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Najlepsi w regionie
Znamy już wyniki VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012. Finałowa gala odbyła się 23 kwietnia br. w Warszawie.
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Rawa Mazowiecka

Złodziej alkoholu oraz jego
krewki kolega zatrzymani
Zatrzymano złodzieja alkoholu oraz jego kolegę,
który próbował uwolnić zatrzymanego już kompana z rąk policjantów.
Szerzej na str. 2

Bełchatów

Agresywny pies
zaatakował nastolatka
W Helenowie na terenie gminy Drużbice, agresywny pies pogryzł 15-latka. Chłopiec trafił do szpitala.
Szerzej na str. 14

Prestiżowy tytuł „Samorządowego Menedżera
Regionu” w VIII edycji
rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki 2012” uzyskało 10 liderów samorządów
lokalnych województwa

łódzkiego.
Zaszczytne
pierwsze miejsce w województwie łódzkim w tej
kategorii otrzymał Urząd
Miasta w Uniejowie. Na
drugim miejscu znalazł się
Urząd Gminy Kleszczów,

a na trzecim Urząd Miasta
Kutno. Wśród 10 najlepszych znaleźli się również
(kolejność alfabetyczna):
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Urząd
Miasta Bełchatów, Urząd

Gminy Buczek, Urząd
Miasta Łódź, Urząd Miasta Sieradz, Urząd Miasta
- Gminy w Strykowie oraz
Urząd Miejski w Zelowie.
Szerzej na str. 3.

Nowoczesna sortownia owoców
rozpoczęła pracę w Regnowie
Grupa Producentów ROJA, która jest właścicielem Zakładu w Regnowie, zakłada że w ciągu roku będzie
mogła wprowadzić na rynek przeszło pięćdziesiąt tysięcy ton owoców, w tym głównie jabłek. To właśnie
w uprawie jabłek specjalizują się członkowie grupy. Razem w typowym roku są w stanie wyprodukować
około dwadzieścia tysięcy ton tego owocu, produkują także gruszki, śliwki, czereśnie. Szerzej na str. 8.
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej? W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
W
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość
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Brzeziny, Koluszki

Rawa Mazowiecka

Po pijanemu
wjechał w ogrodzenie kościoła

Złodziej alkoholu oraz jego
krewki kolega zatrzymani

Policjanci z KPP Łódź Wschód zatrzymali 28-latka,
który samochodem wjechał w ogrodzenie kościoła. Mężczyzna nie dość, że nie miał uprawnień do
kierowania, to dodatkowo był pijany.
Do zdarzenia doszło 24
kwietnia 2013 r. w Koluszkach przy ul. 11-go Listopada. 28-latek miał wyjątkowego pecha, ponieważ
po uderzeniu w ogrodzenie
kościoła, odjeżdżając zgubił
tablicę rejestracyjną. Policjanci, którzy otrzymali
zgłoszenie od przypadkowego świadka, obok uszkodzonego ogrodzenia znaleźli
także tablicę rejestracyjną.
- Policjanci ustalili, że
zgubiona tablica należy do
samochodu m-ki Renault
19, którego właścicielem jest
28-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego.
Natychmiast pojechali pod
adres jego zamieszkania,
jednak nikogo tam nie zastali. Po około pół godziny
od zdarzenia patrolując ulice
Koluszek, wylegitymowali
mężczyznę i kobietę idących
w kierunku kościoła. Był
to poszukiwany wcześniej
28-latek i jego o 8 lat młodsza narzeczona. Mężczyzna
przyznał, że kierował autem
i uderzył w kościelne ogro-

dzenie – informuje Policja.
Okazało się, że mężczyzna
nie jechał sam - wiózł trójkę
pasażerów. Po uderzeniu w
ogrodzenie kościoła odjechał, a samochód zostawił
przy ul. Kolejowej. W aucie
została ranna 21-letnia łodzianka i jej 33-letni kolega.
Policjanci, którzy dotarli do
zaparkowanego przez 28-latka samochodu, natychmiast
wezwali karetkę, bo okazało
się, że pozostawiona w aucie ranna kobieta wymagała
szybkiej pomocy medycznej.
Badania wykazały, że cała
czwórka jadąca renault była
pod wpływem alkoholu, a
kierujący tym samochodem
mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile. Po
wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w
stanie nietrzeźwości i dostał
mandat za jazdę bez uprawnień. Ponadto okazało się, że
mężczyzna w celu ustalenia
miejsca pobytu, był już poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie
Mazowieckim. MAT

Łowicz

Kolory Muzyki

Już wkrótce w łowickim muzeum rozpocznie się
wystawa fotograficzna „Kolory Muzyki” poświęcona Wędrownemu Festiwalowi Filharmonii Łódzkiej.
Wernisaż wystawy odbędzie się 9 maja i towarzyszyć mu będzie koncert w
wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Łowiczu. Na
wystawie zaprezentowane
zostaną zdjęcia ukazujące

miejsca, w których odbywały się koncerty muzyczne w
ramach zeszłorocznej edycji
festiwalu. Wystawę będzie
można oglądać do 2 czerwca 2013 r. Organizatorem
jest Filharmonia Łódzka.
IK
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia
NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

Zatrzymano złodzieja alkoholu oraz jego kolegę, który próbował uwolnić zatrzymanego już kompana z rąk policjantów.
W jednym z rawskich marketów młody
mężczyzna dwukrotnie
wyniósł dwie butelki
whisky, nie płacąc za
nie. Wezwani funkcjonariusze po obejrzeniu zapisu monitoringu sprawdzili najbliższą okolicę.
W pobliżu Miejskiego
Domu Kultury zauważyli
młodego mężczyznę, który na widok radiowozu
zaczął uciekać. Podczas
zatrzymania
młodzieniec krzyczał, szarpał
się i wyrywał.
W tym czasie do radiowozu podbiegł inny
mężczyzna, który chcąc
odbić kolegę zaczął odciągać od niego policjantów. Jednocześnie grożąc
i ubliżając policjantom
uderzał w radiowóz i
otwierał jego drzwi.
W końcu złodzieja alkoholu udało się
umieścić w radiowozie,
ale jego kolega uciekł.
Po kilkunastu minutach
zgłosił się jednak na komendę.
Zatrzymanymi okazali się 27-letni mieszkańcy Żyrardowa i Warszawy. Żyrardowianin,
który ukradł alkohol odpowie za znieważenie i
naruszenie nietykalno-

ści cielesnej funkcjonariusza oraz za kradzież
sklepową.
Mieszkaniec Warszawy odpowie natomiast za
znieważenia i naruszenia
nietykalności funkcjona-

riusza a także za wywieranie wpływu na czynności urzędowe. Obojgu
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
MAT
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221
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Piotrków Trybunalski

Dopalacze – zagrożenie wciąż realne

Po głośnej w 2010 r. walce rządu z dopalaczami
wydawało się, że problem zniknie. Niestety, tak
się nie stało. Dopalacze wciąż stanowią realne zagrożenie.
Dopalacze można nadal kupić, tylko teraz kryją
się pod innymi, nie budzącymi podejrzeń nazwami.
Młodzież, która po nie sięga, często myśli, że skoro
można je kupić w sklepach,
to są one bezpieczniejsze
od zwykłych narkotyków.
Niestety, jak się później
okazuje, ze względu na ich
nieznany skład i działanie,
zażywanie tego typu środków może skończyć się tragicznie.
W związku z tym ciągle
narastającym problemem, w
auli piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyło się szkolenie
pt. “Uzależnienia – nowe
wyzwania dla współczesnej
profilaktyki”.
- W Polsce problem
związany z substancjami
psychoaktywnymi
cały
czas istnieje, nie chodzi już
tylko o alkohol, czy narkotyki, ale także o dopalacze.
Ta konferencja ma nam
przybliżyć problemy, pokazać dobre praktyki oraz
dostarczyć odpowiedniej
wiedzy – powiedział na początku spotkania Andrzej
Kacperek, wiceprezydent
Piotrkowa Tryb.
Historię dopalaczy w
działalności
Państwowej

Inspekcji Sanitarnej przedstawiła Łucja Wnuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie
Tryb.
- Do jesieni 2010 r. na
terenie całego kraju funkcjonowały sklepy oferujące
dopalacze, czyli związki
o działaniu psychoaktywnym. Dopalacze sprzedawane były jako przedmioty
kolekcjonerskie albo jako
nawozy do roślin. W październiku służby sanitarne
zamknęły 1400 punktów z
dopalaczami – mówiła Łucja Wnuk.
Do tego czasu nie było
ustawowo
rozwiązanego
problemu środków zastępczych. Dopiero pod koniec
2010 r. przyjęto nowelizację
ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, która zakazuje
produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów,
które mogą być używane
jako środki odurzające lub
substancje psychotropowe.
Istotnym problemem jest
stale rosnąca liczba nowych dopalaczy. Statystyki
podają, że w 2011 r. w Europie wykryto rekordową
liczbę nowych substancji
psychoaktywnych. Średnio
wymyślano jeden środek
odurzający
tygodniowo.
Ok. 5% młodych Europej-

czyków użyło dopalaczy
przynajmniej jeden raz. Polska wyprzedza w tej kwestii
średnią europejską (w Polsce jest to ok. 10%).
W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładów o rozpoznawaniu, nadużywaniu i
uzależnieniu od substancji
psychoaktywnych. Wśród
prelegentów znaleźli się Jakub Rychter oraz prof. Mariusz Jędrzejko.
Jakub Rychter, psycholog i psychoterapeuta,
certyfikowany specjalista
w terapii uzależnień, w
swoim wykładzie pt. „Substancje psychoaktywne –
używanie, nadużywanie,
uzależnienie i profilaktyka” zwrócił uwagę na konieczność uczenia młodych
ludzi używania substancji
psychoaktywnych w sposób
odpowiedzialny, zdrowy i
nieszkodliwy. Substancje
psychoaktywne są bowiem
wszechobecne, jest nią np.
również kofeina.
- Każda substancja psychoaktywna działa na nasz
mózg i wywołuje zmiany w
trzech obszarach, a mianowicie są to emocje, sposób
naszego myślenia i wreszcie
sposób zachowania – podkreślił psycholog. Kluczowe
jest znalezienie różnicy między używaniem, nadużywaniem a uzależnieniem od
środków psychoaktywnych
i zastosowaniu odpowied-

nich działań profilaktycznych czy terapeutycznych.
Mechanizmy psychologiczne tłumaczące uzależnienie
to: mechanizm nałogowego
regulowania emocji, mechanizm iluzji i zaprzeczenia oraz mechanizm rozpraszania i rozdwajania “Ja”.
Prelegent wskazał również
najbardziej szkodliwe dla
użytkowników środki psychoaktywne, a mianowicie:
crack, heroinę, metamfetaminę, alkohol.
Również substancje dostępne w aptece, mogą w
przypadku ich nadmiernego
spożycia działać podobnie
jak środki psychoaktywne.
Np. taką substancją psychostymulującą, pobudzającą jest efedryna, z tej samej grupy co amfetamina.
Jest ona zawarta w lekach
przeciwkaszlowych, przeciwgrypowych. Następną
substancją jest kodeina,
która jest pochodną morfiny wykorzystywana w leczeniu np. przeciwbiegunkowym, przeciwkaszlowym
i przeciwbólowym.
- Badania wykazują,
że włączenie rodziców we
wszelkie działania profilaktyczne wydatnie zwiększa ich efektywność. Musimy mieć świadomość,
że pedagodzy, pracownicy
świetlic środowiskowych
i różnych organizacji pomocowych, nie zdejmą z
rodziców odpowiedzialności za profilaktykę domo-

wą -

podkreślił Rychter.

Z kolei prof. Mariusz
Jędrzejko, dyrektor Mazowieckiego Centrum Uzależnień wygłosił wykład pt.
„Zjawisko i mechanizmy
nowych uzależnień - jak
rozpoznać, jak prowadzić
profilaktykę?”.
Powyższy wykład dotyczył dwóch zjawisk: rosnącego eksperymentowania
przez młodzież gimnazjalną
i ponadgimnazjalną z narkotykami i z nowymi substancjami oraz zjawiska nowych narkotyków. Profesor
mówił o implikacjach zdrowotnych, społecznych ale i
ekonomicznych tego typu
eksperymentowania młodzieży. Prelegent podkreślił,
że to państwo płaci bardzo
duże pieniądze za leczenie
tych zaburzeń. W drugiej
części wykładu profesor
poruszył zjawisko nowych
dopalaczy powracających
do Polski w postaci bardzo
szybko rosnącej sprzedaży
internetowej. Ostatnia część
szkolenia była próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzież coraz częściej
sięga po środki odurzające?
Profesor odpowiadał na to
pytanie z punktu widzenia
załamania się aksjologicznego w Polsce, tzn. konsekwentnego podważania
dotychczasowych wartości,
które są charakterystyczne dla naszego społeczeństwa, i próbą zastąpienia ich

czymś, co można nazwać
nowym dekalogiem, który
nie ma w sobie kompletnie
żadnej wartości.
- Na materii polskiego
społeczeństwa dokonywana
jest rewolucja obyczajowa i
aksjologiczna pod płaszczykiem demokracji, wolności, przynależności do Unii
Europejskiej. Jest to próba
wywrócenia
dotychczasowych obyczajów, norm,
zwyczajów, zasad społecznych. A w to miejsce nie
proponuje się nic – mówił
Mariusz Jędrzejko. - Przyczyna sięgania młodzieży
po narkotyki jest aksjologiczna. Tkwi ona między
innymi w rozkładzie rodziny, związanym z nowymi modelami pracy. Często rodzice pracują całymi
dniami, nie mając czasu na
wychowywanie własnych
dzieci. Ponadto chorobą
polskiej oświaty są gimnazja. W jednej klasie, w jednej szkole zgromadziliśmy
młodzież adolescencyjną,
zrzuciliśmy na oświatę prowadzenie tych szkół. Klasy
są przepełnione. Jak możemy wychować niezwykłego
obywatela RP w 30-os. klasie? (…) Zjawisko zażywania narkotyków jest jednym
z elementów fatalnych błędów, które popełniamy na
tkance społecznej. Problem
ten jest wieloaspektowy, a
sięganie po narkotyki jest
po prostu utratą wpływów
wychowawczych,
utratą
wzorców – wyjaśniał.
Zdaniem profesora, receptą na walkę z sięganiem
po narkotyki przez młodzież, jest powrót do wychowania aksjologicznego,
przywrócenie szkole atrybutów, które pozwolą nie
tylko edukować ale również
wychowywać. Ponadto polskie państwo powinno zacząć wyprzedzać problemy
a nie tylko na nie reagować.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Miasta, piotrkowski SANEPID,
Starostwo Powiatowe oraz
Filię Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie
Tryb.

Prof. Mariusz Jędrzejko podczas wykładu na UJK.
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Edukacja
równych szans czy dyskryminacji?
Artykuł 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Tyle Konstytucja. A jak
to wygląda w praktyce, tam
gdzie ci, którzy w przyszłości mają z tego przepisu korzystać i go stosować rozpoczynają swoją życiową
drogę czyli w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i
wyższej? Otóż wygląda nie
najlepiej.
W początkowym okresie przemian ustrojowych
w Polsce przekonywano, że
obywatelowi nie należy dawać rybę lecz wędkę. Teza
ta, sama w sobie niewątpliwie słuszna, szybko jednak okazała się zwodnicza.
Wędka wędce bowiem nie
równa. A poza tym każdy
wędkarz doskonale wie, że
sama wędka to za mało. Potrzebna jest przynęta. No i
oczywiście ważne jest miejsce gdzie się wędkę zarzuci.
Trudno bowiem spodziewać
się, że w dobrze utrzymanym stawie hodowlanym i
w jakiejś rzeczce, różniącej
się od ścieku jedynie nazwą,
połów będzie równie udany.
I tak oto zamiast rozdawania ryb mamy rozdawanie wędek przy czym obie
te metody rozdawnictwa
różnią się tylko tym, że ta
druga jest bardziej wyrafinowana. Ponadto niektórym
zezwolono wyruszyć na połów nie z wędką ale z siecią,
która, co oczywiste, za jednym pociągnięciem można
złowić nie jedną rybkę lecz
całą ławicę.
Nierówność a czasem
wręcz dyskryminacja w
polskiej oświacie nie jest
niestety zjawiskiem rzadkim. Świadczą o tym np.
różnice w dostępie do szkół
poszczególnych szczebli i
wynikach nauczania, uzależnionych od statusu społecznego uczniów, a także
płci, miejsc zamieszkania,
pochodzenia społecznego,
przynależności etnicznej,
wyznania, stanu zdrowia
itp.
Ważnym
czynnikiem
określającym szanse zdobycia wykształcenia średniego i wyższego są uwarunkowania rodzinne, w
tym poziom wykształcenia

rodziców oraz status materialny rodziny. Istotny
wpływ na rzeczywisty dostęp do szkolnictwa średniego, a zwłaszcza wyższego
uzależniony jest również
od przynależności rodziny
do określonej grupy społeczno-ekonomicznej (pracowników, rolników, pracodawców itp.). Czynnikiem
utrudniającym
zdobycie
wykształcenia na poziomie
średnim, a szczególnie wyższym może być miejsce zamieszkania i niedostateczna oraz źle ukierunkowana
pomoc socjalna dla dzieci
i młodzieży ze środowisk
ekonomicznie słabych.
Instytucje oświatowe nie
mają oczywiście bezpośredniego wpływu ani na status
społeczny i materialny rodziców swoich uczniów i
studentów ani na to z jakich
miejscowości pochodzą. Posiadają natomiast najlepszą
wiedzę na ten temat. Ta zaś
może być spożytkowana dla
wyrównywania szans edukacyjnych.
Kiedy jednak uczniowie (studenci) przekroczą
próg szkoły, ta ma ona już
wszelkie możliwości, a nawet obowiązek stworzenia
im równych szans. Rzeczywistość jest jednak całkiem
inna. Powszechnym zjawiskiem jest segregacja szkolna. Z licznych raportów
sporządzonych na ten temat
wynika, że szkoły publiczne
pogłębiają nierówności społeczne. W niemal co piątej
szkole podstawowej w miastach uczniowie są dzieleni
według statusu materialnego ich rodziców. Tworzone
są klasy dla dzieci z rodzin
biednych i dla dzieci rodziców z wyższym wykształceniem. Oczywiście dla
tych drugich szkoła ma lepszą ofertę edukacyjną, organizuje im dodatkowe lekcje
z języków obcych informatyki lub plastyki.
Zdaniem dr Barbary
Murawskiej segregacja w
systemie oświaty wynika
między innymi z procedur
rekrutacji do szkół oraz
procedur podziału uczniów

na oddziały klasowe. Dr
Murawska podkreśla, że
„rolą edukacji szkolnej jest
niepogłębianie stanu nierównych szans edukacyjnych, ale wręcz odwrotnie
- zatroszczenie się o ich
wyrównanie. Postulat równości szans edukacyjnych
oznacza, że oczekujemy, iż
wszyscy uczniowie będą
się kształcić w szkołach tej
samej jakości. Szanse na
szkolny sukces zależą nie
tylko od kapitału kulturowego jednostki, ale również od składu społecznego
oddziału klasowego. Jest to
czynnik szczególnie ważny
dla dzieci wywodzących
się z rodzin o niższym kapitale kulturowym. Dla nich
nauka w klasie wspólnie z
rówieśnikami o wyższym
potencjale kulturowym jest
sprawą bardzo ważną”.
Rodzice wiedzą doskonale, że dobra szkoła to lepsze szanse życiowe dziecka.
Kogo na to stać płaci czesne
w szkole prywatnej. Kogo
nie stać walczy o miejsce w
szkole publicznej (do niepublicznych chodzi zaledwie
2-3 proc. uczniów). W walce
tej wszystkie chwyty są dozwolone, byle tylko dziecko
załapało się do renomowanego gimnazjum. Dobre
publiczne szkoły zajmują się
bowiem dystrybucją deficytowego dobra – darmowej
edukacji na wysokim poziomie. Kiedy jednak szczęśliwie uda się zapisać dziecko
do dobrej publicznej szkoły
zostaje ono poddane procedurze segregacji.
Uczniów dzieli według
kryterium wykształcenia i
zamożności rodziców. Biedni uczą się z biednymi, a bogaci - z bogatymi. Dyrektorzy tłumaczą to względami
praktycznymi. Na przykład
tym, że dzieci rodziców
bezrobotnych mogą przychodzić na późniejsze godziny, a dzieci pracujących
na ósmą. Potem ten sam
dyrektor omawiając wyniki
nauczania dziwi się: „Klasa
popołudniowa ma zawsze
gorsze wyniki. Ciekawe,
skąd to się bierze?”. Innym
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przejawem segregacji są
tzw. klasy pakietowe. Np. do
klasy I A trafiają dzieci, których rodzice płacą za dodatkowe zajęcia z angielskiego,
plastyki, muzyki i informatyki. Do klasy I B - te, których rodzice płacą tylko za
dodatkowe lekcje informatyki. A do klasy I C kieruje
się dzieci, których rodzice,
w opinii szkoły, „nie interesują się edukacją swoich
dzieci”, co w przełożeniu na
zrozumiały dla wszystkich
język oznacza, że nie płacą
za dodatkowe zajęcia, bo ich
na to najnormalniej nie stać.
Dzieci są świetnymi
obserwatorami i doskonale
wiedzą, kto należy do gorszej, a kto do lepszej klasy.
Tym z rodzin o biedniejszych już na wstępie mówi
się: jesteś gorszy, głupszy,
mniej potrafisz. Dla dziecka
to dramat. Obniżają to jego
aspiracje i motywację.
Szkolnictwo, szczególnie to wyższe, powinno być
powiązane z potrzebami
rynku pracy. Jak to wygląda
w praktyce wszyscy doskonale wiedzą. Jeden z rektorów prywatnej uczelni zagadnięty przez prezydenta
miasta, z którego pochodzi
większość studentów owej
uczelni, dlaczego kształci
wyłącznie pedagogów skoro i tak nie będzie dla nich
pracy odparł, że on jest od
kształcenia a nie od tego
żeby martwić się gdzie absolwenci jego uczelni znajdą
pracę. Inny przykład tym
razem z uczelni państwowej. Na seminarium magisterskim, na kierunku tak
egzotycznym, że nikt nawet
jego nazwy nie pamięta w
grupie było ok. 100 studentów. Jak wyglądało takie
seminarium nie trudno sobie wyobrazić. Oczywiście
był to kierunek płatny więc
przyjmowano każdego kto
chciał zapłacić.
I tu też mamy do czynienia z segregacją. Szczęśliwcy, którzy dostali się na
państwową uczelnię na bezpłatne studia dzienne mają
szansę na zatrudnienie bo
te studia są w jakiś sposób

Najlepsi
w regionie
Znamy już wyniki VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012. Finałowa gala odbyła się 23
kwietnia br. w Warszawie.

Foto: UM w Zelowie
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Prestiżowy tytuł „Samorządowego Menedżera
Regionu” w VIII edycji
rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki 2012” uzyskało
10 liderów samorządów lokalnych województwa łódzkiego. Zaszczytne pierwsze
miejsce w województwie
łódzkim w tej kategorii
otrzymał Urząd Miasta w
Uniejowie. Na drugim miejscu znalazł się Urząd Gminy Kleszczów, a na trzecim
Urząd Miasta Kutno. Wśród
10 najlepszych znaleźli się
również (kolejność alfabetyczna): Urząd Miejski w
Aleksandrowie Łódzkim,
Urząd Miasta Bełchatów,
Urząd Gminy Buczek,
Urząd Miasta Łódź, Urząd
Miasta Sieradz, Urząd Miasta - Gminy w Strykowie
oraz Urząd Miejski w Zelowie.
- Z ogromną satysfakcją
przyjęłam to wyróżnienie,
które stawia Gminę Zelów
i mnie, jako jej włodarza,
na 5. miejscu spośród wyłonionych 10 Samorządowych
Menedżerów Regionu województwa łódzkiego. Cieszy
także fakt, że moje zaangażowanie w przedsięwzięcia
związane z rozwojem spo-

łeczno-gospodarczym gminy zyskało uznanie wśród
innych lokalnych samorządów. Tytuł ten motywuje
do aktywności i kolejnych
działań mających na celu
wzmocnienie więzi ze społecznością lokalną – mówi
Urszula
Świerczyńska,
Burmistrz Zelowa.
Nagroda przyznawana
jest samorządowym liderom wyróżniającym się w
regionie za działania w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie edukacją,
inwestowanie w ochronę
środowiska oraz efektywne budowanie aktywności
społecznej. Ranking został
przygotowany przez redakcję dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” i czołową
firmę badawczą Millward
Brown SMG/KRC. Celem
rankingu było wyłonienie
firm i liderów wśród samorządów lokalnych, których
działalność ma szczególnie
pozytywny wpływ na rozwój regionu. Istotną cechą
jest fakt, że zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne
władze innych samorządów.

z rynkiem pracy powiązane.
Inni będą mieć wprawdzie
dyplom ale w ich przypadku
uczelnie interesuje wyłącznie by w terminie wpłacili
czesne. W przypadku uczelni prywatnych (nie wszystkich oczywiście) nauczanie
jest zwykłą działalnością
gospodarczą, a tej głównym
celem jest osiąganie zysku.
Równouprawnienie w

szkole jest gwarantowane
aktami prawnymi najwyższego rzędu, ale będzie
sprzyjać ono równości
szans edukacyjnych tylko
wówczas, kiedy nie pominie
żadnej z kategorii uczniów i
kiedy nie będzie realizowane na zamówienie żadnej z
grup społecznych czy władz
politycznych.
Daria Bosacka
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„Smaki, które
pamiętam z dzieciństwa”
Trwa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu kulinarnego „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”.
Zadaniem uczestników
jest wykonanie pracy konkursowej w postaci przepisu potrawy wraz z jej
zdjęciem i opisem historii
pochodzenia. Potrawa konkursowa musi nawiązywać
do tradycji jej przygotowywania w danej rodzinie
lub lokalnej społeczności
i nie może być powszechnie znana. Celem konkursu
jest zgromadzenie wiedzy o
oryginalnych, regionalnych
potrawach oraz promowanie wykorzystania trady-

cyjnej żywności. Uczestnikami konkursu mogą być
Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu województwa łódzkiego oraz pasjonaci sztuki
kulinarnej. Dla zwycięzców
przewidziane są nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu

REKLAMA

(

AGD. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do
22.05.2013 roku. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone pod koniec czerwca. Organizatorem konkursu jest
Agencja Rynku Rolnego
Oddział w Łodzi.
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Planowane
zmiany w NFZ
Likwidację centrali NFZ oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych –
to tylko zarys zmian, jakie przewiduje projekt ustawy przedstawiony przez
Ministerstwo Zdrowia.
Projekt ustawy zakłada m.in., że wojewódzkie
oddziały funduszu będą
bardziej
samodzielne,
a kontrolę nad nimi będzie sprawować powołany
Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Reforma Narodowego Funduszu Zdrowia
zakłada również premiowanie placówek medycznych,
które leczą najefektywniej,
najszybciej i najbezpieczniej,
powierzenie
wojewodom opracowania regionalnych
map oceny potrzeb
zdrowotnych
oraz
zbudowanie spójnego
systemu planowania
inwestycji medycznych w regionach.
Reforma
NFZ
zakłada pięć elementów zmiany systemu.
Po pierwsze likwidację Centrali NFZ,
która spowoduje, że
regiony
otrzymają kompetencje do
kreowania polityki
zdrowotnej. Do tej
pory było to centralne nieefektywne zarządzanie. Wycena i
kontrola świadczeń
będzie
niezależna
od funkcji płatnika.
Kreatorem polityki
zdrowotnej będzie
Minister Zdrowia, a
nie jak to jest obecnie – dwa ośrodki
kreowania polityki
zdrowotnej, a mianowicie Centrala NFZ
i Ministerstwo Zdrowia. Projekt ustawy
zakłada m.in., że

wojewódzkie oddziały funduszu będą bardziej samodzielne, a kontrolę nad nimi
będzie sprawować Urząd
Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Będzie on m.in. zatwierdzał
plany finansowe, które będą
tworzone w oddziałach wojewódzkich.
Drugi element to taryfikacja świadczeń. Wycena będzie przeprowadzona
przez Urząd Ubezpieczeń
Zdrowotnych - niezależną
agencję, a płatnik nie będzie miał wpływu na wycenę. Zmiana ta w efekcie
ma doprowadzić do obiektywnej wyceny świadczeń i
lepszego dostępu pacjentów
do usług medycznych.
Trzeci punkt zmian to
ocena jakości i efektu leczenia. Projekt zakłada
premiowanie
placówek
medycznych, które leczą
najefektywniej, najszybciej
i najbezpieczniej. Obecnie
brak jest narzędzi do kontroli jakości świadczeń.
Kolejny element zmiany
systemu to stworzenie mapy
potrzeb zdrowotnych. Dziś
planowanie usługi odbywa
się z poziomu centrali. W
związku z tym, finansowanie ochrony zdrowia niejednokrotnie nie jest związane
z potrzebami mieszkańców.
Projekt zakłada, że duża
część kompetencji zostałaby przeniesiona na regiony.
Opracowania regionalnych
map oceny potrzeb zdrowotnych powierzono by
wojewodom. W efekcie zainteresowane środowiska
miałyby wpływ na politykę
zdrowotną regionu a w re-

gionie nastąpiłby zrównoważony dostęp do świadczeń medycznych.
Ostatni element reformy NFZ to nowe zasady
inwestycji w infrastrukturę
medyczną, a mianowicie
budowanie spójnego systemu planowania inwestycji
medycznych w regionie.
Inwestycje prowadzone byłyby wówczas na podstawie rzeczywistych potrzeb,
zwiększyłby się także dostęp pacjentów do mniej popularnych świadczeń.
Zdaniem ministra, efektem tych wyżej wymienionych zmian byłoby przede
wszystkim lepsze wykorzystanie finansowania oraz
dostosowanie do potrzeb.
A najważniejsze korzyści
dla pacjenta to wpływ na
rozwój ochrony zdrowia w
regionie, lepszy efekt leczenia, lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz
wyższa jakość leczenia.
Podczas
konferencji
prasowej, Minister Arłukowicz zaznaczył, że chce
by zmiany organizacyjne
zostały przeprowadzone w
bezpieczny, nieodczuwalny dla pacjentów sposób.
Podkreślił potrzebę debaty
publicznej i gotowość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Wszyscy zainteresowani mogą
za pośrednictwem poczty
elektronicznej
przesyłać
uwagi na temat funkcjonowania i reformy NFZ na adres reformanfz@mz.gov.pl.
Opr. Justyna Pająk
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Roczny urlop Więcej pieniędzy na przedszkola
i aktywizację zawodową
dla matek
I kwartału

Rząd zaakceptował zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, które mają korzystnie
wpłynąć na przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową oraz przedsiębiorczość.

Determinacja matek i ojców z ruchu „matki I kwartału” odniosła skutek. Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Płatny roczny urlop dla
rodziców – to cel proponowanej nowelizacji Kodeksu
pracy. W praktyce oznacza
to wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
i możliwość skorzystania z
nowego półrocznego urlopu rodzicielskiego. Przewidziano także możliwość podzielenia jednego i drugiego
urlopu między matkę i ojca.
Płatny roczny urlop będzie
dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych
w 2013 r., w tym również
dla rodziców dzieci urodzonych przed 17 marca 2013 r.
Nowe przepisy umożliwią
elastyczne korzystanie z
urlopów przez rodziców
dziecka. W efekcie nowe regulacje powinny poprawić
sytuację kobiet na rynku
pracy. Nowe przepisy zapewnią rodzicom nie tylko niezbędną opiekę nad
niemowlakiem, ale także
łączenie jej z pracą. Założono możliwość łączenia
pracy na część etatu (nie
więcej niż pół) z korzystaniem z tych urlopów. Jednak pracodawca nie będzie
musiał się zgodzić na łączenie zatrudnienia i urlopu,
bo nie na każdym stanowisku możliwa jest praca
w niepełnym wymiarze.
Przypomnijmy, że obecny

wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni i do 4
tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Po
zmianach dodatkowy urlop
macierzyński wydłuży się o
2 tygodnie. Najważniejsza
ze zmian to wprowadzenie
nowego urlopu rodzicielskiego – 26-tygodniowego.
To urlop do dyspozycji zarówno matki, jak i ojca. I
będzie go można wziąć w
całości lub częściach. Reasumując, urlop po urodzeniu dziecka wydłuży się z 6
miesięcy do roku (52 tygodnie).
Zmiany dotyczą także
wysokości
wynagrodzeń
wypłacanych rodzicom w
przypadku korzystania z
urlopów i sposobu wnioskowania o nie. Rodzic, który
zdecyduje się na półroczny
pobyt z dzieckiem otrzyma
100 proc. pensji. Będzie
mógł go jednak przedłużyć
o kolejne sześć miesięcy, i
wtedy jego pensja wyniesie 60 proc. Z kolei rodzic,
który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu
(pół roku macierzyńskiego
i pół roku rodzicielskiego)
będzie otrzymywał 80 proc.
wynagrodzenia.
PP
na podstawie materiałów z MPiPS

Oszczędności uzyskane
w ramach komponentu centralnego mają być przeniesione na priorytety w komponencie regionalnym.
– Największe kwoty z
zaoszczędzonych 132 mln
euro przeznaczymy na
dostosowanie
oddziałów
przedszkolnych przy szkołach oraz na aktywizację
zawodową osób młodych
– poinformowała Minister
Rozwoju
Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
Po zatwierdzeniu zmian
w POKL 2007-2013 przez
Komisję Europejską, ok.

50,4 mln euro przeznaczonych zostanie na wsparcie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Priorytet VI.
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich). W szczególności wsparcie dotyczyłoby
aktywizacji osób poniżej
30. roku życia i osób po 50.
roku życia. Ok. 18,2 mln
euro zostałoby przeznaczonych na Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
Wsparcie skierowane będzie
głównie do osób niepełnosprawnych w wieku 15-30
lat i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei do
Priorytetu VIII. Regionalne
kadry gospodarki trafi ok.

7,6 mln euro. Wsparcie w
tym zakresie będą mogły
otrzymać osoby, które stracą
pracę z przyczyn zależnych
od pracodawcy.
Najwięcej, bo aż ok.
55,6 mln euro zostanie
przesuniętych na Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach.
Z czego, około 50 mln euro
zostanie przeznaczonych na
wsparcie edukacji przedszkolnej i dostosowanie oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na
przyjęcie 3- i 4-latków. Zaś
5,6 mln euro trafi na poprawę funkcjonowania szkół
zawodowych,
zwłaszcza

współpracujących z przedsiębiorstwami.
Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki 2007-2013 mają
zapewnić efektywne wykorzystanie środków z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego. Ich wprowadzenie zostało poprzedzone
konsultacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji pośredniczących POKL
oraz było konsultowane w
trybie roboczym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Opr. JP
na podstawie materiałów z MRR

Wzrasta bezrobocie

Rok 2013 będzie trudny dla pracowników. Minimalny spadek bezrobocia w marcu br., według szacunków
resortu pracy, nie oznacza jeszcze, że sytuacja na rynku pracy zacznie się szybko poprawiać.
Główną
przyczyną
wzrostu bezrobocia jest fala
zwolnień, które przetoczyły
się w ubiegłym roku przez
Polskę i trwają nadal. Od
początku roku upadło 240
przedsiębiorstw,
zatrudniających łącznie 5,5 tys.
pracowników. A to z pewnością jeszcze nie koniec.
Wiele firm w najbliższych
miesiącach będzie musiało
podjąć decyzję jak poradzić
sobie ze stratą finansową,
czy zakończyć działalność,

zredukować zatrudnienie
czy szukać innych rozwiązań. Zagrożonych jest wiele
branż.
Pomimo, że wzrasta
liczba bezrobotnych, rośnie
również liczba ofert pracy.
Szacuje się, że stale nieobsadzonych jest ok. 600 tys.
stanowisk. Ale nowych
miejsc pracy nie przybywa.
Najwięcej ofert pracy jest
związanych z tzw. zawodami „rotującymi”, wśród nich
handlowcy (od menedże-

rów ds. sprzedaży, poprzez
przedstawicieli handlowych
aż po sprzedawców). Są to
zawody ściśle związane z
„nakręcaniem”
obrotów.
Jeśli się one nie sprawdzają,
firmy decydują się na wymianę zespołu na bardziej
skuteczny.
Nie ma wątpliwości,
że do znacznej poprawy
sytuacji na rynku pracy,
potrzebne są duże zmiany. Rząd powinien zrobić
coś, co da szanse na przy-

ciągnięcie zagranicznych
inwestorów, dla których
Polska nie jest już aż tak
atrakcyjnym miejscem do
prowadzenia działalności.
Z drugiej strony potrzebne
są duże inwestycje, które
wygenerują miejsca pracy,
skuteczna polityka walki z
bezrobociem, która w połączeniu z reformą systemu
edukacyjnego odwróci niekorzystne trendy na rynku
pracy.
ZBW
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Nowoczesna sortownia owoców rozpoczęła pracę w Regnowie
Grupa Producentów ROJA, która jest właścicielem Zakładu w Regnowie, zakłada że w ciągu roku będzie mogła wprowadzić na rynek przeszło pięćdziesiąt
tysięcy ton owoców, w tym głównie jabłek. To właśnie w uprawie jabłek specjalizują się członkowie grupy. Razem w typowym roku są w stanie wyprodukować
około dwadzieścia tysięcy ton tego owocu, produkują także gruszki, śliwki, czereśnie.

Widok Zakładu od frontu.

Od prawej Witold Stępień-Marszałek Województwa Łódzkiego
w rozmowie z Eugeniuszem Górajem Burmistrzem Rawy
Mazowieckiej.

Od lewej Biskup Andrzej Dziuba -Ordynariusz Łowicki,
E.Góraj, Józef Oleksy.

Od prawej Józef Matysiak zadowolony z inwestycji w jego
rodzinnym Regnowie w rozmowie z uczestnikami.

Od lewej Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki i Włodzimierz
Wojtaszek Dyrektor Oddziału Łódzkiego ARiMR.

Grupa zrzesza obecnie 43 sadowników, którzy łącznie gospodarują
na ogromnym areale ziemi,sięga on bowiem 700
ha specjalistycznych upraw
sadowniczych. Grupa pozostaje otwartą na nowych
członków- zapowiedział w
swoim wystąpieniu podczas uroczystego otwarcia
Zakładu Roman Jagieliński-Prezes Zarządu. Obok
sortowni, na wspomniany
Zakład składają się jeszcze
chłodnie z kontrolowaną
atmosferą. Obecnie jest ich
dwadzieścia, a docelowo
będzie pięćdziesiąt, w których przechowywanych będzie piętnaście tysięcy ton
owoców, co razem z około
dwudziestoma
tysiącami
ton przechowywanymi u
producentów daje już niebagatelną ilość. Zakład naprawdę robi wrażenie swoim ogromem, powierzchnia
to prawie dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych.
Sortownia w której sortowane są owoce, linie do
pakowania i ogromny magazyn wysokiego składowania - wszystko to skłania
do zastanowienia się gdzie
trafią te owoce. Roman Jagieliński ma odpowiedź,
ze swadą opowiada -nie
jesteśmy skazani tylko na
rynki byłego Związku Radzieckiego ale damy sobie
radę na zachodzie Europy.
Wejdziemy także na wymagający rynek niemiecki. Zapewne nie jest to obietnica
bez pokrycia. W działaniach Grupy i samego szefa,
można dostrzec dynamizm
i stosowny rozmach w działaniu. W styczniu 2011r.
Roja została uznana za grupę oraz przyjęła pięcioletni
plan-program dostosowawczy do uzyskania statusu
organizacji
producentów
owoców i warzyw, a 4 maja
br. już oddano do użytku
pierwszą inwestycję.
Około 30% produkcji
sadownicy z Grupy Roja
planują sprzedawać na eksport, w tym na wspomniane rynki zachodnie. Tak
duża inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu
środków pomocowych z
Unii Europejskiej. Roman

Jagieliński w swoim wystąpieniu podkreślał ogromną
rolę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) a także rolę
banków spółdzielczych z
Banku Polskiej Spółdzielczości - Bank Spółdzielczy
z Białej Rawskiej utworzył
konsorcjum bankowe dla
współfinansowania tego zadania inwestycyjnego.
Działanie Grupy Roja
jest dobrym przykładem dla
innych grup producenckich
a jest ich w województwie
łódzkim jedenaście, z tego
większość w naszym regionie. Z perspektywy czasu
okazuje się, że to właśnie
Jagieliński miał rację, gdy
przekonywał sadowników
do powiększenia gospodarstw i do specjalizacji w
kontekście naszego wejścia
do Unii Europejskiej.
W trakcie uroczystości
otwarcia Zakładu Roja w
Regnowie sadownicy wręczyli Jagielińskiemu symboliczną buławę hetmańską
-obwołując go Hetmanem
Sadowników. To zapewne
miły gest ale także nadzieja na poprowadzenie pozostałej rzeszy sadowniczej
do sukcesu. Na imprezie
dostrzec można było ludzi
z pierwszych stron gazet,
wybitnych naukowców z
dziedziny
sadownictwa,
polityków. Bardzo mnie
ucieszyło, gdy zobaczyłem
jak siedzący obok mnie w
drugim rzędzie, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Danii i Holandii
pieczołowicie sporządzali
notatki z wystąpień zaproszonych gości-gdy padały
słowa, że mamy szansę by
być niekwestionowaną potęgą na rynkach światowych. Takie inwestycje jak
ta w Regnowie stwarzają na
to szansę, są kolejnym krokiem na tej trudnej drodze.
Świat nie stoi w miejscu,
jutro zakład w Regnowie,
którego powierzchnia, jak
już wspomniałem, to blisko
dwadzieścia tysięcy metrów
kwadratowych, może okazać się za mały. Życzę samych sukcesów, dorodnych
zbiorów i wytrwałości na
wspomnianej drodze.
Wojciech Adam Michalak

Najbardziej zadowoleni z nowych miejsc pracy dla
mieszkańców od lewej Paweł Królak-Wójt Cielądza i Tomasz
Wojdalski-Wójt Regnowa

Józef Oleksy otrzymuje z rąk Romana Jagielińskiego
pamiątkowe kryształowe jabłuszko.

Dariusz Klimczak-Wicemarszałek Województwa Łódzkiego w
rozmowie z uczestnikami.

Sadownicy wręczają Romanowi Jagielińskiemu symboliczną
buławę hetmańską.

Od lewej Mieczysław Pyta Przewodniczący Rady Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej, Roman Jagieliński,
Zdzisław Kupczyk -Wiceprezes Banku Polskiej
Spółdzielczości, Witold Morawski - Prezes Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej.
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Kleszczów

Solpark - raj dla miłośników sportu
„Solpark- Kleszczów” Sp. z o. o jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków dydaktyczno-sportowych w Polsce. Podgrzewane boisko, baseny, hale
sportowe, lodowisko, sale konferencyjne, SPA, a wszystko to w najnowocześniejszej architekturze. Jednym słowem, raj dla osób preferujących aktywny
tryb życia. O tym, jak zarządza się tak ogromnym ośrodkiem, rozmawialiśmy
z Prezesem Spółki – Panem Piotrem Kołbą.

- To już czwarty rok
działalności Solparku. Aż
trudno uwierzyć, że tak
niezwykły obiekt zbudowano w Kleszczowie, liczącym niespełna 2 tysiące mieszkańców.
Kompleks
został
otwarty we wrześniu 2009
roku. Rzeczywiście obiekt
znajduje się w niewielkiej
gminie Kleszczów, a dokładnie w Kleszczowie
przy ul. Sportowej. Nie zapominajmy jednak, że gmina Kleszczów uchodzi za
najbogatszą gminę wiejską.
Równolegle z rozwojem
przemysłu, gmina stawia
na rozwój rekreacji. Celem,
jaki przyświecał tej inwestycji, wartej blisko 200
milionów złotych, była integracja społeczności Kleszczowa i całej gminy, a także
stworzenie centrum sportowego o parametrach olimpijskich, które przyciągnie
sportowców z całego kraju.
- Kompleks Solpark
to nie tylko baseny i podgrzewane boisko. Macie
Państwo bardzo szeroki
wachlarz usług.
- Tak, to prawda. Sol-

park jest idealnym miejscem dla osób ceniących
aktywny tryb życia, poszukujących ciekawej rozrywki oraz relaksu. Mamy
aquapark - posiadamy basen sportowy, baseny rekreacyjne, podzielone na
zewnętrzny i wewnętrzny
z wieloma atrakcjami wodnymi m.in.: kaskady, bicze
wodne, zjeżdżalnie, gejzery. Oferujemy możliwość
korzystania z saun oraz
groty solnej. Jako nieliczni proponujemy również
seanse w kriosaunie, czyli
terapię zimnem. Ponadto
rozpoczynamy działalność
w zakresie szeroko pojętej
i profesjonalnej rehabilitacji. Poza tymi atrakcjami,
oferujemy również cały
wachlarz zajęć sportowych
i rekreacyjnych w naszych
pozostałych obiektach: kręgielni, siłowni, sali bilardowej oraz zimą na lodowisku
i podgrzewanej murawie
boiska do piłki nożnej.
Kompleks zajmuje działkę
o powierzchni czterech hektarów, więc mamy, czym
gospodarować. Posiadamy
część hotelową oraz centrum kultury, a w nim salę
audytoryjną na ponad 260

osób z projektornią filmową
i kabinami tłumaczy, salkę
konferencyjną, restaurację
oraz foyer dla organizacji
wystaw i innych wydarzeń
kulturalnych. Ciekawostką jest to, że w kompleksie
funkcjonują dwie szkoły
samorządowe: gimnazjum
i zespół szkół ponadgimnazjalnych. Każda z nich została zaplanowana na przyjęcie 200 uczniów. Mamy
także internat, stołówkę i
bibliotekę. Jest to rozwiązanie niespotykane w skali
całego kraju.
- A czy jest możliwe
stworzenie w Solparku
szkoły mistrzostwa sportowego?
- Myślę, że jest to możliwe. Ale taki projekt, wymagałby przede wszystkim
włączenia się samorządu.
Tego typu przedsięwzięcia
są bardzo skomplikowane.
Ale w przyszłości nie jest
to wykluczone. W tej chwili
mamy dwa Campy. Jeden to
Camp FC Barcelona, a drugi
to Camp Fundacji Real Madryt. Są to obozy piłkarskie
skierowane do dzieci. Podczas tych obozów młodzież
oprócz zajęć sportowych,

uczy się hiszpańskiego oraz
poznaje tamtejszą kulturę.
- Solpark to również
ciekawa architektura i nowoczesny design wnętrza.
- Projekt tego wielofunkcyjnego
budynku
został wybrany w wyniku
dwuetapowego, ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Urząd
Gminy w Kleszczowie pod
patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Zwyciężyła praca zgłoszona na konkurs przez NOW
Biuro Architektoniczne w
Łodzi. Niejako sam obiekt
wymusza na nas tak wysoki poziom. Klient widząc
z zewnątrz taki budynek,
spodziewa się, że w środku
może być tylko lepiej. Myślę tutaj również o obsłudze
i szeroko pojętym funkcjonowaniu. Architektura
i wnętrza wspólnie tworzą
przemyślaną scenografię.
Całość daje poczucie bezpiecznego schronienia i
swobody. Oferujemy najnowsze rozwiązania, spełniające najwyższe standardy, wszystko po to, by
zapewnić naszym klientom
bezpieczeństwo i komfort.
Dewizą Solparku jest jakość, wygoda oraz satysfakcja klienta.
- Panie Prezesie, proszę powiedzieć, jak zarządza się tak ogromnym
ośrodkiem?
- Nie ukrywam, że
jest to nie lada wyzwanie.
Mamy wszystkiego po kawałku. Jest część sportowo
-rekreacyjna i dydaktyczna.
Klient tego nie widzi, ale z
każdym z tych elementów
wiążą się zupełnie inne
formalności. To jest oczywiście nasz atut, bo mamy
bardzo szeroką ofertę, ale
z punktu widzenia prowadzenia i zarządzania takim
obiektem, trud jest dużo
większy z utrzymaniem stabilności. Koncepcja funkcjonowania takiego ośrodka
musi powstawać już w momencie kreślenia planów na
papierze. Jeśli się pewnych
rzeczy nie przewidzi w fazie
planowania, mogą pojawić

się problemy nie do pokonania. Fajnie jest jak wszystko
żyje, wszystkie kawiarnie
i obiekty są pootwierane,
ale to oczywiście kosztuje.
Czy wszystkie barki powinny być czynne? Można nad
tym dyskutować. Z ekonomicznego punktu widzenia,
pewnie będą takie głosy,
że niekoniecznie, jednak
od strony marketingowej i
wizerunkowej z pewnością
tak.
- Z jakich miejscowości macie Państwo najwięcej klientów?
- Na pewno gros osób,
które przyjeżdżają do Solparku to mieszkańcy naszego regionu, a zwłaszcza
z powiatu bełchatowskiego
i piotrkowskiego. Ale sporą grupę stanowią również
mieszkańcy Częstochowy
i okolic. Nie ukrywam,
że ogromne znaczenie ma
bardzo dobry punkt komunikacyjny Kleszczowa oraz
dobry dojazd do trasy katowickiej. Solpark znajduje
się w centrum Polski, 70 km
na południe od Łodzi oraz
55 km na północ od Częstochowy. Przyjeżdżają do
nas sportowcy i amatorzy

PROMOCJA

aktywnego wypoczynku z
całego kraju. Ponadto organizujemy sporo ogólnopolskich obozów i imprez
sportowych. Klientów odwiedzających Solpark jest
coraz więcej. W minionym
roku miesięcznie średnio
odwiedzało około 20 tys.
indywidualnych klientów,
nie licząc grup szkoleniowych i sportowych. Jednak
życzylibyśmy sobie, by
odwiedzających nas, było
jeszcze więcej.
- Czy planuje Pan jeszcze rozszerzenie oferty
Solparku w najbliższym
czasie?
- Jak wspomniałem wyżej, obecnie wzbogaciliśmy
ofertę o usługi rehabilitacji
dla klienta indywidulanego
oraz grup zorganizowanych. Ponadto powolutku
próbujemy w Kleszczowie
uruchamiać termy. Dzięki
temu, mieszkańcy naszego
regionu, będą mogli korzystać z gorących źródeł także
u nas.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali
Justyna
Pająk i Wojciech Adam Michalak
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Piotrków Trybunalski

Piotrkowskie spotkania z Mołdawią
Tętniące
serce poezji

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Polska-Wschód w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozpoczął się cykl imprez poświęconych Republice Mołdawii. Przy wsparciu SKN Młody
Samorządowiec oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Panien Dominikanek w Piotrkowie Tryb., 11
kwietnia zorganizowano sesję naukową pod hasłem Spotkania z Mołdawią.

„Otulisz się nadzieją” to tytuł wystawy dorobku literackiego i artystycznego studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie. Wystawę
można oglądać do 10 maja 2013 roku.
Uroczyste
otwarcie
wystawy twórczości studentów miało miejsce 11
kwietnia 2013 roku.
Jej organizatorami byli
dr Wiesław Rogalski, dr
Danuta Mucha, Samorząd
Studencki, Koło Młodych
Ekonomistów, Studenckie
Koło Naukowe Literatów
oraz Kinga Sołtysiak i Paulina Zięba. Oficjalnego rozpoczęcia wystawy dokonali
dr W. Rogalski oraz dr D.
Mucha. Tytuł wystawy
„Otulisz się nadzieją” (pochodzący z tomu Katarzyny
Pacak pt „Przymilkły cicho
trawy”) niewątpliwie inspiruje i zachęca do odwiedzenia Czytelni Ogólnej Filii
UJK przy ul. Słowackiego
114/118 (budynek A). Wystawa prezentuje twórczość
literacką studentów, zarówno poezję, jak i prozę oraz
dramat. Zaproszeni goście
oraz studenci mieli okazję
zobaczyć,
prezentowane
w niezwykle wytwornej
scenografii, tomy poezji
autorów oraz ich wiersze i
opowiadania. Należy dopowiedzieć, że większość z
nich to członkowie SKN Literatów, będący pod skrzydłami swej mentorki dr Danuty Muchy, pisarki znanej
w Polsce i zagranicą. Autorzy tomów to osoby, które
nie uprawiały wcześniej
twórczości literackiej. Ich
przygoda z własną poezją
rozpoczęła się często podczas warsztatów literackich
twórczego pisania prowadzonych nowatorskimi metodami dr Danuty Muchy
podczas studiów na filologii polskiej. Dziś, często
jako studenci nawet drugiego roku studiów - posiadają
własne tomy wierszy (do
tej pory ukazało się 14 tomów: wierszy, opowiadań
i dramatu), których druk

sfinansowany został przez
władze miejscowości, w
których mieszkają autorzy.
Można zatem śmiało powiedzieć o wydatnym wpływie
UJK w Piotrkowie Tryb. na
życie kulturalne województwa łódzkiego. Fenomenem
w skali ogólnopolskiej jest
nie tylko ilość prezentowanych twórców indywidualnych (27 autorów), ale
również fakt, że studenci ci
reprezentują zgoła odmienne kierunki. W dzisiejszej
rzeczywistości wielu stereotypów wydawać by się
mogło, że poezję tworzyć
mogą humaniści, myśliciele
czy osoby wybitnie wrażliwe. Studenci Uniwersytetu w Piotrkowie z takich
kierunków jak filologia
polska, ekonomia, historia,
bezpieczeństwo narodowe,
czy wreszcie pedagogika
przełamują ten stereotyp.
Udowadniając tym samym,
że piękno i wrażliwość poetycka drzemią w każdym
z nas. Co więcej, dowodzą,
że młodzi ludzie nie są obojętni na podszepty swoich
dusz. Ukazując swoje myśli, refleksje, rozprawy czy
lęki spotykają się z ogromnym entuzjazmem władz
Uczelni, umożliwiającym
pokazanie światu swojego
dorobku. Każdy z prezentujących się twórców śmiało i
bez wahania deklaruje, że
publikacja chociażby jednego wiersza czy kawałka
prozy zmieniła ich życie na
lepsze. Nie ma wątpliwości,
że w murach UJK w Piotrkowie Trybunalskim serce
poezji tętni niezwykle mocno i intensywnie. Ekspozycję wystawy będzie można
oglądać do 10 maja 2013
roku.
Ewelina Barańska

Podczas tego wydarzenia gościem był profesor
Ioan Grecu z Akademii
Sztuk Pięknych. Konferencję otworzyła dr Joanna
Harazińska, kierując wiele
życzliwych słów do uczestników. Następnie – w zastępstwie Prorektora ds.
Filii, prof. Zygmunta Matuszaka – głos zabrał dr Wiesław Rogalski, witając serdecznie mołdawskich gości.
Konferencję
rozpoczął wykład prof. I. Grecu
o Głównych nurtach we
współczesnej sztuce Mołdawii i ich powiązaniach z tradycją historyczną. Prelekcję
w języku rumuńskim (tłumaczoną przez dr Karolinę
Kotulewicz) wzbogaciła projekcja filmu, prezentującego
zbiory muzeum w Kiszyniowie. Warto nadmienić,
że przed rozpoczęciem wykładu prof. Grecu podziękował za zaproszenie i dodał:
„Jestem szczęśliwy widząc
tak wielu zaangażowanych
młodych ludzi. Pamiętajmy,
że nowe pokolenie to nasza
przyszłość. Jestem szczęśliwy, bo wy jesteście także
moją przyszłością”. Tymi
słowami zdobył sobie sympatię wszystkich uczestniczących studentów.
Po
inauguracyjnym
wykładzie głos zabrała dr
Karolina Kotulewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie) opowiadając o
Współczesnej Mołdawii –
historii, przemianach. Duże
zainteresowanie wzbudziło
również wystąpienie mgr
Emilii Kasperczyk zatytułowane Moja przygoda z
Mołdawią. Pozostali referenci reprezentowali grono
studentów i organizatorów.
Następnie
uczestnicy
spotkania na zakończenie
pierwszego dnia cyklu, udali się do Galerii Studenckiej
na Wydziale Filologiczno
-Historycznym, gdzie dokonano otwarcia wystawy
fotografii dzieł sztuki artystów mołdawskich.
Następnego dnia tj. 12
kwietnia, zaproszeni goście wraz z członkami studenckich kół naukowych

spotkali się z Zarządem
Krajowym Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód
w Warszawie. Zwieńczeniem dnia było zwiedzenie
naszej stolicy, zorganizowane przez studentów UJK.
Zakończenie cyklu imprez poświęconych Republice Mołdawii nastąpiło w
Galerii Klasztoru i Kościoła Akademickiego Panien
Dominikanek w Piotrkowie
Trybunalskim, gdzie dokonano uroczystego otwarcia
wystawy prac prof. Ioana
Grecu oraz studenta Alexeia
Vidrasco z Akademii Sztuk
Pięknych w Kiszyniowie (towarzyszącemu prof. Grecu
podczas wizyty w Polsce).
Cykl spotkań poświęconych Republice Mołdawii

cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności
akademickiej i pozostałych
uczestników. Organizatorzy
zapowiedzieli, że nie jest to
ostatnia tego typu impreza.
Warto również wspomnieć o miłym akcencie,
jaki pojawił się podczas
konferencji. Otóż, wykładowca piotrkowskiej Filii
UJK, prof. Zbigniew Antoszewski (członek stowarzyszenia Polska-Wschód)
poinformował, że według
badań Zarządu, Studenckie Koło Naukowe Polska-Wschód, działające na
UJK, jest najlepszym tego
typu kołem w Polsce.
Monika Świdzińska

W maju Juwenalia i nie tylko
Piotrkowska Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego każdego miesiąca tętni życiem naukowym i studenckim. Nie inaczej będzie również w maju. Miesiąc ten bowiem obfitować będzie w różnorakie i liczne wydarzenia.
W drugim tygodniu
maja, niewątpliwie najważniejsze będą Juwenalia
(14-16.V), święto braci studenckiej i wszystkich osób
przychylnych Uniwersytetowi. W tym samym czasie
w Bełchatowie, odbędzie
się konferencja naukowa:
Gloria Victis 1863 r. (16.V)
zorganizowana
wspólnie
przez Instytut Historii,
Archiwum Państwowe w

Piotrkowie Tryb. oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie.
Kolejnym
wydarzeniem będzie debata o stanie polskiej lewicy, która
rozpocznie się 20 maja na
Wydziale Filologiczno-Historycznym.
Debatować
będą – przy współudziale
studentów, uczniów szkół
średnich i wszystkich zainteresowanych – przedstawi-

ciele partii: poseł na Sejm
RP Artur Ostrowski (SLD),
poseł na Sejm RP Marek
Domaracki (Ruch Palikota)
oraz Jerzy Stefański (PPS).
Natomiast dwa dni później
(22.V) chętni mogą wziąć
udział w kolejnej edycji
Dyktanda Piotrkowskiego.
Z kolei 25 maja Instytut
Stosunków Międzynarodowych zaprasza na III Piotrkowski Konkurs Wiedzy

o Sporcie. Zwieńczeniem
wydarzeń majowych będzie
XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Rodzina
– jej teraźniejszość i przyszłość (27-28 V) zorganizowane przez Instytut Pedagogiki. Ponadto Uniwersytet
prowadzi zbiórkę książek
dla Polaków na Wołyniu
(więcej informacji na www.
unipt.pl).
Monika Świdzińska
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Tańcząca Eurydyka
Anna German we wspomnieniach
Biografia Anny German
złożona ze wspomnień jej
bliskich, przyjaciół, współpracowników. Traumatyczne dzieciństwo opowiedziane przez matkę, droga do
muzycznej kariery – przez
przyjaciół z lat młodości i
sceny, tragiczny wypadek
i rehabilitacja – przez lekarzy, historia miłości – przez
męża i przyjaciół rodziny.
Prawdziwe
wydarzenia – nie zawsze wiernie
oddane przez film, jeszcze
ciekawsze i bardziej przejmujące niż serial – wzbogacone zostały dużymi
kolorowymi reprodukcjami
blisko 200 zdjęć i dokumentów.
„Śpiew był jej życiem.
W jednym z wywiadów powiedziała: Myślę, że każdy
z nas ma swoją gwiazdę.
Może nią być miłość, praca, macierzyństwo… Tylko trzeba zrobić wszystko,
żeby nie gasł jej blask. Moja
gwiazda – to piosenka.
Los nie szczędził Annie
German nieszczęść już w
dzieciństwie. A potem, u
progu międzynarodowej kariery, w sierpniu 1967 roku,
uległa poważnemu wypadkowi na Autostradzie Słońca we Włoszech. Zakuta w
gipsowy pancerz, długie
tygodnie walczyła o życie, a
następnie o powrót do zdrowia i śpiewania. Zaskoczyła
wtedy niezwykłym męstwem, optymizmem, siłą

woli i walki. Kilkanaście
lat później tej siły już jej nie
wystarczyło…” (ze wstępu
do książki).
Mariola Pryzwan, wybitna biografistka (ze wspomnień złożyła biografie
m.in. Zbigniewa Cybulskiego, Haliny Poświatowskiej,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Kownackiej,
Anny Jantar; z wypowiedzi
samych bohaterów książki:
„Anna German o Sobie” i
„Zbigniew Cybulski o sobie”) od lat zafascynowana
jest postacią Anny German.
Na kartach jej książki
śledzimy trudny i barwny „człowieczy los” Anny
Ger man:
d zieciństwo spędzone w
Azji Środkowej,
młodość
we Wrocławiu,
początki
kariery
w
Estradach:
Wrocławs k i e j ,
Rzeszowskiej
i
Ol s z t y ń s k i e j .
Sukcesy
na festiwalach

Księgarnia

piosenki w Opolu, Sopocie
i Ostendzie, występy we
Włoszech, a potem tragiczny wypadek, długą rehabilitację i triumfalny powrót
na scenę; uwielbienie w
Związku Radzieckim i…
powolne odchodzenie w
cień w Polsce.
Wspominają ją najbliżsi
– matka i mąż oraz przyjaciółka Anna Kaczalina.
Wspominają koleżanki i
koledzy ze środowiska artystycznego, m.in. Krzysztof
Cwynar, Jerzy Ficowski,
Katarzyna Gärtner, Witold
Gruca, Marek Sewen, Sława Przybylska, Irena Santor, Stefan Rachoń, Szymon
Szurmiej, Roman Ziemlański.

jąc sobie, że jest być może
ostatnią nadzieją jednego
z najpotężniejszych ludzi
na świecie, Banning stawia
wszystko na jedną kartę.
„Olimp w ogniu” to elek-

tryzujący thriller wyreżyserowany przez twórcę „Dnia
próby”, Antoine’a Fuqua.
Widzowie na seansie będą
dosłownie siedzieć na krawędzi swoich foteli!

Jurassic Park 3D
poleca:

2. Autobiografia Stalina

Richard Lourie

3. Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską

Ewa Chodakowska

4. Wiele demonów

Jerzy Pilch

5. Niebo dla średnio zaawansowanych

Szymon Hołownia

6. Całkiem nowe życie

Maria Ulatowska

7. Czarna wołga

Przemysław Semczuk

8. O polskich świętych dzieciom Pamiątka I Komunii Świętej
10. Ukryty w Hostii

Kiedy terroryści przejmują kontrolę nad Białym
Domem, biorąc Prezydenta
Stanów Zjednoczonych jako
zakładnika i wprawiając
cały kraj w osłupienie, przebywający przypadkowo w
pobliżu zhańbiony agent
Secret Service staje do samotnej i nierównej walki
o przywrócenie wiary w
podstawowe amerykańskie
wartości. Mike Banning
to były ochroniarz Prezydenta, który w oblężonym
budynku czuje się jak ryba
w wodzie, wykorzystując
swoje wyśmienite przygotowanie fizyczno-taktyczne, a
także niebywałą znajomość
Białego Domu, by stać się
oczami i uszami obserwujących rozwój sytuacji ludzi
ze sztabu kryzysowego.
Napastnikami, którzy
przejęli symbol demokratycznej Ameryki, są oddani
sprawie ekstremiści, Banning ma więc podwójnie
utrudnione zadanie. Na dodatek terroryści zaczynają
egzekucje
zakładników,
by wymusić na amerykańskim rządzie spełnienie
swoich żądań. Uświadamia-

1. Tańcząca Eurydyka Anna German we wspomnieniach Mariola Pryzwan

9. Biblia dla rodziny

Olimp w ogniu

Waldemar Chrostowski
św. Paweł

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

Mija właśnie 20 lat od chwili gdy kinomani na całym świecie po raz pierwszy
zobaczyli na wielkim ekranie prehistoryczne dinozaury, ożywione przy pomocy magii kina przez Stevena Spielberga. „Jurassic Park” okazał się wielkim
przebojem, zdobył trzy
Oscary®, a publiczność
pokochała ten film.
Wielki hit wraca teraz
do kin w zupełnie nowej
wersji: film został mistrzowsko przygotowany
w technice 3D w jakości
niewyobrażalnej w czasie,
gdy miał premierę. Nowe
pokolenie kinomaniaków
niemal na wyciągnięcie
ręki będzie miało przed
sobą łagodne brachiozaury, groźne tyranozaury i
zawzięte
welociraptory,
przed którymi będzie musiała bronić się grupka naukowców na odciętej od
świata wyspie.
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Wiosna – zmora dla alergików Gotuj z nami
Wiosna to radosna pora roku, która kojarzy się z upragnionym po zimie słońcem, rozwijającymi się
pąkami drzew, śpiewającymi ptakami oraz rozkwitającymi kwiatami... Niestety aż dla 40% Polaków ta
pora roku kojarzy się przede wszystkim z uczuleniem, katarem czy łzawiącymi oczami. Alergia stała się
zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
Światowy Tydzień Alergii ogłoszony przez Światową Organizację Alergii
(WAO-World Allergy Organization) obchodzony jest
już po raz trzeci w Polsce.
W tym roku przypadł on w
okresie od 8 do 14 kwietnia.
Tego rodzaju akcje mają
na celu przede wszystkim
zwrócenie uwagi na globalny w obecnych czasach wymiar chorób alergicznych.
Wraz z kończącą się
zimą dla osób uczulonych
na pyłki nadchodzi najgorszy okres. Alergia jest niepotrzebną reakcją układu
odpornościowego człowieka na znajdującą się w środowisku nieszkodliwą substancję zwaną alergenem.
W wyniku zagrożenia przez
alergen, organizm odbiera sygnały, które zmuszają
go do obrony. Alergeny te
jednak u osób zdrowych nie
wywołują żadnych oznak
uczulenia. Częstymi nieprawidłowymi reakcjami
naszego organizmu przy
kontakcie z alergenem są
między innymi takie objawy jak: katar alergiczny,
trudności z oddychaniem,
opuchlizna, wypryski alergiczne lub inne reakcje
skórne.
Alergie to choroby przewlekłe, często dziedziczne,
które niestety obniżają jakość życia a niektóre nawet
mogą stanowić jego zagrożenie. W naszym kraju aler-

Sałatka wiosenna
bb

Czas przygotowywania: 20 min
Danie dla: 4 osób

Potrzebne składniki:
Sałatka
► 3 średniej wielkości pomidory
► 7 rzodkiewek
► 1 ogórek
► szczypiorek (pęczek)
► 2 łyżki majonezu
► 1 cebula czerwona
► 10 dag sera żółtego
Sos winegret:
► 1 łyżka octu winnego
► 3 łyżki oliwy z oliwek
gię najczęściej wywołują
alergeny zawarte w:
- pyłkach roślin (np.
drzew, krzewów, traw, zarodniki pleśni),
- pokarmach (np. cytrusach, mleku, jajach, rybach,
orzechach),
- organizmach zwierząt
(sierść kota i psa, wełna,
pióra, jad pszczół, roztocza
kurzu).
Alergeny z uwagi na
czas oddziaływania na organizm chorego, dzielą się
na:
- sezonowe (np. okres
pylenia traw),

Ogłoszenia
SPRZEDAM
Sprzedam opryskiwacz
sadowy WULKAN 400 nowy! tel. 507 075 404

ZWIERZĘTA
Rodowodowe Owczarki
Niemieckie szczenięta 4miesięczne tel. 504 900 803

Sprzedam mieszkanie
53m2 tel. 691 22 25 07,
Piotrków Tryb. ul. E. Plater

USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/
m2 www.drukarnia-wam.pl
Piaskowiec,
kamień
ozdobny, kora i ziemia
ogrodowa, siatka i słupki
ogrodzeniowe Rawa Mazowiecka, Kolejowa 1, tel. 511
605 066
Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie
ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323

- całoroczne (np. roztocze kurzu domowego).
Alergie
diagnozuje
się na podstawie testów
alergicznych. Takie badanie można przeprowadzić
inwazyjnie (z krwi oraz
skórne) lub bezinwazyjnie
(testy komputerowe). Wynik jest potwierdzeniem dla
pacjenta, na które alergeny
jest on uczulony. Do chorób
alergicznych wg Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego (PTA ) należą: astma,
alergiczny nieżyt nosa,
atopowe zapalenie skóry,
pokrzywka,
anafilaksja,
alergie na leki i na niektóre
pokarmy. Najczęstszą dolegliwością jest katar alergiczny (u ok. 25 % mieszkańców Polski ), z którego
może rozwinąć się astma,
a z niej z kolei przewlekła
obturacyjna choroba płuc.
Astma to problem u około
5% Polaków. Częste są również alergie pokarmowe.
Wśród tych alergii największy procent stanowi uczulenie na gluten, występujący
w ziarnach zbóż. Alergie
dotyczą ludzi w różnym
wieku i różnej płci. Najbardziej groźna jest ta alergia,
która jest wywołana wieloma alergenami i objawia się
jednocześnie różnymi dolegliwościami.
Leczenie
alergików

opiera się na stosowaniu
leków antyhistaminowych
oraz odczulaniu. Chorzy,
którzy chcą żyć normalnie muszą stosować się
koniecznie do zaleceń specjalistów w tej dziedzinie.
Najskuteczniejszym sposobem na tę dolegliwość,
w miarę możliwości, jest
unikanie alergenów. Należy jednak podkreślić, że
możliwości zapobiegania
tym chorobom są ograniczone.
Polska w porównaniu
z innymi krajami Europy,
należy do najbardziej dotkniętych tym problemem
zdrowotnym. Warto podkreślić, że odsetek ten jest
zróżnicowany w zależności od regionu kraju i tak
np. w województwach zachodnich jest on dwa razy
wyższy niż we wschodnich.
Analiza badań epidemiologicznych wykonanych
na przestrzeni ostatnich 20
lat, dowodzi, że następuje ciągły wzrost osób dotkniętych tymi uciążliwymi
chorobami i to zarówno w
krajach rozwiniętych, jak i
rozwijających się. Eksperci
są zdania, że w najbliższych
latach nie ma szans na
zmniejszenie liczby uczulonych osób w naszym kraju.
PB

► szczypta soli

Sposób przygotowania:
Pomidory opłukać i pokroić w kostkę. Rzodkiewki,
ogórek, cebulę i ser pokroić w kostkę. Szczypiorek posiekać. Aby przygotować sos należy do miseczki wlać ocet
winny, dodać sól. Wymieszać aż sól się rozpuści. Dolać
oliwę, mieszać aż składniki się połączą. Doprawić świeżo
zmielonym czarnym pieprzem. Tak przygotowanym sosem
polać całość i wymieszać. Smacznego!
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Test: Hyundai i30 1.6 CRDI 110 KM
Model i30 to główny oręż Koreańczyków w trwającej motoryzacyjnej wojnie z europejskimi i japońskimi
producentami samochodów. Dlaczego kompaktowy Hyundai zaskarbił sobie sympatię szerokiej publiczności? Jest po prostu równie dobry co o wiele droższe auta w jego segmencie.
Nowy i30 - stylistyka
godna uwagi
Najnowsza (druga) generacja i30 miała swoją premierę na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie w
2011 r. Pamiętam jak trudno
było wówczas dopchać się
do stoiska Hyundaia na olbrzymiej hali wypełnionej
przedstawicielami mediów.
Skąd tak duże zainteresowanie tym modelem? Otóż
pierwszy i30 na dobre zmienił postrzeganie koreańskiej marki w Europie. Odniósł sukces sprzedażowy,
zwłaszcza wśród klientów
indywidualnych. Premiera

drugiej generacji bestsellera
Hyundaia oznaczała, że teraz może być jeszcze lepiej.
Hyundai skonstruował

i30 pod gust europejskiego klienta. Stylistyka nowej generacji auta została
stworzona przez niemieckie
studio projektowe. Hyundai słynie ostatnio z tego,
że wciela w życie pomysły
stylistyczne, których jego
konkurencja obawiałaby się
zastosować nawet w autach
koncepcyjnych.
Dlaczego Europejczycy
polubili i30?
Nawet w konserwatywnej, by nie powiedzieć
zacofanej motoryzacyjnie,
Polsce, i30 spotkał się z
dobrym przyjęciem od-

biorców. Polacy woleli kupić nowego Hyundaia niż
kilkuletniego Golfa za te
same pieniądze. i30 ma się
czym odwdzięczyć, bo jest

REKLAMA

KIEROWCO!
Już najwyższy czas!
Zmień opony na letnie!
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autem trwałym i niedrogim
w eksploatacji. Głównym
atutem najnowszego kompaktu Hyundaia jest w mojej opinii relacja jakości do
ceny. Za niewiele ponad 50
tys. zł możemy kupić przestronne,
pięciodrzwiowe
auto z dużym bagażnikiem
i dynamicznym silnikiem
benzynowym. Po dołożeniu
pięciu tys. zł otrzymamy
dodatki (np. klimatyzacja,
zestaw audio), za które u
konkurencji trzeba zapłacić
o wiele więcej.

w ofercie nie ma odrobinę większej jednostki 1.7
CRDI 115 KM, montowanej
m.in. w testowanym przeze mnie niedawno SUVie
ix35. Tamten silnik, mimo
teoretycznie niewiele lepszych parametrów jest w
mojej opinii znacznie lepiej
zoptymalizowany, o czym
może świadczyć niemal
identyczny, uzyskany w
przypadku obu aut średni

i30 jest gdzieś pomiędzy
komfortowym Peugeotem
308 a nowym Oplem Astrą.
Nie jest sztywny, ale też
nie buja się na zakrętach.
Układ hamulcowy również jest średni. Nie można
więc chwalić i30 za znakomite właściwości jezdne,
ale też nie można mu pod
tym względem niczego negatywnego zarzucić. Nieźle poradził sobie w czasie
marcowej zimy, podczas
burzy śnieżnej (zdjęcie).
Hyundai i30 na tle
konkurencji
Typowy,

Hyundai i30 z silnikiem diesla

Testowany przeze mnie
egzemplarz to i30 w wersji
pięciodrzwiowej z silnikiem
wysokoprężnym 1.6 CRDI o
mocy 110 KM w wersji wyposażenia Comfort. Według
cennika kosztuje 74 400 zł,
ale uwzględniając rabaty
u dealerów można go kupić taniej. Diesle z rodziny
CRDI to interesujące silniki
cechujące się elastycznością
i stosunkowo niskim spalaniem. W porównaniu np. z
volkswagenowskim TDI o
porównywalnej mocy, testowany przeze mnie silnik
wyróżnia się też kulturą
pracy.
Jednostka wysokoprężna o mocy 110 KM to wariant pośredni. Jest jeszcze
słabszy diesel o mniejszej
pojemności - 1.4 90 KM
i wersja mocniejsza 1.6
- 128 KM. Co ciekawe,

rezultat spalania - ok. 6 l na
100 km. A przecież ix35 to
auto o zdecydowanie większych gabarytach.
Silnik 1.6 CRDI nie zasługuje jednak na to, by nań
narzekać. Za rozsądne pieniądze otrzymujemy solidną
jednostkę, która już od 1900
obr./min. osiąga przyzwoity maksymalny moment
obrotowy 260 Nm. Dzięki
sześciobiegowej przekładni
manualnej mamy większą
kontrolę nad spalaniem.
Szósty bieg przydaje się
zwłaszcza w długiej trasie.
Nawet przy prędkościach
autostradowych, samochód
nie generuje zbyt dużego
hałasu. To zasługa nie tylko silnika czy wyciszenia
wnętrza, ale i opływowej
sylwetki nadwozia, znacznie redukującej wszelkie
szumy powietrza.
Warto dodać coś na temat zawieszenia i30. W tym
przypadku producent postawił na kompromis pomiędzy dobrym prowadzeniem
a komfortem jazdy po nierównościach. W moim odczuciu pod tym względem

Wieści 13

REKLAMA

przestronny

kompakt za przyzwoitą
cenę - tak w skrócie można
opisać Hyundaia i30. Jego
rynkowi konkurenci często kosztują o wiele drożej,
nie oferując tak naprawdę
niczego lepszego poza bardziej popularnym na świecie logo. Różnice cenowe są
procentowo większe na najniższych półkach - wersje
z silnikiem benzynowym
i podstawowym wyposażeniem. Testowany Hyundai i30 w wersji z dieslem
CRDI też jest tańszy od
porównywalnej konkurencji, ale ,,tylko” od kilku do
kilkunastu tys. zł.
Witold Hańczka
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Zatrzymano sprawców pobicia Śmiertelne potrącenie pieszego
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn którzy pobili byłego chłopaka swojej
znajomej.
Do pobicia doszło w
mieszkaniu przy ulicy Broniewskiego. Wezwani na
miejsce policjanci ustalili,
że do mieszkania pokrzywdzonego przyszła jego była
dziewczyna wraz z dwoma mężczyznami. Kobieta
chciała zabrać swoje rzeczy,

ponieważ para rozstała się
kilka dni wcześniej. W czasie, kiedy 24-letnia kobieta
pakowała swoje rzeczy towarzyszący jej mężczyźni
z niewiadomych przyczyn
zaczęli bić domownika.
Pokrzywdzony, który wezwał policję, na szczęście

znał sprawców z widzenia.
Policjanci szybko ustalili
personalia podejrzewanych.
Piotrkowianie zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.
WIT

Pieszy, który został potrącony przez kierowcę samochodu ciężarowego,
zmarł na skutek poniesionych obrażeń.
Do wypadku doszło w
nocy z 29 na 30 kwietnia
2013 roku na krajowej jedynce, na wysokości Radomska. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że

48 -letni kierujący ciężarowym mercedesem jadąc w
kierunku Piotrkowa Trybunalskiego potrącił pieszego
idącego prawym pasem ruchu. Kierowca ciężarówki

był trzeźwy. Obecnie policjanci ustalają tożsamość
zmarłego pieszego, gdyż nie
miał on przy sobie żadnych
dokumentów a prokuratura
zabezpieczyła jego ciało. LP

Skierniewice

Tomaszów Mazowiecki

Niedoszły samobójca uratowany Wyjaśniają przyczynę utonięcia
Policjanci uratowali mężczyznę, który chciał skoczyć z dachu jednego z tomaszowskich bloków.
W nocy 28 kwietnia
policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który
chce skoczyć z dachu bloku
przy ulicy Biernackiego w
Tomaszowie. Kiedy dotarli
na dach 4-pietrowego bloku

okazało się, że na krawędzi
siedzi mężczyzna, który
chce skoczyć. Na szczęście
mundurowi dotarli w samą
porę i na pomoc nie było
jeszcze za późno. Policjanci odciągnęli desperata od

krawędzi dachu. 47-latek
dla własnego bezpieczeństwa został obezwładniony
a następnie przekazany w
ręce lekarzy.
WIT

Bełchatów

Agresywny pies
zaatakował nastolatka
W Helenowie na terenie gminy Drużbice, agresywny pies pogryzł 15-latka.
Chłopiec trafił do szpitala.
- Policjanci ustalili, że zareagowała i odciągnęła uchylanie się od obowiązokoło godz. 7.30, zamknię- czworonoga od nastolatka. ku ochronnego szczepienia
ty w kojcu pies- mieszaniec, Ranny chłopiec został prze- psów przeciwko wściekliźprzypominający owczarka wieziony do bełchatowskie- nie.
niemieckiego, skacząc na go szpitala.
Bełchatowscy policjanci
furtkę zdołał przesunąć ryPsa oddano pod nadzór przypominają właścicielom
giel i po wyswobodzeniu specjalisty weterynarii na zwierząt domowych o ciąrzucił się na najstarsze z kilkunastodniową
obser- żących na nich obowiązsiedmiorga bawiących się wację, a jego właściciel do- kach, zwłaszcza trzymania
w pobliżu dzieci – poinfor- stał dwa mandaty karne po zwierzęcia w sposób zamował rzecznik bełchatow- 250 zł, za niezachowanie pewniający
bezpieczeńskiej policji. Na szczęście środków ostrożności przy stwo.
właścicielka psa szybko trzymaniu zwierzęcia oraz
MAT

Policja oraz Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia mężczyzny w jednym ze stawów powiatu skierniewickiego.

Zdarzenie miało miejsce
30 kwietnia w miejscowości Mszadla. Wtedy to do
stawu przy miejscowym
sklepie wskoczył młody
mężczyzna, który zaczął
się topić. Służby ratunkowe
powiadomiła pracownica
pobliskiego sklepu. Wezwani na miejsce strażacy po

kilkunastu minutach wyłowili ciało topielca. Mimo
przeprowadzonej reanimacji lekarz stwierdził zgon.
Z relacji świadków wynika,
że 22-latek przyszedł pod
sklep w stanie znacznego upojenia alkoholem. W
pewnym momencie zerwał
się z ławki i wbiegł do sta-

wu. Jeden z jego znajomych
próbował go wyciągnąć,
jednak ze względu na muliste dno i brak umiejętności
pływackich nie dał rady i
wycofał się na brzeg alarmując ekspedientkę. Zebrany przez policję materiał
został przekazany do prokuratury.
POR

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska oraz
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi
SALVE MEDICA w Łodzi
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Rawie Mazowieckiej
organizują

II BIALSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI

PRZYSTANEK MAMMOGRAFIA 5; ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
(niedziela) 26 MAJA 2013 r. w godz. 11.00 – 16.00 teren Gimnazjum w BIAŁEJ RAWSKIEJ

Organizatorzy zapewniają mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Rawska bezpłatne
badania profilaktyczne i konsultacje:
- badanie mammograficzne dotyczy kobiet w wieku 40-69 (zapisy pod nr tel. 46 815 92 39);
spirometria (badanie pojemności płuc); badanie tlenku węgla w płucach; pomiar tkanki tłuszczowej;
badanie gruczołu krokowego (mężczyźni po 40 roku życia); profilaktyka raka odbytu (test na obecność krwi utajonej); badanie dermatoskopowe skóry; badanie USG tarczycy; badanie przesiewowe
wzroku - jaskra; zapisy na badanie jelita grubego; cytologia dla kobiet w wieku powyżej 25 roku
życia (uwaga! badanie kobiet w wieku 25-59 raz na 3 lata, zapisy pod nr tel. 46 815 92 39)
konsultacje:
- chirurg onkolog (w godz. 12.00 - 14.00); ginekolog onkolog (w godz. 12.00 - 14.00 );
psycholog (w godz. 11.00 - 16.00 )
badania laboratoryjne:
- morfologia; cholesterol; kreatynina; glukoza; PSA ( mężczyźni po 40 roku życia)
Uwaga: osoby przystępujące do badań laboratoryjnych muszą być na czczo.
Organizatorzy przewidują również wiele atrakcji towarzyszących badaniom:
- występy zespołów młodzieżowych działających przy MGOK
- degustację zdrowej żywności a szczególnie przetworów z jabłek
- kiermasz książki medycznej i innej - kącik przedszkolny - losowanie nagród
- rozgrywki sportowe w ramach programu ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO

Wszystkie badania są bezpłatne
Wykonane przez specjalistów:
WSS im. M. Kopernika w Łodzi, WOK w Łodzi, SALVE MEDICA w Łodzi, „ESKULAP” NZOZ w Białej Rawskiej, NZOZ CM „SALUS” w Białej Rawskiej, STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w Rawie Mazowieckiej.

Zapraszamy!
Profilaktyka jest najlepszą formą leczenia, gdyż jest:
- bezpłatna - bezbolesna - bezinwazyjna

www.gazeta-wiesci.pl
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HOROSKOP
Byk 21.04 – 20.05
Osoby spod tego
znaku mogą podjąć
się dużych wyzwań
zawodowych. Sukces w
zasięgu ręki, a to dzięki korzystnemu wpływowi Merkurego. W stałym związku
możliwe przejściowe kłopoty, natomiast single w sprawach sercowych powinny
zaufać intuicji.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Bliźnięta wezmą
się za domowe porządki.
Najwyższy
czas zająć się domem, który
ostatnio zaniedbywaliście.
Jeśli planujecie w najbliższym czasie urlop, to koniecznie powinniście go
spędzić aktywnie.
Rak 22.06 – 22.07
Będziesz teraz w
wyjątkowo dobrym
nastroju. Humor będzie ci dopisywał. Czeka
cię również szczęście w
miłości. Raki w stałych
związkach mogą liczyć na
ożywienie uczucia, a osoby
samotne będą miały szanse
na spotkanie swojej drugiej

połówki.
Lew 23.07 – 23.08
To dobry czas na realizację ambitnych i odważnych pomysłów.
Szczęście ci sprzyja,
więc do dzieła. Nie wszystkim to się spodoba, ale
świat do odważnych należy.
Maj sprzyja wyjazdom na
świeże powietrze, więc korzystaj z dni wolnych.
Panna 24.08 – 23.09
To odpowiedni czas na
prace porządkowe np.
remont, po leniwym
okresie
zimowym.
Nie zapominaj o ciągłym
dokształcaniu się, bo twoje
ambicje zawodowe są dużo
wyższe, niż stanowisko,
które obecnie piastujesz.
Waga 24.09-23.10
Początkowe dni maja
upłyną w niezbyt przyjemnej atmosferze, będzie
trochę nerwowo. Przesilenie wiosenne wyraźnie da się we znaki. Ale
to minie. Warto pomyśleć o
czynnym wypoczynku na
łonie natury i koniecznie w

10.05- 24.05.2013 r.
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Rozrywka
doborowym towarzystwie.
Skorpion 24.10 – 22.11
Przed tobą niespodziewane zmiany, które mogą
wyjść ci tylko na dobre. W sprawach finansowych nieznaczna poprawa. Nie lekceważ
zawartych nowych znajomości, które warto jednak
na dłużej podtrzymać.
Strzelec 23.11 – 21.12
Korzystny
układ
Gwiazd w twoim znaku,
spowoduje przypływ
energii i chęć do działania. Powinieneś to
dobrze wykorzystać i w
końcu zdecydować się na
odważne zmiany w życiu
zawodowym. Możesz teraz
wyjątkowo dużo zyskać.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Koziorożce nie powinny w najbliższym czasie
przeceniać
swoich
możliwości i tak wysoko stawiać sobie
poprzeczkę. Niekorzystny
wpływ Planet nie sprzyja
nowym inwestycjom i nieprzemyślanym decyzjom finansowym. Unikaj sytuacji
konfliktowych.

Zwolnij trochę tempo
życia i nie wymagaj od siebie aż tak
dużo. Nie musisz być
najlepszy w każdej
dziedzinie. Dobrze zrobi ci
wyjście ze znajomymi bądź
chwila relaksu przy muzyce, którą lubisz. Odprężenie
psychiczne może być lekarstwem na twoje dolegliwości.
Ryby 20.02 – 20.03
Będziesz teraz wyjątkowo podatny na wpływ
innych. Nie bierz tak
bardzo do siebie krytycznych uwag. Więcej czasu poświęć na odpoczynek.
Mogą odezwać się dolegliwości alergiczne i reumatyczne.
Baran 21.03 – 20.04
Dzięki wpływowi Marsa, będziesz emanować
pozytywną
energią, a twój urok
osobisty przyciągnie płeć
przeciwną. W najbliższym
czasie spotkasz osobę, która spowoduje szybsze bicie
twojego serca. W pracy czeka cię trudna rozmowa.
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Wróżka Amanda

Wodnik 21.01 – 19.02

W

Humor
Dzwoni facet do publicznej przychodni:
- Dzień dobry, na kiedy mogę zapisać się do
ortopedy?
- Za trzy lata.
- Ale za trzy lata rano czy po południu?
- Panie, przecież to za trzy lata, dlaczego teraz chce
Pan wiedzieć czy to będzie rano czy po południu?
- No bo za trzy lata rano mam wizytę u okulisty.

☺

☺

☺

- Dlaczego blondynka poprzestała na trzecim
dziecku?
- Bo słyszała, że co czwarty urodzony człowiek to
Chińczyk.

☺
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Polak, Niemiec i Rusek chcą przejść przez granicę,
ale zatrzymuje ich diabeł i mówi:
- Przynieście jakieś kwiaty.
Polak przyniósł tulipana, Niemiec dziką róże
a Ruska jeszcze nie ma. Diabeł mówi, że teraz
mają zjeść te kwiaty. Polak zjadł bez problemu a
Niemiec je, płacze i się śmieje. Diabeł pyta:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo to róża, to boli ...
- A dlaczego się śmiejesz?
- Bo Rusek niesie kaktusa.

10.05- 24.05.2013 r.
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SPORT

Bełchatów

Noc wagi ciężkiej
24 maja w Bełchatowie odbędzie się Fighters Arena 8, czyli „Noc wagi ciężkiej”. Jak zapewniają organizatorzy będzie to największy i najmocniejszy do
tej pory event w historii federacji.
- To co zobaczycie w
Bełchatowie 24 maja w Hali
Energia zaskoczy wszystkich i przejdzie do historii MMA. Czegoś takiego
w Polsce jeszcze nie było.
Będzie to starcie tytanów,
najlepszych z najlepszych i
to w wadze ciężkiej. Mamy
najsilniejszą
królewską
dywizję w Polsce i nadszedł wreszcie ten czas, by
skonfrontować najlepszych
w Europie i rozdać długo
oczekiwany międzynarodowy pas mistrzowski - mówi
Marcin Jesiotr, szef Fighters

REKLAMA

Arena.
W piątkowy wieczór, 24
maja widzowie obejrzą w
sumie osiem zawodowych
walk, z czego cztery odbędą się w kategorii wagi
ciężkiej. W walce wieczoru zobaczymy czołowego
zawodnika wagi ciężkiej
– Michała Kitę. Jego przeciwnikiem będzie D.J. Linderman z USA. Równie
ciekawie zapowiada się
pojedynek Roberta Jocza
– najlepszego w Polsce zawodnika w kategorii 77 kg
z Vitorem Nobregą – dobrze

znanym publiczności
z
występów na
KSW. Podczas
gali zawalczą
także inni czołowi zawodnicy z Polski:
Adam Maciejewski i Jacek
Czajczyński.
Fighters
Arena na polskim
rynku
zadebiutowała
we wrześniu
2010
roku.

www.gazeta-wiesci.pl
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Wtedy to w Hali Atlas Arena w Łodzi miało miejsce
jedno z najważniejszych
wydarzeń MMA w naszym
kraju. Przed polską widownią walkę stoczył mistrz
olimpijski w judo - Paweł
Nastula. Fighters Arena to
druga największa organizacja w Polsce promująca

mieszane sztuki walki. Pojedynki MMA odbywają się
w pełnowymiarowej klatce
na dystansie trzech rund po
pięć minut. MMA to dynamicznie rozwijająca się
dyscyplina, ciesząca się coraz większą popularnością.
Poprzednie edycje przyciągnęły tysiące widzów

na arenę oraz setki tysięcy
przed odbiorniki telewizyjne.
Ósma odsłona elitarnej
organizacji FA odbędzie
się w bełchatowskiej Hali
Energia o godzinie 20:00.
W trakcie gali usłyszymy
również bełchatowski zespół Sleepwalker.

