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Piotrków Trybunalski

Trybunały Modelarstwa Kolejowego
21 i 22 czerwca br. piotrkowianie mieli okazję zobaczyć kolejowy świat w miniaturze a także kupić przeróżne modele. Podczas targów odbyła się m.in.
premiera pierwszych modeli lokomotywy elektrycznej serii EU07. Lokomotywa ta stacjonowała kiedyś w Piotrkowie. 		
Szerzej na str. 8.

Rawa Mazowiecka
Jest Pani bezpośrednio
po dyplomie na PWST.
Zwykle absolwenci szukają wtedy jakiegoś dobrego

angażu, ciekawej roli...
Pani podróżuje. Dlaczego?
Ciekawe pytanie. Zaczęłam podróżować na drugim

roku studiów. Wtedy tak
naprawdę chciałam rzucić
studia w PWST.
Szerzej na str. 9.

4-latka pogryziona przez psa

1989 r.

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

PODRĘCZNIKI
Zapraszamy do nowego stoiska z dewocjonaliami
(przeniesionego ze sklepu Jutrzenka).

W ofercie:
obrazy, świece, szatki,
krzyże, lichtarze, różańce
Czynne:
Pon-Pt 9-17
Sob
9-14

W

Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39
tel. 46 895 16 45

Czytaj on-line!

W gminie Biała Rawska 4-latka została pogryziona przez psa. Dziewczynka
została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Warszawie. Jej życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.			
Szerzej na str. 14.

REKLAMA

Salon
Sukien Ślubnych

www.suknieslubnegracja.pl

Zapraszamy:
Pn-Pt 10-17
Sob.9-14
tel. 604 253 480

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 16

www.gazeta-wiesci.pl
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Największe osiągnięcia
Modernizacja toru łyżwiarskiego naukowe ćwierćwiecza
Tomaszów Mazowiecki

Ministerstwo Sportu i Turystyki uwzględniło w planie rocznym na ten rok dofinansowanie przebudowy tomaszowskiego toru łyżwiarskiego.

W ogólnopolskim plebiscycie na najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia pierwsze miejsce zajęło wszczepianie implantów leczących głuchotę.

Tomaszowski
projekt
przebudowy toru łyżwiarskiego, polegający w I etapie
na modernizacji maszynowni, został uwzględniony w
planie rocznym na 2014 rok
z ogólną kwotą planowanego dofinansowania na poziomie 2,5 mln złotych.
Modernizacja maszynowni Toru Łyżwiarskiego Pilica, o której dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki zabiegają władze
miasta Tomaszowa Maz.,

Za
najważniejsze
w ydarzenie
naukowe
ćwierćwiecza inter nauci uznali wszczepianie
implantów
leczących
gł uchotę. Prof. Hen r yk
Skarż y ński, światowej
sław y otochir urg i specjalista z otor y nolar y ngologii, audiologii
i foniat rii, pier wszy w
Polsce zoperował osobę gł uchą w 1992 r., w
1998 r. w Polsce jako
czwar t ym k raju świata wszczepił implant
do pnia mózg u. W rok u
2003 zaś pier wszy w
Polsce wszczepił implant do ucha środ kowego. W 2002 zoperował
pier wszego w świecie
dorosłego pacjenta z
częściową gł uchotą, a
w rok u 2004 zoperował pier wsze w świecie
dziecko z takim niedosł uchem. Metoda ta
uważana za polską specjalność jako „metoda Skarż y ńskiego”, do
której opracował nową
elekt rodę i procedurę
kliniczną wdrożoną następnie w wielu k rajach
świata.
Na dr ugim miejscu
znalazło się ogłoszenie
w y ników pomiar u odległości do pobliskiej
galakt yki - Wielkiego Obłok u Magellana
na łamach prestiżowego t ygodnika „Nat ure”
(marzec 2013). Pomiar

obejmuje zakresem amoniakalną instalację chłodniczą
oraz instalację elektryczną
dla instalacji chłodniczej.
Jak informuje tomaszowski magistrat, modernizacja
instalacji chłodniczej polegała będzie na zastąpieniu
rozbudowanej instalacji amoniakalnej przez dwa kompaktowe agregaty wody lodowej
oraz cztery wieże chłodnicze
i układy pompowe. Obecnie
istniejąca instalacja amoniakalna zostanie całkowicie
zdemontowana i usunięta.

Instalacja glikolowa mrożenia toru wraz z pompami nie
będzie wymieniana, a jedynie ulegnie drobnym modyfikacjom w obrębie budynku.
W ramach zadania nastąpi
także modernizacja instalacji
hydraulicznych oraz regulacja instalacji mrożenia płyty
i toru.
Koszt realizacji zadania
według kosztorysów inwestorskich to 5 042 620,35 zł
brutto.
GW

Radomsko

Powiatowa Hala Sportowa
19 maja ruszyła budowa Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20 listopada 2015 roku.
- Zlokalizowana na
obecnym boisku Zespołu
Szkół Elektryczno-Elektronicznych hala będzie stanowić zespół sal gimnastycznych dla szkół podległych
starostwu (zwłaszcza dla
placówek położonych najbliżej, czyli Zespołu Szkół
Elektryczno-Elektronicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu
Szkół
Ekonomicznych).
Najważniejszą częścią hali
będzie duża sala, mieszcząca pełnowymiarowe boisko
do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz halowej
piłki nożnej. W hali zloka-

lizowane zostaną również
mniejsze sale (z przeznaczeniem na siłownię i salę
do ćwiczeń sportów walki),
szatnie i sanitariaty. Dzieląc
dużą salę na dwa lub trzy
mniejsze boiska, wykorzystując siłownię i pozostałe sale (w których można
ćwiczyć elementy aerobiku
czy gimnastyki artystycznej) oraz wykorzystując
dotychczas istniejące sale
gimnastyczne w „Elektryku” czy II LO, zapewnimy
młodzieży możliwość odbywania lekcji wychowania
fizycznego w normalnych
warunkach - wyjaśnia Sta-
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Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony
grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub
A
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www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

rosta Robert Zakrzewski.
Halę
wybuduje
firma SKB Sp. z o.o. Sp.
komandytowa z Radomska
za kwotę 6 977 000 zł brutto. Zarząd Województwa
Łódzkiego, po rozpatrzeniu wniosków, postanowił
przyznać na budowę hali
sportowej w Radomsku dofinansowanie w wysokości
1 500 000 zł (w 2014 – 1
mln zł; w 2015 – 500 tys.
zł). Dalsze procedowanie
w sprawie wniosku prowadzone będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
JP

OPTYK

Alicja Krasoń

- BEZPŁATNE
komputerowe badanie wzroku
- okulary
i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

został dokonany z niezw ykłą
dokładnością
przez
między narodow y zespół naukowców
pod
przewodnict wem
Profesora
Grzegorza
Piet rzy ńskiego z Obser watorium Ast ronomicznego Uniwersy tet u
Warszawskiego (wcześniej w 2010 rok u zespół
profesora Piet rzy ńskiego w yznaczył bardzo
precyzyjnie masę cefeidy w układzie podwójnym z dokładnością do
1%; cefeidy to niezw ykle ważne gwiazdy sł użące do w yznaczania
odległości w kosmosie).
Trzecie miejsce zajął
profesor Bogdan Marciniec - chemik z UA M
w Poznaniu, członek
rzeczy wist y PAN. Jest
uznanym światow ym autor y tetem w dziedzinie
chemii k rzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej (współ t wórca
nowej dyscy pliny wiedzy - katalizy metalonieorganicznej)
oraz
zastosowaniu badań katalit ycznych w sy ntezie
organicznej i sy ntezie
nanomateriałów. Od k r ył
nowe reakcje i nowe
katalizator y w chemii
k rzemu (tak że bor u i
ger manu)
prowadzące
do w y t worzenia materiałów k rzemoorganicznych (i metaloorganicznych) (Polski Nobel,

2009). Łącząc cechy
w ybit nego uczonego i
tech nologa (współautor
160 patentów) zmierza
równocześnie do podniesienia
in nowacyjności polskiej gospodarki i do wdrożenia
w Poznaniu koncepcji
europejskiego modelu
relacji nauka–in nowacje –bussines (Perła Honorowa Polskiej Gospodarki „Polish Market ”
(2009). Ut worzył pier wszy w Polsce Poznański
Park Naukowo-Tech nologiczny (1995), oraz
pier wszy uniwersy tecki
spin-off - PIW „U NISIL” (1989) w Tar nowie;
jest pomysłodawcą i koordy natorem zbudowanego w Poznaniu Wielkopolskiego
Cent r um
Zaawansowanych Technologii f inansowanego
z f unduszy UE, z zamiarem przekształcenia
w europejskie Cent r um
Doskonałości.
Organizatorem Plebiscy t u był Minister
Nauki i Szkolnict wa
Wyższego. W głosowaniu na najważniejszy
w y nalazek
ostat niego ćwierćwiecza mógł
wziąć udział każdy inter nauta, któr y ukończył co najm niej 13 rok
ż ycia.
GW
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Historia pojazdu online
Zakup używanego samochodu lub innego pojazdu zawsze napawa wieloma
obawami, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym. By zmniejszyć ryzyko oszustwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło bezpłatną usługę Historia Pojazdu.
Dzięki e-usłudze będziemy mogli bezpłatnie,
szybko i w łatwy sposób
sprawdzić podstawowe informacje o pojeździe zarejestrowanym w Polsce.
Usługa skierowana jest
głównie do:
- kupujących używane
samochody zarejestrowane
w Polsce,
- sprzedających używane samochody, którzy chcą
uwiarygodnić swoją ofertę.

REKLAMA

Dzięki usłudze można
sprawdzić m.in:
- czy pojazd ma ważne
obowiązkowe ubezpieczenie OC,
- czy ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,
- jaki stan licznika odnotował diagnosta podczas
badania technicznego,
- dane techniczne pojazdu, takie jak moc silnika
czy rodzaj paliwa,

- liczbę właścicieli pojazdu oraz czy jest to osoba
fizyczna czy firma lub organizacja,
- oraz czy nie został
oznaczony w ewidencji jako
kradziony.
Informacje o pojeździe
pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Szczegóły
na stronie www.historiapojazdu.gov.pl.
Źródło MSW
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Piotrków Trybunalski

Michał Urbaniak
w piotrkowskiej książnicy
Jazz zawitał do Miejskiej Biblioteki Publicznej a to za sprawą Michała Urbaniaka, który był gościem piotrkowskiej książnicy.
Michał Urbaniak to muzyk jazzowy i kompozytor,
grający głównie na skrzypcach i saksofonie. Jest
współtwórcą tzw. polskiej
szkoły jazzu.
Na piotrkowskim spotkaniu, wszyscy zgromadzeni mieli szansę dowiedzieć się jak wyglądała
współpraca z gigantami
jazzu. Nie zabrakło opowieści o przygodzie z aktorstwem oraz rozmowy
o projektach muzycznych,
jakimi zajmuje się Michał
Urbaniak. Najbliższy z nich
to Urbanator Days. Tegoroczna edycja Urbanator
Days już jesienią. Urbanator Days jest miejscem
dla amatorów, studentów,
uczniów szkół muzycznych, którzy chcą grać,
śpiewać lub rapować. Spotkania prowadzą muzycy
z kręgu Urbanatora, słynnego, międzynarodowego
przedsięwzięcia
Michała
Urbaniaka, w skład którego wchodzą gwiazdorskie
indywidualności muzyczne,
m.in.: Femi Temowo, Otto
Williams, Troy Miller, Paul

Stacey, Janek Smoczyński,
Marcin Pospieszalski, Xantone Blacq.
Spotkanie, które odbyło
się 20 czerwca br., poprowadził Zbyszek Wojcie-

chowski z Piotrkowskiego
Stowarzyszenia Old Town
Jazz.
MBP
w Piotrkowie Tryb.

Bełchatów

Podejrzany
o próbę gwałtu
Bełchatowscy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca gminy Bełchatów
pod zarzutem usiłowania zgwałcenia 22-letniej kobiety.
23 czerwca 2014 roku
ok. godziny 17.00 w Bełchatowie na ulicy Zakątek,
22-letnia bełchatowianka
została zaatakowana przez
nieznanego jej mężczyznę.
Napastnik wykręcił jej rękę
i usiłował wciągnąć w zakrzaczone, odludne miejsce. Jednocześnie próbował
dotykać pokrzywdzoną w
miejsca intymne. Napad-

nięta głośnym krzykiem
i zdecydowanym oporem
spłoszyła napastnika. Mężczyzna uciekł. Bełchatowianka
niezwłocznie
zawiadomiła o zdarzeniu
policję. Natychmiast podjęte poszukiwania zostały zakończone sukcesem.
Mężczyzna podawał fałszywe dane, jednak policjanci
szybko ustalili prawdzi-

we personalia 45-letniego
mieszkańca gminy Bełchatów. Podejrzewany o napaść
na tle seksualnym mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Grozi mu kara do
dwunastu lat pozbawienia
wolności. O jego dalszym
losie zdecyduje prokurator.
MAT

25.06-10.07 2014 r.

4 Wieści

W

Wydarzenia

Nie będzie
zamawianych kierunków

Region

Street art
W województwie łódzkim ruszył projekt Łódzkiego Domu Kultury pn. „Street
art – sztuka miasta. Edukacja międzypokoleniowa”.
Celem projektu jest jednocześnie ukazanie sztuki ulicy jako atrakcyjnej,
niewspółmiernej z wandalizmem niszczącym estetykę miasta. W każdym z 10
miast województwa łódzkiego (Bełchatów, Opoczno, Sieradz, Skierniewice,
Zduńska Wola, Wieluń,
Piotrków Trybunalski, Kutno, Radomsko, Zgierz) zostanie wyłoniona grupa 10
animatorów, którzy wezmą
udział w warsztatach teo-

retycznych i praktycznych.
Po odbytych warsztatach i
konsultacjach, animatorzy
wejdą w tkankę miejską,
w której zrealizują wcześniej przygotowany projekt
streetartu. Ich zadaniem
będzie również zaangażowanie do działań społeczności lokalnej bez względu
na wiek. Tematyka projektu
będzie uwzględniała ważne aspekty społeczno-kulturalne danego obszaru, z
uwzględnieniem tradycji re-

www.gazeta-wiesci.pl

gionalnej. Wykonane prace
staną do konkursu, którego
wyniki zostaną ogłoszone
podczas wielkiego finału w
Łodzi. Będzie to też okazja
do wspólnych działań animatorów i artystów w łódzkiej przestrzeni miejskiej.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
JP

Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane. Nowy rządowy
program ma przyczynić się do wzmocnienia kształcenia przedsiębiorczości,
kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych.
Program
Rozwoju
Kompetencji ma być w
nowej perspektywie budżetowej na lata 20142020 alternatywą dla
kierunków zamawianych.
Właśnie ruszył jego pilotaż, na który ministerstwo nauki przeznaczy 50
mln zł.
– Przedtem zamawialiśmy konkretne kierunki
kształcenia, teraz zamawiamy kompetencje na
wszystkich kierunkach
studiów. Wierzymy, że
dzięki tej zmianie filozofii absolwenci będą
mieli większe szanse na
rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród

młodych. Uczelnie zaś
zyskają możliwość poprawy jakości studiów
i nowego podejścia do
kształcenia – podkreślała minister nauki prof.
Lena Kolarska-Bobińska.
– Nasz pilotaż to krok w
kierunku otwartej nauki,
która będzie kształciła
kreatywnego, otwartego,
myślącego obywatela. Ta
polityka jest zbieżna z
wytycznymi Unii na najbliższe lata i zmierza do
zacieśniania współpracy
uczelni z przemysłem.
Podobne wnioski płyną
z raportu podsumowującego program kierunków
zamawianych – dodaje

prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Z programu mogą skorzystać uczelnie publiczne i niepubliczne, które
kształcą minimum 100
studentów na studiach
dziennych i które na żadnym z prowadzonych kierunków nie uzyskały negatywnej oceny Polskiej
Komisji Akredytacyjnej.
Do 2020 roku na kolejne
edycje Programu Rozwoju Kompetencji ministerstwo chce przeznaczyć
ok. 1,2 mld zł.
GW
na podst. MNiSW

Piotrków Trybunalski

Fly Fest 2014
12-13 lipca 2014 r. na lotnisku Aeroklubu Piotrkowskiego im. Stanisława Karpińskiego odbędzie się druga edycja pokazów lotniczych Fly Fest.

Piotrków Trybunalski

Założył firmę,
by wyłudzać kredyty
Piotrkowscy policjanci zatrzymali 49-letniego piotrkowianina, podejrzanego
o wyłudzenie kredytów na prawie 68.000 złotych.
- Funkcjonariusze z
Piotrkowa Trybunalskiego
zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej od kilku miesięcy przyglądali się „działalności”
prowadzonej przez 49-letniego mieszkańca miasta.
Wszystko wskazywało no
to, że mężczyzna zarejestrował działalność gospodarczą tylko po to, by wyłudzać kredyty. Miała to być
forma dodatkowego zarobku – informuje sierż. sztab.
Ilona Sidorko. Policjanci
sprawdzili, że przestępczy
proceder trwał kilka miesięcy. Mężczyzna wyłudził
kwotę prawie 68.000 zło-

tych. Jako właściciel firmy
świadczącej usługi budowlane zawarł z bankiem umowę agencyjną, na podstawie, której wprowadzał do
systemu nieistniejące umowy kredytowe na nazwiska

przypadkowych osób – fikcyjnych klientów, uzyskując
tym samym znaczne kwoty
pożyczek. Grozi mu kara do
8 lat pozbawienia wolności.
GW

- Jest to impreza poświęcona historii, teraźniejszości, przyszłości polskiego
lotnictwa, a także ofercie
szkoleniowej skierowanej
do polskiej młodzieży. Zaplanowane atrakcje obejmują akrobacje samolotów
i śmigłowców, wystawę
statków powietrznych oraz
koncerty gwiazd i wesołe
miasteczko – informują or-

ganizatorzy.
Na piotrkowskie lotnisko przyjedzie i komentował będzie to co na niebie
i ziemi redaktor, znany
przede wszystkim jako gospodarz kultowego teleturnieju "Jeden z dziesięciu"
- Tadeusz Sznuk.
Przypomnijmy, iż podczas Fly Fest 2013 można
było podziwiać m.in. prze-

loty samolotów MiG-29,
śmigłowców bojowych z
25 Brygady Kawalerii Powietrznej, pokaz Grupy Historycznej Lotnictwa Polskiego oraz wiele innych.
Wstęp wolny. Szczegółowe informacje o festiwalu
na stronie www.flyfest.pl
PJ
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SAN zacieśnia współpracę
ze szkołą w Koluszkach

www.gazeta-wiesci.pl

Zryw Wolnych Serc
14 czerwca 2014 r. bełchatowianie włączyli się w szereg imprez realizowanych w całym kraju pod wspólnym hasłem Zryw Wolnych Serc. Happening
odbył się w ramach programu Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2014.

Wydział Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie podpisał porozumienie o
współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Porozumienie ma na
celu utrzymanie wysokiej
jakości kształcenia. Jest
to deklaracja zapewnienia
efektywności procesu nauczania, udzielenia szkole
wsparcia w odpowiednim
przygotowaniu uczniów do
osiągania sukcesów akademickich, między innymi poprzez podniesienie
kompetencji i umiejętności
interpersonalnych oraz poszerzenie zakresu wiedzy w
kontakcie z pracownikami
naukowymi SAN. Ponadto
SAN oferuje zajęcia edu-

kacyjno-warsztatowe dla
uczniów szkoły. Uczelnia
obejmie patronat nad klasami licealnymi prowadzonymi w szkole. W zamian ZSP
nr 2 umożliwi studentom
SAN Wydziału w Bełchatowie odbywanie praktyk
pedagogicznych pod kierunkiem nauczycieli szkoły.
Przypomnijmy, że ZSP
nr 2 w Koluszkach prowadzi
nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 do: II Liceum
Ogólnokształcącego (klasa
policyjno-prawna;
klasa
psychologiczno-socjalna;

klasa ratownictwa-medycznego) oraz do Technikum nr
2 (technik logistyk; technik
mechatronik; technik teleinformatyk).
Porozumienie zostało
zawarte 10 czerwca br. pomiędzy mgr Mirosławem
Olszewskim - Dyrektorem
Społecznej Akademii Nauk
Wydział w Bełchatowie, a
Dyrektorem Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Koluszkach - mgr inż. Waldemarem Puczyńskim.
Justyna Pająk

Bezpłatne
podręczniki od września
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą
już we wrześniu br. będą bezpłatne podręczniki dla pierwszoklasistów.
Nowelizacja przewiduje, że już we wrześniu tego
roku z darmowych podręczników będą korzystać
uczniowie
pierwszych
klas szkół podstawowych.
Od 2017 r. otrzymają je
wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Darmowy podręcznik będzie wypożyczany
uczniowi klasy pierwszej
szkoły podstawowej na

okres nauki i ma być
przekazywany kolejnym
rocznikom. W kolejnych
latach z takich podręczników uczyć się będą także
uczniowie drugich i trzecich klas szkół podstawowych. Podręczniki będą
własnością szkoły (organu prowadzącego szkoły
podstawowe).
Ministerstwo zapewni też dotację celową

na zakup podręczników
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
oraz gimnazjalistów. Od
2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów będą mieli zapewnione darmowe
podręczniki, które także
będą własnością szkół.
GW

Celem akcji była promocja wśród dzieci i młodzieży mody na życie wolne od
uzależnień. Symbolem tej
wolności był właśnie gest
bicia serca wykonywany
przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich
uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014
roku, o godz. 16.00. Ten
gest nazywamy Zrywem
Wolnych Serc. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na
drugiego człowieka. Serc
zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących wła-

sną wolność. Happening
odbył się przy Miejskim
Centrum Kultury, a na scenie koncertowej miały miejsce przedstawienia przygotowane przez uczniów.
Tego dnia, pierwszą w
województwie łódzkim Deklarację Akademicką „Profilaktyka a Ty” uroczyście
podpisali przedstawiciele
Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.
Dokument potwierdził wolę
współdziałania uczelni w
obszarze rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań „Razem bezpieczniej”.
Organizatorami powiatowych obchodów Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2014 byli: SAN w
Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, III LO oraz Publiczne
Gimnazjum nr 2. Partnerzy
i współorganizatorzy przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
Urząd Miasta Bełchatowa,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
JP

Bezpieczeństwo nad wodą
Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak należy robić to
z rozwagą. W maju i czerwcu utonęło już ponad 100 osób.
MSW wraz ze służbami ratowniczymi apeluje
o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W ubiegłym roku w polskich wodach utonęło aż 709 osób.
W tym roku – pomimo że
ciepło jest dopiero od kilku
dni – utonęło już ponad 100
osób. Aby nasz upragniony
wypoczynek był bezpieczny, powinniśmy zachować
rozwagę i przestrzegać kilka podstawowych zasad.
Podchodźmy do wody z
ostrożnością – nie przece-

niajmy swoich umiejętności.
Pod żadnym pozorem nie
można wchodzić do wody
po spożyciu alkoholu. Natomiast wchodząc do wody
po dłuższym czasie spędzonym na słońcu, powinniśmy
stopniowo schładzać ciało,
żeby przyzwyczaić je do
niższej temperatury i uniknąć szoku termicznego. Nie
kąpmy się w wodzie, której
temperatura nie przekracza
14 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, żeby kąpać się tylko
w miejscach strzeżonych,
gdzie są ratownicy. Szcze-

gólną uwagę należy zwrócić
na dzieci. Statystyki bezlitośnie pokazują, że do utonięć najczęściej dochodzi
na kąpieliskach niestrzeżonych oraz w akwenach, w
których obowiązuje zakaz
pływania. Tylko w zeszłym
roku w takich miejscach
utonęło prawie 200 osób. Z
kolei pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami,
powinniśmy mieć założone kapoki, a wypływając
w dłuższy rejs koniecznie
sprawdźmy prognozę pogody.
GW
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PAINTBALL

StART MEDIUM MAX
100 kul

20PLN

500 kul 1000 kul

70PLN 130PLN

Dodatkowe 100 kulek =
20 zł

www.paintballossa.pl
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Wydarzenia
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Piotrków Trybunalski

Trybunały Modelarstwa Kolejowego
Pierwsze Trybunały Modelarstwa Kolejowego już za nami. Przez 2 dni gród trybunalski gościł wystawców z Czech, Niemiec, Austrii, Holandii i oczywiście z
Polski.
21 i 22 czerwca br. piotrkowianie mieli okazję zobaczyć kolejowy świat w
miniaturze a także kupić
przeróżne modele. Podczas
targów odbyła się m.in. premiera pierwszych modeli
lokomotywy elektrycznej
serii EU07. Lokomotywa
ta stacjonowała kiedyś w
Piotrkowie.
- Modelarstwo to dla nas
przede wszystkim pasja.
Tego rodzaju przedsięwzięcie jest bardzo czasochłonne i wymaga znacznych
nakładów
finansowych.
Przykładowe modele, jakie
tu widzimy powstają przez
około rok. Najpierw rodzi
się pomysł, później projektowanie, model 3D, wyko-

nanie prototypu, naniesienie ewentualnych poprawek
i dopiero produkcja. W Polsce rynek zbytu jest jeszcze

mały, ale zauważamy coraz
większe
zainteresowanie
modelarstwem - mówili
wystawcy Ireneusz Garbo-

liński i Robert Reschka z
Schlesienmodelle GmbH.
Tego typu impreza została w Piotrko-

REKLAMA

wie zorganizowana po raz
pierwszy. - Pomysł na nią
pojawił się już kilka lat
temu, ale dopiero w tym
roku udało nam się nasz po-

mysł zrealizować. Jesteśmy
modelarzami, więc jest to
nasza pasja. Kiedyś Piotrków słynął z modelarstwa i
chcieliśmy powrócić do tej
tradycji – powiedział Sylwester Strzelczyk z Nieformalnej Grupy Społecznej
Miłośników Modelarstwa
Kolejowego, pomysłodawca Trybunałów. - Piotrków
jest pierwszym miastem, w
którym organizowana jest
profilowana wystawa modelarska z targami. Tu można zobaczyć i kupić tylko i
wyłącznie elementy związane z koleją. Jest to również dobra okazja do rozpropagowania Piotrkowa w
świecie kolejarskim. Mam
nadzieję, że te targi na stałe zapiszą się w kalendarzu
piotrkowskich wydarzeń i,
że w przyszłym roku będzie
jeszcze większa liczba wystawców – dodał Sylwester
Strzelczyk.
Trybunały trwały przez
dwa dni (21-22.06.br.) w
hali sportowej przy ZSP nr
4 w Piotrkowie Tryb. Wystawie towarzyszyło wiele
dodatkowych imprez. Piotrkowskie muzeum przygotowało wystawę prezentującą
galerie fotografii dworca
kolejowego od momentu powstania Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej po współczesność, wystawę twórczości
malarskiej Jerzego Korczaka-Ziołkowskiego oraz spotkanie ze znanym modelarzem.
Justyna Pająk
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Kocham ludzi
Rozmowa z Małgorzatą Szumską, podróżniczką i aktorką.
Jest Pani bezpośrednio
po dyplomie na PWST.
Zwykle absolwenci szukają wtedy jakiegoś dobrego
angażu, ciekawej roli...
Pani podróżuje. Dlaczego?
Ciekawe pytanie. Zaczęłam podróżować na drugim
roku studiów. Wtedy tak
naprawdę chciałam rzucić
studia w PWST.
Zawsze chciałam się
dostać do szkoły teatralnej,
bo to trudne wyzwanie, a
ja lubię wyzwania. Tak naprawdę nigdy nie myślałam,
żeby naprawdę tam studiować. Chyba więc było to
zmierzenie się z kolejnym
wyzwaniem.
Czy to znaczy, że aktorstwo to trochę przypadek?
Planowałam wszystko
dokładnie do egzaminu.
Nie zastanawiałam się jak
będzie po. W połowie drugiego roku pomyślałam, że
chyba jednak nie spełniam
się na tym kierunku.
Wzięłam wiec urlop
dziekański, żeby ewentualnie po roku mieć możliwość
powrotu. Przez pół roku
mieszkałam w Nowym Jorku. Przez kolejne pół roku
odwiedziłam Chiny, Indie i
Wietnam i zakochałam się
w podróżach.
Postanowiłam jednak
skończyć studia, bo okazało się, że tęsknie za aktorstwem. Teraz mogę łączyć
jedno z drugim a dodatkowo uszczęśliwiać innych.
Mieszkam na niebiańskiej wyspie na Filipinach,
tuż przy samej plaży, przez
cały dzień gram kilka spektakli lalkowych, docieram

do najuboższych dzieciaków, które nigdy wcześniej
nie widziały takiego teatru.
Dzieciaków, które nawet
książek z obrazkami nie
mają. Dla nich to magia.
Nagle więc mam podróż,
mam dom daleko od Polski,
mam swój teatrzyk, mam
możliwość niesienia pomocy innym oraz poznawania
nowych ludzi... i wszystko
o czym zawsze marzyłam a
nie wiedziałam jak to połączyć.
Kończyła Pani wydział
lalkarski?
Tak Wydział Lalkarski
wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w
Krakowie.
Rozumiem teraz skąd
pomysł stworzenie dla filipińskich dzieci teatru
lalek.
Tak, stąd pomysł no i
umiejętności.
Czy wolontariat to sposób na podróżowanie, czy
też wolontariat to uzupełnienie i cel podróży?
Do tej pory podróż była
tylko podróżą – zwykle
w jakimś celu np. kurs instruktora jogi w Indiach,
albo wędrowanie śladami
zesłanych na Syberię dziadków, tym razem to miał być
tylko wolontariat. Nie zwiedzam Filipin. Poza moją
wyspą nie byłam nigdzie na
Filipinach.
Okazało się jednak, że
to nie tylko wolontariat. Zabrzmi to może patetycznie
ale znalazłam swoje miejsce
na ziemi.

Czy w czasie swoich
podróży ma Pani okazje
poznać trochę miejscowy
teatr? Na Pani blogu o teatrze nic nie znalazłem.
(Śmiech) Strasznie to
zabrzmi, ale to nie teatr
jest moją największą pasją.
Moją największą pasją są
spotkania z ludźmi…
Ale przecież np. Indie
to wspaniałe miejsce dla
lalkarza.
…Zawsze
gdziekolwiek jestem lubię pójść do
teatru, czy to indyjskie kathakali, wietnamskie lalki
na wodzie czy Król Lew na
Broadwayu. Dobrze jest
zobaczyć spektakl w każdym miejscu bo to kawałek
kultury i wiele mówi o ludziach.
Czyli jednak w głębi
duszy jest Pani człowiekiem teatru?
Ja w moim projekcie
najbardziej doceniam bliskość widowni, interakcje z

dzieciakami, to jest właśnie
to spotkanie z drugim człowiekiem.
Czy miała Pani okazję
już coś zrobić w teatrze
poza pacynkami na Filipi-

nach?
Podczas pięciu lat studiów gra się wiele etiud i
spektakli. Są to monodramy, spektakle grupowe.
Jeszcze przed studiami na
PWST jeździłam po Polsce
z monodramami.
Zdobywałam nawet nagrody na ogólnopolskich
konkursach.
Największym
przedsięwzięciem teatralnym w
jakim do tej pory brałam
udział to mój spektakl dyplomowy pod kierunkiem
prof. Bielunasa „Dzikie łabędzie”. Było to wspaniałe
doświadczenie, świetna zabawa.
To nie tak, że nie ma we
mnie zupełnie zainteresowania teatrem. Ale od drugiego roku wiedziałam że
nie będę aktorką. Chciałam
skończyć szkołę, w sumie
dlatego, że lubię kończyć to
co zacznę.
Nie chcę grać w teatrze.
Przygody z filmem mogłabym spróbować, ale tylko

dla zabawy. To nie jest moja
ścieżka.
Jest Pani pewna, że nie
wróci Pani do teatru?
Teraz niczego nie jestem
pewna. Ostatnie kilka lat

dało mi wiele lekcji. Podróże dużo uczą. Uczą przede
wszystkim tego, że nie da
się dokładnie zaplanować
życia. I nie ma sensu go planować.
Miałam precyzyjny plan
na ten rok - dokładnie co
do dnia rozpisany w kalendarzu. Styczeń w Indiach,
ostatni weekend stycznia
zdobywam dyplom coacha,
17 lutego bronie pracy magisterskiej na PWST, 23 lutego Festiwal „Trzy żywioły” w Krakowie... A potem
na rok Ameryka Południowa.
Jedyne co wyszło z tego
planu to obrona pracy magisterskiej i dyplom coacha.
Reszta trochę uległa zmianie.
Ale jestem tak szczęśliwa, że nie ma sensu oponować, kiedy życie daje nowe
rozwiązania.
Powiedziała
Pani
kiedyś, że odwiedzenie
wszystkich kontynentów
i podróż na orbitę, to nie
marzenie, tylko plan. Czy
to nie jest pewna sprzeczność z tym co Pani teraz
mówi?
Nie, bo to nie jest plan
taki co do dnia. To nie jest
tak, że za rok Afryka, za
dwa Australia. Ja po prostu
wiem, że tam kiedyś trafię.
Mówiłam, że do trzydziestki, no a lata lecą a ja ciągle ta Azja i Azja. Dlatego
chciałam jechać w tym roku
do Ameryki Południowej.
Byłby to kolejny kontynent,
ale Filipiny mnie porwały.
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A podróż na orbitę
okołoziemską?
Będzie. Mam na to sporo czasu.
Mówi Pani, że inte-

resuje Panią spotkanie z
ludźmi. Co w nich fascynuje Panią najbardziej?
Radość, doświadczenie,
to że każdy jest taki inny…
Sama nie wiem.
Filipińczyków kocham
za to jacy są szczęśliwi.
Trzy miesiące temu przeżyli tragedię. Nie mają domów, dobytku itd., ale tańczą kiedy przechodzę obok
z włączoną muzyką. Dlatego jestem tu szczęśliwa. To
miejsce jest jak niebo.
A po drugie to jestem
gadułą, a moi znajomi znają
wszystkie moje historie na
pamięć - potrzebuje nowych
słuchaczy.
Ale przecież teatr to
miedzy innymi spotykanie
drugiego człowieka, dzielenie się z nim różnymi historiami, a Pani chce teatr
rzucić.
Jakie to spotkanie drugiego człowieka, kiedy aktor nie spotyka się z widzem
bezpośrednio. Nie w taki
sposób. A ja chcę prawdziwej historii, prawdziwego
człowieka. Tutaj to mam.
Razem dzielimy się swoimi
historiami, razem wzruszamy się, razem się śmiejemy.
Co mam zrobić - kocham ludzi i nie chcę oddzielać się od nich rampą,
czy wysokością sceny.
Dziękuję za rozmowę
i życzę Pani żeby się Pani
po prostu nie zmieniła.
Rozmawiał:
Zbigniew Wąsik
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TERAZ PRZY ZAKUPIE
KUCHNI METOD

PŁYTA
KUCHENNA ZA
Oferta ważna do 17 sierpnia. Dotyczy płyt grzewczych FOLKLIG,
LIVSLÅGA, NUTID przy zakupie kuchni METOD powyżej 5000zł.
Regulamin dostępny w sklepie oraz na IKEA.pl

© Inter IKEA System B.V. 2014
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

D-Day. Bitwa o Normandię
6 czerwca 1944 brytyjscy i amerykańscy
żołnierze rozpoczęli inwazję na Normandię.
Ten dzień przeszedł
do historii jako D-Day.
Przeprowadzona
na
gigantyczną i bezprecedensową skalę operacja, w której wzięło
udział niemal trzy miliony żołnierzy, stała się
początkiem końca Trzeciej Rzeszy.

nych wcześniej materiałów.
Przeprowadził badania w
30 różnych archiwach, w 6
krajach, co czyni z D-Day
najlepiej udokumentowaną
książkę o bitwie o Normandię.
Autor kreśli fascynujący obraz inwazji, której
rozmiary zdumiały nawet
Stalina. Dowodzone przez
Eisenhowera wojska zaskoczyły Niemców, ale ci

nie kapitulowali - dywizje
Wehrmachtu i Waffen-SS
podjęły próbę rozpaczliwie zaciekłej obrony. Efekt
brutalnych walk wkrótce
dotknął ludność cywilną, a
północna Francja zamieniła
się w krwawe piekło. Zwycięstwo zostało okupione
ofiarą tak wielką, że nie
pozwalało na pełną radość
i miało wpływ na późniejsze relacje między Europą
a Stanami Zjednoczonymi.

Antony Beevor - brytyjski historyk, który zdobył sobie fanów na całym
świecie książkami takimi
jak Berlin 1945. Upadek
czy Walka o Hiszpanię
- dotarł do wielu nie zna-

Księgarnia 					

Transformers

Akcja filmu Transformers: Wiek zagłady rozpoczyna się po bitwie, która
ocaliła świat, pozostawiając miasto w ruinie. Kiedy
ludzkość usiłuje stanąć na
nogi i ujawnia się pewna
grupa usiłująca przejąć
kontrolę nad biegiem historii. Z pomocą ludzi (na czele
Cade Yeager /Mark Wahlberg), Optimus Prime (głos
- Peter Cullen) i Autoboty
powstają, aby zmierzyć się
z najbardziej przerażającym
jak dotąd wyzwaniem.
W tej niezwykłej przygodzie dobro zmierzy się
ze złem i doprowadzi to do
przełomowej bitwy, której
polem stanie się cały świat.

Warto posłuchać

Blue Wild Angel:
Jimi Hendrix Live
At The Isle Of Wight

Płyta Blu-ray Blue Wild Angel: Jimi Hendrix At The Isle Of Wight prezentuje
historyczny występ Jimiego podczas Isle of Wight Festival w sierpniu 1970
roku.

poleca:

1. Magda Goeggels - Pierwsza dama Trzeciej Rzeszy		

Anja Klabunde

2. Księga rekordów Polska				
2. D-DAY - Bitwa o Normandię			

Antony Beevor

3. O przypowieściach św. Pawła i Apokalipsie

Anna Świderkówna

4. Żyć każdym dniem 				

Phil Brosmans

5. Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii		
7. Liczę kalorię i wiem o nich wszystko		
8. Ziołowe Ambrozje					

Stefania Korżawska

9. Tylko miłość się liczy				

Jan Twardowski

10. Raj- Tajemnica życia wiecznego		

o. Livio Fanzaga

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

Wyjątkowy film w reżyserii zdobywcy Oskara
Murraya Lernera zawiera
ponad trzy godziny materiału, który pozwoli widzom

zobaczyć koncert z wielu
kamer. Fani talentu Jimiego
będą mogli zobaczyć fascynujące wykonania „All
Along The Watchtower”,

„Spanish Castle Magic”,
„Sergeant Pepper’s Lonely
Hearts Club Band”, „Foxey
Lady” i wielu innych utworów.

25.06-10.07 2014 r.
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Ostrożnie ze słońcem Gotuj z nami
Zbliża się okres wakacyjny. Zapewne większość z nas oprócz wspomnień, będzie chciała przywieźć z
wakacji także piękną opaleniznę. Jednak pamiętajmy, że ze słońcem nie należy przesadzać. Można z
niego korzystać, ale z umiarem.

Chłodnik
z buraczkami
Czas przygotowania: 50 min
Danie dla: 4 osób

Jak już od dawna wiadomo,
promieniowanie
słoneczne jest przyczyną
nowotworów skóry, w tym
czerniaka. Przy niektórych
chorobach nawet kilkudziesięciominutowe opalanie się
może zaszkodzić. Z pewnością nie powinny opalać
się osoby chore np. na bielactwo.
Promieniowanie
ultrafioletowe UVA i UVB
wnikając do skóry powoduje również uszkodzenie
włókien elastynowych i kolagenowych, co w efekcie
przejawia się szybszym starzeniem skóry. Aby chronić
się przed ujemnym wpływem słońca należy stosować odpowiednie kremy z
filtrami. Trzeba pamiętać,
że większość filtrów, jest
aktywna tylko przez dwie
godziny. Po tym czasie na-

leży posmarować się preparatem ponownie, pamiętając
również o takich miejscach
jak małżowiny uszne czy
stopy. Kremów z filtrem powinniśmy używać nie tylko
w słoneczne ale również i w
pochmurne dni, ponieważ
90% promieniowania przenika także przez chmury.
Podczas dłuższego przebywania na słońcu, nie powinniśmy stosować kosmetyków z perfumami, gdyż w
połączeniu z promieniami
słonecznymi mogą spowodować reakcję fototoksyczną. I co najważniejsze, powinno się unikać opalania
w godzinach od 11 do 15,
kiedy słońce jest najsilniejsze. Ważna jest również
odzież ochronna, zwłaszcza
osłaniająca głowę. Energia
promieni ultrafioletowych

ujemnie działa również na
nasze oczy, może bowiem
zaburzyć strukturę oka.
Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich okularów
przeciwsłonecznych z filtrem UVA i UVB.
Jeśli przesadzimy
ze słońcem, może dojść do
poparzenia skóry. W przypadku oparzenia słonecznego pierwszego stopnia, należy stosować zimne okłady
lub preparat z pantenolem,
alantoiną lub propolisem,
które łagodzą stan zapalny skóry. Jeśli pojawią się
pęcherzyki na skórze oraz
gorączka, wówczas należy
zgłosić się do lekarza. Należy także zaznaczyć, że
nie wolno przekłuwać pęcherzyków, gdyż chronią
one naskórek przed zakażeniem. Zaczerwienienie

skóry po wyjściu na słońce
może być również spowodowane uczuleniem na
słońce. Nieleczona alergia
prowadzi do poważnych
problemów skórnych.
Pamiętajmy,
że
opalać powinniśmy się
stopniowo.
Zaczynając
od 30 minut, wydłużajmy
powoli każdego następnego
dnia czas kąpieli słonecznych. Krótkie bowiem przebywanie na słońcu jest jak
najbardziej wskazane. Pod
wpływem promieniowania
słonecznego nasza skóra
wytwarza witaminę D3,
wpływającą na gospodarkę lipidowo-fosforanową.
Są również schorzenia, w
leczeniu których słoneczna
kuracja jest zalecana, np.
łuszczyca.
KK

Składniki:
< 2 pęczki botwinki z młodymi buraczkami
< 2 zielone ogórki średniej wielkości
< 5 rzodkiewek
< 2 ząbki czosnku
< 1 litr jogurtu naturalnego lub zsiadłego mleka
< 1 łyżeczka cukru
< pęczek szczypiorku
< pół pęczka koperku
< sok z połowy cytryny
< sól, pieprz do smaku
< jajka
Sposób przygotowania:
Umytą botwinkę drobno kroimy razem z buraczkami.
Wrzucamy do garnka, zalewamy wodą, tak żeby całość
była zanurzona w wodzie, solimy, dodajemy cukier i gotujemy kilkanaście minut aż kawałki buraków będą miękkie.
Gdy się wywar ugotuje, dodajemy do niego sok z cytryny.
W czasie gdy botwinka się gotuje, ścieramy na tarce o
dużych oczkach ogórki i rzodkiewkę, siekamy szczypiorek i koperek, mieszamy z jogurtem lub zsiadłym
mlekiem i dodajemy rozgnieciony czosnek. Wywar
z botwinki lekko chłodzimy, żeby nie był zbyt gorący i wszystkie składniki razem mieszamy, doprawiamy
solą i pieprzem a następnie wstawiamy do lodówki.
Przed podaniem wkładamy do przygotowanego chłodnika
ugotowane jajka podzielone na ćwiartki lub połówki i całość posypujemy świeżym koperkiem i szczypiorkiem.

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie ceny/dowolne powierzchnie. Duży plac,
dwie bramy. Tel. 502 814
323

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458

Części HONKER, LUBLIN, ŻUK. Wszystkie części na magazynie, hurt i detal. www.
rawmot.pl

Banery reklamowe, folie samoprzylepne, folie
OWV, wycinanie liter i
grafik z folii, www.drukarnia-wam.pl

Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000
zł, wynajem - 300 zł-mies.
+opłaty

Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

Sklep z dewocjonaliami
„Jutrzenka” przeniesiony
do Księgarni WAM, ul.
Wyszyńskiego 5A w Rawie Mayowieckiej, dawna
„Magda”.

Zatrudnię kierowców
kat. C E na trasy UE,
system 4/1, za tys. EUR,
tel. 667 712 370, e-mail:
biuro26@onet.pl

Ulotki, wizytówki, foldery. Niskie ceny, wysoka
jakość, www.drukarnia-wam.pl

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Strony internetowe, od
40 zł miesięcznie, pozycjonowanie
stron,
kampanie facebook i
adwords, szybko i skutecznie, tel. 503 77 77 98

Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy na pierwszym
piętrze (125 m2) przy
ulicy Wyszyńskiego 8
w Rawie Mazowieckiej.
Ścisłe Centrum, obok
„dużego” Kościoła.
Nowy budynek (2008 r.)
Tel. 502 765 771
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Test: Ford Tourneo Connect 1.6 TDCI 115 KM

Dostawczak na specjalne okazje
Ford udowodnił, że nawet z prostokątnego auta potrafi zrobić coś, na co chce
się popatrzeć. Tourneo Connect mimo swojej „busowej” natury, jest jednym z
najciekawszych aut rodzinnych na rynku.
Czym jest Tourneo
Connect?
Tourneo Connect jest
jednym z samochodów, które sprawiły mi kłopot „interpretacyjny”. Zwykle już
po pierwszych godzinach
testu mniej więcej wiem,
co napiszę o danym aucie.
Kombivan Forda nie był tak
prosty w ocenie. To duże
auto osobowe, powstałe na
bazie klasycznego dostawczaka. Ma 5 oddzielonych
od siebie miejsc siedzących i ogromną przestrzeń
bagażową (ponad 2400 l
po złożeniu siedzeń), którą zawdzięcza kanciastym
kształtom.
Jednocześnie
dostawcza natura i kanciastość Forda nie przeszkadza
w ocenie jego designu na
plus. Ciekawe przetłoczenia
i zwariowany stylistycznie przód ze strzelistymi
reflektorami sprawiają, że
Tourneo nie można zaliczyć
do aut bezbarwnych czy
nudnych.
Connect to średnia wer-

sja Tourneo. Jest jeszcze
większy Grand Tourneo
i Tourneo Custom, który może pomieścić nawet
dziewięć osób. W planach
jest też mniejszy Courier na
bazie Fiesty. Ford rozszerza
ofertę swoich vanów, zapełniając niemal wszystkie
nisze.

REKLAMA
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AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

Jak jeździ Tourneo
Connect?
Ford mógłby obrazić
się za tytułowe nazwanie
Tourneo Connect „dostawczakiem”. Poprawna forma
to raczej kombivan - auto
pozycjonowane jest jako samochód rodzinny, którym
od czasu do czasu trzeba
przewieźć więcej bagażu.
Do tego duży Ford nadaje
się świetnie. Trzy oddzielne tylne fotele (3x ISOFIX),
do których dostęp zapewniają przesuwane drzwi,
dają komfort eksploatacji. Z
przodu też jest nieźle, dzięki rozwiązaniom skopiowanym z modelu Focus. Tourneo bardzo przypomina
wewnątrz kompaktowego
krewniaka, będąc oczywiście przestronniejszym. Nie
brakuje ciekawych schowków. Do skomplikowanej
fordowskiej nawigacji mediami trzeba się przyzwyczaić, ale warto, bo dają one

duże możliwości.
Poruszanie się Tourneo
w mieście nie przysparza

żadnych problemów. W
ramach wyposażenia dodatkowego można wybrać
kamerę cofania, ulokowaną
w lusterku. Są też czujniki
parkowania. Mimo gabarytów, kombivan jest bardzo
zwrotny. Natury nie da się
jednak oszukać. Tourneo
narodził się jako bus i nim
pozostanie. O tym fakcie przypomina nam jego
zawieszenie. Auto dość
szybko reaguje na ruchy
kierownicą, ale buja się w
zakrętach i nie pozwala
na precyzyjne wybieranie
toru jazdy. Podskakuje też
na nierównościach. Nikogo
nie powinno to dziwić, ale
na pewno widząc tak efektowne auto, część ludzi spodziewa się czegoś lepszego.
Silnik 1.6 TDCI jest bardzo popularny i stosowany
w wielu modelach (nie tylko
Forda). Testowana wersja
115 KM jest wystarczająco
mocna do sprawnego poru-

szania się. Auto waży prawie 1,5 tony i jest wysokie,
więc średni rezultat spalania na poziomie 7 l na 100
km należy uznać za sukces.
Apetyt pojazdu gwałtownie
wzrasta przy prędkościach
autostradowych. Obawiam
się, że słabsze silniki mogą
mieć problem z efektywnym rozpędzaniem Tourneo
lub, że będą przy okazji spalać bardzo dużo. W ofercie
są jeszcze turbodoładowane
silniki benzynowe EcoBoost o pojemności 1.0 i 1.6.
Testowany przeze mnie diesel jest dostępny jeszcze w
dwóch, słabszych wersjach
- 95 i 75 KM.
Tourneo Connect a
konkurencja
Poprzednia
generacja
Connecta w Polsce popularna była tak sobie. Większość
osób kierowała swoją uwagę
ku konkurencji z Niemiec
(Volkswagen Caddy) i Francji (Renault Kangoo). Dziś
na rynku wybór jest większy. Biorąc pod uwagę cen-

REKLAMA

nik, kombivan Forda plasuje się raczej na najwyższej
półce. Cena testowanego
egzemplarza wyniosła prawie 100 tys. zł ze względu
na bogate wyposażenie.
Connecta z najmocniejszym
dieslem można kupić za ok.
81 tys. zł. Najtańsza wersja
(z silnikiem 1.0 EcoBoost)
kosztuje prawie 68 tys. zł.
To niewiele więcej niż bezpośredni rywale, ale najtańszy kombivan na rynku
- Dacia Dokker kosztuje 56
tys. (z dieslem i bogatym
wyposażeniem). Łatwo się
domyślić, że Ford celuje w
najbardziej wymagających
klientów.
Tourneo Connect ma
jedną, istotną cechę, która często wpływa silnie
na decyzje zakupowe. Jest
od swoich konkurentów...
ładniejszy. To auto bardzo
dopracowane stylistycznie,
zarówno na zewnątrz, jak i
w środku.
Witold Hańczka
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Napad na sklep

4-latka pogryziona przez psa

Dwaj mieszkańcy Sochaczewa napadli na sklep w Łowiczu i uciekli. Jeden z
napastników po zatrzymaniu przez policję został już tymczasowo aresztowany. Obu sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Zdarzenie to miało miejsce 20 czerwca 2014 r. tuż
po godzinie 21.00 w jednym
ze sklepów w centrum Łowicza. Dwóch mieszkańców Sochaczewa przyjechało do Łowicza i postanowiło
okraść wytypowany przez
siebie sklep. Założyli kominiarki, wtargnęli do środka
punktu handlowego i trzymając w ręku niebezpieczne
narzędzie, zażądali od ekspedientki wydania pieniędzy. W sklepie znajdowały

się trzy sprzedawczynie,
jedna z nich będąc na zapleczu powiadomiła natychmiast policję o napadzie.
W tym czasie napastnicy
zabrali z kasy pieniądze i
uciekli. Powiadomiony o
zdarzeniu dyżurny, natychmiast skierował we wskazany rejon policjantów, którzy
ruszyli w pościg i zatrzymali uciekającego sprawcę.
Funkcjonariusze odzyskali
również skradzione mienie.
Ponadto zabezpieczone zo-

www.gazeta-wiesci.pl

W gminie Biała Rawska 4-latka została pogryziona przez psa. Dziewczynka
została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Warszawie. Jej życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.

stały przedmioty służące do
popełnienia przestępstwa.
19-latek usłyszał zarzut
rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co
grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec
podejrzanego Sąd Rejonowy w Łowiczu 22 czerwca
br. zastosował 3 miesiące
aresztu. Zatrzymanie drugiego z napastników jest
kwestią czasu.

W GW

Tomaszów Mazowiecki

Papierosy
bez akcyzy

Policjanci
wyjaśniają
okoliczności tego zdarzenia.
Jak ustalili funkcjonariusze, do pogryzienia doszło
na podwórku posesji zamieszkałej przez dziadków
czterolatki. Dziewczynka
z raną szyi i ranami kąsanymi na rękach i nogach
została przetransportowana śmigłowcem do szpitala

w Warszawie. Mieszaniec
owczarka niemieckiego jest
w rodzinie od 8 lat i jak
wynika z relacji domowników nigdy wcześniej nie zachowywał się agresywnie.
Policja apeluje, że w okresie
wakacyjnym należy zwrócić większą uwagę na dzieci, które teraz dużo czasu
będą spędzać poza domem.

W gospodarstwie zagrożeniem dla dzieci mogą stać
się nie tylko maszyny rolnicze, ale także zwierzęta
tam przebywające. Również
właściciele czworonogów
zobowiązani są to odpowiedniego ich zabezpieczenia, aby nie dopuścić do podobnych tragedii.
W MAT

Skierniewice

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził papierosy bez polskich znaków skarbowych. Mężczyzna naraził Skarb Państwa na straty w wysokości
ponad 30 tys. złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku.

Handlowali
podrobionymi komórkami
Nawet 2 lata więzienia grożą obywatelom Rumunii za wprowadzenie do obrotu telefonów komórkowych z podrobionymi znakami towarowymi.

20 czerwca 2014 roku
kilka minut po godzinie
10:00 w Teofilowie policjanci Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zauważyli mercedesa vito, a w nim
podejrzanie zachowującego
się kierowcę. Funkcjona-

riusze zatrzymali pojazd
do kontroli. Jak się okazało, 35-letni mieszkaniec
Chełma przewoził ponad
2000 paczek nikotynowej
używki bez polskich znaków skarbowych. Wartość
uszczuplenia w podatku została oszacowana na ponad

30 tysięcy złotych. 35 –latkowi grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat. Mężczyzna
był w przeszłości notowany.

W MAT

11 czerwca 2014 roku
dyżurny
skierniewickiej
komendy policji otrzymał informację o trzech
mężczyznach, którzy w
miejscowości Joachimów
Mogiły oferowali podróżnym sprzedaż telefonów
komórkowych po bardzo
atrakcyjnych cenach. Funkcjonariusze, którzy przybyli

na wskazane miejsce, podczas przeszukania znaleźli
12 pudełek z podrobionymi
telefonami komórkowymi
znanych marek. Z dotychczasowych ustaleń wynika,
że mężczyźni kupili aparaty poza granicami Polski.
Oferowali ich zakup za 200
złotych od sztuki przy wartości oryginału około 2000

złotych. Trzej obywatele
Rumunii w wieku 38, 37,
27 lat zostali zatrzymani i
doprowadzeni do skierniewickiej komendy. Dzień
później usłyszeli zarzuty
obrotu podrobionymi telefonami. Za czyn ten w myśl
obowiązującego prawa grozi im nawet do 2 lat pozbawienia wolności. W MAT
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Lew 23.07 – 23.08
W niedługim
czasie
uporasz
się wreszcie z zaległymi sprawami, które nie dają ci spokoju.
Czeka cię przypływ większej
gotówki, więc można będzie
z zakupami trochę poszaleć.
Koniecznie pamiętaj o czynnym relaksie dla zdrowia i
urody.
Panna 24.08 – 23.09
Okres letni wyraźnie ludzi rozleniwia, ale nie ciebie.
Wykorzystaj
rozpierającą cię energię i
optymistyczne nastawienie
do świata, a większość spraw
marka
herbaty

z sukcesem załatwisz od
ręki. Zawsze możesz liczyć
na wsparcie i zrozumienie
swoich bliskich.

Waga 24.09 -23.10
Rozrzutność
finansowa w tym
wypadku nie popłaca. Decyzje inwestycyjne należy bardzo dokładnie przeanalizować, bo
co nagle, to po diable. Ciesz
się z sukcesów zawodowych
a ta radość udzieli się również i twojej rodzinie.
Skorpion 24.10 – 22.11
W najbliższym
czasie życie nabierze tempa. Zaległe
sprawy zawodowe
doczekają się wreszcie finału. To także wspaniały czas
na wypoczynek, rozrywki
i zabawy. Przeżyjesz wiele radosnych dni w gronie
przyjaznych ci osób.
Strzelec 23.11 – 21.12
Dla singli na
horyzoncie nowa
i
interesująca
znajomość. Będziecie się rozumieć i wzajemnie wspierać. Natomiast
osoby będące w związku

gest z ... Edelsir
kciukiem man Guiness

odgłos
śmiechu

mają szansę na odnowienie
dobrych relacji partnerskich
i załagodzenie nieporozumień.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Fortuna będzie
ci sprzyjać. Wykorzystaj ten okres, bo
taka okazja drugi
raz może się nie powtórzyć. Skorzystaj z pomocy
zaufanych przyjaciół, na
których możesz liczyć. Nie
zaniedbuj zdrowia, bo ono
jest najważniejsze.
Wodnik 21.01 – 19.02
Jeśli prowadzisz biznes, to
możesz liczyć na
zyski. Sytuacja
materialna wyraźnie się poprawi.
Osoby szukające pracy
wreszcie ją otrzymają, jeśli
oczywiście wykażą się inicjatywą. Rodzina mile cię
zaskoczy swoją troską i lojalnością.
Ryby 20.02 – 20.03
Uwierzysz
wreszcie w swoje możliwości i
nabierzesz pewności siebie. To ułatwi ci
pogodzenie
obowiązków
domowych i spraw zawodowych. Warto pomyśleć o
dane
siostra
wpisane Antygow rzedy
˛
ny

goi ja˛
czas

zasłużonym wakacyjnym
wypoczynku w doborowym
towarzystwie.
Baran 21.03 – 20.04
Odniesione
sukcesy będą wynikiem dobrej organizacji i rzetelnej
pracy. Jednak należy zachować ostrożność w sprawach
finansowych. W związkach
harmonia, ale uczucia należy ciągle pielęgnować. Wykonaj badania kontrolne.
Byk
21.04 – 20.05
Działaj ostrożnie,
bo nie wszyscy są ci
przychylni w realizowaniu zamierzonych przedsięwzięć. Nowatorskie pomysły nie zawsze
przełożonym się spodobają.
W życiu osobistym szczęście będzie ci sprzyjać.
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młot do kamień niewolwbijania używany
nik
po
pali
goleniu Gebhra
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Ogłoszenie:
- Sprzedam encyklopedię, 40 tomów. Stan bardzo dobry. Nie
będzie mi już potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. Moja żona
wie wszystko najlepiej...
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SUDOKU

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Poczujesz satysfakcję z osiąganych wyników
w pracy. Szefowie
docenią to premią lub awansem. Poprawę zdrowia zapewnią ci zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.
Zachowaj większą ostrożność za kierownicą.

dodatek świadstopowy cza˛ o
do stali wyrobie
Jean
Michel,
kompozytor

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP

Rak 22.06 –
22.07
Dla osób spod
znaku Raka to
dobry czas na podjęcie odważnych decyzji. Wszystko
będzie układać się zgodnie z
założonym planem. Ulegną
wyraźnej poprawie relacje w
życiu rodzinnym. Przyczynią się do tego niewątpliwie
wspólne wyjazdy z rodziną
i przyjaciółmi na pikniki lub
inne atrakcje turystyczne.
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Pani pyta dzieci w szkole, co jadły na śniadanie. Zgłasza się Jasio:
- Ja jadłem drożdżówkę z dżemem.
- No to podejdź i napisz to na tablicy.
Jasio pomyślał i mówi:
- To jednak była bułka z masłem.
  
Do szkoły jazdy przychodzi staruszek.
- Chciałem zapisać się na kurs prowadzenia autobusów.
- Nie za późno?
- Nie... byłem u lekarza na badaniach, żeby sobie przedłużyć
prawo jazdy na moje auto, i on mi powiedział, że w tym wieku to
najlepiej jeździć autobusem.
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Facet poszedł do wróżki, by mu przepowiedziała przyszłość:
- Do czterdziestego roku życia będziesz cierpiał w ubóstwie.
- A potem?
- A potem się przyzwyczaisz.
  

