jej całkowity 
koszt to  ponad 145,6 mln zł. 

Zapis filmowy to wspo-
mnienia łodzian, które w 
głównej mierze dotyczą 
wybranych tematów historii 
Łodzi. Poruszają tematykę 
infrastruktury Łodzi oraz 
jej przeobrażenia. Wspo-
mnienia te zarejestrowane 
zostały na przełomie 2012 
i 2013 roku w postaci oko-
ło 40 godzinnych wywia-
dów. Udzielający wywiadu 
mieszkańcy Łodzi związani 
są z miastem infrastruktu-
rą podziemną, siecią ener-
getyczną oraz muzeami 
znajdującymi się na terenie 
miasta. Chętnie dzielili się 
także swoją wiedzą na te-
mat Miejskiego Przedsię-

Łódź
Dawna Łódź w kinie Przytulnym
Na przełomie stycznia i lutego w kinie Przytulnym Łódzkiego Domu Kultury 
będzie można obejrzeć pięć filmów dokumentalnych o dawnej Łodzi. Projekt 
opiera się na filmowym zapisie wspomnień mieszkańców miasta włókniarzy.

biorstwa Komunikacyjnego. 
Nie mogło zabraknąć wspo-
mnień łódzkich strażaków, 
którzy opowiadali o swoich 
spostrzeżeniach na temat 
Łodzi.

Agnieszka Bohdano-
wicz, Bogna Bohdanowicz 
oraz Jan Bohdanowicz, któ-
rzy wpadli na pomysł stwo-
rzenia tego cyklu, zadbali o 
to, aby każdy z dokumentów 
miał swój wyjątkowy łódz-
ki charakter. Wspomnienia 
łodzian połączono z archi-
walnymi materiałami, które 
udostępnione zostały dzięki 
uprzejmości różnych insty-
tucji. W taki sposób powsta-
ło pięć produkcji dokumen-

talnych: Podziemna Łódź, 
Elektropolis, 100-lecie 
Łódzkich Muzeów, Łódz-
kie Tramwaje oraz Historia 
Łódzkiej Straży Pożarnej.

 Łodzianie, którzy 
zdecydują się na obejrzenie 
tych wyjątkowych produk-
cji o mieście będą mogli to 
uczynić w kinie Przytul-
nym Łódzkiego Domu Kul-
tury. Pierwszy dokument 
„Podziemna Łódź” wyemi-
towany zostanie 18 stycz-
nia. Ostatni raz z łódzką 
historią w tym cyklu będzie 
można spotkać się 17 lutego. 

DR

Kolejnym obiektem, 
którego dotyczyć będzie 
projekt „Mia100 kamienic” 
jest kamienica przy ulicy 
Sienkiewicza 22. W jej bez-
pośrednim sąsiedztwie od 
2013 roku prowadzone są 
prace remontowe w dwóch 
innych kamienicach. Są 
one już na finalnym etapie 
modernizacji. Oddanie do 

Łódź

„Mia100 kamienic” 
na Sienkiewicza
Na ulicy Sienkiewicza w Łodzi zmodernizowana zostanie kolejna kamienica. 
Plan zakłada, iż w przyszłości powstanie w tym miejscu hostel lub akademik. 
Prawdziwego kolorytu kamienicy ma dodać kawiarnia na dachu budynku. 

użytku tych obiektów pla-
nowane jest na wiosnę tego 
roku. Łącznie w obu kamie-
nicach jest ponad 50 miesz-
kań oraz 5 lokali użytko-
wych. Koszt inwestycji w 
przypadku tych dwóch ka-
mienic wynosi około 11 mi-
lionów zł. Nie jest natomiast 
jeszcze znany koszt remon-
tu kamienicy przy Sienkie-

wicza 22. Prawdopodobnie 
wyniesie on około 4 mln zł. 
Na tę chwilę trwają przygo-
towania dokumentacji pro-
jektowej. 

Po zakończeniu prac 
remontowych zmodernizo-
wany obiekt ma sprawiać 
efektowne wrażenie. Do 
zrewitalizowania będą dwie 
kondygnacje, na których 

REKLAMA

- w założeniu firmy,
- w pozyskaniu środków w postaci dotacji 
   lub nisko oprocentowanej pożyczki,
- w pozyskaniu tanich powierzchni biurowych 
   lub produkcyjnych.

Jeżeli masz pomysł na biznes, 

jesteś osobą kreatywną i ambitną, 

chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą, 

to pomożemy Ci:

Napisz do nas!
e-mail: biuro@wam-invest.pl
tel. 502 814 323

znajduje się dziesięć 
mieszkań. Według 
założenia do istnie-
jących już dwóch 
kondygnacji dobudo-
wana zostanie jesz-
cze jedna. Pomysłem 
na zaadaptowanie 
obiektu jest stworze-
nie w nim hostelu lub 
akademika. Po odda-
niu obiektu pochwa-
lić się będzie moż-
na w szczególności 
kawiarnią na dachu 
kamienicy. Dla wy-
jątkowej atmosfery 
tego miejsca posta-
nowiono, iż na dachu 
zasadzone zostaną 
drzewa. Osoby, któ-
re czas będą spędzać 
w tej kawiarni będą 
miały okazję podzi-
wiać widoki Dworca 
Łódź Fabryczna oraz 
Nowego Centrum 
Łodzi.

DR
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„CzłowiEk – najlEPSza inwEStyCja”

Nauczycielu !
chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe

w zakresie wykorzystania komputera
w pracy dydaktycznej?

Mamy dla Ciebie bezpłatne szkolenia dzięki którym będziesz mógł
zainteresować uczniów nowymi metodami i technikami
nauczania.

Doświadczona i prestiżowa firma
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
oferuje bezpłatne szkolenia:
1. Szkolenie „E-NAUCZANIE”
2. Szkolenie „KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”
3. Szkolenie „MULTIMEDIALNA NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie szkolenia przygotowują do uzyskania certyfikatu:
ECCC- Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych

• realizowany na terenie woj. łódzkiego
• skierowany tylko do nauczycieli zatrudnionych
   w Szkołach Podstawowych na obszarach
   wiejskich województwa łódzkiego

Zespół projektu:
• pozostaje do dyspozycji pod nr telefonu: 519 076 877
• odpowie z e-maila: multiszkola@okcjo.com.pl
• oraz zaprasza do odwiedzania strony:
   www.multimedialnaszkola.com.pl

Rzutnik na lekcjach
niech stanie się

Twoim przyjacielem!!!

Zaskocz uczniów
ciekawą prezentacją

multimedialną!!!
„Multimedialna Szkoła”

Nie bój się
odpalić kompa
na lekcjach!!!

REKLAMA

Dynamicznie rozwija-
jące się technologie infor-
macyjno-komunikacyjne 
ICT stanowią kolejne wy-
magania stawiane przed 
systemem kształcenia. Na 
terenie woj. łódzkiego po-
nad połowa szkół to szkoły 
zlokalizowane na terenach 
wiejskich, a nauczyciele w 
tych szkołach mają utrud-
niony dostęp do szkoleń 
podnoszących kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe. 
Konsekwencją tego jest 
niższy poziom naucza-
nia w szkołach wiejskich, 
rzutuje to na jakość oferty 
edukacyjnej i odbijają się 
niekorzystnie na wiedzy 
uczniów, a w szczególności 
na początkowym etapie na-
uczania. Biorąc pod uwagę 

Szkolenia 
dla nauczycieli podstawówek
Niewystarczające kompetencje stanowią poważną barierę w zakresie korzy-
stania z multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Aby to zmienić, firma O. K. 
Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia podno-
szące kwalifikacje komputerowe nauczycieli szkół podstawowych z terenów 
wiejskich woj. łódzkiego.

powyższe dane firma O. K. 
Centrum Języków Obcych 
Sp. z o.o. chce objąć wspar-
ciem nauczycieli Szkół 
Podstawowych z terenów 
wiejskich woj. łódzkiego 
i wychodzi z propozycją 
przeprowadzenia szkoleń w 
ramach projektu „Multime-
dialna Szkoła”. 

Niniejszy projekt obej-
muje poniższe szkolenia do 
wyboru:

1. Szkolenie „E-NA-
UCZANIE”- szkolenie 
skierowane dla nauczycieli 
klas IV- VI S.P.

2. Szkolenie „KOM-
PUTER W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ”- 
szkolenie skierowane dla 
nauczycieli klas I- III S.P.

3. Szkolenie „MUL-

TIMEDIALNA NAUKA 
JĘZYKA ANGIELSKIE-
GO”- szkolenie skierowane 
dla nauczycieli klas I- VI 
S.P.

Wszystkie ww. szkole-
nia przygotowują do uzy-
skania certyfikatu ECCC 
– Europejski Certyfikat 
Kompetencji Informatycz-
nych. Ważnym jest też fakt, 
iż szkolenia są  całkowicie 
BEZPŁATNE. Koszty  pro-
jektu współfinansowane są 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego.

Pytania można kiero-
wać na adres: multiszkola@
okcjo.com.pl, lub pod nr tel. 
519076877.

Wstępne dane pokazują, 
że od listopada do grudnia 
2014 roku doszło już do 15 
939 pożarów. W miesiącach 
tych odnotowano o 851 po-
żarów więcej niż w tym sa-
mym okresie w poprzednim 
roku. Zginęło 116 osób, a 
ponad 800 zostało poszko-
dowanych. 

 Codziennie w całej 
Polsce strażacy wyjeżdżają 
kilkaset razy do pożarów. 

Coraz więcej pożarów
W związku z rosnącą liczbą pożarów Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych oraz Państwowa Straż Pożarna apelują o szczególną ostrożność. 

Jak podkreślają strażacy 
zagrożenie pożarami wzra-
sta podczas ogrzewania 
mieszkań. Przypominają, 
że głównymi przyczyna-
mi pożarów są podpalenia, 
nieostrożność, niewłaści-
wa eksploatacja urządzeń 
i instalacji elektrycznych, 
urządzeń grzewczych czy 
świątecznych iluminacji. 
Strażacy apelują, by zadbać 
o zasady bezpieczeństwa 

pożarowego podczas uży-
wania tego typu urządzeń 
bądź w kontakcie z ogniem.

 Zima to także 
czas, kiedy zwiększa się 
liczba zatruć czadem. Stra-
żacy apelują, by w naszych 
domach obok czujki dymu, 
znalazła się czujka tlenku 
węgla, która poinformuje 
nas o zbliżającym się nie-
bezpieczeństwie.

MAT na podst. MSW

Prawie codziennie prze-
mytnicy próbują przewieźć 
do Polski nielegalny towar. 
Jak podaje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w 2014 
roku Straż Graniczna ujawni-
ła przedmioty pochodzące z 
przemytu o łącznej wartości 
prawie 190 mln zł. Nie każdy 
sposób przemytu jest banalny 
i szablonowy. Niektóre z nich 

Pomysłowi przemytnicy
Papierosy schowane w drzwiach, lodówce, butelkach po mleku, w torcie. 
Krótko mówiąc, kreatywność przemytników nie zna granic. 

naprawdę mogą zadziwić. 
Przykładem jest chociażby 
ukrycie papierosów w butel-
kach po napojach, w wędkach 
czy gaśnicach. Przemytnicy 
potrafili również umieścić ok. 
11000 paczek papierosów bez 
akcyzy, we wnętrzu 20 prze-
wożonych przez nich drzwi. 
Dość dużym zaskoczeniem 
dla pracowników Straży Gra-

nicznej było także znalezienie 
paczek papierosów w torcie 
czy przewożonej lodówce 
wypełnionej po brzegi kon-
trabandą. Nietypowym po-
mysłem było ukrycie papie-
rosów w uszytej specjalnie do 
tego celu halce czy kamizelce. 
A tego typu przykładów moż-
na wymieniać bez końca.
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Holokaust czyli ludobój-
stwo około 6 milionów eu-
ropejskich Żydów dokonane 
w czasie II wojny światowej 
przez III Rzeszę, było jed-
nym z najtragiczniejszych 
okrucieństw, jakie wyda-
rzyło się w historii. Pomi-
mo, że od tamtego czasu 
upłynęło już 70 lat, w wielu 
miejscach na świecie na-
dal popełniane są zbrodnie 
ludobójstwa. Oznacza to, 
że ludzkość nie wyciągnę-
ła należytych wniosków z 
tragicznych doświadczeń 
II wojny światowej. Pamię-
tajmy, że to ludzie ludziom 
zgotowali ten los. Miliony 
ludzkich, niewinnych ist-
nień poniosły straszliwą 
śmierć w wyniku działania 
innych ludzi. 

Ta barbarzyńska zbrod-

 „Jest wiele powodów, aby poznawać Holocaust 
i o nim nauczać, ale chyba najważniejszym jest 

niedopuszczenie do tego, żeby się powtórzył.”
Ronald H. Balson 

Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia br. obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ten dzień został również ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu.

nia miała również miejsce 
w Polsce. W 1940 roku 
w Oświęcimiu niemieccy 
naziści utworzyli w celu 
więzienia Polaków obóz 
koncentracyjny i zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Od 
1942 roku obóz ten był tak-
że największym ośrodkiem 
zagłady ludności żydow-
skiej. W Auschwitz zamor-
dowano ok. 1,1 mln osób, 
głównie Żydów, jak również 
Polaków, Romów i osób in-
nych narodowości. 

Od sierpnia 1944 r. do 
połowy stycznia 1945 r. 
ewakuowano z KL Au-
schwitz około 65 000 więź-
niów i więźniarek. Wywie-
ziono ich i zatrudniono w 
głębi III Rzeszy w zakła-
dach przemysłowych. W 
drugiej połowie 1944 r. wła-

dze SS przystąpiły także 
do zacierania śladów i nisz-
czenia dowodów zbrodni 

popełnionych w Auschwitz. 
W połowie stycznia 1945 
roku Niemcy rozpoczęli 

ostateczną likwidację obo-
zu. Od 17 do 21 stycznia 
1945 roku wyprowadzo-
no z KL Auschwitz i jego 
podobozów około 56 000 
więźniów. Nadzieja na od-
zyskanie wolności, jaką żyli 
pozostawieni przez SS w 
obozie więźniowie, stała się 
rzeczywistością 27 stycznia 
1945 r. Wówczas wkroczyli 
do Oświęcimia żołnierze 
Armii Czerwonej, wyzwa-
lając tym samym około 
7000 więźniów. 

Obóz w Oświęcimiu 
jest symbolem zagłady eu-
ropejskich Żydów oraz bar-
barzyńskiego ludobójstwa 
Polaków, Romów, jeńców 
rosyjskich i wielu innych 
grup ofiar. Zaś dzień 27 
stycznia, czyli dzień wy-
zwolenia obozu koncen-

tracyjnego Auschwitz-
-Birkenau, został przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 2005 roku ustanowiony 
Międzynarodowym Dniem 
Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu. Dzień ten ma być 
dla nas wszystkich prze-
strogą przed nienawiścią, 
rasizmem i uprzedzenia-
mi. Mówi się, że dusza nie 
może być zabita, spalona 
czy zastrzelona. Oznacza 
to, że sześć milionów tych 
dusz musi zatem gdzieś być, 
a śmierć nie przerwała ich 
istnienia. Pamięć o ofiarach 
tych zbrodni powinna być 
kultywowana, bo to właśnie 
pamięć jest nieśmiertelna.

JP na podst. 
70.auschwitz.org

Problem z wyłonieniem 
najlepszego trenera roku 
był na tyle duży, iż statuet-
ki wręczono dwóm ojcom 
sukcesów sportowców znad 
Wisły. Za wybitny sezon 
w skokach narciarskich 
Kamila Stocha statuetkę 
otrzymał Łukasz Kruczek, 
natomiast za wspaniały wy-
nik polskich siatkarzy pod-
czas ubiegłorocznych Mi-
strzostw Świata otrzymał 
ją Stephan Antiga. Francu-
ski trener naszej kadry, a 
wcześniej zawodnik m.in. 
Skry Bełchatów, podczas 
rozgrywanych w Polsce mi-
strzostw zdobył z naszymi 
zawodnikami złoty medal. 
Oprócz wspaniałego wy-
niku Antigi z reprezenta-
cją Polski doceniono fakt, 
iż młody trener nie miał 
doświadczenia w pracy z 
jakąkolwiek drużyną. Wła-
dze PZPS podjęły jednak 
decyzję, iż funkcję pierw-
szego trenera reprezentacji 
powierzy właśnie byłemu 
reprezentantowi Fran-
cji. Sympatyczny Francuz 

szybko poukładał drużynę i 
zaczął walkę w finałach Mi-
strzostw Świata. Najpierw 
musiał jednak dokończyć 
sezon w Plus Lidze w bar-
wach Skry Bełchatów. Uro-
dzony w Suresnes Antiga 
poprowadził bełchatowian 
do tytułu mistrzowskie-
go a następnie przystąpił 
do pracy z reprezentacją. 
Do współpracy zaprosił 
swojego rodaka Philippe’a 
Blaina, który przez wiele 
lat pracował jako pierwszy 
trener „Trójkolorowych” i 
potrafił zdobywać z nimi 
medale na imprezach mi-
strzowskich. Przez lata 
jego podopiecznym w ka-
drze był właśnie Stephan 
Antiga, który występował 
na pozycji przyjmującego. 
Wieloletnie doświadczenie 
jako zawodnika pozwoliło 
39-letniemu Francuzowi 
wprowadzić świeżość do 
drużyny. Jego obecność na 
ławce trenerskiej dobrze 
podziałały na atmosferę w 
zespole. Przede wszystkim 
zawodnicy poczuli, że są 

drużyną i stać ich na osią-
gnięcie najwyższego celu. 
Antiga pokazał również, 
że ma swój pomysł na ka-
drę Polski i działał zgodnie 
ze swoimi przekonaniami. 
Podczas powołań na turniej 
mistrzowski podjął kontro-
wersyjną decyzję nie po-
wołując do kadry Bartosza 
Kurka, byłego zawodnika 
Skry Bełchatów. Za swoją 
decyzję przez dłuższy czas 
był mocno krytykowany, 
jego decyzja obroniła się 
jednak wynikami. 

Pomysłem niedoświad-
czonego trenera na polską 
drużynę było skłonienie 
Mariusza Wlazłego do po-
wrotu do kadry. Przez kilka 
sezonów 31-letni atakujący 
był podporą reprezentacji. 
Podczas Mistrzostw Świa-
ta w 2006 roku w Japonii 
został wybrany do trójki 
najlepszych zawodników 
turnieju. Polska zdobyła 
wówczas srebrny medal 
przegrywając w finale z 
Brazylią. Zawodnik bełcha-
towskiej Skry zakończył 

niedługo później reprezen-
tacyjną karierę, ale za na-
mową francuskiego szkole-
niowca wrócił do kadry na 
ubiegłoroczne Mistrzostwa 
Świata. Skutek jego po-
wrotu był natychmiasto-
wy. Urodzony w Wieluniu 
siatkarz przyczynił się do 
zdobycia przez naszą ka-
drę złotego medalu zostając 
przy tym MVP turnieju – 
najbardziej wartościowym 
zawodnikiem oraz najlep-
szym atakującym. Kapitan 
Skry Bełchatów niemal w 
każdym meczu podczas mi-
strzostw był najjaśniejszą 
postacią na boisku. Swo-
imi atomowymi atakami 
rozbijał bloki najlepszych 
światowych reprezentacji. 
Łupem polskiej drużyny 
przy ogromnym udziale 
Wlazłego padli m.in. Bra-
zylijczycy, Rosjanie, Fran-
cuzi, Serbowie, Niemcy, 
Włosi, Argentyńczycy i 
Irańczycy. Tylko Amery-
kanie na przestrzeni całego 
turnieju potrafili pokonać 
Polską drużynę. Polski ata-

kujący do skutecznej gry 
w ataku dokładał też bar-
dzo dobrą zagrywkę, która 
odrzucała rywali od siatki. 
Doświadczenie najlepsze-
go polskiego atakującego 
zauważalne było w szcze-
gólności w trudnych sytu-
acjach na boisku. Nawet w 
najbardziej dramatycznych 
wydarzeniach Wlazłemu 
nie zadrżała ręka. Ostatnia 
piłka turnieju należała wła-
śnie do atakującego Skry. 
W meczu finałowym z Bra-
zylią precyzyjnie zakończył 
piłkę rozegraną przez Paw-
ła Zagumnego. Po tym, jak 
polski atakujący wbił piłkę 
w dziewiąty metr boiska 
rywali, nasza siatkarska 
reprezentacja została mi-
strzem świata. Kibice w ka-
towickim Spodku oszaleli 
ze szczęścia a Mariusz Wla-
zły utonął w objęciach kole-
gów z drużyny. Ostatnia ak-
cja meczu finałowego była 
zwieńczeniem wielu wysił-
ków i wyrzeczeń, ciężkiej 
pracy i niezwykłego talentu 
bohatera reprezentacji Pol-

ski. Punkt na wagę mistrzo-
stwa zdobył zawodnik, któ-
ry zasłużył na zapisanie go 
w historii polskiej siatków-
ki złotymi zgłoskami. Tym 
bardziej, że był to ostatni 
mecz Mariusza Wlazłego 
w koszulce z orzełkiem na 
piersi. Po spotkaniu ogło-
sił bowiem, iż zwycięskim 
meczem z dotychczasowym 
mistrzem świata - Brazy-
lią - definitywnie kończy 
przygodę z kadrą narodo-
wą. Za istotne przyczynie-
nie się do sukcesu siatkarzy 
podczas ubiegłorocznych 
mistrzostw podczas Gali 
Mistrzów Sportu Mariusz 
Wlazły zajął drugie miej-
sce w plebiscycie na spor-
towca roku. Lepszy okazał 
się tylko dwukrotny mistrz 
olimpijski z Soczi – Kamil 
Stoch. Wypada tylko żało-
wać, że już nigdy polskiej 
publiczności nie będzie 
dane oklaskiwać Mariusza 
Wlazłego w biało-czerwo-
nych barwach. 

Damian Rybusiewicz

Wyróżnienia dla Wlazłego i Antigi
Podczas Gali Mistrzów Sportu 2015 uhonorowani zostali najlepsi sportowcy oraz trenerzy minionego roku. Zaszczytne laury nie ominęły osób związanych z 
naszym regionem. Trenerem roku do spółki z Łukaszem Kruczkiem został Stephan Antiga, natomiast tuż za plecami Kamila Stocha w plebiscycie na sportow-
ca roku uplasował się Mariusz Wlazły. 
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Jakie są perspektywy 
węgla jako paliwa energe-
tycznego w Polsce?

Jacek Kaczorowski: 
Odpowiedź znajduje się w 
liczbach. Obecnie około 87 
proc. energii elektrycznej 
wytwarzanej w Polsce po-
chodzi ze spalania węgla ka-
miennego i brunatnego. W 
ubiegłym roku połowa z ok. 
164 TWh wyprodukowanej 
energii elektrycznej pocho-
dziła z węgla kamiennego, a 
ponad jedna trzecia z węgla 
brunatnego. 

Węgiel brunatny dzisiaj 
to przede wszystkim bez-
pieczeństwo energetyczne, 
ale również tania energia, 
dlatego wiążemy naszą 
przyszłość z zagospoda-
rowaniem złóż perspekty-
wicznych w rejonie Złocze-
wa i Gubina.

W PGE GiEK S.A. 
węgiel brunatny stanowi 
podstawowe paliwo wyko-
rzystywane do wytwarza-
nia energii elektrycznej. W 
2013 roku prawie 75 proc. 
energii wytworzonej przez 
nasze jednostki pochodziło 
ze spalania węgla brunat-
nego. Spółka jest głównym 
krajowym wytwórcą energii 
elektrycznej z tego paliwa. 
Chcę podkreślić, że ener-
gia wytworzona z węgla 
brunatnego jest najtańsza, 
a ponadto – co obecnie jest 
niezmiernie ważne –pocho-
dzi z naszych, krajowych 
zasobów. 

W przyszłości nale-
ży spodziewać się jednak 
zmiany struktury zużywa-
nych paliw i stosowanych 
technologii wytwarzania 
energii elektrycznej. Zmia-
ny te w znacznej mierze po-
dyktowane są polityką ener-
getyczno-klimatyczną Unii 
Europejskiej. 

Widzimy celowość dal-
szego rozwoju energetyki 
opartej na węglu brunatnym. 
Jednakże udział poszcze-
gólnych źródeł w sektorze 
wytwarzania energii elek-
trycznej będzie w znacznej 
mierze zależał od poziomu 
cen uprawnień do emisji 
CO2, rozwoju energetyki ją-
drowej w Polsce oraz cen i 

dostępności gazu ziemnego.
Pamiętajmy także, że 

jednym z podstawowych 
celów i założeń polityki 
energetycznej Polski jest 
poprawa efektywności ener-
getycznej, nie tylko przez 
odbiorców, ale także przez 
wytwórców energii. Elek-
trownie i elektrociepłownie 
spalające węgiel podlegają 
ciągłym modernizacjom, 
nowe bloki energetyczne po-
wstające w miejsce bloków 
wycofywanych z eksploata-
cji charakteryzują się dużo 
wyższą sprawnością wy-
twarzania, a ich negatywne 
oddziaływanie na środowi-
sko jest znacząco ograniczo-
ne.

W kontekście polityki 
klimatycznej dużym wy-
zwaniem jest wdrażanie 
czystych technologii wę-
glowych. Co kryje się pod 
tym pojęciem?

Jacek Kaczorowski: 
Czyste technologie węglo-
we są zaprojektowane aby 
poprawić skuteczność wy-
dobycia, przeróbkę, prze-
twarzanie węgla oraz utyli-
zację produktów spalania, a 
także po to aby zwiększyć 
akceptację tych procesów z 
punktu widzenia wpływu 
na środowisko naturalne. 
Oczywistą sprawą jest, że 
bardzo duży nacisk należy 
położyć właśnie na czyste 
technologie węglowe, aby 
choć w części wywiązywać 
się z zaostrzonych norm 
emisyjnych, czyli z zało-
żeń przyjętych w polityce 
klimatyczno-energetycznej 
Komisji Europejskiej. Nie 
sądzę jednak, aby Polska 
mogła zrezygnować z za-
sobu, który daje jej pełną 
suwerenność, a zatem i kon-
kurencyjność gospodarki. 
Mówiąc o czystych techno-
logiach należy powiedzieć, 
że przygotowywana obecnie 
nowelizacja Polityki Energe-
tycznej Polski do roku 2050 
powinna wskazać zrówno-
ważony miks energetyczny, 
a więc takie pokrycie zapo-
trzebowania w czasie, które 
w sposób jednoznaczny do-
określi jego strukturę. 

Prace nad czystymi 
technologiami węglowymi 
to m.in. CCS, ale w kontek-
ście utylizacji CO2, czyli 
jego sensownego gospo-
darczego wykorzystania, a 
nie tylko deponowania. Do 
tej pory nie ma pomysłu na 
zagospodarowanie dwutlen-
ku węgla, poza jego skła-
dowaniem w strukturach, 
które do tego celu mogą 
być przeznaczone – mam 
tu na myśli komory po zło-
żach ropy naftowej czy gazu 
ziemnego, jak i głęboko za-
legające wody zasolone. Te 
rozwiązania niosą jednak za 
sobą ryzyko rozszczelnienia 
i ulotnienia. Trzeba zatem 
myśleć o sposobie utyliza-
cji polegającym na zasto-
sowaniu CO2 w produkcji 
społecznie i gospodarczo 
użytecznej. Takie pomysły 
istnieją, natomiast ich efek-
tywność przy dzisiejszych 
rozwiązaniach technolo-
gicznych nie jest jeszcze po-
twierdzona.

Kiedy kończy się za-
sobność złoża bełchatow-
skiego?

Jacek Kaczorowski: 
Pierwotne założenie mówi-
ło o tym, że węgiel w Polu 
Bełchatów skończy się w 
roku 2016 lub 2017. Dzisiaj 
okazuje się, że będzie to 
rok 2020. Dlaczego? Węgiel 
w polu Bełchatów ma lep-
sze parametry jakościowe. 
Zasoby z pola Szczerców, 
jako że eksploatacja obec-
nie odbywa się w brzeżnej 
partii złoża, mają te para-
metry na niższym pozio-
mie, tzn. węgiel jest bar-
dziej zasiarczony i posiada 
niższą wartość opałową. 
Mając do dyspozycji węgiel 
w polu Bełchatów możemy 
prowadzić homogenizację 
- uśrednianie, korzystając z 
dobrych parametrów węgla 
w polu Bełchatów i dzięki 
temu dotrzymać parame-
trów jakościowych węgla 
kierowanego do instala-
cji elektroenergetycznej. 
W polu Bełchatów zalega 
jeszcze ok. 100 mln ton 
węgla, przy 700 mln ton w 
polu Szczerców, dlatego też 
przewidujemy zakończenie 
eksploatacji w Bełchatowie 
w roku 2020, a w Szczer-

cowie – w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania 
w latach 2035-2037. Należy 
zaznaczyć, że zakończenie 
wydobycia węgla w Polu 
Bełchatów w roku 2020 
czy Polu Szczerców w roku 
2037 nie jest równoznacz-
ne z zakończeniem naszej 
aktywności w tym miejscu. 
Musimy pamiętać o długo-
trwałym procesie likwidacji 
zakładu górniczego i rekul-
tywacji terenów poeksplo-
atacyjnych. Te procesy będą 
wymagały zaangażowania 
zarówno potencjału osobo-
wego jak i technicznego.

Co ostatecznie powsta-
nie na terenie wyrobiska w 
Bełchatowie?

Jacek Kaczorowski: 
Kopalnia przygotowuje się 
do zagospodarowania w 
przyszłości wyrobisk po-
eksploatacyjnych obu pól – 
Bełchatów i Szczerców. A 
jedynym właściwym sposo-
bem rekultywacji wyrobisk 
tej wielkości jest rekulty-
wacja wodna czyli wypeł-
nienie wyrobisk wodą. Ter-
min tych prac jest jednak 
odległy. Po zakończeniu 
eksploatacji  rozpocznie 
się wypłycanie i formowa-
nie  linii brzegowej zbior-
ników. Następnie zbiorniki 
będą stopniowo wypełniane 
wodą tak, aby ciśnienie  i 
upłynnienie gruntów skarp  
nie spowodowało  utraty  ich 
stateczności. Jesteśmy teraz 
na etapie wykonywania do-
kumentacji technicznych. 
Trwają prace koncepcyjne  
dotyczące szczegółów tego 
przedsięwzięcia.

Planowane zakończenie 
wypełnienia wodą wyrobisk 
końcowych w Polu Bełcha-
tów to 2058 rok, wypełnia-
nie rozpocznie się w 2026 r. 
W przypadku Pola Szczer-
ców to 2062 rok, wypełnia-
nie rozpocznie się  w 2048 
r. W wyrobisku Pola Beł-
chatów powstanie sztuczny 
zbiornik wodny o maksy-
malnej głębokości 200 m, 
którego powierzchnia lustra 
wody będzie wynosić 1691 
hektarów a jego objętość 
będzie miała 1323 mln m³.  
W wyrobisku Pola Szczer-
ców z kolei powstanie drugi 
sztuczny zbiornik wodny 

o maksymalnej głębokości 
185 m, którego powierzch-
nia lustra wody będzie wy-
nosić 2200 ha a objętość 
zbiornika będzie wynosiła 
1752 mln m³. 

Chcę podkreślić, że tak 
duży i głęboki zbiornik po-
kopalniany jeszcze nie po-
wstał. W tej skali nikt przed 
nami tego nie robił. Pozy-
skanie tak ogromnych ilości 
wody stanowi wyzwanie. 
Tak jak i przemieszczanie 
ogromnych ilości mas ziem-
nych, związane z wypłyca-
niem głębokich wyrobisk 
poeksploatacyjnych.

Na jakim etapie są 
przygotowania do uru-
chomienia odkrywki w 
Złoczewie?

Jacek Kaczorowski: 
Obecnie koncentrujemy na-
szą uwagę na działaniach 
zmierzających do pozyskania 
koncesji wydobywczych dla 
złoża Złoczew. Prowadzimy 
zaawansowane działania ma-
jące na celu przygotowanie 
wniosku koncesyjnego, w 
tym wypełnienie wszelkich 
wymogów wynikających z 
obowiązujących regulacji 
prawnych. Przewidujemy 
uzyskanie koncesji na prze-
łomie 2016 i 2017 roku. W 
złożu Złoczew zasoby prze-
mysłowe węgla szacuje się 
na poziomie 535 mln ton. W 
przypadku podjęcia decyzji o 
realizacji tej inwestycji, roz-
poczęcie prac przy budowie 
kopalni, planujemy w 2018 r. 
Ostateczna decyzja co do bu-
dowy kompleksu wydobyw-
czo-energetycznego, w re-
jonie Złoczewa uzależniona 
jest jednak od szeregu czyn-
ników makroekonomicznych 
oraz polityki energetycznej 
państwa.

Jaką pozycję - na ile 
samodzielną, posiada 
bełchatowska kopalnia i 
elektrownia w PGE GiEK 
S.A.?

Jacek Kaczorowski: 
PGE GiEK S.A. skupiają-
ca w swojej strukturze 12 
oddziałów na terenie całe-
go kraju jest niekwestiono-
wanym liderem w zakresie 
wytwarzania energii elek-
trycznej i wydobycia węgla 
brunatnego. Blisko 80 proc. 
krajowego wydobycia węgla 
brunatnego pokrywa na-
sza spółka. Nasze jednostki 
posiadają zdolność wytwa-
rzania ok. 40 proc. krajowej 
energii elektrycznej. Jeste-
śmy także istotnym dostaw-
cą na rynku ciepła – ok. 
21 mln GJ energii cieplnej 
zabezpieczają aglomeracje: 
szczecińską, gorzowską, 
bydgoską, kielecką, zgier-
ską, bełchatowską, lubelską 
i rzeszowską. Spółka PGE 
GiEK S.A. jest liderem, 
a naszym zadaniem jest 
utrzymanie i ciągłe wzmac-
nianie tej pozycji. 

W bełchatowskiej ko-
palni węgla brunatnego 
wydobywanych jest obec-
nie ponad 40 mln ton węgla 
rocznie, a w Elektrowni Beł-
chatów będącej największą 
elektrownią konwencjonal-
ną w Europie  wytwarza-
nych jest prawie 35 TWh 
energii elektrycznej, co 
stanowi 21,4 proc. krajowej 
produkcji energii. Te liczby 
świadczą o roli, jaką odgry-
wa bełchatowski kompleks 
wydobywczo – wytwórczy 
w branży. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Adam Michalak

Rozmowa z Jackiem Kaczorowskim, Prezesem Za-
rządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na Spółka Akcyjna

Widzimy przyszłość w nowych 
złożach węgla brunatnego
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Co należy do Pani 
kompetencji w Zarządzie 
Województwa Łódzkiego?

W Urzędzie Marszał-
kowskim odpowiadam 
za fundusze europejskie. 
Zgodnie z przyjętym już 
schematem organizacyjnym 
nadzoruję departamenty 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a 
także Wojewódzki Urząd 
Pracy i Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy, czyli krót-
ko mówiąc wszystkie de-
partamenty, które zajmują 
się bieżącą i będą się tak-
że zajmować nową unijną 
perspektywą finansową. 
Obecnie jesteśmy w okre-
sie przejściowym, ponieważ 
nowa perspektywa jeszcze 
nie ruszyła, a poprzednia 
nie jest w pełni zakończona.

Taki zakres obowiąz-
ków był w moim przypadku 
oczywisty z racji tego, że 
wcześniej byłam posłem do 
Parlamentu Europejskiego. 
Z pewnością doświadcze-
nie tam zdobyte okaże się 
pomocne w sprawowaniu 
funkcji, jaką dziś pełnię. 
Sądzę, że myślenie euro-
pejskie będzie przydatne 
również w Urzędzie Mar-
szałkowskim. W Parlamen-
cie Europejskim aktywnie 
pracowałam i brałam udział 
między innymi w uchwala-
niu budżetu dla Europy, w 
ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014 - 
2020. Wszyscy posłowie z 
Polski walczyli o to, by te 
fundusze dla naszego kraju 
były jak największe. I z tego 
wspólnego sukcesu bardzo 
się cieszę.

Jak duże środki unij-
ne otrzyma województwo 
łódzkie?

Środki przyznane nam 
w nowej perspektywie fi-
nansowej, w skali całego 
kraju, stanowią niewąt-
pliwie kwotę historyczną.  
Również do województwa 
łódzkiego trafi dużo więcej 
pieniędzy niż miało to miej-
sce w latach 2007-2013. W 
nowym Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym dla 
woj. łódzkiego przypadło 

Duże pieniądze i duże szanse
O środkach unijnych w obecnej perspektywie budżetowej rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego.

około 650 mln euro więcej 
niż poprzednio. Alokacja na 
lata 2014-2020 dla nasze-
go województwa wyniesie 
2.256 mln euro, czyli ponad 
9 miliardów złotych. Dla 
porównania w poprzedniej 
perspektywie było to ponad 
6 miliardów zł.

Mam nadzieję, że uda 
nam się je mądrze i efek-
tywnie wydatkować. Nie 
ulega wątpliwości, że w 
ostatnich latach dzięki 
unijnym funduszom jakość 
życia mieszkańców woj. 
łódzkiego wyraźnie się po-
prawiła. Zmiany na lepsze, 
które dokonały się w na-
szym najbliższym otocze-
niu, w infrastrukturze, z 
której korzystamy, każdy z 
nas może bez najmniejszego 
trudu codziennie zauważyć. 
Dlatego teraz wszystko za-
leży od beneficjentów i od 
ich pomysłów. Liczę na to, 
że ci, którzy w nowej per-
spektywie skorzystają z 
unijnego dofinansowania, 
w tym samorządy,  wycią-
gną wnioski z ostatnich lat 
i dołożą wszelkich starań 
do tego, by każda inwesty-
cja, która uzyska dofinan-
sowanie była racjonalna, 
konieczna i dobrze służyła 
naszemu społeczeństwu. Z 
pewnością zagospodarowa-
nie tak dużej kwoty pienię-
dzy będzie dla nas dużym 
wyzwaniem, ale też, w co 
gorąco wierzę, przyczy-

ni się do cywilizacyjnego 
skoku naszego państwa. Po 
wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej zmienia się 
obraz naszego kraju, ale 
też zmieniła się nasza men-
talność. Inaczej postrze-
gamy Europę oraz siebie. 
Mamy mniej kompleksów, 
czujemy, że nasza pozycja 
na arenie europejskiej jest 
coraz mocniejsza. Warto 
podkreślić, że przewodni-
czącym Rady Europejskiej 
jest właśnie Polak. Jego wy-
bór to moment historyczny 
dla naszego kraju. Myślę, że 
jeszcze kilka lat temu nikt 
by nie przypuszczał, że pre-
mier polskiego rządu stanie 
na czele Unii Europejskiej.

Czy w związku z tym, 
że Donald Tusk jest prze-
wodniczącym Rady Eu-
ropejskiej, Polska może 
liczyć na jakieś specjalne 
względy?

Nie powinniśmy tego 
rozpatrywać w tych kate-
goriach. Uważam, że prze-
wodniczący Donald Tusk 
ma bardzo trudne zadanie. 
Jest reprezentantem wszyst-
kich 28 krajów członkow-
skich UE, a nie jednego 
państwa. Być może z tego 
względu czasami będzie 
musiał podejmować de-
cyzje nie zawsze w pełni 
pokrywające się z intere-
sem naszego kraju. Jednak 
jego zadaniem jest przede 

wszystkim wypracowy-
wanie kompromisu, który 
zaaprobują kraje członkow-
skie. A to może być o tyle 
trudne, że wśród państw 
należących do UE jest wiele 
różnych koncepcji rozwoju i 
funkcjonowania wspólnoty. 
Dlatego błędne jest rozumo-
wanie, że Donald Tusk jest 
w Brukseli po to, by zała-
twić coś dla Polski. Jest tam 
po to, by umacniać pozycję 
UE na świecie. Jego misją 
jest łączenie, a nie dzielenie.

Wracając do nowej 
perspektywy budżetowej, 
proszę powiedzieć na co 
głównie będą przeznaczo-
ne fundusze unijne?

Mamy 12 jednofundu-
szowych osi prioryteto-
wych. Środki unijne będą 
rozdysponowane na różne 
działania, w tym głównie 
na innowacyjność, konku-
rencyjność, transport. Dla 
mnie priorytetem jest to, 
by woj. łódzkie było dobrze 
skomunikowane. Mamy 
wiele nowych dróg, ale to 
jest ciągle za mało. Potrzeb 
jest naprawdę wiele.

Warto również wspo-
mnieć o nowym programie 
Horyzont 2020 i rekordowej 
kwocie pieniędzy przezna-
czonej na badania i rozwój 
uczelni wyższych, a Łódź 
przecież jest miastem aka-
demickim. Celem programu 
Horyzont 2020 jest stworze-

nie spójnego systemu finan-
sowania innowacji: od kon-
cepcji naukowej, poprzez 
etap badań, aż po wdro-
żenie nowych rozwiązań, 
produktów czy technologii. 
Program ten ma przyczynić 
się także do pomocy przed-
siębiorcom i tworzenia no-
wych miejsc pracy. Komi-
sja Europejska już wybrała 
jeden z projektów, który 
jest przygotowywany przez 
Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, co jest naprawdę 
dużym sukcesem łódzkiej 
uczelni.

Na jakie wsparcie 
mogą liczyć przedsiębior-
cy?

Przedsiębiorca musi 
przede wszystkim mieć po-
mysł, a następnie zgłosić go 
do konkursu gdy ten zosta-
nie ogłoszony. Zatem powi-
nien on przygotować i zło-
żyć we właściwym terminie 
wniosek, a ostatnim etapem 
będzie ocena zgłoszonego 
przez niego do konkursu 
projektu. Dzięki środkom 
unijnym przedsiębiorcy na-
prawdę mogą zrealizować 
swoje marzenia, doposażyć 
przedsiębiorstwa, rozwijać 
się. Teraz właśnie jest od-
powiedni czas dla przed-
siębiorców na przygoto-
wanie biznesplanów, gdyż 
do rozpisania i ogłoszenia 
konkursów mamy jesz-
cze trochę czasu. W nowej 

perspektywie budżetowej 
przedsiębiorcy nie powin-
ni narzekać na wsparcie, 
jakie będą mogli uzyskać. 
Warto jednak zaznaczyć, że 
jeszcze teraz uruchamiamy 
konkursy, ponieważ nadal 
dysponujemy środkami na 
ten cel z kończącej się per-
spektywy. Przede wszyst-
kim wynika to z tego, że nie 
zawsze każdy projekt, który 
uzyskał pozytywną ocenę 
i przyznano mu wsparcie, 
został zrealizowany. Zdarza 
się, że beneficjent z  róż-
nych powodów rezygnuje 
z realizacji projektu. Jako 
urząd nie chcemy stracić 
przyznanych nam wcześniej 
na województwo nawet naj-
mniejszych środków. Dla-
tego w razie rezygnacji ko-
goś, kto w konkursie dostał 
dofinansowanie i odstąpił 
od realizacji projektu, zwol-
nione w taki sposób środki 
przeznaczamy na projekty 
z listy rezerwowej. Z tego 
względu w najbliższym 
czasie, COP uruchomi dwa 
kolejne nabory z listy rezer-
wowej.

Jako przedstawiciel 
urzędu przede wszystkim 
chciałabym ułatwiać przed-
siębiorcom życie, a nie je 
utrudniać. Dopilnuję zatem, 
by procedury były dla nich 
jak najbardziej przejrzyste i 
przyjazne. Ja wyznaję zasa-
dę, że ma być zgodnie z pra-
wem, przyjaźnie dla benefi-
cjentów i dopiero na samym 
końcu wygodnie dla urzędu. 
Takiej kolejności na pewno 
będziemy się trzymać, bo 
to beneficjent powinien być 
dla nas najważniejszy.

Kiedy ruszą pierwsze 
konkursy?

Z pewnością nie nastą-
pi to jeszcze w pierwszym 
kwartale bieżącego roku. 
Termin ten nie jest zależny 
wyłącznie od Urzędu Mar-
szałkowskiego, ale zależy 
też od ministerstw i od roz-
porządzeń, na które ciągle 
czekamy. Komisja Euro-
pejska również ma pewne 
opóźnienia. Jednak nasze 
województwo i tak jest w tej 
dobrej sytuacji, bo jesteśmy 
w pierwszej siódemce wo-
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Duże pieniądze i duże szanse
jewództw, którym Komisja 
Europejska już uchwaliła 
RPO. Teraz nadal czekamy 
na rozporządzenia, a bez 
nich nie możemy określić 
poszczególnych wytycz-
nych, dokonać uszczegó-
łowień i przypisać kompe-
tencji. Mam nadzieję, że 
pierwsze konkursy ruszą 
w pierwszej połowie tego 
roku. Choć to dość optymi-
styczny termin, to myślę, że 
realny. Zdecydowanie szyb-
ciej ruszą konkursy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

W Brukseli istnieje 
przedstawicielstwo woj. 
łódzkiego w postaci Domu 
Łódzkiego. Jak Pani oce-
nia jego funkcjonowanie?

Regionalne Biuro Wo-
jewództwa Łódzkiego w 
Brukseli tzw. Dom Łódzki 
podlega głównie Marszał-
kowi Województwa Łódz-
kiego, Witoldowi Stępniowi. 
W ramach Domu Łódzkie-
go działa też Sekcja Miasta 
Łodzi zajmująca się spra-
wami promocji Łodzi. Do 
zadań Regionalnego Biura 
Województwa Łódzkiego 
należy reprezentowanie in-
teresów samorządowych na 
arenie międzyregionalnej. 
Uważam, że przedstawi-
cielstwo to działa prężnie. 
Fakt, że nasze wojewódz-
two znalazło się na szybkiej 
ścieżce uchwalania nowego 
programu, w dużej mierze 
jest wynikiem pracy osób, 

które są tam zatrudnio-
ne. Negocjacje z Komisją 
Europejską odbywały się 
właśnie w Domu Łódzkim. 
Obecnie promocja woje-
wództwa i to, jak funkcjo-
nuje Dom Łódzki uległy 
dużej poprawie. Zwiększe-
nie liczby pracowników 
przełożyło się na większe 
sukcesy biura. Dom Łódz-
ki organizuje wiele wyda-
rzeń,  chociażby ostatnio 
był partnerem w przygoto-
waniu wigilii w przedsta-
wicielstwie polskim przy 
Unii Europejskiej, na któ-
rej promował m.in. jabłka 
z woj. łódzkiego. Wiem, że 
udało się nawiązać już kil-
ka kontaktów, które mogą 
przełożyć się na współpracę 
handlową.  Dom Łódzki z 
pewnością promuje nasz re-
gion co jest od razu zauwa-
żalne, ale przede wszystkim 
wykonuje mrówczą pracę, 
której efekty widać dopiero 
po pewnym czasie. Zajmuje 
się również lobbowaniem i 
nadzorowaniem projektów 
w Komisji Europejskiej. 
Ważna jest także współ-
praca z innymi regionami 
i szukanie projektów, które 
można wspólnie realizo-
wać. I to właśnie zadanie 
będzie w najbliższym cza-
sie priorytetowe.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiali:
Justyna Pająk

Wojciech Adam Michalak

Sylwetka

Joanna Skrzydlewska 
jest absolwentką Wy-
działu Zarządzania Uni-

wersytetu Łódzkiego. Ukończy-
ła także szkolenie z protokołu 
dyplomatycznego w Akademii 
Dyplomatycznej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Poseł 
Platformy Obywatelskiej na 
Sejm RP V i VI kadencji. W 
latach 2009-2014 była posłem do Parlamentu Europej-
skiego, w którym pracowała w Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, Komisji Praw Kobiet i Równo-
uprawnienia oraz Komisji Kultury i Edukacji. Od 2014 
roku jest członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego.

Joanna Skrzydlewska interesuje się sportem, głów-
nie piłką nożną i żużlem.

Póki co Komisja Euro-
pejska zatwierdziła 5 kra-
jowych programów opera-
cyjnych, tj.: Polska Cyfrowa 
(PO PC), Program Pomoc 
Techniczna (PO PT), Pro-
gram Polska Wschodnia (PO 
PW), Program Infrastruk-
tura i Środowisko (PO IiŚ), 
Program Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) oraz 7 
programów regionalnych 
dla województw dolnoślą-
skiego, kujawsko-pomor-
skiego, lubuskiego, łódzkie-
go, opolskiego, śląskiego i 
wielkopolskiego. Krajowy 
Program Inteligentny Roz-
wój oraz 9 RPO w dalszym 
ciągu oczekują na decy-
zję Komisji Europejskiej. 
 W nowej perspek-
tywie akcent położony 
zostanie na działania pro-
wadzące do wzrostu kon-
kurencyjności i innowacyj-
ności gospodarki opartej na 
wiedzy, kapitale intelektu-

Komisja Europejska 
zatwierdza kolejne programy 
Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych.

alnym oraz korzyściach z 
przemian cyfrowych. Po-
nad połowa z 40,2 mld euro 
dla Polski z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego trafi na wsparcie 
badań naukowych, tech-
nologie informacyjno-ko-

munikacyjne, konkuren-
cyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz go-
spodarkę niskoemisyjną. 
 Programy regio-
nalne będą dwufunduszo-
we, tzn., że można będzie 
z nich pozyskać środki na 

projekty „miękkie” (do-
tyczące np. podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, 
szkoleń, outplacementu) 
oraz typowo inwestycyjne.  

GW na podst. MIR

Od 1 marca 2015 r. moż-
liwe będzie zawarcie mał-
żeństwa poza urzędem stanu 
cywilnego. Za zorganizo-
wanie takiej uroczystości 
przyszli małżonkowie będą 
musieli zapłacić 1000 zł. 

Obecnie przepisy po-
zwalają na zawarcie mał-
żeństwa poza urzędem, ale 
jedynie w szczególnych 
przypadkach (np. gdy jed-
no z przyszłych małżonków 
przebywa w szpitalu lub w 
zakładzie karnym). Ponadto 
możliwe będzie nadawanie 
przez rodziców dzieciom 
imion obcego pochodzenia. 
Nadal będzie obowiązywał 
jednak przepis mówiący, że 
dziecku można nadać mak-
symalnie dwa imiona. 

Kolejna zmiana jaka na-
stąpi od 1 marca 2015 r., to 

Nowy dowód 
i zmiany w USC
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy dowód osobisty. Ponadto nastąpią również zmiany w za-
warciu małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego oraz nadaniu dziecku obcego imienia.

nowy wzór dowodu osobi-
stego. Nowy dowód nie bę-
dzie zawierał już informacji 
o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. 

Nie będzie też zeskanowa-
nego podpisu posiadacza 
dowodu osobistego. Foto-
grafia, która będzie wyko-
rzystywana w dowodzie 

osobistym będzie taka sama 
jak ta, która obowiązuje w 
paszportach. Dowód oso-
bisty będzie ważny przez 
10 lat od daty wydania. 
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Łódzka Korporacja Oświatowa 
Oferuje: 
- Liceum Ogólnokształcące 
- Szkoły Policealne o kierunkach: 
ARCHIWISTYKA 
TECHNIKA FARMACEUTYCZNA 
TECHNIKA DENTYSTYCZNA 
- Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne w obszarach: 
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWYM 
BUDOWLANYM 
ROLNICZO-LEŚNYM 
MEDYCZNO-SPOŁECZNYM 
- naukę języków obcych 

Nasz adres: 
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
Czynne: od poniedziałku do piątku, 8.00-16.00 
E-mail: lko_jaracza70@op.pl 
Telefon: (0 42) 679 12 17, (0 42) 679 19 96 

www.slko.pl   www.lodzkakorporacjaoswiatowa.pl

Relacje

Jak informuje opoczyń-
ski magistrat, władze samo-
rządowe Opoczna w poro-
zumieniu z przewoźnikiem 
podjęły decyzję o przenie-
sieniu przystanku MPK na 
wschodnią stronę Central-
nej Magistrali Kolejowej, tj. 
na stronę na której zlokali-
zowany jest peron kolejowy. 
Zmiana ta spowodowana 
jest sugestiami i oczekiwa-
niami osób korzystających 
z komunikacji miejskiej. 
Teraz osoby wysiadające 
z pociągu będą dociera-

Opoczno

Przystanek 
MPK bliżej peronu
Od 7 stycznia 2015 r. przystanek MPK został prze-
niesiony na wschodnią stronę Centralnej Magi-
strali Kolejowej.

ły do przystanku autobu-
sowego wprost z peronu. 
Jednocześnie od 7 stycz-
nia obowiązuje nowy roz-
kład jazdy linii nr 4 wraz 
ze zmianą dotychczasowej 
trasy.  Autobusy linii nr 4 
kursować będą ulicami: 
Perzyńskiego - Biernackie-
go - Dworcowa/Piotrkow-
ska - Leśna/Przemysłowa 
- Piotrkowska/Zakątna - 
Szkolna i dalej Ogrodową 
do stacji Opoczno Południe. 
Zmianie uległy również go-
dziny kursów.

25 grudnia 2014 r. we-
szła w życie Ustawa z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta. Co ważne, 
ustawa ta w sposób dość 
istotny rozszerzyła upraw-
nienia konsumentów. Naj-
ważniejsze zmiany zostaną 
omówione w tym i kolej-
nym opracowaniu. 

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na 
zmianę w zakresie upraw-
nień konsumenta w przed-
miocie wydłużenia prawa 
do odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem lub 
na odległość. Dotyczy to 
między innymi umów (np. 
zakupów) zawieranych 
przez internet, na prezenta-
cjach organizowanych przez 
przedsiębiorców w hotelach 
itp. Przedmiotowa ustawa 
wydłużyła dla konsumen-
tów termin na odstąpienie 
od umowy z 10 do 14 dni. 

Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że nie zawsze 
bieg terminu będzie rozpo-
czynał się w tym samym 
momencie, np. w przypad-
ku zakupów przez np. in-

ternet pojedynczej rzeczy 
np. sprzętu RTV - 14 dnio-
wy termin na odstąpienie 
od umowy biegnie od dnia 
otrzymania kupionego pro-
duktu. Jednak, jeśli kupiony 
produkt składa się z części 
lub ma zostać dostarczony 
kupującemu w partiach, 
bieg terminu zaczyna się 
w chwili otrzymania ostat-
niej z rzeczy lub jej części. 
Jednocześnie, jeśli podpi-
saliśmy umowę na dostar-
czanie nam określonych to-
warów regularnie lub przez 
określony czas np. czasopi-
sma, to termin ten biegnie 
od chwili doręczenia nam 
pierwszego egzemplarza. 
Możemy również poza loka-
lem przedsiębiorstwa pod-
pisać umowę o świadczenie 
usług lub umowę zlecenia, 
w takim przypadku termin 
14 dni na odstąpienie, od w 
ten sposób zawartej umo-
wy, zaczyna biec od dnia 
jej podpisania. Ustawa w 
sposób szeroki określiła 
również obowiązki spoczy-
wające na przedsiębiorcach. 
Jednym z istotniejszych jest 

obowiązek do wyraźnego 
poinformowania konsu-
menta o wszystkich opła-
tach związanych z zawie-
raną umową, jak również 
o prawie do odstąpienia od 
niej. Jeśli przedsiębiorca 
nie poinformował konsu-
menta o prawie do odstą-
pienia, termin 14-dniowy 
zaczyna obowiązywać od 
daty przekazania stosowej 
informacji. Aby odstąpie-
nie było prawnie skuteczne 
należy uczynić to nie tylko 
przed upływem terminu 14 
dni, ale i w odpowiedniej 
formie np. wynikającej z 
samej umowy. Jeśli nie jest 
ona w niej określona naj-
lepiej dokonać ją w formie 
pisemnej. Przy czym dla 
zachowania terminu waż-
na jest chwila z jaką nada-
liśmy oświadczanie a nie 
w którym przedsiębiorca 
się z nim zapoznał. W ra-
zie odstąpienia od umowy 
uważa się ją za niezawartą 
a przedsiębiorca zobowią-
zany jest niezwłocznie, ale 
nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania 

Ekspert radzi

Prawa konsumenta
§

oświadczenia o odstąpieniu 
– zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane przez 
niego płatności, może to 
zostać uzależnione jedynie 
od otrzymania przez sprze-
dawcę zwracanej rzeczy lub 
potwierdzenia jej odesłania.

Trzeba również zwrócić 
uwagę na przypadki, w któ-
rych odstąpienie od umowy 
nie będzie możliwe lub bę-
dzie ograniczone. Dotyczy 
to umów, w których przed-
siębiorca wykonał usługę 
za wyraźną zgodą konsu-
menta, w których cena lub 
wynagrodzenie zależą od 
wahań na rynku finanso-
wym, w których przedmio-
tem świadczenia jest rzecz 
wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta, 
lub służąca zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych 
potrzeb, oraz w których to-
war szybko ulega zepsuciu 
lub ma krótki termin przy-
datności do użycia. 

Adwokat 
Agnieszka Bienias

REKLAMA

REKLAMA

Druk offsetowy
Druk wielkoformatowy

Druk cyfrowy
Projektowanie stron www

Studio graficzne

I N T E R N E T O W A

DRUKARNIA
DRUK OFFSETOWY=DRUK WIELKOFORMATOWY=STUDIO GRAFICZNE

www.drukarnia-wam.eu

Baner reklamowy - brutto.2 29,90 zł/m  

Strona www - brutto. 499,90 zł 

Druk na japońskich maszynach MIMAKI. Gwarancja 24 miesiące. 
W cenie: podstawowy projekt graficzny, zgrzewanie, oczkowanie.

W cenie: Projekt strony: do 10 podstron,
+ domena internetowa+hosting www na 12 miesięcy, 

+ profil facebook, konto firma google.

Druk na niemieckich maszynach KBA i HAIDELBERG. 
Pełny, dwustronny kolor, papier kredowy 350 g, foliowanie dwustronne.

W cenie: podstawowy projekt graficzny.

Wizytówki, 1000 szt. -  brutto.99,00 zł
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Księgarnia               poleca:

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

1. Pierwsza woda po kisielu   Jerzy Kisielewski
2. Przebudzenie    Stephen King
3. Żołnierze wyklęci    Marek Koprowski
4. Księgi Jakubowe    Olga Tokarczuk
5. Wspomnienia (niekoniecznie)dyplomatyczne  Stanisław Ciosek
6. 55 skarbów Polski    Maria Poprzęcka
7. ABC księdza Twardowskiego  Jan Twardowski
8. Ewa Błaszczyk Lubię żyć!   Ewa Błaszczyk
9. Cukrzyca Zdrowa dieta   Bożena Brudka
10. Lodołamacz    Wiktor Suworow

Warto zobaczyć

Warto posłuchać
Moi pierwsi mistrzowie

Dotyczy to zarówno 
młodych jak i doświadczo-
nych artystów. W zasadzie 
tylko nasi mistrzowie i 
gwiazdy szanują czas po-
tencjalnych słuchaczy ich 
płyt i solidnie przygotowują 
swoje produkcje muzyczne. 
Czasami trwa to latami. Jan 
Ptaszyn Wróblewski 
jest mistrzem i gwiaz-
dą zapewne tez. Blisko 
10 lat zajęło mu przy-
gotowanie programu, 
dzisiaj mówimy pro-
jektu, który pod ko-
niec zeszłego roku za-
prezentował na dwóch 
festiwalach: Hanza 
Jazz w Koszalinie i 
Pianistów Jazzowych 
w Kaliszu. Za namo-
wą kilku przyjaciół z 
Boogie Production i 
Centrum Kultury 105 
w Koszalinie oba kon-
certy zapisano i tuż po 
wakacjach ukażą się na 

Łatwość zapisania i wydania płyty jest tak duża, że wielu muzyków potrafi w 
ciągu roku wydać dwie, trzy płyty, które w wielu przypadkach na to nie zasłu-
gują. 

płycie CD oraz winylowej 
co dla kolekcjonerów po-
winno być interesującą po-
zycją. Ponieważ koszaliński 
koncert okazał się być bar-
dzo interesujący to materiał 
z niego wypełnia prawie 
całą płytę. Największe wa-
lory tej płyty to sekstet Jana 

Ptaszyna Wróblewskiego 
złożony z gwiazd polskiego 
jazzu i oczywiście repertu-
ar płyty na który składają 
się kompozycje trzech na-
szych genialnych kompozy-
torów, Krzysztofa Komedy, 
Andrzeja Kurylewicza i 
Andrzeja Trzaskowskiego.

Wkręceni 2
„Wkręceni 2” to kon-
tynuacja przebojo-
wej komedii Piotra 
Wereśniaka, którą 
w kinach zobaczyło 
ponad 830 tysięcy 
widzów. Tym razem 
bohaterowie znani z 
pierwszej części fil-
mu - z Szyją (Paweł 
Domagała) i Fikołem 
(Bartosz Opania) na 
czele - ruszą na pod-
bój stolicy i polskie-
go showbiznesu. A 
widzowie przekona-
ją się, jak naprawdę 
funkcjonuje świat 
gwiazd znanych z 
programów rozryw-
kowych i plotkar-
skich portali.

Na zdrowie Porady dr Górnickiej
Warto przeczytać

Autorki zapoznają Czy-
telnika z trzema filarami 
zdrowego trybu życia: pra-
widłowym oddychaniem, 
oczyszczaniem i odżywia-
niem, odkryją przed nim 
tajemnice sokoterapii i 
gotowania na parze, przed-
stawią ćwiczenia popra-
wiające sprawność umysłu 
i najskuteczniejsze diety 
odchudzające oraz... wiele, 
wiele więcej! 

Część druga książki, już 
tradycyjnie, zawiera odpo-
wiedzi na listy Czytelni-
ków i konkretne opisy scho-

Doktor Jadwiga Górnicka, znana polska lekarka-naturalistka i autorka bestsellera 
„Apteka natury”, opracowała nowoczesne kompendium wiedzy o naturalnych me-
todach leczenia i zapobiegania chorobom. Tym razem zaprosiła do współpracy Sa-
binę Zwolińską-Kańtoch, znaną dziennikarkę zajmującą się tematyką zdrowotną. 

stawie prowadzonej przez 
doktor Górnicką praktyki 
lekarskiej.

Na zakończenie zupeł-
na nowość – przepisy na 
domowe napary i nalewki, 
skuteczne na różne dolegli-
wości, a do tego smaczne! 

Przejrzysty układ tek-
stu, wzbogacony czytelnym 
materiałem ilustracyjnym 
pozwoli każdemu czytel-
nikowi szybko i sprawnie 
odnaleźć interesujące go za-
gadnienia.

PORADNIK NA MIA-
RĘ XXI WIEKU!

rzeń oraz sposoby radzenia 
sobie z nimi. Lista schorzeń 
została opracowana na pod-

Warte wspomnienia
Elementarz (reprint 1957)
Reprint "Elementa-
rza" Mariana Falskie-
go z 1971 roku, który 
w różnych postaciach 
prawie przez sto lat 
towarzyszył pokole-
niom siedmiolatków 
w ich pierwszej dro-
dze do szkoły. Książ-
ka została starannie 
i pieczołowicie od-
tworzona na wzór 
wydania utrwalone-
go w pamięci prawie 
wszystkich dorosłych 
Polaków.
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Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 90 minut

Składniki :
> 2 litry wody
> 80 dag białej kiełbasy
> korzeń chrzanu
> 6 ziarenek ziela angielskiego
> 6 ziarenek pieprzu
> 1 średnia cebula
> liść laurowy
> sól
> pieprz mielony
> szklanka kwaśnej śmietany
> 2 łyżki mąki
> 4 jajka 

Sposób przygotowania :
 Do garnka wlać 2 l wody i dodać liść laurowy, ziele 
angielskie, pieprz w ziarenkach oraz obraną cebulę. Całość 
zagotować. Następnie dodać kiełbasę i gotować przez 60 mi-
nut na małym ogniu. Następnie wyjąć kiełbasę z wywaru. 
Obrać chrzan i zetrzeć na tarce i dodać do wywaru, gotując 
przez 10 minut. Następnie wywar przecedzić. Dodać do nie-
go mąkę rozmieszaną z małą ilością zimnej wody i zagoto-
wać. Po zdjęciu z ognia wlać śmietanę i zamieszać. Doprawić 
solą i pieprzem.
 Zupę podawać z jajkami ugotowanymi na twardo 
(można drobno pokroić) oraz pokrojoną w plasterki kiełbasą. 

Porady

W

Gotuj z nami
Zupa chrzanowa

W

REKLAMA
Betonowe wylewki agre-
gatem 608 577 428.

Używane laptopy-sklep 
tel. 607 199 279

Auto-skup całe uszko-
dzone bez opłat skorodo-
wane 505-927-959

OGŁOSZENIA
Wylewki agregatem za-
cierane mechanicznie 
tel. 600 086 995.

Optima Sp. z o.o.- finan-
se dla domu- zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  
w Zelowie i okolicach.  

Zatrudnię mgr. 
farmacji-kierownika 

apteki w aptece 
w Opocznie, 

tel. 601 751 736. 

Sprzedam stawy hodowlane 
w Kamieńsku, dojazd od 

ul. Zjednoczenia. Tel. 693485338.

Chrzan jest rośliną wa-
rzywną z rodziny kapusto-
watych pochodzącą z Euro-
py Wschodniej, gdzie była 
znana i uprawiana już od IX 
wieku. Częścią użytkową 
chrzanu jest przede wszyst-
kim korzeń o silnym aro-
macie i piekącym smaku. 
Swoje właściwości chrzan 
zawdzięcza obecności w 
swym składzie związków 
siarki i olejków gorczycz-
nych. Zastosowanie mają  
także młode liście chrza-
nu, które stanowią składnik 
różnych sałatek a także li-
ście starsze używane np. do 
kiszenia ogórków. 

Chrzan zawiera między 
innymi witaminy: A, B, B1, 
B2, C, E, a także składniki 
mineralne, takie jak: potas, 
wapń, magnez, fosfor, że-
lazo, mangan, sód, cynk, 
siarkę, fosfor i jod, oraz 
błonnik, węglowodany, 
tłuszcze, związki azoto-
we, glikozydy, flawonoidy, 
olejki eteryczne, asparagi-
nę, glutaminę i fitoncydy. 
Zawiera również substan-
cje bioaktywne o działaniu 
przeciwnowotworowym. 
Warto zaznaczyć, że za-
wiera on dwa razy więcej 
witaminy C niż cytryna. 
Chrzan jest naturalnym an-
tybiotykiem, który nie daje 
skutków ubocznych, stoso-
wanym w leczeniu różnych 

Nie lekceważmy chrzanu
Chrzan jest rośliną przyprawową i leczniczą, rosnącą w stanie dzikim, jak również uprawianą na dział-
kach warzywnych. I to przede wszystkim tarty korzeń chrzanu w naszej kuchni, cieszy się uznaniem od 
wieków. 

chorób. Posiada działanie 
antywirusowe, grzybobój-
cze, wykrztuśne a także 
bakteriobójcze. Posiada 
bardzo szerokie zastosowa-
nie. Między innymi zapo-
biega i zmniejsza nasilenie 
objawów wszelkich infekcji 
organizmu, wzmacnia jego 
odporność, niszczy wolne 
rodniki, pomaga w leczeniu 
przeziębień, zapaleniu płuc 
i oskrzeli. Posiada działa-
nie wykrztuśne np. przy 
kaszlu, leczy zapalenie za-
tok i zwalcza katar. A także 
ogólnie poprawia przemia-
nę materii, pobudza apetyt, 
działa moczopędnie, popra-
wia krążenie krwi, obniża 

cholesterol, usprawnia pra-
cę wątroby oraz wspomaga 
funkcjonowanie nerek. Ma 
zastosowanie również przy 
dolegliwościach reumatycz-
nych, zapaleniu korzonków 
a także przy leczeniu trud-
no gojących się ran i wrzo-
dów. Poza tym chrzan zna-
lazł szerokie zastosowanie 
w naszej kuchni do przy-
rządzania smakowitych po-
traw. Stosowany jest jako 
dodatek do różnych potraw 
z mięsa, drobiu, dziczyzny, 
pasztetów, ryb, twardych i 
białych serów, jajek, bura-
ków, zup, sałatek i surówek. 
Liście i korzeń chrzanu 
stosuje się do przygotowy-

wania z ogórków, buraków 
i pomidorów  przetworów 
kiszonych, marynowanych, 
konserwowych nadając im 
jędrność, aromat, trwałość 
i smak. Chrzan stosuje się 
także do przygotowywania 
sosów, musztard, majone-
zów i twarogów. Spożywa-
jąc jak najczęściej chrzan 
w różnej postaci, właśnie w 
okresie zimowym, dostar-
czamy naszemu organizmo-
wi wielu cennych witamin 
i niezbędnych składników 
mineralnych oraz nadajemy 
odpowiedni smak i niezwy-
kły aromat codziennym po-
trawom.

KK

Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-
nież dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-
800-200.

WYLEWKI AGREGA-
TEM 668 327 588

Firma sprzątająca za-
trudni osoby z II grupą 
inwalidzką do sprzą-
tania basenu w Rawie 
Mazowieckiej. Zapew-
niamy: zwrot kosztów 
dojazdu, umowę o pra-
cę, stabilne zatrudnie-
nie. Tel.: 22/3292506 i 
22/3292505

Tanie powierzchnie ma-
gazynowe w Piotrkowie 
Tryb., 503 77 77 98.

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety. 

Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390
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REKLAMA

REKLAMA

Nowe, komfortowe 
Polo

Nowy Volkswagen Polo 
to na razie tylko odświeżo-
na wersja piątej generacji, 
obecnej na rynku od 2009 
r. Wszyscy, którzy dobrze 
znają Volkswagena nie spo-
dziewali się rewolucyjnych 
zmian, dokonywanych przy 
okazji liftingu auta. Rewo-
lucji rzeczywiście nie ma, są 
kosmetyczne zmiany popra-
wiające niedostatki poprzed-
niej wersji. W ofercie poja-
wiły się też nowe jednostki 
- możemy np. kupić Polo z 
trzycylindrowym silnikiem, 
który debiutował w miejskim 
modelu Up i dieslem TDI o 
pojemności 1.4.

Polo mimo wysokiej 
ceny świetnie się sprzeda-
je w całej Europie. Trudno 
dziwić się więc producen-
towi, że powstrzymuje się 
od dokonywania wszel-
kich przełomowych zmian. 
Zwłaszcza, że dziś, aż pięć 
lat po debiucie, Polo jest 
wciąż jedną z najnowocze-
śniejszych propozycji w 
segmencie B.

Szukanie wad
Strategia sprzedawania 

wciąż tego samego produk-
tu przez wiele lat jest dys-
kusyjna. Jednak samemu 
pojazdowi ciężko postawić 
jakiekolwiek zarzuty. Ten 
samochód prawdopodobnie 
spełnia oczekiwania ok. 
80% kierowców. Jest wy-
godny mimo niewielkich 
rozmiarów, bardzo pewny 
w prowadzeniu i niebrzyd-
ki, choć raczej nie rzuca się 
w oczy. 

W poliftingowej wer-
sji Polo najwięcej nowo-

Test: Volkswagen Polo 1.2 TSI 110 KM

Nie ma się do czego przyczepić
Samochody Grupy Volkswagena rzadko zaskakują przełomowymi zmianami. Od dobrych kilku lat stopniowo ewoluują. Z tego powodu kolejne nowe modele 
są bardzo podobne do poprzednich, ale i coraz bardziej dopracowane.

ści znajdziemy wewnątrz. 
Mamy nową kierownicę, 
zegary i bardziej funkcjo-
nalny panel multimediów. 
„Inspiracją” do zmian był 
oczywiście nowy Golf. 
Pewne elementy wyposa-
żenia (dodatkowego) wciąż 
pozostają zarezerwowane 
wyłącznie dla większych 
Volkswagenów - inaczej 
Polo mogłoby być zbyt 
konkurencyjne wobec droż-
szych modeli.

Jedyne, co doskwiera 
podczas jazdy Volkswage-
nem Polo to bardzo małe 
lusterka boczne - trzeba 
ustawić je idealnie, by móc 
bezpiecznie obserwować 
wydarzenia na jezdni. Poza 
tym... nie ma żadnych mi-
nusów. Ludzie szybko przy-
zwyczajają się do dobrego, 

przypominając sobie o pew-
nych rzeczach dopiero, gdy 
im ich zabraknie. Właściciel 
Polo prawdopodobnie nie 
będzie chwalił zachowania 
swojego auta w zakrętach - 
szybko przyzwyczai się, że 
zachowuje się ono perfek-
cyjnie. Jazda po nierówno-
ściach jest - jak na segment 
B - ponadprzeciętnie kom-
fortowa. Do tego dochodzi 
precyzyjna, sześciobiegowa 
skrzynia manualna, której 
nie da się zmusić do błędu.

 Auto jest też maksymal-
nie wyciszone, proste w ob-
słudze i ergonomiczne. Dla 
mnie największym atutem 
są przednie fotele - z jednej 
strony zapewniają opty-
malne trzymanie boczne, z 
drugiej komfort dla pleców 
- wygoda jak podczas leże-

nia na hamaku, a nie jazdy 
samochodem.

Silniki niezbyt eko
Niestety Volkswagen 

jest jednym z piewców idei 
downsizingu. Jego turbo-
doładowane, małolitrażowe 
silniki wypierają tradycyj-
ne, wolnossące jednostki. 
W gamie odświeżonego 
Polo jedynymi silnikami 
bez turbo są znane z Up’a 
trzycilindrowce - radzą so-
bie świetnie w małym miej-
skim modelu, ale wątpię, że 
pozwolą wykorzystać po-
tencjał większego Polo.

Pod maską testowanego 
auta pracował silnik 1.2 TSI 
w mocniejszej wersji 110 
KM. Jego praca i dynamika 
zapewniają komfort jazdy 
(maksymalny moment ob-
rotowy 175 Nm), ale jest to 

najczęściej jazda niezbyt 
oszczędna. Średnie spala-
nie testowe wyniosło 6,8 
l. To dużo, gdy weźmie się 
pod uwagę niską masę auta 
(niewiele ponad 1 t.) oraz 
zapewnienia producentów i 
ekologów, uznających małe 
turbodoładowane jednostki 
za wyjątkowo oszczędne. 
Nie jest tak w rzeczywisto-

ści. Przestrzegając wszyst-
kich zasad eco-drivingu 
można „wykręcić” bardzo 
niskie spalanie silnika TSI, 
jednak każda chwila dyna-
miczniejszej jazdy podnosi 
realny wynik nawet o kilka 
litrów. 

Cenny Volkswagen
Wersja testowa Polo, 

wyposażona niemal we 
wszystkie dostępne elemen-
ty wyposażenia dodatkowe-
go przekraczała ceną nie-
bezpieczne 70 tys. zł. Polo 
w wersji 1.2 TSI 110 KM 
możemy jednak kupić za 
ok. 56 tys. zł lub taniej, gdy 
rozpocznie się wyprzedaż 
rocznika 2014. Ceny, jak 
zwykle w przypadku VW, 
zawyża wyposażenie do-
datkowe. Polo jest jednym z 
najdroższych aut w segmen-
cie. W zamian otrzymujemy 
maksymalnie dopracowany 
i dość przestronny jak na 
swój segment, ale nie najno-
wocześniejszy samochód. 
W wielu elementach Polo 
przegrywa z rynkowymi 
konkurentami  -  jednak 
gdybyśmy wyciągnęli śred-
nią z wszystkich wad i zalet 
dostępnych na rynku aut, 
prawdopodobnie mały Vol-
kswagen znalazłby się w 
ścisłej czołówce.

Witold Hańczka
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2 stycznia 2015 roku, 
po krótkim pościgu, poli-
cjanci zatrzymali dwóch 
bełchatowian w wieku 21 i 
27 lat, podejrzanych o wła-
mania do zaparkowanych 
samochodów. Jak ustalili 
funkcjonariusze, zatrzy-
mani mężczyźni chwilę 
wcześniej wybili szybę w 
drzwiach wartego około 
12000 złotych renault, któ-
rego chcieli ukraść. Tej sa-
mej nocy, złodziejski duet 
włamał się do wartego oko-
ło 35000 złotych citroena 
jumpera pozostawionego na 
parkingu przy ulicy Targo-
wej i do fiata uno. Chociaż 
włamywaczom nie udało 
się uruchomić silników aut, 
uszkodzili ich stacyjki, a z 
pojazdów ukradli panel ra-
dia samochodowego mp3 i 
kasety magnetofonowe. Tej 

Bełchatów

Włamywali się
 do samochodów
10 lat więzienia grozi dwóm bełchatowianom, któ-
rzy włamali się i uszkodzili zaparkowane samocho-
dy.

samej nocy złodzieje wła-
mali się także do renaulta 
scenica, fiata cinquecento, 
volkswagena passata oraz 
urwali lusterko boczne i 
wycieraczkę tylnej szyby 
w hyundaiu. Dwójka po-
dejrzewanych zniszczyła 
ponadto należący do beł-
chatowianki rower górski, o 
wartości około 600 złotych, 
wyrzucając go z X piętra 
przez okno klatki schodo-
wej jednego z bloków na 
osiedlu Żołnierzy POW w 
Bełchatowie. 

W chwili zatrzymania 
obaj mężczyźni byli nie-
trzeźwi. 21-latek miał po-
nad 2 promile, a jego star-
szy kompan 1,04 promila 
alkoholu w organizmie. Po-
dejrzanym grożą kary do 10 
lat pozbawienia wolności.

13 stycznia 2015 roku 
kilka minut po godzinie 
22.00 funkcjonariusze 
otrzymali zgłoszenie o po-
biciu 29-latka na terenie 
dzielnicy Górna. Mężczy-
zna jechał ulicą Krakusa. 
Gdy zauważył grupę stoją-
cą na środku drogi zatrąbił. 
Nie przypuszczał, iż będzie 
to początek tragicznego dla 
niego biegu wydarzeń. Parę 
metrów dalej, gdy zaparko-
wał swój pojazd i wysiadł z 
auta, kilka osób zagrodziło 
mu drogę. Rozpoznał, iż 
są to te same osoby, które 
chwilę wcześniej uniemoż-
liwiały mu przejazd. Trzech 
napastników zaczęło bić 

Łódź

Agresywni piesi
W Łodzi trzech mężczyzn pobiło 29-latka, tylko dla-
tego, że na nich zatrąbił.

i kopać 29-latka. Później 
mężczyźni pourywali lu-
sterka i wycieraczki w na-
leżącym do niego cinqu-
ecento. Pobity mężczyzna 
zawiadomił o zdarzeniu 
policję. Funkcjonariusze, 
znając rysopis sprawców 
zatrzymali 20- i 21-latka. 
Sprawcy znani byli funk-
cjonariuszom ze swojej 
wcześniejszej działalności 
przestępczej. Zatrzymanie 
trzeciego ze sprawców jest 
kwestią czasu. Za pobicie 
grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. Ponadto 
odpowiedzą za zniszczenie 
cinquecento.

9 stycznia 2015 r. na 
drodze krajowej nr 42 w 
miejscowości Wola Jedliń-
ska (gmina Ładzice) doszło 
do tragicznego wypadku. 

Radomsko

Tragiczny wypadek
Samochód ciężarowy przejechał leżącego na jezdni 47-latka. Mężczyzna zginął na miejscu.

Kierujący samochodem cię-
żarowym MAN najechał na 
leżącego na jezdni 47-letnie-
go mężczyznę. Mężczyzna 
zginął na miejscu. Kierujący 

ciężarówką 33-letni miesz-
kaniec powiatu radomsz-
czańskiego był trzeźwy. 
Pieszy był ubrany na ciemno 
i nie miał elementów odbla-

skowych. Okoliczności wy-
padku pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają policjanci 
z komendy powiatowej w 
Radomsku. 

2 stycznia 2015 roku 
dyżurny tomaszowskiej po-
licji otrzymał informację o 
kradzieży węgla. Jak wyni-
kało ze wstępnych ustaleń 
w nocy z 12 na 13 stycznia 

Tomaszów Mazowiecki

Złodzieje węgla zatrzymani
Policja zatrzymała złodziejski duet, który ukradł 1,5 tony węgla.

na terenie posesji przy uli-
cy Majowej, złodziej ukradł 
1,5 tony węgla o łącznej 
wartości 1600 złotych. Trop 
zaprowadził policjantów do 
mieszkających na sąsiedniej 

ulicy dwóch mężczyzn w 
wieku 46 i 49 lat. Mężczyź-
ni w chwili zatrzymania 
byli pijani. Młodszy miał w 
organizmie prawie 3 promi-
le a jego kompan 1,6. Znale-

zione w miejscu zamieszka-
nia podejrzewanych worki 
z węglem zostały zabezpie-
czone. Za kradzież grozi im 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

14 stycznia 2015 roku 
na terenie Sulejowa piotr-
kowscy funkcjonariusze 
zatrzymali do kontroli ja-
dącego ulicą Taraszczyńską 
volskwagena transportera. 
Na tylnym siedzeniu auta 
bez żadnego zabezpieczenia 
była przewożona 4-letnia 
córka kierowcy. Jak podaje 
rzecznik policji, od mężczy-
zny wyczuwalna była woń 

Piotrków Trybunalski

Nieodpowiedzialny
ojciec
Pijany ojciec przewoził w samochodzie dziecko. 
Mężczyzna złamał także sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych.

alkoholu. Okazało się, że 
41-latek miał ponad promil 
alkoholu w organizmie. Po-
nadto kierowca miał czynny 
sądowy zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów. 41-let-
ni mieszkaniec powiatu 
piotrkowskiego trafił do po-
licyjnego aresztu. Grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Nad ranem 9 stycznia 
2015 roku dyżurny rawskiej 
policji został powiadomio-
ny o pożarze w kamienicy 
w Rawie Mazowieckiej 
przy ulicy Jerozolimskiej. 
Kiedy policjanci przyje-
chali na miejsce ustalili, 
że w oddzielonej części 
budynku może przebywać 

Rawa Mazowiecka

Pożar 
w kamienicy
W kamienicy przy ul. Jerozolimskiej w Rawie Ma-
zowieckiej wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał.

starszy mężczyzna. Funk-
cjonariusze wyprowadzili 
z zadymionego poddasza 
82-letniego rawianina. 
Pozostali mieszkańcy ka-
mienicy sami wyszli na 
zewnątrz. Na szczęście nic 
nikomu się nie stało. Stróże 
prawa wyjaśniają okolicz-
ności pożaru.
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wzięć. To też odpowiedni 
czas na dokonanie przemy-
ślanych zmian w swoim oso-
bistym życiu.

Baran 21.03 – 20.04 
Spójrz na 

pewne sprawy 
z optymizmem 
i nie zakładaj z 

góry, że jesteś na przegranej 
pozycji. Zaufaj osobom, na 
które możesz zawsze liczyć. 
Rodzina też kibicuje ci w 
trudnych sytuacjach. Doceń 
to.

Byk 21.04 – 20.05
Z Nowym Ro-

kiem nowe zadania. 
Jest szansa na duże 
zmiany. Oby były 

one dla ciebie korzystne i 
wyjątkowe. Ale nie zrażaj 
się małymi potknięciami, 
bo życie to nie bajka. Korzy-
staj z dobrych rad bliskich ci 
osób.

Bliźnięta 21.05 – 21.06 
Odniesione w 

ostatnim okresie 
sukcesy wpłyną na 
poprawę twojego 

samopoczucia.  Zmienisz 
także  swój stosunek do 

spraw ziemskich. Nie można 
w nieskończoność za czymś 
gonić i gonić. Dbaj o zdro-
wie, bo o infekcje nie trudno.

Rak 22.06 – 22.07 
Nadmiar obo-

wiązków w ostat-
nim okresie dał ci 
się we znaki. To 
odpowiedni czas 

na zasłużony odpoczynek  
zarówno od obowiązków za-
wodowych jak i domowych. 
Dla osób w związkach spo-
kój i harmonia a dla singli 
dobry czas na miłość. 

Lew 23.07 – 23.08
Dla zodiakal-

nych Lwów naj-
bliższe dni upłyną 
pod znakiem suk-

cesów i spełnienia marzeń. 
Pozwoli to na ostateczne 
załatwienie zaległych spraw, 
które sprawiały ci dużo pro-
blemów.  Dodatkowy  do-
pływ gotówki zapewni ci 
finansową stabilność.

Panna 24.08 – 23.09
Dopadło cię roz-

leniwienie po świą-
tecznym okresie, 
więc nie zmuszaj się 

do robienia czegoś, na co nie 
masz ochoty. Z pewnością 
jak zwykle ze wszystkim 

dasz sobie radę. Na horyzon-
cie pojawi się  osoba, która 
cię zafascynuje.

Waga 24.09 -23.10
Teraz możesz 

wiele zyskać, jeśli so-
lidnie zabierzesz się 
do pracy. Nie rezy-

gnuj z wcześniej wytyczo-
nych celów. A w finansach 
trzymaj palec na pulsie, kon-
troluj koniecznie wydatki. 
Dbaj o zdrowie i unikaj kon-
tuzji. 

Skorpion 24.10 – 22.11
Praca zawodowa 

zacznie cię coraz 
bardziej fascyno-
wać, co zostanie do-

strzeżone i docenione przez 
przełożonych. Twoje plany 
dotyczące podniesienia ja-
kości rodzinnego życia, 
mają szanse się powieźć.

 

Strzelec 23.11 – 21.12 
Uwierz w 

swoje możliwości 
a odkładane spra-
wy pozytywnie 

załatwisz. Nie zadręczaj się 
błahostkami, bo szkoda na 
nie czasu. Pojawi się szansa 
na dodatkowy dopływ pie-
niędzy. Okaż więcej czuło-
ści życiowemu partnerowi.

Wróżka Amanda

Koziorożec 22.12 – 20.01
W życiu osobi-

stym jak i zawodo-
wym w najbliższym 
czasie sprzyjać ci 
będzie szczęście. 

Wykorzystaj tę dobrą passę, 
by podreperować między 
innymi nadszarpnięty bu-
dżet domowy.  Odczujesz 
wyraźny przypływ energii. 
Człowiek nie tylko pracą 
żyje, więc  nie unikaj spo-
tkań towarzyskich. 

Wodnik 21.01 – 19.02
P o z y t y w n y 

wpływ planet spo-
woduje, że świet-
nie poradzisz 

sobie z przeciwnościami 
losu. Działaj w podejmowa-
nych decyzjach rozważnie 
i bez zbędnego pośpiechu. 
Nie lekceważ odczuwanych 
ostatnio dolegliwości reu-
matycznych.

 

Ryby 20.02 – 20.03
Po świątecz-

nym lenistwie, 
najwyższy czas 
zabrać się poważ-

nie za realizację rozpoczę-
tych wcześniej przedsię-

Rozrywka
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Przychodzi blondynka do fryzjera i prosi, żeby uwa-

żał na słuchawki. Fryzjer się zgadza. 
Po krótkim czasie fryzjer przez przypadek przeciął słu-

chawkę. Patrzą, a blondynka umiera im na podłodze. 
Zastanawiają się dlaczego? 

Fryzjer przykłada słuchawkę do ucha i słyszy:  
- wdech i wydech, wdech i wydech... 

  

Anestezjolog idzie do pacjenta przed operacją i 
mówi: 

- Będę pana usypiał. 
- OK - odpowiada pacjent. 

- Przepraszam, ale muszę pana zapytać. 
- Pan pyta - mówi pacjent. 

- Pan jest prywatnie czy na kasę chorych? 
- Na kasę chorych. 

- Aaa aaa kotki dwa szare bure obydwa. 
  

Zięć widząc teściową w drzwiach pyta: 
- Mamusia na długo przyjechała? 

- Na tak długo jak tylko chcecie - odpowiada teściowa. 
- To mamusia się nawet herbaty nie napije? 

  

- Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przyszedłem 
tutaj, bo podobno rozwiązujecie problemy związane z 

alkoholem. 
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc? 

- Brakuje mi 1,50 zł. 
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