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Czytaj on-line 

Reklama 

II Forum Gospodarcze 

Powiatu  

Bełchatowskiego... 

Piknik NATO na  

800-lecie 
7-metrowe strykery, hummery, rosomaki, czołg „Leopard” oraz 

blisko stu wojskowych w pełnym ekwipunku ‒ to wszystko mogli 

oglądać uczestnicy pikniku NATO, który odbył się w ramach  

800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. 

Reklama 

Kilkuset uczestników, 44 stoiska wystawiennicze z różnych 

branż, samorządowcy i reprezentanci regionów partnerskich  

z kraju i z zagranicy – tak w wielkim skrócie wyglądało tego-

roczne Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. 

Szerzej s. 8-9 

Szerzej s. 7 

Łódź 

O mały włos od tragedii 
Mężczyzna chciał skoczyć z kładki, znajdującej się nad torami. 

4 kwietnia, kilka minut po 

godzinie 22:00 policjanci  

z IV Komisariatu KMP  

w Łodzi otrzymali zgłosze-

nie o mężczyźnie, który stoi 

na kładce nad torami na 

ulicy Srebrzyńskiej i ma 

myśli samobójcze. Desperat 

przeszedł za barierkę  

i twierdził, że chce skoczyć. 

Szerzej s. 14 
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♦ PROFESJONALNE DORADZTWO 
KREDYTOWE.  

♦ DOTACJE.  
♦ BIZNESPLANY.  
 

Kredyty bez zabezpieczeń i BIK. 
 

Kredyty z Unii Europejskiej:Kredyty z Unii Europejskiej:  

♦♦  od 0% oprocentowanieod 0% oprocentowanie  

♦♦  od 0% prowizjaod 0% prowizja  
 

 

EKOFIN Al. 3 Maja 2, Piotrków Tryb.EKOFIN Al. 3 Maja 2, Piotrków Tryb.    
 

��  508 075 081508 075 081  
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Wolbórz 

Przebudowa drogi 
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Proszenie – Polichno. 

Zakres prac obejmuje 

wykonanie podbudowy  

z kruszywa pod jezdnię  

i zjazdy, wykonanie warstw 

nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego. Zjazdy do pose-

sji wykonane zostaną z kostki 

betonowej a do okolicznych 

pól z masy bitumicznej. Bę-

dzie też chodnik dla pieszych 

z kostki betonowej i pobocze. 

Wartość inwestycji to 

2.420.233,45 zł, w tym dofi-

nansowanie ze środków UE 

2.057.198,43 zł Zakończenie 

prac planowane jest w sierp-

niu 2017 r. 

MAT 

Tomaszów Mazowiecki 

Dni Tomaszowa 2017 
Wiadomo już, kto wystąpi podczas tegorocznych Dni Tomaszowa. 

Kamil Bednarek, An-

drzej Piaseczny, Natalia 

Kukulska, Piękni i Młodzi, 

Majka Jeżowska, Don Wa-

syl i Daniele Stefani – 

takie gwiazdy wystąpią 

podczas Dni Tomaszowa 

2017, które odbędą się 23, 

24 i 25 czerwca na pl. Ko-

ściuszki i tomaszowskich 

błoniach. 

Ponadto w piątek (23 

czerwca) będzie obchodzo-

ne święto 25. Brygady Ka-

walerii Powietrznej, a w 

sobotę zostanie przeprowa-

dzona II edycja Muzycz-

nych Konfrontacji. 

Organizatorami wyda-

rzenia są: Urząd Miasta  

w Tomaszowie Mazowiec-

kim, Miejskie Centrum 

Kultury oraz Fundacja TM 

– Innowacje.              MAT 

Bełchatów 

Którą szkołę wybrać? 
Szkoły policealne i uczelnie wyższe prezentowały swoje oferty edukacyjne 

podczas XV Bełchatowskich Targów Edukacyjnych, które odbyły się 30 

marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.  

Ofertę edukacyjną przed-

stawiło blisko 30 placówek 

oświatowych, zarówno  

z Bełchatowa, jak i Piotrko-

wa Trybunalskiego, Łodzi, 

czy Częstochowy. Oprócz 

uczelni wyższych, zaprezen-

towały się m.in. placówki  

o profilu medycznym, ko-

smetologicznym czy też 

sportowym. Targi adresowa-

ne były przede wszystkim 

do uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych, ale i osób bezro-

botnych oraz do wszystkich 

zainteresowanych dalszym 

kształceniem.  

Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objął starosta 

bełchatowski, Waldemar 

Wyczachowski.                   AW 
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Zniżki  

do  

60% 

Reklama 
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Wola Krzysztoporska 

Nowa nawierzchnia,  

a w planach kolejne 
Ponad 800-metrowy odcinek drogi w Bujnach został pokryty as-

faltem. To kolejny etap modernizacji dróg w gminie Wola 

Krzysztoporska. 

Mowa o 845-metrowym 

odcinku ul. Leśnej w Buj-

nach. Wcześniej (w roku 

2008) droga ta była utwar-

dzona kruszywem. Teraz 

wzmocniono ją kolejną,  

15-centymetrową podbudo-

wą z kruszywa, na którą  

z kolei położono 4 cm asfal-

tobetonu. Droga ma 4,10 m 

szerokości. Po obu jej stro-

nach będą 0,5-metrowe 

pobocza. Główne prace 

wykonano na początku 

kwietnia. Wkrótce będzie 

można poruszać się nowym 

odcinkiem asfaltowej drogi. 

Koszt prac to 162.420 zł. 

Już niedługo podobnej 

modernizacji doczekają się 

odcinki dróg w: Mąkoli-

cach, Woźnikach Kolonii, 

Rokszycach i kolejny, krót-

ki odcinek w Bujnach.  

W sumie więc do 15 maja 

wyremontowanych ma zo-

stać ponad 2,5 km dróg 

gminnych. Łączny koszt 

tych robót to 488.871 zł. 

RP 

Wola Krzysztoporska 

Z sołtysami  

o inwestycjach 
W marcu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie władz gmi-

ny Wola Krzysztoporska z sołtysami. Nie zabrakło informacji  

o inwestycjach gminnych, funduszu sołeckim, ale również  

o miejscu, w którym odbędą się tegoroczne dożynki. 

Wola Krzysztoporska 

Smaki Królowej Bony 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gomulina, Oprzężowa i Majkowa Dużego re-

prezentowały gminę Wola Krzysztoporska podczas Międzynarodowych 

Targów Turystyki Kulinarnej, które odbyły się 23 - 25 marca w Piotrkowie 

Trybunalskim w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Reklama 

Na Targach zaprezento-

wano „Smaki Królowej 

Bony”. Pod takim hasłem 

co roku w Woli Krzyszto-

porskiej odbywa się kon-

kurs kulinarny, przypomi-

nający o wizytach Bony na 

terenie gminy i o nowych 

zasadach żywienia, jakie 

przywiozła ze sobą z Włoch 

królowa. Teraz zwyciężczy-

nie trzech ostatnich konkur-

sów pokazały swoje pro-

dukty szerszej, także mię-

dzynarodowej publiczności. 

Stoisko gminy Wola 

Krzysztoporska wyróżniało 

się spośród innych i cieszy-

ło się ogromną popularno-

ścią. Smakołyki przyrzą-

dzone przez KGW znikały 

ze stołów, a panie udzielały 

wywiadów i promowały 

gminę. Targom towarzyszy-

ły występy blogerów kuli-

narnych i koncerty zespo-

łów folkowych.               RP 

O najważniejszych in-

westycjach opowiedział 

sołtysom Wójt Gminy Wola 

Krzysztoporska, Roman 

Drozdek. Tą największą 

będzie kolejny, IV już etap 

kanalizowania gminy, na 

który udało się pozyskać 

ok. 13 mln zł unijnych środ-

ków. Cała inwestycja warta 

ok. 24 mln zł ma się zakoń-

czyć pod koniec przyszłego 

roku, a nowe odcinki kana-

lizacji powstaną w Woli 

Krzysztoporskiej, Kacpro-

wie, Radziątkowie, Wygo-

dzie, Gąskach i Bujnach. 

Powstaną również kolej-

ne place zabaw i siłownie 

napowietrzne – w najbliż-

szym czasie w Oprzężowie 

i Borowej. Sporo funduszy 

skierowanych zostanie też 

na drogi. Największa pula 

(ponad 1,5 mln zł) trafi na 

modernizację drogi powia-

towej Piotrków – Jeżów  

w ramach pomocy powiato-

wi piotrkowskiemu. Z kolei 

około 490 tys. zł przezna-

czonych zostanie na drogi 

gminne. 

Termomodernizacji pod-

dawane są kolejne budynki 

gminne (Urząd Gminy, Dom 

Ludowy w Kacprowie, bu-

dynek komunalny przy ul. 

Południowej w Woli Krzysz-

toporskiej). Powstaną także 

nowe obiekty – domy ludo-

we w Rokszycach i Gąskach. 

Ale nie tylko o inwe-

stycjach była mowa.  

O zgubnych skutkach źle 

przeprowadzanych opry-

sków - przede wszystkim 

dla pszczół, ale także dla 

ludzi - opowiedział sołty-

som sekretarz gminy, Do-

minik Ambrozik. Warto 

przypomnieć, że zabronio-

ne jest wykonywanie opry-

sków w godzinach lotów 

pszczół, a łamanie tego 

zakazu zagrożone jest nie 

tylko mandatem, ale i utra-

tą dopłat bezpośrednich 

przez rolników.  

O nadchodzących zmia-

nach w segregacji śmieci  

i planowanych niewielkich 

korektach w cenie wody  

i ścieków mówił z kolei 

zastępca wójta, Mieczysław 

Warszada. Poinformował 

również sołtysów, że  

w związku ze zmianami  

w przepisach o obrocie zie-

mią mogą się do nich zgła-

szać rolnicy, którzy potrze-

bować będą potwierdzenia, 

że osobiście prowadzą go-

spodarstwo rolne. 

O kondycji gminnych 

finansów poinformował 

skarbnik gminy, Wiesław 

Jagiełło. Zaś o dopłatach 

bezpośrednich i rodzajach 

wsparcia dla rolników (np. 

na restrukturyzację małych 

gospodarstw – wnioski na-

leży składać od 30 marca  

w ARiMR, na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej) 

opowiedziała Anna Pie-

traszko, kierownik piotr-

kowskiego oddziału Agen-

cji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa. 

Sołtysi jednogłośnie 

zdecydowali, że tegoroczne 

dożynki gminne odbędą się 

w miejscowości Piekary. 

Większością głosów podjęli 

też decyzję, aby rekomen-

dować Radzie Gminy nie-

wyodrębnianie funduszu 

sołeckiego w budżecie gmi-

ny na rok 2018. 

RP 
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Tematem przewodnim 

konkursu jest: „Aktywnie 

spędzam czas wolny”. Pra-

ce zgłoszone do oceny po-

dzielone zostaną na dwie 

kategorie wiekowe. Naj-

młodsi uczniowie (klasy  

I-III) mają zilustrować te-

mat konkursu na papierze 

formatu A-4, natomiast 

uczniowie starszych klas 

(IV-VI) - na większym for-

macie A-3. 

Każdy uczestnik może 

złożyć tylko jedną pracę 

konkursową, wykonaną 

podczas zajęć świetlico-

wych w swojej szkole. 

Prace należy dostarczyć 

do 12 maja na adres: Szkoła 

Podstawowa im. Janusza 

Korczaka, ul. Szkolna 4, 97

-410 Kleszczów. Dane au-

tora powinny być wpisane 

na odwrocie pracy, nato-

miast na przesyłce koniecz-

Kleszczów 

Kleszczów zaprasza na konkurs  
Po raz piąty świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zaprasza do udziału 

w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego. 

ny jest dopisek „Konkurs 

plastyczny ‒ świetlica 

szkolna”. Ogłoszenie wyni-

ków i wręczenie nagród 

nastąpi w czerwcu. 

IT 

Reklama 

Reklama 
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Piotrków Trybunalski 

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
Od 18 do 26 marca w Piotrkowie świętowano Dni Przyjaźni Polsko- 

-Węgierskiej. W programie znalazło się wiele wydarzeń, m.in. Forum Go-

spodarcze, Międzynarodowe Targi Kulinarne, turniej w układaniu kostki 

Rubika, koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania, przegląd kina węgier-

skiego. Punktem kulminacyjnym była natomiast wizyta prezydentów Pol-

ski i Węgier. 

Oficjalne obchody Dni 
Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej miały miejsce 24 i 25 
marca. W tych dniach 
Piotrków Trybunalski go-
ścił dwóch prezydentów – 
Polski oraz Węgier. An-
drzeja Dudę i Jánosa Ádera 
powitano w piątek, 24 mar-
ca na Placu Zamkowym. 
Ceremonię rozpoczęła Or-
kiestra Wojska Polskiego, 
która zagrała hymn Polski  
i Węgier. Po oficjalnym 
powitaniu prezydenci spo-
tkali się w Zamku Królew-
skim, gdzie prowadzono 
rozmowy międzypaństwo-
we. W tym czasie ich mał-
żonki udały się do Ośrodka 

Działań Artystycznych na 
wernisaż zbiorowej wysta-
wy artystów węgierskich 
„Fragmenty znad brzegów 
Lajta". Ostatnim etapem 
wizyty w Zamku Królew-
skim była konferencja pra-
sowa. Andrzej Duda i János 
Áder odpowiadali na pyta-
nia dotyczące polityki pań-
stwowej, jak i międzynaro-
dowej. W programie znala-
zła się również uroczysta 
gala z przekazaniem flagi 
Dni Przyjaźni Polsko-  
-Węgierskiej, która odbyła 
się w Miejskim Ośrodku 
Kultury.  

W sobotę, 25 marca 
miało miejsce odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej, po-
święconej węgierskiemu 
pilotowi wojskowemu  
i pionierowi spadochroniar-
stwa ‒ Eugeniuszowi Szy-
klayowi. Uroczystości po-
prowadzono na Lotnisku 
Aeroklubu Ziemi Piotrkow-
skiej. Prezydenci wraz  
z małżonkami uczestniczyli 
także we mszy św. w klasz-
torze o. jezuitów. Podsumo-
waniem obchodów były 
wieczorne występy mu-
zyczne gwiazd ‒ Michała 
Szpaka oraz węgierskiej 
grupy rockowej OMEGA, 
twórcy światowego hitu 
„Dziewczyna o perłowych 
włosach”.                         IT 

Pikniki NATO na 800-lecie 
7-metrowe strykery, hummery, rosomaki, czołg „Leopard” oraz blisko stu 

wojskowych w pełnym ekwipunku ‒ to wszystko mogli oglądać uczestnicy 

pikniku NATO, który odbył się w ramach 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. 

Piknik zorganizowano 28 
marca br. na ul. Słowackie-
go, w okolicach parku św. 
Jana Pawła II. W wydarzeniu 
udział wzięli żołnierze Soju-
szu Północnoatlantyckiego  
z USA, Wielkiej Brytanii, 
Rumunii i Polski. Imprezie 
towarzyszyły pokazy m.in. 
historycznych grup rekon-
strukcyjnych, wystawy,  
a także występy artystyczne. 

Wystąpiła również orkiestra 
reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego. W pikniku uczestni-
czył Minister Obrony Naro-
dowej, Antoni Macierewicz, 
który wygłosił oficjalną prze-
mowę. – Dziękuję dzisiaj 

Wam – żołnierze – za goto-

wość do obrony i wsparcia 

wojska polskiego. Chciałbym 

też złożyć najserdeczniejsze 

podziękowania całej ludności 

Polski, wszystkim przedsta-

wicielom miast i wsi, którzy 

wychodzą na ulice, drogi, 

place naszych miast i miaste-

czek, witając żołnierzy ame-

rykańskich – mówił Antoni 
Macierewicz. 

Wydarzenie zorganizo-
wał Urząd Miasta wspólnie  
z 25 Brygadą Kawalerii Po-
wietrznej z Tomaszowa Ma-
zowieckiego.                   AW 
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Bełchatów 

II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatow

Dwudniowe Forum 

Gospodarcze Powiatu Beł-

chatowskiego odbyło się  

6 i 7 kwietnia br. Pierwszy 

dzień forum zorganizowany 

został w hali widowiskowo-

sportowej Sport Hotelu  

w Bełchatowie. Z kolei 

drugiego dnia odbyło się 

spotkanie studyjne  

w Dworku Słupia. Forum to 

przede wszystkim prezenta-

cje i panele dyskusyjne, 

dotyczące głównie przed-

siębiorczości, innowacji  

i technologii oraz współpra-

cy terytorialnej. W tym 

roku, poza panelami mery-

torycznymi i dyskusyjnymi, 

była również możliwość 

ekspozycji firm, w postaci 

stoisk. Zmieniła się rów-

nież jego formuła – forum 

było otwarte dla wszystkich 

mieszkańców powiatu beł-

chatowskiego. 

‒ Ja również pracowa-

łem w biznesie, stąd wiem, 

jakie przedsiębiorcy mają 

problemy i przed jakimi 

wyzwaniami stoją. Dlatego 

powstał pomysł zorganizo-

wania tego forum. Zainte-

resowanie ze strony pod-

miotów gospodarczych było 

bardzo duże. Cieszymy się 

również z tego, że zaanga-

żowały się w to duże firmy 

zewnętrzne, jak np. PGE 

GiEK S.A. Bez tego wspar-

cia na pewno tak profesjo-

nalnej imprezy po prostu by 

nie było ‒ podkreślił pomy-

słodawca i główny organi-

zator forum Waldemar Wy-

czachowski, starosta beł-

chatowski. ‒ Celem tego 

przedsięwzięcia jest syner-

gia nauki z biznesem, zbu-

dowanie płaszczyzny do 

popularyzacji źródłowej  

i najnowszej wiedzy w sze-

rokim aspekcie działalności 

gospodarczej, ułatwienie 

firmom nawiązywania kon-

taktów biznesowych oraz 

skierowanie uwagi przed-

siębiorców w kierunku in-

nowacji w technologiach 

czy zarządzaniu – dodał 

starosta. 

Słuszność organizowa-

nia tego typu przedsię-

wzięć podkreślił również 

Sławomir Zawada, prezes 

PGE GiEK S.A. ‒ Cieszę 

się, że Starostwo Powiato-

we w Bełchatowie rozumie 

rolę przedsiębiorców. To 

my jesteśmy motorem na-

pędowym gospodarki  

w Bełchatowie, a grupa 

PGE jest mocno wpisana 

w region bełchatowski. 

Dlatego też bardzo poważ-

nie podchodzimy do tego 

wydarzenia. Chcemy po-

móc, aby się ono odbywa-

ło, ale również aktywnie 

brać w nim udział i z Pań-

stwem rozmawiać – po-

wiedział prezes Zawada. 

Forum Gospodarcze 

Powiatu Bełchatowskiego 

jest jednym z największych 

wydarzeń biznesowo-

gospodarczych w regionie. 

Zarówno pierwsza, jak  

i druga edycja tego przed-

sięwzięcia spotkała się  

z dużym zainteresowaniem. 

‒ Bardzo nas cieszy, że 

tegoroczna frekwencja jest 

jeszcze większa niż była na 

I Forum. Jest to zarówno 

okazja do rozmów przedsię-

biorców ze sobą, jak i spo-

tkań przedsiębiorców  

z samorządowcami, wyja-

śnienia sobie niektórych 

trudności, gdzie kolidują 

przepisy administracyjne  

z działalnością gospodar-

czą. Takich spraw jest nie-

stety wiele. Wynika to, być 

może z tego, że zbyt mało 

jest takich okazji do spo-

tkań, jak również z pewnych 

braków w wiedzy przedsię-

biorców, którą również 

podczas tego forum będą 

mogli uzupełnić ‒ powie-

dział Andrzej Ratajski, pre-

zes Regionalnej Izby Go-

spodarczej w Bełchatowie. 

Potrzebę organizowania 

tego typu wydarzeń podkre-

ślali także najbardziej zain-

teresowani, czyli przedsię-

biorcy. ‒ Jest to możliwość 

nawiązania nowych kontak-

tów i pokazania swoich 

produktów. Można poznać 

również partnerów z zagra-

nicy lub wymienić się do-

świadczeniami z ludźmi  

z branży – powiedział jeden 

z uczestników forum. 

Podczas prelekcji i pa-

neli dyskusyjnych, które 

odbyły się pierwszego dnia, 

mowa była m.in. o możli-

wości zastosowania nowo-

czesnych narzędzi w proce-

sie inwestycji budowlanej, 

przyszłości bełchatowskiej 

kopalni w kontekście koo-

peracji z firmami zewnętrz-

nymi, o przestępstwach 

gospodarczych w Interne-

cie, partnerstwie publiczno-

prywatnym, funduszach na 

rozkręcenie biznesu, a także 

o pożądanych umiejętno-

ściach menadżerów i wypa-

leniu zawodowym. Prezen-

tację możliwości inwesty-

cyjnych dla przedsiębior-

ców w ŁSSE, warunki uzy-

skania ulg podatkowych 

oraz projekt Startup Spark 

przedstawiła Agnieszka 

Sygitowicz, Wiceprezes 

Zarządu ŁSSE. ‒ ŁSSE 

działa nie tylko w Łodzi. 

Kilkuset uczestników, 44 stoiska wystawiennicze z różnych branż, samorządowcy i reprezentanci regionów partnerskich z k

Na zdjęciu Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski, pomysłodawca i główny organizator 

przedsięwzięcia 

Na zdjęciu Sławomir Zawada, Prezes PGE GiEK S.A. 

Na zdjęciu Andrzej Ratajski, Prezes RIG w Bełchatowie  

i Mirosław Olszewski, Dyrektor Biura ds. współpracy SAN 

Firmy zaprezentowały się na stoiskach wystawienniczych,  

otwartych dla zwiedzających 

Na zdjęciu Krzysztof Stębelski, Prezes Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów 
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hatowskiego motywowało biznes do rozwoju  

 z kraju i z zagranicy –  tak w wielkim skrócie wyglądało tegoroczne Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. 

W skład kapituły kon-

kursu, wyłaniającej zwy-

cięzców weszli przedstawi-

ciele podmiotów wspierają-

cych przedsiębiorczość  

w regionie. Przewodniczył 

jej Waldemar Wyczachow-

ski, starosta bełchatowski. 

Kapituła zdecydowała  

o przyznaniu dwóch tytu-

łów głównych. 

‒ Już po raz trzeci mia-

łem zaszczyt zasiadać  

w kapitule konkursu 

„Firma na Medal”. Nie 

ukrywam, że zawsze mamy 

duży kłopot, aby ocenić 

przedsiębiorców – wszyscy 

prezentują bardzo wysoki 

poziom. Także gratuluję 

laureatom, którzy zdobyli 

prestiżowe wyróżnienie. 

Myślę, że napędzi ich ono 

do dalszego rozwoju firm – 

powiedział starosta bełcha-

towski.  

Szklana statuetka „Fir-

my na Medal” powędrowa-

ła do przedsiębiorstwa 

„Omaplast „Sp. z o.o. 

(firma poniżej 50 pracowni-

ków) oraz do PPHU 

„BATIS” Sp. z o.o. (firma 

powyżej 50 pracowników). 

‒ Konkurs „Firma na Me-

dal” jest dla nas możliwo-

ścią pokazania się z jak 

najlepszej strony i wyróż-

nienia na tle konkurencji ‒ 

powiedział Michał Wołosz, 

Prezes Zarządu „Omaplast” 

Sp. z o.o. Z kolei Zdzisław 

Jagusiak z PPHU „BATIS” 

Sp. z o.o. podkreślił, że 

statuetka „Firmy na Medal” 

jest już drugą ich nagrodą ‒ 

To już druga nasza statuet-

ka. Pierwszą otrzymaliśmy 

w konkursie „Dobrodziej 

Roku”, organizowanym 

przez Urząd Miasta Bełcha-

towa. 

Podczas gali przyznano 

również nagrodę specjalną 

za całokształt działalności. 

Odebrała ją firma „Mega- 

Med”. Z kolei specjalną 

nagrodę Regionalnej Izby 

Gospodarczej otrzymała 

Katarzyna Pawłowska, 

opiekunka grupy teatralnej 

„BAT- PKP”  

 

IT 

Bełchatów 

„Omaplast” i „Batis” firmami na medal 
„Omaplast” i „Ba(s” znalazły się na podium w dziesiątej edycji powiatowego konkursu „Firma na medal”. Uroczysta gala odbyła się 7 kwietnia w Sport 

Hotelu w Bełchatowie i była zwieńczeniem drugiego dnia II Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. 

Mamy tereny inwestycyjne 

również w Bełchatowie ‒ 

24 ha, podzielone na dwa 

kompleksy. W tej chwili 

zyskały one na atrakcyjno-

ści, ponieważ są powoli 

uzbrajane. Północna część 

kompleksu jest już wyposa-

żona w wodę, kanalizację, 

dostęp do prądu. Zatem 

mamy nadzieję, że w naj-

bliższym czasie będziemy 

mieli nowych inwestorów 

na tych terenach – powie-

działa Agnieszka Sygito-

wicz. Korzystną ofertę roz-

wijania działalności w stre-

fach przemysłowych na 

terenie gminy Kleszczów 

przedstawił również 

Krzysztof Stębelski, prezes 

Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów, zachęcając do 

inwestowania „po sąsiedz-

ku”. ‒ Naszą misją jest 

wszechstronna pomoc 

przedsiębiorcy. Dla nas, 

dla władz gminy przedsię-

biorca nie jest intruzem, 

lecz partnerem. Pomagamy 

przedsiębiorcom w prze-

brnięciu – jak to w rozmo-

wach z nami podkreślają –

przez mitręgę biurokratycz-

ną – podkreślił prezes 

FRGK. 

Z kolei o synergii nauki 

z biznesem mówił Łukasz 

Prysiński ze Społecznej 

Akademii Nauk, który  

w swojej prezentacji przed-

stawił rolę uczelni w kształ-

towaniu postaw przedsię-

biorczych. Podczas tego 

panelu omówił, w jaki spo-

sób Społeczna Akademia 

Nauk kreuje postawy 

przedsiębiorcze. Uczelnia 

współpracuje m.in. z regio-

nalnymi izbami gospodar-

czymi i zrzeszeniami, które 

skupiają największych pra-

codawców. Dużą rolę poro-

zumień, które podpisuje 

SAN z przedsiębiorcami  

i partnerami społecznymi, 

podkreślił również Miro-

sław Olszewski, dyrektor 

Biura ds. współpracy z oto-

czeniem społeczno-

gospodarczym. Przykładem 

czego może być cieszący 

się dużym zainteresowa-

niem kierunek studiów Re-

socjalizacja z profilaktyką 

społeczną i prewencją kry-

minalną, który został zbu-

dowany przy współpracy  

z bełchatowskimi partnera-

mi uczelni. ‒ Wspólnie  

z naszymi partnerami orga-

nizujemy wiele różnych 

wydarzeń, konferencji nau-

kowych, seminariów, 

warsztatów dydaktycznych. 

W myśl motta naszej uczel-

ni: „Lider kształcenia prak-

tycznego”, kształcimy  

w wielu obszarach zgodnie 

z aktualnymi potrzebami 

rynku pracy – zaznaczył 

dyrektor Olszewski. Warto 

podkreślić, że Społeczna 

Akademia Nauk prężnie 

współpracuje z PGE GiEK 

S.A. Na bazie podpisanego 

porozumienia, SAN buduje 

programy kształcenia we-

dług wskazań tego strate-

gicznego partnera. 

Dużym zainteresowa-

niem cieszyło się wystąpie-

nie gościa specjalnego Ro-

berta Jasińskiego, eksperta 

przywództwa, doradcy  

i mówcy biznesowego. 

Prelegent w swoim inspira-

cyjno-motywacyjnym wy-

kładzie przedstawił mecha-

nizmy radzenia sobie  

z trudnościami. Robert 

Jasiński podkreślił, że dru-

gą stroną wygranej jest 

niepowodzenie. 

Forum było również 

okazją do czerpania do-

świadczeń z innych regio-

nów Polski czy z zagranicy. 

Oprócz bełchatowskich 

przedsiębiorców i samorzą-

dowców w wydarzeniu 

uczestniczyli przedstawi-

ciele z Ukrainy, Litwy, 

Niemiec oraz z powiatów 

partnerskich: Stalowej Wo-

li, Kętrzyna, Słupska, Pro-

szowic, Myślenic. 

Jednym z gości II FGPB 

był dr Thomas Birner  

z WFG-BGL, szef spółki 

samorządowej powiatu 

Berchtesgaden w Niem-

czech.  

‒ Przez dwa dni zrobili-

śmy krótki przegląd firm  

z powiatu bełchatowskiego, 

naszym zadaniem będzie 

zorganizowanie kontaktów 

z firmami z Berchtesgaden. 

Firmy, które miałem tutaj 

okazję poznać są bardzo 

profesjonalne, są innowa-

cyjne, mają dobrze rozwi-

niętą technologię i jak zau-

ważyłem, większość z nich 

zorientowanych jest na 

kooperację z kopalnią  

i elektrownią ‒ mówi dr 

Thomas Birner. 

Organizatorem Forum 

było Starostwo Bełchatow-

skie, współorganizatorem 

Regionalna Izba Gospodar-

cza w Bełchatowie, partne-

rem strategicznym PGE 

GiEK S.A., a pozostałymi 

partnerami wydarzenia: Mi-

nisterstwo Rozwoju, Fun-

dacja Rozwoju Gminy 

Kleszczów, Łódzka Okrę-

gowa Izba Inżynierów Bu-

downictwa, Społeczna Aka-

demia Nauk w Bełchato-

wie, Łódzka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna, Mo-

stostal Kraków, Policja 

Bełchatów oraz Wolmed.                   

JP 

Stoisko powiatu partnerskiego Berchtesgaden (Niemcy) 

Uczestnicy forum podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych 
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Warto posłuchać 

Divide 

Sheeran Ed 

Warto zobaczyć 
Amok 
Nowy film Katarzyny Adamik oparty jest 

na prawdziwej historii Krys�ana Bali, któ-

rą żyły media na całym świecie.  

Reklama 

Warto przeczytać 
Moje szczęśliwe wyspy 

Magdalena Zawadzka 
Trzeci album studyjny 

brytyjskiego artysty. 

Wprawdzie tytuł albumu 

„÷” po angielsku czyta się 

„Divide”, co po polsku zna-

czy dzielić, ale muzyka za-

warta na płycie z całą pew-

nością połączy miliony 

wielbicieli talentu Eda. Wy-

raźnie wskazuje na to przy-

jęcie dwóch pierwszych 

ujawnionych piosenek  

z płyty, „Shape Of You”  

i „Castle On The Hill”, które 

pobiły w Polsce rekord 

utworów najczęściej odtwa-

rzanych w ciągu jednego 

dnia w serwisie Spotify. Za 

produkcję odpowiadają 

Benny Blanco (Rihanna, 

The Weeknd) i Ed Sheeran. 

Muzycznie mamy mieszan-

kę starannie zaaranżowa-

nych, chwytających za serce 

ballad, trochę hiphopowych 

beatów, wyszukanego popu, 

powstałego z połączenia 

różnych elementów. Nie 

zabraknie oczywiście uwiel-

bianej przez Eda akustycz-

nej gitary. Płyta „÷” jest 

dostępna w wersji standar-

dowej, obejmującej 12 pio-

senek, a także w edycji delu-

xe, bogatszej o cztery kom-

pozycje. 

Długo oczekiwana no-

wa książka Magdaleny Za-

wadzkiej to dowód na to, że 

aktorka nieustannie potrafi 

zadziwić. Ma ciekawe  

i wnikliwe spojrzenie na 

świat, a także ogromne po-

czucie humoru, które po-

zwala jej z dystansem pa-

trzeć na siebie. 

Tytułowe szczęśliwe 

wyspy to nie tylko wyspy na 

całej kuli ziemskiej, które 

Magdalena Zawadzka – 

pełna pasji podróżniczka – 

odwiedzała. Wyspy szczę-

ścia to bezpieczne przysta-

nie, wspomnienia, chwile 

dobre i złe. Te, które zostały 

w pamięci na zawsze. To 

ludzie, czasy, przedmioty, 

miejsca, które stały się bez-

piecznym schronieniem  

w pamięci. 

To opowieści o daw-

nym przyblokowym po-

dwórku i dziecięcych zaba-

wach, wspomnienie podró-

ży, miejsc, dawnego smaku 

chleba i truskawek. To 

anegdoty związane z ludź-

mi, sprawami i historiami 

do których dzisiaj, tak jak 

aktorka lubimy powracać 

jak do bezpiecznej przysta-

ni. 

Aktorka ma na koncie 

ponad 150 ról filmowych, 

teatralnych i telewizyjnych, 

a w tym roku obchodzi ju-

bileusz 50-lecia pracy arty-

stycznej. 

W wydanej w 2003 roku 

książce „Amok” opisał on 

zbrodnię bardzo podobną 

do tej, o którą został póź-

niej oskarżony. Sprawa Bali 

dała początek najgłośniej-

szemu procesowi poszlako-

wemu w historii Polski,  

a jej przebieg relacjonowały 

m.in. BBC, Guardian, New 

Yorker, Time, Daily Mail, 

The Washington Post, Der 

Spiegel, Le Figaro, Le Pari-

sien i Telegraph. W rolę 

Krystiana Bali w filmie 

wcielił się Mateusz Kościu-

kiewicz. Jego żonę Zofię 

zagrała Zofia Wichłacz 

(laureatka Złotych Lwów za 

„Miasto 44”), której występ 

w „Amoku” wyróżniono  

w Berlinie nagrodą Shoo-

ting Star 2017, przyznawa-

ną najzdolniejszym euro-

pejskim aktorom młodego 

pokolenia. Obok nich,  

w roli policjanta, który  

z determinacją próbuje roz-

wikłać tajemnicę zobaczy-

my Łukasza Simlata. Part-

nerować mu będzie Miro-

sław Haniszewski, znany  

z obsypanego nagrodami 

obrazu „Jestem mordercą” 

oraz Jan Peszek w roli pro-

fesora Bali. „Amok” to 

mistrzowsko skonstruowa-

ny thriller psychologiczny, 

w którym przeplatają się 

miłość, zdrada i niepoha-

mowana żądza; a widz od 

samego początku zadaje 

sobie pytanie – czy autor 

książki jest mordercą czy 

też stał się ofiarą własnych 

ambicji i nieszczęśliwego 

zbiegu okoliczności? Odrą 

dryfuje zmasakrowane ciało 

z pętlą u szyi i nóg. Po kil-

ku dniach zostaje znalezio-

ne przez rybaków. Przera-

żające odkrycie zostaje 

nagłośnione przez media  

i trafia do wszystkich ser-

wisów informacyjnych  

w kraju. Ofiarą okazuje się 

architekt Mariusz Roszew-

ski, jednak winnych zbrod-

ni nie udaje się odnaleźć  

i sprawa – z braku dowo-

dów – trafia do policyjnego 

„archiwum X”. Cztery lata 

później anonimowy donos 

wiąże zabójstwo Roszew-

skiego z fabułą powieści 

„Amok” autorstwa Krystia-

na Bali (Mateusz Kościu-

kiewicz). Autentyczność 

doniesień postanawia zba-

dać inspektor Jacek Sokol-

ski (Łukasz Simlat), docie-

kliwy funkcjonariusz  

z mroczną przeszłością. 

Policjant szybko odkrywa 

podobieństwa między za-

bójstwem a opisaną  

w książce zbrodnią. A w 

toku śledztwa poznaje rów-

nież samego Balę. Ich spo-

tkanie rzuci nowe światło 

na sprawę i rozpocznie 

emocjonujący pojedynek 

pomiędzy Krystianem  

i Sokolskim – dwójką bar-

dzo silnych osobowości, 

nieustannie balansujących 

na granicy dobra i zła.  

W intrydze, w której fikcja 

wymiesza się z rzeczywi-

stością, a kłamstwo i praw-

da przestaną być możliwe 

do odróżnienia, zwycięzca 

może być tylko jeden. 
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USŁUGI REMONTOWO- 

-BUDOWLANE: gładzie, 

karton-gips, wylewki, mo-

zaika, glazura-terakota, 

elewacja, itp.  

Tel. 505 096 053  
 

Auto‒skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 

505‒927‒959 
 
Wylewki agregatem zaciera-

ne mechanicznie  
tel. 600 086 995. 
 

Betonowe wylewki agrega-
tem 608 577 428. 
Ocieplanie budynków,  

tel. 881 507 760  
1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461  

Wiatraki, elektrownie 

wiatrowe, pomiary wiatru, 
montaż, instalacja i ser-
wis. tel. 669‒632‒564 

 
 
Posiadam uprawnienia bu-

dowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń. Oferuję: 
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-

dzanie kosztorysów  
Tel.: 693‒444‒655 
 

 

Sprzedam mieszkanie 32 

m2 na osiedlu Wyzwolenia  

w Piotrkowie Trybunal-

skim. Tel.: 605737751.  
 

OGŁOSZENIA 

Mazurek wielkanocny 
Porcja dla: 4 osób 
 

Czas przygotowania: 40 minut 
 

Składniki: 

• 2 łyżki mąki pszennej 

• 20 dag cukru pudru 

• 2 białka 

• 20 dag migdałów 

• 1 jajko 

• 20 dag gorzkiej czekolady 

• 2 łyżki masła 

• wafle 

• bakalie do udekorowania 
 

Składniki polewy czekoladowej: 

2 łyżki kakao 

4 łyżki cukru 

1/2 kostki masła 
 

Sposób przygotowania: 
 

Jajko i białka z cukrem pudrem utrzeć do białości. Dodać startą 

czekoladę i przesianą mąkę. Następnie dodać posiekane migdały 

i całość dokładnie wymieszać. Formę do pieczenia mazurka 

wysmarować masłem, boki i spód formy wyłożyć waflami. 

Przełożyć masę do formy i piec w temperaturze 170 st. C przez 

około 15 minut. W międzyczasie stopić masło (1/2 kostki) dodać 

4 łyżki cukru, 2 łyżki kakao i 2 łyżki wody. Podgrzewać całość 

na małym ogniu, nie dopuszczając do wrzenia, stale mieszając 

aż do uzyskania gładkiej masy. Upieczony i przestudzony mazu-

rek wyjąć z formy i polać czekoladową polewą i udekorować 

bakaliami. 

Sprzedam 3 ha  

–grunty  

inwestycyjne-
przyległe  

do S-8  

w Konopnicy  

koło  

Rawy  

Mazowieckiej. 

Szerokość 86 m. 

 

tel. 514 30 20 89tel. 514 30 20 89  

Rzeżucha 
Wiosenna skarbnica witamin 
Rzeżucha stanowi prawdziwą bombę energetyczną, zalecaną przede wszystkim wów-

czas, gdy nasz organizm odczuwa niedobór witamin i mikroelementów.   

Rzeżucha należy do 

rodziny kapustowatych. 

Roślina ta pochodzi z Afry-

ki i Azji, a uprawiano ją już 

w starożytnej Grecji, Rzy-

mie i Egipcie. Do Polski 

dotarła prawdopodobnie  

w XV wieku. Uważano ją 

wówczas za lekarstwo, sto-

sowane w zaburzeniach 

tarczycy, bólach głowy, 

rwie kulszowej, a także  

w późniejszym okresie  

w profilaktyce gruźlicy. 

Dezynfekowano sokiem  

z rzeżuchy jamę ustną, wy-

pryski skórne oraz wszel-

kiego rodzaju owrzodzenia. 

To prawdziwy skarb w za-

sięgu naszej ręki. Łatwo ją 

wyhodować, ponieważ wy-

magania ma niewielkie. 

Wystarczy zasiać ją w wil-

gotnej ligninie, wacie czy 

ziemi, codziennie podle-

wać, oczywiście zapewnia-

jąc jej jasne i ciepłe miej-

sce. Wówczas już po 7–9 

dniach będzie cieszyła nasz 

wzrok i podniebienie, za-

pewniając nam  stały do-

stęp do bezcennego źródła 

witamin i minerałów. Ma 

szerokie zastosowanie jako 

między innymi dodatek do 

kanapek, zup, sosów, sała-

tek, surówek, past jajecz-

nych, twarożku czy masła. 

Rzeżucha charaktery-

zuje się pikantnym, inten-

sywnym, ostrym smakiem, 

ale warto zaznaczyć, że 

dostarcza organizmowi 

wyjątkowo cennych skład-

ników, takich jak: witami-

ny A, B1, B2, C, E, K, PP, 

kwas foliowy, żelazo, 

wapń, magnez, chrom, 

fosfor, łatwo przyswajalny 

jod a także siarkę i sole 

mineralne. Spożywanie jej 

ma wielostronne, dobro-

czynne działanie dla całe-

go organizmu. Wspomaga 

pracę trzustki, „oczysz-

cza” krew, wpływa dobrze 

na stan skóry, czyli leczy 

dolegliwości dermatolo-

giczne, wzmacnia włosy  

i paznokcie, dezynfekuje 

drogi moczowe, łagodzi 

dolegliwości reumatyczne, 

pomaga usunąć toksyny  

z organizmu, a nawet 

przyspiesza trawienie oraz 

ma działanie odmładzają-

ce. Ogólnie zasila orga-

nizm, co jest bardzo istot-

ne przy jego wiosennym 

wyczerpaniu oraz ma dzia-

łanie wspomagające w bu-

dowaniu odporności orga-

nizmu. 

Wskazane jest regularne 

jedzenie rzeżuchy także 

przy bronchicie, dolegliwo-

ściach reumatycznych, ane-

mii, a także przy chorobie 

wieńcowej i zaburzeniach 

krążenia. Zaleca się także 

osobom chorującym na 

osteoporozę. Z uwagi na 

zawartość przyswajalnego 

jodu, poleca się ją szczegól-

nie osobom z niedoczynno-

ścią tarczycy. Obniża ona 

także chorym na cukrzycę 

poziom cukru we krwi.   

Spożywanie jej w nad-

miarze unikać powinny 

osoby ze schorzeniami ne-

rek, ponieważ działa mo-

czopędnie, co może dopro-

wadzić do stanu zapalnego 

pęcherza. 

Rzeżucha powinna go-

ścić na naszym stole  przez 

cały rok, a z pewnością 

przede wszystkim  zimą  

i wiosną, kiedy trudniej  

w tym czasie o pełnowarto-

ściowe warzywa. Warto 

podkreślić, że rzeżucha jest 

nieocenioną rośliną, kiedy 

właśnie dopada nas wiosen-

ne przesilenie, bowiem 

posiada nie tylko właściwo-

ści zdrowotne ale i kosme-

tyczne.   

KK Reklama 

Bistro & Pizza CORSO  

w Radomsku,  

zatrudni  

PIZZERMENA 

na stałe.  

 

Umowa o pracę na  

pełen etat, atrakcyjne 

wynagrodzenie.  

 

CV prosimy dostarczać 

osobiście do Bistro  
(ERA PARK  

HANDLOWY  

RADOMSKO,  
ul. Sierakowskiego 11)  

 
lub przesyłać na adres 

email: 
radomsko@corsobistropizza.pl 
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Odwaga popłaca 

Grupa PSA w ostatnich 

latach szuka pomysłu na 

siebie. Koncern był w po-

ważnych tarapatach finanso-

wych, by po chwili znaleźć 

inwestora i ponownie –  

a być może nawet jak nigdy 

wcześniej – zacząć się liczyć 

na światowym rynku.  

W ostatnich miesiącach PSA 

zakupiło od koncernu GM 

markę Opel, stając się drugą 

po Volkswagenie grupą mo-

toryzacyjną w Europie.  

Kto nie ryzykuje, ten 

nie pije szampana. Odwagę 

w biznesie, koncern prze-

kłada także na produkcję 

pojazdów. W najmodniej-

szym obecnie segmencie 

SUVów, marki Peugeot  

i Citroen praktycznie nie 

istniały. Na Starym Konty-

nencie oferowane były mo-

dele zapożyczone od Mitsu-

bishi, czyli ASX i Outlan-

der z logotypami francu-

skich marek. Teraz koncern 

postanowił zbudować wła-

sne propozycje.  

Poprzednia generacja 

modelu 3008, produkowana 

od 2009 roku była rodzin-

nym vanem, który średnio 

spodobał się klientom. No-

wy 3008 jest całkowicie 

innym pojazdem. Bazuje na 

płycie wykorzystanej  

w produkcji kompaktowej 

308, ale jest pełnowymiaro-

wym SUVem.  

 

Ruch i emocje 

Samochody Peugeot 

mają oczarować swoich 

nabywców, sprawić by przy 

zakupie kierowali się ser-

cem, a nie chłodną kalkula-

cją. Sądzę, że 3008 realizu-

je to zadanie jak żaden inny 

model marki wcześniej. 

Auto wygląda bardzo do-

brze z zewnątrz, ale naj-

większe wrażenie robi wnę-

trze. Futurystyczna kierow-

nica, dopracowany kształt 

kokpitu czy dotykowy wy-

świetlacz to elementy, które 

oddziałują na zmysł wzro-

ku. To za mało. Do dyspo-

zycji mamy więc także trzy 

rodzaje zapachów wnętrza  

‒ do wyboru (tylko Francu-

zi mogli wymyślić coś ta-

kiego!), a także kilka try-

bów masażu. Jeśli ktoś nie 

zakocha się w aucie już na 

tym etapie, może jeszcze 

spróbować nim pojeździć.  

Co ważne, także tu nie 

spotka się z rozczarowa-

niem. Jazda Peugeotem 

3008 jest dokładnie taka, 

jaką ją sobie wyobrażałem. 

Jest to samochód, który ma 

przede wszystkim zapewnić 

komfort podróży. Zawiesze-

nie bardzo dobrze tłumi 

wszelkie nierówności. Po-

jazd nie zachęca przy tym 

do szybszego pokonywania 

zakrętów – nadwozie ma 

wówczas skłonności do spo-

rych wychyleń. Pod maską 

testowego egzemplarza 

umieszczono silnik 1.6 THP 

w wersji o mocy 165 KM  

i jest to jak na razie najmoc-

niejsza benzynowa jednost-

ka w ofercie. Jak sobie radzi 

z napędzeniem tak dużego 

auta? Nieźle, acz nie znako-

micie. Auto sprawnie przy-

spiesza w niskich zakresach 

prędkości, ale na trasie trze-

ba często pokornie zjeżdżać 

na prawy pas, by dać się 

wyprzedzić szybszym samo-

chodom. Poza tym, dyna-

miczna jazda przekłada się 

na znaczny wzrost spalania. 

Na mojej stałej trasie testo-

wej, 3008 spalił 8,4 l paliwa 

na 100 km, co jest wynikiem 

wyższym niż dotychczaso-

Test: Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM 

Jak jeździ Samochód Roku? 
Model 3008 to nowa wizytówka marki Peugeot. Francuzi postawili odważnie na seg-

ment SUVów i od razu odnieśli sukces. Międzynarodowe jury uznało, że 3008 był naj-

lepszym samochodem, wprowadzonym na rynek w 2016 roku. Zostawił daleko w tyle 

m.in. faworyzowaną Alfę Romeo Giulia. 

wa średnia dla segmentu 

SUVów. Na ten wynik prze-

kłada się przede wszystkim 

wysokie spalanie w trasie, 

gdy wskazówka obrotomie-

rza (a raczej jej odwzorowa-

nie na wyświetlaczu) wy-

chyla się poza granicę 3 tys. 

obrotów.  

3008 z pewnością nie 

został stworzony dla osób, 

którym stale się spieszy. 

Sześciostopniowa skrzynia 

biegów to tzw. klasyczny 

automat, pracujący wolniej 

niż popularne w ostatnich 

latach przekładnie dwu-

sprzęgłowe. Można powie-

dzieć, że skrzynia wpisuje 

się w charakter auta, które 

ma służyć do komfortowe-

go przemierzania dróg,  

a nie do wyścigów. Niko-

go nie zaskakuje już także 

fakt, że kolejny SUV na 

rynku nie jest dostępny  

w wersji z napędem na 4 

koła. Ze względu na płytę 

podłogową od 308, kon-

struktorzy w ogóle nie 

brali tego rozwiązania pod 

uwagę. Samochodem Roku 

2017 nie poszalejemy więc 

po bezdrożach. Peugeot 

oferuje co prawda system 

Grip Control, który ma 

dostosowywać parametry 

jazdy do wybranej na-

wierzchni, ale jest to zale-

dwie namiastka prawdzi-

wego napędu 4x4. O tym, 

że 3008 raczej nie powi-

nien wyjeżdżać poza 

utwardzone szlaki przeko-

nuje także niski, jak na 

SUVa, prześwit pojazdu. 

W przyszłości 3008 będzie 

dostępny także w wersji 

hybrydowej, gdzie silnik 

elektryczny będzie napę-

dzał tylne koła. Czas poka-

że, czy Peugeot będzie 

rekomendował to auto do 

wypraw w trudniejszy te-

ren niż przysłowiowa 

„miejska dżungla”. 

 

Cena przyjemności 

Peugeot wykazał się 

odwagą nie tylko produku-

jąc takie auto jak nowy 

3008. Marka podeszła także 

dość odważnie do kwestii 

ustalania cennika. Za samo-

chód w przyzwoitej wersji 

wyposażenia trzeba zapła-

cić ponad 100 tys. złotych. 

Wybieranie uboższej, nie-

mal „gołej” wersji mija się 

z celem w przypadku takie-

go auta. Cena rośnie wraz  

z wyborem większego silni-

ka niż bazowa jednostka –  

o pojemności 1.2. Już dziś 

wiemy, że klienci są w sta-

nie płacić tak słono za no-

wy model Peugeot. Marka 

bardzo szybko zrealizowała 

zakładany plan sprzedaży. 

Prawdopodobnie wkrótce 

go podwoi. Jak będzie na 

polskim rynku? Moim zda-

niem 3008 będzie zacnym 

konkurentem dla VW Tigu-

ana, Hyundaia Tucsona czy 

innych nowości z ostatnich 

miesięcy. 

Witold Hańczka 

Reklama 

Reklama 
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Piotrków Trybunalski 

Zatrzymano czterech 

sprawców rozboju na 

25-latku  
Mężczyźni bili pokrzywdzonego po twarzy, doprowadzając do 

stanu bezbronności. Następnie zabrali mu tablet i zegarek. 

Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Grozi im do 12 lat pozba-

wienia wolności 

Z relacji pokrzywdzone-
go wynikało, że gdy szedł 
jedną z ulic Starego Miasta, 
został zaczepiony przez 
czterech młodych męż-
czyzn. Napastnicy bez 
przyczyny zaczęli bić prze-
chodnia pięściami po twa-
rzy. Ukradli mu także tablet 
i zabrali zegarek z ręki.  
25-latek zawiadomił stró-
żów prawa. Funkcjonariu-
sze sprawdzili przyległe do 

miejsca zdarzenia ulice. Na 
podstawie uzyskanego od 
pokrzywdzonego rysopisu 
sprawców, zatrzymano 
czterech podejrzewanych. 
Piotrkowianie w wieku 20, 
22, 23 i 24 lat trafili do 
policyjnej celi. Podczas 
przeszukania odzieży 
dwóch zatrzymanych, funk-
cjonariusze znaleźli skra-
dzione przedmioty. Prze-
stępczy kwartet usłyszał już 

prokuratorskie zarzuty roz-
boju. Prokurator Rejonowy 
w Piotrkowie Trybunalskim 
skierował także do sądu 
wniosek o zastosowanie 
tymczasowego aresztowa-
nia wobec sprawców. Na-
stępne trzy miesiące męż-
czyźni spędzą w celi. Za 
rozbój grozi im kara do 12 
lat pozbawienia wolności. 

 

IT 

Bełchatów 

Złodziejski pomysł  

na premię 
21-letni bełchatowianin okradał z perfum firmę, w której był 

zatrudniony. Skradziony towar sprzedawał przypadkowym 

osobom, a uzyskane w ten sposób pieniądze traktował jako 

swoją premię.  

Policjanci z wydziału 
kryminalnego bełchatow-
skiej komendy otrzymali 
sygnał, że z firmy zajmują-
cej się produkcją perfum na 
terenie powiatu bełchatow-
skiego ginie towar. Funk-
cjonariusze ustalili, że 
sprawcą może być 21-letni 
bełchatowianin, zatrudnio-
ny w tym zakładzie. Podej-
rzewali też, że skradzione 
perfumy mężczyzna może 
również przechowywać  
w mieszkaniu u swojej zna-

jomej. 5 kwietnia kryminal-
ni pojechali na przeszuka-
nie. Ich ustalenia potwier-
dziły się. W mieszkaniu 
mężczyzny oraz w miejscu 
zamieszkania jego znajomej 
znaleźli perfumy pochodzą-
ce z kradzieży. Bełchato-
wianin został zatrzymany 
na terenie firmy, w której 
pracował. Zupełnie zasko-
czony takim obrotem spra-
wy przyznał, że kradł, po-
nieważ mało zarabiał. Skra-
dziony towar sprzedawał 

przypadkowym osobom,  
a uzyskane w ten sposób 
pieniądze traktował jako 
swoją premię. Jego proce-
der trwał od stycznia do 
kwietnia 2017roku. Śledczy 
ustalili, że w tym okresie 
bełchatowianin ukradł to-
war wartości około 1700 zł. 
Mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu i usłyszał 
już zarzut. Za taki czyn 
grozi mu kara 5 lat więzie-
nia. 

MAT 

Opoczno 

Jazda na podwójnym 

gazie 
Nietrzeźwy 50-latek wjechał w znak drogowy, a następnie 

chciał odjechać z miejsca kolizji. Miał ponad 2 promile alkoholu 

w organizmie.  

Do zdarzenia doszło 6 
kwietnia, na skrzyżowaniu 
ul. Inowłodzkiej i Przemy-
słowej w Opocznie. 41-letni 
opocznianin zauważył sto-
jący na ulicy uszkodzony 
samochód ford focus. Na 
jezdni leżały porozrzucane 
części pojazdu, a obok znak 
drogowy. Podszedł do roz-
bitego forda, w którym za 

kierownicą siedział męż-
czyzna. W pojeździe czuć 
było silną woń alkoholu. 
Kierowca forda próbował 
odpalić samochód i odje-
chać. 41-latek przypuszcza-
jąc, że mężczyzna jest nie-
trzeźwy, wyciągnął ze sta-
cyjki kluczyki i powiadomił 
o całym zajściu opoczyńską 
policję. Mundurowi na 

miejscu zebrali niezbędne 
dowody oraz zbadali stan 
trzeźwości mężczyzny. 
Okazało się, że 50-latek ma 
w organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu. Policjanci 
zatrzymali mu prawo jazdy, 
a samochód został odholo-
wany. Kierowcy grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wol-
ności.                               IT 

Łódź 

O mały włos od tragedii 
Mężczyzna chciał skoczyć z kładki, znajdującej się nad torami. 

4 kwietnia, kilka minut 
po godzinie 22:00 policjan-
ci z IV Komisariatu KMP 
w Łodzi otrzymali zgłosze-
nie o mężczyźnie, który stoi 
na kładce nad torami na 
ulicy Srebrzyńskiej i ma 
myśli samobójcze. Desperat 
przeszedł za barierkę  
i twierdził, że chce sko-

czyć. Funkcjonariusze we-
zwali na miejsce straż po-
żarną, karetkę oraz policyj-
nego negocjatora. Skontak-
towano się również z dy-
żurnym ruchu kolejowego  
i poproszono o jak najszyb-
sze wstrzymanie ruchu po-
ciągów w tym miejscu. 
Strażacy rozłożyli podusz-

kę ratowniczą, a policjanci 
próbowali odwieść mężczy-
znę od tego desperackiego 
ruchu. Ostatecznie zdespe-
rowany 39-latek przeszedł 
w bezpieczne miejsce, 
gdzie zaopiekowała się nim 
załoga karetki pogotowia.  

 
MAT 
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SUDOKU 

Humor 
Przychodzi pijak do knajpy i mówi do barmana:  

‒ Daj wódkę bo zaraz się zacznie.  
Przychodzi później i mówi:  

‒ Daj wódkę bo zaraz się zacznie.  
I znowu przychodzi i mówi:  
‒ Daj bo zaraz się zacznie.  

Barman wkurza się i mówi do pijaka:  
‒ Dawaj kasę.  

‒ No to się zaczęło! 
 

☺☺☺ 
 

Lecą wariaci samolotem z doktorem. 
Nagle awaria jednego silnika. Wszyscy złapali się  

dla równowagi skrzydła. Jeden z nich woła: 
‒ Niech jeden z nas się puści to reszta przeżyje. 

Na to doktor: 
‒ Ja to zrobię! 

I wszyscy wariaci zaczęli klaskać. 
 

☺☺☺ 
 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
‒ Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

‒ To załóż łyżwy... 
 

☺☺☺ 
 

Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu?  
– Na szczęście nie.  

– Na szczęście?  
– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku,  

i zawsze dostaję coś fajnego... 
 

☺☺☺ 
 

Rozmawia dwóch kolegów:  
‒ Podobno przestałeś pić?  

‒ To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie! 

Baran 21.03–20.04 
Pozytywne 
nastawienie do 
świata i ludzi 
jest pomocne 
w pokonywa-

niu codziennych trudności. 
Życie  nie jest wyłącznie 
sielanką. Należy umieć cier-
pliwie znosić i te gorsze 
chwile. Odczujesz wyraźne 
osłabienie organizmu  
w związku z okresem wiosen-
nym, więc dbaj o zdrowie.   

 

Byk 21.04–20.05 

Skoncentruj 
się bardziej  
i zmobilizuj, 
bo od tego, co 
postanowisz, 

zależeć będzie twoje dalsze 
życie zarówno osobiste jak  
i zawodowe. Partnerowi ży-
ciowemu okaż więcej cierpli-
wości i zrozumienia.   
Dbaj o formę fizyczną. 
 

Bliźnięta 21.05–21.06 

,,Zielone 
światło”  
w wielu dzie-
dzinach, wy-

korzystaj tę szansę, bo suk-
ces jest w zasięgu ręki. Jed-
nak wiedzy nigdy nie za wie-
le, więc może warto dalej się 
dokształcać a możliwości jest 
wyjątkowo wiele.    

Rak 22.06–22.07 

Wszystko uło-
ży się pomyśl-
nie, jeśli uwie-
rzysz w siebie. 
Pomyślny ob-

rót spraw spowoduje, że od-
najdziesz w sobie radość 
życia. Dobry nastrój udzieli 
się także całej rodzinie.  
W domu zapanuje spokój i 
harmonia.   

 

Lew 23.07–23.08 

Będziesz roz-
drażniony  
i zmęczony 
nawałem pra-
cy zawodo-

wej. Ponadto dodatkowe 
obowiązki domowe czekają 
cię w związku z nadchodzą-
cymi świętami. Staraj się 
jednak zachować spokój i nie 
podejmuj żadnych decyzji 
pod wpływem impulsu. 

 

Panna 24.08–23.09 

W każdych 
przedsięwzię-
ciach kieruj 
się rachun-
kiem ekono-
micznym, a 

wówczas unikniesz finanso-
wych niespodzianek. Nie 
podejmuj się ryzykownych  
i trudnych wyzwań. W rela-

cjach partnerskich pielęgnuj 
uczucia.     
 

Waga 24.09-23.10 

Starasz się być 
osobą zorgani-
zowaną, lo-
gicznie myślą-
cą i dążącą do 
wyznaczonego 

celu. Twój talent i ambicja 
zostaną zauważone i odpo-
wiednio docenione przez 
przełożonych. Unikaj jednak 
samotności, wolny czas spę-
dzaj towarzysko.     

 

Skorpion 24.10–22.11    
To nie jest 
odpowiedni 
czas na anga-
żowanie się  
w ryzykowne 
działania. Na-

leży pewne zamierzenia zwe-
ryfikować i przesunąć termin 
ich realizacji. Pamiętaj jed-
nak, by w ferworze spraw nie 
zapominać o swoich bliskich.   
 

Strzelec 23.11–21.12 

Układ planet 
sprawi, że 
odczujesz 
wzrost silnej 
woli. Pozwo-

li ci to na podejmowanie 
trafnych decyzji, które za-
czniesz konsekwentnie wcie-
lać w życie. W pracy możesz 
liczyć na podwyżkę i awans.  

Koziorożec 22.12–20.01 

Napotkasz 
trudności  
w załatwieniu 
niektórych 
spraw. Należa-

łoby wykazać się dyplomacją 
i  wyjątkową cierpliwością. 
Przesilenie wiosenne oraz 
przemęczenie pracą zawodo-
wą wpłyną na obniżenie two-
jej odporności.      
 

Wodnik 21.01–19.02 

Twoim po-
czynaniom 
sprzyjać bę-
dzie dobre 
samopoczucie 
i optymizm. 

Sytuacja finansowa pozwoli 
ci na małe szaleństwo w wy-
datkach. Spotkanie rodzinne 
przy świątecznym stole bę-
dzie wyjątkowo udane i mile 
wspominane.   
 

Ryby 20.02–20.03 

Nowe za-
dania pod-
niosą po-
ziom adre-
naliny. Ale 

podołasz tym przedsięwzię-
ciom i poczujesz satysfakcję 
z tego, co robisz. Nie zado-
wala cię praca bez wyzwań. 
Wyjazd z rodziną to dobry 
sposób na zasłużony odpo-
czynek.     

                                                                                                                           
Wróżka Amanda 
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