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Dewocjonalia
Zapraszamy do stoiska z dewocjonaliami 

(przeniesionego ze sklepu ).Jutrzenka

 W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe, 

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

Mógłby Pan przybliżyć 
strukturę organizacyjną 
ARiMR?

Strukturę Agencji dzieli-
my na trzy poziomy. Pierw-
szy poziom to centrala, dru-
gi to oddziały regionalne 

Edukacja kluczem 
do rozwoju gospodarstw
- Od września 2014 roku prowadzimy intensywne szkolenia we wszystkich 
gminach i większych miejscowościach z tytułu płatności bezpośrednich 
oraz z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Włodzimierz 
Wojtaszek, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Liceum Ogólnokształcące 
dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące
-GKJ dla młodzieży

Studium Policealne:
- Turystyki Wiejskiej

- Opiekun Osoby Starszej
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Usług Kosmetycznych
Kursy przygotowujące do matury

Kursy Zawodowe:
- fryzjerski

- kosmetyczny
- informatyczny

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
proponuje zajęcia:

- komputerowe
- z literatury
- z historii

- z dietetyki
- z kosmetyki

- gimnastyczne
- artystyczne

- lektoraty z języków obcych

Łódź, al. Piłsudskiego 135
tel. 42 674 17 24

www.gkj.edu.pl

Gimnazjum GKJ dla młodzieży
Gimnazjum dla dorosłych

(w każdym województwie), 
natomiast trzeci poziom to 
biura powiatowe (w każ-
dym powiecie ziemskim). 
Jest 314 biur powiatowych, 
natomiast w województwie 
łódzkim 21. Kompetencje  w 

przypadku tych trzech po-
ziomów są zróżnicowane. 
Głównym zadaniem biur 
powiatowych jest obsługa 
rolników w zakresie płat-
ności bezpośredniej. 

Szerzej na str. 8.

Piotrków Trybunalski

Konwent 
Powiatów
20 lutego br. w piotrkowskim starostwie odbył się 
pierwszy po ostatnich wyborach samorządowych 
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Jed-
nym z ważniejszych ustaleń, jakie zapadło pod-
czas tego posiedzenia, było stworzenie platformy 
wspólnych projektów i bazy dobrych praktyk po-
wiatów województwa łódzkiego.

REKLAMA

Gospodarzem spotka-
nia był starosta Stanisław 
Cubała, który od niedawna 
przewodniczy Konwentowi. 
Wymiana dobrych praktyk 
powiatów województwa 
łódzkiego, którą zapropo-

nował Stanisław Cubała, 
sprawdza się w wojewódz-
twie śląskim i tzw. grupie 
benchlearnigowej kłodzkiej 
(w pracach obu grup uczest-
niczy powiat piotrkowski). 

Szerzej na str. 9.

Tomaszów 
Mazowiecki
Wybudują 
galerię 
handlową
Otwarcie nowoczesnej 
galerii w Tomaszowie 
Mazowieckim planowa-
ne jest w drugim kwar-
tale 2016 roku. Str. 2.

Rawa 
Mazowiecka

Włamania 
i kradzieże
Rawscy policjanci za-
trzymali dwóch spraw-
ców ośmiu włamań i 
dwóch kradzieży. Str. 5.

Wzmocniony 
GKS wznawia 
rozgrywki
Drużyna GKS-u Beł-
chatów jest już gotowa 
do rundy wiosennej. 
Trener Kamil Kiereś 
zrealizował cele trans-
ferowe zaplanowane 
na przerwę zimową. 
Przed bełchatowianami 
jednak trudna walka o 
bezpieczną pozycję na 
koniec sezonu.   Str. 16.

Bełchatów

Kleszczów
Solpark 
planuje 
przyszłość …
Pomimo, iż będzie-
my rozmawiać o przy-
szłości Solparku nad-
mieńmy parę słów o 
przeszłości tego nie-
zwykłego miejsca. 

Str. 9. 
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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)

KleszczówTomaszów Mazowiecki

Akcja krwiodawstwa 
przeprowadzona została z 
inicjatywy Gminnego Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Kleszczowie 
na terenie Solparku. Krew 
oddały 53 osoby, a efektem 
akcji jest 23,85 litra bezcen-
nego leku.

– To bardzo dobry wy-
nik – ocenia przedstawiciel 
zarządu klubu, Marek Kacz-
marczyk - bo przecież to 
czas ferii, a wielu naszych 
krwiodawców to uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie.

Oddali krew
W pierwszej w roku 2015 akcji honorowego krwio-
dawstwa, krew oddały 53 osoby.

Na 26 marca została za-
planowana następna akcja 
w Kleszczowie. Będzie ona 
połączona z kolejną edycją 
„Kleszczowskiej Szpiko-
manii” - akcji rejestracyjnej 
potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego. Dwa tygodnie 
wcześniej, 12 marca o godz. 
11.30 w auli Solparku odbę-
dzie się prelekcja na temat 
dawstwa szpiku kostnego i 
komórek krwiotwórczych. 
Poprowadzi ją przedsta-
wiciel Łódzkiego Ośrodka 
Dawców Szpiku.

Grupa Acteeum wraz 
ze współinwestorem Rock-
castle Global Real Estate 
Company Limited dokona-
ła zakupu gruntu po byłej 
fabryce włókienniczej u 
zbiegu ulic Warszawskiej i 
Barlickiego w Tomaszowie 
Mazowieckim.  Współinwe-
storzy wybudują pierwsze 
nowoczesne centrum han-
dlowe w mieście.

- Czekamy na moment 
rozpoczęcia prac zwią-
zanych z budową Galerii 
Tomaszów. Obiekt będzie 
doskonale usytuowany w 
samym środku miasta i 
nareszcie zapewni miesz-
kańcom Tomaszowa Ma-
zowieckiego szeroką ofertę 
handlową wiodących, tak 
polskich, jak i  międzynaro-
dowych najemców. Wyjaz-
dy do Łodzi czy Piotrkowa 

Wizualizacja: Acteeum Group

Wybudują 
galerię handlową
Otwarcie nowoczesnej galerii w Tomaszowie Ma-
zowieckim planowane jest w drugim kwartale 2016 
roku.

Trybunalskiego w celach 
zakupowych nie będą już 
koniecznością, a sam obiekt 
dzięki imponującej fasadzie, 
przestronnych wnętrzach 
i bogatej ofercie stanie się 
nowym miejscem spotkań 
w mieście – mówi Tomasz 
Szewczyk, Managing Direc-
tor w Acteeum Central Eu-
rope.

W ofercie centrum o ro-
boczej nazwie Galeria To-
maszów znajdzie się około 
70 lokali oraz supermarket 
o powierzchni 2300m2.  Dla 
klientów Galerii przewi-
dziano 450 miejsc parkin-
gowych. Projekt architek-
toniczny obiektu odwzoruje 
fragmenty istniejącej histo-
rycznej budowli włączając 
je do utrzymanej w stylisty-
ce fabryki elewacji.

Gmina Opoczno podpisała 
już porozumienie z Urzędem Mar-
szałkowskim w Łodzi w sprawie 
budowy tego ronda. Inwestycja ta 
jest potrzebna, ze względu na to, że 
skrzyżowanie należy do jednych z 
najniebezpieczniejszych miejsc na 
ulicach miasta.

Jak podaje opoczyński ma-
gistrat, wartość kosztorysowa 
zadania wynosi ok. 3,6 mln zł. 
Urzędnicy mają nadzieję, że po 
przeprowadzonym przetargu koszt 

Opoczno

Powstanie rondo
Na skrzyżowaniu ulic Biernackiego, Kwiatowej i 
Perzyńskiego w Opocznie powstanie rondo.

budowy ronda zamknie się kwotą 
o 1 mln zł mniejszą. W związku z 
tym, że inwestycja znajduje się w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 726 
Rawa Mazowiecka – Żarnów, 
część kosztów poniesie Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Budowa 
ronda będzie współfinansowana 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi i przez Gminę Opoczno 
w stosunku 1:1. Przetarg na bu-
dowę ronda ma być ogłoszony w 
marcu br. Zakończenie budowy 
planowane jest na jesień 2015 r.

Apele kombatantów i 
ich rodzin przyczyniły się 
do uchwalenia przez Sejm 
ustawy o ustanowieniu dnia 
1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Data 1 marca nie jest przypad-
kowa. Tego dnia w 1951 r. w 
mokotowskim więzieniu ko-
muniści strzałem w tył głowy 
zamordowali przywódców IV 
Zarządu Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość – Łukasza Cie-
plińskiego i jego towarzyszy 
walki. Tworzyli oni ostatnie 
kierownictwo ogólnopolskiej 
konspiracji kontynuującej od 
1945 roku dzieło Armii Kra-
jowej.

Zajęcie Polski przez Ar-
mię Czerwoną sprawiło, że 
dziesiątki tysięcy żołnierzy, 
aby dalej walczyć o odzyska-

Żołnierze Wyklęci
W tym roku po raz czwarty obchodzimy Narodowy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych. W 2011 r. Sejm, w hoł-
dzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Na-
rodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

nie niepodległości, nie złoży-
ło broni. Żołnierze Wyklęci 
byli członkami podziemia 
niepodległościowego i anty-
komunistycznego. Stawiali 
opór próbie sowietyzacji Pol-
ski i podporządkowania jej 
ZSRR. Nazwa Żołnierze Wy-
klęci obejmuje tysiące osób 
zrzeszonych swego czasu w 
różnych organizacjach, jak: 
Armia Krajowa Obywatelska, 
Narodowe Siły Zbrojne po 
1944 r., czy Wolność i Nie-
zawisłość. W latach 1945-56 
z rąk komunistów zginęło w 
więzieniach i obozach ponad 
20 tys. Żołnierzy Wyklętych, 
co najmniej 10 tysięcy zabito 
w trakcie walk zbrojnych, na 5 
tys. wykonano wyroki śmier-
ci. A także kolejne, niepoliczo-
ne dotąd ofiary.           JP

ul. Wojska Polskiego 23i

97-400 Bełchatów

sprzedaż, montaż, serwis

www.vortis.com.pl

 biuro@vortis.com.pl

videodomofony
instalacje elektryczne

„inteligenty dom”
grupa interwencyjna

DOJAZD I WYCENA
BEZPŁATNIE!

ALARMY
KAMERY

REKLAMA
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, 603 710 700

ZOSTAŃ 

RZECZOZNAWCĄ 

MAJĄTKOWYM13 marca zapraszamy na spotkanie 
informacyjne w Bełchatowie
PUP ul. Bawełniana 3, 
godz. 11:00-13:00
tel. 514 781 491

Pracuj jako 
opiekun/ka w Niemczech oraz Anglii!

REKLAMA

W połowie lutego Zarząd 
Dróg i Transportu w Łodzi 
ogłosił przetarg na realizację 
czterech kolejnych wooner-
fów, czyli podwórców miej-
skich. Mając na względzie 
opinię publiczną i liczne 
konsultacje społeczne pod-
jęto decyzję, iż kolejne wo-
onerfy powstaną na ulicach 
Kozietulskiego, Świerkowej, 
Pszennej oraz Selekcyjnej. - 
W połowie roku spodziewa-
my się gotowych projektów 
- poinformowała Katarzyna 
Mikołajec, wicedyrektor 
ZDiT w Łodzi. Odremonto-
wane drogi według planu nie 
będą dzielić się na chodniki 
oraz jezdnię, jak to tradycyj-
nie bywa. Przestrzenie zosta-

Łódź 
podwórcami stoi
Łódź nie rezygnuje z pomysłu tworzenia woonerfów. W mieście powstaną 
cztery kolejne podwórce na ulicach Kozietulskiego, Świerkowej, Pszennej 
oraz Selekcyjnej.

Łódź

ną połączone, natomiast w ich 
obszarze powstaną skwery 
i miejsca służące mieszkań-
com do wypoczynku. Prace 
zostaną wykonane w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj.

Ulice, które zostaną wy-
remontowane są niewielkimi 
drogami na osiedlach. We-
dług założeń mają stać się 
otwartymi przestrzeniami. 
Będą się po nich poruszały 
samochody, rowery oraz pie-
si. Nawierzchnia ulic wyko-
nana będzie z kostki. Nie za-
braknie na nich także zieleni. 
Oprócz kwestii wizualnych 
jakie niewątpliwie spełniają 
woonerfy, są one tworzone 
z myślą o poprawie bezpie-
czeństwa oraz uspokojenie 

ruchu na danej ulicy. Całko-
wity koszt realizacji czterech 
nowych podwórców wynie-
sie ponad 3 mln zł.

Woonerfy stały się od 
pewnego czasu bardzo po-
pularnym pomysłem w Ło-
dzi. Miasto często korzysta 
z tego typu rozwiązania na 
wzór wielu miast europej-
skich. Miejskie podwórce 
najczęściej mogą kojarzyć 
się z Holandią w której bar-
dzo wiele rodzin mieszka na 
takich ulicach. Pierwsza tego 
typu inwestycja w Łodzi po-
wstała w 2014 roku na ul. 6 
Sierpnia. Wówczas została 
ona sfinansowana z budżetu 
obywatelskiego.

DR

Rozporządzenie mówią-
ce o uznaniu wielokulturo-
wego miasta przemysłowe-
go Łodzi za Pomnik Historii 
zostało wręczone przez Pre-
zydenta Bronisława Komo-
rowskiego w pałacu Izraela 
Poznańskiego. Na oficjalnej 
uroczystości złożył podzię-
kowania za trud, jaki został 
włożony w rewitalizację 
oraz ochronę zabytków w 
mieście. Podkreślił, że w 
Łodzi cały czas przywra-
cany jest blask wielkiego 

Łódź z tytułem 
Pomnika Historii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał Łodzi 
tytuł Pomnika Historii – najważniejszego wyróżnienia dla zabytków dziedzic-
twa narodowego Polski. Tym samym doceniony został wielokulturowy krajo-
braz miasta.

przemysłowego miasta a 
możliwości, jakie daje obec-
nie europejska gospodarka 
powinny inspirować wszyst-
kich do sięgania po wszelkie 
możliwe okazje. Podczas 
wręczania rozporządzenia 
w dobrym humorze była 
także Prezydent Łodzi Han-
na Zdanowska.  - Po kilku 
latach intensywnej pracy, 
dziś możemy powiedzieć, że 
obecnie żadne inne miasto w 
Polsce nie inwestuje takich 
nakładów pracy, środków 

finansowych i determinacji 
w zmianę swojego wizerun-
ku poprzez działania bezpo-
średnio dotyczące zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego 
– mówiła podczas uroczy-
stości Prezydent Łodzi. - 
Podjęte przez nas starania 
uzyskują niezmiernie ważne 
narzędzie - Pomnik Historii, 
swoisty ekskluzywny „cer-
tyfikat jakości”, nobilitację 
do panteonu dóbr narodo-
wych – podkreśliła.

DR

SOLAN z siedzibą w 
Głownie w województwie 
łódzkim od ponad 80 lat 
produkuje susze ziemnia-
czane. Bogate doświad-
czenie w przemyśle prze-
twórstwa ziemniaczanego 
zaowocowało ogromną licz-
bą zadowolonych odbiorców 
w kraju, jak i za granicą.
Wdrażając system Navireo, 
SOLAN unowocześnił i 
usprawnił zarządzanie ca-
łym przedsiębiorstwem. 
Dzięki zintegrowaniu i 
zwiększeniu efektywności 
poszczególnych działów 
firma może się rozwijać, 
produkować dostosowane 
do potrzeb odbiorców wy-
roby i dystrybuować je w 
dowolne miejsce na świe-
cie. Nowe oprogramowanie 
umożliwia m.in. generowa-
nie własnych zestawień fi-
nansowych, uwzględniają-
cych specyfikę działalności 
produkcyjnej. Dzięki zauto-
matyzowaniu procesu księ-
gowania dokumentów na 
rozbudowanym planie kont 
księgowych SOLAN może 
w łatwy sposób kontrolować 
i analizować koszty pro-
dukcji poszczególnych grup 
produktów oraz ich sprze-
daż. O wyborze Navireo 

Wdrożenie ERP w firmie 
przetwórstwa ziemniaczanego
SOLAN – producent wyrobów na bazie suszu ziemniaczanego, dystrybuowa-
nych na całym świecie – wdrożył system ERP Navireo firmy InsERT. Oprogra-
mowanie zorganizowało kluczowe dla firmy  obszary działalności.

zdecydowała jego otwartość 
i konfigurowalność, możli-
wość obsługi dokumentów 
definiowalnych oraz two-
rzenia własnych sprawoz-
dań finansowych. Oprócz 
wspomagania kluczowych 
dla firmy SOLAN obsza-
rów działalności, takich jak 
handel, zakupy, gospodarka 
magazynowa i księgowość, 
program pozwala także na 
rozszerzenie podstawowej 
funkcjonalności.

– Wybór Navireo był 
dla nas zdecydowanie roz-
wiązaniem najbardziej 
optymalnym, a wdrożenie 
nowego oprogramowania 
umożliwiło nam dalszy 
rozwój. Dzięki systemowi 
możemy m.in. szybciej i 
wydajniej obsługiwać bie-
żące zadania w dziale fi-
nansowo-księgowym, jak i 
w dziale handlowym, a ela-
styczność Navireo pozwala 
na tworzenie takich zesta-

wień i wydruków, których 
potrzebujemy dokładnie w 
danym momencie – mówi 
Paweł Białek, administrator 
systemu informatycznego w 
firmie SOLAN.

 Navireo to system 
klasy ERP adresowany do 
firm z sektora MŚP, w tym 
branży FMCG. System 
można dostosować do in-
dywidualnych potrzeb każ-
dego przedsiębiorstwa, jego 
działów, a nawet konkret-
nych użytkowników. Roz-
budowa Navireo jest bardzo 
prosta. Dzięki dostarczonej 
wraz z systemem bibliotece 
programistycznej możliwe 
jest stworzenie rozwiązań 
spełniających nawet bar-
dzo nietypowe wymagania 
klienta. Modułowa budowa 
sprawia, że nie ma koniecz-
ności wdrażania całego 
systemu. Więcej na www.
navireo.pl.
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- 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

REKLAMA

Poszukujemy 
w okolicach: 

Bełchatowa, Opoczna, Przedborza
i Tomaszowa Mazowieckiego

partnerów do współpracy w zakresie:

prowadzenia własnej działalności handlowej

wynajęcia lokali lub pomieszczeń powyżej 150 mkw.

Zapraszamy do współpracy!

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

Jak podaje Ministerstwo 
Gospodarki, podobnie jak 
w latach poprzednich więk-
szość produktów motoryza-
cyjnych z Polski trafiła do 
odbiorców w krajach Unii 
Europejskiej – 78,6 proc. 
Eksport poza Unię wzrósł 
o ok. 12 proc. do poziomu 

Eksport motoryzacyjny
Wzrósł eksport produktów motoryzacyjnych z krajami spoza Unii Europej-
skiej.

Informacje oraz roczne 
obliczenie podatku składa-
ne urzędowi skarbowemu 
w terminie do końca lutego 
przesyła się wyłącznie w 
formie dokumentu elektro-
nicznego za pomocą środ-
ków komunikacji elektro-
nicznej (termin na złożenie 
urzędowi informacji lub 
rocznego obliczenia po-
datku w formie papierowej 
upłynął z końcem stycznia).

Płatnicy podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych, podmioty niepełnią-
ce funkcji płatnika w tym 

PIT-y
2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-
-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. 
Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbo-
wemu.

podatku oraz działające w 
ich imieniu biura rachunko-
we, dokument elektronicz-
ny podpisują bezpiecznym 
podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu 
ustawy o podpisie elektro-
nicznym (tzw. BPE).

Płatnicy oraz podmioty 
niepełniący funkcji płatni-
ka, będący osobami fizycz-
nymi, e-deklaracje mogą 
składać bez konieczności 
stosowania BPE, podpisu-
jąc je danymi autoryzujący-

mi zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Finansów z 
dnia 24 grudnia 2012 r. w 
sprawie sposobu przesyła-
nia deklaracji i podań oraz 
rodzajów podpisu elektro-
nicznego, którymi powinny 
być opatrzone. Zmiany w 
składaniu dokumentów zo-
stały wprowadzone ustawą 
z dnia 26 września 2014 r. 
o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Źródło MF

3,66 mld euro. Niezmiennie 
największym odbiorcą po-
zostają Niemcy, do których 
trafiło prawie 32 proc. pol-
skiego eksportu motoryza-
cyjnego ogółem.

W roku 2014 na eksport 
trafiło 98,2 proc. polskiej 
produkcji samochodów 

osobowych i 98,7 proc. 
polskiej produkcji lekkich 
samochodów dostawczych. 
Eksportowane samochody 
przeznaczane były głównie 
na rynki Niemiec, Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Francji i 
Turcji.

MAT na podst. MG

Złodzieje wpadli w ręce 
policji po tym, jak włamali 
się do domku letniskowego 
w miejscowości Babsk. Za-
trzymani dwaj 20-latkowie z 
Łodzi przyznali się do wła-
mania, jak również do sied-

Rawa Mazowiecka

Włamania i kradzieże
Rawscy policjanci zatrzymali dwóch sprawców ośmiu włamań i dwóch kra-
dzieży.

miu innych włamań i dwóch 
kradzieży na terenie powia-
tu rawskiego. Mężczyźni 
włamywali się do domów, 
domków letniskowych, bu-
dynków gospodarczych, 
kradli złom z opuszczonych 

posesji. Ich łupem padły 
także elektronarzędzia, wy-
posażenie AGD i narzędzia 
rolnicze.

Za kradzież z włama-
niem grozi od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności.  GW

38-latek jechał drogą 
krajową numer 1 z prędko-
ścią ponad 220 km/h. Pira-
tem drogowym okazał się 
mieszkaniec województwa 
śląskiego. Mężczyzna po-

Piotrków Trybunalski

Pirat drogowy
Policjanci z piotrkowskiej drogówki zatrzymali kierowcę mercedesa, który 
przekroczył dozwoloną prędkość o 100 km/h.

pełnił także szereg innych 
wykroczeń w ruchu drogo-
wym, między innymi nie 
zastosował się do obowiązu-
jących znaków poziomych i 
pionowych, nie zatrzymał 

REKLAMA

się także do kontroli. Kon-
sekwencją brawurowej jaz-
dy, było zatrzymanie prawa 
jazdy kierującemu. Sprawa 
trafi do sądu.

GW
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Podsumowanie konkursu 
„Firma na medal” odbyło się 
już po raz ósmy. Tradycyjnie 
w gali biorą udział przedstawi-
ciele lokalnego świata biznesu, 
w większości reprezentujący 
Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Bełchatowie, ale nie tylko 
oraz władze samorządowe 
gmin. Organizatorem i gospo-
darzem spotkania jest Starosta 
Bełchatowski. Uroczystość 
ma charakter gali, ale jest to 
jednocześnie spotkanie służą-
ce wzajemnemu poznaniu się, 
integracji, dyskusji, wymianie 
informacji i refleksji. Walde-
mar Wyczachowski, Starosta 
Bełchatowski z powodów 
zdrowotnych nie uczestniczył 
osobiście w tym wydarzeniu, 
jednakże do uczestników, a 
przede wszystkim przedsię-
biorców skierował list z gra-
tulacjami i wyrazami nadziei 
na dobrą, owocną współpracę. 
„(…) Istnieje wiele definicji 
przedsiębiorczości. Wszystkie 
jednak mają wspólną pod-
stawę. Jest nią założenie, że 
przedsiębiorczość przekształ-
ca rzeczywistość, wytwarza 
coś nowego, otwiera nowe 
możliwości i zmienia istnie-
jący stan rzeczy. „Zmienić 
istniejący stan rzeczy” – to nie 
jest proste, ani łatwe zadanie. 
Zwłaszcza w zderzeniu z eko-
nomicznymi wskaźnikami 
obrazującymi trudne warunki 
dla działalności gospodarczej. 
Celowo używam określenia 
„trudne warunki”, bowiem 
- mimo że eksperci i prasa 
donoszą, że czasy kryzysu 
mamy już za sobą, a kondycja 
polskich firm minimalnie się 
polepsza – to z bezpośrednich 
rozmów z przedsiębiorcami i 
osobistych obserwacji wiem, 
że rozpoczęcie  i utrzymanie 
działalności gospodarczej jest 
wciąż wielkim wyzwaniem. 
Sprostanie temu wyzwaniu 
udaje się nielicznym. Tym bar-
dziej szczere słowa uznania i 
podziwu adresuję do naszego, 
powiatowego świata biznesu i 
osób, które mają determinację, 
odwagę, siłę i wiedzę, by ten 
świat tworzyć i rozwijać (…)”. 
Starosta wyraził w swym pi-
śmie zadowolenie, z powodu 
skromnego, ale jednak wzro-
stu liczby nowych firm. W 
2013 r. zarejestrowało swoją 
działalność w powiecie beł-
chatowskim 790 przedsię-

Bełchatów

Biznes na medal 
13 lutego 2015 r. podczas uroczystego spotkania władz Powiatu Bełchatow-
skiego z przedsiębiorcami ogłoszono wyniki konkursu „Firma na medal” - 2014. 

biorców, w 2014 r. - 803. Na 
koniec ubiegłego roku funk-
cjonowało na terenie powiatu  
prawie 9 000 firm, z czego 
97,3% w tzw. sektorze pry-
watnym, a ponad połowa (5 
500) w Bełchatowie. Zdaniem 
starosty Wyczachowskiego 
obowiązkiem wszystkich 
szczebli władzy rządowej i 
samorządowej jest wspieranie 
osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, bowiem od  
ich powodzenia zależy kon-
dycja lokalnego rynku pracy 
i wielkość wpływów z podat-
ków do komunalnych portfeli. 
Podczas gali głos zabrali także 
senator Wiesław Dobkowski, 
który życzył zebranym wszel-
kiej pomyślności w prowadze-
niu interesów i Włodzimierz 
Kula, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódz-
kiego, który przekazał pozdro-
wienia od marszałka i zwrócił 
uwagę na znaczenie uczciwo-
ści w świecie biznesu. Tylko 
powszechność i jednoznacz-
ność zasady fair play może 
pomóc firmom w normalnym 
funkcjonowaniu i ich jednocze-
snym współistnieniu na rynku.  
Kulminacyjną częścią spotka-
nia przedsiębiorców z władza-
mi powiatu było ogłoszenie 
wyników konkursu „Firma 
na medal” i wręczenie lau-
reatom szklanych statuetek. 
W kategorii „przedsiębiorcy 
prowadzący działalność do 
2 lat”  otrzymała ją  Anna 
Ostrowska – Goździewicz, 
właścicielka firmy PERFECT 
SMILE. Firma prowadzi 
działalność stomatologiczną 
(Bełchatów, ul. Nehrebeckiego 
8), w szczególności z zakresu 
stomatologii zachowawczej, 
stomatologii dziecięcej, es-
tetycznej, ortodoncji, profi-
laktyki, protetyki, chirurgii, 
implantologii, wybielania, 
endodoncji, periodontologii. 
Wykorzystywany w działal-
ności sprzęt i materiały stoma-
tologiczne są najwyższej jako-
ści. Lokal przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych. 

W kategorii „przedsiębior-
cy prowadzący działalność 
powyżej 2 lat”, kapituła kon-
kursu przyznała tytuł „Firma 
na medal” spółce MegaMed 
(Bełchatów, ul. Czapliniec-
ka 93/95). Firma działa od 
2000 r. Przedmiotem działal-
ności jest świadczenie usług 
medycznych, w tym usług 
związanych z procesem dia-
gnostyczno - leczniczym i dia-
gnostyczno - orzeczniczym. 
Obecnie, jako podmiot skon-
solidowany, z firmy lokalnej, 
stała się spółką działającą w 
całym kraju. Spółka realizuje 
działania innowacyjne i in-
westycyjne. Pan Henryk Ko-
prek jest prezesem zarządu. 
Nagrodę specjalną za działal-
ność na rzecz rozwoju edu-
kacji odebrali państwo Anna 
i Jarosław Olejniczakowie, 
właściciele INTERLOGOS 
s.c.. Szkoła języków obcych 
została założona w 1989 r. 
jako jedna z pierwszych pry-
watnych szkół językowych w 
Polsce. W ciągu ćwierćwie-
cza działalności jej oferta 
poszerzyła się o m.in. kursy 
zawodowe, szkoły ponadgim-
nazjalne dla dorosłych oraz 
szkołę policealną dla dorosłych. 
Nagrodę specjalną za działal-
ność na rzecz rozwoju bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym 
otrzymał  Andrzej Guszkow-
ski, prezes zarządu w Ośrod-
ku Kształcenia Zawodowego 
i Językowego LABORA sp. z 
o.o. Firma istnieje na bełcha-
towskim rynku od 1989 r. i 
świadczy kompleksowe usługi 
z dziedziny szeroko pojętych 
szkoleń, w tym dla kierowców. 
Od kilku lat kursanci mogą 
korzystać ze specjalnych pro-
gramów komputerowych uła-
twiających naukę przepisów 
prawa o ruchu drogowym, 
jak również przystosowanego 
placu manewrowego. Firma 
prowadzi również działania 
na rzecz rozwoju i poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym.

Przedostatni tydzień lu-
tego obfitował w wyjątkowe 
wrażenia. Z niezwykłym 
rozmachem  zorganizowa-
no Międzynarodowe Targi 
Mody, będące w założeniu 
przedłużeniem włókienni-
czej tradycji regionu łódz-
kiego, mające za zadanie 
wypromowanie polskich 
producentów i projektantów 
odzieży. Gośćmi trwających 
3 dni Targów były ikony 
mody i celebryci. Wśród 
tych ostatnich największą 
uwagę przykułaby Paris 
Hilton, która 18 lutego mia-
ła otworzyć Międzynarodo-
we Targi Mody Ptak Expo, 
a wieczorem zaprezentować 
swój godzinny set jako DJ 
na afterparty. Niestety, Paris 
w ostatniej chwili zmieniła 
swoje plany.

Prawdziwą gratką dla 
fanów mody była wizyta 
Anny Fendi i Patrizii Gucci 
oraz zorganizowane w naj-
większym w Polsce showro-
omie, stoiska ponad 3000 
wystawców z całego świata 
oraz pokazy kolekcji naj-
słynniejszych polskich pro-
jektantów, w tym Macieja 
Zienia i Teresy Kopias.

Goście zobaczyli ponad 
50 pokazów mody produ-
centów oraz znanych pro-
jektantów z Polski i z zagra-
nicy, m.in. pokaz mody „by 
Patrizia Gucci”, festiwal 
polskich producentów o na-
grodę Anny Fendi.

Międzynarodowe Targi 
Mody powstały nie tylko 
z myślą o promowaniu już 
znanych na polskim rynku 
marek, ale były także szansą 

Sukces studentów WSSiP 
na Międzynarodowych Targach Mody!
W dniach 18-20 II 2015 r. odbyła się druga edycja Międzynarodowych Targów 
Mody Ptak Expo na terenie Ptak Fashion City, podczas której swoje kolekcje 
pokazali studenci Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Pokazy cie-
szyły sie ogromnym powodzeniem.

zaprezentowania umiejętno-
ści młodych projektantów. 
Wśród wielu nowych talen-
tów szczególnie wyróżniali 
się studenci i absolwenci 
Wyższej Szkoły Sztuki i 
Projektowania w Łodzi. Na 
stoisku uczelni oraz w trak-
cie pokazów można było 
podziwiać kolekcje ubrań, 
butów studentów Wydzia-
łu Wzornictwa WSSiP. 
Wszechstronne umiejętno-
ści młodych ludzi są wy-
nikiem bogatej oferty pro-
gramowej, nastawionej na 
rozwijanie indywidualnych 
talentów.

Wyższa Szkoła Sztuki i 
Projektowania jest jedyną w 
Polsce uczelnią łączącą wy-
działy wzornictwa, architek-
tury, oraz filmu i fotografii 
w jednej placówce. Dodat-
kową szansą na rozwijanie 
swoich pasji jest możliwość 
darmowych studiów na dru-
gim wybranym kierunku. 
Dzięki temu, dokonania stu-
dentów WSSiP możemy tak 
często podziwiać w trakcie 
największych wydarzeń ar-
tystycznych w Polsce, wła-
śnie takich jak Międzynaro-
dowe Targi Mody.

JSS
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Fundacja „Instytut 
Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywat-
nym” od 1 października 
2013 roku realizuje projekt 
pn. „DOBRE RZĄDZE-
NIE. Wypracowanie i wdro-
żenie modelu współpracy 7 
jednostek samorządu tery-
torialnego z organizacjami 
pozarządowymi”, który 
skierowany jest do organi-
zacji pozarządowych oraz 
administracji publicznej. 
W projekcie zdecydowały 
się wziąć udział również 
władze Gminy Miasta To-
maszów Mazowiecki, który 
jest jednym z 7 samorządów 
(pozostałe to Miasto Zielon-
ka, Gmina Wieliszew, Gmi-
na Ożarów Mazowiecki, 
Dzielnica Białołęka m.st. 
Warszawy, Dzielnica Pra-
ga Północ m.st. Warszawy, 
Gmina Miasto Sochaczew).

Problem niskiej par-
tycypacji społecznej oraz 
nikłego współdziałania sa-

kuje wiedzy o możliwych 
sposobach wpływania na 
decyzje, rozwiązania, legi-
slację itp. oraz o dostępnych 
narzędziach informacyj-
nych, których wykorzysta-
nie może znacznie ułatwić 
im działanie. Współpraca 
samorządów z NGO na 
szczeblu lokalnym wymaga 
zatem znaczących uspraw-
nień, wyznaczenia ram i 
modeli współdziałania. 
Głównym celem projek-
tu „Dobre Rządzenie” jest 
zwiększenie zakresu i po-
prawa tej współpracy, a tak-

że opracowanie i wdro-
żenie wzorcowych 
„Modeli współpracy 
JST+NGO”. 

gramów publicznych oraz 
przedstawicieli samorządów 
w zakresie projektowania 
i wdrażania strategii i pro-
gramów realizacji polityk 
publicznych.” – mówi Pau-
lina Bednarz z  Fundacji 
„Instytut Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym”.

Organizatorzy projek-
tu zaczęli od oceny jakości 
współpracy NGO i JST w 
każdym z 7 samorządów, a 
następnie biorąc pod uwa-
gę specyfikę każdego z 
nich opracowane zostały 
wzorcowe modele współ-
pracy pomiędzy tymi pod-
miotami. Zgodnie z zało-
żeniami projektu „Dobre 

zarządowych. W każdym 
samorządzie odbywają się 
również szkolenia, których 
celem jest zbudowanie wie-
dzy i umiejętności NGO i 
przedstawicieli administra-
cji publicznej w zakresie 
konstruowania i uczestnic-
twa w konsultacjach poli-
tyk publicznych zgodnie 
z opracowanymi modela-
mi współpracy. Podczas 
szkolenia można uzyskać 
wiedzę na temat m.in.: ak-
tualnego stanu prawnego, 
standaryzacji usług publicz-
nych, analizy form współ-
tworzenia przez JST i NGO 
polityk publicznych oraz 
wykształcenia umiejętności 
w zakresie wykorzystania 
technik i narzędzi konsulta-
cji społecznych. Ostatnie są 
konsultacje społeczne, któ-
re wiedzę nabytą podczas 
szkoleń i doradztwa trzeba 
wykorzystać w praktyce. 
Przedmiot konsultacji jest 
wybierany przez JST i obej-
muje min. 3 dokumenty pu-
bliczne. Przykładowe formy 
konsultacji to: panel obywa-
telski, sesja konsultacyjna 

za pośrednictwem na-
rzędzia on-line, bezpo-
średnie spotkanie grupy 
roboczej. 

W ramach projektu 
„DOBRE RZĄDZE-
NIE. Wypracowanie 
i wdrożenie modelu 
współpracy 7 jednostek 
samorządu terytorial-

nego z organizacjami po-
zarządowymi” w Tomaszo-
wie Mazowieckim zostały 
przeprowadzone wszystkie 
zaplanowane spotkania. 
Odbyła się sesja doradcza, 
szkolenia, a także przepro-
wadzone zostały konsul-
tacje społeczne, w których 
zarówno pracownicy jak i 
przedstawiciele NGO mogli 
wykazać się umiejętnościa-
mi nabytymi podczas reali-
zacji projektu.  

Wiecej informacji na te-
mat projektu można znaleźć 

na stronie: www.dobrerza-
dzeniewsamorzadzie.pl 

Dobre rządzenie w Tomaszowie
Demokracja partycypacyjna w Polsce jest coraz bardziej widoczna! Z jednej strony, wzrasta pozycja i 
ilość organizacji pozarządowych (NGO) chcących mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w samo-
rządach lokalnych, a z drugiej strony samorządy coraz chętniej włączają się w liczne projekty mające 
zachęcić środowiska lokalne do udziału w konsultacjach społecznych. Jedną z gmin, w której demo-
kracja partycypacyjna faktycznie funkcjonuje jest Tomaszów Mazowiecki, który wziął udział w projekcie 
„Dobre Rządzenie”.  

morządów ze środowiskami 
lokalnymi wynika często 
z braku wiedzy i wzorców 
prawidłowej współpracy 
zarówno ze strony samorzą-
dów, jak i NGO. W praktyce 
funkcjonują przypadki kon-
sultowania projektów aktów 
prawnych czy decyzji po-
litycznych, jednak wyniki 
tych konsultacji w małym 
stopniu są uwzględniane i 
niejednokrotnie ogranicza-
ją się jedynie do formalnej 
realizacji wymogu prze-
prowadzenia konsultacji. 
Z kolei organizacjom po-
zarządowym często bra-

„W ramach projektu 
„Dobre Rządzenie” two-
rzymy korzystne warunki 
dla współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządo-
wych poprzez uporządko-
wanie sposobów uczestnic-
twa NGO w konsultowaniu 
założeń projektów i aktów 
normatywnych. Projekt 
skupia się również na pod-
niesieniu poziomu wiedzy 
zarówno przedstawicieli 
NGO (organizacji pozarzą-
dowych) w zakresie przygo-
towywania profesjonalnych 
ocen realizacji polityk i pro-

Partnerzy projektu

Rządzenie” w każdym z 
samorządów odbywają się 
również 3 rodzaje spotkań, 
skierowane zarówno do 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych jak i samo-
rządów. Są to sesje dorad-
cze podczas, których można 
uzyskać m.in. informacje 
na temat prowadzenia dia-
logu pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego, 
a organizacjami pozarzą-
dowymi, sposobów mo-
bilizowania członków or-
ganizacji do działania czy 
możliwości finansowania 
działalności organizacji po-

Ekspert 
radzi

Gwarancja czy rękojmia?

§
Kończąc temat z zakre-

su uprawnień konsumentów, 
chciałabym skupić się na 
uwagach dotyczących praw 
konsumentów do reklamacji 
sposobu jej złożenia, podsta-
wy prawnej, terminu i obo-
wiązków sprzedającego w 
tym zakresie.

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę, że 
konsumentowi przysługują 
dwie niezależne drogi w za-
kresie składania reklamacji, 
czyli dochodzenia odpowie-
dzialności od przedsiębior-
cy – sprzedawcy z tytułu 
wady fizycznej lub prawnej 
sprzedanego towaru. Pierw-
szą jest odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi, drugą są 
uprawnienia  konsumenta z 
tytułu gwarancji.

Rękojmią objęte są co 
do zasady wszystkie towary 
konsumpcyjne. W sytuacji 
ujawnienia wady fizycz-
nej towaru, kupujący może 
zwrócić się do sprzedawcy 
z reklamacją (najlepiej na 
piśmie) wskazując stwier-
dzoną wadę, oraz jedno z 
czterech działań, jakie może 
podjąć sprzedający, czyli: 
wymiany towaru na nowy, 
naprawy towaru, obniże-
nia ceny (tu powinniśmy 
podać o jaką wysokość ob-
niżenia ceny wnosimy) lub 
odstąpienia od umowy, o 
ile wada jest istotna (np. po-
ważne uszkodzenie silnika 
w samochodzie). Rękojmią 
objęte są również usługi nie-
właściwego lub wadliwego 
montażu.

Sprzedawca odpowiada 
wobec konsumenta za sprze-
dany towar pod warunkiem 
jednak, że wada zostanie 
stwierdzona w okresie 2 lat 
od wydania - sprzedaży to-
waru (nieruchomości 5 lat). 
W przypadku, gdy przedsię-
biorca zataił wadę towaru, 
konsumentowi przysługuje 
uprawnienie  do złożenia 
reklamacji,  bez względu na 
upływ czasu. Sprzedawca 
co do zasady nie może od-
mówić przyjęcia reklama-
cji, jeśli to robi powinniśmy 
skontaktować się z rzeczni-
kiem konsumenta.

Uprawnianie to przy-
sługuje konsumentowi w 
sytuacji, w której zakupiony 
towar ma wady. Wadą może 
być niezgodność zakupio-
nego towaru z umową, jest 
to tak zwana wada fizycz-
na, np. towar jest niekom-
pletny, nie działa właściwie, 
lub posiada wadę prawną 
np. okazało się, że jest wła-
snością innej osoby.

Trzeba również pod-
kreślić, że twierdzenia 
sprzedawcy uzależniające 
przyjęcie reklamacji od po-
siadania przez kupującego 
paragonu fiskalnego są nie-
uzasadnione. Paragon może 
znacznie ułatwić dochodze-
nie roszczeń, ale jest jedynie 
jednym z wielu dowodów 
mogących wykazać, że 
kupiliśmy produkt w tym 
dokładnie miejscu. Innymi 
dowodami są świadkowie, 
wydruki z karty płatniczej 
czy kredytowej, e-maile itd.

Gwarancja - to obok 
rękojmi - niezależna droga 
na dochodzenie roszczeń w 
sytuacji, gdy produkt ma 
wady. Gwarantem najczę-
ściej jest producent, impor-
ter, dystrybutor może ale 
nie musi nim być również 
sprzedawca. Czas gwaran-
cji jest określony przez gwa-
ranta i wynosić może kilka 
lat a nawet dożywotnio. 
Termin ten, każdorazowo 
określany jest w oświadcze-
niu gwarancyjnym złożo-
nym przez gwaranta, które 
należy wydać kupującemu 
wraz z towarem. Również 
obowiązki gwaranta okre-
ślane są przez niego, może 
on więc przewidzieć różne 
ograniczenia i wyłączenia.

W praktyce korzyst-
niejsza dla konsumenta jest 
odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi, z odpowiedzial-
ności z tytułu gwarancji 
-  jeśli jest ona dłuższa niż 
dwa lata - warto skorzystać 
po upływie dwuletniego 
terminu odpowiedzialności 
sprzedawcy wynikającego 
z rękojmi.

Adwokat 
Agnieszka Bienias
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Mógłby Pan przybliżyć 
strukturę organizacyjną 
ARiMR?

Strukturę Agencji dzieli-
my na trzy poziomy. Pierw-
szy poziom to centrala, dru-
gi to oddziały regionalne 
(w każdym województwie), 
natomiast trzeci poziom to 
biura powiatowe (w każ-
dym powiecie ziemskim). 
Jest 314 biur powiatowych, 
natomiast w województwie 
łódzkim 21. Kompetencje  w 
przypadku tych trzech po-
ziomów są zróżnicowane. 
Głównym zadaniem biur 
powiatowych jest obsługa 
rolników w zakresie płat-
ności bezpośredniej. Jest to 
również miejsce składania 
deklaracji odnośnie chowu 
zwierząt. Natomiast wnio-
ski inwestycyjne, takie jak 
modernizacja gospodarstw, 
wnioski na przetwórstwo, 
różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 
– składane są do oddziału 
regionalnego. Oddział re-
gionalny jest także drugą 
instancją jeśli chodzi o ob-
sługę spraw obszarowych. 
Kierownik biura powiatowe-
go jako pierwsza instancja 
wydaje decyzje administra-
cyjne, natomiast w sytuacji 
kiedy rolnik nie zgodzi się 
z decyzją może odwołać się 
do drugiej instancji, jaką jest 
oddział regionalny.

Chciałbym w tym miej-
scu zaznaczyć, że staramy 
się wyjść naprzeciw oczeki-
waniom rolników. Dlatego 
też np. rejestr bydła prowa-
dzony jest w wersji elektro-
nicznej. Obecnie jest także 
możliwość złożenia wniosku 
o przyznanie płatności bez-
pośrednich przez Internet. 
Rolnik występuje do nas o 
nadanie specjalnego loginu 
i hasła. Mamy coraz więcej 
młodych rolników, dla któ-
rych Internet nie jest barierą 
i bez wychodzenia z domu 
mogą załatwić najważniej-
sze sprawy. W dzisiejszych 
czasach jest to konieczność, 
więc i my staramy się dosto-
sować do realiów.

Bardzo istotną kwestią 
dla rolników jest Wspól-
na Polityka Rolna. W jaki 
sposób ARiMR zarządza 

Edukacja kluczem do rozwoju gospodarstw
- Od września 2014 roku prowadzimy intensywne szkolenia we wszystkich 
gminach i większych miejscowościach z tytułu płatności bezpośrednich oraz 
z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Włodzimierz Woj-
taszek, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

pieniędzmi tego sektora?
Działalność reformator-

ska spowodowała przyjęcie 
w Unii Europejskiej dwóch 
nurtów działań zmierzają-
cych do zachowania i popra-
wy środowiska naturalnego 
na obszarach wiejskich, czy-
li tzw. dwóch filarów. Pierw-
szy filar to dopłaty bezpo-
średnie. I z tego tytułu, jeśli 
ktoś użytkuje powyżej jed-
nego hektara użytków rol-
nych otrzymuje pieniądze. 
W województwie łódzkim 
mamy ponad 150 tys. gospo-
darstw, z czego ponad 122 
tys. co roku składa wnioski 
o dopłatę. Średnia wielkość 
gospodarstwa w naszym 
województwie to 7,5 hekta-
ra.  

Natomiast drugi filar to 
działania na rozwój gospo-
darstw i terenów wiejskich a 
także wszystkiego co zwią-
zane jest z otoczką rolnictwa 
czyli przetwórstwem mię-
snym oraz przetwórstwem 
rolno-spożywczym.

Na pierwszy filar prze-
znaczona jest kwota 23,5 
mln euro a na drugi filar 15 
mln euro, czyli razem 38,5 
mln euro. Należy nadmie-
nić, iż są to kwoty obowią-
zujące od tego roku do 2020.

Wysokość dofinanso-
wań bezpośrednich w ra-
mach I filaru jest jednak 
zróżnicowana. Skąd się to 
bierze?

W przypadku pierw-
szego filaru kwota dopłaty 
może być zróżnicowana. 
Uzależniona jest ona m.in. 
od rodzaju uprawy, w zależ-
ności czy jest to zboże, ziem-
niaki czy rośliny wysoko-
białkowe. Dopłaty będą też 
dla hodowców krów, owiec 
czy kóz. Natomiast jednak 
większe zróżnicowanie jest 
w przypadku środków inwe-
stycyjnych. W tym roku bę-
dzie uruchomione kilkana-
ście różnych działań. Takim 
klasycznym działaniem jest 
modernizacja gospodarstw. 
Przez ostatnie kilka lat po-
nad 12 tys. gospodarstw 
skorzystało z tego typu dzia-
łań inwestycyjnych. Można 
powiedzieć, że co 10 gospo-
darstwo, które bierze udział 
w dopłatach bezpośrednich 

korzysta z środków inwe-
stycyjnych. Jest to bardzo 
dogodne dla tych, którzy 
chcą się rozwijać, ponieważ 
Agencja dopłaca 50% war-
tości inwestycji.

Czy zostały sprecyzo-
wane górne granice kwot, 
na jakie w tym przypadku 
mogą liczyć rolnicy?

W dotychczasowej per-
spektywie na rozwój go-
spodarstwa można było 
otrzymać maksymalnie 300 
tys. złotych, stanowiło to 
50% refundacji. A zatem 
całkowity koszt inwestycji 
musiał oscylować na kwotę 
600 tys. złotych  plus VAT. 
Jest to bardzo duża pomoc 
finansowa. Potwierdzeniem 
tego są np. sadownicy z 
powiatu rawskiego, którzy 
dzięki tym środkom zaku-
pili nowoczesny sprzęt. Na 
przestrzeni kilku ostatnich 
lat, jest to praktycznie rewo-
lucja w wyposażeniu gospo-
darstw.

Czy w przypadku ubie-
gania się o dopłaty, wiek 
rolnika ma znaczenie?

W przypadku działania 
modernizacja gospodarstw 
rolnych, rolnik ubiegający 
się o pomoc finansową, mu-
siał być aktywny zawodo-
wo, tzn. nie osiągnąć wieku 
emerytalnego . Drugi próg 
wiekowy dotyczy młodych 
rolników, którzy rozpoczy-
nają działalność rolniczą. W 
tym przypadku limit wie-
ku to przedział między 18 
a 40 rokiem życia. Jest to 
wsparcie dla osób, które po 
raz pierwszy samodzielnie 
rozpoczynają  działalność 
rolniczą. Z tego tytułu ten 
młody człowiek mógł otrzy-
mać bezzwrotną premię 100 
tys. złotych, co istotne - bez 
wkładu własnego. Warto 
podkreślić, że z całej kwoty 
dofinansowania 70% musiał 
przeznaczyć na inwestycje. 
W praktyce wyglądało to 
tak, że cała kwota przezna-
czana była na inwestycje w 
postaci maszyn, częściowo 
na zakup ziemi, na różne 
urządzenia do produkcji rol-
niczej.

Czy są jakieś kierunki 
produkcji rolniczej, któ-
re w sposób szczególny są 

przez ARiMR wspierane?
W poprzedniej perspek-

tywie w zasadzie wszystkie 
gospodarstwa, bez względu 
na profil produkcji mogły 
otrzymać na moderniza-

cję maksymalnie 300 tys. 
złotych. W tej perspekty-
wie wsparcie będzie zróż-
nicowane. Największe do-
finansowanie otrzymają 
gospodarstwa, które będą 
prowadziły chów prosiąt. 
Taki stan rzeczy wynika 
z tego, że pogłowie trzody 
chlewnej w Polsce bardzo 
zmalało, a kiedyś byliśmy 
potęgą. Obecnie dzięki środ-
kom unijnym mamy bardzo 
dobrze przygotowane za-
kłady, które przetwarzają 
mięso, problem w tym, że 
gros tego mięsa importuje-
my. W związku z tym, dla 
tych hodowców wsparcie 
będzie wynosiło do 900 tys. 
złotych na inwestycje w go-
spodarstwo. Inwestycja musi 
jednak być rzędu 2 mln zło-
tych aby skorzystać z takiej  
dopłaty. Kolejne większe  
wsparcie przygotowane jest 
z myślą o gospodarstwach, 
które ukierunkowane są na 
hodowlę zwierząt. W tym 
wypadku wsparcie może 
wynieść do 500 tys. złotych. 
Natomiast gospodarstwa, 
które będą chciały inwesto-
wać w swój park maszyno-
wy oraz utwardzanie terenu, 
będą mogły uzyskać wspar-
cie do 200 tys. złotych.

Czy rolnicy mogą 

otrzymać także pomoc w 
kwestii wiedzy i edukacji?

Od września 2014 r. 
prowadzimy intensywne 
szkolenia we wszystkich 
gminach i większych miej-

scowościach z tytułu płat-
ności bezpośrednich oraz 
nowego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Bywa, 
że nasi potencjalni benefi-
cjenci również zgłaszają się 
do kierownika powiatowego 
czy też do oddziału regio-
nalnego Agencji i zaprasza-
ją nas na spotkania. Oczy-
wiście mamy także własny 
harmonogram i jeździmy 
prowadzić szkolenia w miej-
sca ustalone przez nas we-
wnętrznie. Ten grafik ustala 
kierownik biura powiatowe-
go w porozumieniu z samo-
rządowcami,  gdyż to wój-
towie czy burmistrzowie są 
gospodarzami danego terenu 
i oni wiedzą najlepiej gdzie, 
dla kogo oraz ile takich spo-
tkań zorganizować.   Współ-
pracują z nami również izby 
rolnicze oraz ośrodki do-
radztwa rolniczego, które 
mają statutowo przypisane 
niesienie wiedzy na polską 
wieś. Ponadto nadmieniam, 
że rolnicy mogą korzystać 
z usług doradczych, które 
mogą być częściowo refun-
dowane.

Na jakie wsparcie fi-
nansowe mogą liczyć rol-
nicy w najbliższym czasie?

W nowym PROW-ie 
(Programie Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich – przyp. 
red.) jest kilka nowych moż-
liwości. Oczywiście oprócz 
sztandarowego działania 
„modernizacja”, szansę sko-
rzystania z pomocy publicz-

nej otrzymają mniejsze go-
spodarstwa. Ci, którzy będą 
chcieli zmodernizować swo-
je gospodarstwo, otrzymają 
premię dodatkową 60 tys. 
złotych, przeznaczając ją na 
działalność rolniczą. Dodat-
kowa zachęta to premia na 
działalność pozarolniczą, 
wzorem działania zrealizo-
wanego w PROW2007-2013. 
Rolnicy mogą otrzymać 100 
tys. złotych dodatkowo na 
to, aby rozpocząć działal-
ność pozarolniczą, np. na 
naprawę maszyn rolniczych 
czy samochodów, usługi 
handlowe czy budowlane. 
Podmioty, które na obsza-
rach wiejskich prowadzą 
działalność w zakresie usług 
dla rolnictwa, również będą 
mogły liczyć na wsparcie w 
niemałej kwocie - 500 tys. 
zł.

Nowym działaniem bę-
dzie wsparcie dla rolników 
(domowników, małżonków 
rolników), którzy planują 
uruchomienie przetwórstwa 
wytworzonych w swoich 
gospodarstwach płodów 
rolnych. Kwota wsparcia bę-
dzie wynosiła 300 tys. zł.

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Adam 
Michalak
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Za nami już dwa mie-
siące nowego roku, czy to 
dobry moment, by podsu-
mować ten ubiegły? 

Rok 2014 był dla Sol-
parku czasem bardzo wytę-
żonej pracy. Za nami prze-
gląd gwarancyjny po piątym 
roku eksploatacji obiektu, 
sprawnie przeprowadzone 
prace remontowe w obsza-
rze niecek basenowych. 
Duży nacisk położyliśmy na 
poprawę bezpieczeństwa, 
diametralnie zmieniły się 
zasady pracy ratowników 
wodnych. Udało nam się 
również znacznie podnieść 
jakość usług gastronomicz-
nych. Tym niemniej zeszły 
rok to już przeszłość, teraz 
skupiamy się na nowych za-
daniach.

Jakich konkretnie? 
W najbliższym czasie 

chcemy zaproponować plan 
rozwoju na kolejne lata. 
Uważam bowiem, że nie 
powinniśmy tracić czasu i 
nadchodzący okres wyko-
rzystać, nie tylko na prace 
modernizacyjne, ale przede 
wszystkim zaproponować 
nowe atrakcje w pobliżu 
Solparku i idącą w ślad za 
tym rozbudowę.

Na jakim jesteście eta-
pie?

Musimy pamiętać, że 
każda nowa inwestycja po-
winna być gruntownie prze-
myślana po pierwsze pod 
względem jej funkcjonal-
ności, ale także pod kątem 

Solpark planuje przyszłość…

kosztów przyszłej eksplo-
atacji. W tej chwili kończy-
my opracowanie koncepcji 
dotyczącej ewentualnej 
rozbudowy. Nasz pomysł 
już wkrótce przedstawimy 
mieszkańcom i poddamy go 
dyskusji – chcemy, by speł-
niał oczekiwania Kleszczo-
wian, bo przecież wszystko 
co robimy, ma przez długie 
lata służyć mieszkańcom 
naszej Gminy. W pracach 
kierujemy się również chę-
cią zwiększenia ilości przy-
jeżdżających do nas gości 
z całego kraju i spoza jego 
granic.

Ale przecież wiemy, że 
nad pewnymi rozwiąza-
niami w tym zakresie pra-
cował Urząd Gminy. Czy 
chcą Państwo zapropono-
wać coś całkiem innego?

Przeciwnie. Nasza pro-
pozycja ma być swego ro-
dzaju uzupełnieniem o do-
świadczenia z kilkuletniej 
eksploatacji Solparku. Pro-
szę pamiętać, że jesteśmy 
najbliżej naszych klientów 
i świetnie znamy ich potrze-
by. Śledzimy też działania 
konkurencji. Chcąc wybie-
gać zawsze o kilka kroków 
do przodu, wiemy, że po-
winniśmy zaproponować 
atrakcje, których nie ma 
jeszcze w naszym regionie.   

Czy zdradzi nam Pan 
jakieś szczegóły? Jakie 
nowe atrakcje czekają nas 
po rozbudowie?

Z przedstawieniem no-

wości wolę poczekać do 
momentu, kiedy będziemy 
mogli spojrzeć na plansze 
ukazujące nasze plany. Na 
obecnym etapie mogę jedy-
nie zdradzić, że priorytetem 
jest modernizacja hotelu, tak, 
by spełniał obecnie obowią-
zujące standardy i przyciągał 
do nas większą ilość gości z 
całego kraju. Uważam też, że 
część hotelowa powinna być 
połączona z samym Solpar-
kiem, a przy tej okazji  może 
nam się uda rozbudować 
strefę basenów, tak, by jako 
jedyna w Polsce… w tym 
momencie muszę się zatrzy-
mać i poprosić o cierpliwość 
do momentu prezentacji na-
szego pomysłu. 

W takim razie proszę 
nam powiedzieć kiedy mo-
żemy się spodziewać roz-
poczęcia pierwszych prac?

Modernizacja i rozbudo-
wa już istniejącej infrastruk-
tury, to skomplikowany 
proces. Musimy pamiętać, 
że mówimy o działających 
obiektach, w związku z tym 
przerwa w ich funkcjono-
waniu powinna być krótka 
i jak najmniej uciążliwa 
dla naszych gości. Każdy 
proces inwestycyjny należy 
porządnie przygotować, tak 
by sama faza realizacji robót 
przebiegła bardzo sprawnie.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Dziękuję.
Rozmawiała 

Agnieszka Wilczyńska

Pomimo, iż będziemy rozmawiać o przyszłości Solparku nadmieńmy parę 
słów o przeszłości tego niezwykłego miejsca.

Gospodarzem spotka-
nia był starosta Stanisław 
Cubała, który od niedawna 
przewodniczy Konwentowi. 
Wymiana dobrych praktyk 
powiatów województwa 
łódzkiego, którą zapropo-
nował Stanisław Cubała, 
sprawdza się w wojewódz-
twie śląskim i tzw. grupie 
benchlearnigowej kłodzkiej 
(w pracach obu grup uczest-
niczy powiat piotrkowski). 
Polega ona na podpowiada-
niu sobie wzajemnie i wdra-
żaniu takich rozwiązań, aby 
efektywnie realizować po-
wierzone powiatom zadania 
publiczne.

- Każdy powiat wyko-
nuje 23 zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym. 
Pomimo tego, że pracujemy 
na tych samych ustawach, 
to jednak każdy powiat jest 
specyficzny, każdy powiat 
inaczej organizuje obsłu-
gę mieszkańców. Naszym 
zadaniem będzie wymiana 
doświadczeń i doskonalenie 
systemu zarządzania w po-
wiatach – podkreślił piotr-
kowski starosta.

Na Konwencie Powiatu 

Piotrków Trybunalski

Konwent Powiatów
20 lutego br. w piotrkowskim starostwie odbył się pierwszy po ostatnich wy-
borach samorządowych Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Jed-
nym z ważniejszych ustaleń, jakie zapadło podczas tego posiedzenia, było 
stworzenie platformy wspólnych projektów i bazy dobrych praktyk powiatów 
województwa łódzkiego.

obecna była również Jolan-
ta Chełmińska, wojewoda 
łódzki. Wojewoda pogratu-
lowała starostom wyboru na 
to odpowiedzialne stanowi-
sko, podkreślając również 
trudy tej pracy. - Często 
słyszy się, że polityka jest 
pojęciem pejoratywnym. 
Ale jeżeli my, pod pojęciem 
polityki będziemy rozumieć 
szukanie wszystkich roz-
wiązań, by pomnażać dobro 
wspólne, to powinniśmy być 
zadowoleni z odpowiedzial-
ności, którą podjęliśmy. A 
problemy są codziennością. 
Nikt nie obiecywał, że bę-
dzie łatwo – mówiła Jolanta 
Chełmińska.

Wojewoda przedstawi-
ła, obecnym na Konwencie 
starostom, Jolantę Pustelnik 
(byłą szefową Wojewódz-
kiego Centrum Zdrowia Pu-
blicznego), która w imieniu 
wojewody będzie opieku-
nem ds. dobrych kontaktów, 
organizując współpracę wo-
jewody z samorządami.

- Zadania, jakie stoją 
przed powiatami są takie 
same, ale specyfika po-
wiatów jest różna i różne 

problemy dominują, a dzie-
lenie się dobrymi prakty-
kami zawsze się sprawdza. 
Myślę, że korzystanie z 
doświadczeń kolegów jest 
mądrością i przynosi efekty 
szybciej, niż byśmy sami 
odkrywali te rozwiązania. 
Ja też często korzystam z 
takich doświadczeń innych 
województw. Chciałabym 
współpracować z samorzą-
dami, ale poprzez powiaty, 
bo uważam, że ta droga jest 
prawidłowa – podkreśliła 
Jolanta Chełmińska.

Warto zaznaczyć, że 
w Konwencie Powiatów 
uczestniczył prezes Związku 
Powiatów Polskich Ludwik 
Węgrzyn, starosta bocheń-
ski. Szef ZPP przedstawił 
samorządowcom cele, jakie 
zamierza realizować Zarząd 
Związku i zachęcił do prze-
kazywania wszelkich pro-
blemów, z jakimi borykają 
się powiaty do zespołu eko-
nomiczno-prawnego ZPP.  

 Kolejne posiedze-
nia Konwentu poświęcone 
będą poszczególnym zada-
niom powiatowym.

JP
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W gospodarce gminy 
Rząśnia dużą rolę odgry-
wa węgiel brunatny. Po-
kłady węgla kiedyś się jed-
nak skończą, i co dalej?

Mamy świadomość tego, 
że kiedyś pokłady węgla na 
terenie gminy Rząśnia się 
wyczerpią. W związku z 
nową perspektywą środków 
finansowych, które można 
pozyskać w latach 2014 – 
2020 z Funduszu Europej-
skiego, jest  położony moc-
ny akcent  rządu oraz Unii 
Europejskiej na kooperację 
gospodarki z nauką. Dlatego 
staramy się nawiązać współ-
pracę z Politechniką Łódz-
ką oraz Akademią Górni-
czo-Hutniczą w Krakowie. 
Węgiel przez najbliższe 20 
lat będzie na tym obszarze 
wydobywany. Tym bardziej 
współpraca wydaje nam 
się niezbędna. Patrząc per-
spektywicznie, pomysłem 
na rozwój gminy jest stwo-
rzenie stref przemysłowych. 
Nie jest łatwo na teren, który 
wcześniej nie był związany 
z przemysłem, przyciągnąć 
inwestorów. Z tej szansy 
musimy skorzystać, przy-
szłe pokolenia by nam tego 
nie wybaczyły, gdybyśmy 
nie spróbowali rozwinąć 
gospodarczo naszej gminy. 
Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że zrealizowaliśmy 
szeroki projekt uzbrojenia 
strefy przemysłowej gminy 
Rząśnia, pozyskaliśmy na 

Wywiad

Rząśnia 
– gmina przyjazna przedsiębiorcom i mieszkańcom
O wyzwaniach, jakie stoją przed władzami gminy Rząśnia i problemach zwią-
zanych z niżem demograficznym rozmawiamy z Tomaszem Stolarczykiem, 
Wójtem Gminy Rząśnia.

ten cel 7,5 mln zł z fundu-
szy unijnych. Dziś dyspo-
nujemy 10-hektarową stre-
fą ekonomiczną, która jest 
dobrze uzbrojona i posiada 
całą infrastrukturę drogową. 
Do strefy można dojechać 
nową drogą o podwyższo-
nych parametrach, wzdłuż 
której biegnie ścieżka rowe-
rowa. Strefa posiada rów-
nież własną stację transfor-
matorową 15 kV i wszystkie 
media (internet, telefon). 
Chcielibyśmy również za-
proponować przedsiębior-
com korzystne ulgi, dzięki 
czemu nasze tereny staną się 
bardziej atrakcyjne.

Dziś jesteśmy na etapie 
promocji tej strefy. Tak, jak 
już wspomniałem, wspólnie 
ze środowiskami naukowy-
mi zastanawiamy się nad 
tym, jak tę strefę rozwinąć.

Jak przedstawia się 
współpraca Wójta z Radą 
Gminy Rząśnia?

Uważam, że moja 
współpraca z radnymi gmi-
ny Rząśnia jest naprawdę 
dobra i owocna. Nigdy nie 
dzieliłem Rady Gminy, i sta-
rałem się, żeby wszyscy rad-
ni współpracowali dla dobra 
rozwoju gminy. Dyskusje, 
które czasami były burz-
liwe, w efekcie wpływały 
na dobry rozwój gminy. W 
tym miejscu, chciałbym 
powiedzieć o czymś bardzo 
dla mnie ważnym, a mia-

nowicie o społeczeństwie, 
które umiejętnie korzysta 
z instrumentów, jakie daje 
demokracja. Obserwuję to 
podczas corocznych  kon-
sultacji przeprowadzanych z 
mieszkańcami gminy. Prze-
biegają one w bardzo me-
rytorycznych, spokojnych 
rozmowach, co mnie bardzo 
cieszy. Jestem pozytywnie 
zbudowany postawą miesz-
kańców, którzy aktywnie 
uczestniczą w życiu spo-
łecznym gminy. Przykładem 
jest chociażby ogromny 
i nowatorski, jak na tam-
ten czas projekt „Słonecz-
ne dachy gminy Rząśnia”. 
Jego głównym celem była 
dywersyfikacja regional-
nych źródeł energii poprzez 
wykorzystanie energii pro-
mieniowania słonecznego 
do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej. Dzięki realizacji 
tego przedsięwzięcia na-
stąpiło zmniejszenie emisji 
substancji szkodliwych do 
atmosfery, poprzez ograni-
czenie zużycia konwencjo-
nalnych paliw. Byliśmy jed-
ną z pierwszych gmin, która 
podjęła się takiego wyzwa-
nia. Ponad 85% miesz-
kańców skorzystało z tego 
projektu, i jest to naprawdę 
bardzo wysoki wskaźnik.

Gmina Rząśnia należy 
do powiatu pajęczańskie-
go. Czy mimo to, gmina 
współpracuje również z 

sąsiadującym powiatem 
bełchatowskim?

Warto przypomnieć, że 
w latach 1975-1998 nasza 
gmina należała do woje-
wództwa piotrkowskiego. 
Wraz z reformą administra-
cyjną z 1999 r., w woje-
wództwie łódzkim przywró-
cono powiat pajęczański, w 
skład którego weszła m.in. 
gmina Rząśnia. W związ-
ku z tym, że swego czasu 
należeliśmy do wojewódz-
twa piotrkowskiego, bardzo 
mocno byliśmy związani z 
regionem bełchatowskim 
i te naturalne związki są 
jeszcze zauważalne. Jeste-
śmy otwarci na wszelką 
współpracę. Pomimo, że 
wchodzimy w skład pow. 
pajęczańskiego, jesteśmy 
udziałowcem w Bełchatow-
sko-Kleszczowskim Parku 
Przemysłowo-Technolo-
gicznym. Szukamy różnych 
obszarów dla rozwoju na-
szej gminy. Dzisiaj tworzy-
my pow. pajęczański i jako 
gospodarz gminy Rząśnia 
myślę o mocnym rozwoju 
naszego powiatu. Jako sa-
morządowiec uważam, że 
samorządy są jednym z bar-
dziej znaczących sił przy-
czyniających się do rozwoju 
kraju. Nie wolno bagatelizo-
wać gmin i miast jako siły 
napędowej gospodarki. 

Ostatnio głośno jest o 
likwidacji szkół na terenie 
gminy Rząśnia...

Na naszym terenie 
mamy pięć szkół podstawo-
wych i jedno gimnazjum. 
Dzisiaj chcemy zracjo-

nalizować sieć szkół, tak 
by ostatecznie utrzymać 
dwie szkoły o profilu pod-
stawowymi i gimnazjum. 
Dokładnie chodzi o likwi-
dację szkół podstawowych 
w Broszęcinie, Stróży oraz 
Zielęcinie. Ta reforma jest, 
moim zdaniem, racjonalna 
i rozsądna. Nie powinni-
śmy czekać do momentu, w 
którym będziemy pod tzw. 
ścianą, jak większość gmin 
w kraju, które ze względów 
właśnie ekonomicznych 
są zmuszone do likwida-
cji placówek oświatowych 
na swoim terenie. Obecnie 
dobra kondycja finanso-
wa naszej gminy pozwoli 
znaleźć alternatywne wy-
korzystanie budynków w 
planowanych do likwida-
cji szkołach. Utrzymywa-
nie placówek, do których 
uczęszcza trzynaścioro 
dzieci, a zatrudnionych jest 
w nich jedenaście osób, 
jest po prostu nieopłacal-
ne, biorąc pod uwagę takie 
aspekty jak rozwój dziec-
ka czy ekonomia. Często 
słyszę pytanie czy w tak 
małych klasach 1 – 2 oso-
bowych są prawidłowo roz-
wijane społeczne  potrzeby 
dziecka . To naturalne, że 
dzieci lubią przebywać w 
wieloosobowych grupach 
rówieśniczych.  Pragnę w 
tym miejscu podkreślić, że 
niektórzy rodzice również 
widzą potrzebę likwidacji 
danej szkoły, czego przy-
kładem jest sytuacja w Bro-
szęcinie, gdzie z własnej 
woli przenieśli swoje dzie-
ci do szkoły w Rząśni. W 

Rząśni są dużo lepsze wa-
runki do nauki, mam tu na 
myśli to, że ta szkoła wypo-
sażona jest między innymi 
w sale multimedialne, sto-
łówkę, bibliotekę, salę gim-
nastyczną, place zabaw, a 
co najważniejsze uczęszcza 
do niej dużo większa liczba 
uczniów. W związku z tą 
sytuacją, obecnie jesteśmy 
w trakcie rozmów z rodzi-
cami i radnymi, powiado-
miliśmy kuratora oświaty i 
związki zawodowe. 

A co z nauczycielami, 
którzy stracą pracę?

Pracujemy nad tzw. 
„pakietem”, który będzie 
skierowany do nauczycie-
li pracujących w szkołach 
nieobjętych likwidacją, a 
będących w wieku emery-
talnym. Chcemy zapropo-
nować tym nauczycielom 
takie warunki, aby zde-
cydowali się dobrowol-
nie przejść na emeryturę. 
Wówczas, na ich miejsce 
moglibyśmy zatrudnić cho-
ciaż część nauczycieli z li-
kwidowanych szkół. Są to 
dla mnie i dla radnych bar-
dzo trudne decyzje, których 
niestety, nie unikniemy. Nie 
widzę innej możliwości. 
Uważam, że należy rozsąd-
nie i dalekosiężnie patrzeć 
w przyszłość.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiali:
Justyna Pająk

Wojciech 
Adam Michalak
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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 przeczytać

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Snajper
Dzięki niezwykle cel-

nym strzałom ratuje życie 
wielu żołnierzom na polu 
walki, a w miarę jak wieści 
o jego odwadze zataczają 
coraz szersze kręgi, zysku-
je przydomek "Legenda". 
Jego sława dociera również 
za linię wroga. Pozbycie się 
Kyle'a staje się najważniej-
szym celem rebeliantów, 
którzy wyznaczają nagrodę 
za jego głowę. Jednocześnie 
żołnierz toczy innego ro-
dzaju bitwę - na własnym, 
rodzinnym froncie. Choć 
przebywa na drugim końcu 
świata, stara się być dobrym 
mężem i ojcem. Mimo za-
grożeń i dotkliwej rozłąki z 
rodziną Chris służy w Iraku 
cztery kolejne zmiany. Po 
powrocie do dzieci i żony, 
Tayi (Sienna Miller) prze-
konuje się jednak, że nie 
potrafi zapomnieć o wojnie.

Żołnierz oddziału SEAL Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Chris 
Kyle (Bradley Cooper) zostaje wysłany do Iraku w jednym celu - ma chronić 
innych uczestników misji. 

Wojciech Mann prezentuje 
Nieprzeboje. Krok 2 [2CD]

Czym różni się ta edycja 
od poprzedniej? Na pewno 
nie zasadą. Konsekwent-
nie zebrałem tu utwory 
muzyczne, które moim 
zdaniem są dobre, a nawet 
bardzo dobre, ale z różnych 
przyczyn nie królowały na 
listach bestsellerów. Zresz-
tą to „królowanie” wcale 
nie jest gwarancją jakości 
piosenki. Popularność w 
żadnym wypadku nie jest 
równoznaczna z wartością - 
zapowiada autor kompilacji 
Wojciech Mann.  Piosenki, 
jakie znalazły się na nowym 
dwupłytowym wydawnic-

Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje to unikatowa seria płyt, zawierająca 
autorski wybór utworów rekomendowanych przez znanego dziennikarza i 
krytyka muzycznego Wojciecha Manna.  

twie, to przede wszystkim 
utwory rockowe, bluesowe 
i country. Wybierając utwo-
ry do 
„ K r o -
ku 2” 
d o z n a -
w a ł e m 
uczucia 
o k r e -
ś l a n e -
go jako 
„ e m -
b a r r a s 
de re-
chesse”, 
c z y l i 
kłopotu 

wynikającego z obfitości 
materiału. 
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DYREKCJA TEATRU

GRAŻYNA POSMYKIEWICZ
ZBIGNIEW MACIAS teatr-muzyczny.lodz.pl

JESUS CHRIST SUPERSTAR
SMURFOWISKO, czyli Gargamel złapany

SMURFOWISKO, czyli Gargamel złapany

AJ WAJ! czyli historie z cynamonem

AJ WAJ! czyli historie z cynamonem

KLIMAKTERIUM ... I JUŻ Teatr Capitol Club (Warszawa)

KLIMAKTERIUM 2, czyli menopauzy szał Teatr Capitol Club

KONCERT GALOWY 
UCZNIÓW SZKOŁY BALETOWEJ im. F. PARNELLA W ŁODZI

ZŁODZIEJ

KRAINA UŚMIECHU
KRAINA UŚMIECHU
SKRZYPEK NA DACHU
MAGICZNY HOLLYWOOD widowisko z udziałem GRAŻYNY BRODZIńSKIEJ

ZORRO
ZORRO
SEN NOCY (NIE)LETNIEJ         p r e m i e r a

FILHARMONIA DOWCIPU WALDEMARA MALICKIEGO

JESUS CHRIST SUPERSTAR
JESUS CHRIST SUPERSTAR
JESUS CHRIST SUPERSTAR

MAR Z E C     2015
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Andrew Lloyd-Webber 
Tim Rice
rock-opera
Andrew Lloyd-Webber 
Tim Rice
rock-opera

Andrew Lloyd-Webber 
Tim Rice
rock-opera

Andrew Lloyd-Webber 
Tim Rice
rock-opera

Jerry Bock
musical

Jacek Bończyk 
Zbigniew Krzywański
musical dla dzieci

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
UL. PÓŁNOCNA 47/51
91-425 ŁÓDŹ
CENTRALA TEL.: 42 678 35 11
SEKRETARIAT TEL.: 42 678 26 12

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 
PONIEDZIAŁEK – biuro nieczynne 
WTOREK – PIĄTEK 11.00 – 18.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 
SOBOTA 12.00 – 18.30, NIEDZIELA 15.00 – 18.30

TEL.: 42 678 35 11 WEWN. 319, KOM.: 502 396 544 
E-MAIL: REZERWACJA@ TEATR-MUZYCZNY.LODZ.PL

DZIAŁ SPRZEDAŻY BILETÓW I OBSŁUGI WIDZÓW 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00 – 16.00 
TEL.: 42 678 19 68, TEL./FAX: 42 678 34 98 
E-MAIL: BOW@TEATR-MUZYCZNY.LODZ.PL

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE:  WWW.BILETY24.PL 
 WWW.EBILET.PL

DYREKCJA TEATRU INFORMUJE, 
ŻE REPERTUAR MOŻE ULEC ZMIANIE.
DYREKCJA TEATRU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODEJMOWANE 
PRZEZ ORGANIZATORÓW WYSTĘPÓW GOŚCINNYCH.

WYDAWCA: TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 
ODDANO DO DRUKU: 27.01.2015

KLUB PRZYJACIÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 
WYŚLIJ SMS O TREŚCI KLUB NA NUMER 888 550 000 (KOSZT ZGODNY 
Z CENNIKIEM OPERATORA) I ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU. OTRZYMASZ ZNIŻKĘ 
NA BILETY DO TEATRU ORAZ INFORMACJE O OFERTACH SPECJALNYCH.
REGULAMIN KLUBU NA STRONIE INTERNETOWEJ TEATRU.

patroni medialni
partnerzy

MZ A Ó W I S Z Z A IB E P Ł T N E

800 400 400

Jacek Bończyk 
Zbigniew Krzywański
musical dla dzieci

Franz Lehár
operetka

Franz Lehár
operetka

R. Poznakowski 
W. Trzciński / E. Bryll
musical dla dzieci

R. Poznakowski 
W. Trzciński / E. Bryll
musical dla dzieci
Rafał Kmita 
Bolesław Rawski
spektakl komediowo-muzyczny

Rafał Kmita 
Bolesław Rawski
spektakl komediowo-muzyczny

spektakl komediowy

spektakl komediowy

spektakl komediowy

W Verdopolis młoda markiza musi poradzić sobie ze wstrząsającym sekretem, który 
zagraża jej szczęściu i małżeństwu. W wiejskiej rezydencji młoda mężatka nie może zro-
zumieć, dlaczego mąż nie pozwala jej się kontaktować ze światem. Tajemnice, knowania, 
arystokracja, miłość, piękne młode panny, dumni młodzieńcy - wszystko to łączy się i splata 
w opowiadaniach, tworzących ten zbiór.

Sekret
Wyimaginowana, fantastyczna kraina Angrii, wymyślona w dzieciństwie przez 
rodzeństwo Bronte, to miejsce akcji opowiadań, stworzonych przez nastolet-
nią wówczas Charlotte. Choć niewątpliwie młodzieńcze, opowiadania te uka-
zują już przebłyski jej talentu, a także elementy i wątki, które później miała 
rozwinąć w pełni w swoich słynnych powieściach.
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Betonowe wylewki agre-
gatem 608 577 428.

Chwilówki na dowód 
bez BIK  i komornika- 
tel. 796151919

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.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, rów-

Zatrudnię mgr. 
farmacji-kierownika 

apteki w aptece 
w Opocznie, 

tel. 601 751 736. 

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

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

Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Porcja dla: 2 osób
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki :

>  10 dużych pieczarek
>  0,5 kg liści szpinaku
>  0,2 kg sera pleśniowego lub feta
>  3 łyżki masła 

Sposób przygotowania :
 Szpinak należy umyć i dokładnie odsączyć z wody. 
W przypadku mrożonego szpinaku, należy go w pierwszej 
kolejności odmrozić a następnie też odsączyć. Natomiast 
ser ucieramy na jednolitą masę i łączymy ze szpinakiem. 
Pieczarki obieramy i do każdej nakładamy przygotowany 
farsz serowo-szpinakowy. Tak przygotowaną każdą pieczar-
kę zawijamy dokładnie w wysmarowaną masłem folię alu-
miniową. Następnie pieczemy na dobrze rozgrzanym grillu 
przez ok. 10 minut. Po upieczeniu gorące pieczarki z far-
szem ze szpinaku i sera podajemy na stół.

Gotuj z nami
Pieczarki 
faszerowane 
szpinakiem

W

Do Europy szpinak został 
przywieziony w XIV wieku, 
prawdopodobnie z południo-
wo-zachodniej Azji. Pod ko-
niec XIX wieku ze szpinaku 
zaczęto przyrządzać wino do 
celów leczniczych. Wyróż-
nia się dwie grupy odmian 
szpinaku tj. letniego i zimo-
wego. Obecnie uprawiany 
szpinak pochodzi od grupy 
szpinaku zimowego. Jest on 
rośliną jednoroczną z rodzi-
ny szarłatowatych. Walorem 
tego warzywa są niskie kosz-
ty uprawy i jego dostępność 
w zasadzie przez cały rok, 
czyli w okresach niedoboru 
świeżych innych warzyw. 
Szpinak stanowi bogate źró-

Szpinak to zdrowie
Szpinak to warzywo liściaste, cieszące się dużą 
popularnością na całym świecie. Roślina ta posia-
da właściwości lecznicze a także wartości odżyw-
cze. Bogata jest w witaminy i składniki mineralne.

dło witamin, białka, błonni-
ka, karotenoidów i soli mine-
ralnych. Zawiera witaminy 
C, E, K, beta-karoten i wi-
taminy z grupy B. Poza tym 
bogaty jest między innymi w 
żelazo, potas, magnez i kwas 
foliowy. Liście tego warzywa 
wykazują właściwości anty-
nowotworowe i chronią nasz 
organizm przed miażdżycą. 
Ten dobroczynny wpływ za-
wdzięczany jest zawartości 
beta-karotenu, witaminy C 
oraz luteiny czyli przeciwu-
tleniaczy. Natomiast zawarty 
w ich składzie magnez do-
datnio wpływa na funkcjo-
nowanie układu nerwowe-
go, wykazując właściwości 

uspakajające, czyli obniża-
jące skłonność do stresów. 
Zapobiega także zawrotom 
i bólom głowy. Ponadto za-
warty w dużych ilościach 

dować tworzenie się kamicy 
szczawianowo-wapniowej 
i dlatego powinny unikać 
jego spożywania w nadmier-
nych ilościach osoby z ka-
micą nerkową. Szczawiany 
te utrudniają wykorzystanie 
wapnia, w połączeniu z nim 
tworzą trudno rozpuszczalne 
sole, czyli wpływają odwap-
niająco na organizm. Dlate-
go zalecane jest spożywanie 
tego warzywa w połączeniu 
z produktami bogatymi w 
wapń, czyli np. z jogurtem 
naturalnym, jajkami czy se-
rem. Warzywo to najlepiej 
spożywać w postaci świeżej 
- młode delikatne listki w 
całości, natomiast duże li-
ście po usunięciu łodyżek, a 
niekiedy większych nerwów. 
Często jest on składnikiem 
smacznych i zdrowych sała-
tek w połączeniu z serami, 
np.: oscypkiem, parmeza-
nem, fetą czy serem pleśnio-
wym. Mogą też dobrze kom-
ponować się z owocami, np.: 
gruszkami, truskawkami, 
winogronami lub cytrusami. 
Przygotowaną tak sałatkę 
należy polać oliwą. Z liści 
szpinaku sporządza się także 
sosy, kanapki, desery oraz 
farsz do pierogów, naleśni-
ków i tart z kruchego ciasta. 
Nadaje się również do mro-
żenia w postaci rozdrobnio-
nej lub w całości.

KK

potas obniża ciśnienie krwi i 
współdziałając z magnezem, 
reguluje pracę serca. Z kolei 
zawarte łatwo przyswajalne 
żelazo, pełni bardzo ważną 
rolę w produkcji czerwonych 
ciałek krwi oraz transportuje 
tlen do organizmu. Ważną 
rolę odgrywają także zawar-
te w szpinaku witaminy, i 
tak witamina K wspomaga 
układ kostny oraz krzepnię-
cie krwi, witaminy z grupy 
B obniżają poziom chole-
sterolu we krwi a witamina 
E wpływa na opóźnienie 
procesów starzenia. Warto 
jednak zaznaczyć, że roślina 
ta zawiera także kwas szcza-
wiowy, który może powo-

AUTO MYJNIA
Adrian Szewczyk

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą

pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych

ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl tel. 517 763 147

AD-KA
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Marketing a cena auta
Obecnie promocja już się 

zakończyła, a cena Forda Ka 
wróciła do "normy" - auto 
kosztuje obecnie ponad 30 
tys. zł i nie jest już najtańsze 
w Polsce, ale mimo wszystko 
atrakcyjne cenowo. Zwłasz-
cza, gdy zestawimy je z jego 
technologicznym bliźnia-
kiem - wytwarzanym w tej 
samej fabryce - Fiatem 500. 
Włoski modniś kosztuje kil-
ka tys. zł więcej (wcześniej 
nawet kilkanaście). W seg-
mencie najmniejszych samo-
chodów to bardzo dużo.

Muszę jednak wyjaśnić, 
co rozumiemy pod terminem 
"bliźniak technologiczny". 
Ka i 500 dzielą wspólną plat-
formę, mają ten sam silnik 
(w przypadku 500 dostęp-
ne są także inne jednostki), 
skrzynię biegów czy układ 
kierowniczy. Obaj produ-
cenci zadbali jednak o to, by 

Test : Ford Ka 1.2 69 KM

Do niedawna najtańszy
O produkowanym w polskiej fabryce Fiata, w Tychach, Fordzie Ka, Polacy 
przypomnieli sobie kilka miesięcy temu dzięki - jakże by inaczej - promocji. 
Podstawowy egzemplarz miejskiego auta kosztował niespełna 26 tys. zł, co 
było hitem w skali całego rynku.

samochody nie były całkiem 
identyczne. Podczas testu 

zaparkowałem małego For-
da obok 500, by porównać 
ich stylistykę. Bez wątpienia 
bryła nadwozia od razu suge-
ruje podobieństwo pojazdów, 
ale niemal wszystkie detale 
zewnętrzne wyglądają ina-
czej. Także wnętrze aut jest 
tylko podobne, a nie iden-
tyczne. Ka posiada na przy-
kład standardowe zegary, 
podczas gdy 500-ka wyposa-

żona jest w designerski, poje-
dynczy cyferblat. Brawa dla 

stylistów, którym po prostu 
się "chciało". Dla porówna-
nia słynne "trojaczki" grupy 
Volkswagena - Up, Citigo i 
Mii różnią się tylko logotypa-
mi oraz dwoma, może trzema 
detalami.

Na ceny aut wpływa tak-
że to, ile ich producent wy-
daje na reklamę. Auto pro-
dukowane w Polsce można 
by na tym rynku zaoferować 

taniej, m.in. dlatego, że nie 
ponosi się kosztów jego im-
portu. Fiat 500 mimo to jest 
dość drogi, na co musi mieć 
wpływ  fakt, że swego czasu 
widywaliśmy go na co dru-
gim billboardzie i w rekla-

mach telewizyjnych. Ford Ka 
to pojazd nieco skromniej-
szy, wprowadzany z mniej-
szą "pompą" i może dlatego 
atrakcyjny cenowo.

Co dostaniemy, kupując 
Ka?

Ka to mały samochód 
miejski, którego możemy 
mieć za stosunkowo niedu-
że pieniądze. Pozostaje nam 
tylko odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy warto je za-
inwestować? Sylwetka po-
jazdu przyciąga wzrok, choć 
nie jest tak rewolucyjna jak 
w przypadku jego pierwszej 
generacji. Zwykle im mniej 
"pudełkowate" są nadwozia 
małych samochodów tym 
mniej jest w nich miejsca 
dla pasażerów. I rzeczywi-
ście w środku Ka jest dość 
ciasno, zwłaszcza na tylnej 
kanapie. Kierowca siedzi na 
niezbyt wygodnym fotelu, 

za to umieszczonym na tyle 
wysoko, że może dobrze wi-
dzieć drogę. Wygodna jest 
fiatowska skrzynia, umiesz-
czona wysoko, w panelu cen-
tralnym pojazdu. Pamiętam 
jej pracę w pierwszej gene-
racji Fiata Pandy i odnoszę 
wrażenie, że od tego czasu 
przekładnia znacznie się po-
prawiła. Atutem Ka są także 
szyby umieszczone pod od-
powiednim kątem, zapewnia-
jące optymalną widoczność.

Jakość elementów wypo-
sażenia wnętrza to kwestia 
dyskusyjna. Z jednej strony 
plastiki są dość przyjemne 
w dotyku, z drugiej podczas 
testu zdarzały się historie 
typu: samootwierający się 
schowek. Moją uwagę przy-
kuł także tłumik, który nosił 
już pierwsze symptomy rdze-
wienia. Testowy egzemplarz 
wyprodukowano zaledwie 
kilka miesięcy temu. Miej-
my nadzieję, że wszelkich 
oszczędności przy produkcji 
tego modelu dokonano tyl-
ko przy tych mniej istotnych  
podzespołach.

Silnik 1.2 69 KM to jed-
nostka dość kompromisowa. 
Nie jest przesadnie oszczędna 
(średnie spalanie testowe 6,1 
l na 100 km), ani dynamicz-
na. Konstrukcyjnie motor ma 
już swoje lata, ale wciąż jest 
przez Fiata udoskonalany  

i przede wszystkim - dostoso-
wywany do obowiązujących 
norm emisji spalin. Układ 
zmiennych faz rozrządu za-
stosowano tu raczej właśnie 
w celu obniżenia emisji szko-
dliwych gazów niż poprawy 
mocy i osiągów.

Zgrabne nadwozie Ka 
dobrze trzyma się drogi i jest 
wygodne we wszelkich miej-
skich manewrach. W trasie, 
jak każde miejskie auto, mały 
Ford sprawuje się słabiej, ale 
nieźle na tle konkurencji. 
Dość dobrze dopasowane do 
naszych dróg zawieszenie i 
wygodny układ kierowniczy 
sprawiają, że jazda, nawet w 
dłuższej trasie, nie jest uciąż-
liwa. 

Małe auto za małe pie-
niądze

Bezpośredni konkurenci 
Forda Ka to m.in. Renault 
Twingo, Opel Adam, VW Up 
czy Citroen C1. Tak się zło-
żyło, że to modele dość nowe 
- niedawno debiutujące lub 
po premierze nowej genera-
cji. Ford Ka bez wątpienia 
nie odstaje od nich designem, 
ale technicznie jest mniej no-
woczesny. Ma jednak swój 
niewątpliwy atut, czyli cenę, 
a ta, jak wiemy, potrafi czy-
nić cuda.

Witold Hańczka
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19 lutego 2015 roku 
policjanci postanowili po-
obserwować rejon ulicy 
Ołowianej w Łodzi. Z ich 
ustaleń wynikało, że może 
tam dochodzić do handlu 
narkotykami.

Po chwili stróże prawa 
byli świadkami, jak pomię-
dzy dwoma mężczyznami 
dochodzi do wymiany pie-
niędzy i narkotyków. Stró-
że prawa znaleźli torebkę z 
marihuaną u 24-latka, który 
kupował wcześniej narko-

Łódź

Handel narkotykami
Cztery osoby związane z handlem narkotykami wpadły w ręce policji.

tyki. Po jakimś czasie pod 
obserwowaną posesję pod-
jechali samochodem kolejni 
klienci, którzy również ku-
pili marihuanę. Następnie z 
obserwowanego lokalu wy-
szedł typowany sprzedawca. 
Wówczas funkcjonariusze 
zatrzymali 21-lataka i prze-
szukali jego dom i teren po-
sesji. Policja zabezpieczyła 
ponad 510 gramów marihu-
any a także blisko 200 gra-
mów amfetaminy. Ponadto 
w lokalu znaleziono wagi 

elektroniczne do porcjowa-
nia środków odurzających. 
W garażu należącym do 
mężczyzny, funkcjonariusze 
znaleźli urządzenia służące 
do uprawy konopi indyj-
skich.

Za posiadanie środków 
odurzających grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności, 
zaś za wprowadzanie ich do 
obrotu nawet do 10 lat wię-
zienia.

GW

Policjanci ustalili, iż je-
den z pracowników firmy 
kurierskiej dostarczającej 
m.in. faktury za energię elek-
tryczną, przy pomocy sprzę-
tu komputerowego, dokonu-
je ich fałszowania. 26-latek 
zmieniał na drukach numer 
rachunku bankowego. Tak 
„zmodyfikowane” doku-
menty dostarczał odbiorcom 
energii elektrycznej, którzy 
regulowali należność. Nie 
mieli świadomości, że zasi-
lali konto bankowe oszusta, 
który założył rachunek na 
inną, zmarłą już osobę. Z 

Wyłudzał pieniądze
26-latek wyłudzał pieniądze fałszując numer konta na fakturach za energię 
elektryczną.

zebranego do tej pory mate-
riału dowodowego wynika, 
że 26-latek mógł wyłudzić 
co najmniej 20.000 złotych.

Po zatrzymaniu oszu-
sta w Radomsku, policjanci 
przeszukali jego miejsce 
zamieszkania i zabezpie-
czyli: sprzęt informatycz-
ny służący do fałszowania 
faktur, skany oryginałów, 
jak również gotowe do 
wydruku „nowe” faktury. 
Funkcjonariusze znaleź-
li również „skimer” czyli 
urządzenie będące specjal-
nie przygotowaną nakładką 

bankomatową umożliwia-
jącą pobieranie informacji 
z pasków magnetycznych 
zawartych na karcie płatni-
czej, dwa czytniki kart płat-
niczych oraz karty bankowe 
pre-paidowe, karty typu tzw. 
„biały plastik” z paskiem 
magnetycznym służące do 
nielegalnego wytworzenia 
kopii oryginalnych kart płat-
niczych, a także gotówkę 
oraz niedoręczone faktury 
za energię elektryczną.

Mężczyźnie grozi kara 8 
lat pozbawienia wolności.

GW

Kradzież volkswagena 
passata miała miejsce 8 lu-
tego 2015 roku na terenie 
jednej z firm w centrum 
Radomska. Właściciel sa-
mochodu zlecił wykonanie 
określonej usługi i dlatego 
zostawił auto do dyspozy-
cji pracowników zakładu. 

Radomsko

Złodziej 
auta zatrzymany
18-latek, który ukradł passata, trafił do policyjnej celi.

Jak się okazało, 18-latek 
wykorzystał nieuwagę pra-
cowników i odjechał z placu 
passatem.

- Po dwóch godzinach 
funkcjonariusze odnaleźli 
volkswagena przed jednym 
ze sklepów na obrzeżach 
Radomska. Chwilę później 

zatrzymali 18-latka. Męż-
czyzna podczas rozmowy z 
policjantami powiedział, że 
nie mógł się powstrzymać i 
dlatego zabrał auto – infor-
muje policja. Auto zostało 
zwrócone właścicielowi. Za 
kradzież grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.  GW

Policjant, który po służ-
bie przechodził obok su-
permarketu w rejonie ulicy 
Dzieci Polskich w Toma-
szowie Mazowieckim, za-
uważył dwóch mężczyzn, 
demolujących metalowym 
wózkiem zakupowym za-
parkowanego volkswagena 
sharana. Wandale po uszko-

Tomaszów Mazowiecki

Samochodowi wandale
Mężczyzna, który demolował zaparkowany przed tomaszowskim marketem 
samochód, został zatrzymany przez policjanta.

dzeniu samochodu próbo-
wali uciekać. Jednak poli-
cjant natychmiast ruszył za 
nimi w pościg. Zatrzymał 
20-letniego uciekiniera, któ-
ry próbował się wyrywać. 
Czujny funkcjonariusz o 
zdarzeniu powiadomił dy-
żurnego policji. Zatrzymany 
20-latek miał 1,3 promila 

alkoholu w organizmie. Noc 
spędził w policyjnym aresz-
cie. Za uszkodzenie mienia 
grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. Trwa ustalanie 
tożsamości drugiego wan-
dala. Właściciel volkswage-
na wartość strat oszacował 
na 1500 złotych.

GW
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Ryby 20.02 – 20.03
W ostatnim 

okresie odniesio-
ne sukcesy wpły-
ną pozytywnie 

nie tylko na twoje lepsze 
samopoczucie, ale również 
przełożą się one na poprawę 
budżetu domowego. Zmie-
nisz tym samym swój sto-
sunek do spraw ziemskich. 
A najwyższy czas zwolnić 
tempo życia. 

Baran 21.03 – 20.04
To odpowied-

ni czas na rozwój 
kariery zawodo-
wej a także pogłę-

bianie swojej wiedzy, bo 
na naukę nigdy nie jest za 
późno. Zdobyte dodatko-
we umiejętności wpłyną na 
wzrost twojego autorytetu i 
prestiżu społecznego i o to 
chodzi.

Byk 21.04 – 20.05
K o r z y s t n y 

wpływ planet spo-
woduje wzrost 
witalności i siły 

woli. Przy podejmowaniu 
nowych wyzwań korzystaj 
z rad osób zaufanych oraz 

kieruj się intuicją, która z 
reguły okazuje się trafną.  

Nie unikaj spotkań to-
warzyskich.

  

Bliźnięta 21.05 – 21.06
To dobry czas 

na rozwiązywa-
nie zawodowych 
problemów, z 

którymi sobie nie radzisz. A 
więc warto zerwać z wszel-
ką rutyną i rozpocząć coś 
nowego. Dla osób będących 
w związkach spokój i har-
monia a single znajdą mi-
łość.

Rak 22.06 – 22.07
Wszelkie plany 

i przedsięwzięcia 
mają szansę na 
powodzenie, oczy-
wiście podjęte z 

rozwagą.
Planety będą ci sprzy-

jać. Nawiążesz nowe lub 
odświeżysz stare kontakty 
z doświadczonymi ludźmi. 
Z wydatkami bądź ostrożny.  

Lew 23.07 – 23.08
Trudne spra-

wy urzędowe 
wreszcie zostaną 

pomyślnie rozwiązane. Tym 
samym poprawi się twoje 
samopoczucie. Przestrzegaj 
właściwej diety i dbaj o kon-
dycję fizyczną.

Panna 24.08 – 23.09
Musisz bardziej 

wierzyć w swo-
je szczęście i nie 
ulegać panice przy 

napotykanych niepowo-
dzeniach. Dopływ gotówki 
zapewni ci finansową sta-
bilność. Uczucie, którym 
darzysz bliską ci osobę zo-
stanie odwzajemnione.

 

Waga 24.09 -23.10
Los nie będzie cię 

rozpieszczał, więc 
zakasaj rękawy i za-
bierz się solidnie do 

roboty a na efekty nie trzeba 
będzie długo czekać. Przed 
tobą ambitne plany, z któ-
rych nie możesz się teraz 
wycofać. Zastrzyk finanso-
wy ci się przyda.

 

Skorpion 24.10 – 22.11
Przyszła pora, 

by rozwiązać 
wszystkie proble-
my, które od pew-

nego czasu utrudniają ci 
życie. Twoje nastawienie 
wówczas diametralnie się 
zmieni a każdy kłopot wyda 

ci się banalny. 

Strzelec 23.11 – 21.12
Przed Strzel-

cami okres wy-
jątkowo gorący. 
Wzrośnie ilość 

obowiązków, których nie 
można  będzie lekceważyć. 
Robienie uników przyniesie 
negatywne konsekwencje. 
Twoje plany finansowe wy-
magają rozwagi.  

Koziorożec  22.12 – 20.01
Pomimo krót-

kich i często po-
chmurnych dni, 
dobry nastrój nie 

będzie cię opuszczał. Za-
razisz nim również swoich 
najbliższych. We wszyst-
kich przedsięwzięciach mo-
żesz liczyć na ich wsparcie. 
Uważaj na kieszonkowców.  

Wodnik  21.01 – 19.02
Warto na pew-

ne sprawy spojrzeć 
z optymizmem i 
uwierzyć w swo-

je możliwości. Nie zrażaj się 
małymi niepowodzeniami, to 
wkrótce się zmieni. W życiu 
zawodowym zmiany i to na lep-
sze.  Uważaj na kontuzje przy 
sportach zimowych.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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26.02.2015 Krzyżówka Panorama dnia 20150226  Szarada.net

http://szarada.net/krzyzowki/drukuj/npekologialubiczowna/ 1/1

Panorama Słowo za Słowo
Krzyżówka panoramiczna: Krzyżówka powstała ze słownika wspólnie redagowanego przez użytkowników serwisu.
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Reporter telewizji przeprowadza wywiad z 100-letnim 
góralem - Baco powiedzcie co wy robicie, że dożyliście 

tego wieku?
- Nie mogę powiedzieć!

- Dlaczego?
- Bo ojciec mi nie pozwala.

- To wy macie ojca?
- No pewnie! Poszedł z dziadkiem na ryby!

  
Pani od matematyki pyta Jasia:

- Skąd ci przyszło do głowy, że ćwiartka może być 
większa od połówki?

- To niech pani porówna ćwiartkę słonia i polówkę 
myszy.

  
Generał wchodzi na teren wojska i mówi:

- Słuchajcie żołnierze za pół godziny przyjeżdża matka 
Boska.

Wszyscy bardzo się zdziwili i zaczęli szybko sprzątać.
Gdy upłynął zapowiadany czas wpada generał i mówi: 

- Bosek, matka przyjechała!

  
Dziennikarz przeprowadza wywiad ze starym góralem, 

pięciokrotnym wdowcem:
- A swoją drogą, to zastanawiające, że pochował pan 

już pięć żon.
- Co tu się zastanawiać? Po prostu szczęście od Boga 

 i tyle!
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Mimo świetnego startu 
na początku sezonu GKS 
Bełchatów nie może czuć 
się pewny utrzymania. Dru-
ga połowa rundy jesiennej 
pokazała, iż beniaminek 
Ekstraklasy będzie musiał 
stoczyć ciężki bój, aby na 
przyszły sezon pozostać w 
najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Przez dłuższą część 
rundy jesiennej „Brunatni” 
mogli cieszyć się wyso-
ką pozycją w tabeli, która 
gwarantował grę w grupie 
mistrzowskiej. Należy przy-
pomnieć, iż według nowych 
zasad – które obowiązywały 
także w poprzednim sezonie 
– po rozegraniu 30 kolejek 
sezonu, tabela zostanie po-
dzielona na dwie części a 
dotychczas zdobyte punkty 
zostaną podzielone przez 
dwa. Drużyny, które uplasu-
ją się na pierwszych ośmiu 
miejscach będą grały w gru-
pie mistrzowskiej, natomiast 
zespoły, które zajmą miejsca 
w drugiej ósemce będą grały 
w grupie spadkowej. Wów-
czas pozostanie do rozegra-
nia jeszcze 7 dodatkowych 
spotkań, które wyłonią mi-
strza kraju oraz dwóch spad-
kowiczów.

Od początku okresu 
przygotowawczego w Beł-
chatowie powtarzano, iż w 
walce o bezpieczne utrzyma-
nie, potrzebne będą wzmoc-

Wzmocniony GKS 
wznawia rozgrywki
Drużyna GKS-u Bełchatów jest już gotowa do rundy wiosennej. Trener Kamil Kiereś zrealizował cele 
transferowe zaplanowane na przerwę zimową. Przed bełchatowianami jednak trudna walka o bezpieczną 
pozycję na koniec sezonu. 

nienia. Nie ukrywano faktu, 
że trener Kiereś chciałby 
mieć w drużynie zawodni-
ków, którzy od razu będą 
mogli wejść do pierwszego 
składu.  Szefowie „Brunat-
nych” stanęli na wysokości 
zadania i postarali się o za-
wodników, których w swoim 
notesie miał szkoleniowiec. 
Przede wszystkim solidny-
mi wzmocnieniami wydają 
się być Arkadiusz Piech oraz 
Maciej Małkowski. Pierw-
szy z nich występował ostat-
nio w Legii Warszawa, ale z 
uwagi na dużą konkurencję 
grał bardzo mało i działacze 
Legii zgodzili się na wypo-
życzenie 29-letniego napast-
nika. Małkowski występo-
wał poprzednio w barwach 
Górnika Zabrze, ale w ostat-
nim czasie grywał głównie 
w jego III-ligowych rezer-
wach. Lewonożny pomoc-
nik wybrał ofertę bełchato-
wian i podpisał z drużyną 
Kamila Kieresia dwuletni 
kontrakt. Pochodzący z Ja-
strzębia Zdroju zawodnik 
występował już przed laty 
w drużynie GKS-u Bełcha-
tów. W latach 2009-2011 
rozegrał w jego barwach 
ponad 50 meczy. Istotnym 
wzmocnieniem powinien 
być także Damian Zbozień. 
Lewy obrońca również wy-
stępował w przeszłości w 
zespole z Bełchatowa, ale 

zagrał w nim tylko kilkana-
ście spotkań. Następnie wy-
stępował w Piaście Gliwi-
ce, dla którego grał półtora 
roku. Dobra gra polskiego 
obrońcy zaprocentowała 
przenosinami do rosyjskiego 
Amkara Perm. Tam jednak 
25-latek kariery nie zrobił i 
po rocznym pobycie w Rosji 
postanowił wrócić do Polski. 
Zbozień przeszedł do druży-
ny z Bełchatowa na zasadzie 
półrocznego wypożyczenia 
z opcją pierwokupu. Cieka-
wym posunięciem włodarzy 
GKS-u było sprowadzenie 
do drużyny Dariusza Tre-
li. Zaledwie pół roku temu 
25-letni bramkarz przecho-
dził z Piasta Gliwice do 
Lechii Gdańsk jako gwiaz-
da. Podobnie jak pozostali 
zawodnicy, którzy związali 
się z GKS-em, nie wywal-
czył on sobie miejsca mię-
dzy słupkami bramki Lechii. 
Kluby porozumiały się mię-
dzy sobą w kwestii wypoży-
czenia golkipera i przez naj-
bliższe pół roku zawodnik 
będzie grał w Bełchatowie. 
Wypożyczenie Dariusza 
Treli zawiera także klauzulę 
mówiącą o możliwości wy-
kupu zawodnika przez beł-
chatowian. Zawodnikami, 
którzy wzmocnili zespół są 
także Sebastian Olszar, Se-
weryn Michalski oraz Ro-
bert Dadok. Doświadczony 

Olszar występował ostatnio 
w I-ligowej Flocie Świno-
ujście. 33-letni napastnik 
w minionej rundzie strzelił 
kilka ważnych bramek dla 
I-ligowca i wydaje się być 
ciekawym zawodnikiem dla 
GKS-u. Seweryn Michal-
ski to kolejny zawodnik z 
bełchatowską przeszłością. 
20-letni obrońca zagrał w 
zespole GKS-u kilkanaście 
spotkań w rundzie wiosen-
nej sezonu 2012/2013 a 
następnie przeniósł się do 
belgijskiego KV Mechelen. 
Robert Dadok to najmniej 
doświadczony piłkarz z no-
wych nabytków. Zaledwie 
18-letni pomocnik trafił do 
Bełchatowa na zasadzie wy-
pożyczenia.

Oprócz transferów do 
klubu nie obeszło się tak-
że bez osłabień. Z drużyny 
odeszło trzech zawodników. 
Są nimi Arkadiusz Malarz, 
Michał Renusz oraz Deniils 
Turkovs. Tak naprawdę tyl-
ko pierwszy z nich może 
okazać się stratą, ale za 
to bardzo istotną. 34-letni 
bramkarz podpisał kontrakt 
z Legią Warszawa. Michał 
Renusz trafił do Arki Gdy-
nia, natomiast łotewski 
napastnik Deniils Turkovs 
dostał wolną rękę w poszu-
kiwaniu nowego pracodaw-
cy.

Damian Rybusiewicz

Maciej Rajski w drodze 
do wielkiego finału rozpra-
wił się z czterema rywala-
mi. W meczu decydującym, 
o zdobyciu złotego medalu, 
piotrkowianin zmierzył się 
z Marcinem Gawronem, 
sześciokrotnym mistrzem 
Polski oraz byłym finalistą 
Juniorskiego Turnieju Wim-
bledońskiego. Po wyrówna-
nym i zaciętym spotkaniu 
piotrkowianin zwyciężył 
pokonując utytułowanego 
rywala 7-5, 7-6.

Od 14 lat trenerem Ma-
cieja Rajskiego jest An-

Piotrków Trybunalski
Maciej Rajski 
Mistrzem Polski w tenisie
Maciej Rajski zdobył Mistrzostwo Polski w tenisie 
ziemnym. 23-letni tenisista z Piotrkowa Trybunal-
skigo okazał się bezkonkurencyjny podczas Halo-
wych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym w Byd-
goszczy.

drzej Sikorski. Tenisista 
zdobył w swojej karierze 
Mistrzostwo Polski Junio-
rów w grze pojedynczej 
(2009 Częstochowa), Wice-
mistrzostwo Akademickie 
Europy dla drużyny Aka-
demii Leona Koźmińskiego 
(2014 Rotterdam) oraz Mi-
strzostwo Polski Mężczyzn 
w grze pojedynczej (2015 
Bydgoszcz). Aktualnie zaj-
muje 1275. pozycję w ran-
kingu ATP.

Źródło: UM Piotrkowa 
Tryb.

Foto: UM Piotrkowa Tryb.

Foto: GKS Bełchatów


