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1. Powierzchnie magazynowo-biurowe 
w Piotrkowie Trybunalskim:

- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2

2. Kamienica w Brzezinach: 
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

Wynajmij nieruchomość:

Wynajem: od 15 zł/m2

Wynajem: od 4 zł/m2

Kontakt: 502 814 323

Szukasz magazynu? Szukasz magazynu? 
Hali produkcyjnej? Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?A może lokalu użytkowego?

Bądź na bieżąco! Czytaj on-line:
 www.gazeta-wiesci.pl
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Rawianie podziękowali swojemu 
proboszczowi za wieloletnią posługę.

Po prostu nasz proboszcz
Prawie 30 lat ksiądz Pra-
łat Mieczysław Iwanicki 
był proboszczem parafii 
Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi 
Panny w Rawie Mazo-
wieckiej oraz dziekanem 
dekanatu rawskiego.                                                
W  najbliższą niedzielę 
ten zasłużony  kapłan 
odchodzi na emerytu-
rę. Był proboszczem 
niezwykle rozważnym 
i taktownym, aktywnie 
uczestniczył w życiu 
społeczeństwa Ziemi 
Rawskiej. 

Szerzej na str. 9.

Piotrków Trybunalski

Starostwo otrzymało nowy budynek
19. czerwca odbyło się oficjalne podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunal-
ski a Powiatem Piotrkowskim, na mocy którego starostwu została przekazana  nieruchomość przy ul. 
Dąbrowskiego 7.                                                                                                                           Szerzej na str 3.

Bełchatów
Uprawiał konopie w ogródku
Zelowianin w ogródku na tyłach swojego domu 
prowadził uprawę konopi indyjskich. Grozi mu na-
wet do 8 lat więzienia.       Szerzej na str. 14.

Tomaszów Mazowiecki
Do Skansenu nową bramą
Skansen Rzeki Pilicy wzbogacił się o nowy ekspo-
nat. Nad wejściem do Skansenu od niedawna znaj-
duje się drewniana brama, która jest dokładną re-
pliką bramy ustawionej w 1934 roku przy wjeździe 
do zwierzyńca w uroczysku Książ pod Smardzewi-
cami.          Szerzej na str. 3.



WWieściieści
24.06- 08.07.2013 r.

2
www.gazeta-wiesci.plWWWydarzenia

REKLAMA

REKLAMA

Przebudowa drogi zo-
stała przeprowadzona przez 
powiat bełchatowski w 2012 
roku. Na moderni zację dro-
gi powiat przeznaczył 3 mln 
153 tys. zł, z czego 150 tys. 
zł wyłożyła gmina Zelów. 
Inwestycja była również 
dofinansowana ze środków 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych.
- Prowadzona przez nas 
inwestycja po pierwszym 
etapie konkursu znalazła 
się wśród dziewięciu za-
kwalifikowanych do finału 
inwestycji z całego kraju 
w kategorii drogi i obiekty 

Bełchatów

Droga 
powiatowa w fi nale konkursu
Droga powiatowa w Pożdżenicach w gminie Zelów przeszła do finału ogól-
nopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2012”.

mostowe – mówi Tomasz 
Kijanka, dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg w Beł-
chatowie. – To dla nas duży 
sukces, że drugi raz z powo-
dzeniem startujemy w tak 
prestiżowych zmaganiach, 
przypomnę, że w zeszłym 
roku w tym samym konkur-
sie otrzymaliśmy wyróżnie-
nie za modernizację dróg 
powiatowych w Wygiełzo-
wie.

Ideą konkursu jest pro-
pagowanie i wspieranie 
działań dla ratowania obiek-
tów i budowli dziedzictwa 
narodowego oraz promocja 

modernizacji, przebudowy i 
rozbudowy obiektów i urzą-
dzeń dla uzyskania efektów 
użytkowych i estetycznych 
bez realizacji nowych inwe-
stycji.

Swojego wyboru „Mo-
dernizacji Roku 2012” mogą 
też dokonać internauci. 
Wystarczy wejść na stronę 
http://modernizacja-roku.pl/
plebiscyt i … zagłosować 
na drogę powiatową Zelów 
– Kurów (kategoria drogi i 
obiekty mostowe). Głosować 
można raz dziennie aż do 31 
lipca br. Laureatów pozna-
my pod koniec sierpnia. br.

REKLAMA

REKLAMA

Zajęcia odbywać się 
będą od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
10.00-14.00. Działalność 
świetlic artystycznych 
i OEA udostępnia bez-
pośredni kontakt z edu-
kacją kulturalną opartą 
na zajęciach teatralnych, 
plastycznych, literac-
kich, fotograficznych, 
tanecznych i związanych 
z rycerską obyczajowo-
ścią. Stwarza możliwość 
poznania i rozwijania za-
interesowań i uzdolnień 
dzieci oraz młodzieży 
pod opieką wykwalifiko-
wanej kadry Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Ponad-
to na uczestników czeka 
wiele atrakcji takich, jak: 
zawodowe spektakle te-
atralne, projekcje filmowe, 
wycieczki, gry, zabawy, 
konkursy. Uczestnicy zajęć 
w świetlicach artystycz-
nych codziennie otrzy-
mają posiłek. Zapraszamy 
serdecznie. Wstęp wolny. 
Ilość miejsc ograniczona.
Zadanie: OEA “WYCIĄ-
GAMY DZIECI Z BRA-
MY” platformą integracji 
międzypokoleniowej, dofi-
nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.  

WIT

Piotrków Trybunalski

Wakacje z OEA
Ośrodek Edukacji 
Artystycznej MOK 
(ul. Słowackiego 13) 
zaprasza od 1 lipca 
2013 r. dzieci i mło-
dzież w wieku 7-15 lat 
na bezpłatne zajęcia i 
warsztaty do świetlic 
artystycznych i OEA. 
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reklama@gazeta-wiesci.pl

tel. 504 929 908
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Budynek przy ul. Dą-
browskiego 7 jest własno-
ścią Skarbu Państwa, zaś jej 
zarządcą - Prezydent Piotr-
kowa Tryb. Nieruchomość 
ta była dwukrotnie wysta-
wiana na sprzedaż, ale nie 
znalazła nabywcy. W lutym 
Zarząd Powiatu Piotrkow-
skiego zwrócił się do Pre-
zydenta Miasta z prośbą o 
przekazanie nieruchomo-
ści w formie darowizny na 
rzecz Starostwa Powiatowe-
go. Wojewoda Łódzki pod 
koniec marca wyraziła na 
to zgodę. Przypomnijmy, 
że w budynku tym najpierw 

Piotrków Trybunalski

Starostwo 
otrzymało nowy budynek
19. czerwca odbyło się oficjalne podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Mia-
stem Piotrków Trybunalski a Powiatem Piotrkowskim, na mocy którego sta-
rostwu została przekazana  nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego 7. 

mieścił się Narodowy Bank 
Polski, a później Uniwersy-
tet Medyczny. Od tej chwili 
oficjalnie stał się własno-
ścią starostwa.

- Chciałbym podzięko-
wać prezydentowi Krzysz-
tofowi Chojniakowi oraz 
Wojewodzie Łódzkiej Jo-
lancie Chełmińskiej za 
przekazanie tego budynku 
Starostwu. Piękna budowla 
położona jest w idealnym 
dla nas miejscu, gdyż tuż 
obok znajduje się dworzec 
PKS i dworzec PKP. Miesz-
kańcy powiatu często przy-
jeżdżają do nas z daleka, a 

dzięki usytuowaniu części 
biur w tym budynku będą 
mieli bardzo blisko – mówił 
Stanisław Cubała, Starosta 
Powiatu Piotrkowskiego.

Stanisław Cubała pod-
kreślił, że starostwo do 
budynku przy ulicy Dą-
browskiego przeniesie tylko 
część swoich biur, reszta 
pozostanie w dotychczaso-
wej siedzibie w Al. 3 Maja. 
Z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia remontu, 
przeprowadzka do nowego 
budynku nastąpi dopiero 
pod koniec br. 

PJ

Konkurs dobrych prak-
tyk selektywnej zbiórki i za-
gospodarowania odpadów 
komunalnych, organizowany 
w ramach kampanii „Gmin-
ny Lider Recyklingu” został 
rozstrzygnięty. W jego wy-
niku wyłonionych zostało 
21 laureatów, w tym jedyna 
z województwa łódzkiego 
gmina Zelów. To zaszczytne 
wyróżnienie dla gminy, Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska odebrała 17 czerwca 
w Warszawie w Senacie Rze-
czypospolitej Polskiej.

Konkurs organizowany 
był od stycznia 2012 r. do 

Zelów

Zelów Gminnym 
Liderem Recyklingu
Gmina Zelów została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Gminny Lider 
Recyklingu”.

końca maja 2013 r. przez 
Fundację Promocji Gmin 
Polskich we współpracy z 
Serwisem Samorządowym 
PAP.  Spośród 160 wybrano 
21 gmin i miast, którzy są 
liderami w tej dziedzinie. 
Konkurs „Gminny Lider 
Recyklingu” adresowany 
był do jednostek samorzą-
du terytorialnego z terenu 
całej Polski. W konkursie 
punktowane było zaanga-
żowanie i wkład samorzą-
du lokalnego w budowę i 
rozwój selektywnej zbiórki 
i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, rodzaje 

selektywnie zbieranych od-
padów, sposób i skutecz-
ność segregacji oraz współ-
praca z innymi gminami i 
organizacjami w rozwoju 
systemu selektywnej zbiór-
ki odpadów. Uroczystość 
wręczenia pamiątkowych 
statuetek włodarzom wy-
różnionych miast i gmin 
odbyła się podczas konfe-
rencji nt. wdrażania nowego 
systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi pod pa-
tronatem Senackiej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i 
Administracji Państwowej. 

WIT

Zwierzyniec ten zbudo-
wano dla bizonów ofiaro-
wanych ówczesnemu pre-
zydentowi RP – Ignacemu 
Mościckiemu przez Polonię 
kanadyjską. 

- Historyczna brama, 
pod którą wielokrotnie prze-
jeżdżał I. Mościcki podczas 
częstych odwiedzin  zwie-
rzyńca, dotrwała aż do 2005 
roku. Wtedy to została ro-

zebrana decyzją dyrekcji 
Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. Niektóre elementy 
bramy udało się pozyskać 
nieodpłatnie dzięki życz-
liwości dyrekcji KPN dla 
Skansenu Rzeki Pilicy – in-
formuje Jakub Pietkiewicz, 
pełnomocnik prezydenta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
ds. komunikacji społecznej i 
informacji.

- Na początku bieżące-
go roku zapadła decyzja o 
odbudowie tego cennego 
świadka historii Pilicy i 
Nadpilicza, będącego zara-
zem ciekawym przykładem 
dawnej sztuki ciesielskiej. 
Pomocne w tym przedsię-
wzięciu były zachowane 
oryginalne elementy bramy. 
Część z nich, jak np. cztery 
dębowe słupy nośne, po-

stanowiono zamontować w 
odbudowywanej bramie. 
Pozostałe fragmenty skan-
senowej bramy zostały pie-
czołowicie zrekonstruowane 
m.in. w oparciu o 
zachowane, acz nie 
nadające się już do 
użycia, elementy. 
Z uwagi na współ-
czesne wymogi 
przeciwpożarowe 
należało zwiększyć 
o 1,2 m wysokość 
przejazdu pod bra-
mą odbudowaną w 
Skansenie – dodaje 
Jakub Pietkiewicz.

Skansen Rzeki 
Pilicy jest pierw-
szym w Polsce 
muzeum na wol-

Tomaszów Mazowiecki

Do Skansenu nową bramą
Skansen Rzeki Pilicy wzbogacił się o nowy eksponat. Nad wejściem do Skan-
senu od niedawna znajduje się drewniana brama, która jest dokładną repli-
ką bramy ustawionej w 1934 roku przy wjeździe do zwierzyńca w uroczysku 
Książ pod Smardzewicami.

nym powietrzu poświęco-
nym rzece. W Skansenie 
poza eksponatami, zgro-
madzone są także rzadkie i 
cenne archiwalia, materiały 

ikonograficzne oraz obszer-
na biblioteka wydawnictw 
poświęconych Pilicy i Na-
piliczu. 

PJ
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branży wydawniczej, a tyle 
właśnie ich ona cała zatrud-
nia, to oznacza to ni mniej 
ni więcej tylko likwidacje 
branży.

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przeprowadziło 
sondaż na temat celowości 
wprowadzenia e-podręczni-
ka. Jedynie 23 osoby czyli 
ok. 0,4% wszystkich bada-
nych obawiało się, że wpro-
wadzenie e-podręcznika 
może mieć negatywne skutki 
na jakość kształcenia.

Wydawcy jednak wie-
dzą lepiej i twierdzą, że 
e-podręcznik doprowadzi „w 
dalszej perspektywie do wy-
niszczenia polskiej nauki”.

Ale już prawdziwym 
majstersztykiem jest twier-
dzenie, że darmowy e-pod-
ręcznik to prosta droga do 
„obciążenia rodziców jesz-
cze większymi kosztami 
edukacji dzieci”. To jednak 
jeszcze nie wszystko. Ze 
wspomnianego już wcześniej 
raportu dowiadujemy się, że 
jeśli minister Boni zrealizu-
je swój plan, to tym samym 
spowoduje spadek PKB o 
3%.

Zdaniem przedstawi-
cieli branży wydawniczej, 
minister Boni nie bierze 
jeszcze jednej sprawy pod 
uwagę. Otóż podręczniki, 
również te elektroniczne, 
muszą być aktualizowane 
co pewien czas. Autorom 
za każde takie uzupełnie-
nie czy aktualizację trzeba 
płacić. Trzeba też płacić tan-
tiemy od każdego kolejnego 
wznowienia. Co tu wzna-
wiać, skoro podręcznik bę-
dzie można sobie po prostu 
pobrać z Internetu, nie wy-
jaśniono. W każdym razie 
wydawcy podręczników 
ostrzegają, że to wszyst-
ko bardzo dużo kosztuje a 
rząd jak wiadomo na takie 
wydatki pieniędzy nie ma. 
Skąd wiadomo z góry, że 
rząd nie ma pieniędzy na ten 
cel, tego nie wiadomo. 

Można zrozumieć wy-
dawców podręczników, że 
nie są zadowoleni z tego, 
że uczniowie otrzymają 
podręczniki za darmo. Ale 
dlaczego ośmieszają siebie 
głosząc co najmniej mało 
prawdopodobne tezy a nas 
traktują jak idiotów co każ-
dą bzdurę łykną? Rad bym 
poznać odpowiedź na to py-
tanie.

Zbigniew Wąsik

Relacje

Bełchatów

Ani kroku w przód
Na przełaj przez paranoję

 Larum grają! Rząd usi-
łuje przejąć rynek wydaw-
niczy! 100 tys. nowych bez-
robotnych! PKB mniejsze o 
3%! Groźba upadku 15 tys. 
firm! Tyle na początek.

Brakuje tylko zapowie-
dzi najazdu Hunów, trzęsie-
nia ziemi o sile 9,0 w skali 
Richtera, tsunami, epidemii 
dżumy i cholery, plagi sza-
rańczy, gościnnych wystę-
pów Godzili w Polsce oraz 
innych kataklizmów. Nie 
jest jednak wcale pewne, 
że i przed takimi nieszczę-
ściami zaczną nas ostrzegać 
wydawcy podręczników. 
Wszystko zaś przez ministra 
Boniego, który w ramach 
cyfryzacji polskiej szkoły, 
zamierza rozdawać uczniom 
za darmo e-podręczniki, i to 
on niechybnie sprowadzi na 
nasz kraj owe zapowiadane 
przez wydawców nieszczę-
ścia.

Nikogo nie trzeba prze-
konywać, że wydawanie 
podręczników to świetny 
interes. W odróżnieniu bo-
wiem od innych książek 
nie zalegają one półek w 
księgarniach tylko schodzą 
jak przysłowiowe świeże, 
chrupiące bułeczki. Nie dzi-
wota więc, że pomysł Mi-
nisterstwa Administracji i 
Cyfryzacji, stworzenia tzw. 
otwartych zasobów publicz-
nych oraz przygotowywany 
wspólnie z Ministerstwem 
Edukacji projekt darmowych 
e-podręczników, przyprawia 
wydawców już nie o ból gło-
wy, ale o wściekłość.

Nerwy są jednak złym 
doradcą i wydawcy chcąc 
bronić swojego interesu tro-
chę przefajnowali. Można 
zrozumieć, że są zaniepoko-
jeni, bo w jakiś sposób wpro-
wadzenie do szkół e-podręcz-
ników, do tego dostępnych za 
darmo, ograniczy ich zyski. 
Z drugiej jednak strony ktoś 
te e-podręczniki musi wyda-
wać. Nie zrobi tego przecież 
minister Boni. Wieszczenie 
więc, że w wyniku wprowa-
dzenia do szkół darmowych 
e-podręczników cała branża 
pójdzie z torbami to drobna 
przesada. Jak to cała branża 
zapytasz, Drogi Czytelni-
ku. A no tak: skoro autorzy 
specjalnie na tę okoliczność 
przygotowanego raportu 
„Rząd usiłuje przejąć rynek 
wydawniczy” przewidują, 
iż wprowadzenie e-podręcz-
nika spowoduje utratę pracy 
przez 100 tys. pracowników 

Fragment pnia pocho-
dzi oczywiście z bełcha-
towskiej odkrywki i został 
udostępniony przez KWB 
Bełchatów. PGE GiEK 
S.A. – Sponsor Tytularny 
ekspozycji jest zaangażo-
wany w jej merytoryczne 
tworzenie od początku. 
Z bełchatowską kopalnią 
mamy podpisaną umowę 
użyczenia eksponatów dla 
naszej ekspozycji. Będą to 
przede wszystkim okazy 
geologiczne, ale również 
paleontologiczne – między 
innymi kości mamuta, amo-

nity oraz belemnity – mówi 
Małgorzata Stanasiuk-Mor-
dalska Koordynator Projek-
tu PGE Giganty Mocy. 

Przypomnijmy, że PGE 
Giganty Mocy to pierw-
sza w Polsce interaktyw-
na ekspozycja muzealna, 
która powstaje w centrum 
Bełchatowa – paliwowo-
energetycznej stolicy Pol-
ski. Ekspozycja ułożona 
jest według pór roku. Sale 
Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 
tworzące rok kalendarzo-
wy, mają przybliżyć czas i 
zjawiska towarzyszące po-

W PGE Giganty Mocy 
przybywa eksponatów
Do budynku PGE Giganty Mocy trafił już pierwszy eksponat. Jest to skrzemieniały pień drzewa z epoki 
miocenu, czyli okresu, kiedy zaczął powstawać bełchatowski węgiel. 

wstawaniu węgla brunatne-
go. Natomiast sale nazwane 
porami dnia: Budzenie, Po-
ranek, Południe, Wieczór 
i Noc uświadamiają zwie-
dzającym szybką eksplo-
atację bełchatowskich złóż 
węgla. Skrzemieniały pień 
zostanie umieszczony w 
Sali Lato poświęconej okre-
sowi kształtowania się beł-
chatowskiego węgla. 

Ekspozycja będzie zlo-
kalizowana na powierzchni 
około 600 m2 w nowo po-
wstającym budynku Miej-
skiego Centrum Kultury. 

Przedsięwzięcie jest reali-
zowane przez samorząd 
Miasta Bełchatowa. Łączna 
wartość zadania wynosi 23 
mln 729 tys. 661 zł., w tym 
dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
RPO Województwa Łódz-
kiego to blisko 10 mln. zł. 
Całość uzupełnia 5 -letnia 
umowa sponsoringu nomi-
nalnego PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonal-
na S.A. , w kwocie 2 mln. 
500 tys. zł. netto. 

WWBiuro Kredytowe
pl.Wolności 40, 96-230 Biała Rawska, 
tel., 796-304-813

www.gazeta-wiesci.pl

REKLAMA
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Piotrków Trybunalski

Zapisy na pielgrzymkę 
rozpoczynają się 1 lipca w 
parafii farnej pw. Św. Jaku-
ba. Przy zapisie konieczne 
jest posiadanie dowodu toż-
samości, legitymacji szkol-
nej lub studenckiej. Osoby 

144. pielgrzymka 
na Jasną Górę
W lipcu i sierpniu, ale także i w innych miesiącach roku, do Często-
chowy zmierzają tysiące pątników z różnych miejsc kraju. 11 lip-
ca już po raz 144. wyruszy Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Ja-
sną Górę. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Wiara naszą siłą”.

niepełnoletnie będą musiały 
dodatkowo złożyć specjalne 
oświadczenie i pozostawać 
pod opieką osoby dorosłej.

Tradycyjnie w tym roku 
nie zabraknie także tzw. 
grupy duchowej. Tworzą ją 

osoby, które z różnych przy-
czyn nie mogą iść w trady-
cyjny sposób, a chcą uczest-
niczyć w pielgrzymce. 
Do Piotrkowa pielgrzymi 
powrócą 19 lipca.

JP

Komputery trafiły do 
osób zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym z 
powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełno-
sprawności. Miasto zakupi-
ło komputery w ramach pro-
gramu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w 
Piotrkowie Trybunalskim”.
Podczas konferencji pod-
sumowującej kolejny etap 
realizacji programu, pre-
zydent Krzysztof Chojniak 
symbolicznie przekazał na 
ręce pięciu rodzin nowe 
komputery. Montaż wszyst-
kich komputerów miał za-
kończyć się do 21 czerwca.

- Mam nadzieję, że kom-
putery będą jak najlepiej 

Piotrków Trybunalski

Piotrków przeciwdziała 
wykluczeniu cyfrowemu
Sto piotrkowskich rodzin otrzymało komputery z darmowym dostępem do 
Internetu.  

Państwu służyły i pomogą 
zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym. Po-
przez realizację programu 
chcemy zachęcić mieszkań-
ców do korzystania ze szko-
leń e-learningowych w za-
kresie kursów językowych, 
a także szkoleń z zakresu 
pozyskania umiejętności, 
które później zaowocują w 
znalezieniu pracy – podkre-
ślił prezydent.

Program „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfro-
wemu w Piotrkowie Trybu-
nalskim” skierowany jest do 
grupy społecznej pobierają-
cej świadczenia socjalne 
oraz osób niepełnospraw-
nych. Za pieniądze pozyska-

ne na realizację programu 
miasto zakupiło łącznie 136 
komputerów. Oprócz stu 
zestawów, w które wyposa-
żono rodziny, 16 kompute-
rów trafiło do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego oraz 20 do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 
Każdy zestaw ma zapew-
niony bezpłatny dostęp do 
internetu przez okres pięciu 
lat.

Wartość projektu to 
około miliona złotych. Ca-
łość zostanie pokryta z fun-
duszy unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
oraz ze środków budżetu 
państwa.                       MAT

Miasto Beł chatów ma 
stać się właścicielem sta-
dionu piłkarskiego przy ul. 
Sportowej i boisk trenin-
gowych. Będzie to możli-
we dzięki podpisaniu umo-
wy przez Prezesa Zarządu 
PGE GiEK S.A., Jacka Ka-
czorowskiego, Prezyden-
ta Miasta Bełchatowa, 
Marka Chrzanowskiego, 
Wiceprezesa Zarządu Sto-
warzyszenia EKS „Skra” 
Bełchatów, Krzysztofa 
Chwiałkowskiego, Preze-
sa Zarządu Bełchatowsko
-Kleszczowskiego Parku 
Technologicznego, Dariu-
sza Stępczyńskiego oraz 

Bełchatów

Miasto przejmie 
stadion i boiska GKS
Miasto Bełchatów ma stać się właścicielem stadionu piłkarskiego i boisk tre-
ningowych.     

Prezesa Zarządu GKS 
„Bełchatów” SSA, Mar-
cina Szymczyka. Porozu-
mienie reguluje też kwe-
stie prawno-własnościowe 
dotyczące własności akcji 
klubu – PGE podjęło decy-
zję o zbyciu akcji na rzecz 
Skry Bełchatów. 

Obiekty zostaną prze-
kazane miastu na podsta-
wie umowy darowizny a 
GKS będzie je dzierża-
wić. Miasto nadal będzie 
wspierać szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz organi-
zację zawodów i turniejów 
sportowych. Przypomnij-

my, że klub piłkarski PGE 
GKS Bełchatów spadł w 
ostatnim sezonie z Ekstra-

klasy do I ligi. 
IK
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Zgodnie z zaleceniami 
dyrektywy od 2013 roku 
prawie każdy budynek uży-
teczności publicznej i lokal 
mieszkalny będzie musiał 
legitymować się certyfika-
tem jakości energetycznej. 
Dotyczy to zarówno no-
wych jak i remontowanych 
budynków.

Dyrektywa 2002/91/
EC jest kolejnym unijnym 
aktem prawnym dotyczą-
cym polityki klimatycz-
nej. Przedstawia ona wy-
magania stawiane krajom 
członkowskim odnośnie 
opracowania krajowych 
planów zwiększenia licz-
by budynków o niemal ze-
rowym zużyciu energii, a 
także ustanowienia nieza-
leżnych systemów kontroli 
świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań 
z przeglądów.

Pasywnie 
wobec domu pasywnego
W roku 2010 Parlament Europejski i Komisja Europejska znowelizowały dyrektywę o charakterystyce 
energetycznej budynków – Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC). Nakłada ona na 
kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej obowiązek sporządzenia wykazu aktualnych krajowych in-
strumentów i środków w zakresie energooszczędnych form budownictwa oraz, w razie potrzeby, zapro-
ponowanie kolejnych.

Zgodnie z tą dyrekty-
wą państwa członkowskie 
Unii Europejskiej do 31 
grudnia 2020 roku powinny 
doprowadzić do tego, żeby 
wszystkie nowo powstają-
ce budynki były obiektami 
o „niemal zerowym zuży-
ciu energii”. W przypadku 
budynków zajmowanych 
przez władze publiczne 
oraz stanowiących ich wła-
sność, termin ten jest krót-
szy o dwa lata.

W polskich warunkach 
za budynek energooszczęd-
ny uznaje się taki, w którym 
zużycie energii na ogrzewa-
nia i wentylację jest na po-
ziomie mniejszym niż 70 
kWh/m2/rok.

Szczególnym przypad-
kiem budynków energo-
oszczędnych są tzw. bu-
dynki pasywne. Ten typ 
budynku zapewnia wysoki 
komfort cieplny przy bar-
dzo niskim zapotrzebowa-
niu na energię cieplną, wy-
noszącym 15kWh/m2/rok, 
czyli w przeliczeniu 1,5 litra 
oleju opałowego lub 1,5 m3 
gazu ziemnego na m2 po-

wierzchni budynku w skali 
roku.

Tak niskie zapotrzebo-
wanie na energię cieplną w 
budynku pasywnym wyni-
ka z wykorzystania pasyw-
nych źródeł ciepła, takich 
jak: mieszkańcy, urządze-
nia elektryczne, promienio-
wanie słoneczne oraz rady-
kalnemu zmniejszeniu strat 
ciepła.

Domy pasywne są o ok. 
25-30% droższe (wlicza-
jąc w to prace projektowe, 
które w tym przypadku są 
nieporównywalnie bardziej 
skomplikowane) od domów 
spełniających normy za-
potrzebowania na energię 
cieplną ustalonych przez 
Ministra Infrastruktury. 
Zwrot poniesionych dodat-
kowych kosztów szacuje się 
na ok. 20 lat. Przy obecnych 
cenach energii jest to więc 
nieopłacalne. Jednakże 
zważywszy na fakt, że wy-
magania Unii Europejskiej 
w zakresie oszczędności 
energii będą rosły, zaś jej 
cena będzie wzrastać, nie 
można rozpatrywać opła-

calności inwestowania w 
budownictwo pasywne z 
punktu widzenia dzisiej-
szych cen i kosztów.

Budownictwo pasyw-
ne cechuje się dużymi 
oszczędnościami w wydat-
kach na energię i znacznym 
zmniejszeniem obciążenia 
środowiska naturalnego. 
Dla porównania budynki 
powstałe w latach 1993-
1997 zużywają na ogrzewa-
nie 8-10 razy więcej energii.

Nawet budynki uznawane 
za energooszczędne zuży-
wają pięciokrotnie więcej 
energii niż domy pasywne.

W Europie Zachodniej 
budownictwo pasywne jest 
droższe od tradycyjnego o 
ok. 3-8%. W Polsce ta róż-
nica jest wielokrotnie więk-

sza, co w sposób zasadniczy 
wpływa na zainteresowanie 
tą forma budownictwa ze 
strony inwestorów. Wyni-
ka to w znacznej mierze z 
błędnej polityki państwa w 
tym zakresie a właściwie jej 
całkowitym braku.

Polskie prawo budow-
lane jest jednym z najgor-
szych w Europie. Promuje 
ono konsumpcję energii 
zamiast jej efektywnego 
zużycia. Swego czasu próbę 
zmiany tej sytuacji podjął 
ówczesny minister budow-
nictwa Andrzej Aumiller. 
Przygotowywany przez nie-
go projekt zakładał między 
innymi, wzorem Niemiec, 
wprowadzenie niskoopro-
centowanej pożyczki dla 
inwestorów budujących w 
technologii pasywnej. Nie-
stety do zakończenia prac 
nad ustawą zabrakło 4 mie-
sięcy i projekt po wyborach 
trafił do kosza.

Mniej więcej rok temu 
w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej odbyła się 
duża konferencja poświęco-
na budownictwu pasywne-
mu w Polsce. Zgromadziła 
ona bodajże wszystkich za-
interesowanych bezpośred-
nio i pośrednio tematem, w 
tym przedstawicieli rządu.

Wielogodzinna dysku-
sja dorowadziła do zgodnej 
konkluzji, że budownictwo 
pasywne należy wspierać. 
Niestety na konkluzji się 
skończyło. W Polsce dalej 
jest to temat dla hobby-
stów. Ponieważ jednak, w 
polskich warunkach, jest to 
hobby bardzo kosztowne, 
owych hobbystów nie ma 
wielu.

Zbigniew Wąsik
REKLAMA
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Organizatorami tej cie-
kawej imprezy był Wo-
jewódzki Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w 
Skierniewicach oraz Bi-
blioteka Pedagogiczna w 
Skierniewicach Filia w Ra-
wie Mazowieckiej, a zapla-
nowane zostało w ramach 
Projektu Mapa Talentów. 
Jest to przedsięwzięcie ma-
jące na celu „wyłowienie” i 
promowanie szkół, nauczy-
cieli, uczniów, dla których 
problem rozwoju potencja-
łu jest szczególnie ważny 
w aspekcie osiągania najlep-
szych efektów kształcenia 
oraz stwarzania możliwości 
indywidualnego podejścia 
do każdego dziecka. Stano-
wi ono komponent działań 
realizowanych przez WODN 
w Skierniewicach pod kątem 
wspierania rozwoju zdolno-
ści dzieci i młodzieży. 

Impreza rozpoczęła się 
o godz. 10.00 występem ze-

Radość z tworzenia
Rawa Mazowiecka

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”
 H. Balzac (1799-1850)

W poniedziałek 17 czerwca 2013 roku, przy ul. Zwolińskiego 8d w Rawie Ma-
zowieckiej, w ogrodzie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, odbył 
się Happening twórczości i kreatywności. 

społu śpiewaczego „Dzie-
ciaki z Boguszyc”. Uraczył 
on obecnych wspaniałym 
wykonaniem ludowych 
utworów, pieśni rawskiej 
wsi. Mocne, piękne gło-
sy, surowa forma, gwara 
– ta mieszanka zachwyciła 
obecnych i pokazała uta-
lentowaną młodzież. Potem 
wystąpił Teatr Maska ze 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Ze-
spole Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej. 
Przedstawili pantomimę 
oddającą koleje ludzkiego 
życia. Potem miały miejsce 
zabawy z piosenką. Mło-
dzi wykonawcy, reprezen-
tujący przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazja z 
Rawy Mazowieckiej i oko-
lic, śpiewali utwory własne 
lub też piosenki słynnych 
polskich piosenkarek i pio-
senkarzy. Było wesoło i ra-
dośnie, a wszyscy, łącznie 

z wykonawcami wspaniale 
się bawili. Występom to-
warzyszyła wystawa prac 
plastycznych i fotograficz-
nych efektownie rozmiesz-
czona wśród otaczającej 
bibliotekę  zieleni. Niewąt-
pliwie bardzo atrakcyjne 
były również wykonywane 
przez uczniów Gimnazjum 
nr 2 w Rawie Mazowiec-
kiej zakładki i bransoletki. 
Prezentowali również inne 
swoje wyroby oraz robili 
wspaniałe malunki na twa-
rzach i rękach wszystkim 
chętnym. 

Specjalne miejsce w 
prezentowanych pracach 
plastycznych miał dział Coś 
z recyklingu. Okazuje się, 
że z rzeczy, które wyrzuca-
my do kosza, można stwo-
rzyć piękne dzieła, które 
podziwiano w siedzibie bi-
blioteki.

Happening twórczości i 
kreatywności stał się oka-

zją dla młodych twórców do 
prezentacji swoich prac, do 
chwalenia się swoimi zdol-
nościami i do dobrej zaba-
wy. Dla nauczycieli i opie-
kunów twórczych uczniów 
był okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów na 
rozwijanie twórczości i kre-
atywności podopiecznych. 

Organizatorki happenin-
gu i koordynatorki Projektu 
Mapa Talentów, panie Beata 
Krokocka i Elżbieta Masny 
z Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Skierniewicach, stwier-
dziły, że miejsce organiza-
cji tej imprezy nie mogło 
być inne z kilku powodów. 
Po pierwsze zaangażowa-
ła się bardzo w happening 
pani Halina Młynarczyk, 
kierownik rawskiej filii 
Biblioteki Pedagogicznej 
w Skierniewicach, która w 
swojej placówce już wcze-
śniej organizowała imprezy 
wspierające kreatywność 
uczniów rawskich szkół. 
Po drugie to w powiecie 
rawskim najwięcej szkół 
zaangażowało się w Projekt 
Mapa Talentów, co łatwo 
sprawdzić na stronie http://
www.wodnskierniewice.
eu/. Po trzecie organiza-
torzy spotkali się z przy-
chylnością i pomocą władz 
samorządowych powiatu 

rawskiego, Miasta Rawa 
Mazowiecka, Gminy Rawa 
Mazowiecka oraz miasta i 
gminy Biała Rawska, które 
między innymi ufundowały 
dla uczestników happenin-
gu upominki. 

Organizatorzy zadba-
li, by do akcji włączyli się 
również sponsorzy, dzięki 
którym bawiący się na hap-
peningu zajadali się pop-
cornem, jedli serki i jogurty 

od firmy Bakoma oraz zaja-
dali się słodkościami.

 Najważniejszy był 
jednak uśmiech na twarzach 
dzieci i młodzieży. Oby 
więcej takich ciekawych, 
radosnych i twórczych ini-
cjatyw. Ściskamy kciuki za 
organizację kolejnych hap-
peningów twórczości i kre-
atywności, a nasza gazeta 
na pewno o tym napisze. 

Ryszard Ogonowski

REKLAMA

REKLAMAZ tej okazji, w tym 
dniu odbędzie się impreza 
finałowa na terenie Zamku 
Książąt Mazowieckich w 
Rawie. Gwiazdą, zaplano-
wanej jako plenerowa im-
prezy będzie Beata Kozi-
drak i Zespól „Bajm”.

Samą spotkanie popro-
wadzą popularni prezente-
rzy, dziennikarze Marcin 
Prokop i Irek Jakubek.

Podczas tej imprezy, 
rawianie a także, mamy 
nadzieję goście z regionu, 
będą mogli wpłynąć na 
końcowy wynik tego kon-
kursu. Każde z miast fina-
listów, a są to obok Rawy 
Mazowieckiej Bytom i 
Ostrów Wielkopolski bę-
dzie rywalizowało w tej 
samej, przygotowanej  wg 
identycznych warunków 

W najbliższą niedzielę,30 czerwca zostanie rozstrzygnięty konkurs na najmilsze miasto w Polsce. Szan-
sę na zwycięstwo ma Rawa Mazowiecka ,będąca jednym z trzech miast finalistów

Głosujmy na Rawę!
Rawa Mazowiecka

konkurencji. Uzyskane  
wyniki zdecydują o licz-
bie ostatecznie zdobytych  
punktów.

Pamiętajmy, jednak że 
głosujemy na Rawę jesz-
cze przez kilka dni, do 
niedzieli włącznie poprzez 
stronę www.fioletowastro-
na.pl 

Popierając Rawę popie-
ramy cały region. Warto 
skorzystać z zaproszenia 
na tą imprezę i przyje-
chać do Rawy. Impreza 
zapowiada się naprawdę 
ciekawie. Od godziny 14 
rusza milkowe miastecz-
ko, moc atrakcji, wśród 
których każdy na pewno 
znajdzie coś dla siebie: 
strefa chillout – dobrej 
muzyki i relaksu, silent 
disco oraz strefa rodzinna.

Ciekawie zapowiadają się 
także pokazy taneczne 
oraz warsztaty z udzia-
łem gwiazd TVN-ow-
skiego You Can Dance. 
Wystąpią m.in.: Tomek 
Nieradzik „Elektryczny 
Tomek”, Grzegorz „Molo” 
Moczko, Marcin „Fro-

do” Kowalski. W progra-
mie również mnóstwo 
konkursów z nagrodami.
Na zakończenie ok. godz. 
21.45 czeka na uczestni-
ków  fantastyczny pokaz 
fajerwerków. Zagłosujmy 
na Rawę!

                                      MAT
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Panie Burmistrzu, co 
jest marką Sulejowa?

Zacznijmy od tego, 
że Sulejów jest gmi-
ną turystyczno-rolniczą. 
Walory krajobrazowe 
i przyrodnicze spowodowa-
ły, że gmina stała się atrak-
cyjnym miejscem rekreacji 
i wypoczynku. Niewąt-
pliwie jest to nasz atut. W 
związku z tym, na naszym 
terenie nie może rozwijać 
się przemysł ciężki, a co za 
tym idzie brak jest więk-
szych dochodów w gminie, 
które można by było prze-
znaczyć na rozwój Sulejo-
wa. Jest to cena jaką płaci-
my za czyste ekologicznie 
tereny. W kraju jesteśmy 
kojarzeni głównie z rzeką 
Pilicą i Zalewem Sulejow-
skim. Obecnie funkcjonuje 
tutaj kilkanaście ośrodków 
wypoczynkowych i agro-
turystycznych, campingi, 
pola biwakowe i hotele. 
Na amatorów żeglarstwa i 
innych sportów wodnych 
czeka wiele różnorodnych 
atrakcji. Istnieje możliwość 
wypożyczenia kajaków, 
jachtów, rowerów wodnych, 
a także  nauki pływania na 
windsurfingu i zdobycia 
patentów żeglarskich. Więc 
możliwości jest naprawdę 
wiele. Naszym atutem jest 
również położenie Sulejo-
wa w centrum Polski i do-
bry układ komunikacyjny 
(przez miasto przebiega DK 
nr12). Walorem jest także 
duże zalesienie gminy – 
ponad 40% powierzchni 
stanowią lasy i tereny leśne.

Poza tym nasze mia-
sto ma także bogatą trady-
cję historyczną. Pierwsza 
historyczna wzmianka 
o Sulejowie pochodzi z 
1145 roku. Mamy rów-
nież wiele zabytków, m.in. 
Opactwo Cysterskie, które 
w ubiegłym roku znalazło 
się na liście pomników hi-
storii. Warto zaznaczyć, 
że w całym woj. łódzkim 
oprócz naszego opactwa 

Sulejów

„Ma się ku lepszemu”
Gmina Sulejów położona w powiecie piotrkowskim, stanowi centrum rekre-
acyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców środkowej Polski. O strategii roz-
woju gminy, a także o jej problemach, rozmawialiśmy ze Stanisławem Baryłą, 
Burmistrzem Sulejowa.

pomnikiem historii jest 
jeszcze katedra w Łowiczu.

Słyszymy, że poziom 
wody na rzece Pilicy co-
raz częściej przekracza 
stan alarmowy. Czy moż-
na tej sytuacji zapobiec?

Powodzie u nas zdarza-
ły się praktycznie co roku, 
zawsze po zimie, gdy śnieg 
zaczynał topnieć. Sytuacja 
pogorszyła się jednak od 
momentu powstania Zale-
wu Sulejowskiego. Wtedy 
obydwie rzeki, które wpa-
dają do Zalewu, czyli Pilica 
i Luciąża, spowolniły swój 
bieg. Od tamtego czasu 
obydwie rzeki systema-
tycznie się wypłycają i ich 
dno się podnosi. W związ-
ku z tym już niewielkie 
opady deszczu powodują 
zagrożenie powodziowe. 
W tym roku też już tego 
doświadczyliśmy. Jest 
czerwiec, czyli początek 
sezonu wypoczynkowego, 
a stan alarmowy na Pilicy 
nadal się utrzymuje. Jako 
burmistrz, staram się ro-
bić wszystko co w mojej 
mocy, żeby tej sytuacji za-
pobiec. Mamy już dekla-

rację zarządcy rzeki Pilicy 
i Zalewu Sulejowskiego, 
że będzie pogłębiana rze-
ka Pilica oraz wzmacniane 
wały przeciwpowodziowe. 
Regulacji wymaga rów-
nież rzeka Luciąża. Oprócz 
poprawy bezpieczeństwa 
życia ludzkiego, działania 
te niezbędne są również w 
związku z rozwojem tury-
styki. Obecnie modne są 
spływy kajakowe, na które 
nie brakuje chętnych, ale 
przy wysokich temperatu-
rach stan wody się obniża 
i woda jest za płytka. Z 
kolei przy większych opa-
dach, poziom się znacznie 
podnosi, jest za głęboko, a 
w związku z tym już nie-
bezpiecznie. Pogłębienie 
dna rzeki rozwiązałoby ten 
problem.

Jakimi inwestycjami 
gmina może się pochwa-
lić?

Na inwestycje z budżetu 
wydajemy ok. 4 mln zło-
tych, jednak wciąż jest to 
niewiele w stosunku do po-
trzeb, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o drogi. W tamtym roku 
został oddany most w Przy-

głowie na rzece Luciąży. 
W tym roku stan wód nie 
pozwala wejść firmie, która 

Sulejowie?
Rzeczywiście kierowcy 

wówczas bardzo narzekali 
na utrudnienia w ruchu i gi-
gantyczne korki. Ale myślę, 
że te utrudnienia wynagra-
dza z nawiązką bezpieczny 
i wygodny przejazd przez 
ten nowy most w Przygło-
wie. Jeśli chodzi o remont 
mostu w Sulejowie na Pili-
cy, to tak jak wspomniałem, 
czekamy na obniżenie sta-
nu wody. Obecnie jesteśmy 
na etapie tworzenia objaz-
dów. Szukamy rozwiązań, 
żeby modernizacja była jak 
najmniej uciążliwa zarów-
no dla mieszkańców, jak 
i przejeżdżających  przez 
rzekę Pilicę kierowców. 
Umowa z firmą wykonaw-
czą zakłada, że prace za-
kończą się do końca listo-
pada, więc remont potrwa 
prawie pół roku.

Czy w Sulejowie roz-
ważana jest budowa ob-
wodnicy ?

Tak, są takie plany. Po-
wstała już koncepcja budo-
wy trasy opracowana przez 
Generalną Dyrekcję Dróg, 
a teraz czekamy na decyzję 
o oddziaływaniu tej trasy 
na środowisko. Będzie to 
trasa S12 przyspieszonego 
ruchu, która połączy Piotr-
ków Tryb. z S8 w stronę 
Lublina. Dzięki temu tiry, 
które są najbardziej uciąż-
liwe dla mieszkańców, 
omijałyby centrum miasta. 
Również DK 12, która pro-
wadzi przez Sulejów, jest i 
będzie przebudowywana. 

W jaki sposób Sulejów 
zamierza przyciągnąć in-
westorów?

Uważam, że trzeba 
intensywnie szukać do-
chodów na terenie gmi-
ny, ale również zabiegać 
o inwestorów. Mam nadzie-
ję, że w momencie gdy w 
Sulejowie powstanie trasa 
S12, o której wspomnia-
łem wcześniej, to wówczas 
działki położone przy tej 
trasie będą bardziej atrak-
cyjne dla inwestorów. 
Przykład innych gmin, 
typu Wolbórz, pokazuje, 

że wówczas zainteresowa-
nie np. firm logistycznych 
będzie większe. Z pewno-
ścią poprawiłaby się dzięki 
temu sytuacja finansowa  
gminy i zwiększyłaby się 
liczba miejsc pracy. Po-
dejmujemy także starania 
dotyczące powstania u nas  
podstrefy Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Jednak wiąże się to z  
budową węzła wjazdowego 
na drogę S12, na skrzyżo-
waniu z drogą 74 na Kielce. 
Tam właśnie mamy tereny 
pod inwestycje, które bę-
dziemy wówczas komaso-
wać. Spodziewamy się, że 
pomoże to rozwiązać wiele  
naszych problemów.

Przed nami nowy unij-
ny okres programowania. 
Czy Sulejów jakoś się do 
niego przygotowuje?

Tak, oczywiście przy-
gotowujemy się do nowe-
go rozdania budżetowego. 
Mamy wiedzę, że środki 
unijne będą skierowa-
ne głównie na działania 
regionalne. Dlatego też 
musimy zjednoczyć siły 
z innymi samorządami. 
Bardzo dobrze układa nam 
się współpraca z Piotr-
kowem i dlatego chce-
my wspólnie aplikować o 
pieniądze na inwestycje. 
Przede wszystkim planuje-
my budować ścieżki rowe-
rowe, rozbudowywać in-
frastrukturę nad zalewem i 
poprawiać warunki w dom-
kach campingowych. Tym 
bardziej, że przyjeżdżają 
do nas turyści z całego kra-
ju, którzy chcą odpocząć od 
zgiełku miejskiego. Warto 
jednak zaznaczyć, że zalew 
był budowany pod kątem 
wody pitnej i w związku z 
tym są pewne ograniczenia 
budowania tam  infrastruk-
tury turystycznej. W tej 
chwili Łódź pobiera wodę 
nie z zalewu ale ze studni, 
a więc powoli przeznacze-
nie zalewu ulega zmianie 
i myślę, że jego wykorzy-
stanie turystyczne będzie 
wzrastało. Zainteresowanie 
inwestorów jest duże, je-
śli chodzi o sporty wodne 

będzie modernizowała most 
w Sulejowie na rzece Pilicy. 
Będą dobudowane przejścia 
dla pieszych i poszerzona 
jezdnia. Czekamy tylko aż 
stan wody się obniży i fir-
ma Skanska, która wygrała 
przetarg, przystąpi do prac. 

W ostatnich latach 
korzystaliśmy również z 
funduszy unijnych. Dużo 
pieniędzy pozyskaliśmy 
z UE na rozbudowę sieci 
kanalizacyjnych i prze-
budowę oczyszczalni 
ścieków. Również w tym 
i przyszłym roku planuje-
my wybudować kolejne od-
cinki kanalizacyjne. Mam 
świadomość tego, że jest 
jeszcze sporo do zrobienia, 
żeby mieszkańcy, a także 
turyści czuli się komfor-
towo. Mam tutaj na myśli 
również poprawienie wa-
runków hotelowych. Jed-
nak wszystko zmierza w 
dobrym kierunku i ma się 
ku lepszemu.

Pamiętamy trudne 
czasy dla kierowców, w 
związku z budową mostu 
w Przygłowie. A jak długo 
potrwa remont mostu w 
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ale w pierwszej kolejno-
ści powinien zmianie ulec 
charakter przeznaczenia 
zalewu, aby inwestorzy nie 
napotykali tylu ograniczeń.

Jakie działania podej-
muje samorząd by młodzi 
ludzie nie opuszczali Sule-
jowa?

Nie jest to łatwe za-
danie, ale staramy się za-
chęcać młodych ludzi by 
nie wyjeżdżali. Moderni-
zujemy szkoły, budujemy 
sale gimnastyczne, boiska, 
mamy bogatą ofertę kul-
turalną. Przemysł piotr-
kowski, który dawał pracę 
naszym mieszkańcom w 
większości upadł, więc 
sporo młodych ludzi nie-
stety wyjechało z Sulejowa. 
Aczkolwiek ciągle duży ich 
procent dojeżdża do pracy 
do Piotrkowa. Z pewnością 
bliskość tego miasta powo-
duje, że jesteśmy tzw. „sy-
pialnią” dla Piotrkowa. Od 
pewnego czasu coraz wię-
cej osób z Piotrkowa kupu-
je działki na terenie naszej 
gminy i tutaj się sprowadza. 
W związku z tym trendem, 
statystycznie zwiększa się 
nam liczba mieszkańców. 
Niedawno było nas 15 tys. 
teraz jest ponad 16 tys. 
Jest to zjawisko pozytyw-
ne, bo dochody miasta też 
wzrastają. Gdy rozpoczy-
nałem burmistrzowanie, 
budżet był w granicach 
15 mln zł. Dziś wynosi on 
35 mln zł, a więc się po-
dwoił.

Od pewnego czasu 
głośno jest o protestach 
mieszkańców i ekologów 
w związku z planowanym 
punktem magazynowania 
niebezpiecznych odpadów 
w Sulejowie. Może Pan 
pokrótce przybliżyć tę 
kwestię.

Jest to bardzo kontro-
wersyjna i trudna dla nas 
sprawa. Przeszła fala pro-
testów mieszkańców Sule-
jowa zaniepokojonych tą 
kwestią. Przypomnę, że w 
Sulejowie znajdują się po-
kłady kamienia wapienne-
go i w związku z tym ist-
niały zakłady wapiennicze. 
Niestety w latach 90-tych 
zakład nie wytrzymał kon-
kurencji i został zlikwido-
wany. Jego teren trafiał w 
ręce różnych przedsiębior-
ców. Obecnie nowy nabyw-
ca, zwrócił się do Starostwa 
Powiatowego w Piotrkowie 
o uzyskanie pozwolenia na 

magazynowanie tam od-
padów niebezpiecznych. 
Wzbudziło to duży niepo-
kój wśród mieszkańców, 
tym bardziej, że charakter 
naszej gminy jest tury-
styczny. Również i do mnie 
mieszkańcy mieli pretensje, 
ale ja osobiście na to wpły-
wu nie miałem. Wprawdzie 
Starosta zwrócił się do mnie 
o opinię w tym temacie, ale 
tą jednak wydałem nega-
tywną. Pomimo tego, Sta-
rosta wydał przedsiębiorcy 
decyzję pozytywną. Teraz 
sprawę rozpatruje Najwyż-
szy Sąd Administracyjny. 
Mieszkańcy, jak i samo-
rząd jesteśmy przeciwni 
powstaniu tego magazynu. 
I myślę, że nigdy taki punkt 
magazynowania odpadów 
w Sulejowie nie powstanie, 
bo byłoby to coś niewy-
obrażalnego. Tym bardziej, 
że teren ten znajduje się na 
obszarze Sulejowskiego 
Parku Krajobrazowego.

Urodził się 26.02.1954 r. w Piotrkowie Tryb. 
ale od lat mieszka i pracuje w Sulejowie, gdzie od 
2002 r. pełni funkcję Burmistrza.

W okresie pracy zawodowej sprawował wiele 
funkcji społecznych w organizacjach młodzieżowych, 
sportowych, związkowych, stowarzyszeniach i samo-
rządzie miejskim.

Wyznacznikiem jego sukcesu jest przyczynia-
nie się do rozwoju miasta i gminy Sulejów. Fakt, 
że wyborcy zdecydowali o reelekcji jego osoby 
na stanowisko burmistrza w 2006 r. oraz 2010 r. 
z pewnością dobrze świadczy o wykonywanej przez 
niego funkcji. Dziś po latach intensywnej pracy jego 
zespołu, jak wskazują analizy, miasto Sulejów dyspo-
nuje budżetem pozwalającym na zwiększenie inwe-
stycji. 

Za swoje największe osiągnięcia uważa wybudo-
wanie i wyremontowanie kilkudziesięciu kilometrów 
dróg, ulic i chodników oraz rozbudowanie kanalizacji, 
przebudowę oczyszczalni. Istotnym w jego działaniu 
jest wspieranie systemu ratowniczo-gaśniczego gmi-
ny Sulejów poprzez zakup samochodów ratowniczo-
gaśniczych na użytek OSP gminy Sulejów, budowa 
nowych i modernizacja istniejących boisk przy szko-
łach podstawowych, budowa sal gimnastycznych, 
budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała. Zabiega, 
aby w Sulejowie powstał obiekt pn. Regionalne Cen-
trum Kultury ROMANIKA, który pomieści Miejski 
Ośrodek Kultury, Bibliotekę, Muzeum, oraz siedziby 
organizacji pozarządowych.  Przygotowano już wnio-
sek pn. „Budowanie tożsamości regionu łódzkiego 
poprzez promocję markowych produktów turystycz-
nych i kulturowych Gminy Sulejów”. Wniosek został 
złożony w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Ło-
dzi. Koszty zadań we wniosku wynoszą prawie 800 
tys. zł, z czego 85% środków pochodzi ze środków 
unijnych, a pozostałe 15% to wkład własny gminy 
z uwzględnieniem zadań na lata 2014-2015.

Sylwetka

Do tego tematu powró-
cimy jeszcze w kolejnym 
wydaniu gazety.

Dziękujemy za rozmo-
wę i życzymy wytrwałości 
w realizacji planów. A czy 
jest coś czego Pan Bur-
mistrz chciałby szczegól-
nie życzyć naszym Czytel-
nikom?

Czytelnikom i miesz-
kańcom Sulejowa życzę 
przede wszystkim więcej 
cierpliwości i optymizmu. 
Powoli i małymi krokami 
Sulejów stanie się miej-
scem na ziemi, które będzie 
atrakcyjne i dla inwestorów 
i dla mieszkańców. Powiem 
więcej, jestem o tym prze-
konany!

Rozmawiali:
Justyna Pająk

Wojciech 
Adam Michalak

Warto z tej okazji przy-
pomnieć życiorys księdza 
prałata.

Ksiądz Prałat Mieczy-
sław Iwanicki urodził się 20 
września 1937 r. w Radzi-
cach, jako jedno z pięciorga 
dzieci Weroniki i Antonie-
go Iwanickich. Pochodzi z 
parafii Św. Jadwigi Królo-
wej w Radzicach, powiat 
opoczyński, gmina Drzewi-
ca, województwo łódzkie.

W roku 1961 ukończył 
Wyższe Metropolitarne 
Seminarium Duchowne 
w Warszawie i 25 czerw-
ca 1961r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. 
Następnie rozpoczął po-
sługę duszpasterską jako 
wikariusz w parafiach: 
Przemienienia Pańskiego w 
Tłuszczu (1961-1962), Matki 
Bożej Pocieszenia w Żyrar-
dowie (1962-1965), Św. An-
drzeja w Warszawie (1969-
1970). W latach 1971-1974 
był Rektorem Kaplicy Sióstr 
Niepokalanek, a następnie 
proboszczem parafii w Stra-
chówce (1974-1981) oraz 
Św. Rodziny w Jaktorowie 
(1981-1984). 1 lipca 1984r. 

Rawianie podziękowali swojemu 
proboszczowi za wieloletnią posługę.

Po prostu 
nasz proboszcz
Prawie 30 lat ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki był proboszczem pa-
rafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Ma-
zowieckiej oraz dziekanem dekanatu rawskiego. W  najbliższą niedzie-
lę ten zasłużony  kapłan odchodzi na emeryturę. Był proboszczem 
niezwykle rozważnym i taktownym, aktywnie uczestniczył w życiu społe-
czeństwa Ziemi Rawskiej. Dla każdego miał i ma dobre słowo, służy radą.
Podczas niedzielnej Mszy Dziękczynnej w intencji księdza Prałata Mieczysła-
wa Iwanickiego obecni byli przedstawiciele wszystkich samorządów, organi-
zacji i stowarzyszeń działających w powiecie rawskim.

został mianowany probosz-
czem parafii Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Rawie Ma-
zowieckiej oraz dziekanem 
dekanatu rawskiego. 

Z inicjatywy księdza 
Mieczysława Iwanickiego 
na terenie Rawy Mazowiec-
kiej powstało wiele orga-
nizacji i ruchów społeczno
-religijnych mające na celu 
niesienie pomocy najbar-
dziej potrzebującym.

Ksiądz prałat Iwanic-
ki otrzymał wiele wy-
różnień i godności ko-
ścielnych i świeckich
• przywilej rokie-
ty mantoletu od 1982r.,
• kanonik rzeczywisty Kapi-
tuły Katedralnej w Łowiczu 
– prepozyt od 1992r. – wcze-
śniej Kolegiaty Łowickiej,
• prałat honorowy Jego 
Świątobliwości. 

Nadano mu tytuł: 
- Honorowego Obywate-

la Miasta Rawa Mazowiec-
ka w roku 2010.

- Tytuł Dobrego czło-
wieka przyznawany przez 
Zarząd Powiatu Rawskiego

- Tytuł Zasłużony dla 
Ziemi Rawskiej przyzna-

wany przez Radę Powiatu 
rawskiego.

Niedzielne spotkanie 
na Mszy Dziękczynnej nie 
było pożegnaniem z Rawą,  
ksiądz Prałat zdecydował, 
że w Rawie Mazowieckiej 
przebywał będzie na swojej 
emeryturze.

Jestem przekonany, 
że ze swoją rozwagą, do-
świadczeniem, znajomością 
problemów rawskiej spo-
łeczności, będzie pomoc-
ny nowemu proboszczowi. 
Oficjalne powitanie nowe-
go proboszcza odbędzie się 
w najbliższą niedzielę 30 
czerwca.

Nowym proboszczem 
został ks. kanonik Bogu-
mił Karp dotychczasowy 
dyrektor Wydziału Ekono-
micznego Kurii Łowickiej. 
Rawianie znają księdza Bo-
gumiła chociażby z okresu 
gdy kierował radiem Victo-
ria i angażował się w życie 
rawskiej społeczności. Za-
wsze był sprawnym admi-
nistratorem, człowiekiem 
o wielu talentach Przy jego 
aktywnym udziale odno-
wiono Kolegiatę Łowicką.

Wojciech Adam Michalak

Foto: erawa.pl
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Pierwsza edycja święta 
rozpoczęła się konkursem 
wiedzy o życiu i twórczo-
ści poety z Czarnolasu. W 

Kochanki 2013
W dniach 17-18 czerwca br. studenci piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obchodzili 
dzień patrona swojej Uczelni pod przewrotną nazwą Kochanki 2013.

Zdrowie

Piotrków Trybunalski

Wieści Wieści 
UniwersyteckieUniwersyteckie

www.unipt.pl

Na zakończenie dnia 
uczestnicy Kochanek 2013 
skosztowali urodzinowego 
tortu z Czarnolasu. 

Obchodom święta patro-
na Uniwersytetu w Piotrko-
wie Trybunalskim towarzy-
szył 24-godzinny maraton 
czytania twórczości Jana 
Kochanowskiego zakończo-
ny przez Prorektora ds. Filii 
prof. Zygmunta Matuszaka. 
Mieszkańcy miasta mogli 
również wziąć udział w 
plebiscycie na najpiękniej-
sze polskie słowo. Przewa-
żającą większością głosów 
wygrała ROZKOSZ. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli, że 
od tego momentu święto pa-
tronalne Kochanki Janow-
skie odbywało się będzie 
każdego roku. 

MŚ

kanclerzowi Filii UJK. Po 
inauguracji dnia patrona 
na auli Uniwersytetu od-
była się część artystyczna. 
Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było odczyta-
nie przez Jana Kochanow-
skiego proroctwa dla miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego:

“Myślą o dobru wa-
szym, a patrzą pogody,
 Jakoby was pozba-
wić do końca świebody.
A otuchę im czy-
ni nie siła, nie zbroja,
 Ale tylko niezgoda, 
sławna Polsko, twoja. 
Niechaj się miasto oto-
czy trojakimi wały,
 Trojakimi przeko-
py mocnymi działy:
Kiedy przyjdzie nie-
zgoda, uniżą się mury
 I wnijdzie nieprzyjaciel nie 
szukając dziury”

zmaganiach udział wzięli 
przedstawiciele wszyst-
kich kierunków a pierwsza 
nagroda przypadła druży-

nie filologii angielskiej. W 
dniu następnym studenci w 
strojach z epoki renesansu 
witali przybyłych na uro-

czystość gości wręczając 
jabłkowy upominek. Głów-
ne obchody otworzyli Dzie-
kan Wydziału Filologiczno
-Historycznego prof. Marek 
Dutkiewicz oraz Dziekan 
Wydziału Nauk Społecz-
nych prof. Andrzej Felch-
ner. Po słowie wstępnym do 
komnat uniwersyteckiego 
grodu zawitał Jan Kocha-
nowski zapraszając zgro-
madzonych pod osławioną 
w jego twórczości Lipę. 
Po symbolicznym podla-
niu uczelnianego drzewka, 
opiekę nad nim przekazano 
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Warto zobaczyć

  1. Iglaki w Ogrodzie 

  2. Leki z Bożej Apteki     

  3. Cel Tirpitz      Patrick Bishop

  4. I boję się snów      Wanda Połtawska

  5. Wizję i proroctwa       bł. Anny Katarzyny Emmerich

  6. Uwarzałem Że      Rafał Ziemkiewicz

  7. Kuracja życia metodą dr Clark    Hulda Clark

  8. Lecznicze nalewki     Andrzej Sarwa

  9. Droga do Różan      Bogna Ziembicka

10. Jeden fałszywy ruch     Harlan Coben

Księgarnia               poleca:poleca:        

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

"Two Mothers" to fil-
mowa adaptacja inspiro-
wanego prawdziwą histo-
rią opowiadania laureatki 
literackiej Nagrody Nobla 
– Doris Lessing. Autorem 
scenariusza jest Christo-
pher Hampton, który otrzy-
mał Oscara za "Niebez-
pieczne związki". Lil i Roz 
znają się od dziecka. Obie 
mieszkają w sąsiednich 
domach zlokalizowanych 
nad samym oceanem. Lil 
od niedawna jest wdową, a 
małżonek Roz pojechał na 
południe pracować na Uni-
wersytecie w Sydney. Każ-
da z kobiet ma syna. Obaj 
są przystojnymi młodymi 
mężczyznami o perfekcyj-
nych sylwetkach, którzy 
całymi dniami surfują i 
opalają się na małej plaży. 
Ten idylliczny spokój już 
wkrótce zostanie zachwia-
ny przez huragan emocji i 
pożądania. Wszystko za-
cznie się od gorącego po-
całunku jednego z synów z 
mamą drugiego.

Idealne Matki
Dwie atrakcyjne gwiazdy Hollywood (dwukrotnie nominowana do Osca-
ra Naomi Watts i nominowana do Złotego Globu za rolę w filmie „Forrest 
Gump” Robin Wright) i dwaj gwiazdorzy młodszego pokolenia (znany z serii 
„Zmierzch” Xavier Samuel oraz James Frecheville, nominowany do nagrody 
Amerykańskiego Instytutu Filmowego za pierwszoplanową rolę w głośnym 
„Animal Kingdom”) w kontrowersyjnym i łamiącym tabu filmie autorki „Coco 
Chanel”.

Bling Ring
Wyreżyserowany przez 

laureatkę Oscara Sofię Cop-
polę („Między słowami”), 
opowiada o słynnej grupie 
nastoletnich włamywaczy, 
obsesyjnie pragnących zbli-
żyć się do świata gwiazd. W 
poszukiwaniu ekstremal-
nych wrażeń, grupa Bling 
Ring zakrada się do domów 
hollywoodzkich celebry-
tów, gdzie dokonuje rozbo-
jów. Magia luksusowych 
marek i wszechobecny gla-
mour wydają się młodocia-
nym złodziejom przepustką 
do lepszego, niedostępnego 
dla nich życia. To co zaka-
zane, niesie za sobą jednak 

„Bling Ring” to film oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką.

konsekwencje.

„ B l i n g 
Ring” ukazuje 
portret pokole-
nia zawieszo-
nego między 
sławą a rzeczy-
wistością. W 
obsadzie m.in. 
Emma Watson 
(„Harry Pot-
ter”), Leslie 
Mann („Wpad-
ka”) oraz Ga-
vin Rossdale 
(lider zespołu 
Bush).

Warto przeczytać

Devin Jones, student 
college’u, zatrudnia się na 
okres wakacji w lunaparku, 
by zapomnieć o dziewczy-
nie, która złamała mu serce. 
Tam jednak zmuszony jest 
zmierzyć się z czymś dużo 
straszniejszym: brutalnym 
morderstwem sprzed lat, lo-
sem umierającego dziecka i 
mrocznymi prawdami o ży-
ciu – i tym, co po nim nastę-
puje. Wszystko to sprawi, że 
jego świat już nigdy nie bę-
dzie taki sam...

Życie nie zawsze jest 
ustawioną grą. Czasem na-
grody są prawdziwe. Bywa-
ją też cenne.

Pasjonująca opowieść o 
miłości i stracie, o dorasta-
niu i starzeniu się – i o tych, 
którym nie dane jest do-
świadczyć ani jednego, ani 
drugiego, bo śmierć zabiera 
ich przedwcześnie.

„Joyland” to Stephen 
King w szczytowej pisar-
skiej formie, równie poru-
szający jak „Zielona Mila” 
czy „Skazani na Shaw-
shank”. To jednocześnie 
kryminał, horror i słodko-
gorzka powieść o dojrzewa-
niu, która poruszy serce na-
wet najbardziej cynicznego 
czytelnika.

Znakomita, złożona 
psychologicznie powieść. 
Stephen King jest tak po-
wszechnie uznawany za 
mistrza grozy i horroru, że 
zapomina się, że jego naj-

Joyland
Jeden z najpopularniejszych pisarzy wszech czasów powraca!

większym darem jest zmysł 
opisywania codzienności.

„New York Times Book 
Review”

King jest mistrzem 
konstruowania opowieści i 
oddawania ducha opisywa-
nych miejsc.

„USA Today”

Stephen King (ur. 1947) 
napisał ponad pięćdziesiąt 
książek i wszystkie zyskały 
status światowych bestsel-
lerów. Znajdują się między 
nimi: „Miasteczko Salem”, 

„Misery”, „Pod kopułą”, 
„Dallas’ 63” czy „Lśnienie”, 
którego kontynuacja uka-
że się niebawem nakładem 
Prószyński i S-ka. Powieści 
Kinga doczekały się wie-
lomilionowych nakładów, 
tłumaczeń na przeszło 30 
języków, a na całym świe-
cie można znaleźć ponad 
300 milionów egzemplarzy 
książek z jego nazwiskiem 
na okładce. Stephen King 
mieszka w stanie Maine z 
żoną, powieściopisarką Ta-
bithą King.
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Gotuj z nami

         Czas przygotowywania: 20 min              
        Danie dla: 6 osób 

Potrzebne składniki:
► 1 litr przegotowanej schłodzonej wody

► 2 szklanki soku wyciśniętego z marchwi

► szklanka soku z czerwonych porzeczek

► szklanka soku z jabłek

► szczypta soli

► 3 łyżki płynnego miodu

Sposób przygotowania:
Sposób przygotowania: Wyciśnięty sok 
z marchwi łączymy z płynnym miodem, 
dodajemy sok z jabłek i porzeczek. Całość 
miksujemy, dodajemy wodę i gdy trzeba sól. 
Podajemy lekko schłodzony. 

USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/

m2 www.drukarnia-wam.pl
Zbiór truskawek. Od za-

raz. Ossa (gmina Biała Raw-
ska). Praca od niedzieli do 
piątku w godzinach od 5.00 
do 14.00. Transport po stronie 
pracowników. 603-625-532, 

Ogłoszenia

661-141-421
 Do wynajęcia ma-
gazyny i biura w Piotrko-
wie Tryb. Niskie ceny/duże 
powierzchnie. Tel. 502 814 
323

Kostka brukowa reno-
wacja 5 zł m2. Tel.886-338-
458 w godz. 10-18

Sprzedam dom kil-
kuletni o współczynniku 
k=0,19. 2 odrębne mieszka-
nia. Działka 980m2, Inter-
net. Do 15km dużo zakła-
dów pracy, 2 przedszkola, 
podstawówka,gimnazjum, 
przychodnia. Do trasy ka-
towickiej 500m, Warszawa 
37km. Radziejowice tel.
(46)8577056, 512030301.

Poszukuję makijażystki 
do współpracy. MLM tel. 
607149739.

Strony internetowe, pro-
file społecznościowe, kam-
panie internetowe. Krótkie 
terminy. www.drukarnia
-wam.pl

SPRZEDAM
Sprzedam opryskiwacz 

sadowy WULKAN 400 - 
nowy! tel. 507 075 404

Kamieniarstwo bu-
dowlane: schody, ko-
minki, blaty, parapety 
elewacje. Strona interne-
towa: www.raf-stone.pl 
tel. 696 007 520. 

REKLAMA

Kolorowe opakowania 
często nas zwodzą. Warto 
więc poświęcić chwilę cza-
su i przeczytać etykietę, aby 
wiedzieć co chcemy kupić.

Napoje owocowe mają 
najniższą wartość odżyw-
czą. Głównym składnikiem 
jest woda z dodatkiem 5-20 
procent soku. Zazwyczaj do 
napojów dodaje się cukier, 
barwniki i konserwanty, 
które mają poprawić ich 
smak i trwałość. Bogatszy 
skład witaminowy mają 
nektary. Tutaj sok lub prze-
cier stanowi 25-50 procent 
produktu. Do nektarów 
można jednak dodawać 
cukier, którego zawartość 
może sięgać aż 20 procent. 
Mogą więc mieć wartość 

Szklanka zdrowia
Temperatura coraz wyższa więc coraz częściej chcąc ugasić pragnienie sięgamy po soki, nektary czy 
napoje. Warto jednak wiedzieć czym się one od siebie różnią i który warto wybrać.

energetyczną wyższą niż 
napoje. Najbardziej war-
tościowe są oczywiście 
soki. Możemy kupić soki 
ze świeżych owoców czy 
warzyw jak również te 
odtwarzane z koncentratów. 
Soki nie zawierają sztucz-
nych barwników i konser-
wantów. Większość z nich 
nie zawiera również cukrów 
prócz naturalnie występują-
cych cukrów z owoców. Za-
wierają więc sporo kalorii. 
Znacznie mniej kaloryczne 
są soki warzywne.

Soki zawierają część 
cennych składników zawar-
tych w surowych owocach 
i warzywach, z których zo-
stały przygotowane. Duży 
wpływ na ich skład ma 

proces produkcji. Więk-
szość soków powstaje z za-
gęszczonego soku czyli tzw. 
koncentratu. Tak przygoto-
wane soki podczas produkcji 
podlegają licznym procesom 
technologicznym, dzięki 
którym podczas przygoto-
wywania nie tracą smaku i 
koloru. Niestety wiąże się 
to z jednoczesnym obniże-
niem wartości odżywczych. 
Następnie dodaje się do nich 
wodę w ilości równej od-
parowanej przy zagęszcza-
niu. Wiele witamin zostaje 
też zniszczonych w czasie 
utrwalania soków, które po-
lega na poddaniu ich wyso-
kiej temperaturze. 

Najbardziej wartościo-
wymi sokami są te któ-

Napój 
marchwiowo
-porzeczkowy

re przygotujemy w domu. 
Najlepsze soki to te, które 
przygotujemy przy użyciu 
wyciskarki. Nie dochodzi w 
nich do wzrostu temperatury, 
co pozwala na zachowanie 
większej ilości cennych en-
zymów i witamin. Popular-
nym domowym sposobem 
przygotowywania soków 
jest też sokowirówka, która 
pozbawia przygotowane soki 
części wartościowych skład-
ników. Można oczywiście 
również wyciskać ręcznie, 
ale jest to mało wygodny i 
efektywny sposób. Soki są 
wskazane także dla osób 
dbających o sylwetkę. Są do-
skonałym źródłem witaminy 
C, potasu, fosforu, magnezu, 
wapnia oraz innych, cennych 
składników mineralnych. 
Starajmy się spożywać soki 
tego samego dnia, które-
go zostały wyciśnięte. Jeśli 
chcesz sok przechowywać 
dłużej to koniecznie trzymaj 
go w lodówce zamknięty w 
hermetycznym pojemniku.

Sok to cenne uzupełnie-
nie naszej diety. Dostarcza 
wielu ważnych minerałów 
i witamin. Jednak najbar-
dziej wartościowy jest ten 
świeży. Ma dużo mniej ka-
lorii, za to więcej składni-
ków odżywczych. Tylko te 
świeże są w stanie zastąpić 
porcję warzyw czy owo-
ców. Jeśli jednak zdecydu-
jemy się na kupno soków 
warto poświecić kilka chwil 
na przeczytanie etykiety i 
sprawdzić ich skład.       IK



WWieściieści
24.06- 08.07.2013 r.

13
www.gazeta-wiesci.pl WW Moto

REKLAMA

KIEROWCO!
Sprawdź ciśnienie w oponach! 

U nas zrobisz to bezpłatnie!

REKLAMA

308 CC i RCZ powstały 
na bazie 308, co szczególnie 
rzuca się w oczy wewnątrz 
pojazdów. Duża, tradycyj-
na kierownica informuje 
nas, że mamy do czynienia 
z designem z roku 2007. 
Mimo to jest nowocze-
śnie, jak to w Peugeot.
Aby stworzyć auto niesza-
blonowe trzeba było 308-kę 
odpowiednio zmodyfiko-
wać. Mamy więc utwardzo-
ne, sportowe zawieszenie, 
mocne silniki i zmodyfi-
kowane, aerodynamiczne 
nadwozie. Napęd na przed-
nie koła to niekoniecznie 
wada. Auto nie zachowuje 
się na drodze jak BMW, ale 
to właśnie ten koncern jest 
twórcą silnika 1.6 THP 200 
KM spod maski Peugeota. 
Przy okazji, francuski sa-

RCZ bez dachu
Peugeot lubi niestandardowe zagrania i chętnie wypuszcza na rynek samo-
chody typu RCZ, czy 308 CC. Te nietypowe samochody mają wspólną bazę 
– jest nią, teoretycznie zwykły kompakt, 308.

mochód jest nieporówny-
walnie tańszy od sportow-
ców z klasy premium.

RCZ i 308 CC to nie to 
samo

Błędem byłoby wrzuca-
nie Peugeota RCZ i 308 CC 
do jednego worka. Różnica 
między nimi jest podsta-
wowa. CC to kabriolet z 

elektrycznie chowanym da-
chem. Otwarta konstrukcja 
wymusiła usztywnienie ka-
roserii, przez co samochód 
waży aż 1535 kg (wersja 1.6 
THP 200 KM). Swój ciężar 
ma też mechanizm do elek-
trycznego składania dachu. 
RCZ jest dużo lżejszy – w 
tej samej wersji waży zale-
dwie 1297 kg. Siłą rzeczy 
auta różnią się więc także 
osiągami. RCZ przyspiesza 
do 100 km/h w 7,5 s – o 0,8 
s szybciej niż 308 CC.

Czym nadrabia 308 CC? 
Paradoksalnie funkcjonal-
nością. Oba samochody są 
teoretycznie czteroosobo-
we, ale w przypadku RCZa 
miejsca z tyłu brakuje nawet 

dla małych dzieci. W 308 
CC zasiądą dwie dorosłe 
osoby o przeciętnym wzro-
ście. Nawet przy złożonym 
dachu nie będzie im bardzo 
niewygodnie. CC ma tak-
że większy bagażnik, lecz 
oczywiście tylko wtedy, 
gdy dach nie jest złożony.

półki. Przede wszystkim ze 
względu na relację ceny do 
jakości. Topowa (najdroż-
sza) wersja 308 CC kosztu-
je 121 900 zł. Pozbawiony 
dachu Roadster od BMW 
– Z4, kosztuje co najmniej 
155 900 zł  (2.0 184 KM). 
Audi TT w wersji roadster, 

jest za to brak opcji wyboru 
napędu na wszystkie koła 
oraz automatycznej skrzy-
ni biegów. Ale konkurencja 
wyposażona w te dodatki 
jest droższa o niemal 100 
%!

Ile kosztuje pozycja 
marki, czyli wartość Peu-
geot 308 CC

308 CC jest jednym z 
niewielu samochodów, w 
przypadku których ludzie 
zaskakują się pozytyw-
nie spoglądając w cennik. 
Większość przypuszcza, że 
cabrio z mocnym silnikiem 
i bogatym wyposażeniem 
musi kosztować ponad 200 
tys. zł. Peugeot udowadnia, 
że to nieprawda, karcąc nie-
co marki premium za bez-
zasadne zawyżanie cen sa-
mochodów, produkowanych 
na bazie elementów z tań-
szych modeli. Wpadkę za-
liczyli kiedyś włodarze Nis-
sana, wypuszczając model 
GT-R w przesadnie niskiej, 
jak się okazało, cenie. Teraz 
cena jest systematycznie 
podwyższana z roku na rok.

Peugeot 308 CC jest na 
rynku już kilka lat i praw-
dopodobnie wkrótce czeka 
go przemiana generacyjna. 
Biorąc pod uwagę to, co 
oferuje obecny model, bez 
wątpienia mamy na co cze-
kać.             Witold Hańczka

Silnik 1.6 THP, autor-
stwa BMW, znany m.in. z 
MINI, jest genialnie wy-
konaną jednostką. Jego 
największą zaletą jest ela-

s t y c z n o ś ć . 
Przy spokojnej 
jeździe potra-
fi zadowolić 
się niespełna 
7 l benzyny na 
100 km. Gdy 
korzystamy bez 
o p a m i ę t a n i a 
z wszystkich 
275 Nm, do-
stępnych już od 
1700 obr./min. 
(!) spali nawet 
kilkanaście li-
trów. Brzmie-
nie jednostki 
to melodia dla 
uszu fanów 
sportowych ma-
szyn. Sztywno 

zawieszone auto świetnie 
sprawdza się w zakrętach i 
praktycznie nie pozwala się 
wyprowadzić z równowa-
gi. Po dziurawych drogach 
lepiej jednak 308 CC w 
ogóle nie jeździć, lub zacho-
wać umiar przy dodawaniu 
gazu.

Peugeot 308 CC/RCZ a 
konkurencja z klasy pre-
mium

Samochody grupy PSA 
mają aspiracje dotyczące 
członkostwa w elitarnej 
klasie premium. Nie chodzi 
tu tylko o opisywane mode-
le, ale także o całą linię DS, 
Citroena. Kabriolet Peugeot 
wypada całkiem nieźle na 
tle konkurencji z wyższej 

do którego 308 CC bywa 
porównywany ze wzglę-
du na stylistykę, kosztuje 
co najmniej 141 800 zł (1.8 
TFSI 160 KM). Pomińmy 
porównanie silników, gdyż 
gwarantują one podobne 
osiągi. W kwestii wyposa-
żenia góruje tańszy Peuge-
ot. Ma też dodatkowe dwa 
miejsca dla pasażerów z 
tyłu. Jego nadrzędną wadą 
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Piotrków Trybunalski

Radomsko

Tomaszów Mazowiecki 

Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

tykowe. Stróże prawa będą 
ustalać szczegóły dotyczące 
pochodzenia i przeznacze-
nia uprawy konopi. Za taki 

czyn grozi kara nawet do 8 
lat pozbawienia wolności. 

KK

Brzeziny

Zatrzymany z kontrabandą
Policjanci z KPP w Brzezinach zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który prze-
woził tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy. Tym samym mężczyzna 
próbował oszukać Skarb Państwa na ponad 16 tys. zł.

W maju 2013 roku 
funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Brze-
zinach zatrzymali do kon-
troli pojazd marki Volkswa-
gen Golf, którym kierował 
37-letni mieszkaniec To-
maszowa Mazowieckiego. 
W samochodzie policjanci 
znaleźli ponad 20 kg tyto-
niu zapakowanego w toreb-
ki, 178 paczek papierosów, 
1000 sztuk papierosów lu-
zem oraz 1 litr alkoholu bez 
polskich znaków akcyzy. 
Mężczyźnie został przed-
stawiony zarzut przewozu 
wyrobów akcyzowych bez 
polskich znaków skarbo-
wych, za co grozi wysoka 
grzywna. Jak się okazało, 
zatrzymany był wcześniej 

wielokrotnie notowany za 
oszustwa, kradzieże, wła-
mania i przestępstwa narko-

tykowe.
WIT

Podejrzany 
o przywłaszczenie pieniędzy
Dyrektor jednego z zespołów szkół w powiecie piotrkowskim jest podejrzany 
o przywłaszczenie nawet 25 tys. zł. Mężczyzna został zawieszony w czynno-
ściach służbowych i w wykonywaniu zawodu, a za przestępstwo grozi mu 
kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

48-letni dyrektor szkoły 
wynajmował szkolną salę 
gimnastyczną i pobierał za 
to opłaty, nie ewidencjując 
ich. Ponadto fundusze sta-
nowiące prowizję za obsłu-
gę ubezpieczenia grupowe-
go uczniów też nie trafiały 
do właściciela. - Dopełnie-
niem nieprawidłowości było 

pobieranie opłat od uczniów 
za wykorzystanie szkolnej 
kserokopiarki, na którą, jak 
się okazało środki finan-
sowe przekazywał Urząd 
Gminy – informuje Policja. 

Dyrektor przywłaszczył 
sobie kwotę nie mniejszą 
niż 25.000 zł. 12 czerwca 
mężczyzna jako funkcjona-

riusz publiczny usłyszał za-
rzuty przekroczenia upraw-
nień w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, a tym 
samym działania na szkodę 
interesu publicznego.

Sprawa ma charakter 
rozwojowy.

WIT

W nocy z 20 na 21 
czerwca br. w miejscowości 
Wola Blakowa w powiecie 
radomszczańskim do ka-
plicy włamał się mężczy-
zna. Złodziej dostał się do 
kaplicy wybijając szybę w 
oknie zakrystii. Następnie 

Włamał się do kaplicy
Policjanci z posterunku w Lgocie Wielkiej zatrzymali mężczyznę, który okradł 
wiejską kaplicę. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia. 

ukradł organy elektryczne, 
mikrofon bezprzewodowy 
oraz drewnianą skrzynkę 
ofiarną. Ponadto uszkodził 
ławkę wewnątrz kaplicy. 
Parafia oszacowała straty 
na 3000 zł. Włamywaczem 
okazał się 19-letni mieszka-

niec gminy Lgota Wielka. 
Odpowie za kradzież z wła-
maniem oraz uszkodzenie 
mienia. Grozi mu kara do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. 

MAT

Złodzieje emblematów 
wpadli w ręce policji w nocy 
17 czerwca br. Funkcjona-
riusze patrolujący wówczas 
ulicę Konstytucji 3-go Maja 
w Tomaszowie Mazowiec-
kim zauważyli dwóch po-
dejrzanie zachowujących 
się młodych mężczyzn. 
Podczas legitymowania, 
mężczyźni (19- i 21-latek) 
zachowywali się bardzo 
nerwowo, co tym bardziej 
wzbudziło podejrzenie 
funkcjonariuszy. Okazało 
się, że w kieszeniach mieli 
7 znaczków różnych marek 
samochodów. 

- Młodzieńcy nie po-
trafili racjonalnie wytłu-
maczyć pochodzenia tych 
przedmiotów. Twierdzili, że 
te znaczki okazyjnie kupili 
od przypadkowej osoby – 
informuje policja. Stróże 

Emblematy łupem złodziei
Policjanci zatrzymali dwóch młodych złodziei emblematów samochodowych.

prawa postanowili bliżej 
przyjrzeć się tej sprawie. 
Nocni amatorzy znaczków 
zostali przewiezieni do ko-
mendy policji. Okazało się, 
że 19-latek miał 1,5 promi-
la alkoholu, natomiast jego 
starszy kolega 1,3 promila. 
Policjanci sprawdzili pobli-
skie parkingi, na których 

odnaleźli zaparkowane 
samochody z brakujący-
mi znaczkami marki. Po 
wytrzeźwieniu mężczyźni 
przyznali się do kradzieży 
samochodowych emblema-
tów. Trwa ustalanie warto-
ści strat. Za kradzież grozi 
kara do 5 lat więzienia.

KK

Bełchatów

Uprawiał konopie w ogródku
Zelowianin w ogródku na tyłach swojego domu prowadził uprawę konopi in-
dyjskich. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

- 18 czerwca 2013 roku 
policjanci interweniując na 
terenie jednej z zelowskich 
posesji zauważyli krzak 
konopi indyjskich. Skrupu-
latnie sprawdzili posesję i 
w ogródku za budynkiem 
znaleźli całą plantację ko-
nopi – informuje rzecznik 
policji. Funkcjonariusze z 
komisariatu w Zelowie za-
bezpieczyli 198 roślin ko-
nopi o łącznej wadze 1.640 
gramów. 38-letni właściciel 
domu przyznał, że sam wy-
siał konopie. W przeszłości 
mężczyzna był już notowa-
ny za przestępstwa narko-
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Rak  22.06 – 22.07 
Najwyższa pora 

przeanalizować do-
mowy budżet. Ostat-

nio mieliście wyjątkowo 
lekką rękę do wydawania 
pieniędzy. Jeśli planujecie 
otworzyć własny biznes, to 
nie jest to odpowiedni czas. 
Lepiej poczekać na korzyst-
niejszy moment. 

Lew 23.07 – 23.08
Lwy bez trudu 

pokonają wszelkie 
przeciwności losu. To 

świetny moment na wyja-
śnienie wszelkich kwestii 
zawodowych. Nie bójcie 
się odważnych decyzji. 
Wszystkie zmiany wyjdą 
wam na korzyść. To dobry 
okres na wcielenie marzeń 
w rzeczywistość.

Panna 24.08 – 23.09
N e g a t y w n y 

wpływ Gwiazd spo-
woduje, że osoby spod 

tego znaku poczują się zmę-
czone i zniechęcone. Me-
lancholijny nastrój poprawi 
dopiero dobra wiadomość 
od bliskiej ci osoby. Pomyśl 
o wyjeździe wakacyjnym. 

Nie zostawiaj niczego na 
ostatnią chwilę.

Waga 24.09-23.10
Kierując się 

przede wszystkim 
zdobywaniem pienię-

dzy, zapominasz o bliskich 
ci osobach. Może to być 
powodem drobnych niepo-
rozumień. Wagi zajmujące 
się nauką, mogą liczyć na 
sukces w tej dziedzinie. 
Czas sprzyja podróżom i 
nawiązywaniu nowych zna-
jomości.  

Skorpion 24.10 – 22.11
Będziesz miał gło-

wę pełną pomysłów. 
Niewykluczone, że 

nadarzy się dobra okazja, 
by zrealizować któryś z 
nich. Szczęście ci sprzyja. 
Nie słuchaj rad osób, które 
tylko udają, że są ci życzli-
wi, a tak naprawdę czekają 
tylko na twoje potknięcie.

Strzelec 23.11 – 21.12  
Strzelce zaczną 

więcej czasu poświę-
cać rodzinie i przyja-

ciołom. Dobrze zrobi wam 
relaks na świeżym powie-
trzu. W zdrowiu nastąpi 

znaczna poprawa. Jednakże 
nie powinniście zapominać 
o badaniach kontrolnych i 
właściwym odżywianiu.

Koziorożec 22.12 – 20.01
W weekend spo-

tkasz kogoś z dawnych 
lat. Odżyją w tobie 

wspomnienia i romantycz-
ne uczucie. W sprawach za-
wodowych musisz wykazać 
się większym zaangażowa-
niem i decyzyjnością. Nie 
licz tylko na swoją intuicję, 
warto skorzystać z porady 
bliskich ci osób.

Wodnik 21.01 – 19.02  
Tryskasz energią 

i poczuciem humoru. 
Praca będzie spra-

wiała ci satysfakcję. Połącz 
przyjemne z pożytecznym. 
Pewne sprawy będą układa-
ły się same, a to za sprawą 
korzystnego układu gwiazd. 
Zaczniesz realizować swoje 
dawne zamierzenia.

Ryby 20.02 – 20.03
To dobry czas dla 

osób spod tego znaku. 
Nie warto oglądać się 

za siebie, tylko iść do przo-
du. Rozpoczęte sprawy za-
kończą się sukcesem, pod 
warunkiem, że nie stracisz 
kontroli nad ich realizacją. 
Relacje z partnerem życio-

wym coraz lepsze. 

Baran 21.03 – 20.04
Po okresie wytężonej 

pracy, wreszcie od-
czujesz satysfak-
cję z jej wyników. 

Oczywiście przełoży się to 
na poprawę sytuacji mate-
rialnej. Jednak koniecznie 
kontroluj wydatki. Pomyśl o 
małym, ale przemyślanym 
wypoczynku w gronie bli-
skich ci osób.  

Byk 21.04 – 20.05
Nie odkładaj pewnych 

spraw na później, bo 
czas to pieniądz. A 
konkurencja też nie 

śpi, warto o tym pamiętać. 
Pomimo nadmiaru obo-
wiązków podtrzymuj łączą-
ce cię więzi rodzinne. 

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Pozytywny wpływ 

planet spowoduje 
przypływ energii i 

chęci do działania. Za-
czniesz planować remonty. 
Podejmiesz się innowa-
cyjnych przedsięwzięć. 
Ogólnie szczęście będzie 
ci sprzyjać. Niewykluczona 
także większa wygrana w 
grach losowych.

Wróżka Amanda

Rozrywka
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SUDOKU

Humor

HOROSKOP

W

Właśnie rozgrywają się zawody, kto najdłużej wy-
trzyma w wodzie. Pierwszy pan wytrzymał 1 minutę i 

wszyscy go pytają: “Jak pan to zrobił?”. A on odpowiada:
- Trening, trening i jeszcze raz trening.

Następny pan wytrzymał 2 minuty i znowu wszyscy 
ludzie go pytają, jak to zrobił. A on na to:

- Trening, trening i jeszcze raz trening.
Następny pan wytrzymał 3 minuty i wszyscy ludzie go 

pytają: “Jak pan to zrobił?” A on na to:
- Trening. Po trzykroć trening.

Następny pan przyszedł, wchodzi do wody, zanurza się. 
Mija 1 minuta - nic, 2 minuta - nic, 3 minuta - nic. Po 4 
minucie wychodzi, ledwo oddycha, więc lekarze szybko 

podbiegli, ale na szczęście nic się nie stało. Wszyscy 
ludzie pytają: “Jak on to zrobił?!”. A on na to:

- Gdzieś musiałem gaciami zahaczyć! 

☺ ☺ ☺
Kolega opowiada koledze:

- Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop od kaszlu, a on 
dał mi nie wiem czemu środek na rozwolnienie.

- Zażyłeś ten środek?
- Zażyłem.

- I co, kaszlesz?
- Nie mam odwagi... 

☺ ☺ ☺
Na budowie Kowalski lata w te i z powrotem z pustą 

taczką. Widząc to kierownik, pyta:
- Co tak z tą pustą taczką latacie?

- Panie kierowniku - mówi Kowalski - taki zapierdol, że 
nie ma kiedy załadować. 

☺ ☺ ☺
Przychodzi budowlaniec do majstra:

- Panie majstrze łopata mi się złamała!
- To się oprzyj o betoniarkę! 

DLA DZIECI
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