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Sprawiedliwy
Najważniejsze
jest dobro wspólne wśród Narodów Świata
O realizacji obietnic wyborczych oraz o najbliższych planach rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego rozmawiamy z prezydentem Marcinem Witko.

14 stycznia w siedzibie byłej Synagogi wręczono medal „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”.
Szerzej na str. 7.

Szerzej na str. 8.
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Nowa Placówka Getin Bank
w Twoim sąsiedztwie
Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 25,
tel. 501 063 241
Oszczędź czas i przyjdź do nas.
Co oferujemy?
Jeśli płacisz kilka rat
– zamienimy ją w jedną niższą ratę
Jeśli potrzebujesz szybkiego kredytu
– u nas wystarczy tylko PIT lub wyciąg z konta
Jeśli chcesz mieć darmowe konto, które
dodatkowo zarabia – to mamy coś dla Ciebie
Jeśli planujesz dobrze ulokować swoje
oszczędności – proponujemy konkurencyjne
oprocentowanie

Zapraszamy!

Rawa Mazowiecka

Bełchatów

Przebudowa Finał Tri
targowiska Tour Energy
miejskiego

Trzy dyscypliny: pływanie, jazda na rowerze, bieganie. Triathlon i jego nowa odsłona w Polsce – Tri
Tour Energy swój finał planuje w Bełchatowie. Już
na początku września 2016 roku powiat bełchatowski będzie gościł finał ogólnopolskich zmagań.

Kupcy, którzy zarządzają targowiskiem miejskim
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza, chcą
zrezygnować z zarządzania obiektem. Burmistrz
prowadzi z nimi negocjacje, proponując przeprowadzenie remontu targowiska.

Władze miasta uważają, że dotychczasowy
sposób zarządzania targowiskiem jest najlepszy
i stosunkowo tani. Burmistrz proponuje kupcom
przeprowadzenie
gruntownego remontu targowiska i dostosowanie go do

współczesnych
standardów.
Uzgodniono, że zostanie wyłoniony projektant,
który zbierze propozycje
różnych grup zainteresowanych modernizacją targowiska.
Szerzej na str. 7.

Szerzej na str. 16.
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Technikum w Kleszczowie Głuchów
„Z kolędą i dobrym słowem...”
najlepsze w Polsce
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
osiągnęło najlepszy wynik wśród technicznych szkół ponadgimnazjalnych
w ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy 2016”.

Ranking miesięcznika
„Perspektywy” jest podsumowaniem poziomu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Ocenie podlegają osobno
licea i technika. Według
rankingu, dobre liceum czy
technikum ma dawać nie
tylko wiedzę i umiejętności,
ale musi również wychowywać, kształtować postawę
życiową młodego człowieka.
Głównym kryterium rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak
i dodatkowych. Uwzględnia
się również sukcesy w olimpiadach oraz - w przypadku
techników – wyniki z egzaminów zawodowych.
Wyniki
tegorocznego
rankingu liceów i techni-
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ków „Perspektywy 2016”
zostały ogłoszone 14 stycznia. Najlepszym technikum
w Polsce zostało Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
w Kleszczowie. Uzyskując 100 pkt., wyprzedziło
w rankingu krakowskie
Technikum Łączności nr
14, które zdobyło 95,39 pkt.
oraz Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu
z punktacją 92,93. Kolejne
ponadgimnazjalne szkoły
techniczne z województwa
łódzkiego znalazły się na
16 i 17 miejscu. 16 miejsce
przyznano dla Technikum
nr 2 w ZSE im. Stanisława
Staszica w Zduńskiej Woli,
na 17 pozycji ulokowało się
zaś Technikum nr 10 w ZSP
nr 10 im. Jana Szczepanika
w Łodzi.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana
Pawła II w Kleszczowie nie
pierwszy raz znalazło się
w ścisłej czołówce w rankingu „Perspektyw”. W tegorocznym rankingu zajęło
tym razem najwyższy stopień na podium. Szkoła istnieje od 2009 roku. Mieści
się na terenie nowoczesnego
kompleksu sportowo–rekreacyjnego „Solpark”. Razem
z Liceum Ogólnokształcącym wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Technikum
przygotowuje uczniów do
zawodu technik mechatronik. Oprócz dobrego wyposażenia sal, może poszczycić się wysokim poziomem
nauczania i kadrą naukową.
Młodzież przygotowują do
zawodu profesorowie z Politechniki Łódzkiej.
IT

W niedzielę 17 stycznia odbyło się XIII Głuchowskie Kolędowanie. Coroczna
impreza pod hasłem „Z kolędą i dobrym słowem...” w tym roku odbyła się
w kościele parafialnym w Janisławicach.

Celem corocznego Głuchowskiego Kolędowania
jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek tradycyjnych
i współczesnych, a także odtwarzanie pięknej, staropolskiej tradycji bożonarodzeniowej.
Tegoroczną imprezę rozpoczęła o 11:30 Msza Święta, podczas której zaprezentowało swoje umiejętności
Koło Gospodyń Wiejskich
z Janisławic. Bezpośrednio
po nabożeństwie można było

usłyszeć kolędy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Janisławicach.
Pojawiły się reprezentacje
ze Szkół w Głuchowie, Wysokienicach, Złotej, Michowicach czy Lniśnie. Swoje
talenty prezentował Zespół
„Głuchowiacy” oraz „Relax”
z Białynina. W Kolędowaniu
udział wzięła Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuchowie. Nie zabrakło
również występów solistów.
Można było podziwiać po-

nad 15 grup i to nie tylko
z terenu gminy. Nic dziwnego więc, że występy przyciągnęły ogrom publiczności.
Kościół „pękał w szwach”,
a bożonarodzeniowy nastrój
udzielił się wszystkim zgromadzonym.
Po części artystycznej
wszyscy uczestnicy Kolędowania zostali zaproszeni
na poczęstunek oraz każdy
uczestnik otrzymał nagrodę
w postaci czekolady.
KG

www.mluksus.pl
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Pluszaki
„Rawa Mazowiecka
w fotografii i pocztówce” trafiły

Wieści 3

Rawa Mazowiecka

15 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się ciekawe spotkanie
połączone z promocją albumu, na który czekało wielu rawian.
Album „Rawa Mazowiecka w fotografii i pocztówce” powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców,
którzy przekazywali stare
fotografie miasta, pocztówki
oraz dzielili się wspomnieniami. Materiały do albumu zbierali i opracowywali
Kamila i Marcin Strutyńscy
oraz Zbigniew Pacho. Publikacja dokumentuje życie
i wygląd miasta na przestrzeni ostatniego wieku.
Ciekawy a zarazem zaskaPięknie wydany i bogato
kujący jest ostatni rozdział decznie podziękowali rawia„Wczoraj i dziś”. Zdjęcia nom za swoje zaangażowanie ilustrowany album, zawieraw nim zawarte nie są opisa- w pracę nad albumem. Na jący komentarze historyczne
ne, żeby zachęcić rawian do spotkaniu obecny był bur- jest prawdziwą perełką na
udania się na spacer po mie- mistrz Rawy Mazowieckiej lokalnym rynku. Tę warDariusz Misztal, który zapew- tościową pozycję każdy raście z albumem w ręku.
Piątkowe spotkanie było nił, że Urząd Miasta zakupił wianin może nabyć, odwieokazją do rozmowy z wydaw- kilkanaście albumów, które dzając Miejską Bibliotekę
cami albumu, a także szansą będą rozdawane naszym go- Publiczną.
KG
na jego zakup. Wydawcy ser- ściom jako prezent.

do łódzkich karetek

Klienci IKEA Łódź po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serce i nie jest
im obojętny los małych pacjentów, którzy w wyniku choroby lub nieszczęśliwych zdarzeń przewożeni są karetkami.
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Podczas 7. edycji akcji
„Kup pluszaka dla dzieciaka” zebrane zostały aż
3094 pluszaki, które trafiły do Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego
w Łodzi, by wraz z lekarzami
i ratownikami medycznymi
jeździć do poszkodowanych
maluchów.
IKEA Łódź od początku
swojej działalności organizuje doroczną zbiórkę pluszaków dla Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W ramach
wszystkich edycji przekazano łącznie 13412 pluszaków.
Jak co roku, tak i podczas
ostatniej odsłony akcji – tj.
od 8.11.2015 r. do 3.01.2016
r. w sklepie, tuż za linią kas,
stał szklany domek, do którego wszyscy chętni klienci
mogli wrzucić zakupione
pluszaki.
Jak się okazało, w tym
roku chętnych było jeszcze
więcej niż w ubiegłym, gdyż
łącznie zgromadzone zostały 3094 pluszaki, z czego
część, w ramach oddolnej
inicjatywy, zebrali i przekazali pracownicy IKEA Łódź.

Jesteśmy
bardzo
wdzięczni za tak duży zapas
pluszaków, które wspierać
będą nas w codziennej pracy przez cały nadchodzący
rok. Od 6 lat obserwujemy
bowiem, jakie cuda może
zdziałać kolorowy miś podarowany małemu, wystraszonemu pacjentowi podczas
udzielania mu pomocy. Ta
miękka, pluszowa zabawka
zmniejsza bowiem dystans
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pomiędzy pacjentem a lekarzami i ratownikami, przez
co wpływa pozytywnie na
przebieg badania, a później
rekonwalescencję małego
pacjenta – powiedziała Renata Warężak-Kuciel, dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi.
Na podst. materiałów z
IKEA Łódź

Łódzka Korporacja Oświatowa
Oferuje:

- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoły Policealne o kierunkach:
ARCHIWISTYKA
TECHNIKA FARMACEUTYCZNA
TECHNIKA DENTYSTYCZNA
- Zawodowe Kursy Kwaliﬁkacyjne w obszarach:
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWYM
BUDOWLANYM
ROLNICZO-LEŚNYM
MEDYCZNO-SPOŁECZNYM
- naukę języków obcych
Nasz adres:
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź
Czynne: od poniedziałku do piątku, 8.00-16.00
E-mail: lko_jaracza70@op.pl
Telefon: (0 42) 679 12 17, (0 42) 679 19 96

www.slko.pl www.lodzkakorporacjaoswiatowa.pl
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I Forum Gospodarcze
Jesus
Christ
Superstar
Powiatu Bełchatowskiego
2 i 3 lutego w Hotelu Wodnik na Słoku przedsiębiorcy z naszego regionu
spotkają się na I Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego. Na wydarzenie złożą się prezentacje i panele dyskusyjne w takich obszarach jak
przedsiębiorczość, innowacja i technologie, współpraca terytorialna, społeczeństwo, współpraca biznesu z samorządem, OZE. Organizatorem forum
jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a patronem honorowym Zbigniew
Rau, wojewoda łódzki.

Starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski wraz z Andrzejem Ratajskim, prezesem
RIG w Bełchatowie, zapraszają do udziału w forum.
finansowania
- W tej kadencji stawia- 15.30. Pierwszy panel dys- liwościach
my na przedsiębiorczość, kusyjny będzie dotyczył w tej dziedzinie. Zakończechcemy zaktywizować na- możliwości finansowania nie imprezy przewiduje się
sze lokalne środowisko, przedsiębiorstw, kolejny - ok. 13.30. Forum będą towapomóc w nawiązywaniu trendów w technologiach, rzyszyć stoiska promocyjne
nowych kontaktów czy współpracy nauki i bizne- firm i partnerów przedsięPomysłodawcą
wymianie
doświadczeń su. Na zakończenie tego wzięcia.
między przedsiębiorcami dnia wystąpią przedstawi- i głównym organizatorem
– mówi Waldemar Wycza- ciele klubów SKRA i GKS I Forum Gospodarczego
chowski, starosta bełcha- w prezentacjach na temat Powiatu Bełchatowskiego
jest Waldemar Wyczachowtowski. - Dlatego oprócz co- sportowej marki regionu.
Drugi dzień forum bę- ski, starosta bełchatowski.
rocznego konkursu „Firma
na medal” i gali przyznania dzie poświęcony współpra- Partnerami forum są: Renagród dla wybranych przez cy biznesu z samorząda- gionalna Izba Gospodarcza
kapitułę konkursu firm, or- mi, zaprezentują się m.in. w Bełchatowie, Bełchapowiatu towsko-Kleszczowski Park
ganizujemy forum gospo- przedstawiciele
darcze przedsiębiorców z te- stalowowolskiego i słup- Technologiczno-Przemysłorenu powiatu oraz partnerów skiego, Litwy oraz Niemiec. wy, Łódzka Agencja Rozwoz naszych zaprzyjaźnionych Zaproszenie do dyskusji ju Regionalnego, Fundacja
regionów z terenu Polski na temat współpracy i kie- Rozwoju Gminy Kleszczów,
runków rozwoju regionu Fundacja Rozwoju Gminy
i zza granicy.
Udział w forum jest bez- przyjęli m.in. poseł Dariusz Zelów. Forum towarzyszyć
płatny, rejestrować się moż- Kubiak i Sławomir Zawada, będzie uroczysta gala i wręczenie statuetek laureatom
na poprzez formularz inter- prezes PGE GiEK S.A.
Odbędzie się również pa- konkursu ,,Firma na medal”,
netowy na stronie: http://
www.powiat-belchatowski. nel dotyczący odnawialnych organizowanego przez bełpl/menu/zgloszenie-bezplat- źródeł energii, w którym chatowskie starostwo. Do teprzedsiębiorcy dowiedzą się gorocznej edycji zgłosiło się
nego-udzialu-w-forum/1/
Forum rozpocznie się o perspektywach techno- czternaście przedsiębiorstw.
PJ
we wtorek, 2 lutego, o godz. logicznego rozwoju i moż-

w Teatrze Muzycznym

Co łączy Iana Gillana z zespołu Deep Purple, jedną ze Spice Girls - Melanie
C, Marka Piekarczyka z zespołu TSA czy Johny Lydona z grupy Sex Pistols
i Macieja Balcara z Dżemu? Wszyscy oni śpiewali w rock-operze Jesus Christ
Supertar.

Według niektórych obrazoburcza i bluźniercza.
Według innych - wspaniała
i niepowtarzalna. Budząca
tak skrajne emocje na całym
świecie rock-opera Jesus
Christ Superstar Andrew
Lloyda Webbera i Tima Rice'a. Webber i Rice odważnie zderzyli tematykę biblijną z klimatem rocka, zadając
wiele pytań, na które ciągle
poszukuje się odpowiedzi.
To pierwsza realizacja
tego dzieła w Łodzi, a zara-

zem pierwsze polskie wystawienie
anglojęzyczne.
Zbigniew Macias, reżyser
przedstawienia i dyrektor
artystyczny teatru, zapowiada, że spektakl będzie
wiernym
odtworzeniem
oryginalnej wersji jednego
z najsłynniejszych na świecie musicali.
To trzecie wystawienie
tej rock opery w naszym
kraju ale po raz pierwszy
przedstawienie odbędzie się
w języku angielskim, widzo-

wie którzy go nie znają, będą
odczytywać tekst z tablicy
świetlnej.
Przedstawienie otrzymało Złotą Maskę od łódzkich
recenzentów teatralnych dla
najlepszego zespołu wokalnego w sezonie 2014/2015.
Na rock-operę Jesus
Christ Superstar do Teatru
muzycznego w Łodzi można się wybrać w terminach
30 i 31 stycznia oraz 19-21
lutego.

Program „Rodzina 500+”
Program „Rodzina 500+” ma wystartować w kwietniu 2016 roku.
Projekt programu został
skierowany do uzgodnień
międzyresortowych.
Pod
koniec grudnia ub.r. projekt
trafił do konsultacji społecznych, które potrwają do 21

stycznia. Sam program powinien zostać uruchomiony
w kwietniu 2016 roku.
– Ze wsparcia skorzysta
2,7 mln polskich rodzin, a
prawie 4 mln dzieci – po-

wiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej. Minister zaznaczyła, że świadczenie wychowawcze 500
zł to nie zasiłek. Kryterium
dochodowe 800 zł
(1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) będzie obowiązywać
przy ubieganiu się
o świadczenie na
pierwsze dziecko.
Na drugie i kolejne
nie trzeba będzie
składać zaświadczenia o dochodach.
MAT
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Otylia Jędrzejczak twarzą
kampanii wizerunkowej Solparku
O bezpieczeństwie, zmianach na lepsze, planach i niespodziankach dla najmłodszych - opowiada Piotr Stawski, prezes obiektu sportowo-rekreacyjnego
SOLPARK KLESZCZÓW.
Panie Prezesie, jak wygląda podsumowanie minionego roku?
Mogę pochwalić się, że
w roku 2014 mieliśmy wyłączony basen przez dwa miesiące, a mimo to odnotowano większą liczbę klientów,
niż w roku 2013. Jeżeli natomiast chodzi o 2015 rok,
nazwałbym go kolokwialnie petardą. Zakończyliśmy
go z jeszcze większymi
wzrostami w statystykach.
Skąd takie wzrosty?
Od czasu zmiany zarządu zmieniła się trochę strategia marketingowa. Nie
wychodzimy z działaniami
poza promień 100 km. Staramy się szukać klienta docelowego w najbliższych miastach i gminach. Wynika to
z następującej przyczyny:
nasza baza hotelowa nie jest
na tyle duża. W sezonie jest
to ok. 150 miejsc, wtedy
przyjeżdżają do nas drużyny sportowe. Umowy mamy
podpisane na 2 lata do przodu. Ogólne obłożenie hotelu
oscyluje wokół 70%. Dlatego też nasze działania marketingowe zawężone są do
najbliższych miejscowości.
Poza sezonem mamy ok.
100 miejsc. Niewątpliwie
jest ich za mało. Pojawia
się bardzo dużo zapytań
z firm, które szukają lokali
na eventy, konferencje, imprezy dla 200, nawet 300
osób. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy zaoferować tylu miejsc.
Jest w takim razie potrzeba rozbudowy Solparku?
Ciesze się, że Sławomir
Chojnowski, Wójt Gminy
Kleszczów, powołał zespół
do opracowania ewentualnej koncepcji rozbudowy
Solparku, jak i rozbudowy
bazy noclegowej. Na ten
moment trwają intensywne prace. Dopóki nie dojdziemy do ostatniego etapu
w opracowaniach, nie

chciałbym zdradzać szczegółów.
Solpark to nie tylko
baseny. Jak przedstawia
się kwestia gastronomii?
Przejęliśmy gastronomię, dzięki czemu wzrosło również zatrudnienie
w Solparku. Wcześniej najemca korzystał z naszej
bazy gastronomicznej i obsługiwał nasze grupy sportowe. Prowadził również
pizzerię. Niestety jakość
prowadzonych usług nie
była na takim poziomie, jak
jakość usług Solparku. Dlatego zdecydowaliśmy się
przejąć tę gałąź. W tym momencie muszę zaznaczyć,
że przychody z działalności
gastronomicznej,
porównywalne są do przychodów
z działalności basenowej.
Obsługujemy szkoły, a więc
liceum i gimnazjum oraz
obozy sportowe. Prowadzimy catering. Dowozimy
jedzenie do mieszkańców,
a także do stref przemysłowych. Dodatkowo prowadzimy pizzerię, a w okresie
letnim dostępny jest grill-bar.
W ubiegłym roku Solpark angażował się także
w organizowanie imprezy
Redbull Megawatt…

Zgadza się, w ubiegłym
roku obsługiwaliśmy imprezę Redbull Megawatt.
Było to potężne wyzwanie.
Dział gastronomii, dział administracyjny i techniczny,
dział marketingu i sprzedaży, wszyscy zaangażowali
się do obsługi tego wydarzenia. Przez 3 dni trwania tej imprezy, codziennie
obsługiwaliśmy ponad 100
gości. Posiadamy mobilny
grill. Dzięki niemu jesteśmy
w stanie zapewnić wyżywienie dla 400 osób. Grill
ma 7,5 metra, waży 2,5 tony.
Posiada swój prąd, wodę
i wędzarnię. Podczas dużego wydarzenia, jakim był
Redbull Megawatt, pojawiła się także duża konkurencja, zapewniająca wyżywienie. Przede wszystkim
były to food-tracki, serwujące przeróżne nowości. Natomiast kolejka była
tylko u nas. Przełożyło się
to oczywiście na wyniki
sprzedażowe. Staramy się,
aby jakość świadczonych
usług
gastronomicznych
była adekwatna do jakości
usług świadczonych przez
obiekt. Wiadomo, że nie jesteśmy nieomylni. Zdarzają
się jakieś potknięcia. Wtedy
konsekwentnie wyciągamy
wnioski i z pokorą patrzymy w przyszłość.

Jakimi pozytywnymi
zmianami może jeszcze
pochwalić się Solpark?

czeństwo jest najważniejsze. Przeprowadzony został
audyt bezpieczeństwa w

ratownikom systematyczne szkolenia, ćwiczenia.
W przypadku, kiedy poja-

Oprócz
gastronomii,
przejęliśmy także ratownictwo wodne, które do
tej pory funkcjonowało
na podobnych zasadach.
Zajmowały się nim firmy,
które wygrywały przetargi. I w tym przypadku jakość świadczonych usług
nie była zadowalająca.
Jeżeli natomiast mówimy
o bezpieczeństwie, tutaj
nie może być absolutnie
żadnej pomyłki. Jeżeli ratownik się pomyli, to tak,
jak saper – może pomylić
się tylko raz. Ja w takich
kwestiach się nie waham.
I nie będę się wahał. Bezpie-

strefie basenowej. Sprowadziliśmy
najlepszych
specjalistów, którzy zajmują się bezpieczeństwem
na tego typu obiektach.
W 100% zastosowaliśmy
się do tego audytu. Wspólnie z gminą Kleszczów
wprowadziliśmy mnóstwo
zmian na hali basenowej. Są
to m.in. kamery podwodne,
piktogramy
informujące
klientów, jak mają się zachowywać: z czego mogą,
a z czego nie mogą korzystać. Zmienione zostały
także regulaminy dotyczące
korzystania z atrakcji strefy basenowej. Zapewniamy

wia się zagrożenie, ratownik działa automatycznie.
Wie, jak ma się zachować.
Warto zaznaczyć, że
twarzą kampanii wizerunkowej SOLPARK KLESZCZÓW na rok 2016 została
znakomita pływaczka –
Otylia Jędrzejczak. Porozumienie w tej sprawie podpisała z jednej strony bardzo
dobrze
zorganizowana
spółka, nastawiona na rynkowy sukces, wyjątkowo
dbająca o klientów i szanująca ich potrzeby, z drugiej
zaś – ambitna, pracowita,
ciepła i pozytywnie odbierana przez kibiców sportsmenka.
Jakich atrakcji możemy się spodziewać w tym
roku?
Z analiz finansowych
wynika, że dodatkowe
atrakcje, usługi i produkty,
które Solpark oferuje, wpływają na ilość odwiedzających. Na chwilę obecną brakuje nam jednak atrakcji dla
dzieci do 10 roku życia. Już
niebawem przewidujemy
dużą niespodziankę i dla
tych najmłodszych.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska
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Radomsko
Zmiany w szpitalach
świętuje 750-lecie
Piotrków Trybunalski

Zmiany w funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowotnej, zatwierdziła Rada
Powiatu Piotrkowskiego. Oferty obydwu szpitali, działających na terenie
Piotrkowa Trybunalskiego będą się uzupełniały.

W Radomsku mieszkańcy świętują 750-lecie miasta. Obchody zainaugurowała Orkiestra Solistów Wiedeńskich pod dyrekcją Piotra Gładkiego. Radomszczański magistrat zapowiada, że w związku z jubileuszem, zaplanowano różne wydarzenia na każdy miesiąc tego roku.

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku wystąpiła
Orkiestra Solistów Wiedeńskich. Koncert „Noworoczna Gala. Henryk Fajt i Wiedeńczycy” zainaugurował 5
stycznia obchody jubileuszu
750—lecia Radomska. Za
pulpitem dyrygenta stanął
Piotr Gładki. Przypomniane
zostały utwory radomszczanina, Henryka Fajta. Swój
repertuar zaprezentowała

REKLAMA

także Radomszczańska Kapela Podwórkowa.
W związku z jubileuszem, zaplanowano przeróżne wydarzenia na każdy
miesiąc tego roku. Mają to
być wydarzenia wielokulturowe i interdyscyplinarne. Wśród nich znalazło się
nagranie i wydanie płyty
z utworami hip-hopowymi.
Muzycy z Radomska napisali teksty, które nawiązują
do dziejów miasta. Cukier-

nicy będą prezentować ciasta i wypieki, które należały
do ulubionych przysmaków
patronki miasta – św. Jadwigi Królowej. Powstanie
też ilustrowana kronika
miasta oraz film animowany. Przewidziano również
liczne konkursy, dyktando
tematyczne, turniej wiedzy o mieście oraz imprezy
sportowe. W czasie trwania
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Radomsko
odwiedzi 750 gości z całego świata. W ramach obchodów każdy list wysłany
z Radomska przez Pocztę
Polską, zostanie opatrzony
specjalnym, okolicznościowym stemplem.
Umowną metrykę miasta
stanowi
dokument
z 1266 roku. Jest to dokument księcia Leszka Czarnego, wystawiony w Maluszynie, który zaświadcza
o dokonanej przez księcia
sprzedaży wójtostwa w Radomsku niejakiemu Godynowi. On i jego następca
otrzymali tym samym prawo dziedziczenia „Na wieczne czasy”.
IT
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W ramach wspólnie wypracowanego przez Zarządy: Powiatu Piotrkowskiego
i Województwa Łódzkiego,
projektu współpracy, obecny oddział chirurgiczny,
kardiologiczny i urologiczny PZOZ, zostanie przeniesiony do Samodzielnego
Szpitala Wojewódzkiego –
partnera, a nie jak dotychczas konkurenta, dla PZOZ
w Piotrkowie.
Zaakceptowane
przez
Zarząd Powiatu i Województwa, a także przez Rady
Społeczne obydwu szpitali zmiany, polegać mają na
zmianie miejsca wykonywania niektórych spośród
świadczonych przez szpitale
usług, a dokładniej trzech
oddziałów: chirurgii, urologii i ośrodka wszczepiania
rozruszników. Wybór tych

oddziałów nie jest przypadkowy. Szpital wojewódzki
ma zdecydowanie większe
i nowocześniejsze zaplecze
diagnostyczne dla działalności tych oddziałów. Oznacza
to, że pacjenci będą szybciej
diagnozowani i nie będzie
ryzyka powstania komplikacji, w czasie przewożenia
pacjenta na dodatkowe badania z ul. Roosevelta na ul.
Rakowską, jak ma to miejsce obecnie. Z kolei Samodzielny Szpital Wojewódzki
w Piotrkowie ma przekazać
do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dwa
oddziały ginekologii z położnictwem oraz oddział pediatryczny. W wyniku tych
zmian świadczenia szpitalne
i poradniane, w tych usługach, będą zlokalizowane
wyłącznie w budynku przy

ul. Roosevelta 3. Nie ma
wątpliwości, że tego typu
działania – konsolidujące
opiekę nad kobietą i dzieckiem – przyczynią się do poprawy ich jakości.
Opisane zmiany w sposób klarowny uzupełniają
się i są dostosowane do profilu prowadzonej działalności: szpital powiatowy ma
prowadzić i rozwijać usługi
ukierunkowane na podstawową opiekę zdrowotną,
w tym szkolną i kompleksową opiekę nad matką
i dzieckiem, a także pomoc
medyczną osobom w podeszłym wieku. Z kolei szpital wojewódzki będzie miał
przede wszystkim szeroki
profil specjalistyczny (w tym
kardiologiczny), oparty na
nowoczesnej diagnostyce.
MAT

Skierniewice

Rocznica powstania styczniowego
W piątek, 22 stycznia przed pomnikiem powstańców styczniowych w Skierniewicach odbędą się obchody 153. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Uroczyste
obchody zję spotkać ich w okolicach wych. Podczas powstania
poprzedzi wyjątkowa gra Bramy Parkowej, przy bu- w okolicach wsi Joachimów
miejska. Od godziny 12:00 dynku dworca PKP oraz na pod Bolimowem działał oddział powstańców polskich.
w różnych częściach mia- ulicy Rawskiej.
Kulminacyjnym punk- Po ich ujęciu przez wojska
sta pojawią się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1, tem obchodów rocznico- rosyjskie, zostali oni straceprzebrani w stroje historycz- wych będzie uroczyste zło- ni i pochowani w miejscu,
ne. Będą mieli do wykona- żenie kwiatów przez władze gdzie dziś stoi pamiątkowy
nia zadania nawiązujące do Skierniewic i oficjalne de- obelisk przed budynkiem
historycznych
wydarzeń. legacje pod Pomnikiem Ku głównym szpitala.
KG
Mieszkańcy będą mieli oka- Czci Powstańców Stycznio-
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Piotrków Trybunalski

Rawa Mazowiecka

14 stycznia w siedzibie byłej Synagogi wręczono medal „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”.

Kupcy, którzy zarządzają targowiskiem miejskim w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Mickiewicza, chcą zrezygnować z zarządzania obiektem. Burmistrz prowadzi z nimi negocjacje, proponując przeprowadzenie remontu targowiska.

Przebudowa
Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata targowiska miejskiego
Władze miasta uważają,
że dotychczasowy sposób
zarządzania targowiskiem
jest najlepszy i stosunkowo
tani. Burmistrz proponuje
kupcom przeprowadzenie
gruntownego remontu targowiska i dostosowanie go
do współczesnych standardów.
Uzgodniono, że zostanie
wyłoniony projektant, który zbierze propozycje różnych grup zainteresowanych

Wyróżnienie pośmiertnie otrzymali Państwo Weronika i Józef Wójcikowie,
w imieniu których medal
i certyfikat odebrały dzieci. Bohaterowie w trakcie
wojny, z narażeniem życia,
ukrywali we własnym domu
żydowską dziewczynkę Chanę Mordkowicz.
Ocalona wraz z Ruth
Cohen Dar, zastępcą Ambasador Izraela wręczyła medal, który jest najwyższym
izraelskim odznaczeniem
cywilnym nadawanym ob-

cokrajowcom.
Państwo Weronika i Józef Wójcikowie w trakcie II
wojny światowej mieszkali
we wsi Taraska (gm. Aleksandrów). W tym czasie
przyjęli do swojego domu
pochodzącą z Sulejowa czteroletnią żydowską dziewczynkę Chanę Mordkowicz.
Ocalona, u rodziny Wójcików spędziła cały okres II
wojny światowej. Bohaterowie ukrywali ją w domu
oraz pobliskim lesie, dzięki
czemu nie wpadła w ręce

hitlerowskiego
okupanta.
Chana w trakcie wojny straciła wszystkich swoich najbliższych. Kiedy miała 9 lat
odnalazł ją daleki krewny,
który zabrał ją od rodziny
Wójcików i oddał do domu
dziecka dla powojennych
żydowskich sierot we Francji. Stąd trafiła do podobnego domu opieki w Izraelu,
gdzie poznała swojego przyszłego męża i założyła rodzinę. Dziś ma 80 lat i wraz
z rodziną mieszka w Izraelu.
GW

modernizacją targowiska.
W oparciu o nie przygotuje
koncepcję, będącą kompromisem oczekiwań zarówno
właścicieli pawilonów, jak
i osób, które regularnie handlują na targowisku, oraz
tych, którzy sprzedają tam
tylko czasami.
Władze miasta nie biorą pod uwagę możliwości
wydzierżawienia targowiska
podmiotowi komercyjnemu, w zamian za remont

targowiska. Najkorzystniejszą opcją jest przeprowadzenie tej inwestycji z pieniędzy
budżetowych miasta.
W 2016 roku ma zostać opracowana koncepcja
i projekt techniczny, który zostanie uzgodniony
z wszystkimi kupcami prowadzącymi handel na targowisku. W roku 2017 prawdopodobnie rozpoczną się
prace modernizacyjne.
KG

Groźne
skutki mrozu

Aż 72 osoby zmarły od listopada 2015 roku z powodu wychłodzenia organizmu, a od września 2015 roku 29 osób śmiertelnie zatruło się czadem.
Każdego roku, w okresie
jesienno-zimowym, odnotowuje się przypadki zgonów,
których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza,
a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Jak ostrzegają
synoptycy, do Polski wraca
typowo zimowa aura. Jak dotąd najtragiczniejszym dniem
w tym roku była niedziela 3
stycznia. Wtedy, z powodu
wychłodzenia, zmarło aż 12
osób. Pamiętajmy, aby nie
przechodzić obojętnie wobec
potrzebujących. Informujmy

odpowiednie służby zawsze,
gdy potrzebna jest pomoc.
Dzwoniąc na numery alarmowe: 997 lub 112 możemy
uratować komuś życie.
Zimą podczas dogrzewania domów i mieszkań
dochodzi również do zatruć
tlenkiem węgla. Straż Pożarna od początku okresu
grzewczego prosi o większą
rozwagę przy ogrzewaniu
mieszkań i częstsze sprawdzanie stanu pieców oraz
przewodów kominowych.
Pamiętajmy, aby nie zatykać,
ani nie zaklejać przewodów

wentylacyjnych. Pamiętajmy także, że tlenek węgla,
potocznie zwany czadem,
jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym,
nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Aby zapobiec zatruciom tlenkiem węgla, możemy – dla naszego
bezpieczeństwa i wszystkich
pozostałych domowników
- zainstalować w domu lub
mieszkaniu, czujniki tlenku
węgla.
MAT na podst. MSWiA
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Tomaszów Mazowiecki

Najważniejsze jest dobro wspólne
O realizacji obietnic wyborczych oraz o najbliższych planach rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego rozmawiamy z prezydentem Marcinem Witko.
Minął rok Pana kadencji, proszę o krótkie podsumowanie.
To był bardzo dobry rok
dla Tomaszowa Mazowieckiego. Zrealizowaliśmy to,
czego nie udawało się zrobić
przez dziesiątki lat. Między
innymi ruszyła przebudowa
drogi W 713. Kolejną ważną
inwestycją jest budowa nowego centrum handlowego
Galeria Tomaszów. 9 lutego
br. nastąpi akt wmurowania kamienia węgielnego
pod tę budowę. Mieszkańcy z utęsknieniem czekają na ten obiekt. Będzie to
z pewnością perełka naszego miasta. Poza tym, udało
nam się wynegocjować położenie nakładki na odcinku
ul. Radomskiej. Dzięki temu
wjazd do Tomaszowa od
strony Opoczna i Kielc jest
dużo lepszy.
Uważam jednak, że największym
osiągnięciem
ubiegłego roku jest dobra
współpraca samorządowa
i mam nadzieję, że będzie
ona kontynuowana. Dowodem współpracy między miastem a starostwem
powiatowym są wspólne
inwestycje
zrealizowane
w 2015 roku. Mam na uwadze np. przebudowę i remont ulic: Ludwikowskiej,
Hallera, Berka Joselewicza.
Nieodpłatnie przekazaliśmy
starostwu
powiatowemu
nieruchomość pod budowę
lądowiska przeznaczonego
dla śmigłowców ratunkowych. Starostwo również
przekazało nam nieruchomość. Ponadto w budżecie
na 2016 rok przewidziano
blisko 20 mln zł na wspólne
inwestycje w infrastrukturę
drogową. Będą to dwie ważne inwestycje – przebudowa
i remont ulicy Oskara Lange
oraz ul. Słowackiego, Grunwaldzkiej i Krzyżowej.
Bardzo sobie cenię również współpracę z Gminą
Tomaszów. Efektem tego
jest wspólny wniosek złożony w ramach RPO na
budowę drogi do terenów
inwestycyjnych położonych
wzdłuż trasy S8. Jest to niezwykle ważna inwestycja
w kontekście rozwoju miasta. Jestem również zadowolony ze współpracy

z Sejmikiem Województwa
Łódzkiego.
Wspomniał Pan o dobrych relacjach ze szczeblem wojewódzkim. 13
stycznia w Tomaszowie gościł Zbigniew Rau, wojewoda łódzki. Czego dotyczyło
to spotkanie?
Cieszę się, że wojewoda
łódzki właśnie Tomaszów
wybrał na miejsce swo-

jej pierwszej wizyty, podczas której rozmawialiśmy
o sprawach ważnych dla
naszego miasta ale również
dla województwa i całego
kraju. Bo przecież najbardziej problemy Polski widać
w pigułce w tych mniejszych
jednostkach
samorządowych. Rozmawialiśmy m.in.
o funkcjonowaniu ustawy
o bezpłatnej pomocy prawnej. W Tomaszowie od 11
miesięcy działa Biuro Interwencji Obywatelskiej, które
bezpośrednio po wyborach
uruchomiliśmy. W swoim
programie wyborczym zapowiedziałem, że jeśli zostanę prezydentem miasta, to
natychmiast bezpłatna pomoc prawna zafunkcjonuje
w Tomaszowie. I zostało to
zrealizowane. W tym czasie
z pomocy prawnej skorzystało ponad 200 osób. Uważam, że tomaszowskie Biuro
Interwencji Obywatelskiej

funkcjonuje dużo lepiej niż
bezpłatne biura pomocy
prawnej działające na podstawie ustawy. Będziemy
chcieli w związku z tym zaproponować zmiany legislacyjne, które usprawniłyby
proces pomagania obywatelom. W naszym Biurze
Interwencji Obywatelskiej
pomoc uzyskują wszyscy,
którzy jej potrzebują. Nie
stosujemy żadnych kryte-

riów. A w biurach bezpłatnej
pomocy prawnej działających na podstawie ustawy
na 5 osób, które przychodzą
po pomoc prawną - 4 się
nie kwalifikują. W związku
z czym, państwo płaci
ogromne pieniądze prawnikom za gotowość do pracy
a nie za udzieloną pomoc.
Rozmawialiśmy również
na temat bezpieczeństwa,
przeciwdziałania sytuacjom
kryzysowym w mieście.
Na koniec spotkaliśmy się
z organizacjami pozarządowymi. Warto zauważyć, że
w Tomaszowie działa Rada
Pożytku Publicznego, która jako pierwsza powstała
w województwie łódzkim,
jeszcze zanim w tym zakresie zaczęła obowiązywać
ustawa. Mamy się czym pochwalić i myślę, że warto nasze doświadczenia przedkładać wojewodzie i stosować
je nie tylko na poziomie wo-

jewództwa ale i całego kraju.
Jakie są pomysły przyciągnięcia inwestorów do
Tomaszowa?
W tej kwestii potrzeba współpracy nie tylko na
gruncie samorządowym, ale
zrozumienia oraz pomocy
ze strony państwa. Dla mnie
celem strategicznym jest
przyrost liczby mieszkańców. Wówczas Tomaszów

będzie się rozwijał. A rozwój
nie musi być zależny wyłącznie od powstawania nowych
firm. Nasze miasto dotyka
zupełnie inny problem –
oprócz dużego bezrobocia
zwłaszcza wśród kobiet – niskie zarobki. Znaczna część
tomaszowian pracuje za
minimalna płacę. Ważnym
dla mnie zadaniem będzie
dobre skomunikowanie Tomaszowa z dużymi ośrodkami, w których nasi mieszkańcy bedą mogli godziwie
zarobić, ale jednocześnie
szybko i wygodnie wrócić
do Tomaszowa, żeby godnie
żyć. Mam tu na myśli niższe wydatki na podstawowe
potrzeby, wysoki poziom
opieki medycznej, bezpłatną
komunikację miejską oraz
bogatą ofertę kulturalną
i sportową.
Co jest atutem Tomaszowa?
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Ziemia
Tomaszowska
ma mnóstwo atutów. Ja nie
jestem tomaszowianinem
z urodzenia ale w Tomaszowie się zakochałem. Miasto
położone jest nad kilkoma
rzekami – Pilicą, Wolbórką
i rzeką Czarną. W Tomaszowie możemy zobaczyć Groty
Nagórzyckie i rezerwat Niebieskie Źródła. Tomaszów
to również Puszcza Spalska, którą ukochali sobie na
przestrzeni setek lat władcy
nie tylko naszego kraju. To
w Spale odbywają się cyklicznie Dożynki Prezydenckie. Mamy 1200 km
dróg rowerowych, tor łyżwiarski. Zrobimy wszystko,
żeby ten tor był zadaszony.

Warto zaznaczyć, że pod koniec grudnia w Tomaszowie
odbyły się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim.
Oczywiście bliskość Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale jest naszym
dużym atutem. Tomaszów
jest także potentatem sprzedaży rowerów. Już w kwietniu odbędą się tutaj duże
targi turystyczne, z uwzględnieniem rowerów. Elementem targów będzie również
triathlon, czyli rower, kajak
i bieganie.
Powiedział Pan o walorach
przyrodniczych.
Jednak ostatnio głośno
jest o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza
w Tomaszowie.
Dziś Tomaszów znajduje
się na niechlubnym 8 miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast Polski. Prace
by poprawić ten stan rzeczy

prowadzimy od początku mojej
kadencji. Aplikujemy o hybrydowe autobusy. Zakład Gospodarki
Ciepłowniczej także ma mocno
inwestować w rozwój sieci ciepłowniczej. Szukamy również
alternatywnych źródeł, chociażby takich jak wody geotermalne.
Uważam, że jest co najmniej kilka
ważnych powodów zanieczyszczenia środowiska. Wpływ na czystość powietrza ma niewątpliwie
ruch samochodowy, emisja z tzw.
pieców „na wszystko”, być może
także bliskość kombinatu bełchatowskiego oraz funkcjonowanie na naszym terenie zakładów
ceramicznych. Żeby precyzyjnie
zdiagnozować podłoże problemów zorganizowana zostanie
w tej sprawie konferencja naukowa. Mamy nadzieję, że uda nam
się znaleźć receptę na poprawę
złego stanu rzeczy w mieście.
Jednym z Pana wyborczych
haseł było wsłuchiwanie się
w głos mieszkańców. Jak Pan to
hasło realizuje?
Jedną z moich obietnic wyborczych był pomysł organizowania comiesięcznych spotkań
w poszczególnych dzielnicach
z jej mieszkańcami. I tak też się
stało. Ten rok zaczynam również
od powtórnych spotkań w tych
dzielnicach, by rozliczyć się z danych obietnic. Uważam, że bezpośrednia konfrontacja i ocena
mieszkańców jest najlepszą motywacją do działania. Najważniejsze
jest dobro wspólne – i to hasło
powinno przyświecać każdemu
samorządowcowi. Uważam, że
w tej kwestii poglądy polityczne
nie powinny mieć znaczenia, bo
dobro wspólne jest najważniejsze. Jestem bardzo liberalny jeżeli
chodzi o dobór współpracowników. Dla mnie najważniejsza jest
fachowość. Byłem kształtowany
przez różne środowiska. Z jednej strony wychowany zostałem
w duchu patriotyzmu i miłości do
Ojczyzny, z drugiej strony uczelnia artystyczna, którą ukończyłem, nauczyła mnie otwartości
i tolerancji. Myślę, że jestem typowym przedwojennym Polakiem,
czyli Polakiem tolerancyjnym.
W którym kierunku planuje
Pan rozwijać Tomaszów Mazowiecki?
Rok 2016 będzie rokiem wielu inwestycji a także kontynuacji
tego, co zostało już rozpoczęte.
Obecnie Tomaszów może pochwalić się bogatą ofertą kulturalną i rekreacyjną dla mieszkańców.
Połączyliśmy instytucje kultury
w jedną – Miejskie Centrum Kultury. Powstał także Zakład Obsługi Miasta, dzięki któremu magistrat przejmie odpowiedzialność
za większość prac utrzymania
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czystości w mieście. W Tomaszowie powstał w końcu program niskiej emisji CO2. W tym roku planujemy złożyć wniosek na zakup
nowych autobusów hybrydowych
i remont bazy Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego. Wniosek ten
jest na blisko 45 mln zł. Jeśli uda
nam się pozyskać dofinansowanie, to kolejnym krokiem będzie
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Wprowadziliśmy także budżet obywatelski, dzięki któremu
mieszkańcy będą mieli realny
wpływ na niektóre inwestycje
w mieście. Ponad 12 tys. głosów
oddanych w budżecie obywatelskim w 2015 r. to znakomity wynik. W tym roku w ramach tego
budżetu 1 mln zł znajdzie się w
bezpośredniej dyspozycji mieszkańców.
Bardzo zależy mi na silnej demokracji. Cenię sobie pomoc ze strony ciał doradczych.
Powołaliśmy do życia Młodzieżową Radę Miejską, Radę Seniorów, Miejską Radę Gospodarczą.
W najbliższym czasie planujemy
powołać Miejską Radę Kultury
i Miejską Radę Sportu. Będą to
ciała, które mają za zadanie opiniować akty prawne, ale również
pomagać w podejmowaniu decyzji strategicznych. Bardzo liczę na
współpracę z Radą Gospodarczą,
w skład której wchodzą przedstawiciele firm tomaszowskich.
Miastu potrzebna jest wieloletnia
strategia i będziemy ją wypracowywać wspólnie. Już niebawem
organizujemy pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej, podczas
której będziemy zajmowali się

U

W
największym
problemem
naszego miasta, czyli demografią. Chciałbym, żeby
Tomaszów w najbliższych
latach przekroczył liczbę 70
tys. mieszkańców. Obecnie
tomaszowian jest ok. 65 tys.
Tomaszów jest dotknięty
problemem emigracji zarobkowej i dlatego musimy
podjąć wszelkie możliwe
działania, żeby ten zły stan
rzeczy zmienić. Utrata każdego tysiąca tomaszowian,
to utrata ok. 1 mln zł w budżecie miasta. Pomimo, że
tomaszowianie kochają to
miasto za walory przyrodnicze, to wyjeżdżają z niego
ze względu na brak pracy
czy odpowiedniej oferty kulturalno-rekreacyjnej. Systematycznie to zmieniamy
i przygotowujemy się do jak
najlepszego wykorzystania
obecnej perspektywy budżetowej. Mamy już przygotowany projekt rewitalizacji
Parku Bulwary i budowy
muszli koncertowej. Chcielibyśmy również zaprojektować i przebudować w Tomaszowie przystań. Będziemy
też aplikować o środki ministerialne – mam na myśli
przebudowę bazy sportowej.
Jestem przekonany, że te
wszystkie cele, które sobie
postawiliśmy, zrealizujemy.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Justyna Pająk
Adam Wojciech Michalak

Sylwetka

rodzony 23 lipca 1971 roku w Głownie. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, gdzie
uzyskał tytuł magistra sztuki. Następnie
ukończył Akademię Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Oświacie
i Dydaktyka Przedsiębiorczości. Na koncie ma również
wiele kursów i certyfikatów dotyczących m.in. organizacji i zarządzania. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel
i instruktor (m.in. w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie
Mazowieckim, w Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie, Publicznym Gimnazjum w Żelechlinku, Państwowej Szkole Muzycznej, Młodzieżowym Domu Kultury
czy Dzielnicowym Ośrodku Kultury). W 2004 roku został pełnomocnikiem w woj. łódzkim Fundacji Rozwoju
w Warszawie. Związany z Prawem i Sprawiedliwością.
W 2006 roku był już asystentem parlamentarnym i dyrektorem Biura Poselskiego w Łodzi Janusza Wojciechowskiego. Dwukrotnie był radnym. W 2006 roku wybrany
do Rady Powiatu a w 2011 r. do Rady Miejskiej. W 2011
r. roku z szóstego miejsca dostał się do Sejmu. W 2014 r.
wygrał wybory prezydenckie w Tomaszowie Mazowieckim. Jest ekspertem w Krajowej Izbie Gospodarczej. W
2015 r. został powołany przez prezydenta RP Andrzeja
Dudę do Narodowej Rady Rozwoju, gdzie zajmuje się
m.in. samorządnością.
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Trzy pytania do

Doroty Jankowskiej,
zastępcy burmistrza Sulejowa
Sulejów kojarzy się głównie z Zalewem Sulejowskim, czyli z turystyką i rekreacją. Czy w tym temacie
przewidziane są w najbliższym czasie działania prorozwojowe?

Sulejów i jego okolice
mają wyjątkowe predyspozycje do tego, aby odbudować tutaj turystykę, aby stać
się miejscem aktywnego,
rodzinnego wypoczynku.
Brak infrastruktury turystycznej powoduje, że dziedzina ta nie rozwija się tak,
jak życzylibyśmy sobie tego
wszyscy.
Postanowiliśmy
stworzyć produkt turystyczny, który pozwoli wypromować region i otworzyć nasze
tereny dla szerokiego grona
turystów. Zawarliśmy partnerstwo na rzecz rozwoju
turystycznego z sześcioma
gminami w dorzeczu rzeki
Pilicy. Tym samym gminy Sulejów, Aleksandrów,
Ręczno, Wielgomłyny, Masłowice, Żytno, Przedbórz
podpisały
porozumienie
o utworzeniu obszaru funkcjonalnego. Pozwala to na
realizację wspólnych projektów w oparciu o finansowanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Gmina Sulejów jest liderem obszaru
funkcjonalnego. Pierwszym
z projektów, który wspólnie
opracowujemy, jest realiza-

cja sieci szlaków pieszo-rowerowych o długości ok. 280
km wraz z kładkami pieszo
rowerowymi, miejscami odpoczynku, oznakowaniem
szlaków.
Równolegle trwają prace nad koncepcją zagospodarowania terenu Polany,
ustalamy lokalizacje dla plaż
i wysp plażowych, kąpielisk,
przygotowujemy się do wybudowania infrastruktury
dla turystyki kajakowej (aktywności w obrębie szlaku
wodnego). Myślę, że pod
koniec II kwartału będzie
można powiedzieć więcej
o szczegółach projektu, wraz
ze wskazaniem sposobu finansowania. Finansowanie
jest tu słowem kluczowym.
Ponieważ gminy Sulejów
nie stać na kilkumilionowe
inwestycje z własnych środków. Warunkiem rozpoczęcia prac jest otrzymanie dofinansowania.
Atutem Sulejowa jest
jego położenie w centrum
Polski i dobry układ komunikacyjny. Czy w związku
z tym rozważana jest budowa obwodnicy?

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przyjętego przez rząd
w roku ubiegłym, jest zaplanowana budowa dróg mogących odciążyć jedyną na
odcinku 30 km przeprawę
mostową przez Pilicę. Jest
to jedna z podstawowych
bolączek dzisiejszego układu komunikacyjnego miasta
Sulejowa.
Większość mieszkańców gminy i miasta dojeżdża do pracy w pobliskim
Piotrkowie Trybunalskim.
W jaki sposób Sulejów zamierza przyciągnąć inwestorów?
Gmina Sulejów ma
głównie charakter rolniczy. Znaczna część naszego

społeczeństwa pracuje w tej
gałęzi gospodarki. Upatrujemy swojej szansy w rozwoju usług około turystycznych. Dlatego też staramy
się o pozyskanie środków
na budowę infrastruktury istotnej dla inwestorów
w tej właśnie branży, szkolenia dla mieszkańców chcących założyć gospodarstwa
agroturystyczne, czy rozpocząć działalność gospodarczą w sieci. Gmina posiada
wydzielone tereny inwestycyjne. Zauważamy zwiększone zainteresowanie tymi
terenami. Zarówno zakupem jak i dzierżawą.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

REKLAMA
Montaż i serwis
instalacji gazowych LPG
Mechanika Samochodowa

Grzegorz Gruchała
Białynin 58 (Na trasie Łódź - Rawa Mazowiecka)
Tel.: 603 243 411
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Miejsce godne odwiedzenia

Stajnia Wielki Ptak w Kleszczowie
Stadnina koni to przede wszystkim hodowla koni. Ale nie w kleszczowskiej stadninie. Z jakimi niespodziankami można się więc tutaj spotkać? Na to pytanie odpowiedzą właściciele ośrodka – Rafał Maciejewski i Rafał Nowak.
Kiedy pojawił się pomysł założenia stadniny?
Hodowlę rozpoczęliśmy
10 lat temu. Konie, które pokochaliśmy od razu, to rasa
koni huculskich.
Przed II wojną światową
była naprawdę duża populacja hucułów. Natomiast wojna spowodowała, że rasa ta
praktycznie wymarła. Konie
z naszej stadniny stanowią
zasoby rezerw genetycznych. Wspieramy program
ratujący tę rasę. W sumie
od tego programu właśnie
wszystko się zaczęło.
Dlaczego konie huculskie?
Konie huculskie nadają
się do agroturystyki, do nauki jazdy oraz hipoterapii.
Na chwilę obecną prowadzimy naukę jazdy konnej
w ośrodku oraz jazdy w terenie. W planach mamy wprowadzenie terapii przy pomocy naszych hucułów. Terapia
ta nosi nazwę hipoterapii,
czyli formy rehabilitacji wieloprofilowej.
Jakie znaczenie ma taka
terapia?
Oddziałuje ona jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Celem takiej terapii jest
więc przywrócenie pacjentom sprawności nie tylko
fizycznej, ale i w możliwym
stopniu sprawności psychicznej. Dzięki hipoterapii
można korygować postawę
ciała, regulować napięcie
mięśniowe, a co za tym idzie
- doskonalić równowagę,
koordynację, a nawet poczucie rytmu. Samo obcowanie
z przyrodą ma działanie mo-

tywacyjne. Zmniejsza więc
zaburzenia
emocjonalne,
wzmaga poczucie własnej
wartości. Należy podkreślić,
że hipoterapia to rewelacyjna forma zajęć również dla
dzieci autystycznych. Planujemy zatrudnić specjalistę
pełniącego rolę asekuranta
i przewodnika, zapewniającego bezpieczeństwo.
Dlaczego do hipoterapii wykorzystywane są akurat konie huculskie?
Konie huculskie są spokojne, przyjazne i bezpieczne dla człowieka. Poza tym
do 7. roku życia przechodzą tzw. ścieżkę huculską.
Są to 24–25 przeszkody,
które muszą pokonać, aby
w pełni można było mówić
o ich posłuszeństwie. Tor
jest naprawdę skomplikowany, m.in. wykonują skok
posłuszeństwa, wskok na
próg, zeskok z progu, czy też
pokonują stromy zjazd. Jeżeli zaliczą te przeszkody, mają
walory użytkowe. Ich górskie pochodzenie sprawia,
że nie mogą bać się przepa-

ści, nie mogą bać się wejść
do wody, nie boją się chłodu.
Dlatego też cały rok spędzają
na zewnątrz. Najlepiej czują
się w dzikich warunkach.
Czy oprócz wprowadzenia hipoterapii mają Państwo inne pomysły?
W tej chwili mamy 15
koni i dwa osły. Możliwą
gałęzią terapii, którą moglibyśmy wprowadzić jest więc
onoterapia, czyli terapia
z osłami. W tej chwili jest
naprawdę mało ośrodków,
które zajmują się onoterapią.
My moglibyśmy stworzyć
ku temu realne warunki.
Oprócz hipoterapii, zrodził
się także pomysł organizowania rajdów. Mogą to być
rajdy kilkugodzinne, ale nawet i jedno- czy dwudniowe.
Zaplanowaliśmy
wyjazdy
wyznaczonymi
szlakami,
z możliwością postojów,
noclegów.
Rajdy będą więc idealną możliwością na spędzenie czasu dla całej rodziny.
Dzieci i młodzież mogą

TEL. +48 512 571 124

pojechać na hucułach.
A rodzice?
Mamy też konie wielkogabarytowe - konie wielkopolskie, które nadają się dla
osób dorosłych.
Ale to nie jedyna opcja.
Oprócz jazdy na hucułach,
koniach
wielkopolskich,
można wyruszyć także na
taki rajd bryczką. Współpracujemy ze stajnią z Radomska, więc rajd odbywałby się
na zasadzie wymiany. Będziemy dojeżdżać do drugiej
stadniny.
Oferują Panowie możliwość noclegu w ośrodku?
W tej chwili kończymy
przygotowanie
dodatkowych pomieszczeń z osobną
łazienką. Będzie można więc
do nas przyjechać i przenocować. Mamy domowej produkcji wędliny, zdrowe jajka,
warzywa ekologiczne. Chcemy, aby powstał u nas park,
ogród zoologiczny, z którego mogliby korzystać mieszkańcy nie tylko Kleszczowa,
ale i także miast ościennych.
W tym roku zostały poczynione konkretne kroki
w ramach tej inwestycji.
Stworzyliśmy bardzo dobre
warunki do jazdy konnej.
Przede wszystkim zadbaliśmy o bezpieczeństwo, które
jest dla nas najważniejsze.
Ciągle trenujemy konie,
aby były posłuszne. Już od
pierwszego dnia życia źrebak jest resocjalizowany.
Nasze konie nie mają odruchu kopania, ponieważ są
głaskane, przyzwyczajane do
kontaktu z człowiekiem.
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W Państwa stadninie są
nie tylko konie i osły. Z jakimi gatunkami można się
jeszcze tutaj spotkać?
Zgadza się. Oprócz 15
koni i 2 osłów, mamy jeszcze
kilka gatunków zwierząt australijskich. Od lat fascynuje
nas ten kontynent. Żyją tam
gatunki endemiczne, które
znacznie różnią się od tych,
żyjących w Europie. Są u nas
strusie Emu, czarne łabędzie, gęś australijska, której
geny sięgają ery dinozaurów.
Ta gęś ma szpony, więc trzeba na nią uważać. Komiczny jest natomiast dźwięk,
jaki wydaje. Przypomina
bowiem chrumkanie świni
(śmiech).
Poza
wymienionymi
gatunkami, można spotkać
u nas przepiękne, kolorowe
mandarynki. Mandarynki
zamieszkują Japonię, Mandżurię i Chiny. Ich upierzenie mieni się w wielu
barwach. Zyskały miano
najbardziej kolorowych ptaków na świecie, przebijając
w rankingu papugi. Hodujemy również dwa barany rasy
zachowawczej oraz barany
rasy uhruskiej. Są to czysto
rasowe barany, zamieszkujące rejony Lubelszczyzny.
Czy gatunki zwierząt
spoza kontynentu Europejskiego trudno hodować
w naszych warunkach?
Nie ma większych problemów. Czarne łabędzie np.
co roku mają u nas lęgi. Cały
rok przebywają na zewnątrz
tak, jak hucuły. Nie potrzebują żadnych zadaszeń.
Przyzwyczailiśmy je do naszego klimatu. Jedyne, w co
faktycznie nie da się ingerować, to czas wysiadywania
jajek. Przypada on na okres
jesieni lub zimy.
Skąd pomysł na tak wiele gatunków zwierząt?
Naszą pasją od wielu
lat są podróże po świecie.
Całe nasze życie toczy się
więc wokół zwierząt i roślin. Kiedyś w Polsce nie
było hodowli takich gatunków zwierząt, które my dziś
posiadamy. Dlatego sprowadzaliśmy je z zagranicy.
Z Portugalii np. przywiozłem jajka kur ozdobnych.
Ale warto podkreślić, że propagujemy również rodowite
gatunki zwierząt. Staramy
się, aby powróciły na polskie
podwórka. Takim przykładem jest kura czubatka, którą błędnie nazywano kurą

padewską. Zainicjowaliśmy
więc projekt, w ramach którego wyhodowaliśmy wiele
kur i rozdaliśmy je ludziom.
Oczywiście
nieodpłatnie.
Czubatka znów wróciła na
rodzime podwórka.
W naszej stadninie
można więc zobaczyć nie
tylko konie, ale i przeróżne
gatunki zwierząt z różnych
zakątków świata. Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby jeździć konno lub zobaczyć nasze ciekawe zwierzęta. Koniecznie
trzeba zobaczyć maskotkę
Kleszczowa - osła Edka.
W Stajni Wielki Ptak
można zobaczyć wiele gatunków zwierząt, ale i także roślin.
Zawodowo zajmujemy
się projektowaniem i zakładaniem ogrodów. Nasze
życie toczy się więc wokół
zwierząt, ale i roślin. Chcemy utworzyć duży park.
Miejsce, gdzie będzie można
zarówno odpoczywać, jak
i uczyć dzieci wiedzy o drzewach. Powstaną bowiem
ścieżki dydaktyczne, które
pomogą nauczycielom przyrody w edukacji uczniów.
Zastanawiamy się także
nad utworzeniem w gminie
arboretum, czyli kolekcji
drzew i krzewów.
Jakie gatunki drzew już
dziś można tutaj zobaczyć?
Jest to kilkaset przeróżnych gatunków, występujących na całym świecie.
Oprócz różnych odmian
buku, brzozy, lipy dębu,
świerku, jodły, sosny i jałowca, posiadamy także
mniej powszechne gatunki. Z drzew liściastych dla
przykładu mogę podać mydleniec chiński, platan, catalpe, tulipanowca, glediczję
trójcierniową, robinie oraz
pałlownie chińską. Jeżeli
chodzi natomiast o drzewa
iglaste, rośnie u nas m.in.
metasekwoja chińska, chiński miłożąb, różne odmiany
cyprysiku. Warto podkreślić, że nie sadzimy nasion,
ale przywozimy drzewa gotowe do posadzenia. W ten
sposób nie musimy czekać
wielu lat, zanim wyrośnie.
Już dziś możemy podziwiać
ich piękno.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała
Iwona Tyczka
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Banany – na zdrowie!

Banany są źródłem witamin, mikroelementów, łatwostrawnych węglowodanów. Zawierają trzy naturalne cukry, które w połączeniu z błonnikiem, dają
natychmiastowy, ciągły i znaczący przypływ energii. Ponadto są słodką, wygodną i szybką przekąską.
Banany są jednymi z najstarszych owoców uprawianych na świecie. Około 7000
lat temu uprawiano je w Malezji, a następnie w Indiach
i Afryce. Obecnie banany
rosną w Afryce, Azji oraz
Australii. Są najbardziej rozpowszechnionym handlowym owocem, znanym na
całym świecie.
Owoce te są świetnym
źródłem potasu. Spożywanie bananów chroni układ
krążenia, ponieważ zawarty
w nich potas obniża ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki
zawartości pektyn mogą
obniżać poziom cholesterolu, co zapobiega miażdżycy. Dieta bogata w banany
wspomaga również układ
nerwowy. Zjedzenie banana
dostarcza sporej porcji magnezu, który dodaje energii
dla mózgu. W ten sposób
poprawia się pamięć i koncentracja. Ponadto banany
dostarczają cukrów, które
są zastrzykiem energii dla
mięśni. Dojrzałe banany są
doskonałym antidotum na
biegunkę. Zmiksowane są
łatwostrawne i nie obciążają podrażnionych jelit przy
chorobach przewodu pokarmowego. Lekko niedojrzałe
zaś pomogą zwalczyć zgagę.
Delikatnie zielone zawierają
dużo skrobi, która wyście-

Pożyczki i chwilówki na
sam dowód osobisty bez BIK
i komornika (cała Polska) tel.
796-15-19-19
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Poszukuję
Pracowników
Ochrony na obiekt handlowy
w Bełchatowie. 723 236 603.

W

Porady

la błonę śluzową żołądka,
chroniąc ją przed uszkodzeniami wywołanymi przez

soki trawienne. Dzięki zawartości witaminy B banany zwalczają kaca oraz głód
nikotynowy.
Banany, ze względu na
wysoki indeks glikemiczny
i dużą zawartość cukrów, nie
są zalecane dla diabetyków.
Powinny ich unikać również
osoby cierpiące na dnę moczanową. Po ich spożyciu
w organizmie powstaje dużo
kwasu moczowego nasilającego objawy choroby.
Po zjedzeniu banana
można wykorzystać również
jego skórkę. Zastosowanie znajduje przy leczeniu
kurzajek oraz łagodzeniu
ukąszeń komarów. Ugryzione miejsce należy przetrzeć

umytą skórką banana, by
zmniejszyć obrzęk, swędzenie i podrażnienie. Skórka

banana zawiera enzymy,
które łagodzą stany zapalne.
Można ją też wykorzystać
do wybielenia zębów. Aby
rozjaśnić szkliwo zębów,
wystarczyć pocierać je wewnętrzną stroną skórki kilka
razy w tygodniu. Jest to bezpieczny sposób wybielania,
ponieważ skórka owocu nie
zawiera substancji chemicznych, które uszkadzają szkliwo. Pocierając wnętrzem
skórki banana skórzane buty
lub torebkę i polerując suchą
ściereczką, szybko uzyskamy połysk.
Banany można wykorzystać również do pielęgnacji twarzy. Maseczka z tych
owoców wykazuje właści-

wości ujędrniające i odżywiające. Zalecane jest to
głównie zimą, kiedy skóra
potrzebuje odżywienia i regeneracji. Banan poprawia
koloryt skóry, oczyszcza ją
i ujędrnia. Łagodzi również
podrażnienia i wygładza
niewielkie zmarszczki.
Bananów nie powinno
przechowywać się razem
z jabłkami. Przyspieszy to
dojrzewanie i psucie się
owoców. Banany należy
przechowywać w chłodnym
miejscu, ale nie w lodówce. Temperatura poniżej 10
stopni C spowoduje, że stracą one sporo witamin, będą
mniej jędrne oraz szybciej
zaczną brązowieć. Można
je jednak trzymać w zamrażarce. Trzeba je obrać, podzielić na porcje i zamrozić.
Mrożone banany zachowają
wszystkie witaminy i składniki mineralne. Po odmrożeniu będą świetnym składnikiem koktajli i sorbetów.
Banany spożywane są
najczęściej na surowo, ale
można podawać je również w innych formach. Są
znakomitym
dodatkiem
do ciast i deserów. Podawać je można z lodami czy
naleśnikami.
Ciekawym
urozmaiceniem mogą być
banany w miodzie, cieście
kokosowym czy w karmelu. Łączy się je z produktami mlecznymi: mlekiem,
jogurtem czy maślanką. Są
także świetnym zamiennikiem dla tłuszczów. Mogą
zastąpić masło czy olej
w przepisach na ciasto.
KG

OGŁOSZENIA
Wylewki agregatem zacierane
mechanicznie tel. 600 086 995.
Opiekunki do opieki nad osobami starszymi na terenie
Niemiec, bezpieczna i legalna
praca. Prowadzimy bezpłatne
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY,
CV: BIURO@SENECTUS24GERMANY.COM, TEL.
726250081.

IRYDOLOG

Diagnoza z tęczówki oka oraz
indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe

Przyjmujemy w:
Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz.,
Rawie Maz., Białej Rawskiej, Skierniewicach, Łowiczu

tel. 54 2871563; 506 694 689

Praca dodatkowa na terenie
Piotrkowa Tryb. w firmie kosmetycznej. Tel. 505 941 176
Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.

Aktivmed24
Opiekunki Niemcy
stała legalna praca
530555015

1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461
Opiekunki osób starszychkurs j. niemieckiego- od
podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i
zarabiaj w Euro! Tel. 514 781
491
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Gotuj z nami
Ciasto bananowe
Porcja dla: 12 osób
Czas przygotowania:
15 minut + 60 minut pieczenie
Składniki :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125g masła
120g cukru
2 jajka
2 łyżeczki cukru waniliowego
4-5 mocno dojrzałych bananów
300g mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
½ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki startej gałki muszkatołowej
szczypta soli
ulubione dodatki: orzechy, bakalie, kawałki
czekolady, itp.

Sposób przygotowania:

Banany należy rozgnieść widelcem. Mąkę trzeba wymieszać z sodą, solą, cynamonem i gałką muszkatołową.
Odstawić na bok. Miękkie masło utrzeć z cukrem i cukrem
waniliowym na jasną, puszystą masę. Dalej miksując na najwyższych obrotach należy dodawać kolejno po jednym jajku.
Szpatułką lub łyżką drewnianą wmieszać delikatnie rozgniecione banany. Następnie wmieszać przygotowaną mąkę. Na
końcu wmieszać wybrane dodatki.
Ciasto przełożyć do formy keksowej o długości ok. 25
cm, wysmarowanej masłem i posypanej mąką. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 60 minut w temperaturze 180°C.
Smacznego!
W
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Test: Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 KM

Nowa wersja, nowy plan
Minęły zaledwie trzy lata od hucznej premiery nowego miejskiego auta Peugeota, a już doczekaliśmy się pierwszego faceliftingu.
Co się zmieniło i dlaczego się zmieniło? Wyjaśnię w tym krótkim
teście.
Nowy Peugeot 208
W chwili premiery Peugeot 208 był przedstawiany
jako samochód, który wniesie powiew świeżości do
przesiąkniętego szarością
segmentu B. Nowy model
był nie tylko przestronniejszy, dużo lżejszy i ciekawiej
zaprojektowany niż jego
poprzednik – 207. Tymi samymi cechami górował nad
większością rywali rynkowych. Jak przystało na auto
francuskie, 208 wyróżniał
design nadwozia i ekstrawagancja wnętrza. Najciekawszym konceptem jest
mała kierownica, przez którą kierowca nie obserwuje
zegarów. Te umieszczono
wyżej, w ten sposób, aby
można było spoglądać na
ich wskazania, nie odrywając wzroku od drogi.
W ciągu trzech lat na
rynku pojawiły się nowe
wersje miejskich samochodów, potencjalnie konkurencyjnych wobec 208, np.
nowe Renault Clio i Skoda
Fabia. Mimo to, projekt
Peugeota wciąż był świeży i wyróżniający się, stąd
decyzja o pierwszym liftingu już w 2015 r. zadziwiła
motoryzacyjny półświatek.
Nic nie dzieje się jednak
bez przyczyny. W dzisiejszych czasach, gdy nowe
modele samochodów wprowadza się do sprzedaży
w ekspresowym tempie
i brakuje czasu na dokładne
ich przetestowanie, pewne
niedociągnięcia wychodzą
na jaw, gdy pojazdy trafią
już do rąk nabywców.

REKLAMA

Peugeotom 208 zdarzały się drobne usterki, na
szczęście w trakcie trwania
gwarancji. Szybki lifting
modelowy ma te niedostatki
wyeliminować. Przy okazji, by samochód po lifcie
różnił się od starszej wersji
także wizualnie zmieniono przedni grill, zderzak
i światła, z tyłu wprowadzono oświetlenie w technologii LED 3D. Dodano także
kilka nowych opcji wyboru
lakieru i wyposażenia dodatkowego. Nowy 208 wpisał się w trend oferowania
w segmencie B wyposażenia rodem z klasy wyższej,
za jakie uchodzi kamera
cofania. Pojawił się także
m.in. system Mirror Link,
pozwalający przenieść na
dotykowy wyświetlacz obraz ze smartona.
Nowe, słabsze, ale legalne
Jest jeszcze jedna ciekawa zmiana w nowej wersji
Peugeot 208. Modernizacji
uległa paleta dostępnych
silników. Z oferty zniknęła
najmocniejsza dotąd jednostka benzynowa – opracowany wspólnie z BMW
1.6 THP 155 KM, zastąpił
ją nowy, turbodoładowany
trzycylindrowiec 1.2 PureTech, bardzo silnie ostatnio
promowany przez markę.
Moim zdaniem ważniejsze
są zmiany w ofercie diesli.
Obecnie proponowane jednostki są… słabsze niż
w momencie debiutu 208.
Z oferty zniknął niezbyt po-

pularny silnik
1.4 HDI, ale to
raczej decyzja
biz nesowa.
Ty m c z a s e m
1.6 HDi, dostępny jest nadal w dwóch
wersjach
mocy, ale ma
teraz 75 lub
100 KM, a nie
jak dotąd 92
lub 115 KM.
Powód? Jeszcze kilka miesięcy temu zostałbym nazwany zwolennikiem teorii
spisowych, jednak afera
z udziałem Volkswagena
pokazała światu jak wygląda w praktyce walka o
spełnianie norm emisji spalin przez silniki. To, że Peugeot zdecydował się na tak
ryzykowny krok, obniżenia
mocy swoich diesli może
świadczyć o tym, że stało
się to kosztem faktycznego
spełnienia wyznaczonych
norm. Francuzi zapewniali niedawno w oficjalnym
oświadczeniu, że w przeciwieństwie do niemieckich
konkurentów nie oszukiwali…
Jazda 208 1.6 BlueHDI
100 KM
Cóż z tego wynika dla
typowego kierowcy, zasiadającego za małą kierownicą 208? Testowałem poprzednią wersję w niemal
wszystkich konfiguracjach
i doskonale pamiętam, że
diesel w dawnej 115-konnej wersji jest bardziej dy-

namiczny i zdecydowanie
lepiej radzi sobie z samochodem. Oczywiście moc
nie mówi wszystkiego
o silniku, inżynierowie
Peugeot starali się, by mimo
zmian, wartość maksymalnego moment obrotowego
nie spadła znacznie. Pewien
spadek parametrów jest jednak odczuwalny. Większość
użytkowników nie będzie
jednak narzekać – pamiętajmy, że 208 to małe auto
miejskie i turbodoładowany
diesel w takiej konfiguracji
wystarcza do swobodnej,
a nawet szybkiej jazdy.
Na mojej stałej trasie
testowej, 208 osiągnął wynik 5,2 l na 100 km, co jest
wynikiem dobrym, choć
nie bardzo dobrym. Tradycyjnie Peugeot imponuje
optymalnym zestrojeniem
zawieszenia. W porównaniu np. do nowego Renault
Clio, 208 jest o wiele sztywniejszy na drodze, lepiej
wchodzi też w zakręty. Od
konkurenta jest za to mniej
komfortowy na nierównościach, których w Polsce

nie brakuje. Auto jest bardzo dobrze wyciszone wewnątrz.
Peugeot 208 – ile trzeba zapłacić?
Odświeżoną wersję 208
można kupić już za ok. 40
tys. złotych. Zdecydowanie
wygodniejsza wersja pięciodrzwiowa startuje obecnie z pułapu 41 700 zł (nie
uwzględniając ofert wyprzedażowych). Za testo-
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waną przeze mnie wersję ze
100-konnym dieslem i bogatym wyposażeniem trzeba wyłożyć ponad 70 tys. zł,
a to już kwota pokaźna jak
na ten segment. Miejskich
aut na rynku jest dużo,
więc klienci mają z czego
wybierać. Peugeot 208 jest
niewątpliwie w czołówce
najciekawszych propozycji.
Witold Hańczka
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Kryminalne

Opoczno

Ukradł ponad 400 litrów paliwa

Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu koneckiego, który
w ciągu 3 tygodni ukradł łącznie ponad 400 litrów paliwa z różnych stacji benzynowych na kwotę około 2 tysięcy złotych.
Do zatrzymania 41-latka
doszło 7 stycznia na jednej
ze stacji paliw w Drzewicy.
Mężczyzna zatankował tam
kilkadziesiąt litrów paliwa
i odjechał. Po kilku godzinach powrócił na miejsce
przestępstwa z nadzieją, że
i tym razem uda mu się dokonać kradzieży. Pracownicy stacji dostrzegli jednak,
że tankujący samochód to
ten sam człowiek, który
kilka godzin wcześniej odjechał, nie płacąc za paliwo.
Wezwani funkcjonariusze
zatrzymali 41-letniego kierowcę z powiatu koneckiego i jego 48-letniego kolegę,
mieszkańca powiatu opoczyńskiego. Okazało się, że

Piotrków Trybunalski

Kierowca
miał prawie 3,5 promila
Kierujący pojazdem audi A4 nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało
się, że był pijany. 45-letni mieszkaniec Sulejowa miał prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie.

kierowca jest nietrzeźwy.
Badanie wykazało u niego
ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci
ustalili także, że mężczyzna
od połowy grudnia 2015
roku kilkakrotnie okradał
stacje benzynowe na tere-

nie powiatu opoczyńskiego
i koneckiego. Łącznie łupem złodzieja padło ponad
400 litrów paliwa na kwotę około 2 tysięcy złotych.
Mężczyzna usłyszał zarzut
kradzieży. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności. IT

Łódź

Marihuana
ukryta w zabawkach
W Łodzi zatrzymano mężczyznę, który posiadał ponad kilogram marihuany.
Ukrył ją w zabawkach. W przeszłości był już kilkukrotnie notowany.

11 stycznia 2016 r. około godziny 12:00 policjanci
zauważyli na ulicy Grabińskiej w Łodzi fiata Seicento,
którego kierujący wykonywał nieskoordynowane
manewry. Mogły one stwarzać zagrożenie w ruchu
drogowym. Okazało się,
że za kierownicą siedział
57-latek, który nie posiadał
uprawnień do kierowania
pojazdami. Podczas interwencji, pasażer siedzący

W
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z boku kierowcy był bardzo
zdenerwowany. Policjanci
wyjaśnili podejrzane zachowanie, znajdując trzy dilerki
z marihuaną. 25-latek został zatrzymany. Policjanci
wspólnie z przewodnikiem
psa służbowego pojechali do miejsca zamieszkania
zatrzymanego. Pies odnalazł
kolejne porcje z narkotykami. Jednym z miejsc, gdzie
ukrywano marihuanę był
pokój dziecka. Narkotyki

znaleziono w szafie pomiędzy zabawkami. Łącznie
policjanci zabezpieczyli ponad kilogram szkodliwych
substancji oraz ponad 800
złotych na poczet przyszłych
kar. 25-latek, który w przeszłości miał już konflikt
z prawem, może usłyszeć zarzut posiadania znacznych
ilości narkotyków. Grozi mu
kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
IT

Do zdarzenia doszło 8
stycznia w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci otrzymali komunikat, że na ulicy POW prawdopodobnie
nietrzeźwy kierowca audi
usiłuje odjechać z parkingu.
Podczas próby wylegitymowania, kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Wjechał
na ulicę Słowackiego, na-

stępnie kontynuował jazdę pod prąd ulicą Staszica.
Rozpoczął się pościg za piratem drogowym. Mężczyzna
został zatrzymany po kilku
minutach na ulicy Stromej.
Stawiał opór i nie reagował
na polecenia policjantów.
Badanie na trzeźwość wykazało, że mężczyzna ma
prawie 3,5 promila alkoholu

w organizmie. Noc spędził
w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty czynnej napaści
na funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe
i kierowanie pojazdem pod
wpływem alkoholu. Za popełnione przestępstwa grozi
kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
IT

Tomaszów Mazowiecki

Rozbój w barze

17-latek z nożem w ręku groził obsłudze jednego z tomaszowskich barów,
żądał wydania wódki. Sprawca rozboju został ukarany. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim 11 stycznia zastosował wobec mężczyzny areszt
tymczasowy na 3 miesięce.
Tomaszowianin 9 stycznia w godzinach popołudniowych wszedł do lokalu
z nożem w ręku i grożąc
obsłudze pozbawieniem życia, żądał wydania wódki.
Gdy jej nie otrzymał, zrzucił
z lady kasę fiskalną, powodując jej uszkodzenie. Pra-

cownik baru uruchomił
alarm. Na miejsce zdarzenia przybył patrol agencji
ochrony oraz policja. Napastnik miał 2,3 promila
alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i osadzony
w policyjnym areszcie.
Przedstawiono mu zarzut

usiłowania dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz umyślnego
uszkodzenia kasy fiskalnej.
11 stycznia Sąd Rejonowy
w Tomaszowie zastosował
wobec mężczyzny areszt
tymczasowy na 3 miesiące.
IT

Bełchatów

Zatrzymano
parę włamywaczy
Sprawcy włamali się do mieszkania w Bełchatowie. Ukradli odtwarzacz DVD,
telefon komórkowy, zabytkowy nóż oraz dowód osobisty. Policja zatrzymała
podejrzanych. To 38-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta.
5 stycznia, pod nieobecność właściciela mieszkania
na osiedlu Żołnierzy POW
w Bełchatowie, nieznani
sprawcy wyłamali drzwi
wejściowe. Z wnętrza skradli odtwarzacz DVD, telefon
komórkowy, dowód osobisty oraz cenny, zabytkowy
nóż. Skradzione przedmioty warte były 1050 złotych.
Policjanci ustalili podejrzanych. Dwa dni po przestępstwie do policyjnego aresztu
trafił 38-letni bełchatowia-

nin oraz 23-letnia bełchatowianka. Policjanci odzyskali
również ukradzione przedmioty. Podejrzanym grozi

kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
IT
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HOROSKOP

Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed Koziorożcami w nowym roku
zmiany zarówno w
życiu osobistym jak
i zawodowym. Szansa na rozwiązanie zaległych spraw i
podjęcie się nowych wyzwań.
Wymagać to będzie jednak
większego zaangażowania i
konsekwencji w swoich działaniach.
Wodnik 21.01 – 19.02
Wreszcie będziesz mógł odetchnąć pełną piersią, bo wyjdziesz
na prostą. Pomoc najbliższych okaże się bardzo cenna.
Dla zasłużonego wypoczynku zaplanuj wspólny wypad
ze znajomymi na narty.
Ryby 20.02 – 20.03
To dobry czas
na dokonanie korzystnych zmian
w swoim życiu.
Dotyczyć mogą one np. pracy
zawodowej, miejsca zamieszkania czy stanu cywilnego.
Aby osiągnąć wyznaczony
przez siebie cel, należy odrywal
Lufthansy

ważnie iść do przodu i wierzyć w sukces.

Baran 21.03 – 20.04
Nie przyspieszaj tempa w
swoich poczynaniach. Warto nieraz swoje zamierzenia poddać dokładniejszej analizie
i mieć czas na ewentualne
ich zweryfikowanie. Uchodzisz za osobę pracowitą
i energiczną, więc sobie z
pewnością poradzisz.
Byk 21.04 – 20.05
Nie
obarczaj
się zbyt wieloma
obowiązkami, bo
temu nie podołasz.
Mierz zawsze siły na zamiary. W sferze finansowej
nieznaczna poprawa na lepsze. Nie zaniedbuj swoich
najbliższych, bo oni cię ciągle potrzebują.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Być może czekają cię zmiany w
życiu osobistym.
Będziesz z nich
zadowolony o ile wykażesz

włoskie naciskany w
super- pistoleauta
cie

się rozsądkiem i rozwagą.
W pracy spójrz na pewne
sprawy z optymizmem i nie
obarczaj swoimi niepowodzeniami współpracowników.
Rak 22.06 – 22.07
Odczujesz wyjątkowy przypływ
energii do pracy.
Twoje zdecydowane zaangażowanie zostanie
docenione przez przełożonych. W najbliższym czasie
przypływ znacznej gotówki. W sferze uczuciowej po
prostu sielanka.
Lew 23.07 – 23.08
Korzystny
wpływ planet spowoduje, że odniesiesz sukces w działalności przedsiębiorczej.
Oprócz korzyści finansowych odczujesz także dużą
satysfakcję i zadowolenie.
Panna 24.08 – 23.09
Gdy borykasz
się z trudnościami
w pracy, nie stawiaj
spraw na ostrzu
noża. Zalecana cierpliwość
i rozwaga. Nie wracaj do
przeszłości, liczy się to co

formuła

Waga 24.09-23.10
Los będzie ci
sprzyjał.
Dzielnie
realizuj
podjęte
przedsięwzięcia
a
wszystko pójdzie zgodnie
z planem. Czeka cię służbowy wyjazd, więc warto
połączyć dobre z pożytecznym.
Skorpion 24.10 – 22.11
Przed
tobą
duże
wyzwania.
W związku z tym,
życie będzie toczyło się na przyspieszonych
obrotach. Jednak pamiętaj o
umiarze swojego zaangażowania, ponieważ może się
to odbić na zdrowiu, z którym ostatnio bywa różnie.
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Kumpel do kumpla:
- Wygrałem milion złotych w totka!
- Gratulacje! A co na to twoja żona?
- Odebrało jej mowę!
- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz...


duży
reﬂektor
pływa w
roztworze

8

  
Na budowie:
- Panie majster, znajdzie się tu dla mnie robota?
- A co możecie robić?
- Mogę kopać...
- A co jeszcze?
- Mogę nie kopać..

b. przywódca
ZSRR

ksieża
˛
szata

SUDOKU

Strzelec 23.11 – 21.12
Posiadasz
wiele pomysłów,
ale do ich zrealizowania droga daleka. Wykazać się trzeba nie tylko
odwagą i dobrą organizacją
pracy, ale i posiadaniem odpowiedniej gotówki.
Wróżka Amanda

czar dalekiego
kraju

sitcom z
kosmita˛

ptak
Piotra
Szczepanika

jest teraz i tutaj oraz cel do
którego zmierzasz. Dbaj o
zdrowie, bo o infekcję nie
trudno.

nieucgraﬁcz- rywal
Ariel, kabaret
two,
na lub CBOSu niewiepolityk z żyletka˛
roślinna
izraelski
w logo
dza
odbicie
stopy
zwierze˛
cia

lotne
cele
strzelca
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Rozrywka





Doktorant, doktor i profesor psychologii złapali złotą
rybkę, która obiecała spełnić po jednym ich życzeniu w
zamian za wolność.
Doktorant: - Chcę być na Bahama i jeździć superszybką łodzią z fantastyczną dziewczyną. Puff! Zniknął.
Doktor: - Chcę być na Hawajach otoczony tancerkami.
Puff! Zniknął.
Profesor: - Ci dwaj mają być w laboratorium po lunchu...






Moja żona ma wielką motywację żeby schudnąć. Właśnie ukończyła dwutygodniową dietę w trzy godziny.
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Relacje

Bełchatów

Finał Tri Tour Energy
Trzy dyscypliny: pływanie, jazda na rowerze, bieganie. Triathlon i jego nowa
odsłona w Polsce – Tri Tour Energy swój finał planuje w Bełchatowie. Już na
początku września 2016 roku powiat bełchatowski będzie gościł finał ogólnopolskich zmagań.

Tri Tour Energy to cykl
trzech imprez triathlonowych, które odbędą się
w czerwcu, lipcu i wrześniu
2016 roku. Pierwszą z nich,
krótko przed wakacjami,
18-19 czerwca 2016 r. zaplanowano w Starogardzie
Gdańskim. Drugą 3. lipca w Lidzbarku Welskim
w województwie warmińsko – mazurskim, by całość
cyklu podsumować 3. września w Bełchatowie.
Cykl imprez Tri Tour
Energy swój finał znajdzie
w Bełchatowie, gdzie warunki dla triathlonu są

wręcz wymarzone: zbiornik
o stałej głębokości zlokalizowany w malowniczym lasku,
kilka minut jazdy od Bełchatowa, trasy rowerowe wokół
sprzyjające treningom oraz
trasy biegowe w lasach wokół zbiornika Słok. Prężnie
działające stowarzyszenie
kolarskie i biegowe oraz
organizacje zajmujące się
zabezpieczeniem wodnym
pozwalają mieć pewność,
że impreza w Bełchatowie
będzie zrealizowana na najwyższym poziomie.
W trakcie Tri Tour Energy w Bełchatowie zawod-

REKLAMA

Producent soków - KORKUS w Pajęcznie - zatrudni od zaraz
operatorów ze znajomością obsługi maszyn takich jak:
etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator, tunel foliujący,
zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.
Warunki:
- zatrudnienie na umowę o pracę,
- wymagane doświadczenie o takim/ bądź podobnym proﬁlu
produkcyjnym,
- wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia),
- dla osób rokujących możliwość zakwaterowania.

PPHU Korkus
Przetwórstwo Warzyw i Owoców
98-330 Pajęczno
ul. Wieluńska 126

tel. /34/ 311 17 90
fax. /34/ 311 17 90
email: biuro@korkus.pl

nicy będą rywalizować indywidualnie i w sztafetach
na trzech dystansach: ½
IM, który obejmuje 1900m
pływania, 90km na rowerze
i 21,1km biegu, ¼ IM, czyli 950m pływania, 45km na
rowerze i 10,5km biegu oraz
1/8 IM – 475m pływania,
22,5km rowerem i 5,25km
biegu. Dystans pływacki
uczestnicy pokonają w zalewie Słok, pętla rowerowa
zostanie poprowadzona od
strefy zmian przy zalewie
w kierunku Bełchatowa
i z powrotem do parkingu przy Elektrowni, by po
22,5km jazdy powrócić do
miejsca startu. Biegaczy natomiast będzie można dopingować na trasie biegowej
wokół zalewu Słok. Meta
zlokalizowana będzie na stadionie przy strefie zmian.
Oprócz zawodów odbędą się także imprezy
towarzyszące: dla dzieci, charytatywne i inne.
Przedstawiciele gmin staną
w szranki w Triathlonowym
Turnieju Miast. Do kibicowania zaproszone zostaną
lokalne społeczności – one
także będą walczyły o specjalną nagrodę dla najaktywniejszej strefy kibica.
Zapisy już wystartowały.
Więcej na www.trienergy.
pl oraz na http://facebook.
com/TriTourEnergy.
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Oskładkowanie
umów zlecenia

Od 2016 roku weszły w życie zmiany dotyczące oskładkowania umów zlecenia.

Obecnie, osoba pracująca na podstawie kilku umów
zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta
została najwcześniej. Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie na swój wniosek,
zostać objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych,
wszystkich lub wybranych
umów zlecenia lub zmienić
tytuł do ubezpieczeń, bez
względu na wysokość wynagrodzenia. Prowadzi to
do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek adekwatnych
do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów

zawierają ze zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na
niższą kwotę, od której to
odprowadzają niskie składki
na ubezpieczenia społeczne
i drugą na wyższą kwotę,
która nie jest oskładkowana.
Znowelizowana ustawa zmienia zasady
oskładkowania umów zlecenia. Od nowego roku osoba
spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku
umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała
obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyska-

nia, w wyniku sumowania,
przychodu w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód
uzyskuje. Zwolniony będzie
tylko zleceniobiorca, który
przedstawi zleceniodawcy
dokumenty, z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek.
Odpowiedzialność
za rozliczenie z ZUS, tak jak
dotychczas, będzie ponosił
płatnik. Ponadto, od 2016
roku ZUS, jeżeli będzie taka
potrzeba, pomoże zweryfikować prawidłowość rozliczania składek.
MAT na podst. MPiPS

