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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny
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sZCZEGóŁY NA sTR. 2.

Czynne: 

Pon-Pt 9-17; Sob 9-14

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Wyszyńskiego 5a

tel. 888 69 20 39; tel. 46 895 16 45

Książki I Mapy I Art. szkolne I Art. papiernicze I Druki Akcydensowe

Nie zwlekaj! 
Zamów podręczniki i odbierz w wygodnym dla Ciebie terminie!

1989 r.

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Taniej nawet 

o 10%!

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów
I stopnia na kierunku kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne 
kwalifikacje teoretyczne i  praktyczne oraz uprawnienia do  pracy w  służbie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Po pierwszym roku studiów istnieje możliwość zmiany kierunku kształcenia i kontynuowania studiów na kierunku 
budownictwo lub inżynieria środowiska (zajęcia w siedzibie Uczelni w Radomiu).

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA 
BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Kierunek kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadbaj o mocną pozycję na rynku pracy już dziś 
i zostań inżynierem

bezpieczeństwa i higieny pracy

Zajęcia dla studentów Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim odbywają się w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3 oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107.

www.wisbiop.pl
Dziekan tel. 511 154 839; Dziekanat tel. 500 679 568; e-mail: dziekanat–piotrkow@wisbiop.pl

Uczelnia oferuje studentom:
- zajęcia w uczelnianej Akademii BHP, 
- elastyczny system płatności już od I semestru,
- stypendia naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych,
- praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy 
  w swoim zawodzie w ramach Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego,
- nabycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych w ramach 
  Uczelnianego Bonu Edukacyjnego,
- praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach,
- kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „e-learning”.
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Moto Show Bełchatów
10 sierpnia bełchatowski plac Narutowicza po raz kolejny zamieni się w istny raj dla wszystkich  miło-
śników pięknych i szybkich samochodów.

Poprzednie zloty or-
ganizowane przez beł-
chatowską grupę EBE 
EVENT, odniosły spory 
sukces i były atrakcją 
nie tylko dla pasjonatów 
aut, ale także dla całych 
rodzin. O evencie roz-
mawiamy z jednym z 
organizatorów imprezy  
Sewerynem Bożkiem.

W tym roku odbędzie 
się trzecia edycja Moto 
Show Bełchatów. Proszę 
powiedzieć coś o sa-
mej imprezie.

D o k ł a d n i e , 
przed nami trzecia 
edycja imprezy 
Moto Show Beł-
chatów, która 
odbędzie się 

10 sierpnia w centrum mia-
sta, na głównym deptaku 
miejskim, czyli Placu Na-
rutowicza.  Szerzej na str. 8

Dni Zelowa 2013
Już w połowie sierpnia w Zelowie będą obchodzo-
ne Dni Miasta. Weekend 17-18 sierpnia będzie pe-
łen atrakcji.          Szerzej na str. 3.

Wpłatomat 
w Urzędzie Miasta
Piotrkowski magistrat  jako jeden z pierwszych 
urzędów w Polsce uruchomił kasę automatyczną 
dla klientów dokonujących wpłat z tytułu podat-
ków i opłat lokalnych. Urządzenie to ma skrócić 
kolejki.          Szerzej na str. 3.
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Salon Meblowy 
"DEKORATOR"

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

tel. 44 616 37 29

OFERUJE:
meble 

renomowanych 
producentów 

krajowych 
i zagranicznych

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!
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reklama@gazeta-wiesci.pl

tel. 504 929 908

Znajdują się wśród nich 
akta stanu cywilnego z te-
renu byłego województwa 
piotrkowskiego. –  To do-
skonałe źródło wiedzy dla 
historyków regionu oraz 
genealogów– mówi dr To-
masz Matuszak, dyrektor 
Archiwum Państwowego w 
Piotrkowie Trybunalskim.

Od dziś każdy może się-
gnąć do dokumentów, nie 
ruszając się z domu. Ska-
ny dostępne są w serwisie  
szukajwarchiwach.pl, pro-
wadzonym przez Narodowe 
Archiwum Cyfrowe. – Za 
milionami publikowanych 
skanów stoi potężny wysi-
łek włożony w digitalizację, 
budowę infrastruktury infor-
matycznej i systemów – pod-
kreśla Wojciech Woźniak, dy-
rektor NAC – udostępnienie 
zbiorów online jest celem, 
który przyświeca archiwi-
stom na wszystkich etapach 
żmudnego procesu digitali-
zacji – dodaje.  W serwisie 
szukajwarchiwach.pl można 
znaleźć zdigitalizowane ska-
ny materiałów z całej Polski. 
Ich łączna liczba przekroczy-
ła właśnie 7 milionów. 

 Do końca 2013 Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe 
planuje udostępnić kolejne 2 
miliony skanów. 

Opr. MAT

Piotrków Trybunalski

Archiwalne 
materiały online
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim udostępniło online prawie 
400 tysięcy skanów materiałów archiwalnych z zasobu AP w Piotrkowie Try-
bunalskim oraz jego Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.

Na skutek zderzenia po-
jazdów, kierujący volvo 
skręcił w prawo i  wjechał 
w słup energetyczny. Sy-
tuacja wyglądała wręcz 

Zderzył się czołowo z TiR-em
Tomaszów Mazowiecki

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 23 lipca na ulicy Wodnej o godzinie 
10:45. Jak wynika z policyjnych ustaleń kierujący  fiatem SC 23-letni miesz-
kaniec Tomaszowa nie dostosował prędkości do warunków panujących na 
drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarowym volvo, 
którym kierował 32-letni mieszkaniec Brzezin. 

dramatycznie. Straż Po-
żarna rozcinała pojazd 
aby uwolnić kierowcę, 
na szczęście nikomu nic 
się nie stało, uczestnicy 

zdarzenia byli trzeźwi. 
Sprawca został ukarany 
mandatem karnym w wy-
sokości 300 złotych.
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- Jesteśmy jednym z 
pierwszych samorządów w 
kraju, który wyszedł na-
przeciw potrzebom miesz-
kańców i wprowadził takie 
udogodnienie. Kasa auto-
matyczna działa 24 godzi-
ny na dobę przez siedem 
dni w tygodniu. W ten spo-
sób nie jesteśmy już uza-
leżnieni od godzin pracy 
urzędu i możemy wpłacać 
pieniądze na konto magi-
stratu w każdym momencie 
– mówi Krzysztof Choj-
niak, Prezydent Miasta 
Piotrkowa Tryb. 

Wpłatomat, który znaj-
duje się w Urzędzie Mia-
sta przy ulicy Szkolnej, 
ma przyśpieszyć obsługę 
klientów. Wpłatomat umoż-
liwia samodzielne dokona-
nie opłaty poprzez wybór 
rodzaju płatności za po-
średnictwem ekranu doty-
kowego lub zeskanowanie 
kodu kreskowego z decyzji 
w przypadku dokonywania 
opłaty z tytułu podatku od 
nieruchomości.

Kasa automatyczna 
umożliwia wpłaty wyłącz-
nie w formie gotówkowej 
zarówno w banknotach, 
jak i bilonie, wydaje resztę 
oraz drukuje potwierdze-

Piotrków Trybunalski

Wpłatomat 
w Urzędzie Miasta
Piotrkowski magistrat  jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce urucho-
mił kasę automatyczną dla klientów dokonujących wpłat z tytułu podatków i 
opłat lokalnych. Urządzenie to ma skrócić kolejki.

nie wykonanej transakcji. 
Wpłatomat posiada ekran 
dotykowy i dodatkowo kla-
wiaturę do wprowadzania 
danych. W każdej chwili 
klient może zrezygnować 

z dokonywania transakcji. 
Więcej informacji na te-
mat wpłatomatu i opłat 
jakich można w nim uisz-
czać, znajduje się na stronie 
www.piotrkow.pl          WIT

vertirol@poczta.onet.pl
Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368

Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368

VERTI ROL

DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*

ROLETY  ¯ALUZJE
BRAMY  NAPÊDY

*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.

REKLAMA

REKLAMA

Dni Zelowa są najwięk-
szym, organizowanym w 
tym mieście, przedsięwzię-
ciem artystyczno-rozryw-
kowym, które integruje nie 
tylko mieszkańców wielo-
kulturowej Gminy Zelów, 
ale zachęca do udziału 
mieszkańców wielu miej-
scowości województwa 
łódzkiego. Piknik ekolo-
giczny, Dożynki Gminne, 
koncerty, mnóstwo kon-
kursów i dobra zabawa do 
północy – tak w wielkim 
skrócie będą wyglądały 
Dni Zelowa na Stadionie 
ZKS „Włókniarz” przy ul. 
Piotrkowskiej 51. 

Święto Miasta roz-
pocznie się 17 sierpnia o 
godzinie 15.00 piknikiem 
ekologicznym. O 17.00 
przewidziany jest program 
artystyczny dla dzieci „Pi-
raci kapitana Haka”. W 

Zelów

Dni Zelowa 2013
Już w połowie sierpnia w Zelowie będą obchodzone Dni Miasta. Weekend 17-
18 sierpnia będzie pełen atrakcji.

programie zaplanowane są 
również koncerty zespo-
łów reprezentujących różne 
gatunki muzyki, jak: hip 
hop, rock, disco polo, reg-
gae. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie koncert zespołu Bayer 
Full (początek godz. 21.00). 
Na zakończenie tego dnia, 
uczestnicy imprezy będą 
mogli bawić się na dysko-
tece.

Kolejny dzień (18 sierp-
nia) zapowiada się równie 
interesująco. Tego dnia bo-
wiem odbędą się Dożynki 
Gminne, które tradycyjnie 
rozpoczną się Mszą świę-
tą w Kościele M. B. Czę-
stochowskiej w Zelowie. 
Następnym punktem uro-
czystości będzie przejście 
korowodu dożynkowego na 
Stadion ZKS „Włókniarz”. 
Tego dnia również nie za-
braknie koncertów i kon-

kursów. Gwiazdą wieczo-
ru będzie koncert zespołu 
Myslovitz. Początek kon-
certu o godz. 21.00.

Podczas dwóch dni za-
bawy, nie zabraknie rów-
nież występów lokalnych 
zespołów artystycznych, 
licznych propozycji dla 
najmłodszych uczestników 
oraz stoisk wystawienni-
czych. Dodatkową atrakcją 
będzie kino 5D, ścianka 
wspinaczkowa, mini golf 
oraz zabawy animacyjne.

Organizatorem Dni 
Zelowa jest Dom Kultury 
w Zelowie. Gazeta Regio-
nalna Wieści objęła święto 
Zelowa patronatem medial-
nym. Szczegółowy program 
imprezy już wkrótce na na-
szym portalu www.gazeta
-wiesci.pl

JP
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Projekt założeń noweli-
zacji prawa budowlanego, 
przygotowany przez Mini-
sterstwo Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki 
Morskiej, rząd przyjął 23 
lipca br. Jak poinformowało 
ministerstwo zasadniczym 
celem nowych przepisów 
jest przede wszystkim, 
uproszczenie i skrócenie 
procesu budowlanego dla 
większości inwestycji re-
alizowanych na podstawie 
prawa budowlanego.  

Najistotniejsza i zarazem 
bardzo korzystna zmiana 
dotyczy rezygnacji z obo-
wiązku ubiegania się o po-
zwolenia na budowę części 
domów jednorodzinnych. 
Zmiana powyższa pozwoli 
rocznie na rezygnację z wy-
dawania ok. 48.000 decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 
Konieczne będzie w tym 
wypadku jedynie zgłoszenie 
budowy z załączonym pro-
jektem budowlanym. 

Budowa budynków jed-
norodzinnych (bez pozwo-
lenia) musi być oczywiście 
zgodna z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego lub z decy-
zją o warunkach zabudowy. 
W przypadku niezgodności, 
właściwy organ będzie miał 
30 dni na ewentualne wnie-
sienie sprzeciwu od przedło-
żonego zgłoszenia dot. danej 
inwestycji. A więc projekto-
wane zmiany nie spowodują 

Zmiany 
procedur budowlanych
Znowelizowane Prawo budowlane przewiduje uproszczenie procedur budow-
lanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę a także zniesienie 
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów.

zwiększenia zagrożeń dla 
ładu przestrzennego.    

Dla potencjalnego inwe-
stora oznacza to oszczęd-
ności czasowe i finansowe 
związane z mniejszą ilością 
wymaganej dokumentacji, 
a dla administracji - mniej 
procedur.

Następna zmiana doty-
czy wydawanych pozwoleń 
na użytkowanie niektórych 
obiektów, które zostaną za-
stąpione zawiadomieniem o 
zakończeniu budowy. Takie 
zawiadomienie o zakończe-
niu budowy ma dotyczyć 
dodatkowo między innymi 
takich obiektów jak: warsz-
taty rzemieślnicze, stacje 
obsługi pojazdów, myjnie 
samochodowe, obiekty ma-
gazynowe, budynki kolejo-
we a także place składowe, 

postojowe i parkingi oraz 
stawy rybne. Pozwolenie 
na użytkowanie jednak bę-
dzie dotyczyć ograniczonej 
liczby obiektów. Czas ocze-
kiwania na jego uzyskanie 
ulegnie skróceniu o 7 dni 
tj. z 21 do 14 dni, o ile będą 
spełnione wymagane wa-
runki. 

Podobnie ulegnie skró-
ceniu procedura związana 
z uzyskaniem wymaganego 
pozwolenia na budowę

np. w przypadku budo-
wy hali magazynowej o ok. 
120 dni oraz zostanie zre-
dukowana liczba procedur 
budowlanych.

Kolejnym udogodnie-
niem będzie uproszczenie 
formalności związanych z 
projektem budowlanym.

Niewymagane będą 
między innymi oświadcze-
nia potwierdzające dostęp 
do energii, wody, ciepła, 
gazu, odbioru ścieków oraz 
o możliwości połączenia 
działki budowlanej z drogą 
publiczną, z wyjątkiem dróg 
krajowych i wojewódzkich.                           

Roboty budowlane inwe-
stor będzie mógł rozpocząć 
już na podstawie decyzji 
podlegającej wykonaniu, je-
żeli będzie on jedyną stroną 
postępowania, czyli pomi-
nięty zostanie czas na upra-
womocnienie się decyzji.

Ponadto zlikwidowany 
zostanie obowiązek zgło-
szenia planowanego termi-

nu rozpoczęcia robót bu-
dowlanych. 

Obecnie obowiązują-
ce przepisy budowlane są 
przyczyną spowalniania 
powstawania nowych in-
westycji, z uwagi na  nad-
mierną liczbę czynności 
związanych z procesem bu-
dowlanym i dlatego powsta-
ła konieczność dokonania 
regulacji przepisów Prawa 
budowlanego. Nowe prze-
pisy mają wejść w życie po 
upływie sześciu miesięcy 
od ogłoszenia.

 Justyna Pająk

Święto Policji
Obchodzenie „Święta Policji” stało się już tradycją. W tym roku stróże prawa 
celebrowali 94. rocznicę powołania Policji Państwowej.

Na terenie całego kraju 
z okazji „Święta Policji” od-
bywały się obchody.

Również policjanci i 
pracownicy bełchatowskiej 
komendy uczcili tegorocz-
ne święto uroczystym ape-
lem. W tym roku obchody 
odbyły się 19 lipca w Sali 
teatralnej Miejskiego Cen-
trum Kultury w Bełchato-
wie. W uroczystości, oprócz 

policjantów i pracowników 
Policji, uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów, 
instytucji powiatowych, 
bełchatowskich zakładów 
pracy oraz członkowie ro-
dzin funkcjonariuszy. Go-
spodarzem ceremonii był 
insp. dr Sławomir Barasiń-
ski, Komendant Powiato-
wy Policji w Bełchatowie. 
Była to niewątpliwa okazja 

do nadania odznaczeń i ak-
tów mianowania na wyższe 
stopnie służbowe zasłużo-
nym funkcjonariuszom. 

Postanowieniem Pre-
zydenta RP Złotym Meda-
lem za Długoletnią Służbę 
odznaczony został asp. szt. 
Lucjan Konior, natomiast 
Srebrnymi Medalami: sierż. 
szt. Dariusz Folcik, asp. szt. 
Dariusz Rośniak, asp. szt. 

Wojciech Stępień, asp. szt. 
Mariusz Trzaskowski, mł. 
asp. Tadeusz Zochniak. 

Z rąk szefa bełchatow-
skich policjantów Medal za 
Zasługi dla Policji odebrał 
Jacek Rożnowski, piastują-
cy do niedawna obowiązki 
Wójta Gminy Kleszczów. 

MAT

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KARDYNAŁ
KLUKI-GROBLA 1

AGROTURYSTYKA GROBLA

Tel:  698 048 491
         606 141 199
         668 329 081

tel./ fax: (44) 631 50 04
biuro@grobla-kluki.pl

www.grobla-kluki.pl

REKLAMA

REKLAMA
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lub kup nieruchomość

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? 
Hali produkcyjnej? 

A może lokalu użytkowego?

Wykonawcą projektu, 
którego wartość wynosi 1,6 
mln zł, została wyłoniona 
w drodze przetargu  firma 
Trias z Torunia. Specjalizu-
je się ona w nowoczesnych 
rozwiązaniach technolo-
gicznych oraz realizacji 
przedsięwzięć z zakresu 
promocji i pokazów multi-
medialnych.

- To najbardziej ocze-
kiwany przez nas etap po-
wstawania ekspozycji PGE 
Giganty Mocy. Wyłonili-
śmy wykonawcę, który bę-
dzie odpowiedzialny za całą 
scenografię ekspozycji, wy-
konanie eksponatów oraz 
dostawę sprzętu - mówi 
Janusz Mękarski, Wicepre-
zydent Miasta Bełchatowa  
i Kierownik Projektu PGE 
Giganty Mocy. - Firma ma 
duże doświadczenie w re-
alizacji ekspozycji inter- 
aktywnych i multimedial-
nych. Jest wykonawcą m.in. 
wystawy „Śladem europej-
skiej tożsamości Krakowa 
- szlaku turystycznego po 
podziemiach Rynku Głów-
nego”. Wyposażyła także 
w najnowocześniejsze sys-
temy multimedialne oraz 
aplikacje interaktywne Mu-
zeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 
Wadowicach. Mamy na-
dzieję, że nasza współpraca 
przełoży się na jakość eks-
ponatów – dodaje Janusz 

PGE Giganty Mocy coraz bliżej
Inwestycja Giganty Mocy w Bełchatowie weszła w kolejną fazę przygotowań. 
Wybrany został wykonawca, który przygotuje najbardziej zaawansowaną 
technicznie część prac w obiekcie, czyli stworzy multimedialne wyposażenie 
całej ekspozycji.

Mękarski.   
Zakres prac, których 

wykonania podjęła się fir-
ma z Torunia jest bardzo 
duży m.in. opracowanie i 
wykonanie scenografii dla 
wszystkich sal  wraz z wy-
drukami wielkoformato-
wymi, grafikami  naścien-
nymi, aranżacją świetlną, 
wykonaniem gablot, po-
przez dostarczenie i montaż 
sprzętu wraz z oprogramo-
waniem, aż do opracowania 
gier multimedialnych i inte-
raktywnych.

Przedstawiciel firmy 
Trias - Radosław Zubrzyc-
ki, zapewnia że ekspozycja 
będzie pełna niespodzianek 
i ciekawych smaczków z za-
stosowaniem najnowszych 
metod i technologii. Jedno-
cześnie świadom jest tego 
przed jakimi stoi ona wy-
zwaniami m.in. wiernym 
odwzorowaniem maszyn 
górniczych.

Dzięki całemu przedsię-
wzięciu zwiedzający mają 
poznać proces powstawania 
prądu od czasu wytworze-
nia węgla brunatnego do 
produktu finalnego czyli 
energii. Ekspozycja Gi-
ganty Mocy ma za zadanie 
przybliżyć zwiedzającym 
historię zagłębia, ale także 
edukację w zakresie historii 
naturalnej, geologii i fizyki. 
Przypomnijmy, że ekspozy-
cja prezentująca powstanie 

energii elektrycznej na ba-
zie węgla, zostanie zloka-
lizowana na trzech kondy-
gnacjach nowego budynku 
centrum kultury. Na kon-
dygnacji podziemnej znaj-
dą się sale: Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima, w których 
przedstawione zostanie 
zjawisko kształtowania się 
złoża węgla w okolicy Beł-
chatowa. Kolejnym etapem 
zwiedzania jest specjal-
nie ukształtowana klatka 
schodowa  stanowiąca salę 
Budzenie, poświęconą ko-
palni. Na najwyższej kon-
dygnacji znajdziemy salę 
Poranek i Południe poświę-
cone wielkim projektom i 
ich projektantom, historii 
miasta i samej elektrowni. 
Ostatnim etapem zwiedza-
nia będą zaś sale Południe, 
Wieczór i Noc znajdujące 
się na parterze, które będą 
przedstawiały plany na 
przyszłość . 

Koordynator Projektu 
PGE Giganty Mocy - Mał-
gorzata Stanasiuk - Mor-
dalska, podkreśla również 
duże znaczenie dwóch in-
stytucji, które objęły pa-
tronat naukowy nad eks-
pozycją, czyli Państwowy 
Instytut Geologiczny, który 
pomaga opracować zbiory 
oraz Katedry Modelowania 
Procesów Nauczania Wy-
działu Fizyki i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu 

Łódzkiego, odpowiedzial-
nej za weryfikowanie części  
eksperymentalnej ekspozy-
cji. Patronat tych instytucji 
będzie miał niewątpliwie 
korzystny wpływ na po-
strzeganie jej jako rzetel-
nego ośrodka popularyzu-
jącego trudne zagadnienia 
naukowe.

Otwarcie ekspozycji 
PGE Giganty Mocy plano-
wane jest na kwiecień przy-
szłego roku i choć wiemy, 
że możemy spodziewać się 
na wystawie takich interak-
tywnych eksponatów jak 
wehikuł czasu, interaktyw-
ny mamut czy podróż przez 
złoża węgla to ponadto 
wiceprezydent Janusz Mę-
karski  zapewnia o dodat-
kowych niespodziankach, 
szczególnie na otwarciu 
obiektu, których jednak nie 
chce zdradzić.

Julita Kupś-Szczygieł

Od lewej: Radosław Zubrzycki przedstawiciel firmy Trias, Małgorzata Stanasiuk - Mordalska
koordynator projektu PGE Giganty Mocy, Janusz Mękarski wiceprezydent miasta Bełchatowa,

Ewa Młynarczyk dyrektor MCK
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Umowę podpisali 
Krzysztof Chojniak, Prezy-
dent Piotrkowa Trybunal-
skiego oraz Witold Stępień, 
Marszałek Województwa 
Łódzkiego.

- „Trakt Wielu Kultur 

Piotrków Trybunalski

„Trakt II” 
otrzyma dofinansowanie
„Trakt Wielu Kultur II” - projekt zakładający rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego, otrzyma ponad 17 mln 
zł dofinansowania ze środków unijnych. Uroczystość, podczas której została podpisana umowa dofinansowania projektu, odbyła 
się 15 lipca na Zamku Królewskim w Piotrkowie.

II” jest kontynuacją pro-
jektu „Trakt Wielu Kultur 
I”. Projekty rewitalizacyj-
ne mają to do siebie, że w 
pierwszym momencie wi-
dać warstwę architektonicz-
ną, widać poprawę wize-

runku zabytków, obiektów 
dziedzictwa historycznego, 
placów i ulic. Od począt-
ku jednak wiedzieliśmy, że 
wydanie pieniędzy tylko 
na remont zabytków nie ma 
nic wspólnego z procesem 

rewitalizacji historyczne-
go obszaru miasta. Dlatego 
już na początku zapadła 
decyzja o powołaniu zespo-
łu, który będzie na równi z 
częścią inwestycyjną reali-
zował część gospodarczą i 

społeczną. Oznacza to, że 
chcieliśmy ożywić teren, na 
którym aktywność gospo-
darcza była bardzo niska, 
a nawet zerowa – wyjaśniła 
Jolanta Kopeć, kierownik 
Biura Partnerstwa i Fun-
duszy Urzędu Miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim. 
- Przystępując do tego pro-
jektu czuliśmy, że aby uzy-
skać jak największy efekt, 
musimy skoncentrować 
wszystkie projekty miejskie 
na obszarze rewitalizacji 
miasta, dlatego wiele środ-
ków własnych miasto wyło-
żyło na remonty kamienic 
czy obiektów sakralnych. 
Efekt przerósł nasze oczeki-
wania. Okazało się, że zaan-
gażowanie środków miasta i 
środków UE, pociągnęło za 
sobą ogromną aktywność 
innych inwestorów. Powsta-
ły m.in. centra handlowe, 
restauracje, hotele. Okazało 
się, że w ślad za inwestycja-
mi gospodarczymi, również 
ożywiło się życie kultural-
ne na obszarze realizowania 
projektu – podsumowała  
Jolanta Kopeć.

Przypomnijmy, że ce-
lem projektu „Trakt Wielu 
Kultur” jest ożywienie go-
spodarcze i społeczne zde-
gradowanego obszaru mia-
sta, poprzez wykorzystanie 
potencjału turystycznego 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
W ramach pierwszego eta-
pu „Traktu” zrealizowano 
m.in. następujące inwesty-
cje: remonty elewacji wieży 
ciśnień oraz byłej synagogi, 
gdzie obecnie mieści się 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, przebudowy uliczek 
Starego Miasta: Zamkowej, 
Pijarskiej, Konarskiego, 
Krakowskie Przedmieście, 
Łaziennej-Mokrej oraz pla-
cu Czarnieckiego, a także 
modernizacja ulic Słowac-
kiego i Dąbrowskiego. W 
ramach II etapu projektu 
planowane są z kolei nastę-
pujące prace: przebudowa 
ul. POW, Farnej, Rycerskiej, 

Rwańskiej i Starowarszaw-
skiej, remont konserwator-
sko-budowlany budynku 
ODA, I LO oraz Zamku 
Królewskiego. Wartość II 
etapu projektu to ponad 23 
mln zł, z czego miasto do-
stanie dofinansowanie z UE 
w wysokości ponad 17 mln zł. 

- Dzięki tej gigantycznej 
pracy udało nam się zwięk-
szyć potencjał gospodarczy 
i turystyczny Piotrkowa 
Trybunalskiego – mówił 
Krzysztof Chojniak, Pre-
zydent Miasta Piotrkowa 
Tryb. 

- Realizacja tych in-
westycji przyniosła także 
wymierne efekty w posta-
ci nowych miejsc pracy, 
zwiększenia dochodów 
mieszkańców oraz obser-
wowany od kilku lat wzrost 
liczby turystów przyjeżdża-
jących do Piotrkowa Trybu-
nalskiego a także regularny 
rozwój bazy turystycznej.

Dziś sięgamy po kolejną 
pulę pieniędzy, którą wy-
korzystamy perfekcyjnie i 
możliwie jak najlepiej, aby 
służyły one mieszkańcom 
Piotrkowa i tym, którzy do 
naszego miasta przybywa-
ją. Jestem przekonany, że 
Piotrków Trybunalski sta-
nie się perłą turystyczną na-
szego regionu – zapewniał 
Krzysztof Chojniak. 

- Ta podpisana dzisiej-
sza umowa dot. „Traktu 
Wielu Kultur II” oraz re-
alizowany w Piotrkowie 
I etap projektu rewitali-
zacji będzie wzorcowym 
projektem, który w skali 
dużego miasta z histo-
rycznymi tradycjami 
będzie mógł zwiększać 
pulę środków adresowa-
nych  na rewitalizację w 
kolejnym okresie progra-
mowania. Gdybyśmy nie 
wykorzystali tej ogromnej 
szansy jaką dają unijne 
pieniądze i nie zrewitali-
zowali w Piotrkowie tych 
wszystkich zabytkowych 
ulic i obiektów, to kolejne 
pokolenia by nam tego nie 
wybaczyły – podkreślił 
Witold Stępień, Marsza-
łek Województwa Łódz-
kiego.

Podpisaniu umowy to-
warzyszył festyn rodzinny 
w Rynku Trybunalskim 
oraz wystawa fotografii ob-
razująca obiekty wyremon-
towane podczas pierwszego 
etapu inwestycji. 

JP

Na zdjęciu Witold Stępień i Krzysztof Chojniak podczas podpisania umowy.

Aktualnie Infosys za-
trudnia w Łodzi już 1700 
osób.  Jest to firma specja-
lizująca się w usługach out-
sourcingu procesów bizne-
sowych (Business Process 
Outsourcing). Centrum 
świadczy usługi na rzecz 
klientów zewnętrznych zlo-
kalizowanych w 284 kra-
jach. Infosys BPO Poland 
Sp. z o.o. należy do spółki 
Infosys BPO Ldt., global-
nego dostawcy zintegro-
wanych usług doradztwa 
biznesowego i technolo-

Nowe miejsca pracy w Łodzi
W Łodzi powstanie 260 miejsc pracy. A to za sprawą firmy Infosys BPO Poland Sp. z o.o., która otrzymała 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

gicznego, outsourcingu i IT. 
- W ramach inwestycji 

Infosys zatrudni co naj-
mniej 260 nowych pra-
cowników (do 30 września 
2015 r.). Ponadto, Spółka 
zamierza ponieść wydatki 
inwestycyjne w wysokości 
przynajmniej 2,4 mln zł – 
informuje Marcin Kwint-
kiewicz, rzecznik prasowy 
ŁSSE. 

Nowa inwestycja w 
ŁSSE polegać będzie na 
rozbudowie łódzkiego cen-
trum, poprzez: zwiększenie 

zatrudnienia, powiększe-
nie posiadanej powierzchni 
biurowej oraz rozbudowę 

obecnego zaplecza tech-
nicznego.

PJ
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Dzięki nowelizacji 
zwiększy się ochrona dłuż-
ników w postępowaniach 
przed e – sądem (EPU). Jak 
podaje resort sprawiedliwo-
ści, zmiany mają bowiem 
zminimalizować pomyłki 
związane z doręczaniem 
przesyłek sądowych pod ad-
res, gdzie pozwany nie za-
mieszkuje oraz z prowadze-
niem egzekucji przeciwko 
osobie, która nie jest dłużni-
kiem, a którą z dłużnikiem 
łączy jedynie zbieżność 
imion i nazwisk. W myśl 
nowej regulacji (art.505(32) 
KPC) powód będzie musiał 
podać w e-sądzie PESEL 
pozwanego, NIP, nr KRS 

Rewolucja w EPU
7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. 
Nowelizacja m.in. nakłada obowiązek ustalenia numeru PESEL pozwanego 
będącego osobą fizyczną. Zmiany mają na celu przede wszystkim zminimali-
zowanie sądowych i komorniczych pomyłek.

lub numer w innym właści-
wym rejestrze (w zależno-
ści czy pozwany jest osobą 
fizyczną, czy też jednostką 
organizacyjną). Dotąd nu-
mery identyfikacyjne po-
zwanego nie były w ogóle 
konieczne w postępowaniu 
przed e-sądem. W związku 
z tym, zdarzały się pomył-
ki, o których głośno było w 
mediach. Komornik trafiał 
np. do osoby, która nie była 
dłużnikiem, a z dłużnikiem 
łączyła ją jedynie zbieżność 
nazwisk i imion.

Przypomnijmy, że 
elektroniczne postępowa-
nie upominawcze zostało 
wprowadzone jako odrębne 

postępowanie, mające cha-
rakter wezwania do zapłaty 
w sprawach, w których stan 
faktyczny nie jest skompli-
kowany i nie wymaga prze-
prowadzenia postępowania 
dowodowego.

Zmiany nastąpiły rów-
nież w tradycyjnych po-
stępowaniach sądowych. 
Powód wprawdzie będzie 
musiał podać swoje dane 
numeryczne, jednak nie bę-
dzie musiał wskazywać da-
nych pozwanego. Z urzędu  
PESEL, nr KRS lub NIP po-
zwanego będzie ustalał sąd.

Opr. JP
na podstawie materia-

łów z MS

Szanse studenta 
na rynku pracy
Pokolenie wchodzące na rynek pracy nazywa się wprost straconym.  Co w 
takim razie powinien zrobić student, by nie zasilił grona bezrobotnych?

Fryzjerstwo:
- modne strzyżenie
  i modelowania
- koloryzacja odrostów,  
  balejaże, pasemka, ombre
- spa dla włosów
- maski, ampułki (nawilżanie,  
  regeneracja)
- trwała, styling (różne metody)
- fryzury ślubne, wieczorowe, 
  komunijne
- koki i upięcia okolicznościowe

Miła i profesjonalna obsługa

Liczne Promocje
Karty Stałego Klienta
Maniciur + malowanie gratis
Po piątym strzyżeniu - 6 gratis
Po piątym kolorze - 6 gratis
Rabat z ogłoszeniem 10%

 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Warszawska 6

Profesjonalna 
stylizacja paznokci
metodą:
- żelową
- akrylową
- hybrydową
- zdobienia 3D
- Japońska
- maniciur
- pediciur
- Spa dla dłoni (piling, maseczka)
- przedłużenie i zagęszczenie rzęs
- Makijaż (ślubny, wieczorowy, dzienny)

�Piękna Pani�
Studio Urody

Zapraszamy:
Fryzjerstwo: Wt-Pt 10-18
Kosmetyczka: pon-czw

godziny otwarcia 
dostosowane do potrzeb klienta

Piątek 10-18; Sobota 9-16

Kosmetyczka
Tel. 731-131-319

Fryzjerstwo
Tel. 600-538-943

Z grupy w wieku 15-24 
aż 27,5 proc. dotkniętych 
jest bezrobociem. Tworzy to 
rynek pracodawcy – to oni 
dyktują warunki, mając czę-
sto nieprzystające do opisu 
stanowiska wymagania. Na 
portalach pracy dominują 
ogłoszenia, z których jasno 
wynika, że pracę należy 
podjąć równolegle z podję-
ciem studiów, inaczej bra-
kować będzie wymaganych 
lat doświadczenia. Tu znów 
pojawia się pułapka „kwa-
dratury koła” – jak zdobyć 
doświadczenie do pracy 
w sektorach, w których na 
starcie wymagane są prze-

pracowane lata pracy? Stu-
denci jednak sobie radzą, 
a w sukurs przychodzą im 
nowe technologie. Głównie 
te związane z Internetem, w 
którym brać studencka poru-
sza się lepiej i szybciej, niż na 
lekcjach WF. Internet otwo-
rzył, bowiem drogę portalom 
pracy zdalnej dla studentów 
i uczniów, dzięki którym 
mogą oni nie tylko dorobić 
do kieszonkowego, ale budo-
wać swoje CV na drobnych 
pracach związanych z tłu-
maczeniami, tworzeniem baz 
danych, pisaniem artykułów, 
testowaniem produktów, 
czy też tworzeniem wpisów 
na Facebooku. Potrzebne są 
firmom do badania rynku, 
konsumentów i konkurencji, 
promocji swoich działań i po-
znania opinii o produktach. 

Za pracę, którą można 
wykonywać nawet z fote-
la w salonie można dostać 
do 700 PLN miesięcznie 
na rękę. To nie kokosy, ale 
też odpada koszt przejazdu 
i utrzymania się w obcym 
mieście. Pracuje się, bo-
wiem z dowolnego miejsca 
w dowolnych godzinach 
– wystarczy komputer lub 
komórka z dostępem do 
Internetu. Plusem jest też 
to, że w serwisach pracy 
zdalnej nie brakuje ofert, a 
więc jest dostępne to, cze-
go boimy się, że dla nas nie 
ma –a mianowicie praca. I 
to analityczno-kreatywna, 
kształtująca kompetencje 

wymagane w gospodarce 
XXI wieku. 

Chcę pracować w agen-
cji reklamowej. Zadania, 
które sobie rezerwuję w 
serwisie InClick do wy-
konania, są takie jak przy 
dużej kampanii reklamo-
wej – mówi Anka, student-
ka ekonomii. Pisze teksty o 
charakterze reklamowym i 
materiały dziennikarskie. 
Często wykorzystuje na 
to „studencki kwadrans” i 
okienka między zajęciami. 
Zaletą pracy zdalnej jest to, 
że mogę wykonać zadania 
zlecone przez renomowaną 
firmę zlokalizowaną w do-
wolnym miejscu Polski.  

Zadania dominujące w 
tych serwisach przygotowu-
ją do dobrze płatnej pracy 
w agencjach reklamowych 
i interaktywnych, pracow-
niach badawczych, do dzia-
łów marketingu i analiz 
firm i korporacji, a także 
do zawodowego związania 
się z jednym z najbardziej 
perspektywicznych sekto-
rów – rynkiem Big Data. 
Tam do 2015 roku liczba 
miejsc pracy ma wzrosnąć o 
168 proc., co uplasuje nasz 
kraj w pierwszej dziesiątce 
światowego zestawienia. 

- I tak siedzą w Interne-
cie cały dzień – to niech na 
tym dorobią – mówi miesz-
kanka województwa łódz-
kiego.  

Dorota Jurek
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KIEROWCO!
Sprawdź ciśnienie w oponach! 

U nas zrobisz to bezpłatnie!

REKLAMA

Poprzednie zloty orga-
nizowane przez bełchatow-
ską grupę EBE EVENT, 
odniosły spory sukces i 
były atrakcją nie tylko dla 
pasjonatów aut, ale także 
dla całych rodzin. O even-
cie rozmawiamy z jednym 
z organizatorów imprezy 
Sewerynem Bożkiem.

 
W tym roku odbędzie 

się trzecia edycja Moto 
Show Bełchatów. Proszę 
powiedzieć coś o samej 
imprezie.

Dokładnie, przed nami 
trzecia edycja imprezy 
Moto Show Bełchatów, któ-
ra odbędzie się 10 sierpnia 

Moto Show Bełchatów

w centrum miasta, na głów-
nym deptaku miejskim, 
czyli Placu Narutowicza. 
Impreza będzie miała for-
mę wystawy aut tunin-
gowanych i sportowych. 
Głównym celem  jest zapre-
zentowanie naszej motory-
zacyjnej pasji przed szerszą 
publicznością i w jakimś 
stopniu zachęcenie ludzi 
do wkładania serc w swoje 
pojazdy, które mogą stać 
się czymś więcej niż tylko 
środkiem transportu. 

Czy tegoroczny zlot bę-
dzie się różnił od poprzed-
nich?

Fabuła zlotu podobna 

będzie do lat ubiegłych z 
tą różnicą, że w tym roku 
chcemy znacząco podnieść 
poziom samego eventu po-
przez sprowadzenie aut o 
jeszcze wyższym pozio-
mie modyfikacji i tu warto 
dodać, że impreza, która 
dotychczas była naszą re-
gionalną wychodzi poza 
granice województwa. 
Chcemy zorganizować 
kilka konkursów, które są 
mniej popularne na innych 
zlotach dzięki czemu nada-
dzą naszej imprezie więcej 
oryginalności i niepowta-
rzalności wśród masy in-
nych eventów o treści moto-
ryzacyjnej. 

Wieści Motor yzacyjne
10 sierpnia bełchatowski plac Narutowicza po raz kolejny zamieni się w istny raj dla wszystkich  miło-
śników pięknych i szybkich samochodów.

Poprzednie edycje cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem, także ze wzglę-
du na dodatkowe atrakcje 
jakie przygotowaliście dla 
widzów. Jakich niespo-
dzianek  możemy się spo-
dziewać w tym roku?

Na chwilę obecną 
atrakcje są w fazie przygo-
towań, tak więc nie chcę 
zdradzać szczegółów, aby 
nie zapeszyć. Pewne jest, 
że podczas trwania eventu 
imprezę umilać będzie Dj 
i nie zabraknie ciekawych 
konkursów dla uczestników 
jak i również zgromadzonej 
w ten dzień publiczności. 
Pojawi się również bardzo 
fajny konkurs sprawdza-
jący koordynację ruchową 
wszystkich, którzy będą 
mieli odwagę stanąć do ry-
walizacji z innymi. 

Czy prowadzicie se-
lekcje aut, jeśli tak jakie 
są kryteria przyjęcia auta 
w poczet prezentowanych 
samochodów?

Selekcja aut odbywa 
się wewnątrz grupy - sami 
wybieramy auta, które na-
stępnie zapraszamy. W ten 
sposób to właśnie my sami 
ustalamy poziom aut i im-
prezy oraz wiemy, że każdy 

samochód, który znalazł się 
na placu w pełni na to zasłu-
żył. Kryteria są takie jak na 
większości dobrych imprez 
w naszym kraju, auto musi 
prezentować dość wysoki 
poziom modyfikacji we-
dług aktualnie panujących 
trendów w świecie tuningu. 

Jakie w tej chwili pa-
nują trendy w tuningu? 
Jakie modyfikacje powi-
nien wprowadzić właści-
ciel auta, aby mógł po-
chwalić się tuningiem w 
dobrym stylu?

Teraz głównie stawia 
się na dobrze utrzymane 
auta seryjne z różnymi tzw. 
smaczkami, czyli np. orygi-
nalnymi częściami z USA, 
Japonii itp. Wiadomo, im 
niższe auto tym lepiej, do 
tego jakaś szeroka, najlepiej 
skręcana felga, a wszystko 
to zwieńczone dobrym spa-
sowaniem tych elementów.  

Na waszej stronie in-
ternetowej można prze-
czytać, że jesteście grupą, 
której założeniem jest or-
ganizowanie imprez mo-
toryzacyjnych oraz tunin-
gowych. Skąd pomysł na 
taką inicjatywę?

Przede wszystkim jeste-
śmy grupą ludzi, których 
kilka lat temu połączyła pa-
sja do tuningowania samo-
chodów. Wspólnie jeździ-
liśmy po zlotach w całym 
kraju i tu padł pomysł by 
coś takiego zorganizować u 

nas w mieście. Tak nadszedł 
czas na pierwsze mniej lub 
bardziej udane zloty, które 
organizowaliśmy pod szyl-
dem różnych klubów. Po 
pewnym czasie spotkaliśmy 
się wyselekcjonowaną eki-
pą i podjęliśmy decyzję, że 
nadszedł czas aby przenieść 
to wszystko na dużo wyższy 
poziom i tak powstała grupa  
EBE-Event. Liczyliśmy 
wtedy tylko kilka osób, 
jednak dzięki ciągłemu 
rozwojowi jest nas obecnie 
dwadzieścia osób i jesteśmy 
coraz bardziej rozpozna-
walni na arenie krajowej. 
Wraz z naszymi autami 
jesteśmy obecni na wszyst-
kich największych zlotach 
w kraju. W międzyczasie 
wspieramy również różne 
akcje charytatywne oraz 
promujemy nasz region opi-
sując najciekawsze projek-
ty na naszej stronie (www.
ebe-event.pl) oraz wspie-
rając nowo powstałe ekipy, 
które de facto przypominają 
nam o naszych początkach. 
Podsumowując nasze losy, 
jako jej nieformalny lider 
jestem naprawdę zadowo-
lony z tego jak to wszystko 
się potoczyło. By móc udo-
wodnić te słowa zapraszam 
wszystkich 10-tego sierpnia 
na plac Narutowicza, gdzie 
postaramy się zrobić moto-
ryzacyjne show na najwyż-
szym poziomie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 
Julita Kupś-Szczygieł
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W Polsce zaobserwu-
jemy to prawdopodobnie 
dopiero za kilka lat, ale 
na Zachodzie już teraz za-
panowała moda na małe 
SUVy. Maluchy na dużych 
kołach sprzedają się świet-
nie. Jest wśród nich no-
wość Opla - model Mokka.

Zmiana trendów

Mokka jest jednym z 
kilku SUVów segmentu 
B, które w ostatnich latach 
weszły na rynek. Niektórzy 
producenci ostrożnie pod-
chodzili do tego segmentu i 
trudno odmówić im racji. Te 
samochody nie są ani prak-

tyczne, ani terenowe, ani 
tym bardziej tanie - mimo 
to sprzedają się świetnie. 
Małe SUVy są rynkową 
nowością, która niczym hit 
grany stale w rozgłośniach 
radiowych, podbiła serca 
odbiorców. 

Jednym z tych modnych 
samochodów jest właśnie 
Opel Mokka. Niemiec-
ki producent zadbał o to, 
by jego najnowszy model 
wyróżniał się nienaganną 
i nowoczesną stylistyką. 
Obecnie na rynku niewiele 
jest aut o równie efektownej 
linii nadwozia co Mokka. 
Także wnętrze zaprojekto-

wano w sposób przemyśla-
ny i gustowny, acz mamy 
tu sporo rozwiązań prze-
niesionych wprost z innych 
modeli.

Co poza wyglądem? 
Cechy Mokki 

Styliści zrobili wszyst-
ko, by za kilka lat nazwa 
,,Mokka” nie kojarzyła się 
ludziom z odmianą małej 
czarnej, a właśnie z samo-
chodem marki Opel. Poza 
designem ,,SUVik” ma jed-
nak jeszcze kilka cech, o 
których należy wspomnieć. 
Przede wszystkim, bazu-
jąc na najmniejszej płycie 

podłogowej w ofercie GM, 
Opel nie mógł stworzyć 
auta dużego i pojemnego. 
Mokka wygląda na spo-
ry samochód, ale nim nie 
jest. Niewielką przestrzeń 
bagażową łączy z dość wą-
skim ,,przedziałem pasażer-
skim”. Trzeba jednak przy-
znać, że siedzi się w niej 
wygodniej niż w Corsie - ze 
względu na wyżej poprowa-
dzoną linię dachu.

4x4 w Oplu Mokka

O ile pełnoprawne 
SUVy większego segmentu 
można czasem wykorzystać 
w terenie, o tyle nie polecał-
bym tego robić z Mokką i 
innymi podobnymi do niej 
modelami. Mokka to auto 
miejskie, któremu duże 
koła mają pomóc w poko-

Piotrków TrybunalskiWieści Motor yzacyjne
Test: Opel Mokka 1.7 CDTI 130 KM

Moda na Mokkę
nywaniu krawężników, a 
nie bezdroży. O tym, że nie 
powinniśmy zapędzać się w 
teren informuje nas bardzo 
nisko zamocowany przedni 
zderzak. 

Po co więc Oplowi Mok-
ka napęd 4x4? Szczerze mó-
wiąc nie mam pojęcia. Jest 
to rozwiązanie ze sprzę-
głem Haldex, a więc tylna 
oś włącza się do działania, 
gdy przednie koła tracą od-
powiednią przyczepność. 
Podczas testu korzystałem z 
Mokki zgodnie z jej właści-
wym zastosowaniem, napęd 
4x4 nie był więc dla mnie 
przydatny.

1.7 CDTI - cudownie 
niskie spalanie

Silnik 1.7 CDTI obecny 
pod maską testowego Opla 
był jego dużą zaletą. Jed-
nostka bazująca na starej 
już konstrukcji Isuzu do 
dziś zawstydza najnowo-
cześniejsze diesle konku-
rencji. Nie ma się co dzi-
wić, że Opel nie zastępuje 
wiekowego silnika nowym, 
a jedynie wprowadza do 
niego pewne unowocześ- 
nienia. Diesel zawstydza 

konkurencję przede wszyst-
kim dzięki rewelacyjnym 
rezultatom spalania. Pod-
czas testu spalił średnio 
5,1 l na 100 km, co jest re-
zultatem niższym niż ka-
talogowy! Nie pamiętam 
czy kiedyś zdarzyła mi się 
taka sytuacja. Niestety star-
sza jednostka ma też swoje 
wady - jest głośna, niezbyt 
elastyczna i bardzo słaba do 
progu maksymalnego mo-
mentu obrotowego - 2000 
obr./min. Trzeba przyzwy-
czaić się do charakterystyki 
jej pracy.

Cena bycia na czasie

Mokka jest obecnie na 
topie i jej wyniki sprzeda-
żowe pewnie będą rosły. 
Wersja z silnikiem diesla 
wydaje się jednak prze-
sadnie droga. Testowany 
egzemplarz kosztował po-
nad 100 tys. zł. Najtańszą, 
benzynową Mokkę kupimy 
za ok. 68 tys. zł. Niewiele 
tańszy jest też bliźniaczy 
Chevrolet Trax. Konkuren-
cyjne samochody kosztują 
mniej. Warto jednak po-
pytać o rabaty na Mokkę u 
dealerów.

Witold Hańczka

AUTO-MYJNIAAUTO-MYJNIA

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

Zapraszamy!

Pn-Pt 8-18

Sob.   8-16

REKLAMA
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Czy mogłaby Pani 
przedstawić pokrótce dzia-
łalność MCK?

Nasza działalność jest 
bardzo bogata. Prowadzimy 
edukację kulturalną, to jest 
jedno z naszych podstawo-
wych działań. W MCK dzia-
łają różnego rodzaju grupy 
artystyczne, odbywają się 
zajęcia plastyczne, taneczne, 
działają Bełchatowski Chór 
Gospel im. Piotra Kudyby 
oraz od wielu lat wielokrot-
nie nagradzana grupa wokal-
na „A'vista”. Nie jest to jed-
nak jedyny kierunek naszej 
działalności. Organizujemy 
także imprezy,  spektakle 
teatralne czy koncerty. Je-
steśmy również partnerem 
bardzo ambitnego projek-
tu międzynarodowego pod 
nazwą  „DICTAT. Europej-
skie DYKTATury. Wspólny 
język sztuk wizualnych w 
budzeniu świadomości histo-
rycznej obywateli Europy”. 
Projekt ten zakończy się w 
grudniu spektaklem, który 
przygotowują artyści z Pol-
ski, Rumunii, Włoch i Hisz-
panii, a więc krajów, które 
doświadczyły systemów to-
talitarnych. W MCK działa 
także od lat bliskie wszyst-
kim bełchatowianom Kino 
„Kultura”. Jest ono wypo-
sażone w najlepszej jakości 
projektory, również cyfrowy 
z przystawką 3D oraz nagło-
śnienie.

Ważnym aspektem naszej 
działalności jest aktywizowa-
nie osób starszych. Prowadzi-
my Uniwersytet III Wieku 
oraz spotyka się  u nas kilka 
klubów seniora. Również po-
magamy naszym partnerom 
i instytucjom z terenu mia-
sta i powiatu, wspierając ich 
działania wiedzą i doświad-
czeniem   pracowników oraz 
sprzętem naszej placówki.

Ogólnie nasza działal-
ność jest wielowątkowa i bo-
gata  spełniając te zadania, 
które z reguły stawiane są 
przed domami kultury.

Czy jako Miejskie Cen-
trum Kultury mają pań-
stwo ofertę,  która zainte-
resuje każdego mieszkańca 
Bełchatowa niezależnie od 
wieku?

Staramy się tworzyć 
ofertę dla jak największe-

Bełchatowska kuźnia kulturalna

go spektrum mieszkańców. 
Badania przeprowadzone w 
zeszłym roku wykazały, że 
grupą, która ma poczucie 
pewnej pustki kulturalnej 
jest grupa młodzieży w wie-
ku gimnazjalnym. Stąd też 
projekt „Graffiti – sztuka 
miasta”, który zrealizowa-
liśmy wspólnie z Łódzkim 
Domem Kultury, aby tę mło-
dzież włączyć w nasze dzia-
łania. Również staramy się 
stworzyć atrakcyjną ofertę 
dla grupy ludzi aktywnych 
zawodowo, którzy z regu-
ły mają bardzo mało czasu 
wolnego, oferując np. zajęcia 
taneczne czy zajęcia dla dzie-
ci i rodziców.  Dla starszych 
mieszkańców prowadzimy 
wymieniony już wyżej Uni-
wersytet III Wieku, który ma 
bardzo bogaty plan zajęć po-
czynając od nauki języków 
obcych, przez wykłady, za-
jęcia fitness, basen, różnego 
rodzaju zajęcia rozwojowe, 
jak psychologia czy informa-
tyka. Uniwersytet cieszy się 
tak dużą popularnością, że 
mamy już listę rezerwową.

Ciekawym projektem 
wydaje się być Kulturalny 
Bank Pomysłów. Czy może 
Pani powiedzieć jak on 
funkcjonuje?

Zaprosiliśmy do współ-
pracy animatorów, oferując 
im przede wszystkim nasze 
zaplecze do działań, które 
możemy logistycznie i or-
ganizacyjnie wspierać. Na 
bazie naszych doświadczeń 
z Kulturalnym Bankiem Po-
mysłów przygotowaliśmy 
wniosek do Narodowego 
Centrum Kultury i uzyska-
liśmy dofinansowanie na 
realizację projektu „Dom 

Kultury+. Inicjatywy Lokal-
ne.” Wpłynęło kilkanaście 
wniosków zgłoszonych przez 
stowarzyszenia i osoby in-
dywidualne. Siedem z nich 
otrzymało dofinansowanie 
i po pozytywnym zaopinio-
waniu przez NCK będą reali-
zowane jesienią.

Czy każdy może zgłosić 
swój pomysł do Kulturalne-
go Banku Pomysłów?

Tak, z pomysłem może 
zgłosić się każdy. My go 
oczywiście weryfikujemy, 
aby nie dublować zajęć, szu-
kać nowej formuły, aby nie 
powielać już realizowanych 
działań. Jeżeli tylko pomysł 
mieści się w zakresie działa-
nia MCK, jest czymś świe-
żym i wiemy, że spotka się z 
zainteresowaniem, to będzie 
on z pewnością zrealizowany.

Niedawno MCK obcho-
dziło jubileusz. Może Pani 
podsumować te 40 lat dzia-
łalności? 

MCK zmieniało się tak, 
jak zmieniało się miasto, 
czasy i otoczenie w jakich 
ta placówka funkcjonowała. 
Nie każdy np. wie, że historia 
naszego kina sięga do począt-
ku XX w. Już wtedy było to 
miejsce, w którym groma-
dziła się społeczność  i w 
której odbywały się różnego 
rodzaju imprezy kulturalne. 
Było to oczywiście w dużo 
mniejszej skali. W tej chwili 
jest to bardzo rozbudowana 
działalność. Na pewno milo-
wym krokiem w historii na-
szej instytucji było oddanie  
budynku po przeprowadzo-
nym gruntownym  remoncie. 
Miejsce to jest teraz często 
obiektem podziwu gości i 

delegacji z innych ośrodków 
kulturalnych. A już w bliskim 
sąsiedztwie powstaje kolej-
ny obiekt i ekspozycja PGE 
Giganty Mocy. To kolejne 
ogromne wyzwanie dla nas, 
ponieważ powstaje tam m.in. 
ekspozycja multimedialna i 
ogromna sala widowiskowa. 
Rozbudza to bardzo duże 
oczekiwanie również wobec 
MCK, gdyż naszym zada-
niem jest stworzenie miejsca, 
które będzie tętniło życiem, 
będzie atrakcyjne i rozpozna-
walne także w regionie.

Jesteśmy wciąż konstruk-
cją w procesie, wciąż się coś 
dzieje, cały czas dochodzą 
jakieś nowe zadania. Ale to 
bardzo dobrze, ponieważ nie 
chcemy stagnacji. Stawiamy 
na rozwój i nowe wyzwania.

 
Jak wygląda współpra-

ca z innymi ośrodkami kul-
turalnymi w woj. łódzkim? 
Czy MCK działa  tylko lo-
kalnie czy również na rzecz 
całego regionu łódzkiego?

Robimy wiele, aby być 
właśnie elementem takiej 
układanki regionalnej. Moim 
zdaniem Bełchatów jest na 
tyle silnym ośrodkiem, że po-
winien istnieć w różnego ro-
dzaju ważnych wydarzeniach 
kulturalnych o charakterze 
regionalnym, a nawet ogól-
nopolskim. W tym roku w 
Bełchatowie odbyła się inau-
guracja Festiwalu Kolory Pol-
ski, a 1 września to właśnie w 
naszym mieście odbędzie się 
inauguracja Łódzkich Spo-
tkań Teatralnych. Wcześniej 
wspomniałam o projekcie 
„Graffiti – sztuka miasta”. 
Powstała także Regionalna 
Sieć Kin Cyfrowych Woje-

wództwa Łódzkiego, której 
staramy się być bardzo ak-
tywnym partnerem. Od wrze-
śnia wspólnie z Łódzkim 
Domem Kultury będziemy 
realizować projekt „Koloro-
wa Lokomotywa”, dzięki któ-
remu dzieci z bełchatowskich  
szkół podstawowych wezmą 
udział w różnych działaniach 
o charakterze artystycznym 
przy okazji poznając ciekawe 
miejsca regionu łódzkiego. 
Na drugą połowę październi-
ka planowane jest w Bełcha-
towie posiedzenie Komisji 
Kultury Związku Miast Pol-
skich, której jestem wiceprze-
wodniczącą. Chcemy w tym 
bardzo kompetentnym gronie 
z udziałem zaproszonych go-
ści  rozmawiać o niezwykle 
ważnym i trudnym temacie, 
jakim jest edukacja kultural-
na i dramatycznie spadająca 
liczba odbiorców kultury.

Z jakimi problemami 
boryka się MCK?

Największym proble-
mem jest szukanie formuły 
dotarcia do odbiorców. Gene-
ralnie spada zainteresowanie 
kulturą. My natomiast chce-
my wyciągać ludzi z domu, 
budować poczucie wspólno-
ty. To jest chyba największe 
wyzwanie dla instytucji kul-
turalnych w tych czasach.

Stąd na przykład udział 
w projekcie Karta Rodziny 3 
plus, ponieważ wiemy, że dla 
niektórych mieszkańców na-
szego miasta barierą udziału 
w kulturze są problemy fi-
nansowe. 

Niedawno w Bełcha-
towie otworzyło się kino 
Helios, czy stanowi ono dla 
was konkurencję?

Oczywiście, ale staramy 
się budować własną ofertę. 
Wyświetlamy filmy, które w 
kinach sieciowych nie są po-
kazywane, np. filmy doku-
mentalne. Prowadzimy DKF, 
Bełchatowską Akademię Fil-

mową. Staramy się młodych  
ludzi edukować, wypełniać 
tę misję kina lokalnego, która 
może być pewną alternatywą 
dla kina sieciowego.

 
Czy MCK wspiera lo-

kalnych artystów? 
Staramy się pomagać 

artystom z terenu Bełchato-
wa, tym którzy mieszkają tu 
nadal, jak  i tym którzy wy-
jechali. Zabiegamy o to, aby 
artyści pochodzący z nasze-
go miasta współpracowali 
z nami. Chcemy, aby poka-
zywali bełchatowianom, że 
można spełniać swoje ma-
rzenia nawet jeśli pochodzi 
się  z małej miejscowości; 
że w Bełchatowie można  
zdobyć solidne i gruntowne 
podstawy do dalszej edukacji 
i kariery. Przykładem tutaj 
mogą być Radek Garncarek 
czy Kasia Paradecka, beł-
chatowianie, aktorzy, absol-
wenci szkół teatralnych, na 
stałe mieszkający w innych 
miastach, którzy biorą udział 
w projekcie „DICTAT”. W 
kwietniu odwiedzili nas 
także tancerze z austriackiej 
szkoły tańca w Linz, którzy 
przyjechali na zaproszenie 
swoich bełchatowskich przy-
jaciół, tancerzy Agnieszki 
Pędziwiatr i Rafała Pierzyń-
skiego.

Jakie są propozycje 
MCK na wakacje?

Przede wszystkim warsz-
taty o bardzo różnorodnej 
tematyce w ramach projektu  
dofinansowanego przez Na-
rodowe Centrum Kultury, 
„Młodzież w ruchu. Atrakcje 
i Art:akcje”. Projekt ten za-
kończy się dużym finałem 17 
i 18 sierpnia. Druga połowa 
sierpnia to natomiast „Lato 
w Teatrze”, projekt  reali-
zowany wspólnie z teatrem 
„Wiczi” z Torunia. 

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiali:
Julita Kupś-Szczygieł
Justyna Pająk

Rozmowa z panią Ewą Młynarczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.

Sylwetka:

Ewa Młynarczyk jest absolwentką Uniwersytetu 
Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo ze spec. filmo-
znawstwo oraz filologia angielska; ukończyła także studia 
podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego na Uni-
wersytecie Warszawskim. Przez 3 lata była kierownikiem 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w bełchatowskim ma-
gistracie. Przez wiele  lat pracowała jako nauczyciel, ucząc 
j. polskiego, wiedzy o kulturze i j. angielskiego. Stanowisko 
dyrektora Miejskiego Centrum Kultury piastuje od 1 kwiet-
nia 2011 r.
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Warto zobaczyć

  1. Wołyń we krwi 1943    Joanna Wieliczka-Szarkowa

  2. Córka kapitana     Leah Fleming

  3. Moje pierwsze 5 lat - wspomnienia z dzieciństwa     

  4. Królowa. Nieznana historia Elżbiety Bowes-Lyon     

  5. Wakacje w Europie    Marilyn Brant

  6. Chorwacka przystań    Anna Karpińska

  7. Bezdomna      Katarzyna Michalak

  8. Owoce, które leczą    Artur Bielowski  

  9. Żyć każdym dniem    Phil Bosmans

10. Święci domowi Życiorysy święta modlitwy i tradycje

Księgarnia               poleca:

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

W

Warto przeczytać

Kinga straciła już 
wszystko: dom, rodzinę, 
dziecko i poczucie godno-
ści. Wtedy w jej życiu poja-
wia się Aśka.

Kobieta, która kiedyś 
zrujnowała jej małżeństwo, 
teraz wyciąga do Kingi po-
mocną dłoń.

Czy to wyrzut sumienia, 
ludzki gest, a może jakiś 
ukryty plan?

Aśka nie zna jeszcze 
historii dawnej rywal-
ki – historii tak bolesnej i 
wstrząsającej, że aż trudno 
to sobie wyobrazić.

Czy Aśka zdobędzie za-

Bezdomna
Zawsze warto wysłuchać historii drugiego człowieka do końca. W ten sposób 
można uratować komuś życie.

ufanie Bezdomnej? Odkry-
je, dlaczego Kinga tak sobą 
gardzi, tak bardzo cierpi? 
Co zrobi, gdy pozna jej 
prawdę?

Czy w Aśce zwycięży 
wścibska dziennikarka, czy 
wrażliwa, czuła na krzywdę 
innych kobieta?

„Bezdomna” to książka 
pełna dramatyzmu, skraj-
nych emocji, tajemnic, 
skomplikowanych relacji 
rodzinnych i niespodziewa-
nych przyjaźni.

To historia, która może 
toczyć się obok ciebie.

To opowieść, której mu-
sisz wysłuchać do końca.

Rawa Mazowiecka

„Wesołowscy z 
Rawy” autorstwa 
Barbary Bielaw-
skiej-Dębowskiej to 
fascynująca, epicka, 
wielowątkowa opo-
wieść o rodzie We-
sołowskich. Książ-
ka została wydana 
przez Rawskie Wy-
dawnictwo WAM - 
Wojciecha Adama 
Michalaka. Można ją 
nabyć w Księgarni 
WAM w Rawie Ma-
zowieckiej, ul. Wy-
szyńskiego 5A.

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Indiański wojownik Ton-
to (Johnny Depp) opowiada 
nieznane dzieje Johna Reida 
(Armie Hammer – „The So-
cial Network”, „Królewna 
Śnieżka”), który z przecięt-

Jeździec znikąd
Disney i Jerry Bruckheimer Films przedstawiają „Jeźdźca znikąd”, trzymają-
cy w napięciu, kipiący akcją i humorem film przygodowy, w którym słynny, 
zamaskowany bohater powraca na ekrany w całkowicie nowej odsłonie. Za 
produkcję odpowiada Jerry Bruckheimer, a za reżyserię zdobywca Oscara® 
Gore Verbinski, czyli zespół twórców „Piratów z Karaibów” – specjalistów od 
rozrywki na najwyższym poziomie!

nego prawnika stał się legen-
dą wymiaru sprawiedliwo-
ści. Tonto zabiera widzów na 
Dziki Zachód, w szaloną po-
dróż, obfitującą w niezwy-
kłe zwroty akcji i zabawne 

nieporozumienia, które 
towarzyszą dwóm bohate-
rom w ich zmaganiach ze 
sobą nawzajem, ale przede 
wszystkim z wszechobecną 
chciwością i korupcją.

Warto posłuchać

Muzyka zespołu balan-
suje na pograniczu awan-
gardowego popu, nu jazzu, 
chilloutu a nawet bluesa. To 
połączenie klasyki z nowo-
czesnością, stanowiące szereg 
inspiracji od jazzu po wła-
ściwie klubową elektronikę. 
Osobiste teksty wokalistki, 
nienachalny przekaz wokalny 
i szczere interpretacje wciąga-
ją w świat pełen eterycznych 
uniesień, subtelnych emocji 
ale i dynamicznych, transo-
wych rytmów. Piękne, doj-
rzałe kompozycje ubrane w 
wyrafinowane kolorystycznie 
aranżacje dopełniają całości 
wyjątkowej impresji.

Na płycie znajduje się 12 
utworów w języku polskim 

„Liquid love”
„Liquid love” to najświeższy projekt klubowo-jazzowy będący wynikiem wie-
loletniej współpracy wokalistki Kasi Mirowskiej z pianistą i aranżerem Rober-
tem Jarmużkiem.

i angielskim. Odkryjemy na 
niej cały wachlarz instrumen-
talny. Oprócz klasycznego 
składu usłyszymy tu bowiem 
sekcję dętą, smyczki a nawet 
waltornię i klarnet. Producen-
tem płyty jest Robert Jarmu-
żek oraz Wojciech Orszewski, 
który zagrał tu 
również na gita-
rach. Na płycie 
wystąpili ponad-
to: Krzysztof Pa-
can - bas, Łukasz 
Sobolak - perku-
sja, Janusz Brych 
- saksofon sopra-
nowy, flet, Adam 
Lepka - trąbka, 
Tomek Kasiu-
kiewicz - puzon, 
Mateusz Feliński 

- waltornia, Michał Siciński 
- klarnet, Tomasz Mirowski 
- skrzypce, Magdalena Go-
łemberska - altówka, Bożena 
Papała - wiolonczela, Joanna 
Cholewa, Aleksandra Osiecka 
- chórki, Marta Guśniowska, 
Jędrzej Lubicz - tekst.
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Gotuj z nami

         Czas przygotowywania: 60 min              
        Danie dla: 8 osób 

Potrzebne składniki:
► 1 kg mąki

► 2 jajka

► 2 żółtka

► 10 dag drożdży

► ½ szklanki oleju

► 2 szklanki mleka

► 1 szklanka cukru

¿


Sposób przygotowania:
Jajka, żółtka, drożdże i olej miksujemy. W 

garnku rozpuszczamy mleko i cukier. Letnie wle-
wamy do jajek i miksujemy dodając ½ kg mąki. 
Następnie wsypujemy resztę mąki i mieszamy 
ręką. Do ciasta można dodać rodzynki, jabłka lub 
rabarbar. Wierzch można posypać kruszonką (3 
łyżki mąki, 1 łyżkę  margaryny i 1 łyżkę cukru 
mieszamy i posypujemy ciasto). Ciasto pieczemy 
na blasze o wymiarach 24cm x 40 cm przez 40 
minut z termoobiegiem.

USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/

m2 www.drukarnia-wam.pl
 
Do wynajęcia magazy-
ny i biura w Piotrkowie 
Tryb. Niskie ceny/duże 
powierzchnie. Tel. 502 814 
323

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

Poszukuję makijażystki 
do współpracy. MLM tel. 
607149739.

Strony internetowe, pro-
file społecznościowe, kam-
panie internetowe. Krótkie 

Ogłoszenia

terminy. Strony od 300 zł 
www.drukarnia-wam.pl

Firma kosmetyczna 
poszukuje osób do pracy. 
Piotrków Tryb. i okolice. 
Tel. 505941176.

„Optima S.A.- finanse 
dla domu- zatrudni PRZED-
STAWICIELI w miejsco-
wościach: Piotrków Trybu-
nalski, Opoczno, Tomaszów 
Mazowiecki. Atrakcyjna 
prowizja, praca dodatkowa, 
również dla emerytów! Tel. 
58-554-80-80 lub 801-800-
200.”

Ulotki, wizytówki, kata-

logi, foldery, etykiety, plaka-
ty: www.drukarnia-wam.pl

Zatrudnimy na okres 
dwóch miesięcy osoby do 
kierowania ruchem na tere-
nie Miasta Łowicz- 7,50 za 
godzinę + 30 zł dieta za każ-
dy dzień. Tel. 534999362

Kamieniarst wo 
budowlane: schody, 
kominki, blaty, para-
pety elewacje. Strona 
internetowa: www.raf
-stone.pl tel. 696 007 
520. 

REKLAMA

Ciasto drożdżowe

Spędzanie wolnego cza-
su w gronie rodziny jest 
szczególnie ważne, jeśli na 
co dzień nie mamy go dla 
siebie zbyt dużo. Trzeba 
jednak zadbać o atrakcyjne 
spędzanie czasu, tak, aby 
wspólny wypad był dla nas 
radością a nie nieudanym 
pomysłem.

Planując piknik trze-
ba dobrze wybrać miejsce, 
w które chcemy się udać. 
Ważne, żeby nie było ono 

Piknik
 - dobry pomysł na lato
Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Najczęściej odpoczywamy na działce lub 
w ogrodzie. Może warto jednak zabrać rodzinę i zorganizować piknik w lesie lub parku. To doskonały 
sposób na spędzenie wolnego czasu i aktywny wypoczynek.

bardzo oddalone od miejsca 
naszego zamieszkania, aby 
nie spędzić w podróży kilku 
godzin. Najlepiej pojechać 
nad pobliskie jezioro, zalew, 
do lasu czy parku.

Pamiętajmy także o 
menu. Ważne, aby posiłki 
spożywane w plenerze były 
prawidłowo zbilansowane. 
Surowce zawsze powinny 
być świeże i dobrej jakości. 
Warzywa i owoce najlepiej 
spożywać na surowo. Le-

piej tego dnia zrezygnować 
z wędlin czy ryb. Sprawdzą 
się natomiast kanapki z se-
rem czy jajka ugotowane na 
twardo. Podstawą są zimne 
przekąski i napoje. Musimy 
liczyć się z tym, że na świe-
żym powietrzu, nasz apetyt 
wzrośnie – dlatego przygo-
tujmy więcej jedzenia niż 
zazwyczaj. Na pikniku nie 
obędzie się bez picia. Woda 
najlepiej gasi pragnienie. 
Dobrym pomysłem jest za-

branie kawy czy herbaty w 
termosie. Lepiej zrezygno-
wać z soków owocowych 
zwłaszcza tych w plasti-
kowych butelkach, gdyż 
w ciepłe dni nie są zbyt 
smaczne. Świetnie spraw-
dzi się też własnoręcznie 
upieczone ciasto. Żywność 
nie lubi wysokich tempera-
tur dlatego w plener warto 
przygotować zestawy z pro-
duktów trwałych. Najbez-
pieczniej jest półprodukty 
zapakować oddzielnie a 
ostateczne zestawy przy-
gotować na miejscu. Jeśli 
mamy taką możliwość w 
podróż możemy zabrać ze 
sobą przenośne lodówki czy 
torby termoizolacyjne. 

Zadbajmy również o 
atrakcje dla całej rodziny, 
w tym zabawy dla dzie-
ci. Weźmy ze sobą piłkę i 
wspólnie zagrajmy w siat-
kówkę lub piłkę nożną. 
Możemy zabrać także gry 
planszowe czy karty. Dla 
młodszych dzieci warto 
przygotować książki z baj-
kami, a ze starszymi dzieć-
mi pobawić się w podchody 
czy inne gry terenowe.

Oprócz koszyka z je-
dzeniem trzeba pamiętać o 
wielu innych przydatnych 
akcesoriach. Konieczne 
jest zabranie dużego koca, 
ręczników papierowych lub 
chusteczek do wytarcia rąk, 
kremie przeciwsłonecznym 
czy preparatów przeciw ko-
marom.

Rodzinny piknik na 
świeżym powietrzu to 
świetna okazja, aby cała 
rodzina mogła spędzić ze 
sobą trochę czasu, wspól-
nie się pobawić i odpo-
cząć na łonie natury. Tak 
spędzony dzień na pewno 
wzmocni nasze więzi ro-
dzinne i sprawi, że niecier-
pliwie oczekiwać będzie-
my kolejnego rodzinnego 
pikniku.

IK
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Piotrków Trybunalski

Wieści 
Uniwersyteckie

www.unipt.pl

10 powodów 
dla których warto studiować 
na UJK w Piotrkowie Trybunalskim

1. UJK to nie szkoła wyższa  to UNIWERSYTET;
2. UJK to bezpłatna uczelnia państwowa;
3. UJK jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków akademic-

kich w Polsce;
4. UJK to postępowy system pomocy materialnej;
5. UJK to stypendium rektora do 1 200 zł;
6. Studenci UJK to stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz Marszałka Województwa Łódzkiego;
7. Studenci UJK w toku studiów zdobywają cenne doświadczenie dzięki 

licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata nauki, polityki i dyplo-
macji;

8. UJK to kreatywni studenci, organizatorzy życia akademickiego czego 
dowodem są m.in. Juwenalia, Karnawał, konkursy, warsztaty, konferencje, 
spotkania autorskie, debaty;

9. UJK to uczelnia, której dyplom stanowi atut na rynku pracy;
10. Filia UJK mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miesięczny 

koszt utrzymania studenta jest mniejszy niż w innych częściach Polski. 
Opracowała M.Ś.

Mimo że sesja już dawno za nami, na korytarzach Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim nadal 
można spotkać studentów. Korzystając z tej sytuacji zapytali-
śmy, dlaczego warto studiować na UJK? Żacy podali wiele mo-
tywów jakimi kierowali się podczas wyboru kierunku i Uczelni. 
Oto 10 najczęściej pojawiających się powodów: 
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Piotrków Trybunalski

Jesteś świadkiem 
przestępstwa?

Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997! W

24 lipca 2013 roku 
mieszkanka jednej z ka-
mienic Starego Miasta w 
Piotrkowie powiadomiła 
policję o tym, że na balkon 
jej mieszkania spadło dziec-
ko sąsiadki. Jak się okazało, 

Wypadła z okna
Dziecko wypadło z okna i spadło na balkon sąsiadów.

2-letnia dziewczynka wypa-
dła przez nieodpowiednio 
zabezpieczone okno na 3 
piętrze kamienicy, podczas 
gdy jej matka spała. Dziew-
czynka z urazem głowy zo-
stała przewieziona do szpi-

tala. 24-letnia matka dziecka 
była trzeźwa. Policjanci pod 
nadzorem prokuratury wy-
jaśniają okoliczności zda-
rzenia.

25 lipca 2013 roku do 
dyżurnego bełchatowskiej 
komendy zgłosił się 45-la-
tek informując, że cztery 
dni wcześniej został napad-
nięty w wynajmowanym 
mieszkaniu w Bełchatowie. 
Z relacji pokrzywdzonego 
wynikało, że mógł zostać 
zaatakowany przez swoje-

Bełchatów

Skatowali 
dla kilku złotych i piwa
Trzech młodych mieszkańców Bełchatowa skatowało człowieka dla butelki 
piwa i kilku złotych. 

go współlokatora oraz jego 
dwóch kolegów. Oprawcy 
brutalnie go bili, kopali, 
skakali po całym ciele, a 
następnie zabrali mu pie-
niądze i piwo. Następnego 
dnia pokrzywdzony coraz 
mocniej odczuwając skutki 
pobicia wezwał pogotowie. 
Z uwagi na liczne obraże-

nia został hospitalizowany. 
W krótkim czasie po zgło-
szeniu ustalono tożsamość 
wszystkich sprawców. Dwaj 
już zostali zatrzymani. Za-
trzymanie trzeciego jest 
kwestią czasu. Trójce beł-
chatowian w wieku od 18 do 
25 lat grożą kary do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Od 23 lipca 2013 roku 
policjanci ze skierniewic-
kiej komendy prowadzili 
poszukiwania zaginionego 
wczasowicza. Zaginionym 
był 62- letni mieszkaniec 
Warszawy, który wyszedł 
z domku letniskowego 
znajdującego się na terenie 
ośrodka wypoczynkowego 
w Budach Grabskich i do 
niego nie powrócił. Męż-
czyzna nie skontaktował się 
też z siostrą, z którą przeby-
wał na wakacjach. Po tym 

Skierniewice

Znaleziony zaginiony
Skierniewiccy policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę.

jak rodzina powiadomiła 
policję, natychmiast rozpo-
częto akcję poszukiwawczą. 
Poszukiwania prowadzili  
policjanci przy wsparciu 
ochotniczej i zawodowej 
straży pożarnej oraz stra-
ży leśnej. Jednocześnie 
kryminalni na podstawie 
zebranych informacji o za-
interesowaniach oraz wy-
kształceniu muzycznym 
mężczyzny skoncentrowali 
również swoje działania 
na skwerach w pobliżu pu-

bów i restauracji. Ustalono 
bowiem, że zaginiony czę-
sto szukał okazji do przy-
grywania lub śpiewania 
w miejscach publicznych. 
Przypuszczenia stróżów 
prawa sprawdziły się. Oso-
bę odpowiadającą rysopiso-
wi zaginionego odnaleziono 
przed jedną z restauracji w 
Skierniewicach. Kryminal-
ni po upewnieniu się, że 
odnaleźli właściwą osobę 
przekazali ją pod opiekę 
siostry.

Kryminalni z KPP Łódź 
Wschód uzyskali informa-
cję, z której wynikało, że 
41-letni mieszkaniec gmi-
ny Andrespol rozprowadza 
tytoń bez polskich znaków 
skarbowych akcyzy. Stróże 
prawa natychmiast zajęli 
się tą sprawą. 24 lipca 2013 
roku około godziny 18:00 w 
Andrespolu na stacji ben-
zynowej policjanci zauwa-
żyli wytypowanego męż-
czyznę, który pokazywał 
innym osobom zawartość 
bagażnika swojego bmw. 
Policjanci postanowili go 

Koluszki

Policjanci zabezpieczyli tytoń bez akcyzy o wartosci blisko pół miliona zło-
tych. 

Handlował tytoniem bez akcyzy

skontrolować i nie pomylili 
się. Okazało się, że 41-letni 
mieszkaniec powiatu łódz-
kiego wschodniego miał w 
samochodzie 10 kilogramo-
wy worek z tytoniem. W 
związku z powyższym męż-
czyzna został zatrzymany, a 
na jego posesji przeprowa-
dzono przeszukanie. W jego 
trakcie policjanci zabez-
pieczyli w pomieszczeniu 
gospodarczym 39 pełnych 
tytoniu worków, których 
łączną wagę oszacowano na 
blisko 800 kg. Oprócz tego 
kryminalni zabezpieczyli 

maszynę do prasowania i 
cięcia tytoniu, „betoniar-
kę” do jego osuszania oraz 
inne oprzyrządowanie do 
obróbki tytoniu. Wartość 
strat skarbu państwa z tytu-
łu nieuiszczonego podatku 
akcyzowego wyceniono na 
blisko pół miliona złotych. 
41-latek usłyszał już zarzut 
za bezprawne rozporządza-
nie wyrobami akcyzowymi 
za co grozi kara grzywny i 
oraz pozbawienia wolności 
do 3 lat.

W połowie lipca funk-
cjonariusze zatrzymali 
dwóch mężczyzn w wie-
ku 20 i 19 lat. Podczas 
przeszukania mieszkania 
20-latka, policjanci znaleź-
li przedmioty pochodzące 
z kradzieży. Łupem zło-
dziei padła złota biżuteria, 
kilka telefonów komórko-

Piotrków Trybunalski
Złodziej i paser w rękach policjantów
Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i paserstwo. Na tere-
nie Wolborza i gminy od dłuższego czasu dochodziło do kradzieży. 

wych, telewizor, 3 stacjo-
narne komputery, laptopy, 
elektronarzędzia a także 
kilka portfeli z dokumen-
tami należącymi do osób 
pokrzywdzonych. 19-latek 
podejrzany jest o paserstwo 
skradzionych łupów. Oby-
dwaj zatrzymani to miesz-
kańcy powiatu. Wartość od-

zyskanego mienia wstępnie 
oszacowana została na 15 
tysięcy złotych. Zatrzyma-
nym przedstawiono kilka-
naście zarzutów kradzieży 
i paserstwa, za które grozi 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Sprawa jest roz-
wojowa i niewykluczone są 
kolejne zatrzymania.
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Lew 23.07 – 23.08
Korzystny wpływ 

Gwiazd sprawi, że 
lepiej będziecie pano-
wać nad swoim wybu-

chowym temperamentem. 
Wasza życzliwość oczaruje 
nie jedną osobę. Ciepło do-
mowego ogniska naładuje 
akumulatory do dalszego 
działania. Najwyższy czas 
pomyśleć o letnim wypo-
czynku.

Panna 24.08 – 23.09
Uregulujecie zale-

głe sprawy finansowe. 
Zyskowna okaże się 

transakcja kupna czy sprze-
daży. Jednak nie przegapcie 
odpowiedniego momentu, 
bo taka okazja nie powtórzy 
się zbyt szybko.

Waga 24.09-23.10
Wagi bardzo 

szybko uporają się z 
zawodowymi obo-

wiązkami. W pracy i życiu 
osobistym zapanuje har-
monia. Podczas urlopu, bę-
dziecie mogły w końcu się 

wyluzować i nadrobić zale-
głości w czytaniu książek.

Skorpion 24.10 – 22.11
Twoja pewność 

siebie i urok osobi-
sty sprawią, że płeć 

przeciwna nie oprze się 
twoim wdziękom. Niewin-
ny flirt może znaleźć swój 
finał nawet przed ołtarzem. 
Przyszłość rysuje się na-
prawdę optymistycznie. 

Strzelec 23.11 – 21.12  
Samotne Strzelce 

wreszcie ugodzi strza-
ła Amora. Odkryjecie 

w sobie wielkie pokłady 
miłości i namiętności. W 
pracy uważajcie na najbliż-
szych współpracowników. 
Nie wszyscy mają dobre in-
tencje.

Koziorożec 22.12 – 
20.01

Po trudnościach w 
pracy, z którymi jak 
zwykle świetnie się 

uporałeś, nastąpi chwila 
oddechu. Zaczniesz doce-

niać przyjaciół, na których 
zawsze możesz liczyć. Nie 
będziesz szczędził im swo-
jego czasu.

Wodnik 21.01 – 19.02 
W pracy nadarzy 

się okazja na zaro-
bienie dodatkowych 

pieniędzy. Będziesz jednak 
musiał zachować dużą roz-
wagę, by nie popełnić błę-
du. Do porażek podchodź z 
większym dystansem. 

Ryby 20.02 – 20.03
Wasze duże zaan-

gażowanie i poczucie 
odpowiedzialności 

zrobi wrażenie na przeło-
żonym. Niewykluczony 
awans lub nowa propozy-
cja pracy. Jeśli prowadzicie 
własny biznes, przygotujcie 
się na duże zyski.

Baran 21.03 – 20.04
Za sprawą korzyst-

nego wpływu Planet, 
nastąpi poprawa w 

zdrowiu. Jeśli czeka cię 
zabieg, nie powinieneś go 
przekładać. Niewykluczony 
przypływ gotówki. Fortuna 
ci sprzyja! Nie zapomnij  
zagrać w lotka.

Byk 21.04 – 20.05
Twój znak znajdzie się 

w opozycyjnym wpły-
wie dwóch Planet. 
Spowoduje to ogólne 

zniechęcenie i osłabienie 
psychofizyczne. Nie jest 
to dobry czas na wszelkie 
transakcje finansowe. Za-
chowaj we wszystkim roz-
wagę.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Wkrótce spotkasz oso-

bę, z którą będziesz 
nadawać na tych sa-
mych falach. Będzie-

cie się rozumieć bez słów. 
W pracy nastąpi ożywienie 
i duże zmiany. To dobry 
okres na odpoczynek i kon-
takty ze znajomymi.

Rak  22.06 – 22.07 
Korzystny wpływ Pla-

net spowoduje, że bę-
dziecie pełne energii 
i chęci do działania. 

Szczęście zacznie wam 
sprzyjać. Będziecie bardziej 
kreatywni, a wasze decyzje 
okażą się wyjątkowo trafne. 

Wróżka Amanda

Rozrywka

Wieści
Gazeta Regionalna

Wydawca: 
PW WAM

Wojciech Adam Michalak - redaktor naczelny, 
Justyna Pająk - sekretarz redakcji,

 Ryszard Ogonowski, Izabela Kowalska, 
Tomasz Szymański, Zbigniew Wąsik, 

Bartosz Michalak - redaktor techniczny,

Adres redakcji:
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynki 1
tel. kom. 511 59 59 93; 
www.gazeta-wiesci.pl; 
e-mail: wam-michalak@post.pl, redakcja@gazeta-wiesci.pl, reklama@gazeta-wiesci.pl

SUDOKU

Humor

HOROSKOP

W

W domu wybuchł pożar. Żona z mężem wybiegli na 
ulicę czekając na straż pożarną.  

- Nie ma tego złego... - Mówi żona. - Po raz pierwszy od 
dziesięciu lat wreszcie wyszliśmy gdzieś razem... 

  
Egzamin na wydziale radiotechniki. Profesor siedzi i 

stuka palcami w blat, studenci piszą coś w skupieniu, tyl- 
ko jeden nic nie kuma. Nagle dwóch studentów zerwało 

się, podbiegło, wzięło wpisy i wyszło. Potem jeszcze 
kilku. Potem cała reszta. Na koniec został tylko biedny 

niekumaty. Profesor mówi do niego: 
- Chodź pan, wpiszę dwóję... 

- Ale dlaczego? Nie sprawdził pan mojej pracy, a innym 
pan powpisywał od ręki... 

- Panie kolego. Wystukiwałem w blat Morsem: “Kto 
chce piątkę niech podchodzi... Kto chce czwórkę niech 

podchodzi...” 

  
Dwóch więźniów rozmawia przechadzając się po 

spacerniaku. 
- Za co siedzisz? 

- Za udzielenie pierwszej pomocy. 
- Jak to? 

- Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem 
opaskę uciskową na szyję. 

  
Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich zagaduje:  

- Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. 
Jesteś na urlopie? 

- Ja nie, ale mój szef tak... 
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kalifów
arab-
skich

grupka
drzew

bezwon-
ny, palny

gaz

Fitzge-
rald z

estrady

tkanina
na

firanki

wysyła
sondy w
kosmos

odchu-
dzanie z
wymio-

tami
hormon
dla cu-
krzyka

rzeka
znana z
krokody-

li

latynista
jedn. na-
tężenia
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