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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny

W
yd

an
ie

 B

 Nowo otwarty sklep
z elektronarzędziami zaprasza 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 
oraz w soboty od 9.00 do 13.00.

Oferujemy narzędzia firmy Bosch, Makita, Einhell 
oraz innych producentów. 

Konkurencyjne ceny! Zapraszamy!

ul. Wojska Polskiego 93 (przy Ryneczku) w Piotrkowie Tryb.

ELEKTRONARZĘDZIA

tel. 44-649-23-26

REKLAMA

Dokończenie na str. 7

Bełchatów

Realista z dużą dozą optymizmu
Ze Szczepanem Chrzęstem, Starostą Bełchatowskim rozmawiał Wojciech Adam Michalak.

Trybunał Konstytu-
cyjny już po raz drugi 
odroczył wydanie orze-
czenia w sprawie tzw. 
„Janosikowego”. Jak Pan 

ocenia fakt, że bogatsze 
gminy muszą sporą część 
swoich dochodów odda-
wać tym biedniejszym? 
 „Janosikowe” to dla wielu 

samorządów poważny pro-
blem. My już wpłaciliśmy 
4,5 mln do Warszawy na 
tzw. fundusz samorządowy. 
Dodatkowo przekazaliśmy 

do Łodzi do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej 7,5 mln.

Dokończenie na str. 8

Współpraca z samorządami gminnymi, na zdjęciu Szczepan Chrzęst z Urszulą Świerczyńską burmistrzem Zelowa 
rozmawia z mieszkanką gminy na remontowanej drodze powiatowej w Pożdżenicach.

Wolbórz
Burmistrz 
Elżbieta Ościk 
– podsumowanie 
półmetka kadencji
1 stycznia 2011 r. po 140 latach Wolbórz odzyskał 
prawa miejskie. Czy warto było ponownie zostać 
miastem?

Uważam, że tak. Wol-
bórz jest małym miastem, 
więc pod względem wpły-
wów z podatków nic się nie 
zmieniło. Ale uważam, że 
zyskaliśmy dużo na prestiżu. 
Cieszy mnie również fakt, 
że dzięki przebudowie dróg, 
tereny inwestycyjne stały się 
jeszcze bardziej atrakcyjne. 
Mamy piękną infrastrukturę 
drogową. Wjazd do Wolbo-
rza jest bezpieczny i wygod-
ny, chociaż ubolewam nad 
tym, że zasłonięty został 
zespół pałacowo-parkowy w 
Wolborzu.

Jako Burmistrz Wol-
borza jest Pani na półmet-
ku kadencji. Jak podsu-
mowałaby Pani ten okres?

Był to z pewnością in-
tensywny czas. Bardzo 
wiele zrobiliśmy w zakresie 
infrastruktury drogowej, 
ale mam świadomość tego, 
że jeszcze sporo jest do zro-
bienia. Wyremontowaliśmy 
m.in. Plac Jagiełły, Dom 
Kultury, powstały również 
4 place zabaw na terenie 
gminy Wolbórz. 
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Rawa Mazowiecka

REKLAMA

Żyrardów, ul. Wittenberga 5
Tel. 855 15 91; 692-497-081
e-mail: okozyrardow@tlen.pl

ZAPRASZA NA SZKOLENIA

Zapraszamy na stronę internetową:
www.oko-kursy.pl

lKierowca wózków jezdniowych
lBezpieczna wymiana butli gazowej
lKomputerowe
lProwadzenie Księgi Przychodów
   i Rozchodów
lPedagogiczne - dla instruktorów    
   praktycznej nauki zawodu
lObsługa podestów ruchomych,  
   suwnic

lSpawanie
lEksploatacja, Dozór, Pomiary    
   urządzeń elektrycznych,  
   energetycznych, gazowych
lBHP - okresowe, stanowiska 
   robotnicze, administracyjno-
   biurowe, kadra kierująca
lKursy językowe

Sprzedaż 
hurtowa 

i detaliczna

Do 20 km transport 

GRATIS!

Piotrków Trybynalski

Z tej okazji dla wszyst-
kich miłośników pływania 
przygotowana jest specjalna 
promocja. Godzina korzy-
stania z basenu przy ulicy 
Próchnika w dniach 20-26 
stycznia będzie kosztować 
tylko 2 zł. Ponadto na obu 
piotrkowskich basenach 
(przy ul. Próchnika i przy 
ul. Belzackiej) obowiązu-
je już zniżka dla studen-

Basen przy Próchnika znów czynny
Po kilku miesiącach remontu, 20. stycznia br. nastąpi oficjalne otwarcie base-
nu przy ul. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

tów. OSiR zaprasza także 
do skorzystania z nowych 
usług fizjoterapii. Na krytej 
pływali przy ulicy Belzac-
kiej można korzystać z hy-
dromasażu oraz modelowa-
nia sylwetki. 

Przypomnijmy, że ba-
sen przy ul. Próchnika był 
nieczynny od 29 lutego 
2012 r. Remont objął prze-

budowę niecki basenu oraz 
modernizację wnętrza pły-
walni. Prace remontowe 
wydłużyły się w czasie ze 
względu na utrudnienia 
związane z podłożem ba-
senu. W budynku pływalni 
zainstalowano elektronicz-
nie zamykane szafki i inne 
udogodnienia techniczne. 
Całkowity koszt remontu 
wyniósł 700 tys. zł. 

W grudniu 2012 r., Sejm 
RP przyjął trzy zgłoszone 
przez Komisję Kultury i 
Środków Przekazu uchwa-
ły dotyczące ustanowienia 
roku 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego, Rokiem 
Juliana Tuwima i Rokiem 
Witolda Lutosławskiego.

Właśnie w 2013 roku 
przypada sześćdziesiąta 
rocznica śmierci Juliana 
Tuwima oraz setna rocz-
nica jego poetyckiego 
debiutu. „Obie rocznice 
stanowią okazję do odda-
nia hołdu temu wielkiemu 
Poecie, który kształtował 
język, wyobraźnię i spo-
łeczną wrażliwość wielu 
pokoleń Polaków, ucząc ich 
zarazem poczucia humoru 
i ukazując optymizm co-
dziennego życia.(..) Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
przekonany o szczególnym 
znaczeniu dorobku Poety 
dla dziedzictwa narodo-
wego, ogłasza rok 2013 
Rokiem Juliana Tuwima” 
- czytamy w uchwale. Ju-
lian Tuwim urodził się 13 
września 1894 w Łodzi, 
zmarł 27 grudnia 1953 r. w 
Zakopanem. Był wybitnym 
pisarzem, autorem wierszy 
dla dzieci i dla dorosłych, 
słów piosenek, skeczy, re-
wii, operetek. Był także 
współzałożycielem grupy 
poetyckiej „Skamander”, 
stałym współpracownikiem 
„Wiadomości Literackich” 
i tłumaczem poezji obco-

Patroni 2013 roku
Chemik, pisarz i kompozytor - co łączy Jana Czochralskiego, Juliana Tuwi-
ma oraz Witolda Lutosławskiego? Oprócz tego, że byli wybitnymi postaciami, 
wszyscy trzej panowie zostali również partonami 2013 roku.

języcznej. W 1913 r. miał 
miejsce jego debiut poetyc-
ki - wiersz „Prośba” został 
opublikowany w Kurierze 
Warszawskim. 

Kolejnym patronem 
2013 roku został wybitny 
kompozytor Witold Luto-
sławski. W tym roku przy-
pada 100. rocznica jego uro-
dzin. Witold Lutosławski 
urodził się 25 stycznia 1913 
r. w Warszawie, zmarł 7 lu-
tego 1994 r. Był dyrygentem 
i najwybitniejszym - obok 
Fryderyka Chopina i Karola 
Szymanowskiego - polskim 
kompozytorem wszech cza-
sów. Jest klasykiem muzyki 
XX w. „Jego dzieła, obecne 
na wszystkich ważnych es-
tradach koncertowych od 
ponad sześćdziesięciu lat, 
odsłaniają nieznane wcze-
śniej możliwości rozumie-
nia i przeżywania współ-
czesnego świata. Związany 
z wielką tradycją europej-
ską, był w swej twórczości 
obywatelem świata, a w 
działalności publicznej go-
rącym i szczerym patriotą” 
- głosi uchwała.

W 2013 r. przypada też 
sześćdziesiąta rocznica 
śmierci Jana Czochralskie-
go. W tę rocznicę „Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
postanawia oddać hołd jed-
nemu z najwybitniejszych 
naukowców współczesnej 
techniki, którego przeło-
mowe odkrycia przyczyni-

ły się do światowego roz-
woju nauki” - czytamy w 
uchwale. Jan Czochralski 
jest wybitnym polskim na-
ukowcem rozpoznawalnym 
na świecie, niestety mało 
znanym w Polsce. Urodził 
się 23 października 1885 r. 
w Kcyni, zmarł 22 kwietnia 
1953 r. w Poznaniu. Od-
kryta przez niego metoda 
otrzymywania monokrysz-
tałów, nazwana od jego 
nazwiska metodą Czochral-
skiego, umożliwiła rozwój 
elektroniki. Współcześnie 
metoda ta stosowana jest na 
masową skalę do produk-
cji mikroprocesorów. Dziś 
wszelkie urządzenia elek-
troniczne zawierają układy 
scalone, diody i inne ele-
menty z monokrystaliczne-
go krzemu, otrzymywanego 
właśnie metodą Czochral-
skiego. Jest on nazywany 
„ojcem elektroniki”. Uważa 
się, że bez odkrycia tej me-
tody, nie byłoby dziś elek-
troniki półprzewodnikowej, 
technologii i techniki, a na-
sze życie wyglądałoby zu-
pełnie inaczej. 

JPW

REKLAMA

Planowany obiekt żłob-
ka ma być zrealizowany 
przy ulicy Murarskiej obok 
dworca PKS naprzeciw-
ko Rawskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Inwestycja 
szacowana jest na około 12 
milionów złotych- informu-
je Eugeniusz Góraj – Bur-
mistrz miasta. W większo-
ści będzie sfinansowany ze 
środków unijnych. Zostały 
już zlecone badania geolo-
giczne terenu oraz zlecono 
wykonanie map dla celów 
projektowych. Żłobek, jak 
zapowiada Burmistrz, bę-
dzie w pełni nowoczesną 
placówką, z własnym pla-
cem zabaw i ogrodem zimo-
wym.

Wybudują Żłobek
Żłobek dla 75-dzieci z terenu Rawy Mazowieckiej zostanie wybudowany w 
tym mieście. Dzieci przyjmowane będą od 20 tygodnia życia. Grupy będą li-
czyły po piętnaścioro dzieci.

W

W
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Odwodnienie budyn-
ków, demontaż osadników 
i istniejących reaktorów 
biologicznych oraz zbroje-
nie płyty dennej zbiornika 
osadów zmieszanych to naj-
ważniejsze prace jakie w tej 
chwili trwają przy moderni-
zacji oczyszczalni ścieków. 

- Czasu mamy bardzo 
niewiele, a zakres inwesty-
cji jest bardzo duży. Musi-
my jak najszybciej wziąć się 
do pracy, aby zdążyć na czas 
- mówiła podczas oficjalne-
go przekazania placu budo-
wy pod nową oczyszczalnię 
Małgorzata Jaros-Kacz-
marek, wiceprezes firmy 
Hydrobudowa Gdańsk S.A, 
jednego z wykonawców in-

westycji. Zapewnienia od 
razu zostały wcielone w ży-
cie, a prace przy moderni-
zacji oczyszczalni ruszyły 
pełną parą. Na terenie in-
westycji wykonano już pod-
kłady betonowe pod stację 
dmuchaw i przystąpiono do 
robót związanych z ławami 
fundamentowymi.

- Równolegle prowadzo-
ne są prace ziemne związa-
ne z odwodnieniem budyn-
ków oraz wymianą gruntu 
w części głównej obiektu. 
Trwa zbrojenie płyty dennej 
zbiornika osadów zmiesza-
nych oraz demontaż osad-
ników i istniejących reak-
torów biologicznych. Przez 
cały czas realizowana jest 

Od wtorku (15.01) w 
budynkach Urzędu Miasta 
przy Pasażu Rudowskiego 
oraz przy ulicy Szkolnej 
opłaty można już uiszczać 
za pomocą kart płatniczych. 
Zainstalowanie terminali 
umożliwiających transak-
cje bezgotówkowe to jedno 
z udogodnień dla klientów, 
jakie wprowadziła pięcio-
letnia umowa z Getin Ban-
kiem na obsługę bankową 
piotrkowskiego magistratu. 
Nowością będzie także kasa 
automatyczna, tzw. wpłato-
mat, w której będzie można 
uiszczać opłaty 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Kasy automatyczne pojawią 
się w drugiej połowie 2013 
roku.

Nowa umowa z ban-
kiem spowodowała zmia-
nę numerów rachunków 
bankowych Miasta.

Na oczyszczalni 
praca wre

Należności z tytułu 
opłaty skarbowej, w tym 
m.in. opłaty za wydanie ak-
tów stanu cywilnego, wyda-
nie zaświadczeń, zezwoleń 
(pozwoleń, koncesji), złoże-
nie dokumentu stwierdzają-
cego udzielenie pełnomoc-
nictwa lub prokury należy 
wpłacać na rachunek: 55 
1560 0013 2322 6887 8000 
0003.

Mieszkańcy, którzy zde-
cydują się na dokonywanie 
wpłat na rzecz Urzędu Mia-
sta w kasach Getin Banku 
nie będą płacili prowizji od 
transakcji.

Dotychczasowe rachun-
ki bankowe w BGŻ prze-
stają istnieć, a ewentualne 
wpłaty dokonane na te sta-
re rachunki będą zwracane 
przez BGŻ na rachunek, z 
którego został dokonany 
przelew.

modernizacja kotłowni oraz 
dostawa rur, które będą 
zabetonowane pod płytą 
denną zagęszczacza grawi-
tacyjnego osadu wstępnego 
- informuje wykonawca in-
westycji.

Modernizacja oczysz-
czalni to największa a zara-
zem najbardziej kosztowna 
część projektu „Moderni-
zacja i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków”. Koszt in-
westycji to 116 mln 576 tys. 
666,66 zł. Miasto z własne-
go budżetu wyda niewiele 
ponad 14,2 mln zł. Resztę 
pokryje unijne dofinanso-
wanie. Termin zakończenia 
inwestycji szacowany jest 
na połowę 2014 roku.

Na terenie oczyszczalni ścieków trwają intensywne prace

W Urzędzie 
zapłacisz kartą
W piotrkowskim magistracie działają już terminale obsługujące karty płatni-
cze. Nowa umowa z bankiem spowodowała także zmianę numerów rachun-
ków bankowych Miasta.

Należności z tytułu po-
datku od środków transpor-
towych, mandatów wysta-
wionych przez Straż Miejską, 
opłat za zezwolenie na sprze-
daż alkoholu, opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntów Gminy i 
Skarbu Państwa, dzierżawy, 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w pra-
wo własności, opłaty adia-
cenckiej i innych dochodów 
Urzędu Miasta należy wpła-
cać na rachunek: 15 1560 
0013 2323 1404 1000 0001. 
 
Podatek od nieruchomości 
oraz podatek rolny, leśny i 
podatek pobierany w formie 
łącznego zobowiązania pie-
niężnego należy wpłacać na 
indywidualny rachunek ban-
kowy, który zostanie podany 
w decyzji ustalającej wy-
miar podatku na rok 2013. 

Wieści Piotrkowskie
Piotrkowski Informator Samorządowy

Nowy budynek sądu 
posiada m.in.: 13 klima-
tyzowanych sal rozpraw, 
pokój narad, 19 pokoi dla 
sędziów, 6 sal dla prze-
wodniczących, 44 pokoje 
dla pracowników, 8 po-
mieszczeń dla świadków, 
8 pomieszczeń socjal-
no-gospodarczych, pokój 
przesłuchań nieletnich, 

Piotrkowski Sąd na miarę XXI wieku
18 stycznia odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego skrzydła Sądu Rejonowego przy ul. Słowac-
kiego 5  w Piotrkowie Tryb.

“niebieskie” pokoje z lu-
strem weneckim dla nie-
letnich oraz dzieci. W bu-
dynku tym mieszczą się 
również pracownie psy-
chologów. 

Ten obiekt na miarę 
XXI wieku, spełnia wy-
mogi polityki bezpieczeń-
stwa. Sąd podzielony jest 

na poszczególne strefy, 
jak np. ogólnie dostępna 
strefa dla interesantów 
czy strefa dla pracowni-
ków. Ponadto znajduje 
się także oddzielna win-
da, którą na sale rozpraw 
będą przewożeni więźnio-
wie z cel znajdujących się 
w podziemiach.

Budowa sądu rozpo-

częła się w sierpniu 2010 
roku i zakończyła się 9 
miesięcy przed planowa-
nym terminem oddania. 
Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 15,5 mln PLN. Wy-
konawcą robót była firma 
Skanska.

W
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Bełchatów
Piotrków Trybunalski

Wieści 
Uniwersyteckie

W Filii UJK oprócz 
konferencji i naukowych 
awansów nauczycieli aka-
demickich (wyjątkowo w 
ubiegłym roku licznych na 
Wydziale Filologiczno-Hi-
storycznym) zorganizowa-
no m.in. projekt „Edukacja 
dla rynku pracy” współ-
finansowany przez Unię 
Europejską i Europejski 
Fundusz Społeczny. Or-
ganizowany był on przez 
Akademickie Biuro Karier 
„Synergia” w Piotrkowie 
Trybunalskim, we współ-
pracy z Akademickim Biu-
rem Karier Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Obyły się również 
cykle wykładów otwartych 
adresowanych do mieszkań-
ców regionu piotrkowskiego 
oraz projekt historyczny 
„Pamięć Kresów” reali-
zowany od września 2012 
roku w IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Piotrkowie 
Trybunalskim im. gen S. 
Roweckiego-Grota.

Naturalnie, na tym nie 
kończyła się aktywność 
piotrkowskiego środowiska. 
Żegnający się z Uczelnią 
prof. Czesław Grzelak zdo-
łał jeszcze zainicjować Re-
gaty o Puchar Prorektora Fi-
lii UJK w Piotrkowie Tryb. 
Pozostając w otoczeniu 
sportowym należy również 
wspomnieć o sukcesach na-
szych studentów-zapaśni-
ków: Edgara Melkumova, 
Radosława Grzybickiego 
i Dawida Pawlika, którzy 
między sesjami znajdują 
czas na wyczerpujące tre-
ningi przynoszące im miej-
sca na podium, a Filii sławę.

Nie jedynie sprawami 
ciała żyje piotrkowska uni-
wersytecka społeczność, nie 
zaniedbuje bowiem również 
i ducha. W tym przypadku, 
laur należy się niewątpli-
wie poetce i nauczycielowi 
akademickiemu – dr Danu-

Rok 2012 
w piotrkowskiej Filii UJK

cie Musze, zdobywczyni 
nagrody Pracy Organicznej 
im. Marii Konopnickiej „w 
uznaniu zasług dla literatu-
ry i nauki” oraz nagrody im. 
Klemensa Janickiego.

Nie zawiedli – jak zwy-
kle – studenci, którzy zdoła-
li zorganizować szereg im-
prez o charakterze zarówno 
naukowym jak i rozryw-
kowym. Prężnie działające 
koła naukowe przygotowy-
wały konferencje nauko-
we (SKNH „Klio”: VIII 
Studencko-Doktorancka 
Konferencja Naukowa pt.: 
Człowiek a historia; 23-24 
maja 2012 r.), konkursy dla 
uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
(SKN Promowania Myśle-
nia Obywatelskiego: I edy-
cja konkursu „Europa mo-
ich marzeń”; SKNH „Klio”: 
Konkurs Historyczny „Na-
poleon Bonaparte – poli-
tyk, żołnierz, przywódca”), 
spotkania z wybitnymi oso-
bistościami naszych cza-
sów (SKN Promowania 
Myślenia Obywatelskiego: 
spotkanie z Nalini Visvana-
than - indyjską działaczką 
i pisarką), czy drugi Mi-
crosoft IT Academic Day 
(SKN Nowych Technolo-
gii w Edukacji). Samorząd 
studencki dbał również o 
potrzeby ducha innego ro-
dzaju, organizując m.in. 
Topienie Marzanny, Wiosnę 
Żaków/Juwenalia (17-18 V), 
Fuksówkę oraz Andrzejki. 
Studenci nie zaniedbywa-
li także obszarów sztuki, 
gdzie aktywnie działa SKN 
Literatów, a także teatr 
Wyjście Ewakuacyjne i wy-
wodząca się z jego grona 
grupa kabaretowa Jesteś.
My, zdobywczyni licznych 
nagród i wyróżnień na 
ogólnopolskich konkurach 
i przeglądach (VI Ogólno-
polskiego Przeglądu Kaba-
retów Wąchock – I miejsce 

i Największe Koło Sołtysa; 
Ogólnopolski Przegląd Ka-
baretów Młodzieżowych 
OPAK Malbork – II nagro-
da; Przegląd Kabaretów 
Studenckich PIGI w Gorzo-
wie Wielkopolskim – Brą-
zowa Świnia za zajęcie III 
miejsca; Łódzkie Spotka-
nia Kabaretowe „ŁÓSKA”; 
VI Przegląd Amatorskich 
Kabaretów W DECHE w 
Suszcu). Wspomnieć na-
leży również o wieczorze 
wspomnień przy świecach, 
poświęconemu pamięci Wi-
sławy Szymborskiej (6 III, 
Studenckie Koło Naukowe 
„LOGISTYK”).

Wiele można byłoby 
jeszcze pisać o zakończo-
nym 2012 roku – wbrew 
krążącym plotkom – nie 
końcem świata, a począt-
kiem nowego porządku, 
gdyż w wyniku wyborów 
nowych władz, rządy nad 
Filią przejęli ludzie związa-
ni dogłębnie z piotrkowską 
uczelnią i jej studentami. 
Dla nowych władz funkcja 
ta z pewnością nie jest przy-
krym obowiązkiem, lecz 
wyzwaniem, by Piotrków 
jeszcze mocniej zaznaczył 
swoją obecność w nauko-
wym świecie. Stąd też tro-
ska o harmonijny rozwój 
nauki i dydaktyki w murach 
piotrkowskiej Uczelni.

Na pytanie, czy piotr-
kowska Filia realizuje jedno 
z najważniejszych zadań 
misji UJK, jaką jest udział 
studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych 
w życiu publicznym i kul-
turowym regionu, można 
odpowiedzieć twierdząco. 
Zarówno studentów jak i 
pracowników Filii można 
było zauważyć w wydarze-
niach naukowych i kultu-
ralnych w Piotrkowie i jego 
okolicach.

Monika Świdzińska

Wśród gości pojawili 
się: mgr Beata Jakubowska 
(ZSP Nr 1 w Końskich), mgr 
Beata Salata (II LO w Koń-
skich), mgr Mirosław Fajfer 
(ZSP Nr 3 w Tomaszowie 
Mazowieckim), mgr Mario-
la Przybylska oraz mgr Ha-
lina Fijałkowska (ZSP Nr 2 
w Tomaszowie Mazowiec-
kim), mgr Gabriela Burzyń-
ska (SOSz-W w Piotrkowie 
Trybunalskim), mgr Beata 
Hałaczkiewicz (ZSP Nr 2 w 
Piotrkowie Trybunalskim), 
mgr Marek Tokarek (ZSP 
Nr 4 w Bełchatowie), mgr 
Damian Nowak (ZSO w Ze-
lowie) i mgr inż. Grzegorz 
Szewczyk (ZSR w Czarno-
cinie).

Inicjatorem spotkania 
był dziekan Wydziału prof. 
dr hab. Marek Dutkiewicz. 
Zgodnie z jego słowami 
w miłej atmosferze miano 
wznowić tak żywe niegdyś 
kontakty ze środowiskiem 
szkolnym i w pełni realizo-
wać zadania Uczelni, jakie 
stawia przed Jej pracow-
nikami statut, czyli m.in. 
upowszechniać osiągnięcia 

nauki oraz działać na rzecz 
społeczności lokalnych i 
regionalnych. A czyż moż-
na lepiej upowszechniać 
wiedzę niż poprzez pracę 
z umysłem chłonnym i by-
strym, jaki niewątpliwie 
posiadają uczniowie szkół 
średnich? Nie mieli w tej 
materii wątpliwości rów-
nież zgromadzeni pedago-
dzy. Notabene potwierdza 
to również rozwijająca się 
współpraca pomiędzy Filią a 
licznymi szkołami z okolicy.

Jednak nie tylko mi-
sja UJK i współpraca były 
tematami spotkania. Po-

dejmujący gości Dziekan 
Wydziału Filologiczno-Hi-
storycznego oraz wspiera-
jący go Prorektor Filii, prof. 
dr hab. Zygmunt Matuszak 
prowadzili rozmowę w taki 
sposób – nie szczędząc dyk-
teryjek i anegdot – by nie 
przekształciła się ona w 
nudne spotkanie na szczycie 
bądź pogadankę dydaktycz-
ną. Należy podkreślić, że 
ów trend ochoczo podchwy-
cili znamienici goście. Nic 
więc dziwnego, że spotka-
nie było długie i zakończyło 
się decyzją o kolejnym.

J B

Dzięki zaangażowa-
niu licznych wolontariu-
szy m.in. ze środowiska 
akademickiego 30 rodzin 
z naszego terenu otrzyma-
ło nadzieję na lepsze jutro. 
Na wielu twarzach pojawił 
się uśmiech, wróciła wiara 
w bezinteresowną dobroć 
drugiego człowieka. Dzięki 
darczyńcom potrzebujący 
mogli tuż przed świętami 
cieszyć się z nowej lodówki, 
pralki, telewizora, odzie-
ży, jak również z żywności 
oraz środków czystości. 
Ogromna ilość dzieciaków 
otrzymała książki, zeszyty, 
zabawki. Każdy gest w ra-
mach świątecznej pomocy 
dla najuboższych zasługuje 

na uwagę i po-
chwałę. Należy 
podkreślić, że na 
powodzenie ak-
cji miało wpływ 
za a nga żowa n ie 
wolontariuszy a 
wśród nich wielu 
studentów UJK, 
ofiarność dar-
czyńców oraz 
zwykła ludzka 
wrażliwość. Miej-
my nadzieję, że 
tegoroczny sukces 
Szlachetnej Pacz-
ki będzie procen-
tował w kolejnych 
latach.  

Monika Świ-
dzińska

Styczeń to dobry czas na dokonanie podsumowania poprzedniego roku. Rok 
2012 był dla piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego niewąt-
pliwie rokiem obfitującym w różnorakie wydarzenia: naukowe, dydaktyczne, 
artystyczne oraz wyborcze.

Spotkanie Noworoczne
10 stycznia na Wydziale Filologiczno-Historycznym piotrkowskiej Filii UJK 
odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu regio-
nu piotrkowskiego oraz przyległych powiatów. 

Uniwersytet magazynem Szlachetnej Paczki
Już po raz drugi piotrkowianie rozpoczęli walkę z biedą. Tym razem finał akcji 
Szlachetna Paczka odbył się w jednej z sal Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Relacje

Największa zmiana, od-
czuwalna przez przyszłych 
kierowców będzie dotyczy-
ła egzaminu teoretycznego. 
W związku z tym, ośrodki 
egzaminacyjne w ostatnich 
tygodniach, były sztur-
mowane przez kursantów, 
chcących zdawać egzamin 
teoretyczny jeszcze na sta-
rych zasadach. Według no-
wych zasad, podczas części 
teoretycznej egzaminu na 
prawo jazdy, kandydat na 
kierowcę odpowiadał bę-
dzie na 32 pytania wylo-
sowane z puli 3 tys. pytań. 
Pierwsze 20 pytań to za-
gadnienia z wiedzy podsta-
wowej. Zdający będzie miał 
20 sekund na przeczytanie 
każdego z nich i 15 sekund 
na udzielenie odpowiedzi: 
TAK lub NIE. Kolejnych 12 

pytań dotyczy wiedzy spe-
cjalistycznej. Na przeczyta-
nie i udzielenie odpowiedzi 
na każde z nich będzie 50 
sekund. W tym przypad-
ku kursant dokona wyboru 
jednej z trzech zapropo-
nowanych odpowiedzi (A, 
B lub C). Suma punktów 
możliwych do uzyskania w 
tej części egzaminu wynosi 
74. Aby uzyskać pozytyw-
ny wynik trzeba otrzymać 
co najmniej 68 punktów. 
Do pytań i udzielonych od-
powiedzi nie będzie można 
wrócić. Egzamin teore-
tyczny, tak jak dotychczas, 
trwał będzie 25 minut. 
Jednakże, jest to znacznie 
krótszy czas na udzielenie 
odpowiedzi – do tej pory 
kursant odpowiadał na tyl-
ko 18 pytań wylosowanych 

Nowe zasady egzaminów na prawko
Od 19 stycznia br. wchodzi w życie Ustawa o kierujących pojazdami, która wprowadza m.in. nowe kate-
gorie i wzór prawa jazdy, nowy system egzaminów oraz elektroniczny obieg dokumentów.

z puli ponad 500. Dodatko-
we utrudnienie polega na 
tym, że pytania wcześniej 
nigdzie nie będą publiko-
wane. 

Jednak, w ocenie eg-
zaminatorów, przyszli kie-
rowcy wcale nie powinni 
obawiać się nowego egza-
minu teoretycznego, gdyż 
ich zdaniem będzie on eg-
zaminem łatwiejszym. Py-
tania będą proste,  czytelne 
i zrozumiałe i co najważ-
niejsze jednokrotnego wy-
boru, a nie wielokrotnego, 
tak jak dotychczas.

Nowa ustawa wprowa-
dza również terminowe 
prawo jazdy. Prawa jazdy 
kategorii: AM, A1, A2, 
A, B1, B, B+E lub T będą 
ważne przez 15 lat, po-

zostałe przez pięć lat. Po 
tym czasie trzeba będzie 
wyrobić nowy dokument. 
Będą również wydawane 
nowe wzory prawa jazdy 
z kolorowym zdjęciem i z 
nowoczesnymi zabezpie-
czeniami. Prawa jazdy wy-
dane do dnia 18 stycznia 
2013 r. podlegają wymianie 
w okresie od 19 stycznia 
2028 r. do 18 stycznia 2033 
r. w terminach określonych 
przez ministra właściwego 
do spraw transportu lub w 
terminie wcześniejszym na 
wniosek posiadacza prawa 
jazdy. Ulegną zmianie tak-
że opłaty egzaminacyjne, 
np. za prawo jazdy kat. B 
trzeba będzie zapłacić nie 
134, a 170 zł. 

METALBUD HURTOWNIA

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

Piotrków Trybunalski

okucia
okna drzwi

okucia
okna drzwi

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

Salon Meblowy 
"DEKORATOR"

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

tel. 44 616 37 29

OFERUJE:
meble 

renomowanych 
producentów 

krajowych 
i zagranicznych

Sprzedam dom

BIAŁA RAWSKA
ul. Kościuszki 34

pow. 103 m2

cena: 275.000zł
tel. 507 102 816

Każdy awans naszego 
kraju w tego typu rankin-
gach cieszy. Nie oznacza to 
jednak, że powinniśmy spo-
cząć na laurach. Na pewno 
na ten pozytywny wynik 
wpływ miały działania rządu 
w zakresie znoszenia barier 
administracyjnych dla przed-
siębiorców i obywateli, które 
zostały przyjęte w 2011 r. Do 
sukcesu przyczyniła się za-
pewne również nowelizacja 
ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, która w 
końcu umożliwiła rejestrację 
działalności gospodarczej 
przez Internet, dzięki czemu 
w ubiegłym roku odnoto-
waliśmy rekordową liczbę 
nowo zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych. Zli-
beralizowano również nie-
znacznie przepisy w zakresie 
odpowiedzialności członków 
zarządu w spółkach prawa 
handlowego. Dzięki perma-
nentnym działaniom deregu-
lacyjnym również i w przy-
szłym roku jest szansa na 
awans w rankingu. Chyba, 
że rząd dalej będzie pracował 
nad restrykcyjnymi przepisa-
mi,  szczególnie w obszarze 
prawa gospodarczego.

Mowa tu o bardzo uciąż-
liwych, nowych przepisach 
przygotowywanej ustawy 
o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Zawiera ona 
wiele niekorzystnych pro-
pozycji, w tym m.in. bardzo 

Jest lepiej,
ale może być gorzej
Polska, w porównaniu z ub. rokiem, awansowała o 
7 miejsc i zajęła 57 miejsce w światowym rankingu 
wolności gospodarczej. 

wysokie kary finansowe 
dla menedżerów zarządza-
jących przedsiębiorstwami, 
którzy dopuścili się, cho-
ciażby nieumyślnie naru-
szenia zakazu porozumień 
ograniczających konkuren-
cję. Niepokojąca jest już 
sama wysokość kar. W pro-
jekcie znajduje się propozy-
cja kary w wysokości 500 
000 EURO, czyli ponad 2 
000 000 zł i to zarówno w 
przypadku winy umyślnej, 
jak i nieumyślnej.

Dla porównania, obec-
nie, najwyższa kwota 
grzywny, wynikająca z 
przepisów ogólnych kodek-
su karnego (nie biorąc pod 
uwagę nadzwyczajnego 
zaostrzenia kary i szeregu 
przepisów szczególnych), 
wynosi 1 080 000 zł. Za-
strzeżenia budzi nie tylko 
wysokość kar, ale także 
sama procedura ich nakła-
dania oraz tryb odwoław-
czy. Należy zwrócić uwa-
gę, że w odniesieniu do 
osób fizycznych dojdzie do 
skupienia wszystkich kom-
petencji, zarówno docho-
dzeniowych, oskarżyciel-
skich, jak i orzeczniczych 
w rękach prezesa UOKiK. 
Taki konglomerat przepi-
sów będzie prawdziwym 
torem przeszkód zarówno 
dla przedsiębiorców, jak i 
organów państwa – admini-
stracyjnych i sądowych. 
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Od którego roku Ju-
ventur działa na piotr-
kowskim rynku?

Juventur jako marka 
istnieje od 1957 r. Kiedyś 
było to biuro państwowe, 
natomiast po prywatyzacji 
stało się spółką prywatną, 
działającą w Piotrkowie już 
od 1992 r.

Co od tamtej pory 
zmieniło się w branży tu-
rystycznej?

Zmieniło się naprawdę 
bardzo dużo, a zmiany są 
wielokierunkowe. Dotyczą 
one przede wszystkim pre-
ferencji klientów, zasobów, 
możliwości, kierunków 
oraz form wypoczynku i 
środków transportu.  Rynek 
turystyczny nie stoi w miej-
scu, a my staramy się za nim 
podążać. Kiedyś było zale-
dwie kilka dominujących 
kierunków podróży, dziś 
ludzie wyjeżdżają niemalże 
we wszystkie rejony świata. 
Możliwości są ogromne, a 
ograniczeniem jest tylko 
czas i pieniądze.

Trendem, który coraz 
bardziej się rozwija, jest 
organizowanie zindywi-
dualizowanych wyjazdów. 
Wówczas dopasowujemy 
kierunek, termin i wszelkie 
inne atrakcje wyjazdu do 
zupełnie indywidualnych 
potrzeb naszych klientów. 

Istnieje możliwość wy-
kupienia wyjazdu przez 
Internet z pominięciem 
biur podróży. Czy stanowi 
to zagrożenie dla stacjo-
narnych biur?

Rozwoju usług świad-
czonych za pośrednictwem 
Internetu nie da się zatrzy-

Na zdjęciu Marcin  Świdziński, dyrektor biura podróży Juventur w Piotrkowie Tryb.

Dokąd na urlop o tej porze roku?
Zima w pełni. Z pewnością więc wielu z nas marzy o wyjeździe do ciepłych krajów. O to dokąd najczęściej udajemy się zimą na urlop, zapytaliśmy Marcina 
Świdzińskiego, dyrektora biura podróży Juventur w Piotrkowie Tryb.

mać, a w szczególności 
dotyczy to młodego po-
kolenia. Jest to kierunek 
przyszłościowy. Nie zapo-
minajmy jednak o tym, że 
w przypadku pojawienia się 
później jakiś problemów, 
np. z rezerwacją, pośred-
nicy, czyli biuro podróży 
może szybciej i skutecz-
niej zadziałać. Dobrze, jak 
klient jest tego świadomy. 
Rola doradcy jest bardzo 
istotna, ponieważ fachowo 
pomoże on nie tylko w wy-
borze najodpowiedniejszej 
i najkorzystniejszej oferty, 
ale również w załatwie-
niu wszelkich formalności 
i zrozumieniu warunków 
umowy. Pamiętajmy o tym, 
że Internet oprócz zalet, ma 
również i wady. Niestety w 
Internecie możemy znaleźć 
wiele fikcyjnych firm, któ-
re kuszą np. niskimi cena-
mi, a później się okazuje, 
że wykupiona przez nas 
usługa nie spełnia naszych 
oczekiwań. Nasze biuro po-
dróży jest biurem stacjonar-
nym, ale rozszerzamy nasze 
usługi wykorzystując do 
tego również Internet. Nasi 
klienci przede wszystkim 
oczekują jednak kontaktu 
osobistego z pracownikiem 
biura. Osoby, które wydają 
pieniądze na wymarzone 
wakacje, chcą w zamian, 
żeby ich wypoczynek był 
naprawdę udany. W związ-
ku z tym, staramy się pełnić 
rolę dobrych i doświadczo-
nych doradców, w sprawie 
wyboru najlepszej oferty 
i organizatora. Cieszy nas 
fakt, że klienci darzą nas 
tak dużym zaufaniem i to 
jest dla nas największą na-
grodą. Z drugiej strony spo-

czywa na nas ogromna od-
powiedzialność, ponieważ 
nie możemy ich zawieźć. 

Jak najlepiej planować 
swój urlop, z dużym wy-
przedzeniem czy czekać 
na okazję last minute?

Na to pytanie nie ma 
niestety jednoznacznej 
odpowiedzi. To zależy od 
preferencji klienta, czyli 
dokąd, kiedy, na jak dłu-
go chce jechać? W sezonie 
wakacyjnym bardziej opła-
ca się rezerwować wyjazd 
wcześniej. Wcześniejsza 
rezerwacja jest również ko-
rzystna dla większej grupy, 
bo w ostatnim momencie 
może być kłopot z liczbą 
wolnych miejsc w samolo-
cie. Zaś w okresach pozase-
zonowych bywa różnie, raz 
korzystniej będzie wykupić 
ofertę first, innym razem 

last minute. Teoretycznie 
oferta last minute jest ko-
rzystniejsza cenowo, ale 
zdarza się także, że w ostat-
niej chwili biura podróży 
podnoszą ceny. Ja dlatego 
doradzam wcześniejszą re-
zerwację planowanych wy-
jazdów.

Zbliżają się ferie. Czy 
w związku z tym Juventur 
ma specjalną ofertę?

Oczywiście, takie ofer-
ty też mamy. W tym okre-
sie podział jest na kierunki 
zimne i ciepłe. Te zimne 
to są wyjazdy głównie na 
narty, zimowiska i obozy 
dla młodzieży. Głównymi 
kierunkami są Słowacja, 
Czechy, Włochy, Austria 
ale również i Polska. Wy-
jazdy ciepłe to głównie 
Egipt, Wyspy Kanaryjskie, 
Maroko, czy dalsze egzo-

tyczne kraje typu Kenia, 
Dominikana i Wyspy Zielo-
nego Przylądka. Na pierw-
szym miejscu jest oczywi-
ście Egipt. Zauważamy, że 
z roku na rok coraz więcej 
klientów wyjeżdża w fe-
rie. Mamy również takich 
klientów, którzy wyjeżdża-
ją na urlop tylko zimą. 

Dokąd Pan poleciłby 
wyjazd naszym czytelni-
kom?

Jeśli ktoś oczekiwałby 
trochę ciepła, to oczywi-
ście do Egiptu. Jest w miarę 
w bliskim zasięgu - do 4-5 
godz. lotu samolotem. Egipt 
przyciąga znakomitą bazą 
hotelową, kapitalnymi wa-
runkami przyrodniczo-na-
turalnymi (ciepłe morze, 
ładne plaże i piękne rafy 
koralowe), a wszystko to w 
bardzo przystępnej cenie. 

Jeśli słońce ma być najważ-
niejszym wyznacznikiem, 
to w Egipcie poleciłbym 
Marsa el Alam -  najbar-
dziej wysunięta na południe 
turystyczna miejscowość, a 
więc jest tam najcieplej i 
najmniej wietrznie w okre-
sie zimowym. 

A jeśli chcemy pojeź-
dzić na nartach, to propo-
nuję Słowację z Tatrami lub 
Alpy, czyli Austrię i Wło-
chy. Są tam również cał-
kiem przystępne ceny noc-
legów, często nawet niższe 
niż w Polsce. 

Możliwości jest napraw-
dę wiele, dla każdego dobie-
rzemy z pewnością coś od-
powiedniego, więc gorąco 
zapraszam do odwiedzania 
naszego biura.

Rozmawiała
Justyna Pająk

W
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godny dojazd. Na naszym 
terenie jest m.in. trzech 
dużych inwestorów zagra-
nicznych jak: Centrum lo-
gistyczne Auchan Polska 
Sp. z o. o., Centrum logi-
styczne Partner Logistic 
Sp. z o. o. oraz FM Logi-
stic. Mamy również małą 
specjalną strefę ekonomicz-
ną, dzięki której przedsię-
biorcom inwestującym na 
naszym terenie przysługują 
ulgi podatkowe. Zapraszam 
gorąco nowe firmy do in-
westowania na terenie gmi-
ny Wolbórz, tym bardziej, 
że nasza gmina po raz drugi 
została nagrodzona tytułem 
i certyfikatem „Gmina Fair 
Play” 2012 – Certyfikowa-
na Lokalizacja Inwestycji. 

Rozmawiał:
Wojciech 

Adam Michalak

Relacje
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

PROJEKTY OFERTOWE BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH, HANDLOWYCH, 

PRODUKCYJNYCH, RÓŻNYCH
W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH LOKALIZACJACH

Bełchatów, ul. Kwiatowa 6, 
tel. 44 632-96-94, 44 632-60-40, kom. 501-096-327Wolbórz

Burmistrz Elżbieta Ościk 
– podsumowanie półmetka kadencji
1 stycznia 2011 r. po 140 latach Wolbórz odzyskał prawa miejskie. Czy warto było ponownie zostać miastem?

Uważam, że tak. Wol-
bórz jest małym miastem, 
więc pod względem wpły-
wów z podatków nic się nie 
zmieniło. Ale uważam, że 
zyskaliśmy dużo na presti-
żu. Cieszy mnie również 
fakt, że dzięki przebudowie 
dróg, tereny inwestycyjne 
stały się jeszcze bardziej 
atrakcyjne. Mamy piękną 
infrastrukturę drogową. 
Wjazd do Wolborza jest 
bezpieczny i wygodny, cho-
ciaż ubolewam nad tym, 
że zasłonięty został zespół 
pałacowo-parkowy w Wol-
borzu.

Jako Burmistrz Wol-
borza jest Pani na półmet-
ku kadencji. Jak podsu-
mowałaby Pani ten okres?

Był to z pewnością in-
tensywny czas. Bardzo 
wiele zrobiliśmy w zakresie 
infrastruktury drogowej, 
ale mam świadomość tego, 
że jeszcze sporo jest do zro-
bienia. Wyremontowaliśmy 
m.in. Plac Jagiełły, Dom 
Kultury, powstały również 
4 place zabaw na terenie 
gminy Wolbórz. Chcieliby-
śmy także wybudować plac 
zabaw w Proszeniu. Planu-
jemy w związku z tym zło-
żyć wniosek w najbliższym 
naborze Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie 
„Dolina Pilicy”.

Do największej inwe-
stycji w ostatnim czasie 
zaliczam wybudowanie 
78,5 km sieci kanalizacyj-
nej i nowoczesnej oczysz-
czalni ścieków. Wartość 
inwestycji to prawie 25 
mln PLN. 17 miejscowości 
położonych w południowo
-wschodniej części gminy 
zostało skanalizowanych. 
Brakuje jednak jeszcze 
wodociągów w miejscach, 
gdzie jest już kanalizacja. 
Do 2015 roku gmina musi 
osiągnąć efekt ekologiczny 
zakładany w tym zadaniu, 
a więc wszystkie przyłącza 
kanalizacyjne muszą być 
wykonane. 

Pod koniec ubiegłego 
roku dokonaliśmy odbioru 

drogi Żarnowica Duża – 
Golesze Duże o długości 
1507 mb. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł ok. 1,5 
mln zł. Realizacja przebu-
dowy drogi została wyko-
nana przy wykorzystaniu 
środków własnych gminy 
w wysokości ok. 1 mln zł 
(w tym pożyczki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej) oraz dotacji z 
budżetu państwa w wyso-
kości ok. 450 tys. zł. 

Warto również zazna-
czyć, że jako gmina, mamy 
przede wszystkim służyć 
mieszkańcom. Z myślą o 
nich, stacjonuje w Wolbo-
rzu karetka ratunkowa. Ma 
to ogromne znaczenie w 
przypadku ratowania życia 
ludzkiego, kiedy liczy się 
dosłownie każda minuta.

A jakie plany w naj-
bliższej przyszłości?

W przyszłość staram 

się patrzeć optymistycznie, 
chociaż jestem też realist-
ką. Realizowaliśmy wiele 
inwestycji dofinansowy-
wanych z zewnątrz, ale nie 
zapominajmy, że do tego 
celu były również potrzeb-
ne środki własne. A teraz 
to zadłużenie trzeba spła-
cać. W bieżącym roku za-
mierzamy wyremontować 
m.in. ulicę Różaną w Wol-
borzu, przebudować chod-
nik na ulicy 1 Maja, jedno-
cześnie prowadzone będą 
prace projektowe dotyczące 
innych inwestycji na terenie 
gminy Wolbórz.

Gospodarka gminy 
Wolbórz rozwija się bardzo 
dynamicznie, a potencjal-
nym inwestorom może-
my zaoferować atrakcyjne 
działki. Dodatkowym atu-
tem jest niewątpliwie po-
łożenie gminy, lasy, Za-
lew Sulejowski, rezerwaty 
przyrody, zabytki oraz do- W

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży HARC z sie-
dzibą w Piotrkowie Trybunal-
skim przy ulicy Wolborskiej 
30 zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w spra-
wie przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz za-
kresu kontroli nad tymi zbiórkami / Dz. U. Nr 199, 
poz. 1947 ze zm. zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy 
podaje do wiadomości  szczegółowe wyniki zbiór-
ki publicznej przeprowadzonej na podstawie decy-
zji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 
SPO.5311.13.2012 z dnia 21.11.2012r . 

Podczas akcji „Gramy dla Kuby” w dniach 
od 25 listopada 2012 r. do 20 grudnia 2012r: 
łącznie sprzedano 328 bile-
tów / cegiełek o nominałach 15,00 zł  
- wpływ ze sprzedanych cegiełek wyniósł : 5305,00 zł 
podczas koncertu odby-
ła się również licytacja w formie kwesty 
- wpływ do trzech puszek kwestarskich wyniósł: 
3523,67 zł

Łączna kwota zebranych środków: 8828,67 zł
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia HARC
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Bełchatów

Trybunał Konstytu-
cyjny już po raz drugi 
odroczył wydanie orze-
czenia w sprawie tzw. 
„Janosikowego”. Jak Pan 
ocenia fakt, że bogatsze 
gminy muszą sporą część 
swoich dochodów odda-
wać tym biedniejszym? 

„Janosikowe” to dla 
wielu samorządów po-
ważny problem. My już 
wpłaciliśmy 4,5 mln do 
Warszawy na tzw. fundusz 
samorządowy. Dodatkowo 
przekazaliśmy do Łodzi 
do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
7,5 mln. Jest to, jakby nie 
było, 12 milionów złotych. 
Niektóre gminy mają takiej 
wysokości budżet. Sytu-
acja jest paradoksalna, bo 
gdyby chociaż część z tych 
pieniędzy nie była odpro-
wadzana, to moglibyśmy 
je zainwestować na terenie 
naszego powiatu. A tak 
muszę jeździć i prosić o 
dotacje lub brać pożyczki. 

Jakie są szanse na 
to, że to się zmieni? 

Niestety podejrzewam, 
że żadne. „Janosikowe” 
płaci np. Łódź, chociaż jak 
się popatrzy tam na niektóre 
ulice, no to mówiąc szcze-
rze, jest to rozbój w biały 
dzień. Rozumiem, że bied-
niejszym trzeba pomagać, 
ale przecież administracja 
centralna zabiera tyle pie-
niędzy, że ma czym dzie-
lić. Nie ma więc potrzeby, 
żeby ograbiać powiaty, w 
których też nie brakuje po-
trzeb. W naszym powiecie 
jest to związane z degrada-
cją środowiska, w wyniku 
działalności zagłębia węgla 
brunatnego. W ubiegłym 
tygodniu prowadziliśmy 
rozmowy w sprawie remon-
tu drogi do elektrowni. Na-
wiasem mówiąc najwięk-
szej elektrowni w Europie. 
Droga ta może nie jest w 
najgorszym stanie, ale jed-
nak wymaga remontu. 
Tymczasem z informacji, 
jakie mam z Urzędu Woje-
wódzkiego, z Narodowego 

Programu Rozwoju Dróg 
Lokalnych, nie dostaniemy 
ani grosza, „bo nie kwa-
lifikujemy się” z powodu 
braku przy drodze chodni-
ków, ronda czy oświetle-
nia... Nasza droga biegnie 
przez las, więc o takiej in-
frastrukturze nie może być 
mowy, dlatego też nie ma 
za co przyznać punktów, 
które potem przeliczane 
są na złotówki. Argument, 
że dziennie przejeżdża nią 
kilkadziesiąt tysięcy po-
jazdów do elektrowni, za 
bardzo się nie liczy. To 
dobry przykład, że „odzy-
skanie” choć części „jano-
sikowego” nie jest łatwe. 

Czy to jedyny problem 
związany z drogami? 

Oczywiście, że nie. 
Mamy np. taki problem: 
odcinek naszej drogi jest 
drogą tranzytową między 
drogą krajową nr 12, a dro-
gą krajową nr 8. Nie muszę 
chyba mówić, jak bardzo 
jest to uciążliwe dla oko-
licznej ludności. Noszę się z 
zamiarem zamknięcia tego 
odcinka drogi. Mam już 
nawet przygotowany odpo-
wiedni plan do zatwierdze-
nia. Zobaczymy co wtedy 
służby Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad zrobią. Kilka dni temu 
dostałem do wiadomości pi-
smo, jakie skierował do pani 
wojewody wiceminister 
Jarmuziewicz. Informuje w 
nim, że powinna już szukać 
objazdu na wypadek gdy-
by starosta zamknął drogę. 
Mam więc nadzieję, że tym 
razem nie ja będę się prosił 
służb wojewody, tylko one 
same dostrzegą problem. 

Niedawno obchodzono 
10-lecie samorządu powia-
tu bełchatowskiego. Jak z 
perspektywy połowy ka-
dencji ocenia pan sytuację 
i perspektywy powiatu? 

Zawsze byłem realistą, 
chociaż z dużą dozą optymi-
zmu. Muszę powiedzieć, że 
to, co zakładaliśmy w 2010 
roku w większości zostało 
zrealizowane. Zarówno w 

zakresie inwestycji drogo-
wych, jak i kubaturowych. 
Wymieniłbym przede 
wszystkim tutaj przebu-
dowę najstarszej szkoły 
w Bełchatowie, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Władysława Broniewskie-
go. W tej chwili jesteśmy w 
drugiej fazie przebudowy 
sali gimnastycznej. Chce-
my tę inwestycję zakończyć 
w czerwcu. Liczymy tutaj 
bardzo na wsparcie Urzędu 
Marszałkowskiego.

Mamy zaplanowaną 
jeszcze jedną inwestycję, 
budowę stadionu lekko-
atletycznego przy ul. Cza-
plinieckiej. Uzyskaliśmy 
już stosowne certyfikaty. 
Brakuje nam jeszcze tylko 
przysłowiowej „kropki nad 
i” czyli wpisu do Narodo-
wego Programu Obiektów 
Sportowych. Koszt tej in-
westycji to 8 mln, a więc jak 
na budowę nowego stadionu 
to nie jest dużo. Natomiast 
jak na nasze możliwości – 
to sporo. Gdybyśmy więc 
mieli zapewnienie, chociaż-
by na rok 2014, że możemy 
liczyć na jakąś stosowną do-
tację, to jeszcze w tym roku 
przystąpilibyśmy do prac. 

Inwestycje drogowe, 
budowa lub przebudo-
wa szkół, stadionów itp. 
to nie wszystko. Są jesz-
cze ludzie i ich problemy. 

Jesteśmy postrzega-
ni jako bogaty powiat, ale 
mamy na naszym terenie 
również gminy bardzo 
biedne. Na naszym terenie 
są dwa domy dziecka i dwa 
domy pomocy społecznej. 
Przeznaczamy spore środ-
ki na ten cel. Uważam, że 
właśnie w tej sferze moż-
na znaleźć oszczędności i 
pieniądze wydać na pomoc 
dla biednych. Naszym pod-
stawowym problemem jest 
utrzymujące się od daw-
na bardzo duże bezrobo-
cie wśród kobiet. Sprawa 
jest o tyle skomplikowana, 
że w administracji szkol-
nej, ale również w admi-
nistracji samorządowej, 
a nawet tej związanej z 
pomocą społeczną, obser-
wujemy pewne przerosty. 
Jak wiadomo pracują tam 
głównie kobiety, więc w 

przypadku ewentualnych 
zwolnień to je głównie do-
tknie bezrobocie, a o pracę 
dla kobiet w powiecie beł-
chatowskim nie jest łatwo. 

Ważną sferą dzia-
łalności samorządów 
jest ekologia. Jak wy-
gląda ta sprawa w po-
wiecie bełchatowskim? 

Staramy się wspomagać 
działania proekologiczne 
w gminach. Współfinan-
sujemy – przynajmniej do 
końca lipca – gospodarkę 
odpadami. Na terenie po-
wiatu są punkty odbioru 
wielkogabarytowych odpa-
dów. Finansujemy je w wy-
sokości do 60%. Samorządy 
gminne niejako w rewanżu, 
w miarę swoich możliwo-
ści, wspomagają nas w re-
alizacji zadań związanych 
z drogami. Tak więc w tej 
dziedzinie mamy dobrą 
współpracę.

 
Powiat bełchatowski 
współpracuje z zagra-
nicznymi jednostkami 
samorządowymi, np. z 
rejonem żółkiewskim na 
Ukrainie. Czy mógłby 
Pan powiedzieć nam, jak 
układa się ta współpraca? 

Jeżeli chodzi o współ-
pracę zagraniczną to najle-
piej układa się nam ona z 
Niemcami, a mianowicie z 
Berchtesgaden. Bardzo do-
brze układa nam się współ-
praca z rejonem Solecz-
nickim na Litwie, chociaż 
formalnie nie mamy z tym 
rejonem podpisanego poro-

zumienia. W kraju współ-
pracujemy z Myślenicami, 
Kętrzynem, Słupskiem i 
Proszowicami. Niedawno 
ze względu na nasze kon-
takty gospodarcze podpisa-
liśmy porozumienie ze Sta-
lową Wolą.

Jeśli zaś chodzi o 
współpracę z rejonem żół-
kiewskim, to po wyborze 
na stanowisko prezydenta 
Ukrainy, Wiktora Januko-
wycza zupełnie ona ustała. 

Panie starosto, jak 
Pan widzi przyszłość po-
wiatu bełchatowskiego? 
Czy jest Pan optymistą? 

Optymistą trzeba być 
zawsze, ale jednocześnie 
zachowując realistyczny 
ogląd sytuacji. Mój po-
przednik powiedział: bu-
dujemy wielkie lodowisko. 
No i mamy już trzeci sezon 
piękne lodowisko. Tylko, 
mojego poprzednika mniej 
już interesowało czy będą 
środki na jego utrzymanie. 
Na szczęście dzięki mar-
szałkowi Klimczakowi, 
na początku tej kadencji 
te środki otrzymaliśmy. 
Poszło to już na konto tej 
kadencji. Przykro jest, gdy 
mój poprzednik zwołuje 
konferencję prasową po 
przyjęciu przez Radę po-
wiatu budżetu i krytykuje 
wszystko, bo teraz, według 
niego, nic nie ma, a wcze-
śniej było super. No to ja się 
pytam: kto wtedy zabiegał 
o pieniądze? Pełniąc w po-
przedniej kadencji funkcję 
wicestarosty nieustannie 
„dobijałem” się różnych 

Realista z dużą dozą optymizmu
Ze Szczepanem Chrzęstem, Starostą Bełcha-

towskim rozmawiał Wojciech Adam Michalak.

urzędów wyższego szczebla 
o dotacje i wsparcie. Po 22 
latach pracy w samorządzie 
jestem przekonany, że przy-
należność polityczna nie jest 
taka istotna. W latach 90-
tych samorząd nie był tak 
upartyjniony. Ale pod ko-
niec tamtej dekady niestety 
doszło do tego, że decyzje 
polityczne były istotniejsze 
niż decyzje gospodarcze. 
No i niestety tak zostało 
do tej pory. Proszę zoba-
czyć gdzie są prowadzone 
inwestycje województwa 
łódzkiego? W Łodzi i w 
okolicach. Na południu wo-
jewództwa łódzkiego nic się 
nie dzieje. Moim zdaniem, 
przynajmniej do szczebla 
powiatowego samorząd 
powinien być apolityczny. 

Na zakończenie jed-
no osobiste pytanie. Co 
dla Pana starosty bę-
dzie ważne w tym roku? 

Przede wszystkim mu-
szę trochę czasu znaleźć dla 
siebie. No i oczywiście dla 
rodziny. Natomiast jeśli cho-
dzi o sprawy gospodarcze 
powiatu, to w miarę możli-
wości toczą się one dobrze. 
Oczywiście największym 
wyzwaniem jest stadion 
lekkoatletyczny, o którym 
już wspomniałem. Liczę, że 
ten rok będzie obfitował w 
wiele pozytywnych infor-
macji z naszego powiatu. 
 
Dziękuję za rozmowę.

Wojciech 
Adam Michalak

Wielki pożar hal fabrycznych w Zelowie, starosta jako szef powiatowego zespołu zarządzania 
kryzysowego zapoznaje się z sytuacją w rozmowie z komendantem PSP w Bełchatowie

W
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Zdaniem Grzegorza Na-
pieralskiego źródeł sukcesu 
Singapuru należy doszuki-
wać się w mądrej polityce 
jego władz. Założono mia-
nowicie, że Singapur, wy-
korzystując między innymi 
swoje korzystne położenie 
geograficzne, stanie się naj-
szybciej rozwijającym się i 
najnowocześniejszym pań-
stwem na świecie. W znacz-
nym stopniu to się udało. 

Singapur jest, po Ja-
ponii, najbardziej rozwi-
niętym państwem Azji. 
Zaliczany jest do tzw. azja-
tyckich tygrysów. W 2006 
roku PKB na mieszkańca 
wyniósł 31,400 USD, co 
plasuje Singapur w świato-
wej czołówce.

W 2010 roku Singapur 
przeżywał kolejny boom 
gospodarczy. W pierwszym 
kwartale wzrost gospodar-
czy wyniósł 45,8% PKB. 
Jeżeli ta tendencja utrzyma 
się, Singapur będzie naj-
szybciej rozwijającym się 
państwem świata.

Napieralski podkreślał, 
że na sukces gospodar-
czy Singapuru składa się 
m. in. tworzenie nowych 
miejsc pracy, dobra opieka 
społeczna i doskonale roz-
budowany system miesz-
kań komunalnych. Przede 
wszystkim zaś sukcesu Sin-
gapuru dopatruje w dużych 
nakładach na edukację, na-
ukę i badania. Zwrócił uwa-
gę na to, że Singapur „tylko 
w ubiegłym roku zainwe-
stował 2,2-2,3% swojego 
PKB w naukę, podczas gdy 

Czy Polska może być Singapurem Europy?
Polska może rozwijać się równie dynamicznie jak Singapur. Trzeba tylko sko-
rzystać z zastosowanych tam rozwiązań – twierdzi poseł Grzegorz Napieral-
ski. Były przewodniczący SLD i kandydat tej partii na prezydenta, wygłosił 
wykład w piotrkowskiej Wyższej Szkole Handlowej, podczas którego podzielił 
się swoimi wrażeniami z wizyty w Singapurze. 

my przeznaczamy na ten cel 
0,8% PKB i to łącznie ze 
środkami z Unii Europej-
skiej”.

Wyższe uczelnie Singa-
puru są notowane wyżej niż 
polskie na liście najbardziej 
prestiżowych. Jedna z nich 
zajmuje miejsce w w drugiej 
setce, druga zaś plasowa-
na jest między dwusetnym 
a trzechsetnym miejscem. 
Uniwersytet Warszawski i 
Jagielloński zajmują w tym 
rankingu miejsca między 
trzechsetnym a czterysta 
pięćdziesiątym. Przy czym 
tamtejsze uczelnie mają 40 
lat tradycji. Nasz UW 200, 
a UJ ponad 600. 

Singapur stworzył cie-
kawy system stypendialny 
dla młodych ludzi, którzy 
chcą kontynuować naukę na 
zagranicznych uczelniach. 
Jeżeli np. ktoś chce dokto-
ryzować się na zagranicznej 
uczelni, dostaje od państwa 
stypendium, ale pod warun-
kiem, że po uzyskaniu stop-
nia doktora przepracuje 6 
lat w państwowej instytucji 
w Singapurze. W ten spo-
sób zapewniono państwu i 
gospodarce wysoko kwali-
fikowaną kadrę. 

Nie jest to zresztą jedyna 
metoda zapewniania sobie 
specjalistów dla gospodarki 
i instytucji państwowych. 
Stworzono doskonałe wa-
runki do osiedlenia się i 
pracy tak dla specjalistów, 
jak i firm. Tak do Singa-
puru trafił wybitny polski 
uczony prof. Wiesław Lu-
cjan Nowiński – pracują-

cy w Agency for Science, 
Technology and Research, 
twórca pierwszej kompute-
rowej mapy mózgu.

Zdaniem Grzegorza 
Napieralskiego Polska ma 
wszelkie możliwości, by 
stać się Singapurem Europy. 
Musi jednak być spełnione 
kilka warunków. Przede 
wszystkim polscy polity-
cy muszą być wizjonera-
mi. Problem bowiem – jak 
stwierdził – nie tkwi w złym 
prawie ale w naszych gło-
wach. Jeśli chcemy ruszyć 
do przodu – kontynuował 
Napieralski – to musimy za-
uważyć, że nasza tradycyj-
na gospodarka powoli się 
wypala. Jeżeli nie będziemy 
świata gonić, albo nawet 
starać się go przegonić to 
wtedy ten wyścig przegra-
my – stwierdził.

Wprowadzenie innowa-
cyjnych rozwiązań w go-
spodarce wymaga, aby oso-
ba odpowiedzialna za to w 
rządzie miała odpowiednią 
pozycję i zaplecze politycz-
ne. Odpowiedzialny za te 
sprawy Michał Boni, mini-
ster administracji i cyfryza-
cji, chociaż – zdaniem Na-
pieralskiego – jest bardzo 
dobrym ministrem, to jed-
nak nie mając odpowiednio 
silnego umocowania w rzą-
dzie, niewiele może zrobić. 

Poseł Grzegorz Napie-
ralski odpowiedział też na 
szereg pytań niezwiąza-
nych bezpośrednio z tema-
tem wykładu. Odniósł się 
między innymi do kwe-
stii „umów śmieciowych”. 

Przypomniał, że klub SLD 
zgłosił projekt nowelizacji 
ustawy, mający uregulo-
wać ten problem. Niestety 
nie zyskał on poparcia w 
rządzącej koalicji. Zgodził 
się z pytającym, że bardzo 
poważnym problemem jest 
bezrobocie. Najgorsze zaś 
jest to, że dotyka ono mło-
dych ludzi, którzy w związ-
ku z brakiem perspektyw w 
kraju szukają zatrudnienia 
za granicą. Jego zdaniem 
winę za to ponosi klasa poli-
tyczna, której brak myślenia 
perspektywicznego. Przy-
pomniał, że kiedy w 2000 
roku władzę przejmował 
SLD jednym z pierwszych 
działań rządu było wdro-
żenie programu „pierwsza 
praca”. Niestety po zmianie 
władzy nikt tego programu 
nie rozwijał.

Mimo wszystko – jak 
oświadczył – jest optymi-
stą. Uważa jednak, że aby 
sytuacja zmieniła się na 
lepsze, musi przyjść nowa 
generacja polityków, od-
ważniejsza, nie kłócąca się 
o historię tylko spierająca 
się o rzeczy fundamentalne: 
gospodarkę, naukę, inwe-
stycje.

- Dlaczego za pieniądze 

przeznaczane na budowę 
autostrad nie możemy zbu-
dować maszyn do przerobu 
śmieci, nikt nie jest w stanie 
obliczyć jak to działa na na-
sze zdrowie i na nasze życie 
– pytał jeden ze słuchaczy.

Napieralski odpowie-
dział, że chociaż na ten cel 
jest dużo pieniędzy z fun-
duszy unijnych to problem 
tkwi w naszym ustawodaw-
stwie. Są dwie zasadnicze 
przeszkody. Pierwsza to 
protesty lokalnych społecz-
ności, które poważnie opóź-
niają inwestycje. Druga to 
Ustawa o zamówieniach 
publicznych, w której pod-
stawowym kryterium jest 
cena. A tanio przecież nie 
da się wybudować. 

Odnosząc się do kwe-
stii legalizacji miękkich 
narkotyków, przypomniał, 
że już kilka lat temu poseł 
Marek Balicki postulował 
uregulowanie tej sprawy, 
ale spotkało się to z ostrym 
sprzeciwem posłów PiS. 
Uważam – mówił Napie-
ralski, - że konieczna jest 
zmiana przepisów w tym 
zakresie. Jest wiele substan-
cji, które w dużej ilości są 
niebezpieczne, ale w małej 
mogą być lecznicze. Powin-

ny być one jednak w od-
powiednich miejscach pod 
odpowiednim nadzorem 
przechowywane.

Za bardzo poważny 
problem uznał brutaliza-
cję życia publicznego. Przy 
czym brak jest reakcji na to 
bardzo groźne zjawisko ze 
strony polityków, a niektó-
rzy z nich nawet je podsyca-
ją. Zaliczył do nich między 
innymi Antoniego Macie-
rewicza, który – jak stwier-
dził – przekracza wszelkie 
dopuszczalne granice i sta-
je się osobą niebezpieczną, 
bowiem rozkręca bardzo 
negatywne emocje. Mini-
ster Boni – mówił Napieral-
ski – próbował zapropono-
wać jakieś rozwiązanie, ale 
wszyscy go skrytykowali, 
nawet jego własny obóz po-
lityczny, w tym premier.

Na zakończenie, Grze-
gorz Napieralski, zwrócił 
uwagę słuchaczy, na to jaką 
siłę w demokratycznym 
państwie ma karta wybor-
cza i że to od nas zależy 
jaka będzie przez kolejne 
cztery lata polityka państwa 
i jak będzie się żyło jego 
obywatelom.

Zbigniew Wąsik

Polskich marek w ran-
kingu najbardziej innowa-
cyjnych firm świata nie ma 
i długo jeszcze nie będzie. 
Trzeba pamiętać, że gospo-
darka amerykańska, która 
według zestawienia Bo-
ston Consulting Group ma 
najwięcej innowacyjnych 
przedsiębiorstw, bazę dla 
innowacyjności budowała 
przez wiele lat. Polskie fir-
my są ciągle słabe kapita-
łowo. Nawet te największe 
są niewspółmiernie małe w 
stosunku do takich potenta-
tów, jak Apple, Google czy 
Samsung. Już w 2009 roku 
wartość rynkowa Google 
wynosiła 200 mld USD, a 
wartość rynkowa Asseco 
sięga dzisiaj nieco ponad 1 
mld USD. Przy czym As-

seco jest firmą, która wy-
daje najwięcej na badania i 
rozwój spośród wszystkich 
przedsiębiorstw w Polsce. 
Niestety, to ciągle dużo za 
mało na miejsce w rankingu 
50 najbardziej innowacyj-
nych firm świata. Proble-
mem zatem jest nie tylko 
wielkość polskich przed-
siębiorstw i kapitał, któ-
rym dysponują, ale także, 
a może przede wszystkim, 
zupełny brak wsparcia dla 
innowacyjności w Polsce.

Nie ma polityki wspie-
rania innowacyjności, bo 
trudno za taką uznać Pro-
gram Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka, który co 
prawda dysponował duży-
mi, jak na warunki polskie, 
środkami, ale ich wykorzy-

stanie nie zwiększyło liczby 
innowacyjnych firm w Pol-
sce. Potrzebne są działania 
w obszarze podatkowym, 
rozwiązania pozwalające 
rozwijać się funduszom 
podwyższonego ryzyka, a 
teraz, co wymaga znacz-
nie więcej czasu, zmiana 
systemu edukacji. Młodzi 
ludzie powinni być uczeni 
otwartości na zmiany, pre-
miowani za kreatywność, 
a nie karani za nią. Może 
czas na rewolucję w Polsce 
dotyczącą polityki wsparcia 
innowacji, bo dotychczaso-
we działania nie są wystar-
czająco spójne i efektywne, 
by Polska weszła na drogę 
innowacyjności.

B.S.

Nie jesteśmy innowacyjni
Międzynarodowa firma doradztwa strategicznego Boston Consulting Group 
opublikowała 10. stycznia br. listę pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnych 
firm świata. Żadne z polskich przedsiębiorstw na niej się nie znalazło. Oto 
jak skomentowała to dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
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Dolegliwość ta jest pro-
blemem nie tylko wstydli-
wym ale również bolesnym. 
Charakteryzuje się bólem 
i dyskomfortem w jamie 
brzusznej, wzdęciami, zmia-
ną częstotliwości wypróż-
nień, biegunkami lub za-
parciami. Chorych cechuje 
nadmierne wrażenie odczu-
wania bólu, nadwrażliwość, 
nadreaktywność. Mimo po-
wyższych dolegliwości, nie 
chudnie się i nie występuje 
niedokrwistość organizmu. 
IBS jest zespołem przewle-
kłych (trwających przez co 
najmniej trzy miesiące) za-
burzeń czynnościowych jelit. 
Oznacza to, że dokuczliwe 
objawy nie są związane z 
wadami budowy anatomicz-
nej, uszkodzeniem przewodu 
pokarmowego, obecnością 
guzów lub innych zmian cho-
robowych jelit. Z medycz-
nego punktu widzenia IBS 
nie jest chorobą. Zaburzenia 
czynnościowe przewodu 
pokarmowego są zależne 
od osi mózgowej. Nasz tryb 
życia, sposób odżywiania i 
usposobienie mają ogromny 
wpływ na pracę naszych je-
lit. Dlatego tak ważne jest, by 
chorzy zwolnili tempo życia 
i zredukowali poziom stresu. 
Z przeprowadzonych badań 
wynika, że schorzenie to w 
większości dotyczy kobiet, w 
mniejszym zaś stopniu męż-
czyzn.

Przyczyny zespołu jelita 
drażliwego nie są do końca 
znane. Przed ustaleniem 
rozpoznania IBS, konieczne 
jest wykluczenie schorzenia 
organicznego przewodu 
pokarmowego (chorób za-
palnych, nowotworowych i 
innych). Dlatego tak istotną 
rolę odgrywa prawidłowa 
diagnoza lekarska, posta-
wiona na podstawie prze-
prowadzonych wcześniej 
badań ( np. morfologia, OB, 
badanie kału na obecność 
pasożytów, badania endo-
skopowe jelit). Spektrum 
przyczyn tego schorzenia 
jest bardzo szerokie. Z jed-
nej strony istnieje hipoteza, 
że IBS to choroba pierwot-
nie psychiatryczna, a z dru-

IBS 
czyli wstydliwy problem
IBS (Irritable Bowel Syndrome), nazywany ze-
społem jelita nadwrażliwego lub zespołem jelita 
drażliwego, to jedna z najczęstszych dolegliwości 
układu pokarmowego. Szacuje się, że cierpi na nią 
ponad 30% naszej populacji.

giej, że jest to organiczne 
zaburzenie funkcji przewo-
du pokarmowego. Wielu le-
karzy uważa, że najczęstszą 
przyczyną IBS jest stres i 
depresja. 

Objawy IBS mogą się 
nasilać z powodu niewłaści-
wego sposobu odżywiania. 
W związku z tym, bardzo 
ważne jest stosowanie od-
powiedniej diety dostoso-
wanej do postaci choroby. 
Wyróżniamy trzy typy IBS: 

- zaparciowy,
- biegunkowy,
- mieszany.
W postaci zaparciowej 

zalecana jest dieta wyso-
kobłonnikowa i wypijanie 
dużej ilości płynów niega-
zowanych. W przypadku 
biegunek konieczne jest 
zastosowanie diety nisko-
resztkowej, czyli ogranicze-
nie spożywania produktów 
zawierających włókna ro-
ślinne. W typie mieszanym 
biegunki występują na prze-
mian z zaparciami i w tym 
przypadku modyfikacja 
żywienia zależy od okresu 
choroby. We wszystkich ty-
pach IBS powinno się uni-
kać słodyczy, laktozy, kawy 
naturalnej, mocnej herbaty i 
alkoholu.

W leczeniu zespołu je-
lita nadwrażliwego stoso-
wane są również środki far-
makologiczne, np. przeciw 
zaparciom czy przeciwbie-
gunkowe. Jednak mają one 
jedynie działanie objawo-
we, czyli łagodzą objawy 
a nie usuwają przyczyny 
dolegliwości. W niektórych 
przypadkach stosuje się leki 
rozkurczowe, a nawet prze-
ciwdepresyjne.

Niestety IBS jest scho-
rzeniem nieuleczalnym, 
ale dzięki medycynie i 
odpowiedniej diecie moż-
na nauczyć się z nim żyć. 
Dolegliwość ta nie zagraża 
życiu, lecz znacząco wpły-
wa na jego jakość i komfort, 
dlatego warto jak najwcze-
śniej zgłosić się do lekarza, 
by złagodzić objawy tego 
uciążliwego i bolesnego za-
burzenia czynnościowego 
naszych jelit.              JP 

Przyssanie i przecięcie 
skóry przez pijawkę jest 
bezbolesne dzięki znieczu-
lającej substancji chemicz-
nej zawartej w jej ślinie. 
Przypomina ono ukąszenie 
przez komara.

W czasie przyssania 
pijawki zachodzą dwa pro-
cesy, tj.: wysysanie krwi z 
organizmu człowieka oraz 
uwalnianie do krwiobiegu 
wielu unikalnych leczni-
czych substancji, w szcze-
gólności hirudyny zapobie-
gającej krzepnięciu krwi. 
Gruczoły ślinowe pijawek 
zawierają ponadto ok. 100 
substancji czynnych, m.in. 
prostaglandyny, adelinę, ga-
lantynę, lipazy. Jest to jakby 

Pijawka lekarska 
– mini apteka
Hirudoteriapia, czyli leczenie pijawkami, to coraz bardziej popularna metoda leczenia różnorodnych 
schorzeń. Jest prosta w zastosowaniu i nie wywołuje skutków ubocznych. W świetle polskiego prawa, 
hirudoterapia wciąż pozostaje medycyną niekonwencjonalną. O szczegółach tej metody rozmawialiśmy 
z lek. med. Mariną Górską - dyplomowanym hirudoterapeutą.

mini apteka mieszcząca się 
w ciele pijawki lekarskiej.

Jednorazowa kuracja le-
czenia pijawkami trwa ok. 
45 minut. - Na pierwszej 
wizycie stawiamy tylko 2 
pijawki w celu sprawdze-
nia reakcji organizmu na 
wydzielane przez pijawkę 
substancje czynne. Ma to 
na celu wykluczenie ewen-
tualnego uczulenia. Pijawki 
umieszczam wówczas na 
dolnym odcinku kręgo-
słupa. Po mniej więcej 45 
min., pijawka odpada sa-
moczynnie, w przeciwnym 
wypadku należy ją odcze-
pić – mówi doktor Marina 
Górska.  - Podczas drugiego 
seansu leczniczego, pijawki 

zawsze stawiam  na wątro-
bie, w celu oczyszczenia 
tego organu z toksyn. Pod-
czas kolejnej wizyty, miej-
sce przyłożenia pijawki na 
ciele pacjenta, uzależniam 
od rodzaju schorzenia. Pi-
jawki stawia się w różnych 
miejscach ciała. Jeżeli pa-
cjent ma np. zapalenie za-
tok, to nie oznacza to, że 
pijawkę umieszcza się na 
czole. Kuracja nie powinna 
być krótsza niż trzy wizyty 
– dodaje pani doktor.

Pijawki używane w me-
dycynie pochodzą wyłącz-
nie ze specjalnych hodowli. 
Muszą być czyste, aby nie 
przenosiły żadnych chorób. 
Z tego też powodu, pijawka 
używana jest  jednorazowo. 
Po zabiegu jest ona utylizo-
wana. 

Pani doktor, czy po-
winniśmy specjalnie przy-
gotować się do takiej ku-
racji?

Pijawki są bardzo wraż-
liwe na zapachy, dlatego 
przed zabiegiem nie zaleca 
się perfumować, czy palić 
papierosów. Skóra powin-

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ

Dr Pijawka
97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Wojska Polskiego 85
Pt. 9.00-18.00; Sob. 9 .00-16.00
Zapisy telefonicznie:

694-003-617; 662-731-122; 607-282-876

na być czysta. Należy być 
przed posiłkiem lub ok. 2 
godziny po posiłku. Lecze-
nie pijawkami jest metodą 
bezpieczną, ale istnieją rów-
nież pewne przeciwwskaza-
nia, jak m.in.: anemia, cią-
ża, choroby onkologiczne.

Czy pijawki są lekiem 
na wszystkie choroby?

Panaceum na wszystkie 
choroby niestety nie istnie-
je. Ale pijawki z pewnością 
skutecznie wspomagają le-
czenie. Są szczególnie za-
lecane przy leczeniu: nadci-
śnienia tętniczego, żylaków, 
zakrzepowego zapalenia 
żył, hemoroidów, rwy kul-
szowej, chorób kręgosłupa, 
cukrzycy, chorób wątroby, 
wysokiego cholesterolu, 
chorób skóry, chorób ko-
biecych, bezpłodności czy 
obrzęków powypadkowych. 
Pijawka lekarska to również 
skuteczna metoda odmła-
dzania. Terapia nimi może 
zastąpić wszelkie kuracje 
kosmetyczne.

Rozmawiała
Justyna Pająk

REKLAMA
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Wyobraź sobie, że 

masz moc decydowania o 
ludzkim życiu. Kogo byś 
potępił, a kogo ocalił? W 
centrum Europy nagle, bez 
śladu, zaczynają znikać lu-
dzie. Śledztwo trafia w ręce 
Sępa (Michał Żebrowski) 
- policjanta, który wydaje 
się być pozbawiony uczuć. 
Twardy, nieprzekupny, bez 
zobowiązań i przysług do 
wyświadczenia innym. Do 
czasu, aż poznaje Nataszę 
(Anna Przybylska) - kobietę 
inną niż te, które spotykał 
do tej pory. Sęp rozpocz-
nie niebezpieczną grę z 
przeciwnikiem wyprze-
dzającym go wciąż o krok. 
Odkryje świat, w którym 
ludzie prowadzą podwójne 
życie. Pierwszy raz, logicz-
ne myślenie wpędzi go w 
pułapkę bez wyjścia. Nagle 

Sęp
z łowcy zamieni 
się w zwierzy-
nę. Balansując 
na granicy na-
miętności i ro-
zumu, świata 
logiki i sprytnej 
manipulacji, bę-
dzie musiał od-
powiedzieć na 
pytanie: czy jest 
coś ważniejsze-
go niż życie?

Michał Że-
browski, Anna 
P r z y b y l s k a , 
Paweł Mała-
szyński, Daniel 
Olbrychski, Andrzej Gra-
bowski, Andrzej Seweryn, 
Mirosław Baka, Przemy-
sław Sadowski i Piotr Fron-
czewski  odkryją ciemną 
stronę ludzkiej duszy.

Na ścieżkę dźwiękową 

do filmu składają się naj-
lepsze utwory znanej bry-
tyjskiej grupy muzycznej 
- Archive.

Sęp – poznaj równanie 
nieśmiertelności

Warto posłuchać
Marek Sierocki przedstawia:
I Love Party

Tym razem czas na sza-
loną zabawę w rytm „prze-
bojów zawsze młodych”. Na 
albumie znajdziecie czter-
dzieści tanecznych hitów. 
Utrzymane są w różnych 
stylistykach. Mamy tu hity 
w latino, disco i pop. Są też 
rock’and’rollowe klimaty. 
Jest też ognisty „Can Can” 
w wykonaniu brytyjskiej 
formacji Bad Manners. Al-
bum otwiera muzyczna wi-

zytówka grupy The Archies 
- przebój „Sugar Sugar” z 
1969 roku. Do prywatkowej 
zabawy zachęcą nas z pew-
nością hity wykonawców z 
Holandii, zespołów: Tee Set, 
Jackpot, Luv i Babe. Piosen-
ki tych artystów pierwszy 
raz w Polsce ukazują się na 
płytach kompaktowych. Na 
albumie znajdziemy kilka 
wiązanek. W dyskoteko-
wym rytmie utrzymana jest 

składanka „Generation 78” 
z repertuaru Dalidy. Wielka 
gwiazda francuskiej piosen-
ki nagrała fragmenty swoich 
hitów, a także fragmenty 
światowych przebojów in-
nych wykonawców.

Grupa Two Men Sound 
prezentuje hity w stylu lati-
no. W podobnym klimacie 
utrzymana jest wiązanka 
przebojów grupy Gipsy 
Kings. Na dobrej prywatce 
nie może zabraknąć też na-
grań nastrojowych. Mamy 
tu fantastyczne przeboje 
w wykonaniu Donny’ego 
Osmonda i Glena Medeiro-
sa. Gorąco polecam utwór 
„Si Tu Eres Mi Hombre”. 
To znakomita wersja hitu 
„Power Of Love” Jenni-
fer Rush. India nagrała ją 
w rytmie salsy! Mamy też 
sporo hitów z lat osiemdzie-
siątych, które nie znalazły 
się na naszej bestsellerowej 
składance „ I Love 80’s”. Są 
to przeboje w wykonaniu 
Modern Talking, FR Davi-
da, Blacka i Fancy’ego.

Przy pomocy jakich 
strategii Pekin wysadza z 
siodła zachodnich konku-
rentów?

Jakim sposobem Afryka 
wchłania lawinę chińskich 
imigrantów?

Jak Pekin zdołał otwo-
rzyć na nowo tysiącletni 
Szlak Jedwabny, by cały 
ziemski glob, od Dubaju 
po Kubę zalać produktami 
Made in China?

Opisując historie ludzi 
z całego świata, od kopalń 
miedzi w Demokratycznej 
Republice Konga i wydo-
bywania złóż gazu z pu-
styni Turkmenistanu, aż do 
wielkich chińskich projek-
tów infrastrukturalnych w 
Amazonii, Ekwadorze lub 
na afrykańskim Nilu – au-

Podbój świata po chińsku
W jaki sposób azjatycki gigant rozpościera swoje macki, aby zapewnić sobie 
długoterminowe dostawy ropy naftowej?

torzy demonstrują, w jaki 
sposób Chiny niszczą status 
quo tych słabo rozwiniętych 
krajów i jaki to będzie mia-
ło wpływ na przyszłość na-
szych społeczeństw.

Opierając się na swojej 
rosnącej potędze gospo-
darczej, na szczególnym, 
autorytarnym modelu wła-
dzy i na mięśniach miliarda 
trzystu milionów obywateli, 
Chiny stają się stopniowo 
przeważającą potęgą świa-
tową XXI wieku. Kryzys 
gospodarczy 2008 roku, 
którego skutki tak boleśnie 
odczuły wszystkie państwa 
Zachodu, przyczynił się 
jedynie do przyspieszenia 
tego procesu.

Niezwykłe badania, któ-
re dwaj hiszpańscy dzienni-

  1. Inne życie Biografia Jarosława Iwaszkiewicza t.1   

  2. Morfina     Szczepan Twardoch

  3. Ślady na piasku    Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch

  4. Szpiedzy w Warszawie   Alan Furst

  5. Potęga podświadomości   Joseph Murphy

  6. Bogaty ojciec biedny ojciec  Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

  7. Ciemniejsza strona Greya  E L James

  8. Miłość z kamienia Życie z korespondentem wojennym    Grażyna Jagielska

  9. Podbój świata po chińsku  Juan Pablo Cardenal

10. Mossad Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb    Michael Mishal Nissim

Księgarnia               poleca:              

karze przeprowadzili w 25 
rozwijających się krajach 
świata, pozwolą czytelni-
kom tej książki rozszyfro-
wać kluczowe zagadnienia 
i tajniki trwającej obecnie 
ekspansji Chin, przy mil-
czącej akceptacji ogółu oraz 
przewidzieć jej konsekwen-
cje społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe i geopoli-
tyczne.

Ta pozycja łączy w sobie 
zalety znakomitego reporta-
żu z podróży i bardzo skru-
pulatnych dziennikarskich 
badań, śledzących drogę 
rozszerzania się „chińskich 
macek”, które obecnie 
tak bardzo zmieniają nasz 
świat.

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

Warszawa w roku 1937. 
W niemal każdej amba-
sadzie działa komórka 
wywiadowcza, szpiedzy 
zachodnich i wschodnich 
mocarstw gorączkowo 
zbierają informacje o przy-
gotowaniach do wojny, za-
równo tych prowadzonych 
przez przeciwników, jak i 
przez sojuszników. Można 
powiedzieć, że w Warsza-
wie wręcz roi się od tajnych 
agentów, którzy tworzą nie-
zwykle barwne towarzy-

Szpiedzy w Warszawie
stwo, działając pod przy-
krywką ambasad swoich 
krajów. Polacy, Francuzi, 
Niemcy, Rosjanie – wszy-
scy wiedzą, że wojna wisi w 
powietrzu i że trzeba się do 
niej przygotować. Wszyscy 
wierzą, że swoją działalno-
ścią wywiadowczą uratują 
swoich rodaków przed zgu-
bą lub że zapewnią zwycię-
stwo ojczyźnie.

Jean-François Mercier, 
francuski attaché wojsko-

wy, też wie, że konflikt 
zbrojny jest nieunikniony, 
brał już udział w niejednej 
wojnie, ma za sobą długą i 
ofiarną służbę, właściwie 
chciałby już odejść na za-
służoną emeryturę, ale po-
czucie odpowiedzialności 
za losy milionów trzyma go 
na posterunku. Umiejętnie 
lawiruje w specyficznym 
dyplomatycznym światku, 
ale też nie stroni od bezpo-
średniego, choćby i bolesne-
go starcia z przeciwnikiem. 

W

W

W
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         Czas przygotowywania: ok. 45 min 

         Danie dla: 4 osób 

Potrzebne składniki:

Porady

Gotuj z nami
Kotlety z kaszy

¿


W
REKLAMA

IDZIE ZIMA! Pamiętaj o wymianie opon!

Sposób przygotowania:
Dwa woreczki kaszy gotuje-

my w osolonej wodzie. Pieczar-
ki obieramy, drobno kroimy i 
smażymy. Cebulę obieramy, 
kroimy i miksujemy. W misce 
mieszamy: ugotowaną kaszę, 
otręby, pieczarki, cebulę, jaja, 
starty żółty ser oraz zioła pro-
wansalskie. Całość doprawia-
my solą i pieprzem. Konsysten-
cja masy musi być zwięzła, ale 
nie sucha! Z wyrobionej masy 
formujemy kotlety, obtaczamy 
je w otrębach i smażymy na 
oleju na złoty kolor. Po usma-
żeniu można je podać z sosem, 
surówkami lub do tradycyjnych 
dań, zamiast np. ziemniaków.

► 2 woreczki kaszy gryczanej
► 2 szklanki otrębów żytnich 
► 30 dag pieczarek
► 30 dag żółtego sera 
► 1 duża cebula 
► 2 jajka 
► zioła prowansalskie 
► sól, pieprz 

Kasze zawierają dużo skrobi, 
dzięki czemu mają wysoką war-
tość odżywczą. Są też źródłem 
białka. Im grubsza kasza, tym bo-
gatsza w białko. Kasze zawierają 
również wiele cennych witamin 
(szczególnie z grupy B) i skład-
ników mineralnych. Zapobiegają 
chorobom, a nawet leczą. 

Na naszym rynku jest kilka 
rodzajów kasz: gryczana, jaglana, 
jęczmienna (m.in. pęczak, kasza 
perłowa), kukurydziana, kuskus 
i kasza manna. Kaszę jaglaną 
otrzymuje się z prosa, jęczmienną 
z jęczmienia, kukurydzianą z ku-
kurydzy, kuskus i kaszę mannę z 
pszenicy. Kasze posiadają wszyst-
kie wartości odżywcze nasion i 
ziaren, z których pochodzą. Aby 
one powstały, w pierwszej ko-
lejności ziarna roślin, z których 
pochodzą, muszą być oczyszczo-
ne. Następnie w zależności od 
rodzaju kaszy, ziarna są mielone 
(śrutowane), krojone, polerowane 
lub prażone. Kasze gruboziarniste 
(np. gryczana, pęczak) otrzymu-
jemy poprzez polerowanie ziaren 
lub nasion. Natomiast drobniejsze 
gatunki kasz (np. perłowa, kra-
kowska) powstają w wyniku śru-
towania. Im mniej nasiona i ziarna 
są poddane obróbce, tym kasze są 
zdrowsze.

Za najwartościowszą z kasz 
uważa się kaszę gryczaną, gdyż 
ma cenne wartości lecznicze i od-
żywcze. Kasza gryczana od wielu 
wieków gości na naszych stołach. 
W Polsce pojawiła się w XIII w. 
za sprawą Tatarów. Dlatego też, 
kasza gryczana nazywana jest 
również tatarką. Kaszę grycza-

Od kaszy człowiek zdrów
Kasze od wieków stanowią  podstawowy produkt wykorzystywany w wielu kuchniach świata.  
Niestety w kuchni polskiej są one często wypierane w jadłospisie przez ziemniaki, makarony 
czy ryż. 

ną otrzymuje się z nasion rośli-
ny, zwanej gryką. Jest to roślina 
dwuliścienna z rodziny rdestowa-
tych, owadopylna, zapylana przez 
pszczoły. Jest ona również bardzo 
ceniona za swoją miododajność. 
Gryka jest rośliną ciepłolubną i 
w związku z tym źle znosi nawet 
małe przymrozki. Nasieniem jej 
jest orzeszek, który zazwyczaj jest 
trójgraniasty, ostro zakończony. 
Do zalet uprawy tej rośliny należą 
m.in.: ochrona gleby przez eroz-
ją, zwalczanie nicieni oraz perzu. 
Nowatorskim pomysłem, o któ-
rym warto wspomnieć, jest wy-
korzystanie łusek gryczanych do 
produkcji materaców i poduszek, 
mających właściwości antyaler-
giczne i prozdrowotne.

W Polce z gryki otrzymuje się 
także kaszę krakowską, stano-
wiącą odmianę kaszy gryczanej. 
Kasza gryczana słynie ze swoich 
zdrowotnych właściwości. Jest 

ona głównym źródłem krzemu 
(ok. 60%). A brak krzemu w or-
ganizmie jest m.in. przyczyną: 
zawałów serca, wylewów krwi 
do mózgu, chorób kości i stawów, 
krwawienia dziąseł, wypadaniu 
włosów, powstawaniu żylaków i 
ogólnego zmęczenia organizmu. 
Kasza gryczana zawiera dużo 
błonnika roślinnego, magnezu, 
potasu, fosforu, cynku i kwasu 
foliowego. Ponadto zawiera ona 
rutynę, która wzmacnia ściany 
naczyń krwionośnych. Ułatwia 
również wchłanianie witaminy 
C, która wzmacnia naszą odpor-
ność. Nasi przodkowie nie mieli 
takich kłopotów krążeniowych, z 
jakimi boryka się dzisiejsze spo-
łeczeństwo. Wynika to z tego, że 
często spożywali kaszę gryczaną 
bogatą właśnie w krzem. Ponadto 
pili studzienną wodę krzemion-
kową, która nie była zmiękczana, 
jak obecnie, chlorem niszczącym 
krzem. 

Kasza i mąka z gryki nie za-
wierają glutenu, dlatego mogą ją 
spożywać osoby uczulone na ten 
składnik. Kasza gryczana działa 
na organizm wyjątkowo rozgrze-
wająco, dlatego zalecana jest do 
spożywania zwłaszcza w okresie 
zimowym.

W naszym menu, kasza od-
grywa coraz większą rolę, jed-
nak nadal zbyt rzadko gości na 
naszych stołach. Powinno się 
zmienić nawyki żywieniowe, po-
nieważ wszystkie gatunki kasz 
zawierają wiele cennych wartości 
odżywczych, dużo więcej niż np. 
ziemniaki, makarony czy ryż.

JP
W
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Gotuj z nami Test:

Hyundai Elantra - poznaj i doceń

REKLAMA

Niedoceniony, bo nie 
poznany...

Elantra to sedan seg-
mentu C, którego pierwsza 
generacja miała swoją pre-
mierę dawno, bo w 1990 r. 
Koreańskie auto było jed-
nak mało znane w Polsce, 
święciło za to triumfy na 
rynku azjatyckim oraz w 
Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie oferowana przez 
Hyundaia piąta generacja 
Elantry to auto wizualnie 
niepodobne do poprzedni-
ków. Nowoczesne techno-
logicznie i zrywające z za-
chowawczym designem. To 
właśnie piąta Elantra oraz 
model i30 ostatecznie prze-
konały świat do koreańskiej 
motoryzacji. Projektując 
je, Hyundai postawił na 
nowoczesny, niespotykany 
wcześniej w autach produ-
kowanych masowo, design. 
Nowa generacja modeli 
zmieniła zupełnie postrze-
ganie marki.

Hyundai Elantra - 
ostrzeżenie dla Niemców i 
Japończyków

Nadwozie Elantry za-
projektowane według nowej 
strategii stylistycznej ,,flu-
idic sculpture” imponuje 
nie tylko nietypowym wy-
glądem. Jego podstawową 
zaletą jest aerodynamika. 
Nawet przy jeździe z dużą 
prędkością nie słyszymy 

Elantra to samochód, który ma wszelkie predyspozycje ku temu, by stać się liderem segmentu małych 
sedanów. Niestety zakochani w niemieckich modelach Polacy, docenią ten samochód zapewne dopiero 
na rynku wtórnym... 

drażniących szumów po-
wietrza. Mały opór powie-
trza sprawia, że auto jest też 
mniej podatne na...zabru-
dzenia. 

Silnik 1.6 MPI 132 KM 
- spalanie średnie 6,6 l na 
100 km

Mimo że kompaktowy 
sedan Hyundaia ma pod 
maską silnik o mocy zale-
dwie 132 KM, przyspiesza 
do 100 km/h w nieco ponad 
10 s. Wszystko za sprawą 
wspomnianej aerodyna-
miki oraz bardzo niskiej 
wagi, która wynosi ok. 1 
200 kg, co w porównaniu 
z konkurencją jest wyni-
kiem o średnio ponad 100 
kg niższym. Jednostka 1.6 

MPI nie posiada turbodoła-
dowania, dzięki czemu jest 
potencjalnie trwalsza. Wy-
posażono ją w bezpośred-
ni wtrysk paliwa i układ 
zmiennych faz rozrządu. To 
rozwiązanie, choć zapew-
nia mniejszą dynamikę niż 
jednostki z turbo, przekłada 
się na większą oszczędność 
paliwa. 

Nie należy wierzyć ka-
talogowym wartościom 
średniego spalania poda-
wanym przez producentów. 
Takie testy wykonywane są 
w ściśle określonych wa-
runkach, faworyzujących 
niestety najnowocześniej-
sze jednostki. Dla przy-
kładu auto wyposażone w 
jednostkę 1.2 TSI 105 KM, 

którego katalogowa wartość 
spalania w trasie wynosi 
5,9 l podczas jazdy ze stałą 
prędkością 140 km/h spali-
ło podczas testu średnio 12 
l/100 km. W przypadku jed-
nostek o tradycyjnej kon-
strukcji rozstrzał wartości 
spalania nigdy nie będzie 
aż tak duży. Spokojna jaz-
da Elantrą oznacza spala-
nie rzędu 6 l/100 km, jazda 
wyjątkowo dynamiczna to 
wartość ok 8 l. Średnio w 
czasie testu na dystansie ok. 
800 km, samochód spalił 
6,6 l/100 km.

Elantra to nie ideał, 
ale...

Elantra wygląda bardzo 
dobrze na tle konkurencji z 

segmentu C, ale ma też swo-
je mankamenty. Minusem 
auta jest zbyt twardo zestro-
jone zawieszenie, słaba ja-
kość plastików i mało miej-
sca wewnątrz pojazdu (tylne 
fotele), tylko jeden silnik w 
ofercie oraz mimo wszystko 
dość wysoka cena. Elantra 
kosztuje co najmniej 57 900 
zł, co jak na auta Hyunda-
ia jest wartością wysoką. 
Niemniej jednak już za tą 
kwotę otrzymujemy auto 
przyzwoicie wyposażone w 
gadżety i media, za które u 
konkurencji musielibyśmy 

dopłacić. Na tle Volkswa-
gena Jetty, którego ceny za-
czynają się od 71 590 zł za 
słaby silnik i niemal kom-
pletny brak wyposażenia 
Elantra wypada doskonale, 
ale gdy porównamy ją np. 
z Renault Fluence, gdzie 
za 55 500 zł kupimy diesla 
widzimy, że cena jest nieco 
zbyt wysoka. Inną sprawą 
są jednak ceny samochodu 
u dealerów, zwłaszcza w 
przypadku wyprzedaży po-
przedniego rocznika można 
trafić na naprawdę dobrą 
okazję.        Witold HańczkaW
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Tomaszów Mazowiecki

Piotrków Trybunalski

Bełchatów

W

W

Bełchatów

W

10 stycznia 2013 roku 
przed godziną 10.00 spraw-
ca zadzwonił do biura 
ogłoszeń lokalnej gazety 
informując o podłożeniu 
ładunku wybuchowego 
na terenie zakładów przy 
ulicy Warszawskiej w To-
maszowie Mazowieckim.  
Zaalarmowani policjanci 
natychmiast podjęli działa-
nia związane ze sprawdze-
niem tego sygnału. Z przed-
siębiorstwa ewakuowano 
ponad 400 pracowników, 
w działania zaangażowano 
30 funkcjonariuszy z Toma-
szowa, Piotrkowa, Opoczna 
a także przewodnika z psem 
z Łodzi i pirotechników z 
Samodzielnego Pododdzia-
łu Antyterrorystycznego. W 
przypadku eksplozji brano 
pod uwagę duże zagrożenie 
z uwagi na fakt przecho-
wywania w zakładach mię-
snych różnych substancji 
chemicznych. Akcję na tere-
nie firmy zakończono około 
14.40 kiedy wykluczono 
znajdowanie się ładunku 
bombowego na tym terenie. 
Dalsze działania opierały 
się na pracy operacyjnej, 
która doprowadziła do usta-
lenia sprawcy fałszywego 

Tomaszów Mazowiecki – tomaszowscy policjanci zatrzymali sprawcę fał-
szywego alarmu bombowego. Ze zgłoszenia telefonicznego wynikało, że ła-
dunek wybuchowy został podłożony w jednym z tomaszowskich zakładów 
mięsnych. Jak się okazało mężczyzna był tam zatrudniony. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. 

alarmu bombowego. Okazał 
się nim 24-latek pracujący z 
firmie drobiarskiej. Został 
zatrzymany 11 stycznia. Z 
zebranego do tej pory mate-
riału wynika, iż ubiegał się 
o dzień wolny w związku z 
obchodami rocznicy ślubu 
a kiedy nie otrzymał urlo-
pu zdenerwowany podczas 
przerwy śniadaniowej za-
dzwonił do biura ogłoszeń 
gazety informującej o alar-
mie bombowym i rozłączył 
się. Był jedną z ponad 400 
osób, które zostały wówczas 
ewakuowane. Policjanci od-
naleźli porzucony w innej 
części miasta telefon bez 
karty sim, która jak twier-
dził podejrzany …zjadł. 
24-latek latek był już noto-

wany za konflikt z prawem.  
Noc spędził w policyjnym 
areszcie. Dzisiaj usłyszał 
zarzuty zawiadomienia o 
podłożeniu ładunku wybu-
chowego wiedząc, że taki 
zagrożenie dla życia, zdro-
wia wielu osób  lub mienia 
w znacznych rozmiarach 
nie istnieje. Mężczyzna zo-
stał objęty dozorem policyj-
nym, zastosowano wobec 
niego również zakaz opusz-
czania kraju i poręczenie 
majątkowe. Grozi mu kara 
od 6 miesięcy do 8 lat po-
zbawienia wolności. Zakła-
dy szacują straty wynikają-
ce z przerwy w produkcji, 
którymi także mogą obcią-
żyć 24-latka. 

Fałszywy alarm Policjanci ze Szczerco-
wa znaleźli  kłusownicze 
sidła na zwierzęta, więc 
zastawili pułapkę na kłu-
sowników. Wpadli w nią 
ojciec z synem, mieszkańcy 
gminy Szczerców.  Zatrzy-
manym grozi kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności.  
17 stycznia 2013 roku w go-
dzinach popołudniowych, 
policjanci z komisariatu 
w Szczercowie w pobliżu 
wsi Niwy znaleźli w lesie 
pułapkę na zwierzęta i roz-
łożone sidła. Funkcjona-

Kłusownicy  wpadli w policyjną zasadzkę
riusze podjęli obserwacji 
tego miejsca. Po kilku go-
dzinach, kwadrans przed 
dziewiętnastą, w pobliże 
sideł podjechał fiat 126p z 
dwoma mężczyznami. Obaj 
wysiedli z auta i podeszli 
do wnyków. Wówczas zo-
stali zatrzymani. Okazało 
się, że w policyjną zasadzkę 
wpadli mieszkańcy gminy 
Szczerców, 42-letni ojciec 
i jego 18-letni syn. Zatrzy-
mani zostali przewiezieni 
do policyjnego aresztu. W 
obliczu zebranego przez 

szczercowskich policjan-
tów materiału dowodowego 
podejrzani przyznali się do 
kłusowania na zwierzęta le-
śne. Ponadto okazało się, że 
44-latkek, który kierował 
fiatem, miał w organizmie 
0,62 promila. W tej sytu-
acji mężczyźnie ogłoszono 
również zarzut kierowa-
nia samochodem w stanie 
nietrzeźwości, za co grozi 
utrata prawa jazdy i kara do 
dwóch lat więzienia.

Piotrków Trybunalski

15 stycznia 2013r poli-
cjanci z komisariatu w Sule-
jowie otrzymali niepokoją-
ce zgłoszenie o zabiciu psa. 
Funkcjonariusze ustalili, że 
na terenie jednej z posesji 
został zastrzelony pies rasy 
owczarek belgijski. Lekarz 
weterynarii stwierdził, że 
zwierzę zostało zastrzelo-

Sąsiedzki spór 
zakończył się zastrzeleniem psa

ne z wiatrówki, a śrut spo-
wodował wielonarządowe 
uszkodzenia w ciele zwie-
rzęcia. Ponieważ już wcze-
śniej istniał spór sąsiedzki 
związany z psem, jako po-
tencjalnego sprawcę poli-
cjanci wytypowali sąsiada 
zawiadamiającej. Podczas 
przeszukania posesji 35-let-

niego mieszkańca Sulejowa 
odnaleziono wiatrówkę, 
która posłużyła do zabicia 
owczarka. 16 stycznia 35-la-
tek usłyszał zarzut z ustawy 
o ochronie zwierząt. Za to 
przestępstwo sprawcy grozi 
kara nawet do 2 lat pozba-
wienia wolności.

Tego dnia mieszkaniec 
Tomaszowa Mazowieckie-
go przyjechał do swoich 
znajomych  naprawić  po-
jazd. Przed zejściem do 
garażu zostawił swój te-
lefon komórkowy na stole 
w  ich domu. W tym czasie 
do mieszkania zapukali 2 
mężczyźni, którzy chcieli 
sprzedać dekoder telewi-
zyjny. Ponieważ do transak-
cji nie doszło szybko opu-

Policjanci  zatrzymali sprawców
 i odzyskali skradziony telefon
18 stycznia 2013 roku policjanci z komisariatu w Wolborzu interweniowali w 
sprawie kradzieży. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w powiecie. 

ścili lokal. Gdy „mechanik” 
zorientował się, że nie ma 
jego komórki, podejrzenie 
natychmiast padło na do-
mokrążców. Zaalarmowani 
funkcjonariusze szybko do-
tarli do osób podejrzanych 
o dokonanie przestępstwa. 
Sprawcy przyznali się do 
kradzieży telefonu i wska-
zali osobę, której sprzedali 
łup. Ustalenie miejsca po-
bytu 40-letniego pasera nie 

było dla mundurowych pro-
blemem. Cała trójka została 
zatrzymana do wyjaśnie-
nia. Mężczyźni w wieku 
45 i 46 lat usłyszeli zarzuty 
kradzieży a 30-latek zarzut 
paserstwa. Policjanci odzy-
skali skradzione mienie. Za 
popełnione przestępstwa 
kodeks karny przewiduje 
karę nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności.

10 stycznia 2013 roku, 
kilka minut po północy, 
strażnicy miejscy pozyskali 
wiadomość, że przed 
ciągiem garaży na osiedlu 
1-go Maja w Bełchatowie 
zaparkowany jest otwarty 
fiat seicento. Patrol 
potwierdził prawdziwość 
informacji. Strażnicy 
ujawnili również, że blisko 
otwartego samochodu 
znajduje się niezamknięty 
garaż. Wezwani na miejsce 

Funkcjonariusze 
przejęli kontrabandę
51-letni bełchatowianin odpowie za bezprawne posiadanie towarów akcyzo-
wych bez znaków skarbowych . W jego garażu funkcjonariusze znaleźli 37 
litrów wyrobów spirytusowych w plastikowych butelkach i 2380 paczek pa-
pierosów bez akcyzowych banderoli. Podejrzanemu grozi wysoka grzywna.

policjanci przeszukali 
samochód i pomieszczenie 
garażowe, w którym 
znaleźli plastikowe butelki 
wypełnione alkoholem 
oraz torby wyładowane 
papierosami. Zarówno 
wyroby spirytusowe, jak 
i papierosy, nie miały 
wymaganych prawem 
znaków akcyzy. Śledczy  
ustalili, że właścicielem 
kontrabandy jest 51-letni 
mieszkaniec Bełchatowa. 

Wartość uszczuplenia 
skarbowego bełchatowscy 
policjanci oszacowali na 
około 40 000 złotych. 
Zabezpieczone towary 
wraz ze sporządzoną przez 
policjantów dokumentacją 
zostaną przekazane do 
Izby Celnej w Łodzi. Za 
naruszenie przepisów 
akcyzowych kodeks karny 
skarbowy przewiduje 
wysoką grzywnę.
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Koziorożec 22.12 – 
20.01

Czas na sukces! 
Los się do ciebie 
uśmiechnie. Wraz 

z nadejściem nowego roku 
twoje problemy finansowe 
zaczną powoli się rozwią-
zywać. Powinieneś trochę 
zwolnić tempo życia i wy-
jechać na  zasłużony urlop. 
Unikaj alkoholu.

Wodnik 21.01 – 19.02
Powinieneś bar-

dziej wierzyć w swo-
je możliwości. Pew-

ne sprawy w końcu ruszą do 
przodu. Nie zamartwiaj się 
o brak pieniędzy, bo pojawi 
się szansa na dodatkowy za-
robek. Uważaj na zdrowie, 
bo będziesz teraz podatny 
na infekcje. 

Ryby 20.02 – 20.03
Gwiazdy zapew-

nią ci przypływ sił 
witalnych. Z opty-

mizmem spojrzysz na świat. 
Możesz liczyć na przychyl-
ność swojego przełożonego. 
Styczeń zapowiada się in-
tensywnie, przed tobą dużo 
spotkań biznesowych i wy-

jazdów służbowych. 

Baran 21.03 – 20.04
Wraz z Nowym 

Rokiem pojawią 
się nowe możliwo-

ści. Jeśli rozwiązanie jakiś 
spraw utknęło w martwym 
punkcie, to powinieneś za-
cząć wszystko od nowa. 
Spójrz na swoją sytuację z 
innej perspektywy, a znaj-
dziesz rozwiązanie.

Byk 21.04 – 
20.05

Planety będą ci 
sprzyjać, więc śmia-

ło możesz realizować swoje 
plany zarówno osobiste jak 
i zawodowe. Samotne Byki 
mają szansę poznać kogoś 
naprawdę interesującego. 
Nawet jeśli nie będzie to 
miłość do końca życia, to 
warto się zaangażować.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Wraz z nadej-

ściem Nowego 
Roku czeka cię dużo 

zmian, na szczęście pozy-
tywnych. To dobry czas na 
zmianę mieszkania, bądź 
remont. W pracy też nie 

będziesz narzekać na nudę. 
Pomyśl o zrzuceniu kilku 

zbędnych kilogra-
mów. 

Rak  22.06 – 
22.07 

Od dłuższego czasu ży-
jesz bardzo intensywnie, co 
odbije się na twoim zdro-
wiu. Powinieneś bardziej 
zadbać o siebie i zrobić 
kontrolne badania. Dobrze 
wpłyną na twoje samopo-

czucie ćwiczenia re-
laksacyjne i ruch na 
świeżym powietrzu.  

Lew 23.07 – 23.08
Ktoś ze znajomych zło-

ży ci ciekawą propozycję 
zawodową. Przemyśl ją do-
brze. Styczeń zapowiada się 
obiecująco pod względem 
spotkań towarzyskich. Oso-
ba, którą dopiero poznasz 

może cię tak zauro-
czyć, że stracisz dla 
niej głowę. 

Panna 24.08 – 23.09
Najwyższy czas spo-

ważnieć. Jeśli myślisz o za-
legalizowaniu związku, to 
dobry czas na oświadczyny. 
Najbliższy okres spędzisz 
bardzo towarzysko. Jeśli 
jesteś kierowcą, to powi-
nieneś uważać na drodze. 

Spiesz się powoli.

Waga 24.09-23.10
To dobry okres 

na inwestowanie w 
swoją edukację. Jeśli 

w najbliższym czasie czeka 
cię egzamin, to nie masz 
się czego obawiać. W pracy 
możesz liczyć na podwyżkę 
lub dodatkowe źródło do-
chodu. Wenus zapewni ci 
szczęście w miłości.

Skorpion 24.10 – 22.11
Teraz będziesz 

gotowy na zreali-
zowanie pomysłów, 

które zrodziły się w ostat-
nim czasie w twojej głowie. 
Możesz sobie pozwolić na 
odrobinę szaleństwa. To 
dobry okres na odnowienie 
dawnych znajomości. Uwa-
żaj na kieszonkowców.

Strzelec 23.11 – 21.12
Możesz mieć 

teraz zmienne na-
stroje, a to wszystko 

za sprawą wpływu planet. 
Raz będziesz nadpobudli-
wy, za chwilę wpadniesz 
w melancholię. Postaraj się 
być bardziej konsekwentny, 
bo w przeciwnym razie nie 
zrealizujesz żadnego z no-
worocznych postanowień.

Wróżka Amanda
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W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, 
który kradł ścięte drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu...

  
Na egzaminie na prawo jazdy egzaminator pyta „pod-
stepnię”:
- Co pani zrobi, jeżeli po przejechaniu pięciu kilome-
trów stwierdzi pani, ze zapomniała pani kluczyków”?
- Zjadę na pobocze, włączę swiatła awaryjne, wysiądę 
z samochodu i sprawdzę, co za matoł mnie pchał taki 
kawał drogi...

  
Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi poddenerwowany 
niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, 
to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i 
gada:
- Po jaką cholerę piłem tę kawę we wrześniu...
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Udany sezon dla Piotrka Millera

W Mistrzostwach Polski 
Uczniowskich Klubów Spor-
towych Piotrek od 8-latka do 
14-latka zdobył 5 złotych, 4 
srebrne i 1 brązowy medal. 
Prawdziwą dominację piotr-
kowianin zanotował w ciągu 
8 lat swej kariery także w 
mistrzostwach wojewódz-
twa łódzkiego, gdzie zdobył 
ich łącznie 29, z czego 16 
złotych, 6 srebrnych i 7 brą-
zowych. W dwuletniej hi-
storii Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików wo-
jewództw łódzkiego i świę-
tokrzyskiego, bo tylko dwu-
krotnie można startować 
oficjalnie w tej imprezie, 
zdobył dla siebie i klubu 3 
złote i 2 brązowe medale. W 
Tenisowych Mistrzostwach 
Ziemi Piotrkowskiej starty 
rozpoczął od sezonu 2005, 
choć wtedy jeszcze nie udało 
mu się zdobyć medalu, jako 
6-latkowi. Do tej pory w tej 
cyklicznej imprezie zdobył 
12 medali (3 złote, 3 srebrne i 
6 brązowych) i w stawce 232 
zawodników plasuje się na 
16 pozycji medalowej mega 
klasyfikacji wszech czasów 
1987-2012. Do zakończenia 
sezonu 2012 rozegrał, baga-
tela aż 472 turnieje tenisowe 
z czego 121 to zwycięstwa, 
to daje w przeliczeniu 25,6% 
zwycięskich turniejów.

Ale wróćmy jeszcze do 
minionego sezonu. W 56 
rozegranych przez Piotrka 
turniejach w 2012 roku naj-
większymi i najbardziej li-
czącymi się akcentami były 
oprócz medali na mistrzo-
stwach Polski konfrontacje 
z zawodnikami zagranicz-
nymi w ramach turniejów 
europejskich ETA w Opale-
nicy, Łodzi, Szczecinie i Za-
brzu. Najbardziej liczącym 
się występem Piotrka był 

bez wątpienia wywalczony 
we wspaniałym stylu pół-
finał singla, a zarazem III 
miejsce w Lodz Cup 2012, 
na kortach MKT w Łodzi. W 
Szczecinie na kortach Aka-
demii Tenisowej Promasters 
stanął na trzecim stopniu 
podium ETA, tym razem w 
deblu, w parze z Marcinem 
Molem KS Górnik Bytom. 
To osiągnięcie potwierdził 
także w ETA w Zabrzu tym 
razem w parze z Konradem 
Fryze RKT Return Radom.

Pierwszy medal mi-
strzostw Polski (brąz) w se-
zonie 2012 Piotr wywalczył 
wraz z Piotrem Matuszew-
skim i Aleksandrem Pawlic-
kim na początku stycznia w 
drużynie młodzików TUKS 
Kozica Piotrków Tryb., pod-
czas finału Halowych Dru-
żynowych Mistrzostw Pol-
ski w Centrum Tenisowym 
„Angie” w Puszczykowie. 
Po niecałym tygodniu póź-
niej zdobył tam srebro w 
Halowych Mistrzostwach 
Polski do lat 14 w deblu, w 
parze z Maksymilianem 
Raupukiem SKT Sopot. Na 
kolejne dwa krążki musie-
liśmy czekać dokładnie 7 
miesięcy, kiedy to Piotrek 
z kortów AT Promasters ze 
Szczecina wrócił z brązem 
w singlu i  złotem w deblu 
z klubowym kolegą Piotrem 
Matuszewskim. Tu nie lada 
ciekawostka, jeśli chodzi o 
debel Miller – Matuszewski. 
Otóż para ta grając kilkana-
ście meczów w karierze w 
ciągu kilku sezonów, jeszcze 
nigdy nie przegrała meczu 
deblowego!

Prócz turniejów ETA i 
mistrzostw Polski piotrko-
wianin miał także bardzo 
dobre występy w turniejach 
krajowych w singlu i deblu 

wśród młodzików do lat 14. 
W listopadzie zdobył srebro 
w singlu i złoto w deblu w 
halowych mistrzostwach 
woj. łódzkiego w Pabiani-
cach. Już w grudniu wy-
grał deblową Super Serię 
w Szczecinie. W OTK 1 w 
Bytomiu w deblu był trzeci, 
a w lutym „zgarnął” deblo-
wą Super Serię w Radomiu. 
Przed letnimi, rozgrywa-
nymi w kraju turniejami 
ETA potwierdził prymat w 
województwie, zdobywając 
na kortach MMKT Łęczyca 
dwa złote medale w letnich 
mistrzostwach woj. łódz-
kiego. Po dwóch tygodniach 
powrócił na łęczyckie kor-
ty i zajął tam dwa trzecie 
miejsca w ogólnopolskiej 
Super Serii. W tej randze w 
Kielcach był trzeci w singlu 
i wygrał debla, a w połowie 
czerwca był trzeci w singlu 
i deblu w OTK 1 w Memo-
riale Ernesta Wittmanna w 
Krakowie. Na zakończenie 
kariery młodzika zdobył 
srebro w singlu i złoto w de-
blu podczas XIII Mistrzostw 
Polski UKS w Piotrkowie 
Trybunalskim i tryumfował 
wraz z reprezentacją TUKS 
Kozica po raz siódmy z rzę-
du w klasyfikacji klubowej 
tychże mistrzostw!

Od nowego sezonu Pio-
trek reprezentował będzie 
TUKS Kozica już jako ka-
det do lat 16. Obecnie skla-
syfikowany jest w nowej 
kategorii w rankingu PZT 
już na 26 miejscu. Życzy-
my więc przede wszystkim 
jemu, jego Rodzicom i tre-
nerowi kolejnego udanego 
sezonu. Czekamy na kolejne 
sukcesy, o których będziemy 
oczywiście informować na 
naszych łamach.

W

Sukces młodzików Juveni
Dobrze zaprezentowali się młodzi siatkarze MUKS Juvenia z Rawy Mazowiec-
kiej, w rozegranym w Międzyborowie Turnieju, w którym brało udział sześć  
zespołów. Siatkarze Juveni zajęli drugie miejsce. Rywalami naszych zawod-
ników byli chłopcy z grupy o rok starszej. Juvenia przegrała w stosunku 1:2 z 
gospodarzem turnieju KS Wrzos.

Młodzi siatkarze mają 
już zapewniony udział w 
finałowym turnieju w Ło-
dzi, który odbędzie się od 
1-go do 2 lutego br. Trzy 
najlepsze zespoły będą 
reprezentować wojewódz-
two Łódzkie w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików. 
Faworytem tego Turnieju 
są zawodnicy KS Wifama 
Łódź w której znaleźli się 
wszyscy wyróżniający za-
wodnicy z terenu miasta.

Jednak szanse mło-
dzików Juveni na zdoby-
cie medalu są znaczne. 
Wychowankowie trenera 
Jacka Pietrzyka grają w 
składzie: Kamil Kowal-
ski - kapitan, Błażej Ku-
bicki, J. Nozderka, Jakub 
Zimecki, Adam Synowiec, 

Kamil Kłos, Maciej Supeł, 
Michał Winiarski, Wojtek 
Klemba, J.Madej, P.Jagu-
ra.

Również juniorzy 
młodsi zakwalifikowali się 
do półfinałowego turnieju 
o mistrzostwo wojewódz-
twa. Sukces ten odnieśli 
mimo rozegrania kilku 
spotkań w składzie osła-
bionym brakiem dwóch 
kluczowych zawodników 
- Wojtka Sipaka i Damia-
na Jagury. W składzie 
tego zespołu występowali: 
Kamil Kacprzyk, Kamil 
Kowalski, Kamil Dziąg, 
Marcel Ciołek, Paweł Mo-
tylewski, J.Sujka, Mateusz 
Wolniewicz.

Jesteśmy przekonani, 
że po dobrym przygoto-

waniu, tych chłopców stać 
na finał tego cyklu roz-
grywek. Chociaż żal, że w 
rozgrywkach nie wystąpi 
dotychczasowy kapitan 
drużyny Kamil Szadkow-
ski, którego z gry wyeli-
minowała kontuzja.

Na uwagę zasługu-
je fakt, że w gronie pół-
finalistów mistrzostw 
województwa znalazły 
się juniorki prowadzone 
obecnie przez Ireneusza 
Kaczorowskiego, które 
wcześniej przez 3,5 roku 
prowadził Remigiusz Pie-
trzyk. Życzymy sukcesów 
ambitnym zawodniczkom, 
zawodnikom oraz ich tre-
nerom.

Agnieszka Wilczyńska
W




