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OGŁOSZENIA 

 

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 505-
927-959 
Kredyty. Tel 531881669 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995. 
SORTOWNIKÓW NOCAMI 
WOLA BYKOWSKA (MOŻE 
BYĆ 2-3 NOCE) ZORGANI-

ZOWANY DOJAZD, TEL. 
507 177 958 LUB MAIL: 
MALGORZATA.ZIELINSKA
-@AKCJA-JOB.PL 
PRODUKCJA MASZYN W 
PIOTRKOWIE POSZUKUJE 
SPAWACZY, ŚLUSARZY, 
SUWNICOWYCH, OSÓB 
ZE ZDOLNOŚCIAMI MA-
NUALNYMI, TEL. 507 177 
958 LUB MAILOWY: MAL-
GORZATA.ZIELINSKA@-
AKCJA-JOB.PL 
Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176 
Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428. 
Ocieplanie budynków, tel. 
881 507 760 
1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461 
Wiatraki, elektrownie wiatrowe
- pomiary wiatru, montaż, insta-
lacja i serwis. tel. 669-632-564 

Zatrudnimy pracowników w 
Łodzi, stanowisko: magazy-
nier. Umowa agencyjna z 
firmą LeasingTeam. Wyna-
grodzenie godzinowe 12,5 zł 
brutto + premia. Darmowe 
posiłki. Bezpłatny dojazd do 
pracy. Praca od zaraz. Prosi-
my o kontakt pod nr 22 460 
50 30 lub o przysłanie CV na 
mail dop@leasingteam.pl. 
Firma Aspen zatrudni osoby 
do sprzątania w obiekcie wiel-
kopowierzchniowym. Mile 

widziana grupa inwalidzka. 
Tel. 661-991-497 
Agencja Pracy Gi Group 
(570) zatrudni pracowników 
produkcji gumowych uszczel-
nień w Piotrkowie Trybunal-
skim. Tel. 604-168-200 
Praca przy kontroli magazynu – 
Mszczonów. Umowa o pracę, 
9zł/h netto, możliwy dowóz, 
godziny pracy 12:00-20:00  
i 20:00-4:00. Tel.: 667-676-200 

Agencja EMS  

cert. nr 11714 poszukuje: 

Pracownika produkcji  

lub magazynu, 

umowa o pracę + premie. 

Możliwy darmowy dowóz. 

tel. 512481491 

tel. 512481471 

Reklama 

Zatrudnię osobę na stanowisko  
doradcy bankowego.  
Forma zatrudnienia:  

umowa o pracę  
oraz atrakcyjny system premiowy,  

Tel. 533 406 395 

Kosmetyki i Konsultacje 

Reklama 

www.kosandkons.pl 

AKADEMIA ESTETYKI, Bełchatów ul. Łąkowa 1, tel. (44) 632 38 91  

Czynne: 

Pon-Pt 9-17; Sob 9-14

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Wyszyńskiego 5a

 tel. 46 895 16 45

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

Nie zwlekaj! 
Zamów podręczniki i odbierz w wygodnym dla Ciebie terminie!
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PODRĘCZNIKI SZKOLNE
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Maja Gradek i Wiktoria 
Wasiak, uczennice Publicz-
nego Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Cielądzu, pod kie-
runkiem Anny Klimas wy-
śpiewały III miejsce i Na-
grodę Specjalną za wdzięk 
artystyczny. To już ich ko-

Cielądz

Międzynarodowe 
sukcesy wokalne
III miejsce Mai Gradek i Nagroda Specjalna Wik-
torii Wasiak na Międzynarodowym Festiwalu „Ma-
gia Italiana” we Włoszech – tak w wielkim skrócie 
można podsumować sukcesy gimnazjalistek z Cie-
lądza.

lejny taki sukces. W ubie-
głym roku zdobyły laury 
na Międzynarodowym Fe-
stiwalu „My – XXI  wiek” 
w Słonecznym Brzegu  
w Bułgarii. 

Szerzej na str 3.

Kleszczów
Bieg „Kleszczów na 5”
18 września w Kleszczowie odbędzie się kolejna 
edycja biegu ulicznego. Zapisy już trwają.

Szerzej na str 3.

Minister Antoni Macie-
rewicz był gościem spotka-
nia inaugurującego działal-
ność kleszczowskiego koła 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Ministra MON przywitał 
Michał Michałek przewod-
niczący Rady Gminy Klesz-
czów, posłowie-posłanka 
z okręgu piotrkowskiego 
Anna Milczanowska, po-
słanka Beata Mateusiak-Pie-
lucha, poseł Grzegorz Woj-
ciechowski, poseł Dariusz 
Kubiak, starosta bełchatow-
ski Waldemar Wyczachow-
ski, dyrektor kopalni węgla 
brunatnego Marian Rain-
czuk, prezes Solparku Piotr 
Stawski, harcerze i miesz-

Stawiamy na młodzież
„O bezpieczeństwie militarnym, zaangażowaniu młodzieży w politykę i planach rządu mówił Antoni 
Macierewicz, Minister Obrony Narodowej 16 lipca br. podczas wizyty w Kleszczowie. Ponadto minister 
podkreślił również, że bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno nadal opierać się na węglu.

kańcy, wśród których dużą 
część stanowiła młodzież.

Pierwsze słowa skie-
rował właśnie do młodych 
osób. Minister docenił 
wkład młodzieży w obro-
nę kraju i życie polityczne,  
a jednocześnie poruszył 
kwestię rozwoju nauki. - 
Chcę powiedzieć dwa słowa 
o polskiej młodzieży. Także 
o tej, która wchodzi właśnie 
w życie polityczne i staje 
się fundamentem rozwoju 
naszego życia politycznego, 
młodzieży.

Szerzej na str 8-9.
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Kolejna już edycja 
projektu ,,Wakacje bez 
nudy” została zainauguro-
wana w sobotę 9 lipca. 
Podczas pierwszego spo-

tkania pod hasłem „Dzień 
z Harcerzami” uczestni-
czyć można było w le-
śnych grach terenowych 
oraz grach i zabawach  

z nagrodami. W ramach 
podsumowania, zorganizo-
wano ognisko z kiełbaska-
mi. Inauguracyjne spotka-
nie to początek atrakcji, 

wynikających z programu 
„Wakacje bez nudy”. Ko-
lejne zaplanowano na 6  
i 27 sierpnia. Najpierw 
uczestnicy spędzą dzień  
z załogą rowerową 
„Zgrzyt”. Dzieci, młodzież 
i dorośli pokonają na jed-
nośladach dystans 25 km. 
Wytyczona trasa będzie 
ukazywała ciekawostki 
regionu bełchatowskiego. 
W tym dniu przewidziano 
także wspólny posiłek  
z kuchni polowej, a także 
gry i konkursy z nagroda-
mi. Kolejne spotkanie, 
które zaplanowano na 27 
sierpnia, będzie Dniem 
Sportu. Rozpocznie się od 
gier i zabaw sportowych 
dla dzieci i dorosłych. 
Będzie można także spraw-

dzić się w rywalizacji 
drużynowej podczas gry 
taktycznej – paintballu. Po 
rozgrywkach, przyjdzie 
czas na ponowne koszto-
wanie posiłków z kuchni 
polowej oraz na konkursy 
z nagrodami. Organizato-
rami „Wakacji bez nudy” 
jest Stowarzyszenie Miesz-
kańców Gminy Bełcha-
tów. 

21 sierpnia odbędą się 
także dożynki w gminie 
Bełchatów w Augustyno-
wie. W programie m.in. 
recital piosenek Elvisa 
Presleya, koncert zespołu 
Bez Dwóch Zdań, występ 
gwiazdy wieczoru, zespołu 
Mega Dance oraz dyskote-
ka pod gwiazdami. 

Reklama 

Bełchatów 

Nie ma mowy o nudzie  
w wakacje 
Trwa kolejna edycja wakacyjnego projektu „Wakacje bez nu-
dy”, w ramach którego przewidziano liczne rozrywki dla 
mieszkańców gminy Bełchatów. Tym razem miejscem spotkań 
jest Kurnos. Wakacyjną atrakcją będą także gminne dożynki. 

Rawa Mazowiecka 

Maraton pływacki 
Po raz 22. w Rawie Mazowieckiej odbył się Maraton Pływacki im. Pawła 
Pioruna. 

23 lipca na otwartym zbiorniku zalewu 
Tatar odbył się jeden z najstarszych mara-
tonów pływackich w centralnej Polsce – 
Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna. 
Organizatorami imprezy byli Zarząd Okrę-
gowego WOPR w Rawie Maz., Rawskie 
Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabular-
nych i Fantastyki „TOPORY”, OSiR oraz 
Miasto Rawa Mazowiecka. 

W tym roku wystartowało aż 65 
zawodników. Na dystansie 500 m 
dziewcząt do lat 12 zwyciężyła Alek-
sandra Kośka. W tej samej kategorii 
wśród chłopców pierwsze miejsce 
zajął warszawianin Rafał Żółtowski. 
Na dystansie 1000 m zwyciężyli: 
Zuzanna Chylak i Łukasz Chmielo-
wiec. Dystans 2000 m wśród kobiet 
najszybciej pokonała Katarzyna 
Sarna. W kategorii mężczyzn na 
pierwszym miejscu zostali sklasyfi-

kowani: Zbigniew Sajkiewicz i Stefan 
Skrzypek. W kategorii Masters na najdłuż-
szym dystansie rawskiego maratonu (3000 
m) wśród kobiet najszybsza była Ewa Sza-
ła, a w kategorii mężczyzn Szymon Dębski. 

Po zakończeniu maratonu odbył się III 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
i Turystycznej RAWA GRA SZANTY. 

GW 

Zelów 

Akademia Siatkówki PGE SKRY  
Bełchatów 
W Zelowie będzie działać Akademia Siatkówki PGE SKRY Bełchatów. 

Po latach nieobecności, 
wracają do Zelowa zajęcia 
szkoleniowe z piłki siatko-
wej. Stosowne porozumie-
nie w tej sprawie zostało 
podpisane 12 lipca  
w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie pomiędzy Gmi-
ną Zelów a Klubem Piłki 
Siatkowej SKRA Bełcha-
tów.  Określono w nim 
zasady współpracy w za-
kresie szkolenia uczniów 
klas IV-VI szkół podsta-
wowych w dziedzinie piłki 
siatkowej, liczebność grup 
oraz instrumenty realizacji 
zadania. W okresie roku 
szkolnego 2016/2017, 

szkolenia będą odbywać 
się w formie zajęć poza-
lekcyjnych raz w tygodniu 
po dwie godziny lekcyjne 
dla każdej grupy. Szkole-
nia prowadzone będą 
przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego zatrud-
nionych w szkołach na 
terenie Gminy Zelów. 
Będą to osoby przeszkolo-
ne w zak-resie realizacji 
programu szkoleniowego 
z siatkówki. W ramach 
podpisanego porozumie-
nia Klub zapewnia szereg 
dodatkowych świadczeń 
dla uczestników szkoleń 
na preferencyjnych wa-

runkach. Ze strony gminy 
koordynatorami projektu 
będą dyrektorzy szkół 
podstawowych biorących 
udział w programie. Pla-
nowanym miejscem szko-
leń będzie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, a do-
celowym (po wybudowa-
niu nowej sali sportowej) 
– Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie. Warto nad-
mienić, że podpisane po-
rozumienie było efektem 
starań wielu osób, w tym 
Burmistrza Zelowa i gru-
py rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zelowie. 

www.lozyskabelchatow.pl  

Reklama 
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Zakład Komunalny „KLESZCZÓW”

tel. (44) 731 32 32   sekretariat@zkkleszczow.pl

Usługi mycia urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher HDS 1000DE. 
Doskonale sprawdza się w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

Usługi rębarką do gałęzi o średnicy do 17 cm.
Koszt wynajmu z operatorem 150 złnetto/h.

- możliwość używania detergentów
- możliwość transportu

- urządzenie z podgrzewaniem wody
- zasilane spalinowo
- ciśnienie robocze 40-200 barów

REKLAMA

REKLAMA

Termin biegu „Klesz-
czów na 5” został ustalony 
przez LKS Omega Klesz-
czów oraz firmę inesSport. 
Impreza, która uzyskała 
atest Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, ma także 
wysokie notowania wśród 
zawodowych biegaczy.  
W tym roku zostanie wzbo-
gacona o dodatkowy ele-
ment - V Otwarte Mistrzo-
stwa Polski Kobiet w biegu 
na 5 km. 

Bieg „Kleszczów na 
5” wystartuje ze stadionu 
gminnego przy ul. Sporto-
wej. Pozostawiono  ubie-
głoroczny limit - 350 za-
wodników. Walka kobiet  

Kleszczów
Bieg 
„Kleszczów na 5”
18 września w Kleszczowie odbędzie się kolejna 
edycja biegu ulicznego. Zapisy już trwają.

o championat Polski zo-
stanie rozegrana w ramach 
głównego biegu, który wy-
startuje w samo południe. 
Specjalnie dla nich zostanie 
stworzona odrębna klasy-
fikacja. Oprócz głównego 
biegu zostaną też zorga-
nizowane biegi dla dzieci. 
Rywalizacja ma przebiegać 
w czterech grupach wieko-
wych, poczynając od przed-
szkolaków. 

Na stronie internetowej 
kleszczowna5.pl zamiesz-
czone są regulaminy oby-
dwu biegów, a 10 czerwca 
poprzez zakładkę „strefa 
zawodnika” rozpoczęło się 
przyjmowanie zgłoszeń 
uczestników biegu. 

Maja Gradek i Wiktoria 
Wasiak, uczennice Publicz-
nego Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Cielądzu, pod kie-
runkiem Anny Klimas wy-
śpiewały III miejsce i Na-
grodę Specjalną za wdzięk 
artystyczny. To już ich ko-
lejny taki sukces. W ubie-
głym roku zdobyły laury 
na Międzynarodowym Fe-
stiwalu „My – XXI  wiek” 
w Słonecznym Brzegu  
w Bułgarii. W marcu tego 
roku Maja została laureatką 
wyróżnienia na Międzyna-
rodowym Festiwalu Piosen-
ki „Super Mikrofon Radia 
JARD” w Białymstoku.

 Na tegorocznym 
festiwalu w Rimini, Maja 
zdobyła III miejsce piosen-
kami: „Mali wielcy” z rep. 
Sumptuastic oraz „Prze-
tańczyć z tobą chcę” z rep. 

Cielądz

Międzynarodowe sukcesy wokalne

Laureatki festiwalu we Włoszech - Maja Gradek  
i Wiktoria Wasiak z opiekunką Anną Klimas i Krystyną 

Piotrowską - jurorem z Polski, tuż po gali finałowej  
w Teatrze Novelli w Rimini

III miejsce Mai Gradek i Nagroda Specjalna Wiktorii Wasiak na Międzynarodowym Festiwalu „Magia 
Italiana” we Włoszech – tak w wielkim skrócie można podsumować sukcesy gimnazjalistek z Cielądza.

Anny Jantar. Wiktoria Na-
grodę Specjalną wyśpiewa-
ła - piosenkami: „Czas nie 
będzie na nas czekał” z rep. 
Blue Cafe i „Kiedyś byłam 
różą” z rep. Kayah i Brego-
vica. Festiwal trwał od 24 
do 30 czerwca.

- Konkurencja była 
bardzo duża – podkreśla 
Anna Klimas, nauczyciel-
ka muzyki w Zespole Szkół 
w Cielądzu i opiekunka 
artystyczna Mai i Wikto-
rii. Wokaliści wystąpili  
z wielu krajów, m.in. z Ro-
sji, Białorusi, Ukrainy, Buł-
garii, Kazachstanu, Gruzji, 
Włoch i Polski.  Przesłucha-
nia konkursowe trwały trzy 
dni. Uczestnicy festiwalu 
występowali na scenie mu-
sicalowej Parku Rozrywki 
„MIRABILANDIA”. Kon-
cert galowy festiwalu od-
był się w Teatrze Novelli  

w Rimini. Solistki z Cie-
lądza swoim wykonaniem 
piosenek zachwyciły pu-
bliczność i jurorów. - Je-
stem z nich bardzo dumna 
– mówi Anna Klimas. – To 
wielki sukces dla naszych 
dzieci, ich rodziców i dla 

nas, jako szkoły - podkre-
śla. Uczestnicy wyjazdu 
pragną również przekazać 
serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom za 
okazane wsparcie i pomoc.

AK
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Kolejna już edycja 
projektu ,,Wakacje bez 
nudy” została zainauguro-
wana w sobotę 9 lipca. 
Podczas pierwszego spo-

tkania pod hasłem „Dzień 
z Harcerzami” uczestni-
czyć można było w le-
śnych grach terenowych 
oraz grach i zabawach  

z nagrodami. W ramach 
podsumowania, zorganizo-
wano ognisko z kiełbaska-
mi. Inauguracyjne spotka-
nie to początek atrakcji, 

wynikających z programu 
„Wakacje bez nudy”. Ko-
lejne zaplanowano na 6  
i 27 sierpnia. Najpierw 
uczestnicy spędzą dzień  
z załogą rowerową 
„Zgrzyt”. Dzieci, młodzież 
i dorośli pokonają na jed-
nośladach dystans 25 km. 
Wytyczona trasa będzie 
ukazywała ciekawostki 
regionu bełchatowskiego. 
W tym dniu przewidziano 
także wspólny posiłek  
z kuchni polowej, a także 
gry i konkursy z nagroda-
mi. Kolejne spotkanie, 
które zaplanowano na 27 
sierpnia, będzie Dniem 
Sportu. Rozpocznie się od 
gier i zabaw sportowych 
dla dzieci i dorosłych. 
Będzie można także spraw-

dzić się w rywalizacji 
drużynowej podczas gry 
taktycznej – paintballu. Po 
rozgrywkach, przyjdzie 
czas na ponowne koszto-
wanie posiłków z kuchni 
polowej oraz na konkursy 
z nagrodami. Organizato-
rami „Wakacji bez nudy” 
jest Stowarzyszenie Miesz-
kańców Gminy Bełcha-
tów. 

21 sierpnia odbędą się 
także dożynki w gminie 
Bełchatów w Augustyno-
wie. W programie m.in. 
recital piosenek Elvisa 
Presleya, koncert zespołu 
Bez Dwóch Zdań, występ 
gwiazdy wieczoru, zespołu 
Mega Dance oraz dyskote-
ka pod gwiazdami. 

Reklama 

Bełchatów 

Nie ma mowy o nudzie  
w wakacje 
Trwa kolejna edycja wakacyjnego projektu „Wakacje bez nu-
dy”, w ramach którego przewidziano liczne rozrywki dla 
mieszkańców gminy Bełchatów. Tym razem miejscem spotkań 
jest Kurnos. Wakacyjną atrakcją będą także gminne dożynki. 

Rawa Mazowiecka 

Maraton pływacki 
Po raz 22. w Rawie Mazowieckiej odbył się Maraton Pływacki im. Pawła 
Pioruna. 

23 lipca na otwartym zbiorniku zalewu 
Tatar odbył się jeden z najstarszych mara-
tonów pływackich w centralnej Polsce – 
Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna. 
Organizatorami imprezy byli Zarząd Okrę-
gowego WOPR w Rawie Maz., Rawskie 
Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabular-
nych i Fantastyki „TOPORY”, OSiR oraz 
Miasto Rawa Mazowiecka. 

W tym roku wystartowało aż 65 
zawodników. Na dystansie 500 m 
dziewcząt do lat 12 zwyciężyła Alek-
sandra Kośka. W tej samej kategorii 
wśród chłopców pierwsze miejsce 
zajął warszawianin Rafał Żółtowski. 
Na dystansie 1000 m zwyciężyli: 
Zuzanna Chylak i Łukasz Chmielo-
wiec. Dystans 2000 m wśród kobiet 
najszybciej pokonała Katarzyna 
Sarna. W kategorii mężczyzn na 
pierwszym miejscu zostali sklasyfi-

kowani: Zbigniew Sajkiewicz i Stefan 
Skrzypek. W kategorii Masters na najdłuż-
szym dystansie rawskiego maratonu (3000 
m) wśród kobiet najszybsza była Ewa Sza-
ła, a w kategorii mężczyzn Szymon Dębski. 

Po zakończeniu maratonu odbył się III 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
i Turystycznej RAWA GRA SZANTY. 

GW 

Zelów 

Akademia Siatkówki PGE SKRY  
Bełchatów 
W Zelowie będzie działać Akademia Siatkówki PGE SKRY Bełchatów. 

Po latach nieobecności, 
wracają do Zelowa zajęcia 
szkoleniowe z piłki siatko-
wej. Stosowne porozumie-
nie w tej sprawie zostało 
podpisane 12 lipca  
w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie pomiędzy Gmi-
ną Zelów a Klubem Piłki 
Siatkowej SKRA Bełcha-
tów.  Określono w nim 
zasady współpracy w za-
kresie szkolenia uczniów 
klas IV-VI szkół podsta-
wowych w dziedzinie piłki 
siatkowej, liczebność grup 
oraz instrumenty realizacji 
zadania. W okresie roku 
szkolnego 2016/2017, 

szkolenia będą odbywać 
się w formie zajęć poza-
lekcyjnych raz w tygodniu 
po dwie godziny lekcyjne 
dla każdej grupy. Szkole-
nia prowadzone będą 
przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego zatrud-
nionych w szkołach na 
terenie Gminy Zelów. 
Będą to osoby przeszkolo-
ne w zak-resie realizacji 
programu szkoleniowego 
z siatkówki. W ramach 
podpisanego porozumie-
nia Klub zapewnia szereg 
dodatkowych świadczeń 
dla uczestników szkoleń 
na preferencyjnych wa-

runkach. Ze strony gminy 
koordynatorami projektu 
będą dyrektorzy szkół 
podstawowych biorących 
udział w programie. Pla-
nowanym miejscem szko-
leń będzie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, a do-
celowym (po wybudowa-
niu nowej sali sportowej) 
– Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie. Warto nad-
mienić, że podpisane po-
rozumienie było efektem 
starań wielu osób, w tym 
Burmistrza Zelowa i gru-
py rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zelowie. 

www.lozyskabelchatow.pl  

Reklama 
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W ramach zadania 
„Modernizacja sieci dróg na 
osiedlu w Woli Krzyszto-
porskiej ETAP II” wykona-
no m.in. remont chodnika  
i nawierzchni na drodze 
wewnętrznej o długości 176 
m. Przebudowano także 

układ komunikacyjny osie-
dla mieszkaniowego przy 
ul. Kościuszki. Przebudowa 
polegała m.in. na wykona-
niu: chodnika oraz schodów 
z zachodniej strony kom-
pleksu przedszkolnego, 
chodnika we wschodniej 

części kompleksu przed-
szkolnego oraz chodników  
i jezdni wzdłuż bloków nr 
21 i 23. 

Na jedną z najwięk-
szych, tegorocznych inwe-
stycji przeznaczono około 
500 tys. zł. 

Wola Krzysztoporska 

Nowe – stare osiedle 
Szerokie ciągi komunikacyjne z kostki, równe chodniki i kilkadzie-
siąt miejsc parkingowych – tak zmienił się stan nawierzchni przy 
osiedlowych blokach w Woli Krzysztoporskiej po zakończonym, 
drugim etapie inwestycji. Modernizacja kosztowała około pół mi-
liona złotych. 

Piotrków Trybunalski 

147. pielgrzymka na 
Jasną Górę 
11 lipca już po raz 147. wyruszyła Piesza Piotrkowska Piel-
grzymka na Jasną Górę.  

W lipcu i sierpniu, ale 
także i w innych miesiącach 
roku, do Częstochowy 
zmierzają tysiące pątników 
z różnych miejsc kraju. 
Tegoroczna piotrkowska 
pielgrzymka odbywała się 
pod hasłem „Chrzest bramą 
miłosierdzia”. Pielgrzymi 
wyruszyli do Częstochowy 
11 lipca rano, tradycyjnie 

sprzed kościoła farnego. Do 
Częstochowy podążały trzy 
grupy, łącznie ponad 500 
osób. Pielgrzymi tradycyj-
nie podzieleni zostali na 
trzy grupy: maryjną, patrio-
tyczną i papieską. Kierow-
nikiem tegorocznej piel-
grzymki był ks. Jacek Ty-
luś, proboszcz parafii św. 
Jana Pawła II w Piotrowie. 

Pątnicy na Jasną Górę 
dotarli 14 lipca. Przez ko-
lejne dwa dni uczestniczyli 
w mszach i nabożeń-
stwach. Ze względu na 
Światowe Dni Młodzieży, 
pielgrzymi w tym roku nie 
wracali na piechotę, lecz 
różnymi środkami lokomo-
cji. 

PJ 

Wola Krzysztoporska 

Gminne drogi do  
remontu 
W Gminie Wola Krzysztoporska wyremontowanych zostanie 
prawie 5,5 km dróg.  

Organizatorem wyda-
rzenia współfinansowane-
go z budżetu województwa 
łódzkiego była Fundacja 
Wspierania Folkloru Wiej-
skiego i Miejskiego  
w Mzurkach. Wśród naj-
młodszych jury, wyłoniło 
dwa pierwsze miejsca dla 
Zespołu Ludowego Korali-
ki z Czarnocina i zespołu 
Mali Lubochnianie z Lu-
bochni. W konkursie brali 
udział również dorośli ar-

tyści. Przyznano trzy miej-
sca pierwsze zespołom 
śpiewaczym: Sędziejo-
wianki, Grabiczanie z Gra-
bicy, Ale Babki z Drużbic, 
a także dwa miejsca drugie 
dla Pasjonatek z Woli 
Krzysztoporskiej i zespołu 
Moderato z Niedyszyny. 
Wśród zespołów taneczno-
śpiewaczych pierwsze 
miejsca ex aequo zajęli 
Sami Swoi Twarda, Biesia-
da z Czarnocina oraz Jacy 

Tacy Moszczeniacy z Mo-
szczenicy. Honorowy pa-
tronat nad przeglądem ob-
jął wójt gminy Wola 
Krzysztoporska Roman 
Drozdek, który ufundował 
także nagrodę publiczno-
ści. Otrzymał ją zespół 
Moderato z Niedyszyny. 
Przewodnicząca Rady 
Gminy Wola Krzysztopor-
ska wręczyła z kolei nagro-
dę dla Pasjonatek. 

Wola Krzysztoporska 

Przegląd pieśni  
i tańców ludowych 
„Od młodszego do starszego, każdy zna coś ludowego” – pod 
takim hasłem 3 lipca w Mzurkach (gm. Wola Krzysztoporska) 
odbył się przegląd pieśni i tańców ludowych. Do konkursu 
zgłosiło się 10 zespołów z terenu całego województwa (m.in.  
z Tomaszowa, Piotrkowa Tryb.). 

Plan na rok 2016 zakła-
da remonty dróg gminnych 
w 9 miejscowościach. 
Zgodnie z tym planem, 
asfaltowa nawierzchnia 
pojawi się na odcinkach w 
Krzyżanowie (1600 m), 
Piaskach (100 m), Rokszy-

cach l (835 m), Krężnej 
(339 m), Kacprowie (500 
m), Bogdanowie (450 m), 
Siomkach (959 m), Buj-
nach (390 m) oraz Woli 
Rokszyckiej (200 m). 
Łączna długość odcinków, 
na których ma pojawić się 

asfaltowa nawierzchnia, to 
5.373 m. W budżecie gmi-
ny zarezerwowano na ten 
cel ok. 1 mln zł. O osta-
tecznym koszcie robót za-
decyduje ogłoszony już 
przetarg. 
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5 Wieści 

Czy galeria, która po-
wstanie nie spowoduje 
załamania rynku lokalnego? 

 
Startując w wyborach 

obiecałem, że otworzę 
miasto dla przedsiębiorców 
oraz dla młodych ludzi. 
Budowa galerii jest wła-
śnie jednym z elementów 
tej inicjatywy. Oczywiście 
pojawiają się obawy, że 
powstanie galerii może 
wpłynąć negatywnie na 
lokalny handel. Jednak 
cały czas rozmawiamy, 
analizujemy, przeprowa-
dzamy badania. Zupełnie 
innym klientem jest klient 
galerii, innym natomiast 
klient targowiska miejskie-
go. W związku z tym, nie 
występuje jakaś duża za-
leżność jednych od dru-
gich. Jednocześnie chcę 
zaznaczyć, że mnóstwo 
tomaszowian jeździ do 
galerii w Piotrkowie Try-
bunalskim. Nowoczesne 
centrum handlowe jest 
koniecznością, jeżeli chce 
się być miastem na miarę 
XXI wieku. Oprócz aspek-
tu wizerunkowego, otwo-
rzenie galerii to także po-
nad 300 nowych miejsc 
pracy. Zatrudnienie w niej 
znajdą przede wszystkim 
kobiety. Na tę chwilę to 
one mają największy pro-
blem ze znalezieniem pra-
cy. Powstanie galerii na 
pewno tę sytuację poprawi.  

 
W Piotrkowskiej galerii 

jednak wciąż ubywa skle-
pów. Nie obawia się Pan, 
że może pojawić się  pro-
blem ze znalezieniem na-
jemców do nowego cen-
trum handlowego? 

 
Z informacji, które 

uzyskałem od pana Toma-
sza Szewczyka z grupy 
Acteeum Central Europe, 
większość powierzchni już 
jest wynajęta. Z tym proble-
mu nie ma. Tomaszów jest 
miastem nieco liczebniej-
szym od Piotrkowa. Nato-
miast powiat tomaszowski 
to już 125 tys. mieszkań-
ców, powiat opoczyński 
ponad 80 tys. mieszkań-

ców, a powiat rawski ok. 50 
tys. Więc można liczyć na 
to, że nie będzie problemu  
z klientami. 

 
Jeżeli mówimy o roz-

woju Tomaszowa, musimy 
wspomnieć o komunikacji. 
Tomaszów Mazowiecki 
jest dobrze skomunikowa-
ny. Dodatkowo, ciągle 
gdzieś w tle próbuje się 
przebić duży projekt lotni-
ska interkontynentalnego. 
Czy możemy powrócić do 
pomysłu budowy tego 
portu?  

 
Wspomniane lotnisko, 

które w koncepcjach mia-
łoby być zlokalizowane  
w niedalekiej odległości od 
Rawy Mazowieckiej, jest 
nie tylko niesamowitym 
zastrzykiem gospodarczym 
dla Tomaszowa Mazo-
wieckiego czy Rawy Ma-
zowieckiej, ale stanowi 
także wielki zastrzyk roz-
wojowy dla naszego kraju. 
Lotnisko z reguły kojarzy 
się z ruchem pasażerskim. 
Chciałbym zaznaczyć, że 
dziś właściwie ruch lotni-
czy zdominowany jest 
przede wszystkim przez 
transport produktów, nie-
koniecznie ludzi. Bardzo 
ciesze się, że budowa lotni-
ska również znalazła się  
w programie PiS. Jestem 
przekonany, że szybko 

zapadną pierwsze kon-
struktywne decyzje w tej 
jakże ważnej sprawie dla 
rozwoju naszego kraju. 
Warto tutaj przytoczyć 
moją rozmowę z doktorem 
ekonomii, w tej chwili 
jednym z europosłów, 
Zbigniewem Kuźmiukiem. 
W momencie pojawienia 
się pomysłu budowy lotni-
ska interkontynentalnego 
w Polsce stwierdził, że jest 
to taki motor zamachowy 
dla polskiej gospodarki, 
jak mniej więcej budowa 
trzech stoczni. Lotnisko 
byłoby także dużym cen-
trum zatrudnienia. Szacuje 
się, że w tego typu działal-
ności zatrudnionych jest 
ok. 40 do 50 tys. osób. 
Oczywiście nie mówię 
tutaj o samym lotnisku, ale 
również o wszystkim tym, 
co wokół niego powstaje  
i funkcjonuje. Oby ta inwe-
stycja doczekała się swoje-
go rozpoczęcia.  

 
W swoich działaniach 

dostrzega Pan wagę spraw 
gospodarczych. A jak oce-
nia Pan rozwój edukacyjny 
w kontekście gospodarki? 

 
Oczywiście musi być 

pewna synchronizacja go-
spodarki z edukacją i oświa-
tą, czyli tak naprawdę ze 
szkolnictwem zawodowym. 
Bardzo się cieszę, że ostat-

nio pani minister Anna 
Zalewska przedstawiła plan 
odbudowy, a praktycznie 
tworzenia szkolnictwa za-
wodowego. Szkolnictwo 
zawodowe zostało bardzo 
mocno nadszarpnięte. 
Przedsiębiorcy tomaszow-
scy przedkładają nam już od 
jakiegoś czasu pewne suge-
stie. Będziemy chcieli rea-
gować przede wszystkim na 
zapotrzebowanie rynku 
pracy, ale również przedsię-
biorców. Liczę na współpra-
cę z panem wojewodą, 
który przez wiele lat był 
szefem łódzkiej filii Uni-
wersytetu Łódzkiego. Oczy-
wiście muszą być to działa-
nia spójne. Mogę tylko 
podziękować panu Zbignie-
wowi Rau, że z taką przy-
chylnością zawsze spogląda 
w kierunku Tomaszowa 
Mazowieckiego.  

 
Niezbyt przychylna 

okazała się ostatnio pogo-
da. Anomalie spowodowa-
ły, że nie odbyły się nie-
które koncerty w czasie 
obchodzonych Dni Toma-
szowa.  

 
Ostatecznie trzeci dzień 

święta Tomaszowa nie 
został jednak odwołany,  
a przełożony na 31 lipca 
br. Wielkie ukłony należą 
się przede wszystkim arty-
stom, którzy tego dnia 

mieli występować. Rozu-
miejąc sytuację zdecydo-
wali, że przyjadą do Toma-
szowa jeszcze raz. Ponow-
ny przyjazd nie należał do 
obowiązków artystów, 
ponieważ to organizator 
powinien zapewnić możli-
wość występu na scenie 
niezależnie od pogody. 
Wielkie podziękowania dla 
Papa D., Grubsona i Indios 

Bravos, że przyjadą do nas 
31 lipca. Nie tylko wyko-
nawcy, ale i firma, która 
rozstawiła sztuczne ognie 
również przyjedzie nieod-
płatnie. Czyli tak naprawdę 
zakończymy obchody Dni 
Tomaszowa w połowie 
wakacji. 

 
Jakie jeszcze działania, 

które Pan zaplanował będą 
realizowane w tej kadencji? 

 
Główną zapowiedzią 

była infrastruktura sporto-
wa na bardzo wysokim 
poziomie. Mam tutaj na 
myśli tor łyżwiarski. Rów-
nież stadion miejski jest 
przedsięwzięciem, nad 
którym bardzo intensywnie 
pracujemy. Na pewno 
zmiany szykują się w kwe-
stii autobusów i bezpłatnej 
komunikacji. Ciesze się, że 
wnioski, które złożyliśmy 
jako miasto i spółka, uzy-
skały pozytywną ocenę 
pod względem formalnym. 
Wraz z nową bazą transpor-
tową, wprowadzimy także  
e-rozkłady jazdy i e-przys-
tanki. Idziemy w kierunku 
nowoczesności. Kolejnym 
tematem do zrealizowania 
będzie likwidacja stref 
płatnego parkowania. 
Uwzględnimy jednak małą 
korektę. Mieszkańcy suge-
rują, żeby w miejscach 
najbardziej uczęszczanych 

pozostawić płatne strefy. 
Mowa o placu Kościuszki, 
okolicach urzędu miasta  
i starostwa powiatowego. 
Płatne strefy będą natomiast 
obsługiwane przez tomaszo-
wian, którzy nie mają pracy, 
a nie przez firmy spoza 
miasta. Dziś mogę podkre-
ślić, że budżet obywatelski 
jest naprawdę wielkim suk-
cesem. Dzięki niemu, wła-
dze miasta mają kontakt  
z mieszkańcami i wiedzą, 
jakie są ich oczekiwania.  

 
Rozpoczął się okres 

wakacyjny. Czy będą po-
dejmowane jakieś działa-
nia w celu poprawy czysto-
ści Zalewu Sulejowskiego? 

 
Zalew Sulejowski ma 

niesłychanie ważne znacze-
nie turystyczne dla naszego 
regionu. Największym pro-
blemem jest to, że nie wia-
domo, kto jest administrato-
rem zalewu. Tomaszów 
Mazowiecki, który jest naj-
większym miastem i w za-
sadzie znajduje się najbliżej, 
adekwatnie powinien mieć 
najwięcej do powiedzenia.  
A tak naprawdę nawet nie 
przylega żadną częścią do 
Zalewu Sulejowskiego. Za-
lew przede wszystkim musi 
być czysty. Znamy wyniki 
badań, które były przepro-
wadzone przez Politechnikę 
Łódzką wraz z grupą nau-
kowców norweskich. Wyni-
ka z nich, że jeżeli gminy 
skupiające się wokół Zalewu 
Sulejowskiego nie podejmą 
odpowiednich działań, sytu-
acja będzie trudna do popra-
wienia. Nie można dopuścić, 
aby rolnicy zabierali każdą 
część ziemi, która powinna 
być łąką oraz naturalnym 
ekosystemem, niedopuszcza-
jącym zanieczyszczeń che-
micznych. Sondy umieszcza-
ne w zalewie 24 godziny na 
dobę przedstawiały nam 
wyniki. Czarno na białym 
widać, gdzie są problemy. 
Możemy je wyeliminować  
w tym układzie administra-
cyjnym, który jest, czyli  
w porozumieniu ze wszyst-
kimi samorządami albo 
zadecydować o jednym 
administratorze bardzo moc-
no egzekwującym wszystkie 
zadania i założenia. Wtedy 
proszę mi wierzyć, Zalew 
nie będzie potrzebował 
jakiejś wyjątkowej reklamy. 
Czysta woda w Zalewie 
Sulejowskim spowoduje 
rozwój infrastruktury tury-
stycznej.  

 
Rozmawiał 

Wojciech Adam Michalak 

Tomaszów Mazowiecki 

Miasto na miarę XXI wieku 
W Tomaszowie Mazowieckim będzie hala lodowa, bezpłatne strefy parkowania,  
a także nowy tabor autobusów z e-przystankami. Powstanie również galeria han-
dlowa, w związku z czym i nowe miejsca pracy. O tych zmianach rozmawiamy  
z Marcinem Witko, prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego. 
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W ramach zadania 
„Modernizacja sieci dróg na 
osiedlu w Woli Krzyszto-
porskiej ETAP II” wykona-
no m.in. remont chodnika  
i nawierzchni na drodze 
wewnętrznej o długości 176 
m. Przebudowano także 

układ komunikacyjny osie-
dla mieszkaniowego przy 
ul. Kościuszki. Przebudowa 
polegała m.in. na wykona-
niu: chodnika oraz schodów 
z zachodniej strony kom-
pleksu przedszkolnego, 
chodnika we wschodniej 

części kompleksu przed-
szkolnego oraz chodników  
i jezdni wzdłuż bloków nr 
21 i 23. 

Na jedną z najwięk-
szych, tegorocznych inwe-
stycji przeznaczono około 
500 tys. zł. 

Wola Krzysztoporska 

Nowe – stare osiedle 
Szerokie ciągi komunikacyjne z kostki, równe chodniki i kilkadzie-
siąt miejsc parkingowych – tak zmienił się stan nawierzchni przy 
osiedlowych blokach w Woli Krzysztoporskiej po zakończonym, 
drugim etapie inwestycji. Modernizacja kosztowała około pół mi-
liona złotych. 

Piotrków Trybunalski 

147. pielgrzymka na 
Jasną Górę 
11 lipca już po raz 147. wyruszyła Piesza Piotrkowska Piel-
grzymka na Jasną Górę.  

W lipcu i sierpniu, ale 
także i w innych miesiącach 
roku, do Częstochowy 
zmierzają tysiące pątników 
z różnych miejsc kraju. 
Tegoroczna piotrkowska 
pielgrzymka odbywała się 
pod hasłem „Chrzest bramą 
miłosierdzia”. Pielgrzymi 
wyruszyli do Częstochowy 
11 lipca rano, tradycyjnie 

sprzed kościoła farnego. Do 
Częstochowy podążały trzy 
grupy, łącznie ponad 500 
osób. Pielgrzymi tradycyj-
nie podzieleni zostali na 
trzy grupy: maryjną, patrio-
tyczną i papieską. Kierow-
nikiem tegorocznej piel-
grzymki był ks. Jacek Ty-
luś, proboszcz parafii św. 
Jana Pawła II w Piotrowie. 

Pątnicy na Jasną Górę 
dotarli 14 lipca. Przez ko-
lejne dwa dni uczestniczyli 
w mszach i nabożeń-
stwach. Ze względu na 
Światowe Dni Młodzieży, 
pielgrzymi w tym roku nie 
wracali na piechotę, lecz 
różnymi środkami lokomo-
cji. 

PJ 

Wola Krzysztoporska 

Gminne drogi do  
remontu 
W Gminie Wola Krzysztoporska wyremontowanych zostanie 
prawie 5,5 km dróg.  

Organizatorem wyda-
rzenia współfinansowane-
go z budżetu województwa 
łódzkiego była Fundacja 
Wspierania Folkloru Wiej-
skiego i Miejskiego  
w Mzurkach. Wśród naj-
młodszych jury, wyłoniło 
dwa pierwsze miejsca dla 
Zespołu Ludowego Korali-
ki z Czarnocina i zespołu 
Mali Lubochnianie z Lu-
bochni. W konkursie brali 
udział również dorośli ar-

tyści. Przyznano trzy miej-
sca pierwsze zespołom 
śpiewaczym: Sędziejo-
wianki, Grabiczanie z Gra-
bicy, Ale Babki z Drużbic, 
a także dwa miejsca drugie 
dla Pasjonatek z Woli 
Krzysztoporskiej i zespołu 
Moderato z Niedyszyny. 
Wśród zespołów taneczno-
śpiewaczych pierwsze 
miejsca ex aequo zajęli 
Sami Swoi Twarda, Biesia-
da z Czarnocina oraz Jacy 

Tacy Moszczeniacy z Mo-
szczenicy. Honorowy pa-
tronat nad przeglądem ob-
jął wójt gminy Wola 
Krzysztoporska Roman 
Drozdek, który ufundował 
także nagrodę publiczno-
ści. Otrzymał ją zespół 
Moderato z Niedyszyny. 
Przewodnicząca Rady 
Gminy Wola Krzysztopor-
ska wręczyła z kolei nagro-
dę dla Pasjonatek. 

Wola Krzysztoporska 

Przegląd pieśni  
i tańców ludowych 
„Od młodszego do starszego, każdy zna coś ludowego” – pod 
takim hasłem 3 lipca w Mzurkach (gm. Wola Krzysztoporska) 
odbył się przegląd pieśni i tańców ludowych. Do konkursu 
zgłosiło się 10 zespołów z terenu całego województwa (m.in.  
z Tomaszowa, Piotrkowa Tryb.). 

Plan na rok 2016 zakła-
da remonty dróg gminnych 
w 9 miejscowościach. 
Zgodnie z tym planem, 
asfaltowa nawierzchnia 
pojawi się na odcinkach w 
Krzyżanowie (1600 m), 
Piaskach (100 m), Rokszy-

cach l (835 m), Krężnej 
(339 m), Kacprowie (500 
m), Bogdanowie (450 m), 
Siomkach (959 m), Buj-
nach (390 m) oraz Woli 
Rokszyckiej (200 m). 
Łączna długość odcinków, 
na których ma pojawić się 

asfaltowa nawierzchnia, to 
5.373 m. W budżecie gmi-
ny zarezerwowano na ten 
cel ok. 1 mln zł. O osta-
tecznym koszcie robót za-
decyduje ogłoszony już 
przetarg. 
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Czy galeria, która po-
wstanie nie spowoduje 
załamania rynku lokalnego? 

 
Startując w wyborach 

obiecałem, że otworzę 
miasto dla przedsiębiorców 
oraz dla młodych ludzi. 
Budowa galerii jest wła-
śnie jednym z elementów 
tej inicjatywy. Oczywiście 
pojawiają się obawy, że 
powstanie galerii może 
wpłynąć negatywnie na 
lokalny handel. Jednak 
cały czas rozmawiamy, 
analizujemy, przeprowa-
dzamy badania. Zupełnie 
innym klientem jest klient 
galerii, innym natomiast 
klient targowiska miejskie-
go. W związku z tym, nie 
występuje jakaś duża za-
leżność jednych od dru-
gich. Jednocześnie chcę 
zaznaczyć, że mnóstwo 
tomaszowian jeździ do 
galerii w Piotrkowie Try-
bunalskim. Nowoczesne 
centrum handlowe jest 
koniecznością, jeżeli chce 
się być miastem na miarę 
XXI wieku. Oprócz aspek-
tu wizerunkowego, otwo-
rzenie galerii to także po-
nad 300 nowych miejsc 
pracy. Zatrudnienie w niej 
znajdą przede wszystkim 
kobiety. Na tę chwilę to 
one mają największy pro-
blem ze znalezieniem pra-
cy. Powstanie galerii na 
pewno tę sytuację poprawi.  

 
W Piotrkowskiej galerii 

jednak wciąż ubywa skle-
pów. Nie obawia się Pan, 
że może pojawić się  pro-
blem ze znalezieniem na-
jemców do nowego cen-
trum handlowego? 

 
Z informacji, które 

uzyskałem od pana Toma-
sza Szewczyka z grupy 
Acteeum Central Europe, 
większość powierzchni już 
jest wynajęta. Z tym proble-
mu nie ma. Tomaszów jest 
miastem nieco liczebniej-
szym od Piotrkowa. Nato-
miast powiat tomaszowski 
to już 125 tys. mieszkań-
ców, powiat opoczyński 
ponad 80 tys. mieszkań-

ców, a powiat rawski ok. 50 
tys. Więc można liczyć na 
to, że nie będzie problemu  
z klientami. 

 
Jeżeli mówimy o roz-

woju Tomaszowa, musimy 
wspomnieć o komunikacji. 
Tomaszów Mazowiecki 
jest dobrze skomunikowa-
ny. Dodatkowo, ciągle 
gdzieś w tle próbuje się 
przebić duży projekt lotni-
ska interkontynentalnego. 
Czy możemy powrócić do 
pomysłu budowy tego 
portu?  

 
Wspomniane lotnisko, 

które w koncepcjach mia-
łoby być zlokalizowane  
w niedalekiej odległości od 
Rawy Mazowieckiej, jest 
nie tylko niesamowitym 
zastrzykiem gospodarczym 
dla Tomaszowa Mazo-
wieckiego czy Rawy Ma-
zowieckiej, ale stanowi 
także wielki zastrzyk roz-
wojowy dla naszego kraju. 
Lotnisko z reguły kojarzy 
się z ruchem pasażerskim. 
Chciałbym zaznaczyć, że 
dziś właściwie ruch lotni-
czy zdominowany jest 
przede wszystkim przez 
transport produktów, nie-
koniecznie ludzi. Bardzo 
ciesze się, że budowa lotni-
ska również znalazła się  
w programie PiS. Jestem 
przekonany, że szybko 

zapadną pierwsze kon-
struktywne decyzje w tej 
jakże ważnej sprawie dla 
rozwoju naszego kraju. 
Warto tutaj przytoczyć 
moją rozmowę z doktorem 
ekonomii, w tej chwili 
jednym z europosłów, 
Zbigniewem Kuźmiukiem. 
W momencie pojawienia 
się pomysłu budowy lotni-
ska interkontynentalnego 
w Polsce stwierdził, że jest 
to taki motor zamachowy 
dla polskiej gospodarki, 
jak mniej więcej budowa 
trzech stoczni. Lotnisko 
byłoby także dużym cen-
trum zatrudnienia. Szacuje 
się, że w tego typu działal-
ności zatrudnionych jest 
ok. 40 do 50 tys. osób. 
Oczywiście nie mówię 
tutaj o samym lotnisku, ale 
również o wszystkim tym, 
co wokół niego powstaje  
i funkcjonuje. Oby ta inwe-
stycja doczekała się swoje-
go rozpoczęcia.  

 
W swoich działaniach 

dostrzega Pan wagę spraw 
gospodarczych. A jak oce-
nia Pan rozwój edukacyjny 
w kontekście gospodarki? 

 
Oczywiście musi być 

pewna synchronizacja go-
spodarki z edukacją i oświa-
tą, czyli tak naprawdę ze 
szkolnictwem zawodowym. 
Bardzo się cieszę, że ostat-

nio pani minister Anna 
Zalewska przedstawiła plan 
odbudowy, a praktycznie 
tworzenia szkolnictwa za-
wodowego. Szkolnictwo 
zawodowe zostało bardzo 
mocno nadszarpnięte. 
Przedsiębiorcy tomaszow-
scy przedkładają nam już od 
jakiegoś czasu pewne suge-
stie. Będziemy chcieli rea-
gować przede wszystkim na 
zapotrzebowanie rynku 
pracy, ale również przedsię-
biorców. Liczę na współpra-
cę z panem wojewodą, 
który przez wiele lat był 
szefem łódzkiej filii Uni-
wersytetu Łódzkiego. Oczy-
wiście muszą być to działa-
nia spójne. Mogę tylko 
podziękować panu Zbignie-
wowi Rau, że z taką przy-
chylnością zawsze spogląda 
w kierunku Tomaszowa 
Mazowieckiego.  

 
Niezbyt przychylna 

okazała się ostatnio pogo-
da. Anomalie spowodowa-
ły, że nie odbyły się nie-
które koncerty w czasie 
obchodzonych Dni Toma-
szowa.  

 
Ostatecznie trzeci dzień 

święta Tomaszowa nie 
został jednak odwołany,  
a przełożony na 31 lipca 
br. Wielkie ukłony należą 
się przede wszystkim arty-
stom, którzy tego dnia 

mieli występować. Rozu-
miejąc sytuację zdecydo-
wali, że przyjadą do Toma-
szowa jeszcze raz. Ponow-
ny przyjazd nie należał do 
obowiązków artystów, 
ponieważ to organizator 
powinien zapewnić możli-
wość występu na scenie 
niezależnie od pogody. 
Wielkie podziękowania dla 
Papa D., Grubsona i Indios 

Bravos, że przyjadą do nas 
31 lipca. Nie tylko wyko-
nawcy, ale i firma, która 
rozstawiła sztuczne ognie 
również przyjedzie nieod-
płatnie. Czyli tak naprawdę 
zakończymy obchody Dni 
Tomaszowa w połowie 
wakacji. 

 
Jakie jeszcze działania, 

które Pan zaplanował będą 
realizowane w tej kadencji? 

 
Główną zapowiedzią 

była infrastruktura sporto-
wa na bardzo wysokim 
poziomie. Mam tutaj na 
myśli tor łyżwiarski. Rów-
nież stadion miejski jest 
przedsięwzięciem, nad 
którym bardzo intensywnie 
pracujemy. Na pewno 
zmiany szykują się w kwe-
stii autobusów i bezpłatnej 
komunikacji. Ciesze się, że 
wnioski, które złożyliśmy 
jako miasto i spółka, uzy-
skały pozytywną ocenę 
pod względem formalnym. 
Wraz z nową bazą transpor-
tową, wprowadzimy także  
e-rozkłady jazdy i e-przys-
tanki. Idziemy w kierunku 
nowoczesności. Kolejnym 
tematem do zrealizowania 
będzie likwidacja stref 
płatnego parkowania. 
Uwzględnimy jednak małą 
korektę. Mieszkańcy suge-
rują, żeby w miejscach 
najbardziej uczęszczanych 

pozostawić płatne strefy. 
Mowa o placu Kościuszki, 
okolicach urzędu miasta  
i starostwa powiatowego. 
Płatne strefy będą natomiast 
obsługiwane przez tomaszo-
wian, którzy nie mają pracy, 
a nie przez firmy spoza 
miasta. Dziś mogę podkre-
ślić, że budżet obywatelski 
jest naprawdę wielkim suk-
cesem. Dzięki niemu, wła-
dze miasta mają kontakt  
z mieszkańcami i wiedzą, 
jakie są ich oczekiwania.  

 
Rozpoczął się okres 

wakacyjny. Czy będą po-
dejmowane jakieś działa-
nia w celu poprawy czysto-
ści Zalewu Sulejowskiego? 

 
Zalew Sulejowski ma 

niesłychanie ważne znacze-
nie turystyczne dla naszego 
regionu. Największym pro-
blemem jest to, że nie wia-
domo, kto jest administrato-
rem zalewu. Tomaszów 
Mazowiecki, który jest naj-
większym miastem i w za-
sadzie znajduje się najbliżej, 
adekwatnie powinien mieć 
najwięcej do powiedzenia.  
A tak naprawdę nawet nie 
przylega żadną częścią do 
Zalewu Sulejowskiego. Za-
lew przede wszystkim musi 
być czysty. Znamy wyniki 
badań, które były przepro-
wadzone przez Politechnikę 
Łódzką wraz z grupą nau-
kowców norweskich. Wyni-
ka z nich, że jeżeli gminy 
skupiające się wokół Zalewu 
Sulejowskiego nie podejmą 
odpowiednich działań, sytu-
acja będzie trudna do popra-
wienia. Nie można dopuścić, 
aby rolnicy zabierali każdą 
część ziemi, która powinna 
być łąką oraz naturalnym 
ekosystemem, niedopuszcza-
jącym zanieczyszczeń che-
micznych. Sondy umieszcza-
ne w zalewie 24 godziny na 
dobę przedstawiały nam 
wyniki. Czarno na białym 
widać, gdzie są problemy. 
Możemy je wyeliminować  
w tym układzie administra-
cyjnym, który jest, czyli  
w porozumieniu ze wszyst-
kimi samorządami albo 
zadecydować o jednym 
administratorze bardzo moc-
no egzekwującym wszystkie 
zadania i założenia. Wtedy 
proszę mi wierzyć, Zalew 
nie będzie potrzebował 
jakiejś wyjątkowej reklamy. 
Czysta woda w Zalewie 
Sulejowskim spowoduje 
rozwój infrastruktury tury-
stycznej.  

 
Rozmawiał 

Wojciech Adam Michalak 

Tomaszów Mazowiecki 

Miasto na miarę XXI wieku 
W Tomaszowie Mazowieckim będzie hala lodowa, bezpłatne strefy parkowania,  
a także nowy tabor autobusów z e-przystankami. Powstanie również galeria han-
dlowa, w związku z czym i nowe miejsca pracy. O tych zmianach rozmawiamy  
z Marcinem Witko, prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego. 
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Jak już od dawna wia-
domo, promieniowanie 
słoneczne jest przyczyną 
nowotworów skóry, w tym 
czerniaka. Przy niektórych 
chorobach nawet kilku-
dziesięciominutowe opala-
nie się może zaszkodzić.  
Z pewnością nie powinny 
opalać się osoby chore np. 
na bielactwo. Promienio-
wanie ultrafioletowe UVA 
i UVB wnikając do skóry 
powoduje również uszko-
dzenie włókien elastyno-
wych i kolagenowych, co 
w efekcie przejawia się 
szybszym starzeniem skó-
ry. Aby chronić się przed 
ujemnym wpływem słońca 
należy stosować odpo-
wiednie kremy z filtrami. 

Trzeba pamiętać, że 
większość filtrów, jest ak-
tywna tylko przez dwie 

godziny. Po tym czasie 
należy posmarować się 
preparatem ponownie, pa-
miętając również o takich 
miejscach jak małżowiny 
uszne czy stopy. Kremów  
z filtrem powinniśmy uży-
wać nie tylko w słoneczne 
ale również i w pochmurne 
dni, ponieważ 90% pro-
mieniowania przenika tak-
że przez chmury. Podczas 
dłuższego przebywania na 
słońcu, nie powinniśmy 
stosować kosmetyków  
z perfumami, gdyż w połą-
czeniu z promieniami sło-
necznymi mogą spowodo-
wać reakcję fototoksyczną. 
I co najważniejsze, powin-
no się unikać opalania  
w godzinach od 11 do 15, 
kiedy słońce jest najsilniej-
sze. Ważna jest również 
odzież ochronna, zwłasz-

cza osłaniająca głowę. 
Energia promieni ultrafio-
letowych ujemnie działa 
również na nasze oczy, 
może bowiem zaburzyć 
strukturę oka. Dlatego tak 
ważny jest dobór odpo-
wiednich okularów prze-
ciwsłonecznych z filtrem 
UVA i UVB. 

Jeśli przesadzimy ze 
słońcem, może dojść do 
poparzenia skóry. W przy-
padku oparzenia słonecz-
nego pierwszego stopnia, 
należy stosować zimne 
okłady lub preparat z pan-
tenolem, alantoiną lub pro-
polisem, które łagodzą stan 
zapalny skóry. Jeśli poja-
wią się pęcherzyki na skó-
rze oraz gorączka, wów-
czas należy zgłosić się do 
lekarza. Należy także za-
znaczyć, że nie wolno 

przekłuwać pęcherzyków, 
gdyż chronią one naskórek 
przed zakażeniem. Zaczer-
wienienie skóry po wyjściu 
na słońce może być rów-
nież spowodowane uczule-
niem na słońce. Nieleczona 
alergia prowadzi do po-
ważnych problemów skór-
nych. 

Pamiętajmy, że opalać 
powinniśmy się stopnio-
wo. Zaczynając od 30 
minut, wydłużajmy powo-
li każdego następnego 
dnia czas kąpieli słonecz-
nych. Krótkie przebywa-
nie na słońcu jest jak naj-
bardziej wskazane. Pod 
wpływem promieniowania 

słonecznego nasza skóra 
wytwarza witaminę D3, 
wpływającą na gospodar-
kę lipidowo-fosforanową. 
Są również schorzenia,  
w leczeniu których sło-
neczna kuracja jest zaleca-
na, np. łuszczyca. 

 
KK 

Ostrożnie ze słońcem 
Zapewne większość z nas oprócz wspomnień, będzie chciała 
przywieźć z wakacji także piękną opaleniznę. Jednak pamiętaj-
my, że ze słońcem nie należy przesadzać. Można z niego korzy-
stać, ale z umiarem. 

Bezpieczny wypoczynek nad 
wodą 
Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak należy robić to z rozwa-
gą. Od początku maja do połowy lipca w całym kraju utonęło ponad 160 osób. 

W wakacje wielu z nas 
korzysta z wypoczynku 
nad zalewami, jeziorami, 
rzekami czy morzem. 
Słońce, plaża, atmosfera 
wakacji - łatwo zapo-
mnieć, że woda, nawet ta 
z pozoru bezpieczna i spo-
kojna, jest groźnym ży-
wiołem. W związku z tym 
służby podległe Minister-
stwu Spraw Wewnętrz-
nych apelują o rozwagę  
i przestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeń-
stwa podczas wypoczynku 
nad wodą. 

Pamiętajmy, że pod 
żadnym pozorem nie moż-
na wchodzić do wody po 
spożyciu alkoholu lub nar-
kotyków. Nie wchodzimy 
do wody w pobliżu mo-
stów, portów i przystani. 
Wchodząc do wody po 
dłuższym czasie spędzo-
nym na słońcu, powinniśmy 
stopniowo schładzać ciało, 
żeby przyzwyczaić je do 

niższej temperatury, unik-
nąć szoku termicznego. Nie 
skaczmy – w szczególności 
na główkę – do nieznanej  
i zbyt płytkiej wody.  
W rzece pływajmy zawsze 
zgodnie z prądem, a nie pod 
prąd. Pamiętajmy, żeby 

kąpać się tylko w miejscach 
strzeżonych, gdzie są ra-
townicy. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na dzieci. 

Z kolei pływając ża-
glówkami, łódkami czy 
kajakami, powinniśmy 
mieć założone kapoki,  

a wypływając w dłuższy 
rejs koniecznie sprawdźmy 
prognozę pogody. 

W ubiegłym roku od 
maja do września życie  
w wodzie straciło w sumie 
367 osób. 

GW 

Urlop za  
granicą 
Sezon urlopowy w pełni. Pamiętajmy 
jednak, że do każdej zagranicznej podró-
ży warto się odpowiednio przygotować  
i zadbać o swoje bezpieczeństwo. 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych zachęca do 
korzystania z bezpłatnej 
aplikacji iPolak oraz po-
radnika 
www.polakzagranica.msz.
gov.pl  

zawierającego aktualne 
informacje na temat sytua-
cji w danym kraju. 

Aplikację iPolak może-
my zainstalować na smart-
fonie lub tablecie, który 
zabierzemy ze sobą na 
wakacje. Aplikacja m.in. 
wskaże drogę do najbliż-
szej polskiej placówki dy-
plomatycznej, podpowie co 
zrobić w razie kłopotów 
podczas wyjazdu. Dzięki 
telefonowi alarmowemu, 
wybieranemu jednym przy-
ciskiem S.O.S., w niebez-
piecznej sytuacji użytkow-
nik smartfonu czy tabletu 
łatwo skontaktuje się  

z najbliższą polską placów-
ką dyplomatyczną. 

Przed wakacyjną wy-
prawą warto skorzystać 
także z innych narzędzi 
konsularnych MSZ, które 
zwiększają bezpieczeństwo 
w czasie podróży. Jednym 
z nich jest serwis  

„Odyseusz”  
(www.odyseusz.msz.gov.pl)  

umożliwiający łatwą 
rejestrację naszego wyjaz-
du do innego kraju. 

Dane zgromadzone  
w systemie w razie niebez-
piecznych sytuacji poma-
gają polskim służbom kon-
sularnym w prosty sposób 
zlokalizować Polaków  
w każdym zakątku świata  
i szybciej udzielić im po-
mocy. Bezpłatna rejestra-
cja podróży trwa tylko 
kilka minut. 

GW 
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Zapraszamy do Police-
alnego Studium Zawodo-
wego - Szkoły Projekto-
wania i Reklamy w Ło-
dzi, oraz do Studium  
Aktorskiego działających 
przy Wyższej Szkole Sztu-
ki i Projektowania w Ło-
dzi (www.wssip.edu.pl). 

Po ukończeniu studium 
naukę kontynuować można 
na jednym z trzech prowa-
dzonych przez WSSiP wy-
działów (architektura, wzor-
nictwo, film i fotografia). 

Ważne! Naukę w stu-
dium można rozpocząć 
bez matury!!! 

 
Specjalności nauczania 

w studium: Dekoracja 
wnętrz i wystaw, Projekto-
wanie produktu przemy-
słowego, Sztuka przed-
miotu i biżuteria, Projek-
towanie reklamy i stron 
internetowych, Projekto-
wanie ubioru, Operator 
kamery filmowej, Montaż 
filmowy. 

Zainteresowanych zdo-
byciem ciekawego i potrzeb-
nego zawodu zapraszamy na 
stronę Szkoły Projektowania 
i Reklamy www.spir.edu.pl 
a także na stronę Studium 
Aktorskiego. 

Łódź 

Ciekawa oferta edukacyjna 
także dla chętnych bez matury! 
Trwa rekrutacja do jednej z najstarszych niepublicznych szkół 
zawodowych w Polsce. 

http://www.wssip.edu.pl/studium-aktorskie.php?m=6  
 
kontakt z dziekanatem: 42/ 6780550, 42/ 6782671 

42/ 6782589 
dziekanat@wssip.edu.pl 

Reklama 
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Jak już od dawna wia-
domo, promieniowanie 
słoneczne jest przyczyną 
nowotworów skóry, w tym 
czerniaka. Przy niektórych 
chorobach nawet kilku-
dziesięciominutowe opala-
nie się może zaszkodzić.  
Z pewnością nie powinny 
opalać się osoby chore np. 
na bielactwo. Promienio-
wanie ultrafioletowe UVA 
i UVB wnikając do skóry 
powoduje również uszko-
dzenie włókien elastyno-
wych i kolagenowych, co 
w efekcie przejawia się 
szybszym starzeniem skó-
ry. Aby chronić się przed 
ujemnym wpływem słońca 
należy stosować odpo-
wiednie kremy z filtrami. 

Trzeba pamiętać, że 
większość filtrów, jest ak-
tywna tylko przez dwie 

godziny. Po tym czasie 
należy posmarować się 
preparatem ponownie, pa-
miętając również o takich 
miejscach jak małżowiny 
uszne czy stopy. Kremów  
z filtrem powinniśmy uży-
wać nie tylko w słoneczne 
ale również i w pochmurne 
dni, ponieważ 90% pro-
mieniowania przenika tak-
że przez chmury. Podczas 
dłuższego przebywania na 
słońcu, nie powinniśmy 
stosować kosmetyków  
z perfumami, gdyż w połą-
czeniu z promieniami sło-
necznymi mogą spowodo-
wać reakcję fototoksyczną. 
I co najważniejsze, powin-
no się unikać opalania  
w godzinach od 11 do 15, 
kiedy słońce jest najsilniej-
sze. Ważna jest również 
odzież ochronna, zwłasz-

cza osłaniająca głowę. 
Energia promieni ultrafio-
letowych ujemnie działa 
również na nasze oczy, 
może bowiem zaburzyć 
strukturę oka. Dlatego tak 
ważny jest dobór odpo-
wiednich okularów prze-
ciwsłonecznych z filtrem 
UVA i UVB. 

Jeśli przesadzimy ze 
słońcem, może dojść do 
poparzenia skóry. W przy-
padku oparzenia słonecz-
nego pierwszego stopnia, 
należy stosować zimne 
okłady lub preparat z pan-
tenolem, alantoiną lub pro-
polisem, które łagodzą stan 
zapalny skóry. Jeśli poja-
wią się pęcherzyki na skó-
rze oraz gorączka, wów-
czas należy zgłosić się do 
lekarza. Należy także za-
znaczyć, że nie wolno 

przekłuwać pęcherzyków, 
gdyż chronią one naskórek 
przed zakażeniem. Zaczer-
wienienie skóry po wyjściu 
na słońce może być rów-
nież spowodowane uczule-
niem na słońce. Nieleczona 
alergia prowadzi do po-
ważnych problemów skór-
nych. 

Pamiętajmy, że opalać 
powinniśmy się stopnio-
wo. Zaczynając od 30 
minut, wydłużajmy powo-
li każdego następnego 
dnia czas kąpieli słonecz-
nych. Krótkie przebywa-
nie na słońcu jest jak naj-
bardziej wskazane. Pod 
wpływem promieniowania 

słonecznego nasza skóra 
wytwarza witaminę D3, 
wpływającą na gospodar-
kę lipidowo-fosforanową. 
Są również schorzenia,  
w leczeniu których sło-
neczna kuracja jest zaleca-
na, np. łuszczyca. 

 
KK 

Ostrożnie ze słońcem 
Zapewne większość z nas oprócz wspomnień, będzie chciała 
przywieźć z wakacji także piękną opaleniznę. Jednak pamiętaj-
my, że ze słońcem nie należy przesadzać. Można z niego korzy-
stać, ale z umiarem. 

Bezpieczny wypoczynek nad 
wodą 
Pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak należy robić to z rozwa-
gą. Od początku maja do połowy lipca w całym kraju utonęło ponad 160 osób. 

W wakacje wielu z nas 
korzysta z wypoczynku 
nad zalewami, jeziorami, 
rzekami czy morzem. 
Słońce, plaża, atmosfera 
wakacji - łatwo zapo-
mnieć, że woda, nawet ta 
z pozoru bezpieczna i spo-
kojna, jest groźnym ży-
wiołem. W związku z tym 
służby podległe Minister-
stwu Spraw Wewnętrz-
nych apelują o rozwagę  
i przestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeń-
stwa podczas wypoczynku 
nad wodą. 

Pamiętajmy, że pod 
żadnym pozorem nie moż-
na wchodzić do wody po 
spożyciu alkoholu lub nar-
kotyków. Nie wchodzimy 
do wody w pobliżu mo-
stów, portów i przystani. 
Wchodząc do wody po 
dłuższym czasie spędzo-
nym na słońcu, powinniśmy 
stopniowo schładzać ciało, 
żeby przyzwyczaić je do 

niższej temperatury, unik-
nąć szoku termicznego. Nie 
skaczmy – w szczególności 
na główkę – do nieznanej  
i zbyt płytkiej wody.  
W rzece pływajmy zawsze 
zgodnie z prądem, a nie pod 
prąd. Pamiętajmy, żeby 

kąpać się tylko w miejscach 
strzeżonych, gdzie są ra-
townicy. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na dzieci. 

Z kolei pływając ża-
glówkami, łódkami czy 
kajakami, powinniśmy 
mieć założone kapoki,  

a wypływając w dłuższy 
rejs koniecznie sprawdźmy 
prognozę pogody. 

W ubiegłym roku od 
maja do września życie  
w wodzie straciło w sumie 
367 osób. 

GW 

Urlop za  
granicą 
Sezon urlopowy w pełni. Pamiętajmy 
jednak, że do każdej zagranicznej podró-
ży warto się odpowiednio przygotować  
i zadbać o swoje bezpieczeństwo. 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych zachęca do 
korzystania z bezpłatnej 
aplikacji iPolak oraz po-
radnika 
www.polakzagranica.msz.
gov.pl  

zawierającego aktualne 
informacje na temat sytua-
cji w danym kraju. 

Aplikację iPolak może-
my zainstalować na smart-
fonie lub tablecie, który 
zabierzemy ze sobą na 
wakacje. Aplikacja m.in. 
wskaże drogę do najbliż-
szej polskiej placówki dy-
plomatycznej, podpowie co 
zrobić w razie kłopotów 
podczas wyjazdu. Dzięki 
telefonowi alarmowemu, 
wybieranemu jednym przy-
ciskiem S.O.S., w niebez-
piecznej sytuacji użytkow-
nik smartfonu czy tabletu 
łatwo skontaktuje się  

z najbliższą polską placów-
ką dyplomatyczną. 

Przed wakacyjną wy-
prawą warto skorzystać 
także z innych narzędzi 
konsularnych MSZ, które 
zwiększają bezpieczeństwo 
w czasie podróży. Jednym 
z nich jest serwis  

„Odyseusz”  
(www.odyseusz.msz.gov.pl)  

umożliwiający łatwą 
rejestrację naszego wyjaz-
du do innego kraju. 

Dane zgromadzone  
w systemie w razie niebez-
piecznych sytuacji poma-
gają polskim służbom kon-
sularnym w prosty sposób 
zlokalizować Polaków  
w każdym zakątku świata  
i szybciej udzielić im po-
mocy. Bezpłatna rejestra-
cja podróży trwa tylko 
kilka minut. 

GW 
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Zapraszamy do Police-
alnego Studium Zawodo-
wego - Szkoły Projekto-
wania i Reklamy w Ło-
dzi, oraz do Studium  
Aktorskiego działających 
przy Wyższej Szkole Sztu-
ki i Projektowania w Ło-
dzi (www.wssip.edu.pl). 

Po ukończeniu studium 
naukę kontynuować można 
na jednym z trzech prowa-
dzonych przez WSSiP wy-
działów (architektura, wzor-
nictwo, film i fotografia). 

Ważne! Naukę w stu-
dium można rozpocząć 
bez matury!!! 

 
Specjalności nauczania 

w studium: Dekoracja 
wnętrz i wystaw, Projekto-
wanie produktu przemy-
słowego, Sztuka przed-
miotu i biżuteria, Projek-
towanie reklamy i stron 
internetowych, Projekto-
wanie ubioru, Operator 
kamery filmowej, Montaż 
filmowy. 

Zainteresowanych zdo-
byciem ciekawego i potrzeb-
nego zawodu zapraszamy na 
stronę Szkoły Projektowania 
i Reklamy www.spir.edu.pl 
a także na stronę Studium 
Aktorskiego. 

Łódź 

Ciekawa oferta edukacyjna 
także dla chętnych bez matury! 
Trwa rekrutacja do jednej z najstarszych niepublicznych szkół 
zawodowych w Polsce. 

http://www.wssip.edu.pl/studium-aktorskie.php?m=6  
 
kontakt z dziekanatem: 42/ 6780550, 42/ 6782671 

42/ 6782589 
dziekanat@wssip.edu.pl 

Reklama 
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Minister Antoni Ma-
cierewicz był gościem 
spotkania inaugurującego 
działalność kleszczowskie-
go koła Prawa i Sprawie-
dliwości. Ministra MON 
przywitał Michał Micha-
łek przewodniczący Rady 
Gminy Kleszczów, po-
słowie-posłanka z okrę-
gu piotrkowskiego Anna 
Milczanowska, posłanka 
Beata Mateusiak-Pielucha, 
poseł Grzegorz Wojcie-
chowski, poseł Dariusz Ku-
biak, starosta bełchatowski 
Waldemar Wyczachowski, 
dyrektor kopalni węgla bru-
natnego Marian Rainczuk, 
prezes Solparku Piotr Staw-
ski, harcerze i mieszkańcy, 
wśród których dużą część 
stanowiła młodzież.

Pierwsze słowa skie-
rował właśnie do młodych 
osób. Minister docenił 
wkład młodzieży w obro-
nę kraju i życie polityczne,  
a jednocześnie poruszył 
kwestię rozwoju nauki. - 
Chcę powiedzieć dwa słowa 
o polskiej młodzieży. Także 
o tej, która wchodzi właśnie 
w życie polityczne i staje 
się fundamentem rozwoju 
naszego życia politycznego, 
młodzieży, która tak dłu-
go czekała na swoją kolej, 

na możliwość rzeczywistej 
zmiany Polski. Liczymy, 
że zastąpicie nas z nowy-
mi pomysłami, z nową siłą,  
z nową determinacją i z taką 
skutecznością, którą mogę 
oglądać w wojsku. Musia-
łem podwoić liczbę komisji 
wojskowych, ze względu na 
bardzo dużą ilość kandyda-
tów, którzy z własnej inicja-
tywy chcą pójść do wojska. 
Polska młodzież pokazu-
je, że chce tworzyć armię, 
że chce bronić Ojczyzny  
i służyć w tych miejscach, 
które dają szanse na bez-
pieczeństwo, rozwój inte-
lektualny, zawodowy, moż-
liwość współuczestniczenia 
i współdecydowania o Oj-
czyźnie. Jest to naturalna 
zmiana pokoleń.

Jeżeli młodzież nie bę-
dzie uczestniczyć w życiu 
codziennym, naukowym, 
zawodowym, politycznym, 
administracyjnym, to nic  
z tego całego wielkiego pla-
nu przebudowy i odbudowy 
Polski - jako kraju silnego - 
nie będzie – podkreślił An-
toni Macierewicz.

Na terenie gminy Klesz-
czów, którą odwiedził mi-
nister, funkcjonuje jedna  
z największych elektrowni 
konwencjonalnych i ko-

palń odkrywkowych w Europie. 
Przesadna ostrożność Unii Eu-
ropejskiej do energetyki opartej 
na węglu brunatnym negatyw-
nie wpływa na przyszłość ener-
getyki opartej na tym surowcu,  
w związku z czym problem za-
bezpieczenia potrzeb energe-
tycznych jawi się jako niezwykle 
ważny. Dlatego Minister Antoni 
Macierewicz nawiązał również 
do zabezpieczenia potrzeb ener-
getycznych zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości. - Zależy nam 
na tym, żeby w najbliższej per-
spektywie wykorzystać złoża 
złoczewskie. To nie jest wy-
łącznie problem Bełchatowa, 
Piotrkowa, czy Kleszczowa, ale 
jest to problem rozwoju polskiej 
energetyki węglowej, która stoi 
u źródeł naszego bezpieczeń-
stwa energetycznego. Polska jest 
krajem, który musi się rozwijać. 
Musi czerpać z energetyki im-
puls rozwojowy, a nie do niej 
dokładać. Nadal będziemy ją 
rozwijali w oparciu o węgiel bru-
natny i węgiel kamienny – pod-
kreślił minister.

Obecnie energia wytwarzana 
z węgla brunatnego stanowi 30-
35 proc. całej energii produko-
wanej w Polsce, niemniej jednak 
aktualnie eksploatowane złoża 
węgla brunatnego nie są nie-
skończone, dlatego na terenie ca-
łego kraju rozważane są projekty 

Stawiamy na młodzież
„O bezpieczeństwie militarnym, zaangażowaniu młodzieży w politykę i planach rządu mówił Antoni Macierewicz, 
Minister Obrony Narodowej 16 lipca br. podczas wizyty w Kleszczowie. Ponadto minister podkreślił również, że 
bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno nadal opierać się na węglu.
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Poprzednio omówione zo-
stały ogólne zasady zwią-
zane z dziedziczeniem 
ustawowym. W dzisiej-
szym artykule, zgodnie z 
wcześniejszymi zapowie-
dziami, zwrócę Państwa 
uwagę na kwestie związa-
ne z możliwościami rozpo-
rządzania zgromadzonym 
przez nas majątkiem na wypadek śmierci. 

Zagadnieniu poświęcony jest cały Tytuł III Księgi IV 
Kodeksu Cywilnego, począwszy od art. 941 do art. 990. 
Zgodnie z przepisami, rozporządzić majątkiem można je-
dynie przez testament zawierający rozporządzenia tylko 
jednego spadkodawcy. W obowiązującym stanie praw-
nym rozróżnić należy trzy rodzaje testamentu zwykłego. 
Spadkodawca może sporządzić go samodzielnie, pismem 
ręcznym oraz koniecznie opatrzyć go datą i podpisem. Te-
stament może być również sporządzony w formie aktu 
notarialnego. Koszt sporządzenia testamentu, zgodnie  
z obowiązującymi regulacjami w sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej, wynosi 50 zł, a w przypadku gdy 
testament zawiera zapis zwykły, polecenie lub pozbawia 
uprawnionego prawa do zachowku - do 150 zł, sporządzenie 
testamentu zawierającego zapis windykacyjny to koszt 200 
zł. Trzecim rodzajem jest tzw. testament alograficzny, który 
powstanie gdy spadkodawca w obecności dwóch świadków 
oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, 
sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu 
cywilnego.

Testator powołać może do całości lub części spadku 
jedną lub kilka osób, może ale nie musi określić ich udziały 
spadkowe.  Spadkodawca może również testamentem zobo-
wiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadcze-
nia majątkowego na rzecz określonej osoby, jest to tzw. zapis 
zwykły. Zapis może być również uczyniony pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu. W testamencie sporządzonym 
w formie aktu notarialnego może być umieszczony tzw. za-
pis windykacyjny czyli postanowienie, że oznaczona osoba 
nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, przed-
miotem tym może być rzecz oznaczona co do gatunku, zby-
walne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo 
rolne, ustanowienie użytkowania lub służebności. Wreszcie 
w testamencie spadkodawca może włożyć na spadkobior-
cę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania na 
przykład zorganizowania pogrzebu spadkodawcy, lub za-
niechania, nie czyniąc przy tym nikogo wierzycielem, jest 
to tzw. polecenie. Nieważne będzie polecenie niemożliwe 
do wykonania w chwili otwarcia spadku, jak też sprzeczne  
z ustawą lub zasadami współżycia społecznego, może za to 
być uczynione pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Pamiętajmy również, że spadkodawca może w każdej 
chwili odwołać zarówno cały testament jak i jego poszcze-
gólne postanowienia, jak również o tym, że w niektórych 
sytuacjach testament może być uznany za nieważny. Doty-
czy to sytuacji jeżeli został sporządzony np. w stanie wy-
łączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego 
przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod 
wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści lub 
pod wpływem groźby. Na nieważność testamentu z powyż-
szych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech 
od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała 
się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie 
lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Adwokat Agnieszka Bienias

Ekspert radzi
Spadek

Stawiamy na młodzież
„O bezpieczeństwie militarnym, zaangażowaniu młodzieży w politykę i planach rządu mówił Antoni Macierewicz, 
Minister Obrony Narodowej 16 lipca br. podczas wizyty w Kleszczowie. Ponadto minister podkreślił również, że 
bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno nadal opierać się na węglu.

udostępniania nowych złóż tego 
surowca. O pozyskanie koncesji 
na wydobywanie węgla brunat-
nego z dwóch odkrywek, m.in.  
w Złoczewie na terenie woj. 
łódzkiego, stara się m.in. PGE.

- Aktualnie prowadzi-
my zaawansowane działania 
mające na celu przygotowa-
nie wniosku koncesyjnego,  
w tym wypełnienie wszelkich 
wymogów wynikających z obo-
wiązujących regulacji prawnych. 
W przypadku złoża Złoczew, 
przewidujemy uzyskanie kon-
cesji w drugim kwartale 2017 
r.- mówi Marian Rainczuk, dy-
rektor PGE GiEK Oddział KWB 
Bełchatów, która prowadzi pro-
jekt złoczewski.

W przypadku złoża Gubin-
-Brody, PGE planuje zdobyć 
koncesję w trzecim kwartale 
2017 r. Na decyzje inwestycyjne 
PGE GiEK w zakresie budowy 
odkrywek największy wpływ 
będzie miał jednak rachunek 
ekonomiczny, kształt polityki 
energetycznej państwa oraz stra-
tegia i możliwości finansowe 
grupy.

Szerszą relację ze spotkania  
i wywiad z ministrem Macie-
rewiczem, zaprezentujemy w 
najbliższym numerze Gazety 
Kleszczowskiej Wieści.”

Agnieszka Wilczyńska
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W konkursie udział mogą wziąć poeci- 
-amatorzy, którzy przedstawiają swoje 
niepublikowane dotąd wiersze.- Każdy 
uczestnik nadsyła jeden zestaw, w któ-
rym znajduje się od 3 do 5 utworów. 

Należy przygotować  
5 egzemplarzy na 
papierze o formacie 
A4 oraz płytę CD  
z tymi samymi utwo-
rami – opowiadają 
organizatorzy. Głów-
na nagroda w tego-
rocznym konkursie 
wynosi 2 tys. zł. Po-
zostałe miejsca na 
podium to 1,5 tys. zł 
(II miejsce) 1 tys. zł 

(III miejsce). Termin nadsyłania prac 
mija 30 września. Szczegóły oraz regula-
min konkursu można znaleźć na stronie 
www.biblioteka.piotrkow.pl. 

GW 

Piotrków Trybunalski 

Rubinowa Hortensja 
Już po raz czterdziesty szósty Miejska Biblioteka Publiczna  
organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Rubinową Hor-
tensję”. 

Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Będą nowe miejsca 
pracy 
Około 100 osób znajdzie zatrudnienie w kompleksie logistycz-
nym Agata Meble, które ma znajdować się na terenie centrum 
Prologis Park Piotrków II. Budowa obiektu ma wystartować  
w tym roku. 

Piotrków Trybunalski 
dzięki swojemu położeniu 
geograficznemu - w centrum 
kraju, na szlaku przecinają-
cych się głównych dróg 
relacji północ-południe  
i wschód-zachód – przycią-
gnął kolejnego inwestora. 
Tym razem będzie to firma 
Agata Meble. 

Jak donosi portal pro-
pertynews.pl, w Piotrkowie 
Trybunalskim powstanie 

kolejna hala magazynowa 
w ramach kompleksu logi-
stycznego Prologis o po-
wierzchni blisko 42 tys. 
metrów kwadratowych. 
Inwestycja obejmie reali-
zację obiektu DC3, którego 
użytkownikiem będzie 
firma Agata Meble, opera-
tor sieci hipermarketów  
z wyposażeniem wnętrz. 
Według doniesień medial-
nych, pracę w nowo po-

wstałej hali znajdzie około 
100 osób. Prace prowadzo-
ne będą na terenie centrum 
Prologis Park Piotrków II, 
w pobliżu węzła drogowe-
go Piotrków Trybunalski 
Południe oraz autostrady 
A1. Inwestycja powinna 
zostać zakończona w ciągu 
10 miesięcy.  

JP  
na podst. UM  

PiotrkowaTryb. 



Wieści 11
www.gazeta-wiesci.pl W Kulturalnie

Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 46 895 16 45

1. Święci codziennego użytku    Szymon Hołownia
2. Jak to robię     Ewa Drzyzga 
3. Ja Fronczewski    Piotr Fronczewski
4. Wariatka z Komańczy   Maria Nurowska
5. Masa o bosach polskiej mafii  Jarosław Sokołowski
6. 70 cudów Chin    
7. Dzieje duszy     św. Teresa od dzieciątka Jezus
8. Kurs rysowania. Podstawowe techniki
9. Świąteczne przepisy siostry Anastazji
10. Ewangelia 2016. Droga prawda życie. św. Paweł

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie

Tym razem niepopraw-
ny Wiewiór w pogoni za 
upragnionym orzeszkiem 
wystrzelony zostaje…  
w kosmos, gdzie niechcący 
powoduje katastrofę, w wy-
niku której w kierunku Zie-
mi zmierza wielki meteor. 
Zanim dojdzie do ”mocnego 
uderzenia”, Maniek, Diego  
i Sid muszą stawić czoło 
niezwykłym zjawiskom, 
wśród których są gigan-
tyczne fale, wyładowania 
elektryczne i inne fenome-
ny natury.

Gatunek:
Animowany-Komedia 
Premiera: 
29.07.2016
Ograniczenie wiekowe:
Brak

Bohaterowie czterech filmów z serii ”Epoka lodowcowa”, które w polskich ki-
nach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by przeżyć prawdziwie 
niezwykłą przygodę.

Gorski
Gorski pożąda wszyst-

kiego, co najlepsze, i dosta-
je wszystko, czego pożąda. 
Najbardziej tajemniczego  
z oligarchów przywiodła do 
brytyjskiej stolicy miłość 
do Natalii, którą poznał 
przed laty w Rosji. To, że 
kobieta jest obecnie zamęż-
na z Anglikiem, stanowi 
dla niego jedynie drobną 
niedogodność. To dla niej 
buduje swoje Tadż Mahal 
na brzegu Tamizy, w po-
równaniu z którym pałac 
Buckingham będzie przy-
pominał bezkształtne pudło 
przy rondzie. Znajdzie się 
w nim wspaniała biblioteka, 
świadcząca o dobrym gu-
ście i wychowaniu. Potrzeb-
ne są jedynie książki.

Kiedy opancerzona li-
muzyna Gorskiego zatrzy-
muje się przed podupadłą 
księgarnią, zaskoczony 
młody człowiek za ladą 
otrzymuje zlecenie życia. 
Zyskuje też przywilej do-
stępu do bogatych i pięk-
nych, do świata pełnego 
cudownych dzieł sztuki i... 
niebezpieczeństw. 

Mądra opowieść, która 
stawia pytania o możliwość 
miłości w dzisiejszych cza-
sach.

Sugestywna, urzekają-
ca, wnikliwa.  

„Sunday Times”

Historia miłości jak z „Wielkiego Gatsby`ego”.

Londyn tańczy tak, jak mu zagrają miliardy Gor-
skiego. 

Napisana tak znakomi-
tym stylem, że pochłania się 
ją jak wyborne danie, jeden 
rozpływający się w ustach, 
cudowny kęs za drugim.

Michael Frayn

Zabawna i przejmują-
ca, ironiczna i poważna. 
Powieść „Gorski” to jedno-

cześnie literacki hołd i dzie-
ło niezwykle oryginalnej 
wyobraźni. 

Eva Hoffman

Vesna Goldsworthy 
urodziła się w Belgradzie  
w 1961 roku, od 1986 
mieszka w Londynie. Pi-
sze po angielsku, w swoim 

trzecim języku. Jest autorką 
trzech książek wydawanych  
w wielu przekładach: pa-
miętnika „Czarnobylskie 
truskawki”, „Inventing 
Ruritania” oraz zbioru 
wierszy „The Angel of Salo-
nika,” uhonorowanego Na-
grodą Crashawa. „Gorski” 
to jej pierwsza powieść.

Radio California
Marek Niedźwiecki: 

„(…) Radio California. W 
hołdzie dla listy przebojów 
American Top 40. Casey 
Kasem prowadził te noto-
wania od 1970 roku. Był 
dla mnie mistrzem. Zaczą-
łem słuchać tej listy około 
1972 roku. Byłem jej wier-
ny bardzo długo. Zwłaszcza 
w latach 70., kiedy to, jak 
wiadomo, powstała cała 
najwspanialsza muzyka 
świata. W naszym zestawie 
jest więc przewaga lat 70., 
to zrozumiałe. Same piękne 
wspomnienia. Większość 
z tych piosenek pierwszy 
raz usłyszałem w American 
Top 40. (…) Zapisywałem je 
sobie w zeszycie w kratkę. 
To była moja pierwsza en-
cyklopedia muzyczna.

Obie płyty są pudełkiem 

„Radio California” to album, którego pomysłodawcą jest Marek Niedźwiecki.

czekoladek. Same smaczne! 
Proszę wybierać. Mam na-
dzieję, że podczas słuchania 

tej muzyki zawsze będzie 
słonecznie…
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OGŁOSZENIA 

Czereśnie 
 

Czereśnie to owoce sezonowe o bogatych właściwościach odżywczych i zdrowot-
nych. Apetycznie wyglądają, rewelacyjnie smakują, cudnie pachną i są orzeźwiające 
dla naszego organizmu. Smakoszem czereśni są także szpaki i wróble, które z drzewa 
wyjadają najdorodniejsze i najdojrzalsze owoce. 

CHCESZ ZAROBIĆ NA 
WAKACJE? OSOBY Z KS. 
SANEPID PILNIE TEL. 
507-177-958 
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  
505-927-959 
Kredyty. Tel 531881669 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995. 
SORTOWNIKÓW NOCAMI 
WOLA BYKOWSKA (MOŻE 
BYĆ 2-3 NOCE) ZORGANI-
ZOWANY DOJAZD, TEL. 
507 177 958 LUB MAIL: 
MALGORZATA.ZIELINSKA
-@AKCJA-JOB.PL 
PRODUKCJA MASZYN W 
PIOTRKOWIE POSZUKUJE 
SPAWACZY, ŚLUSARZY, 
SUWNICOWYCH, OSÓB 
ZE ZDOLNOŚCIAMI MA-
NUALNYMI, TEL. 507 177 
958 LUB MAILOWY: MAL-
GORZATA.ZIELINSKA@-
AKCJA-JOB.PL 
Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176 

Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428. 
Ocieplanie budynków, tel. 
881 507 760 
1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461 
Wiatraki, elektrownie wiatrowe
- pomiary wiatru, montaż, insta-
lacja i serwis. tel. 669-632-564 
Firma Aspen zatrudni osoby 
do sprzątania w obiekcie wiel-
kopowierzchniowym. Mile 

widziana grupa inwalidzka. 
Tel. 661-991-497 
Agencja Pracy Gi Group 
(570) zatrudni pracowników 
produkcji gumowych uszczel-
nień w Piotrkowie Trybunal-
skim. Tel. 604-168-200 
Praca przy kontroli magazynu – 
Mszczonów. Umowa o pracę, 
9zł/h netto, możliwy dowóz, 
godziny pracy 12:00-20:00  
i 20:00-4:00. Tel.: 667-676-200 

APT Randstad poszukuje 
pracowników produkcji oraz 
operatorów wózków widło-

wych dla B/S/H ŁÓDŹ -  
Widzew. Oferujemy bezpłat-

ny transport z Łęczycy,  
Ozorkowa, Zgierza. Osoby 
zainteresowane prosimy  
o składanie CV Randstad 

Łódź ul. Wedmanowej 10, 
ris.bsh.lodz@randstad.pl lub 

kontakt telefoniczny :  
42 272 86 72 / 603 333 708  

(nr licencji 47) 

Kosmetyki i Konsultacje 

Reklama 

www.kosandkons.pl 

Akademia Estetyki, Bełchatów ul. Łąkowa 1, tel. (44) 632 38 91  W polskich sadach cze-
reśnie stanowią jedne z naj-
bardziej okazałych drzew 
owocowych, a zarazem 
długowiecznych. Żyją od 
80 do 100 lat i są bardzo 
wydajne. Z jednego drzewa 
można zerwać nawet do 
300 kg owoców. Czereśnia 
należy do rodziny różowa-
tych, charakteryzującej się 
obecnością garbników, 
działających ściągająco  
i koagulujących białko. 
Uprawiane były już w sta-
rożytności i pochodzą  
z Grecji. Obecnie uprawia-
ne są w Europie, Azji Za-
chodniej oraz na Kaukazie. 
Owoce pojawiają się z koń-
cem maja i można cieszyć 
się nimi do połowy lipca. 
Wartość odżywcza tych 
owoców jest tym większa, 
im są ciemniejszego koloru. 
Zawierają bowiem więcej 
potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, a także witamin  
z grupy B, beta-karotenu 
oraz witaminy C. W ich 
składzie występuje także 
jod oraz inne składniki od-
żywcze, jak białka, kwasy 
tłuszczowe omega-3 i ome-
ga-6, kwas foliowy, kwas 
pantotenowy, węglowoda-

ny, błonnik pokarmowy, 
witaminy A, D, E, K, C, 
B1, B2, B3, B6, fosfor, sód 
oraz fitosterole. Potas  
w nich zawarty przyczynia 
się do usuwania z organi-
zmu nadmiaru soli, dlatego 
te owoce korzystnie wpły-
wają na układ krążenia oraz 
nerki. Ponadto warto zazna-
czyć, że czereśnie mają 
między innymi właściwości 
odtruwające i antytoksycz-
ne, dzięki czemu posiadają 
działanie upiększające  
i ujędrniające dla skóry, 
spowalniając procesy jej 
starzenia się. Oczyszczają 
nasz organizm z toksyn  
i szkodliwych produktów 
przemiany materii. Poleca-
ne są szczególnie osobom  
z dną moczanową, którą 
charakteryzuje nadmierne 
gromadzenie się kryształ-
ków kwasu moczowego  
w stawach. Im więcej jest  
w nich złogów, tym więk-
szy odczuwamy ból. To 
zawarta w owocach czere-
śni witamina B5 korzystnie 
wpływa na obniżenie się 
stężenia kwasu moczowego 
w organizmie. Dobroczyn-
ne właściwości owoców 
pomagają także w reumato-

idalnym zapaleniu stawów. 
Poza tym, są one źródłem 
witaminy C, która wpływa 
łagodząco na wszelkie sta-
ny zapalne. Czereśnie są 
zasadotwórcze. Z kolei jod 
zawarty w czereśniach ko-
rzystnie wpływa na czyn-
ność tarczycy i jest dobrym 
środkiem profilaktycznym 
przeciwko chorobie Base-
dowa. Natomiast żelazo, 
fosfor, wapń i witaminy 
odgrywają istotną rolę  
w procesie tworzenia się 
tkanki kostnej, zębów oraz 
są czynnikami wpływający-
mi krwiotwórczo. Garbniki 
hamują procesy zapalne  
w śluzówkach dróg pokar-

mowych. Zalecane są rów-
nież do spożywania przez 
reumatyków oraz osoby  
z chorobami układu krąże-
nia. Te smaczne owoce 
stanowią dla  naszego orga-
nizmu niezawodne źródło 
energii. Najzdrowsze oczy-
wiście są owoce spożywane 
w stanie surowym, ale ła-
twiej się je trawi, gdy robi 
się z nich kompot, przecier 
czy mus. Wspaniale nadają 
się do wszelkiego rodzaju 
deserów, lodów, ciast, czy 
sorbetów, a także do domo-
wych kisieli i galaretek. 
Przyrządzane są także  
z nich smaczne i zdrowe 
soki lub nalewki.           KK 

Tarta serowo-  
-czereśniowa 
 
Porcja dla 6 osób 
Czas przygotowania 110 minut 
 
Składniki: 
 
20 dag mąki 
7 dag cukru 
2 torebki cukru wanilinowego 
10 dag twarogu 
4 łyżki mleka 
4 łyżki oleju 
4 jajka 
1/2 torebki proszku do pieczenia 
skórka z jednej cytryny 
1 kg czereśni 
50 dag kwaśnej śmietany 
2 łyżki bułki tartej 
szczypta soli 
 
Sposób przygotowania: 
 

Umyte czereśnie wydrylować. Śmietanę wymieszać  
z jajkami, startą skórką z cytryny, 1/3 ilością cukru 
zwykłego i 2 torebkami cukru wanilinowego. Twaróg 
utrzeć z resztą cukru, olejem, mlekiem i szczyptą soli. 
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i powoli wsy-
pać do masy serowej. Zagnieść gładkie ciasto i rozwał-
kować na placek o średnicy 36 cm. Okrągłą formę  
o średnicy 30 cm posmarować tłuszczem i wyłożyć ją 
wyrobionym ciastem. Spód posypać tartą bułką, a na-
stępnie rozłożyć czereśnie i zalać masą śmietanową. 
Piec ok. 50 min w temp. 170 st. C. 
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Moc i wyposażenie 
Jakie auto powinna 

wybrać duża rodzina, co 
najmniej 2+3, jeżeli a. ma 
pieniądze, b. oczekuje wy-
gody, bezpieczeństwa  
i dobrych warunków jezd-
nych? Okazuje się, że na 
rynku nie ma zbyt wielu 
naprawdę dużych vanów  
z mocnymi silnikami i bo-
gatym wyposażeniem. Ford 
Galaxy w wersji Titanum  
i z mocnym silnikiem diesla 
zapełnia właśnie tę niszę. 

O jakim aucie mówimy? 
Galaxy to flagowy van For-
da. Siedmioosobowe auto 
plasujące się wyżej od  
S-MAXa i Grand C-MAXa. 
Auto jest nie tylko długie, 
ale i szerokie, dzięki czemu 
w trzecim rzędzie siedzeń 
mamy do dyspozycji dwa, 
całkiem duże fotele, a nie – 
jak w przypadku mniej-
szych vanów 5+2 – stołki  

z oparciami, na których 
zmieszczą się tylko bardzo 
małe dzieci. Podstawowym 
atutem Galaxy jest więc 
komfort podróżowania. Jest 
przestronnie i wygodnie, 
nawet po rozłożeniu 
wszystkich foteli, pozostaje 
całkiem przyzwoita prze-
strzeń bagażowa. Szkoda 
tylko, że Ford zrezygnował 
z zastosowania przesuwa-
nych drzwi. Zdecydowanie 
ułatwiłyby one dostęp do 
dwóch tylnych rzędów 
siedzeń i wyeliminowały 
problemy parkingowe (gdy 
np. dzieci z impetem otwie-
rają drzwi, uszkadzając 
nimi zaparkowane obok 
pojazdy). 

Nie mówmy jednak  
o tym, czego nie ma, lecz  
o tym, co jest. A na pokła-
dzie testowanego Galaxy 
było niemal wszystko, co 
ma do zaoferowania współ-

czesna motoryzacja. Nie 
przesadzam. Dwulitrowy 
silnik diesla, generujący 
400 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego, po-
łączony z dwusprzęgłową 
automatyczną skrzynią Po-
werShift, dba o to, by ni-
gdy nie brakowało mocy. 
Wygodną podróż zapewnia 
adaptacyjne zawieszenie,  
z kilkoma trybami wybiera-
nymi z poziomu wielofunk-
cyjnej kierownicy. Do tego 
układ kierowniczy, dzięki 
któremu auto prowadzi się, 
jakby ważyło tonę mniej i – 
ot tak na wszelki wypadek 
– dołączany elektronicznie 
napęd na 4 koła. 

 
Auto rodzinne, ale nie 

nudne 
Powiewem przyszłości 

jest funkcja automatycznej 
jazdy. Aktywny tempomat  
i systemy bezpieczeństwa, 

zawierające m.in. funkcję 
Lane Keeping Aid, czyli 
utrzymania pojazdu na 
pasie ruchu. W praktyce, 
podczas jazdy na trasie 
auto nie tylko samo zwal-
nia, gdy napotka przed 
sobą jadący wolniej pojazd, 
ale także samo skręca. Sys-
tem działa zaskakująco 
precyzyjnie, przez co real-
ne jest przejechanie nawet 
kilkudziesięciu kilome-
trów, bez jakiejkolwiek 
ingerencji w prowadzenie 
samochodu. Takiego postę-
powania oczywiście nie 
polecam – system ma 
obecnie za zadanie wspo-
magać kierowcę, a nie go 
zastąpić. Acz być może już 
niedługo? 

W testowanej wersji, 
francuski diesel pracujący 
pod maską Galaxy genero-
wał 180 KM, ale to jesz-
cze nie szczyt możliwości, 
ponieważ dostępna jest 
także wersja z podwójną 
turbosprężarką o mocy 
210 KM. Jest także benzy-
nowy EcoBoost generują-
cy 240 KM. Jak wspomi-
nałem, Galaxy aspiruje do 
klasy premium, co uzasad-
nia posiadanie w ofercie 
takich silników dla rodzin-
nego vana. Przecież Audi, 
BMW czy Volvo podob-
nego rodzinnego samo-
chodu w ogóle nie oferuje 
– znam osobiście kierow-

ców, którzy z tego powo-
du mocno ubolewali. 

Jak wiadomo, mocne 
silniki potrafią swoje spa-
lić, zwłaszcza w autach 
ciężkich (tu, ok. 1850 kg). 
Na mojej stałej trasie testo-
wej Galaxy spalił 7,9 l na 
100 km. Gdyby jechał 
„pełny”, czyli z przynajm-
niej 4 pasażerami, wynik 
oscylowałby pewnie w gra-
nicach 9-10 litrów. Trzeba 
to brać pod uwagę, ponie-
waż przeznaczenie samo-
chodu jest w przypadku 
tego modelu oczywiste. 

 
Tyle forsy za Forda 
W testowanej konfigu-

racji, cena Galaxy wyniosła 
ponad 224 tys. zł, przy 
czym 60 tys. zł to wyso-
kość dopłaty za wyposaże-

nie opcjonalne. Wiem, że ta 
kwota wydaje się chora, ale 
rozmawiamy o aucie wypo-
sażonym niemal we 
wszystko, co jest dostępne 
w ofercie Forda, łącznie  
z wentylowanymi fotelami  
i napędem na cztery koła. 
Bazowe, „gołe” Galaxy 
można kupić za mniej niż 
120 tys., ale nie będzie to 
wówczas samochód, który 
może przykuć uwagę osób, 
szukających samochodu 
rodem z klasy premium. 
Myślę, że właśnie głównie 
z myślą o takiej klienteli 
projektowano nowe Ga-
laxy. To Ford skutecznie 
konkurujący z markami 
premium. W konkretnej 
niszy oczywiście. 

 
Witold Hańczka 

Test: Ford Galaxy 2.0 TDCI 180 KM AWD 

Rodzinny top 

Reklama 

Reklama 

Zamożni, acz nieżonaci ludzie wybierają superszybkie sporto-
we coupe. Z wiekiem przerzucają się na limuzyny marek  
premium. Przychodzi jednak czas, gdy trzeba zacząć szukać  
rodzinnego vana. Jak pogodzić wówczas swoje potrzeby  
z przyzwyczajeniem do standardów klasy wyższej? 

Porady www.gazeta-wiesci.pl 

12 Wieści 

OGŁOSZENIA 

Czereśnie 
 

Czereśnie to owoce sezonowe o bogatych właściwościach odżywczych i zdrowot-
nych. Apetycznie wyglądają, rewelacyjnie smakują, cudnie pachną i są orzeźwiające 
dla naszego organizmu. Smakoszem czereśni są także szpaki i wróble, które z drzewa 
wyjadają najdorodniejsze i najdojrzalsze owoce. 

CHCESZ ZAROBIĆ NA 
WAKACJE? OSOBY Z KS. 
SANEPID PILNIE TEL. 
507-177-958 
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  
505-927-959 
Kredyty. Tel 531881669 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995. 
SORTOWNIKÓW NOCAMI 
WOLA BYKOWSKA (MOŻE 
BYĆ 2-3 NOCE) ZORGANI-
ZOWANY DOJAZD, TEL. 
507 177 958 LUB MAIL: 
MALGORZATA.ZIELINSKA
-@AKCJA-JOB.PL 
PRODUKCJA MASZYN W 
PIOTRKOWIE POSZUKUJE 
SPAWACZY, ŚLUSARZY, 
SUWNICOWYCH, OSÓB 
ZE ZDOLNOŚCIAMI MA-
NUALNYMI, TEL. 507 177 
958 LUB MAILOWY: MAL-
GORZATA.ZIELINSKA@-
AKCJA-JOB.PL 
Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176 

Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428. 
Ocieplanie budynków, tel. 
881 507 760 
1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461 
Wiatraki, elektrownie wiatrowe
- pomiary wiatru, montaż, insta-
lacja i serwis. tel. 669-632-564 
Firma Aspen zatrudni osoby 
do sprzątania w obiekcie wiel-
kopowierzchniowym. Mile 

widziana grupa inwalidzka. 
Tel. 661-991-497 
Agencja Pracy Gi Group 
(570) zatrudni pracowników 
produkcji gumowych uszczel-
nień w Piotrkowie Trybunal-
skim. Tel. 604-168-200 
Praca przy kontroli magazynu – 
Mszczonów. Umowa o pracę, 
9zł/h netto, możliwy dowóz, 
godziny pracy 12:00-20:00  
i 20:00-4:00. Tel.: 667-676-200 

APT Randstad poszukuje 
pracowników produkcji oraz 
operatorów wózków widło-

wych dla B/S/H ŁÓDŹ -  
Widzew. Oferujemy bezpłat-

ny transport z Łęczycy,  
Ozorkowa, Zgierza. Osoby 
zainteresowane prosimy  
o składanie CV Randstad 

Łódź ul. Wedmanowej 10, 
ris.bsh.lodz@randstad.pl lub 

kontakt telefoniczny :  
42 272 86 72 / 603 333 708  

(nr licencji 47) 

Kosmetyki i Konsultacje 

Reklama 

www.kosandkons.pl 

Akademia Estetyki, Bełchatów ul. Łąkowa 1, tel. (44) 632 38 91  W polskich sadach cze-
reśnie stanowią jedne z naj-
bardziej okazałych drzew 
owocowych, a zarazem 
długowiecznych. Żyją od 
80 do 100 lat i są bardzo 
wydajne. Z jednego drzewa 
można zerwać nawet do 
300 kg owoców. Czereśnia 
należy do rodziny różowa-
tych, charakteryzującej się 
obecnością garbników, 
działających ściągająco  
i koagulujących białko. 
Uprawiane były już w sta-
rożytności i pochodzą  
z Grecji. Obecnie uprawia-
ne są w Europie, Azji Za-
chodniej oraz na Kaukazie. 
Owoce pojawiają się z koń-
cem maja i można cieszyć 
się nimi do połowy lipca. 
Wartość odżywcza tych 
owoców jest tym większa, 
im są ciemniejszego koloru. 
Zawierają bowiem więcej 
potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, a także witamin  
z grupy B, beta-karotenu 
oraz witaminy C. W ich 
składzie występuje także 
jod oraz inne składniki od-
żywcze, jak białka, kwasy 
tłuszczowe omega-3 i ome-
ga-6, kwas foliowy, kwas 
pantotenowy, węglowoda-

ny, błonnik pokarmowy, 
witaminy A, D, E, K, C, 
B1, B2, B3, B6, fosfor, sód 
oraz fitosterole. Potas  
w nich zawarty przyczynia 
się do usuwania z organi-
zmu nadmiaru soli, dlatego 
te owoce korzystnie wpły-
wają na układ krążenia oraz 
nerki. Ponadto warto zazna-
czyć, że czereśnie mają 
między innymi właściwości 
odtruwające i antytoksycz-
ne, dzięki czemu posiadają 
działanie upiększające  
i ujędrniające dla skóry, 
spowalniając procesy jej 
starzenia się. Oczyszczają 
nasz organizm z toksyn  
i szkodliwych produktów 
przemiany materii. Poleca-
ne są szczególnie osobom  
z dną moczanową, którą 
charakteryzuje nadmierne 
gromadzenie się kryształ-
ków kwasu moczowego  
w stawach. Im więcej jest  
w nich złogów, tym więk-
szy odczuwamy ból. To 
zawarta w owocach czere-
śni witamina B5 korzystnie 
wpływa na obniżenie się 
stężenia kwasu moczowego 
w organizmie. Dobroczyn-
ne właściwości owoców 
pomagają także w reumato-

idalnym zapaleniu stawów. 
Poza tym, są one źródłem 
witaminy C, która wpływa 
łagodząco na wszelkie sta-
ny zapalne. Czereśnie są 
zasadotwórcze. Z kolei jod 
zawarty w czereśniach ko-
rzystnie wpływa na czyn-
ność tarczycy i jest dobrym 
środkiem profilaktycznym 
przeciwko chorobie Base-
dowa. Natomiast żelazo, 
fosfor, wapń i witaminy 
odgrywają istotną rolę  
w procesie tworzenia się 
tkanki kostnej, zębów oraz 
są czynnikami wpływający-
mi krwiotwórczo. Garbniki 
hamują procesy zapalne  
w śluzówkach dróg pokar-

mowych. Zalecane są rów-
nież do spożywania przez 
reumatyków oraz osoby  
z chorobami układu krąże-
nia. Te smaczne owoce 
stanowią dla  naszego orga-
nizmu niezawodne źródło 
energii. Najzdrowsze oczy-
wiście są owoce spożywane 
w stanie surowym, ale ła-
twiej się je trawi, gdy robi 
się z nich kompot, przecier 
czy mus. Wspaniale nadają 
się do wszelkiego rodzaju 
deserów, lodów, ciast, czy 
sorbetów, a także do domo-
wych kisieli i galaretek. 
Przyrządzane są także  
z nich smaczne i zdrowe 
soki lub nalewki.           KK 

Tarta serowo-  
-czereśniowa 
 
Porcja dla 6 osób 
Czas przygotowania 110 minut 
 
Składniki: 
 
20 dag mąki 
7 dag cukru 
2 torebki cukru wanilinowego 
10 dag twarogu 
4 łyżki mleka 
4 łyżki oleju 
4 jajka 
1/2 torebki proszku do pieczenia 
skórka z jednej cytryny 
1 kg czereśni 
50 dag kwaśnej śmietany 
2 łyżki bułki tartej 
szczypta soli 
 
Sposób przygotowania: 
 

Umyte czereśnie wydrylować. Śmietanę wymieszać  
z jajkami, startą skórką z cytryny, 1/3 ilością cukru 
zwykłego i 2 torebkami cukru wanilinowego. Twaróg 
utrzeć z resztą cukru, olejem, mlekiem i szczyptą soli. 
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i powoli wsy-
pać do masy serowej. Zagnieść gładkie ciasto i rozwał-
kować na placek o średnicy 36 cm. Okrągłą formę  
o średnicy 30 cm posmarować tłuszczem i wyłożyć ją 
wyrobionym ciastem. Spód posypać tartą bułką, a na-
stępnie rozłożyć czereśnie i zalać masą śmietanową. 
Piec ok. 50 min w temp. 170 st. C. 
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SUDOKU 

Humor 
Nauczyciel pyta: 

‒ Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 
‒ 7. 

‒ A ile będziesz miał w następne? 
‒ 9. 

‒ Siadaj, pała! 
‒ Niech to szlag, pała w urodziny! 

☺☺☺ 
‒ Czemu się z nią pokłóciłeś? 

‒ Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat. 
‒ No i? 

‒ Zgadłem. 
☺☺☺ 

Wykoleił się pociąg wiozący polskich posłów. Na miejsce 
pędzą ekipy ratownicze, karetki i śmigłowce. Gdy przyby-

li okazało się, że nie ma żadnych ciał. Szef ratowników 
pyta okolicznych mieszkańców: 

‒ Gdzie się podziali wszyscy z tego pociągu? 
‒ Pochowalim. 

‒ Wszyscy zginęli, co do jednego? 
‒ No niektórzy mówili, że jeszcze żyją, ale kto by tam, 

panie, politykom wierzył... 
☺☺☺ 

– Wychodzę do knajpy z chłopakami. 
– A co z dziećmi? 

– Nie bądź głupia, są na to za małe. 
☺☺☺ 

– Kochanie, gdzie jesteś? 
– Czekam na autobus. 

– OK, pośpiesz się. 
– Dobrze, będę czekał szybciej. 

☺☺☺ 
– Doktorze, coś mnie kłuje w boku. 
– To dobroć, zaufanie i współczucie. 

– W jakim sensie? 
– One zawsze bokiem wychodzą. 

Rak 22.06–22.07 
Pozytywny 

wpływ planet 
spowoduje, że to, 
czego pragniesz 

stanie się możliwe. Podej-
miesz śmiałe kroki w swoich 
przedsięwzięciach i pokonasz 
przeciwności losu. Zdrowie 
także będzie ci służyć, naresz-
cie poczujesz się lepiej, bo 
ostatnio było różnie. W sferze 
miłosnej małe nieporozumie-
nia, które w zarodku należy 
wyjaśniać. 

 

Lew 23.07–23.08 
W pracy dokła-

daj więcej starań, 
chcąc osiągnąć 
zamierzony suk-

ces, o którym przecież ma-
rzysz. Zakończenie trudnej 
sprawy w urzędzie przyniesie 
ci dużą ulgę. Postaraj się kon-
trolować wydatki i nie ulegać 
zbędnym pokusom. 

 

Panna 24.08–23.09 
W najbliższym 

czasie będziesz 
zmuszony do zwe-
ryfikowania swo-

ich wcześniej nakreślonych 

planów. Mierz siły na zamia-
ry. Natomiast w sprawach 
rodzinnych wszystko potoczy 
się po twojej myśli. Wolny 
czas spędzaj aktywnie. 

 

Waga 24.09-23.10 
Fortuna będzie 

dla ciebie wyjątko-
wo pomyślna. 
Wreszcie masz 

szansę na spełnienie swoich 
marzeń. To dobry czas na 
odnowienie starych przyjaź-
ni. Przed tobą nieplanowany 
wyjazd  

 

Skorpion 24.10–22.11 
Czas zwolnić 

tempo życia  
i zrobić wreszcie 
coś przyjemnego 

dla ciała i ducha. Wspólny 
wypoczynek z rodziną mile 
widziany. Realizacja zapla-
nowanych przedsięwzięć 
przeciągnie się w czasie. 

 

Strzelec 23.11–21.12 
Zapowiada się 

pomyślny prze-
łom w twoim 

życiu. Poczujesz pozytywną 
energię i chęć do większego 

zaangażowania się w rozwój 
swojej firmy. Doceń to, że 
wśród bliskich masz zawsze 
wielu sojuszników. 

 

Koziorożec 22.12–20.01 
Rozsądnie go-

spodaruj posiada-
ną energią, a podo-
łasz wszelkim 

zadaniom. Sprawy zaczną 
układać się po twojej myśli. 
Jest szansa na krótki wyjazd 
służbowy. To także dobry 
czas na podniesienie swoich 
kwalifikacji.  

 

Wodnik 21.01–19.02 
Nie angażuj się 

w nowe, ryzykow-
ne przedsięwzię-
cia. Warto zawsze 

wnikliwie przemyśleć swoją 
decyzję. Nabierz więcej dy-
stansu do pracy, a od razu 
poczujesz się lepiej i pogod-
niej. Nie wchodź w interesy  
z nieznajomymi.  

 

Ryby 20.02–20.03 
Twoje tempo 

życia najwyraź-
niej przyspieszy, 

lecz z myślą o zdrowiu uni-
kaj przeforsowania organi-
zmu. Pozytywne nastawienie 
do życia doda ci skrzydeł. 
Poprawi się także sytuacja 

finansowa co nie jest bez 
znaczenia.  

 

Baran 21.03–20.04 
To nie czas na 

rozpamiętywanie 
minionych niepo-
wodzeń. Nie 

rezygnuj jednak z wcześniej 
wytyczonych celów. W fi-
nansach mierz siły na zamia-
ry. W sferze uczuciowej 
relacje z partnerem wyraźnie 
się poprawią. 

 

Byk 21.04–20.05 
W każdym 

przedsięwzięciu 
kieruj się rachun-
kiem ekonomicz-

nym. Wykorzystuj nadarzają-
ce się okazje, pod warunkiem, 
że jest szansa na ich powodze-
nie. Nie lekceważ żadnych 
dolegliwości zdrowotnych.  

 

Bliźnięta 21.05–21.06 
Na swojej zawo-
dowej drodze 
napotkasz pewne 

trudności. Aby zrealizować 
swoje zamierzenia, musisz 
wykazać więcej determina-
cji. Będzie szansa do zaro-
bienia dodatkowych pie-
niędzy. Wolne chwile po-
święcaj najbliższym.     
 

Wróżka Amanda 
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Bełchatów 

Zginął 8-letni chłopiec 
Rawa Mazowiecka 

Jechał na  
podwójnym 
gazie 

Do wypadku doszło 9 
lipca o godzinie 13.00, na 
46 kilometrze drogi K-74, 
na wysokości wsi Dęby 
Wolskie (gmina Rusiec). 
Wstępnie ustalono, że 31-  
-letni mieszkaniec Łomży 
kierujący samochodem 

mitsubishi, jadąc drogą 
powiatową w kierunku 
Działoszyna, nie zastosował 
się do znaku stop i nie ustą-
pił pierwszeństwa przejaz-
du. Doprowadził tym sa-
mym do zderzenia z volks-
wagenem golfem, jadącym 

drogą krajową nr 74 w kie-
runku Wielunia. W wyniku 
zderzenia pojazdów, pomi-
mo akcji reanimacyjnej, 
śmierć na miejscu poniósł  
8-letni chłopiec, podróżują-
cy volkswagenem. Obrażeń 
ciała doznało pięć osób. 

Wśród nich znalazł się kie-
rowca mitsubishi i jego 
pasażerki - dwie 29-letnie 
kobiety, a także pasażero-
wie volkswagena – 40-let-
nia kobieta oraz 13-letnia 
dziewczynka. Kierowca 
volkswagena, 39-letni 
mieszkaniec Kozienic, nie 
odniósł poważniejszych 
obrażeń. Rannych doro-
słych przewieziono do 
szpitali w Bełchatowie i w 
Łodzi. 13-letnią dziew-
czynkę przetransportowano 
natomiast do Centrum 
Zdrowia Matki Polki. Ba-
danie wykazało trzeźwość 
39-letniego kierowcy 
volkswagena. Stan trzeź-
wości kierującego mitsu-
bishi będzie znany po bada-
niu jego krwi. Na miejscu 
tragedii policjanci zabez-
pieczyli liczne ślady, które 
mogą pomóc w odtworze-
niu przebiegu wypadku  
i ostatecznym ustaleniu je-
go przyczyny. 

GW 

Tragicznie zakończyło się zderzenie dwóch samochodów osobowych w gminie  
Rusiec. Śmierć na miejscu poniósł 8-letni chłopiec, a pięć kolejnych osób doznało 
obrażeń ciała.  

Piotrków Trybunalski 

Tir uderzył w autokar z dziećmi 

10 lipca, kilka minut po 
północy, doszło do wypad-

ku drogowego na 328 kilo-
metrze drogi S8 w kierun-

ku Katowic. 38-letni kieru-
jący samochodem ciężaro-

wym renault premium  
z naczepą najechał na le-
wy, tylny narożnik autobu-
su, stojącego na poboczu. 
Autobusem podróżowało 
48 dzieci wraz z wycho-
wawcami. Jechali z Buska 
Zdroju na wypoczynek 
kolonijny do Jastrzębiej 
Góry. W wyniku zdarzenia 
czworo dzieci w wieku od 
12 do 14 lat z ogólnymi 
potłuczeniami ciała zostało 
przewiezionych do szpitala 
w Łodzi. Pozostałym 
uczestnikom wycieczki nic 
się nie stało. Kierowcy obu 
pojazdów byli trzeźwi. 
Utrudnienia na miejscu 
zdarzenia trwały około 4 
godzin. 

IT 

Autokar, wiozący dzieci na wakacyjny wypoczynek, miał wypadek. Wskutek uderze-
nia, czworo z nich doznało ogólnych potłuczeń ciała i zostało hospitalizowanych.  

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Okazało się, że kierował pod 
wpływem alkoholu. Popełnił także inne 
wykroczenia.  

7 lipca wieczorem  
w Regnowie policjanci 
wydali sygnał do zatrzyma-
nia się kierującemu samo-
chodem ford fiesta. On jed-
nak ominął radiowóz i za-
czął uciekać. Policjanci 
zatrzymali pojazd po około 
kilometrowym pościgu. 
Kierowcą okazał się 68-  
-letni mieszkaniec powiatu 
rawskiego. Podczas kontroli 
mężczyzna nie stosował się 
do poleceń, wydawanych 
przez funkcjonariuszy. Pró-
bował uciekać. Badanie 
wykazało, że miał ponad 

0,6 promila alkoholu  
w organizmie. Za niestoso-
wanie się do poleceń i pró-
bę uniknięcia kontroli dro-
gowej, niekorzystanie z pa-
sów bezpieczeństwa i kiero-
wanie pojazdem bez włą-
czonych świateł mijania 
policjanci nałożyli na kie-
rowcę 3 mandaty o łącznej 
wartości 700 złotych. Po-
nadto za jazdę na „pod-
wójnym gazie” stracił 
uprawnienia do kierowania. 
Przestępstwo to zagrożone 
jest karą do 2 lat pozbawie-
nia wolności.                   IT 

W nocy z 8 na 9 lipca, 
tuż przed godziną 23.00 
dyżurny Policji został poin-
formowany, że na pasie 
rozdzielającym jezdnie kra-
jowej jedynki leży nagi 
człowiek. Mundurowi chwi-
lę później potwierdzili treść 
zgłoszenia. Badanie prze-
prowadzone w szpitalu wy-
kazało, że miał on w organi-

zmie ponad 6 promili alko-
holu. Policjanci ustalili, że 
mężczyzna to 40–letni 
mieszkaniec gminy Ładzi-
ce. Następnego dnia, pod-
czas rozmowy z funkcjona-
riuszami stwierdził, że nic 
nie pamięta. Nie potrafił 
więc odpowiedzieć, dlacze-
go chodził nieubrany.      

IT 

Radomsko 

Leżał na  
krajowej jedynce 
Pijany do nieprzytomności 40–latek leżał bez ubra-
nia na pasie rozdzielającym jezdnie. Miał 6 promili 
alkoholu w organizmie. 
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SUDOKU 

Humor 
Nauczyciel pyta: 

‒ Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 
‒ 7. 

‒ A ile będziesz miał w następne? 
‒ 9. 

‒ Siadaj, pała! 
‒ Niech to szlag, pała w urodziny! 

☺☺☺ 
‒ Czemu się z nią pokłóciłeś? 

‒ Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat. 
‒ No i? 

‒ Zgadłem. 
☺☺☺ 

Wykoleił się pociąg wiozący polskich posłów. Na miejsce 
pędzą ekipy ratownicze, karetki i śmigłowce. Gdy przyby-

li okazało się, że nie ma żadnych ciał. Szef ratowników 
pyta okolicznych mieszkańców: 

‒ Gdzie się podziali wszyscy z tego pociągu? 
‒ Pochowalim. 

‒ Wszyscy zginęli, co do jednego? 
‒ No niektórzy mówili, że jeszcze żyją, ale kto by tam, 

panie, politykom wierzył... 
☺☺☺ 

– Wychodzę do knajpy z chłopakami. 
– A co z dziećmi? 

– Nie bądź głupia, są na to za małe. 
☺☺☺ 

– Kochanie, gdzie jesteś? 
– Czekam na autobus. 

– OK, pośpiesz się. 
– Dobrze, będę czekał szybciej. 

☺☺☺ 
– Doktorze, coś mnie kłuje w boku. 
– To dobroć, zaufanie i współczucie. 

– W jakim sensie? 
– One zawsze bokiem wychodzą. 

Rak 22.06–22.07 
Pozytywny 

wpływ planet 
spowoduje, że to, 
czego pragniesz 

stanie się możliwe. Podej-
miesz śmiałe kroki w swoich 
przedsięwzięciach i pokonasz 
przeciwności losu. Zdrowie 
także będzie ci służyć, naresz-
cie poczujesz się lepiej, bo 
ostatnio było różnie. W sferze 
miłosnej małe nieporozumie-
nia, które w zarodku należy 
wyjaśniać. 

 

Lew 23.07–23.08 
W pracy dokła-

daj więcej starań, 
chcąc osiągnąć 
zamierzony suk-

ces, o którym przecież ma-
rzysz. Zakończenie trudnej 
sprawy w urzędzie przyniesie 
ci dużą ulgę. Postaraj się kon-
trolować wydatki i nie ulegać 
zbędnym pokusom. 

 

Panna 24.08–23.09 
W najbliższym 

czasie będziesz 
zmuszony do zwe-
ryfikowania swo-

ich wcześniej nakreślonych 

planów. Mierz siły na zamia-
ry. Natomiast w sprawach 
rodzinnych wszystko potoczy 
się po twojej myśli. Wolny 
czas spędzaj aktywnie. 

 

Waga 24.09-23.10 
Fortuna będzie 

dla ciebie wyjątko-
wo pomyślna. 
Wreszcie masz 

szansę na spełnienie swoich 
marzeń. To dobry czas na 
odnowienie starych przyjaź-
ni. Przed tobą nieplanowany 
wyjazd  

 

Skorpion 24.10–22.11 
Czas zwolnić 

tempo życia  
i zrobić wreszcie 
coś przyjemnego 

dla ciała i ducha. Wspólny 
wypoczynek z rodziną mile 
widziany. Realizacja zapla-
nowanych przedsięwzięć 
przeciągnie się w czasie. 

 

Strzelec 23.11–21.12 
Zapowiada się 

pomyślny prze-
łom w twoim 

życiu. Poczujesz pozytywną 
energię i chęć do większego 

zaangażowania się w rozwój 
swojej firmy. Doceń to, że 
wśród bliskich masz zawsze 
wielu sojuszników. 

 

Koziorożec 22.12–20.01 
Rozsądnie go-

spodaruj posiada-
ną energią, a podo-
łasz wszelkim 

zadaniom. Sprawy zaczną 
układać się po twojej myśli. 
Jest szansa na krótki wyjazd 
służbowy. To także dobry 
czas na podniesienie swoich 
kwalifikacji.  

 

Wodnik 21.01–19.02 
Nie angażuj się 

w nowe, ryzykow-
ne przedsięwzię-
cia. Warto zawsze 

wnikliwie przemyśleć swoją 
decyzję. Nabierz więcej dy-
stansu do pracy, a od razu 
poczujesz się lepiej i pogod-
niej. Nie wchodź w interesy  
z nieznajomymi.  

 

Ryby 20.02–20.03 
Twoje tempo 

życia najwyraź-
niej przyspieszy, 

lecz z myślą o zdrowiu uni-
kaj przeforsowania organi-
zmu. Pozytywne nastawienie 
do życia doda ci skrzydeł. 
Poprawi się także sytuacja 

finansowa co nie jest bez 
znaczenia.  

 

Baran 21.03–20.04 
To nie czas na 

rozpamiętywanie 
minionych niepo-
wodzeń. Nie 

rezygnuj jednak z wcześniej 
wytyczonych celów. W fi-
nansach mierz siły na zamia-
ry. W sferze uczuciowej 
relacje z partnerem wyraźnie 
się poprawią. 

 

Byk 21.04–20.05 
W każdym 

przedsięwzięciu 
kieruj się rachun-
kiem ekonomicz-

nym. Wykorzystuj nadarzają-
ce się okazje, pod warunkiem, 
że jest szansa na ich powodze-
nie. Nie lekceważ żadnych 
dolegliwości zdrowotnych.  

 

Bliźnięta 21.05–21.06 
Na swojej zawo-
dowej drodze 
napotkasz pewne 

trudności. Aby zrealizować 
swoje zamierzenia, musisz 
wykazać więcej determina-
cji. Będzie szansa do zaro-
bienia dodatkowych pie-
niędzy. Wolne chwile po-
święcaj najbliższym.     
 

Wróżka Amanda 
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