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Tomaszów Mazowiecki

Złodziej żądny wiedzy
Na terenie stacji paliw w Rokicinach Kolonii skradziono kiosk multimedialny „quiz wiedzy”.
O całym zdarzeniu policję poinformowała pracownica stacji paliw.
- Kobieta oświadczyła,
że widziała biały samochód typu bus odjeżdżający
w kierunku Tomaszowa.
W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy,

na ulicy Ujezdzkiej zatrzymano białego fiata ducato.
Kierujący pojazdem na widok policjantów zostawił
auto z włączonym silnikiem
i zaczął uciekać. Po krótkim
pościgu został zatrzymany –
informuje policja.
Szerzej na str. 14.

Trwa
egzamin dojrzałości
4 maja blisko 310 500 uczniów przystąpiło do tegorocznej matury. Egzamin dojrzałości potrwa do
29 maja.
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych na maturze
zdają pisemnie trzy przedmioty obowiązkowe: język
polski, matematykę i język
obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty w części ustnej
(język polski i obcy). Dodatkowo absolwenci szkół
lub oddziałów z językiem
nauczania danej mniejszości narodowej obowiązkowo
zdają język mniejszości narodowej. Przystąpienie do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie
rozszerzonym będzie dodatkowym warunkiem zda-

nia egzaminu maturalnego.
W związku z tym, tegoroczni
absolwenci liceum ogólnokształcącego, zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego w nowej formule, muszą
również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie
rozszerzonym.
Szerzej na str. 3.
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Najbliższe
plany dla Piotrkowa
O Piotrkowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, przedsiębiorczości i
najbliższych planach inwestycyjnych rozmawiamy z Krzysztofem Chojniakiem, Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Co dla Pana Prezydenta w tej kadencji jest
priorytetem?
Mamy już przygotowane konkretne koncepcje.
Kontynuować
będziemy
budowę obwodnicy miasta
N-S od ulicy Modrzewskiego do Wojska Polskiego.
Zmienimy wizerunek ulicy
Roosevelta, Żelaznej, Śląskiej, Cmentarnej, powstaną
bulwary nad rzeką Strawą,
planty piotrkowskie, udrożnimy ulicę Pereca.
Szerzej na str. 8.

Sezon
na
Sezon
Motocyklowy otwarty alergie
Prawie pięciuset motocyklistów wzięło udział w Otwarciu Sezonu Motocyklowego w Zgierzu. Wydarzenie miało miejsce 2
maja i tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybyli na imprezę zgierzanie byli
świadkami wielu atrakcji.

cieszy się dużym zainteresowaniem. Uroczystość
rozpoczęto od poświęcenia
motocykli przed kościołem
pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zgierzu.
Szerzej na str. 4.

W ofercie:
gromnice, komplety kolędowe,
obrazy, świece, szatki, krzyże, lampiony,
lichtarze, różańce, modlitewniki, figurki,
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 46 895 16 45

27-latek zatrzymał nietrzeźwego
kierującego samochodem ford
escort.
Str. 2.

Zgierz

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

tel. 501 242 798
www.kanadyjski.com

Zachowanie
godne
naśladowania

W Bełchatowie zostanie stworzone miejsce
do ekstremalnej jazdy
samochodami terenowymi.
Str. 3.

Dewocjonalia
Energooszczędne
domy
kanadyjskie
w trzy miesiące

Rawa
Mazowiecka

Offroad
w Bełchatowie

Na czwartą już edycję
tego przedsięwzięcia, które
odbyło się 2 maja, oprócz
pasjonatów jednośladu przybyło wielu mieszkańców
Zgierza. Co roku impreza ta
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Sezon na alergie już
trwa. Wiosna, rozkwitające kwiaty i pąki drzew
niestety już dla co
czwartego Polaka kojarzą się przede wszystkim z uczuleniem, katarem czy łzawiącymi
oczami.
Str. 5.

Czy jest
jeszcze
ratunek
dla Widzewa?
Sytuacja
piłkarskiej
drużyny Widzewa Łódź
z dnia na dzień wygląda
coraz gorzej. Łodzianie
zajmują ostatnie miejsce w tabeli I ligi i szanse na utrzymanie z każdym meczem maleją.
Kibice, działacze oraz
byli zawodnicy zastanawiają się czy jest jeszcze ratunek dla utytułowanego klubu.
Str. 7.
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Wydarzenia
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Piotrków Trybunalski

Szpital
ma nowego dyrektora
Po rezygnacji Pawła Banaszka, pełniącym obowiązki dyrektora szpitala powiatowego w Piotrkowie został Janusz Tamilla.
Janusz Tamilla jest pracownikiem Starostwa Powiatowego, od kilku lat
odpowiedzialnym m.in. za
monitorowanie działalności
PZOZ, w kontekście potrzeb
zdrowotnych mieszkańców

powiatu
piotrkowskiego.
W ocenie Zarządu Powiatu
posiada on udokumentowane, wszechstronne doświadczenie zawodowe, w
obszarze zarządzania służbą zdrowia oraz właściwe

kompetencje, pozwalające
na skuteczne i efektywne
zarządzanie PZOZ.
Obowiązki dyrektora Janusz Tamilla pełni od 1 maja
2015 r.
GW
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Bełchatów

Remont
drogi powiatowej
Będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chabielice – Kamień.

Rawa Mazowiecka

Zachowanie
godne naśladowania
27-latek zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem ford escort.
4 maja 2015 r. w godz. ni mieszkaniec Piotrkowa li stan trzeźwości ujętego
popołudniowych dyżurny Tryb., wracając z pracy do mężczyzny. Okazało się, że
rawskiej policji został po- domu zauważył niepokojące 38-letni obywatel Białorusi
wiadomiony przez operato- zachowanie kierującego for- ma ponad 3 promile alkora Centrum Powiadamiania dem w Białej Rawskiej, któ- holu w organizmie. Został
Ratunkowego w Radomiu ry jechał zygzakiem. Świad- zatrzymany w policyjnym
o zatrzymaniu
nietrzeź- kowi udało się doprowadzić areszcie, a samochód, któwego kierowcy na drodze do zatrzymania forda i unie- rego nie był właścicielem,
Biała Rawska-Dańków. Jak możliwienia mu dalszej jaz- został odholowany na parustalili policjanci, 27-let- dy. Funkcjonariusze zbada- king.
KK
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www.gazeta-wiesci.pl
REKLAMA

- Remont tej drogi jest
jednym z priorytetów Zarządu Powiatu obecnej kadencji – mówi Waldemar
Wyczachowski,
starosta
bełchatowski. - Droga ta ma
duże znaczenie dla rozwoju
powiatu, stanowi połączenie obwodnicy Kleszczowa
z drogą wojewódzką Łódź
– Częstochowa, umożliwia
dojazd do Kleszczowskiej
Strefy Przemysłowej i zakładów zlokalizowanych wokół zagłębia przemysłowego oraz łączy obie odkrywki
bełchatowskiej
kopalni.
Musimy pamiętać, że korzystają z niej mieszkańcy okolicznych gmin (Kleszczów,
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www.mluksus.pl

Szczerców, Rząśnia), którzy
dojeżdżają do pracy w kopalni i elektrowni, a także
pojazdy tychże zakładów.
Obecnie droga jest w złym
stanie technicznym, dlatego
konieczna jest jej przebudowa. Sprawa przebudowy
tej drogi toczy się od wielu lat, w wyniku różnych
przeszkód nie została do tej
pory sfinalizowana, mam
nadzieję, że w ciągu kadencji uda nam się całą przebudować – tłumaczy starosta.
Kosztorysowa wartość przebudowy drogi to 16
milionów złotych. W kosztach partycypować będzie
powiat, gmina Szczerców

i gmina Kleszczów. Gmina
Szczerców zadeklarowała
dołożenie 500 tysięcy złotych, gmina Kleszczów 2,5
miliona złotych, natomiast
powiat zabezpieczył w budżecie 1.250.000 złotych.
Według założeń, inwestycja ze względu na ogromny
koszt zostanie rozłożona na
trzy lata. W tym roku planowane jest wyremontowanie
pierwszego odcinka. Jego
długość i zakres prac określi
wykonawca dokumentacji
projektowej, który obecnie
musi podzielić ją na trzy
etapy.

DACHY
HURTOWNIA
PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000
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Relacje

Offroad w Bełchatowie
W Bełchatowie zostanie stworzone miejsce do ekstremalnej jazdy samochodami terenowymi.
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Trwa
egzamin dojrzałości
4 maja blisko 310 500 uczniów przystąpiło do tegorocznej matury. Egzamin dojrzałości potrwa do
29 maja.

REKLAMA

Starosta bełchatowski
Waldemar Wyczachowski
nieodpłatnie użyczył 7 hektarów gruntów Skarbu Państwa bełchatowskiej Grupie
Offroadowej „Wyr 4x4”.
- Stowarzyszenie zwróciło
się o użyczenie gruntu w pobliżu zbiornika Słok – mówi
Waldemar Wyczachowski. Wyraziłem na to zgodę, bowiem uważam, że będzie to
obustronnie korzystne: dla
stowarzyszenia, bo pozwoli
im realizować swoje pasje
jazdy po bezdrożach, w bezpiecznym i wyznaczonym
miejscu, z dala od miasta,
ale również korzystne dla
powiatu, bo uporządkowany zostanie duży teren, który obecnie stał się niestety

REKLAMA

składowiskiem odpadów,
zwożonych przez okolicznych mieszkańców. Ponadto pasjonaci jazdy quadami,
samochodami terenowymi
nie będą rozjeżdżać leśnych
duktów, a swoje umiejętności będą doskonalić na
specjalnie do tego przygotowanym terenie – tłumaczy
starosta.
Stowarzyszanie
Bełchatowska Grupa Offroadowa Wyr 4x4 powstało
w 2014 roku. Stowarzyszenie chce, aby Bełchatów
był znaczącym punktem na
polskiej mapie tras terenowych, gdzie w sposób bezpieczny i zorganizowany
kierowcy mogą podnieść
swoje kwalifikacje.
GW

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych na maturze zdają pisemnie trzy
przedmioty obowiązkowe:
język polski, matematykę i język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty
w części ustnej (język polski
i obcy). Dodatkowo absolwenci szkół lub oddziałów
z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
obowiązkowo zdają język
mniejszości
narodowej.
Przystąpienie do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie
rozszerzonym będzie dodatkowym warunkiem zdania egzaminu maturalnego.
W związku z tym, tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego,
zgodnie
z zasadami egzaminu maturalnego w nowej formule,
muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego
przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym.
Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu
maturalnego z przedmiotów
dodatkowych – tegoroczni
absolwenci liceum ogólnokształcącego do maksymalnie kolejnych pięciu, natomiast absolwenci technikum
– do nie więcej niż sześciu.
Wybory maturzystów w tym
zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami
rekrutacyjnymi szkół wyż-
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Szczegóły na www.facebook.pl/przylaczsiedopiotrkowskich
oraz www.oczyszczalniapiotrkow.pl

szych. Zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych mają sprawdzać
poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W egzaminie
maturalnym od 2015 r. –
zwłaszcza w arkuszach na
poziomie rozszerzonym –
jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony
na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu
studentowi i pracownikowi,
takich jak np. przetwarzanie
informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie
ich treści, wnioskowanie,
stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków
i zależności. Od tego roku
nastąpiła zmiana formuły części ustnej egzaminu
z języka polskiego – prezentację zastąpiła wypowiedź
ustna na określony temat.
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne
zawierające
tekst kultury oraz odnoszące
się do niego polecenie. Na
przygotowanie się do wypowiedzi zdający będzie miał
15 min. Poza tym, egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej
będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
Wyniki matur będą znane 30 czerwca br.
GW na podst. inf. z
MEN

Zgierz
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Zgierz

Konopie
w kanale samochodowym
Na jednej z posesji w Zgierzu uprawiano marihuanę w kanale samochodowym.
Zgierscy policjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczości narkotykowej
ustalili, że w jednym
z domów na osiedlu Proboszczewice
w Zgierzu prowadzona jest uprawa konopi.
4 maja 2015 r. funkcjonariusze pojechali
tam na przeszukanie.
Stróże prawa znaleźli krzewy konopi
w garażu i w kanale samochodowym.
- Pod deskami zabezpieczającymi otwór
kanału znajdowało się
małe pomieszczenie
z drzwiami, odpowiednio wentylowane
i doświetlone, w którym rosły umieszczone w donicach krzewy konopi indyjskich
– informuje policja.
Dwaj
mieszkańcy
przeszukanej
posesji zostali zatrzymani
do czasu wyjaśnienia
sprawy. Za uprawę
marihuany grozi kara
do 3 lat pozbawienia
wolności.
DR
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Sezon
Motocyklowy otwarty
Prawie pięciuset motocyklistów wzięło udział w Otwarciu Sezonu Motocyklowego w Zgierzu. Wydarzenie miało miejsce 2 maja i tradycyjnie cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Przybyli na imprezę zgierzanie byli świadkami wielu atrakcji.
Na czwartą już
edycję tego przedsięwzięcia, które odbyło się 2 maja, oprócz
pasjonatów jednośladu przybyło wielu
mieszkańców Zgierza. Co roku impreza
ta cieszy się dużym
zainteresowaniem.
Uroczystość
rozpoczęto od poświęcenia
motocykli
przed kościołem pw.
Świętego Jana Chrzciciela
w Zgierzu. Następnie parada motocyklowa przejechała
ulicami miasta udając się na
teren MOSiR-u w Zgierzu.
Mieszkańcy mieli możliwość
obejrzenia m.in. pokazów
Super Enduro, ratownictwa
drogowego, szybowca czy
lotów balonem na uwięzi.
Podczas świętowania nie
zapomniano o poczęstunku,
w którym udział wzięli zarówno motocykliści jak
i uczestnicy imprezy.
Organizatorami przedsięwzięcia był Urząd Miasta
Zgierza we współpracy ze
zgierskim Klubem Motocyklowym Czarne Orły. Miła
i rodzinna atmosfera tego

wydarzenia zachowana została również dzięki Centrum
Kultury Dziecka w Zgierzu,
harcerzom z Komendy Hufca
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ZHP w Zgierzu oraz Łódzkiemu Klubowi Motorowemu, Fundacji Knight Riders
i Quad Rescue Squad.
DR

AUTORYZOWANY SALON
„HALMARK - MOTO”
Skutery
Rowery

Motocykle
Quady

95-100 Zgierz, ul. Ozorkowska 11
tel. 42 715 60 14; kom. 507 150 800

e-mail: halmark@post.pl
www.halmark.pl

SPRZEDAŻ - SERWIS - CZĘŚCI - TUNING
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Miasto dofinansuje modernizację strażnicy
Urząd Miasta Zgierza podjął decyzję o dofinansowaniu modernizacji strażnicy, która znajduje się przy
ulicy Łąkowej 6/8 w Zgierzu. Stosowne dokumenty podpisali już Prezydent Miasta Przemysław Staniszewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st. bryg. Krzysztof Zieliński.
Do podpisania porozumienia dotyczącego dofinansowania modernizacji strażnicy znajdującej
się przy ul. Łąkowej 6/8
w Zgierzu doszło 6 maja
br. Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu na
ten cel 15000 zł. Zostanie
ona wpłacona na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Powyższe porozumienie podpisane zostało
na mocy uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
podjętej przez Radę Miasta
Zgierza dnia 23 kwietnia
2015 r.
DR

REKLAMA

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

mckwadrat

- DUŻY WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
- ATRAKCYJNE OC, AC,
- UBEZPIECZENIE MIESZKANIOWE,
- UBEZPIECZENIA FIRMOWE,
- UBEZPIECZENIA GRUPOWE,
- INDYWIDUALNE GRUPY OTWARTE
tel. 692 456 254
e-mail: mckwadrat40@wp.pl
www.mckwadrat.biz

95-100 Zgierz,
ul. Armii Krajowej 6 lok. 2 - I piętro, tel. 42/716 10 88
90-453 Łódź,
ul. Radwańska 12, tel. 42/636-82-16, tel. kom. 512 329 925

PROFESJONALNA OBSŁUGA
DUŻY WYBÓR FIRM

OKNA PVC
DRZWI
PARAPETY
BRAMY
GARAŻOWE
ROLETY
ŻALUZJE
MOSKITIERY
NAJLEPSZA JAKOŚĆ
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ!!!

SPRZEDAŻ
MONTAŻ
RATY!!!
95-100 Zgierz,
ul. Dąbrowskiego 6/8
tel. 42 717 13 63,
kom 509 311 905
www.oknazgierz.pl

-

ubezp.
ubezp.
ubezp.
ubezp.
ubezp.
ubezp.

komunikacyjne
majątkowe
ﬁrmowe
wyjazdowe
zdrowotne
grupowe
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Startery
Doładowania
Ładowarki
do telefonów
Karty pamięci
Usługi ksero

ZŁOTO I SREBRO, SKUP I SPRZEDAŻ

POD ZASTAW!

czynne

7dni
w tygodniu

Czynne codziennie 9.00 - 20.00

ZGIERZ ul. 1-go Maja 33/40 lok. 51

tel. 42 298 70 25; gg 45217962
zgierz@innex.pl

Zna
jdzie
sz
nas
rów
nież
na F
ace
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Sezon na alergie

Sezon na alergie już trwa. Wiosna, rozkwitające kwiaty i pąki drzew niestety
już dla co czwartego Polaka kojarzą się przede wszystkim z uczuleniem, katarem czy łzawiącymi oczami.
Alergia stała się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i jest zaliczana
do chorób cywilizacyjnych
XXI wieku. Jest ona reakcją
organizmu na tzw. alergen.
Warto zaznaczyć, że jest to
nieprawidłowa reakcja organizmu, gdyż u zdrowych
osób alergeny nie wywołują
oznak uczulenia. W wyniku
tej reakcji u alergika rozwija się szereg uciążliwych
objawów
chorobowych,
które w najostrzejszej formie mogą zagrażać jego
życiu. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na
wzrost zachorowalności na
choroby alergiczne, zwłasz-

cza w rejonach uprzemysłowionych.
Najczęstszymi
objawami alergii jest katar
sienny, kichanie, pieczenie
spojówek oraz łzawienie.
Często alergia przejawia
się jako astma oskrzelowa,
alergia pyłkowa oraz alergiczne choroby skóry. Rozpoznanie substancji prowadzącej do objawów alergii
nie jest łatwe. Można to
ustalić dzięki badaniom laboratoryjnym oraz testom
alergicznym. Alergia może
być przewlekła lub sezonowa.
W Polsce alergię najczęściej wywołują alergeny
zawarte w:

- pyłkach roślin (np.
drzew, traw, zarodniki pleśni),
- pokarmach (np. cytrusach, mleku krowim, jajach,
rybach, orzechach, czekoladzie),
- organizmach zwierząt
(sierści kota czy psa, jadzie
pszczół, roztoczach kurzu
domowego).
Zapewne każdy z nas ma
w swoim otoczeniu alergika,
o ile sam nim nie jest. Jak
radzić sobie z tą chorobą?
Z pewnością należy udać
się do alergologa. Na rynku
farmaceutycznym istnieje
również wiele leków bez recepty, które przynoszą alergikom ulgę.
KK

REKLAMA

Sinuspax

Zatoki, nieżyt nosa.
Dla rodosłych i dla dzieci!

UDROŻNIJ ZATOKI!
NATURALNIE, BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE

już od 6 roku życia!

ny zło
atycz
Lek h
omeo
p

Sinuspax dla dorosłych i dzieci

żony

Wspomagająco w leczeniu nieżytów nosa i alergicznych nieżytów
nosa. Pomaga przy ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz
w wyniku reakcji alergicznej lub autoimmunologicznej.

Przeciwwskazania: w przypadku ciąży, karmienia piersią oraz małych dzieci należy skonsultować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny: LABORATOIRES LEHNING
Wyłączny dystrybutor w Polsce: RUSTIKA Sp. z o.o., Tel.: 22 621 19 74, 605 390 555, www.lehning.pl
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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Kino za 10 zł

Bilet do kina za 10 zł. Czy to możliwe? Tak, a
wszystko po to, aby zmniejszyć jedną z głównych
barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena
biletów.
W ramach projektu
„Kultura Dostępna w Kinach”, który został zainaugurowany 16 kwietnia
br., bilety na polskie filmy
w wybranych kinach będą
kosztowały
10 złotych.
Uczestnikami projektu
są: sieć Kin
Helios i kino
Iluzjon oraz
dystrybutorzy: NEXT
Film, Kino
Świat,
Solopan, Vue
Movie, Forum Film Poland,
Against Gravity i Cyfrowe Repozytorium Filmowe. Dzięki temu w 35 kinach na terenie całej Polski
w każdy czwartek o godzinie 18:00 do końca 2015

REKLAMA

roku odbywać się będą specjalne pokazy polskich filmów, na które bilety będą
kosztować 10 zł.
W naszym województwie projekcje odbywać się
będą w Bełchatowie,
Łodzi
oraz Piotrkowie
Trybunalskim.
Widzowie będą
mogli zobaczyć
uznane
filmy
polskiej
produkcji,
takie
jak m.in.: „Jack
Strong”, „Obywatel”,
„Bogowie”, „Carte Blanche”,
„Miasto 44” czy „Rejs”.
Operatorem programu
Kultura Dostępna w Kinach
jest Narodowe Centrum
Kultury.
GW

W
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Zmiany
Mieszkania
dla pracujących studentów w Kodeksie Pracy
Łódź

Studenci oraz absolwenci łódzkich uczelni, którzy pracują w Łodzi mogą ubiegać się o wynajem
mieszkania dzięki programowi Mia100 Kamienic.
Dla osób zainteresowanych dostępnych jest 15
wyremontowanych mieszkań.
Studenci oraz absolwenci uczelni w naszym
mieście, którzy pracują
w Łodzi mają szansę wynająć 15 wyremontowanych
mieszkań. W ramach programu Mia100 kamienic
nowi lokatorzy będą mogli
wprowadzić się do kamienic
przy ulicach: Wólczańskiej,
Sterlinga, Zielonej oraz Kopernika.
Zainteresowane
osoby mają możliwość składania wniosków od 7 maja
do 8 czerwca br.
Decyzję odnośnie przydziału lokalu podejmie Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady
Miejskiej. Czas umowy
najmu określa czas trwania
stosunku pracy. Po upływie

pięciu lat zainteresowany
ma prawo złożyć do Komisji Rady Miejskiej wniosek
dotyczący zmiany umowy
na czas nieokreślony.
Program Mia100 kamienic jest najważniejszym planem przywracającym dawny blask Łodzi. Większość
kamienic w ramach programów remontowana jest
gruntownie od piwnic po
dachy. Istotnym elementem
jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropów
a także odnawianie elewacji, bram i klatek schodowych. W trzech dotychczasowych
edycjach
konkursustartowało303chętnych
i wynajęto 46 lokali.
DR

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji
Kodeksu Pracy.
– Propozycja zmian okres próbny – w sumie
w Kodeksie Pracy, zmierza 36 miesięcy. Po tym czado ograniczenia nieuzasad- sie umowa będzie mogła
nionego
wykorzystywa- być zawarta jedynie na
nia umów o pracę na czas czas nieokreślony. Nadal
określony. Obecnie są one ograniczona ma być liczczęsto zawierane na długie ba umów terminowych
okresy bez obiektywnego z jednym pracodawcą - ale
uzasadnienia. Pozbawia to zgodnie z projektem nie
pracowników poczucia sta- może być ich więcej niż
bilizacji i bezpieczeństwa. trzy, czwarta stawać ma
Podstawą zatrudnienia po- się umową na czas niewinny być umowy o pracę określony. Od tych zasad
na czas nieokreślony – po- przewidziano jednak wywiedział podczas pierw- jątki - np. dotyczące umów
szego czytania projektu na zastępstwo czy na okres
w Sejmie Władysław Ko- kadencji.
Sejm skierował prosiniak-Kamysz, minister
jekt
nowelizacji do Kopracy i polityki społecznej.
misji
Polityki Społecznej
Projekt zakłada ograi
Rodziny.
Sprawozdanie
niczenie okresu zatrudz
prac
komisji
będzie
nienia na umowę na czas
przedstawione
do
25
maja
określony do 33 miesięcy,
br.
plus maksymalnie trzymieMAT na podst. MPiPS
sięczny okres umowy na
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Czy jest jeszcze
ratunek dla Widzewa?
Sytuacja piłkarskiej drużyny Widzewa Łódź z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. Łodzianie zajmują
ostatnie miejsce w tabeli I ligi i szanse na utrzymanie z każdym meczem maleją. Kibice, działacze oraz
byli zawodnicy zastanawiają się czy jest jeszcze ratunek dla utytułowanego klubu.
Ostatnie miesiące przy
al. Piłsudskiego 138 to
prawdziwy koszmar. Drużyna Widzewa z dnia na dzień
zbliża się do ostatecznej kapitulacji. Sympatycy Widzewa winnego fatalnej sytuacji
swojej ukochanej drużyny
upatrują we właścicielu
klubu, który w 2007 roku
postanowił, że zainwestuje
w drużynę piłkarską. Sylwester Cacek, znajdujący się
na liście 100 najbogatszych
Polaków, dawał szansę na
odbudowę wielkiego klubu.
Zbigniew Boniek, obecny
prezes PZPN a w przeszłości ikona klubu z Łodzi,
w momencie przekazywania łódzkiej drużyny w ręce
biznesmena z Piaseczna,
nie krył wielkich nadziei na
przyszłość. Przyszłość zweryfikowała wszystko bardzo
dosadnie. Cacek poprzez
osiem lat popełnił szereg
błędów, których konsekwencje wypływają do dziś.
Niedługo po tym, jak przejął
klub, z Widzewem pożegnał
się Boniek, który w 2004
roku skutecznie reanimował Widzew przed klęską.
Z klubem musieli pożegnać
się inni byli piłkarze Józef
Młynarczyk czy Tadeusz
Gapiński, wieloletni zawodnik oraz kierownik drużyny. Nowy właściciel zaczął
wprowadzać nowe porządki, zatrudniał swoich ludzi,
którzy według biznesmena
mieli podnieść poziom sportowy drużyny. Niewiele to

jednak dało, bo współpracownicy Cacka, jak i zresztą
on sam, nie znali się na prowadzeniu klubu piłkarskiego. Na usprawiedliwienie
56-letniego przedsiębiorcy
można dodać, że niewiele
po tym, jak włożył w klub
swoje pieniądze, prokuratura postawiła łódzkiemu
klubowi zarzuty udziału
w korupcji, ale z okresu,
kiedy jeszcze nie było go
w Łodzi.
Pod rządami biznesmena
z Piaseczna, Widzew dwukrotnie spadł z Ekstraklasy.
Po pierwszym spadku drużyna została wzmocniona
i bardzo szybko wywalczyła awans do elity. Jednakże
PZPN, w związku z karą
nałożoną za udział w korupcji, nie pozwolił łodzianom
wrócić do grona najlepszych
w związku z czym Widzew
zmuszony był walczyć
o awans ponownie. Podrażniony właściciel jeszcze bardziej zainwestował
w klub, sprowadzając do
drużyny zawodników, którzy zupełnie zdeklasowali
rywali i bez problemu awansowali po raz drugi z rzędu.
Problem w tym, że zarówno
podczas gry na zapleczu jak
i już później w Ekstraklasie, zawodnicy mogli liczyć
na bardzo duże kontrakty
a przecież Widzew do krezusów nie należał. Polityka
rozrzutności szybko odbiła się na sytuacji klubu.
W kasie zaczęło brakować

pieniędzy, więc Widzew zaczął oszczędzać na pensjach
oraz transferach do klubu.
Piłkarzy, których z powodzeniem można było sprzedać za godziwe pieniądze,
Widzew oddawał za darmo
w zamian za zrzeczenie się
zaległości
finansowych.
Do klubu przychodzili zawodnicy z kartami na ręku
i bardzo często z wątpliwymi umiejętnościami. Wraz
ze spadkiem jakości drużyny przyszły żądania ze strony wierzycieli klubu. Właściciel często powtarzał, że
w takiej sytuacji klub czeka
trudna rzeczywistość. Apelował do łódzkiego biznesu
oraz miasta o wsparcie czterokrotnego mistrza Polski.
O ile miasto rozpoczęło budowę stadionu dla Widzewa
o tyle biznes z pomocą nie
chciał przyjść. Sytuacja stała się na tyle beznadziejna,
że włodarze podjęli decyzję o ogłoszeniu upadłości układowej. Ostatecznie
przed wydziałem gospodarczym Sądu Rejonowego za zgodą zdecydowanej
większości wierzycieli Widzew uratowano. Wszystkich wierzycieli podzielono
na kilka grup, które łódzki
klub systematycznie przez
kilkanaście lat miał spłacać. Ta próba reanimacji
najprawdopodobniej i tak
zbawienna się nie okaże.
Plan uratowania Widzewa
właściwie runął w gruzach
w momencie spadku druży-

ny z Ekstraklasy. Wpływy
z praw telewizyjnych oraz
zaprzestanie
finansowania klubu przez właściciela
spowodowały, iż biedny
jak mysz kościelna Widzew
wylądował na ostatnim
miejscu w I lidze z tylko
iluzorycznymi szansami na
utrzymanie. Na domiar złego klub zaprzestał spłacania
rat układu z wierzycielami.
W tej sytuacji sąd może zadecydować o zmianie postępowania układowego na
upadłościowy. Właściciel
podejmując ostatnie próby
ratowania klubu postanowił wystawić na sprzedaż
działkę na ul. Brzezińskiej
w Łodzi oraz herb klubu.
Wyceniony na 2,5 mln złotych herb Widzewa musiałby jednak przez nabywcę
zostać udostępniony klubowi przez 5 lat. Klub zastrzega sobie również prawo do
odkupienia herbu po upływie 5 lat.
Scenariusz na kolejne
miesiące nie jest łatwy do
przewidzenia. Zastana sytuacja przerosła właściciela
klubu a na horyzoncie nie
widać chętnych do podjęcia próby uratowania klubu.
Niepokojąca sytuacja Widzewa bardzo mocno uderza
w ogromną grupę sympatyków klubu, których w całej
sytuacji chyba żal najbardziej.
Damian Rybusiewicz
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Umowa o pracę
a umowa zlecenia
Z uwagi na coraz częściej występujące spory
na gruncie pracownik
pracodawca a dotyczące ustalenia charakteru
umowy wiążącej te podmioty, chciałabym dziś
skupić się na wyjaśnieniu i wskazaniu, jakie
są zasadnicze różnice
między umową o pracę
a coraz bardziej popularną umową zlecenia.
W pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę na fakt, że umowa zlecenia jest jedną z
umów nazwanych określoną w Kodeksie Cywilnym w artykułach
od 734 do 751. Jednocześnie umowa o pracę swe uregulowanie
znajduje bezpośrednio
w Kodeksie Pracy, gdzie
w sposób precyzyjny
określone zostały jej
podstawowe cechy przesądzające o jej formie
i treści.
Zatem zgodnie z art.
22 § 1 Kodeksu Pracy
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego
kierownictwem
oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Jeśli zatem w umowie występują łącznie
elementy wymienione
w tym artykule, to przesądzają one o tym, że
między pracownikiem
a pracodawcą nawiązał
się stosunek pracy określony w kodeksie pracy.
Każda umowa, nawet
jeśli nie będzie nazywać się umową o pracę,
a w której jednocześnie określone zostaną:
a) rodzaj pracy, czyli
czynność lub ich zespół,
a które będą należały do
obowiązków
pracownika, b) okoliczność,
iż pracownik podlega

kierownictwu
pracodawcy, czyli możliwość
wydawania przez pracodawcę lub inną osobę
poleceń w stosunku do
pracownika, a które są
dla niego wiążące i do
wykonania których jest
zobowiązany, oraz
c) miejsce wykonywania pracy wskazane
przez pracodawcę a nie
dowolnie wybrane przez
pracownika,
będzie
umową o pracę a nie
umową cywilnoprawną.
By można było twierdzić, że doszło do zawarcia stosunku prawnego, o którym mowa
w art. 22 Kodeksu Pracy, wymienione wyżej
elementy powinny wystąpić łącznie. Co ważne o charakterze umowy
o świadczeniu pracy nie
może przesądzić tylko
jeden jej element, ale
całokształt okoliczności
faktycznych.
Dlatego też, każdą
umowę zlecenia, aby
nie była i nie mogła
być uznana za umowę
o pracę powinna cechować przede wszystkim
duża swoboda i samodzielność pracowników
w zakresie organizowania pracy, brak określenia
godzinowego
wymiaru czasu pracy
(w tym również ścisłego wyznaczenia godzin
rozpoczynania i kończenia pracy), oraz brak
kierownictwa ze strony zlecającego pracę.
Powinna być również
sporządzona na piśmie,
oraz określać, datę jej
rozpoczęcia i wygaśnięcia, przedmiot zlecenia, wynagrodzenie,
oraz czy zleceniobiorca
posiada inny tytuł do
ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak, to jaki,
powinny być również
złożone własnoręczne
podpisy obu stron.
Adwokat
Agnieszka Bienias
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Najbliższe plany dla Piotrkowa
O Piotrkowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, przedsiębiorczości i najbliższych planach inwestycyjnych rozmawiamy z Krzysztofem Chojniakiem,
Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Co dla Pana Prezy- ską i Starowarszawską. oraz tworzenia nowych
denta w tej kadencji jest Z tymi przedsięwzięciami miejsc pracy. Inwestorzy
priorytetem?
ściśle wiąże się utworze- będą mogli za relatywMamy już przygotowane konkretne koncepcje.
Kontynuować będziemy
budowę obwodnicy miasta
N-S od ulicy Modrzewskiego do Wojska Polskiego. Zmienimy wizerunek
ulicy Roosevelta, Żelaznej, Śląskiej, Cmentarnej,
powstaną bulwary nad
rzeką Strawą, planty piotrkowskie, udrożnimy ulicę Pereca. Przypomnę, że
już realizowana jest przebudowa ulicy Rolniczej
i Spacerowej oraz Wojska Polskiego. W palecie
remontów swoje miejsce
będą miały także osiedlowe uliczki. Pamiętamy
o rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej, ścieżek rowerowych, placów
zabaw, zieleńców. Szczególną uwagę przykładamy do miejskich parków.
Rewaloryzowany jest ten
przy ulicy Żeromskiego
(park ks. J. Poniatowskiego) chcemy odnowić
również park „Belzacki”.
W planach mam również
wystartowanie z projektem
„Bugajskie błonia” polegającym na zagospodarowaniu obiektów wokół nie Strefy Aktywności Go- nie niewielkie pieniądze
zbiornika Bugaj. Nie zapo- spodarczej. Wiemy prze- rozpocząć działalność na
mnimy o dalszej poprawie cież, aby młodzi ludzie działkach wartych kilkaset
bezpieczeństwa poprzez mogli na stałe związać się tysięcy złotych.
rozbudowę monitoringu.
z Piotrkowem potrzebne są
W skład strefy weszło
Sztandarowym
po- nie tylko mieszkania, ale pięć działek położonych
mysłem ma być program i miejsca pracy.
w różnych częściach mia„Młode Stare Miasto”,
Jak widać zakres pla- sta, które są w całości
który w zasadzie już roz- nowanych i rozpoczętych lub częściowo uzbrojone.
poczęliśmy. Ma polegać inwestycji jest szeroki. Umowy dzierżawy będą
na wybudowaniu nowego Mówiąc o zrównoważo- podpisywane na co najcentrum mieszkaniowego nym rozwoju miasta nie mniej 10 lat z możliwopomiędzy ulicami: Za- można ograniczać się do ścią przedłużenia lub wymurową, Starowarszaw- wskazania jednego bądź kupienia
nieruchomości
ską, Pereca i Garncar- dwóch zadań.
na własność. Do dzierżaską. Oferta ta kierowana
wy przeznaczone zostaną
byłaby w szczególności
Czym jest Piotrkow- działki przy ulicach: Rado młodych małżeństw, ska Strefa Aktywności kowskiej 17a, Sulejowktóre będą mogły tutaj Gospodarczej?
skiej 130, Wojska Polskiezamieszkać na preferenPiotrkowska Strefa Ak- go 264, Nowowiejskiej 24.
cyjnych warunkach. Bu- tywności Gospodarczej to Szczegółowe zasady funkdowę kolejnej kamienicy wyznaczone tereny inwe- cjonowania PSAG okre(pierwszą wybudowaliśmy stycyjne przeznaczone pod śli regulamin, który jest
w 2014 roku przy ul. Zamu- dzierżawę za bardzo atrak- obecnie przygotowywany.
rowej) chcemy rozpocząć cyjną cenę, tj. 10 groszy za
już w 2015 roku. Przygo- metr kwadratowy. Stawka
W jaki jeszcze sposób
towujemy także projekty ta ma zachęcić potencjal- Urząd Miasta wspiera
na następne, które znajdą nych inwestorów do loko- przedsiębiorców?
się pomiędzy ul. Garncar- wania kapitału w mieście
Piotrkowski magistrat

inwestuje niemałe pieniądze zarówno w uzbrajanie działek, jak i poprawę
jakości dróg, chodników,
kamienic, ogólnie pojętą przestrzeń publiczną.

Działania te - jak widać
na przykładzie naszego
miasta - zachęcają prywatnych przedsiębiorców
do podejmowania własnych inicjatyw. Świadczy to o dobrym klimacie
do inwestowania dzięki
czemu wspólnie poprawiamy wizerunek Piotrkowa.
Samorząd nie poprzestaje na tych działaniach.
Wprowadziliśmy również
lokalny program wsparcie dla przedsiębiorców
poprzez podjęcie tzw.
uchwały „de minimis”.
Na mocy jej zapisów firmy korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 3 lat
w zależności od ilości zainwestowanych pieniędzy
lub liczby utworzonych
miejsc pracy. Innym przykładem jest chociażby
konkurs „Nowa Elewacja”. Tutaj prywatni właściciele kamienic, którzy
podjęli się trudu odnowie-

nia fasad budynków bądź
kompleksowych remontów nieruchomości, mogą
starać się o zwycięstwo
w konkursie, gdzie pula
nagród wynosi 75 tys. zł.

Czy
przedsiębiorcy chętnie inwestują
w Piotrkowie Tryb.?
Biorąc pod uwagę
trudną sytuację gospodarczą w całej Polsce, Piotrków dobrze sobie radzi
z przeciwnościami. Taki
wniosek można wysnuć
po przeanalizowaniu kolejnych prywatnych inwestycji, jakie realizowane są
na terenie naszego miasta.
I to w różnych jego częściach. Takie przykłady
znajdziemy zarówno po
wschodniej stronie Piotrkowa, w jego centrum oraz
zachodniej części. Cieszą
mnie wypowiedzi przedsiębiorców, którzy rozpoczynają, prowadzą lub rozszerzają swoją działalność
wskazując na dobry klimat
inwestycyjny w mieście,
szeroki zakres prowadzonych inwestycji w infrastrukturę, rozwiniętą bazę
rekreacyjno-sportową

i hotelową, a także profesjonalną obsługę magistrackich
urzędników.
Należy zauważyć, że nie
tylko pojawiają się nowe
firmy, ale i rozwijają już
tutaj funkcjonujące, jak
chociażby niemiecki Haering, który na przestrzeni
ostatnich lat zwiększył zatrudnienie o ok. 600 osób.
Po uruchomieniu nowo
wybudowanych hal w firmie zatrudnionych będzie
około 2 tys. pracowników
i będzie to największy pracodawca w naszym mieście. Cieszą również inne
niedawno powstałe przedsiębiorstwa dające prace
od kilkunastu do kilkuset
osobom, jak np. Plasimet,
Reac, MBL.
Piotrków słynie ze
skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych.
Czy są plany odnośnie inwestycji, na które Miasto
chciałoby pozyskać fundusze?
Piotrków Trybunalski
pozyskał do tej pory kilkaset milionów złotych
z programów Unii Europejskiej, jak i krajowych
i nie mamy zamiaru na tym
poprzestać. Są już przygotowane kolejne koncepcje inwestycji na sumę
kilkudziesięciu milionów
złotych. Wśród nich jest
m.in. projekt dalszej rewitalizacji Starego Miasta i Podzamcza – „Młode Stare Miasto”, który
w planach ma objąć budowę
i remont znajdujących się
na tym terenie kamienic,
kolejnych uliczek oraz powstanie plantów piotrkowskich. Poza tym przygotowujemy się do budowy
ronda przy ul. Dmowskiego/Żelazna oraz modernizacji
Sulejowskiego.
Na chwilę obecną nie ma
jeszcze ogłoszonych przez
Urząd Marszałkowski osi
priorytetowych oraz programów, w których można aplikować o pieniądze
unijne. Natomiast jak tylko się pojawią, Piotrków
Trybunalski będzie gotowy, aby sięgnąć po te środki.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

www.gazeta-wiesci.pl
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Alternatywa kształcenia
Rozmowa z prof. Jerzym Derkowskim Rektorem Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.
Jak zrodził się pomysł
założenia uczelni?
Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę na fakt, że
w latach 1945 – 1990 ubiegłego wieku istniały w Polsce dwie Akademie Sztuk
Pięknych: w Warszawie
i Krakowie oraz cztery
Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych:
w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W roku
1996, jakby za dotknięciem
czarodziejskiej
różdżki,
ww. Państwowe Wyższe
Szkoły Sztuk Plastycznych stały się Akademiami
Sztuk Pięknych. Nie było
to najlepsze rozwiązanie,
ponieważ powodowało ono
pościg za tradycyjnymi
akademiami, hamując na
długi czas kierunki studiów
projektowych. Przełom lat
90-tych wykazał, że zainteresowanie większości
kandydatów na studia przesunęło się ze studiów stricte
artystycznych na studia projektowe. Wynikające z powyższego przeświadczenie
o konieczności dostosowania kształcenia do potrzeb
rynku pracy, uruchomiło
motywacje do stworzenia
alternatywy dla obowiązujących na ten czas kryteriów organizacyjnych, zarządczych i dydaktycznych
uczelni artystycznych.
Czyli powstanie WSSiP było odpowiedzią na
potrzeby rynku?
Na przełomie lat 80
i 90-tych pojawiła się możliwość otwierania uczelni
prywatnych. Nie była to
jednak prosta sprawa. Trzeba było poszukać wzorców,
czyli takich uczelni, które w
swojej działalności osiągnęły sukces. W Polsce na ten
czas nie było uczelni stricte
projektowych, a istniejące
struktury
organizacyjne,
były konglomeratem zbioru
przypadków organizacyjnych.
Za wzorzec posłużyła
uczelnia powstała w Niemczech w latach 30-tych
ubiegłego wieku, znana
jako Bauhaus, która skupiała kierunki: architektury,
sztuki użytkowej i fotografii. Mimo dziesiątków lat
od jej zamknięcia w 1939
r., była ona i jest przywoły-

wana jako wzorzec uczelni projektowej. Dzisiaj,
w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego można stwierdzić, że
architektura, wzornictwo
i film to ikony współczesnego świata, w które wpisała
się nasza uczelnia przy jej
organizacji i kontynuacji
kształcenia
związanego
z ciągłym dostosowywaniem się do potrzeb społecznych.
Na czym Pana zdaniem
polega różnica pomiędzy
uczelniami prywatnymi
a publicznymi?
W sensie organizacyjnym i merytorycznym
różnice są niewielkie poza
nielicznymi wyjątkami, do
których należy nasza Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania. Hierarchiczna
struktura
organizacyjna
większości uczelni powoduje między innymi, że studenci z wydziału X nie znają studentów z wydziału Y.
W naszej uczelni struktura organizacyjna ułatwia
poziome relacje pomiędzy
studentami różnych wydziałów, jak również powoduje wymianę wspólnych
doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki
i projektowania. Rozszerzeniem tego typu organizacji
jest możliwość studiowania
wybranych przedmiotów
z innego wydziału czy studiowanie równolegle dwóch
kierunków studiów.
Do istotnych różnic,
pomiędzy uczelniami publicznymi a prywatnymi,
zaliczyć należy możliwość bezpłatnych studiów
w uczelniach państwowych
i płatnych studiów w uczel-
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niach prywatnych. Sytuacja
ta blokuje niezbędną konkurencję pomiędzy uczelniami jak również buduje
krzywdzący podział młodzieży na młodzież uprzywilejowaną i pozbawioną
tych przywilejów. Ujawniony niż demograficzny odsunął problemy edukacyjne na
rzecz „ łapanki” kandydatów do wypełnienia „szklanych domów” świecących
pustkami. Otwieranie kierunków studiów o nazwach,
sensu których szukać trzeba w encyklopediach, potwierdza patologię systemu szkolnictwa wyższego,
który centralnie sterowany,
nie jest w stanie sprostać
sytuacji. Spadek ilości studentów jest oczywisty, ale
głównie dotyczy on molochów akademickich z tysiącami studentów oraz uczelni
jednokierunkowych,
których kierunki powielają
się w wielu uczelniach.
Czas pokaże czy „małe
jest piękne” i czy przetrzyma burzę niekompetencji, powodującej masowe
upadłości. Póki co, naszej
uczelni pozostała walka
konkurencyjna w postaci
jakości kształcenia, którą
kontynuujemy
rzetelnie,
poświadczając to ilością
nagród i wyróżnień w konkursach
ogólnopolskich
i zagranicznych.
Jakie znaczenie ma
samorządność w odniesieniu do studentów Pańskiej
Szkoły?
Należy zwrócić uwagę
na fakt, że obecni studenci
są pokoleniem różniącym
się od pokoleń poprzednich. Otwarcie granic świata, rozwój na niebywałą

skalę technologii cyfrowej
i poszukiwanie swojego
miejsca na ziemi, zmieniły mentalność i zachowania młodego pokolenia. Ich
priorytety nie pokrywają
się z działaniami samorządowymi, które na dzisiaj
niewiele mogą im zaproponować. Kamień węgielny
uczelni autonomicznej został odsunięty i zastąpiony
centralnym sterowaniem,
w którym samorządność
jest zaprzeczeniem jej istoty,
utwierdzając większość studentów w przekonaniu, że
samorządność to emigracja.
Nasi
sąsiedzi
zza
wschodniej granicy również studiują w Pańskiej
uczelni?
Studiuje u nas 30 studentów z Ukrainy. Ta młodzież jest zupełnie inna od
naszej. Oni są wyciszeni,
żądni wiedzy, pilni i sumienni, chociaż ich wiedza ogólna czy zawodowa
(licencjacka) jest zróżnicowana. Jesteśmy dla nich
jedyną możliwością zmiany
i rozwoju, staramy się zatem sprostać ich intencjom.
Niemałe trudności językowe, a szczególnie języka
zawodowego, spowodowały
konieczność uruchomienia
dodatkowego lektoratu języka polskiego. Skierowaliśmy się z prośbą do prezydenta miasta o udzielenie
pomocy w sfinansowaniu
zamierzenia, lecz nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia.
Pozostawieni bez pomocy
musieliśmy we własnym zakresie rozwiązać problem.
Czy rzeczywiście oferta uczelni jest dostosowana do rynku pracy?

Dostosowanie to wynika z idei organizacyjnej
uczelni i kierunków studiów przez nią prowadzonych. Architektura i urbanistyka, architektura wnętrz,
meblarstwo,
wystawiennictwo, scenografia, ubiór
sceniczny z kostiumologią,
ubiór konfekcjonowany czy
specjalnego przeznaczenia,
tkanina obuwie, projektowanie sprzętu powszechnego użytku i sprzętu specjalistycznego,
środków
transportu, komunikacji wizualnej, opakowań, reklamy, projektowania wydawnictw i czasopism, stron
internetowych i grafiki dla
multimediów, fotografii reklamowej,
reportażowej,
filmu i montażu potwierdzają wachlarz potrzeb
rynkowych i miejsce w nich
dobrze przygotowanych absolwentów.
Uważa Pan, że zawód
architekta został instytucjonalnie nieprecyzyjnie
zdefiniowany?
Oczywiście.
Faktem
jest, że niemożliwym jest
zaprojektowanie budynku,
który nie posiadałby wnętrz.
Byłaby to pusta kubatura.
Niemożliwym również jest
zaprojektowanie
wnętrza
jeżeli nie ma budynku. Powyższe poświadcza istotę
architektury jako spójnej
całości. Rozbita dzisiaj spójność architektury na architekturę obiektów, architekturę wnętrz, architekturę
zieleni czy ostatnio odkrytą
architekturę tekstyliów na
Politechnice Łódzkiej oraz
inżynierię architektoniczną,

P

potwierdzają głęboką rysę
na fenomenie architektury
jako całości.
Mając to na uwadze, studenci naszej uczelni mogą
studiować równolegle dwa
kierunki studiów przez nas
prowadzonych, np.: architekturę i urbanistykę oraz
architekturę wnętrz, rozszerzając pole możliwości w zawodzie architekta. Podobne
możliwości dotyczą pozostałych kierunków studiów.
Przy WSSiP powstało
również Centrum Architektury i Wzornictwa …
Centrum Architektury
i Wzornictwa działa od 2011
roku. Pełni przede wszystkim funkcję zaplecza naukowego i promocyjnego
architektury i wzornictwa.
Jego działalność związana jest również z integracją
środowisk
zawodowych
projektantów i młodych
absolwentów z biznesem
i przemysłem. Kiedy pojawił
się pomysł organizacji wystaw, seminariów i spotkań
autorskich w przestrzeni
miasta, uczelnia zgłosiła się
do władz miasta z prośbą o
przyznanie powierzchni w
zwolnionych lokalach przy
ul. Piotrkowskiej. Nasza
inicjatywa została oddalona
decyzją Pani Wiceprezeydent. Brak dobrej woli dla
uczelni prywatnych w mieście Łodzi, powoduje blokadę współpracy na rzecz
obywateli miasta. To niewątpliwa strata na rzecz promocji Łodzi akademickiej oraz
łódzkiej kultury.
Agnieszka Wilczyńska

Sylwetka

rof. tyt. Jerzy Derkowski ukończył studia w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Główny projektant Biura Studiów i Projektów Wzornictwa Przemysłowego i Architektury ATEST-STUDIO w Łodzi. Od 1971 do 2003
r. pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na
stanowiskach: kierownika Pracowni, Katedry, Prorektora ds. Nauki oraz wykładowcy, docenta i profesora.
Organizator i Dyrektor Instytutu Form Przemysłowych
obecnego Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W latach 1975-1980
rzeczoznawca MKiS ds. wzornictwa, uczestnik zespołów ds. organizacji wzornictwa w Polsce. Od 1990 r.
organizator Policealnego Studium Zawodowego „Szkoła Projektowania i Reklamy” w Łodzi, a od roku 1998
twórca Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi,
jej Rektor i wykładowca na Wydziale Architektury oraz
Wydziale Wzornictwa. Uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami za pracę zawodową i dydaktyczną. Członek Polskiego Stowarzyszenia Projektantów
Form Przemysłowych.

PAINTBALL
- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy ﬁrmowe

www.paintballossa.pl
ZGIERZ, ARMII KRAJOWEJ 6
ŁÓDŹ, CIESZKOWSKIEGO 14
WWW.LAKOM.PL
WWW.ALLEGRO.PL NICK:LAKOM_PL
TEL. 730-91-33-77

LAPTOPY KOMPUTERY SPRZEDAŻ SERWIS
TABLET 10,1” YOGA 2 LTE

EKRAN 10,1”IPS 1920*1200
PROCESOR 4 RDZENIOWY
PAMIĘĆ 16GB
MODEM LTE

1499,-

1199,-

TELEFON MYPHONE
S-LINE

WYŚWIETLACZ HD IPS
ANDROID 4.4 KITKAT
KAMERA FULLHD 8MPX
OBSŁUGA AERO 2
PAMIĘĆ 16GB , DUAL SIM

599,-

519,-

ASUS R553 I7 3.0GHz 4GB
1TB GT840M 2GB

PROCESOR INTEL I7 3.0 GHZ
4GB SZYBKIEJ PAMIĘCI RAM
DYSK TWARDY 1TB
KARTA GRAFICZNA GT840M 2GB

2999,-

2499,-

ASUS R510CC I3 4GB
GT720 2GB WIN8.1

POSTAW NA
PROFESJONALNY SERWIS

PROCESOR INTEL I3 2x1,8GHZ
4GB SZYBKIEJ PAMIĘCI RAM
DYSK TWARDY 500GB
GEFORCE GT720M 2GB

2499,-1999,SŁUCHAWKI Z
DYSK TWARDY WD 500GB
MIKROFONEM CREATIVE
SATA III 7200RPM
HS-800 Fatality Gaming
Oryginalny system 8.1

NOWOCZESNY DESIGN
POJEMNOŚĆ: 500GB
D O S T O S O WA N E D O P O T R Z E B INTERFEJS: SATA III
GRACZY
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:7200
PRZEWÓD 2,5M

159,-

99,-

239,-

179,-

UWAGA!!!
PROFESJONALNA
NAPRAWA PŁYT GŁÓWNYCH
W LAPTOPACH, KONSOLACH
XBOX I NIE TYLKO.

www.gazeta-wiesci.pl
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Książka na prezent Warto zobaczyć
Biblia Jubileuszowa Avengers: Czas Ultrona
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła zilustrowane miniaturami z Biblii gnieźnieńskiej z roku 1414.
1414 r. w Czechach ukoń- gnieźnieńskiej i proboszcz po- Mecenat Skarbów Słowa.
czono wyjątkowe dzieło, które znański.
Z okazji stulecia istnienia
współcześnie nazywamy Biblią
Biblia sacra, bo tak również Towarzystwa Świętego Pawła,
gnieźnieńską. Dziś tj. w roku jest nazywana, należy do nie- którego misją jest głoszenie Sło2014 obchodzi ona swoją 600 wielkiej w polskich zbiorach wa Bożego za pośrednictwem
rocznicę powstania. Ten per- grupy luksusowych rękopisów środków społecznego przekazu,
gaminowy rękopis gotycki za- czeskiego pochodzenia. Pre- wydawnictwo Edycja Świętego
wiera Stary i Nowy Testament zentuje bardzo wysokie walory Pawła postanowiło przygotopo łacinie, a także prologi
wać specjalne wydanie
do poszczególnych ksiąg
Pisma Świętego – Biblię
autorstwa św. Hieronima.
Jubileuszową. Jest ona
Powstanie tego dzieinspirowana unikatową
ła przypisuje się czeskiej
Biblią gnieźnieńską.
szkole iluminacji, a konTe dwa wydarzenia
kretnie pracowni Laurina
to szczególna okazja, aby
z Klatowy. Sposób zdow wymiarze biblijnym
bienia Biblii gnieźnieńi wydawniczym podkreskiej jest wspaniałym
ślić łączność duchowej
przykładem tzw. pięknestolicy Kościoła w Polsce,
go stylu. Cechuje go wiele
Częstochowy, gdzie ma
podobieństw do grupy
swoją siedzibę Towarzyzabytkowych rękopisów
stwo Świętego Pawła, z
powiązanych z Mszałem
jego stolicą historyczną
hasenburskim z 1409 r.
i siedzibą prymasowską,
Największe wrażenie
czyli Gnieznem.
na odbiorcy robi pierwsza
Ten ponadepokowy
strona Księgi Rodzaju,
eksperyment połączenia
która w rozpoczynającej
Biblii Paulistów, czyli
dzieło miniaturze w inicjale li- artystyczne. Przez wieki była współczesnego przekładu Pitery „I” ukazuje niezwykle mi- własnością katedry gnieźnień- sma Świętego, oraz pięknej
sternie wykonane wyobrażenie skiej, natomiast od roku 1960, ornamentyki i XV-wiecznej
siedmiu dni stworzenia.
ze względu na dbałość o jej stan, stylizacji Biblii gnieźnieńskiej
Według dawnego, ale ra- przechowywana jest w specjal- dał wspaniały efekt w postaci
czej mylnego przekazu, Bi- nych warunkach w gnieźnień- Biblii Jubileuszowej. To wyjątblię podarował katedrze pry- skim Archiwum Archidiece- kowe wydanie ucieszy nie tylko
masowskiej król Kazimierz zjalnym, dlatego podziwiać ją bibliofilskie oko, ale sprawi, że
Jagiellończyk
(1427-1492). mogą tylko nieliczni. Archi- współcześnie, w XXI wieku,
Bardziej prawdopodobne jest wum znane jest ze szczególnej możemy zostać urzeczeni majednak, że darczyńcą był ks. troski o zabytki rękopiśmienne, jestatem Słowa Bożego, pod
Wyszota z Górki (zm. 1453), dla renowacji których poszuku- wpływem, którego byli nasi śrekanonik, kanclerz kapituły je darczyńców w ramach akcji dniowieczni przodkowie.

Biblia w cenie 599 zł w sprzedaży w Księgarni WAM,
ul. Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej.

Księgarnia 					

poleca:

1. Dama. Opowieść o Marii Kaczyńskiej
Maria Dużewska
2. Listy z Rosji					
Astolphe Coustine
3. Zamach na prawdę				
Małgorzata Wasermann
4. 103 ciasta Siostry Anastazji 			
NOWOŚĆ!
5. Ćpałem, chlałem i przetrwałem		
Maciej Maleńczuk
6. Mapa Zamków Polskich			
7. Chłopiec z Wadowic. O Janie Pawle II
8. Jak być dobrym człowiekiem. Jan Paweł II dzieciom
9. Biblia na każdy dzień. Pamiątka I Komunii Świętej
10. Żywoty Świętych. Pamiątka I Komunii Świętej

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

Grupa największych superherosów w historii kina powraca w filmie „Avengers: Czas Ultrona”. Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesić dawno zapomniany
program utrzymania światowego pokoju, sytuacja niespodziewanie się komplikuje.

Na scenę wkracza
mroczny Ultron ze zbrodniczym planem zniszczenia całej planety. Los
milionów
niewinnych
istnień spocznie w rę-

kach
najpotężniejszych
bohaterów Ziemi z drużyny Mścicieli. Iron Man,
Kapitan Ameryka, Thor,
Hulk, Czarna Wdowa i
Hawkeye zostaną wysta-

wieni na największą próbę pełną niełatwych sojuszy i niespodziewanych
zwrotów akcji.

Warto posłuchać

Albo inaczej
Płyta na której to nie rapowi producenci samplują polskie klasyki, a zupełnie
odwrotnie, to takie postacie jak Krystyna Prońko, Andrzej Dąbrowski czy Zbigniew Wodecki śpiewają teksty Pezeta, Peji czy zespołu Flexxip.
„Albo inaczej” to
pionierski projekt - legendy polskiej piosenki
wykonują kultowe rapowe teksty do nowej, specjalnie skomponowanej
na tę okazję muzyki. Całość osadzona jest w jazzowych, zadymionych,
swingujących klimatach.
Wyobrażacie
sobie
ulubiony rapowy kawałek wykonywany przez
szesnastoosobowy
big
band? Albo inaczej - czy
wyobrażacie sobie ulubionego wokalistę sprzed
paru dekad, którego słuchali jeszcze Wasi rodzice, śpiewającego tekst
Waszego ulubionego ra-

pera rapera? Wszystko
to znajdziecie na płycie

projektu „Albo inaczej”.
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Kapusta pekińska Gotuj z nami
To bardzo zdrowe zielone warzywo, które szczególnie cenione jest przez konsumentów ze względu na
delikatny smak i posiadane wartości odżywcze.

Kapusta pekińska należy do rodziny kapustowatych, podgatunku kapusty
właściwej. Warzywo to
pochodzi z północnych terenów Chin i Japonii, gdzie
znane jest od V wieku a w
Europie odnotowano jego
uprawę dopiero w latach
pięćdziesiątych. Jest rośliną klimatu umiarkowanego. Kapusta pekińska
nazywana także sałatą pekińską posiada wydłużony,
owalny kształt i jest koloru żółtozielonego. Jadalną
częścią są liście, które są
szerokie, wyraźnie żyłko-

Betonowe wylewki agregatem 608 577 428.
Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie tel. 600
086 995.

wane, z falistymi brzegami i grubymi mięsistymi
ogonkami. Zaliczana jest
do zdrowych zielonych
warzyw. W swym składzie
zawiera dużo beta – karotenu. Spożywając pół szklanki tej kapusty, jesteśmy
w stanie pokryć nasze
dzienne
zapotrzebowanie na tę prowitaminę,
która chroni nasz organizm przed szkodliwymi
drobnoustrojami a także
dodatnio wpływa na narząd wzroku. Warzywo to
zawiera także przeciwutleniacze oraz substancje

o działaniu przeciwwrzodowym. Wpływa korzystnie na nasz organizm,
z uwagi na właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Ponadto zawiera również wartościowe
witaminy, a między innymi witaminę A, B1, B2,
C oraz białko i sole mineralne. Poza tym zawarte
mikroelementy pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu
naszego organizmu, np.
wapń, który jest niezbędny
naszym kościom. Żelazo z
kolei zapobiega powstawa-

niu anemii, a cynk reguluje ciśnienie krwi i pracę
serca. Ponadto zawiera ona
niezbędne mikroelementy,
a wśród nich: potas, magnez, fosfor czy kwas foliowy. Kapusta pekińska należy do warzyw odżywczych
i często stanowi urozmaicenie codziennego jadłospisu. Posiada bardzo dużo
zastosowań. Można z niej
przyrządzić wiele przepysznych potraw, smakuje
zarówno na surowo, jak
i na ciepło. Z reguły stanowi główny składnik smacznych sałatek i surówek.
W zależności od smakowych upodobań można ją
podawać z dodatkiem oliwy, majonezu, soku z cytryny lub z sosem winegret.
Również można łączyć ją z
innymi warzywami a także
z makaronem, ryżem czy
żółtym serem. Warto podkreślić fakt, że podobnie
jak inne warzywa z rodziny
kapustowatych, odznacza
się ona bardzo niską kalorycznością. Ponadto liście
kapusty pekińskiej używane są często do ozdabiania
półmisków z wędlinami
lub różnych dań obiadowych, a więc pełni także
rolę dekoracyjną.

OGŁOSZENIA
WYLEWKI AGREGATEM 668 327 588

Agencja EMS (cert. 11714)
dla swojego klienta poszukuje pracowników: produkcyjnych, operatorów wózków.
Miejsce pracy: Ujazd Informacje: 780-018-195 ; biuro@agencjapracyems.pl

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.
Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety.
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Pożyczki i chwilówki na
sam dowód osobisty
bez BIK i komornika
(cała Polska)
tel.796-15-19-19
Zatrudnię mgr.
farmacji-kierownika
apteki w aptece
w Opocznie,
tel. 601 751 736.

W
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Bełchatów
Zatrudnimy do szlifowania
posadzek
betonowych, marmurowych i do wykonywania posadzek z
żywic epoksydowych.
Kontakt 422913741

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

AD-KA

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą
pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych
ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl

tel. 517 763 147

Kapusta pekińska
z kurczakiem, cukinią i pieczarkami
Porcja dla: 2 osób
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki :

> kilka liści kapusty pekińskiej
> pierś z kurczaka
> 10 dkg pieczarek
> 1 marchew
> 1 cukinia
> 1 puszka pomidorów krojonych
> cebula
> olej
> przyprawy: sól, pieprz, vegeta

Sposób przygotowania:

Kapustę po umyciu pokroić w paski. Z kolei
pierś z kurczaka, pieczarki, marchew, cukinię i cebulę pokroić w kostkę. Do garnka włożyć pokrojoną kapustę, marchew i pomidory z puszki i dusić na
małym ogniu. W międzyczasie na patelni rozgrzać
olej i podsmażyć cebulę, cukinię i pieczarki a następnie dodać do kapusty. Osobno podsmażyć na
patelni pierś z kurczaka pokrojoną w kostki i też
dodać do kapusty. Wszystkie składniki dobrze wymieszać dodając przyprawy i dusić jeszcze przez
ok. 40 minut, aby warzywa były już miękkie. W

www.gazeta-wiesci.pl
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Test: Hyundai i10 1.0 66 KM

Hyundai i10

Nowej generacji Hyundaia i10 już na starcie postawiono jedno zadanie. Miała postraszyć europejską
konkurencję w segmencie najmniejszych aut miejskich. Udało się.
W gronie maluchów
W segmencie A, czyli
wśród najmniejszych samochodów miejskich, podczas
oceny zwraca się uwagę
przede wszystkim na walory użytkowe. Te auta to jeżdżące kompromisy. Chodzi
w nich o to, by w jak najmniejszej blaszanej „puszcze” zamknąć jak najwięcej
elementów prawdziwego samochodu. Główne role grają
tu wygoda za kierownicą, ergonomia wnętrza, przestrzeń
bagażowa. Od silnika nikt
rozsądny nie wymaga imponujących osiągów, lecz raczej
jak najniższego spalania i akceptowalnie cichej pracy.
Projektanci
miejskich

maluchów rzadko decydują
się na designerskie szaleństwa (patrz Fiat 500). Skupiają się raczej na dopracowaniu
pewnego schematu - najlepiej
tak, by przebić konkurencję.
Projektowany w Niemczech

REKLAMA

Hyundai i10 jest właśnie
takim dopracowanym schematem. W porównaniu do
swojej pierwszej generacji,
i10 urósł. Jest dłuższy i szerszy o kilka centymetrów, ale
też niższy. Mimo to, oferuje więcej miejsca w środku
także nad głową. Kierowca
nie czuje ciasnoty charakterystycznej dla małych aut,
komfort jazdy oferowany
przez i10 jest porównywalny
do samochodów wyższego
segmentu. Wpływ na wygodę jazdy ma maksymalnie wydłużony rozstaw osi
i szeroki rozstaw kół. Hyundai
jest bezpieczny na zakrętach
i ma dobry (na tle konkurencji) promień skrętu. O tym,

że to jednak auto segmentu
budżetowego, przypomina
zawieszenie, którego prosta
konstrukcja nie zachęca do
przyspieszania na nierównej drodze. W porównaniu
do starszej i10-tki, nowy
model reprezentuje też zu-

pełnie inną szkołę designu.
Aby spełnić wyżej wskazane
przeze mnie kryteria nie dało
się uniknąć „pudełkowatej”
bryły nadwozia, jednak de-

tale i przetłoczenia czynią
z i10 auto, na którym można
zawiesić oko.
W testowanym egzemplarzu pracował trzycylindrowy silnik o pojemności
1 litra i mocy 66 KM. Średnie spalanie na mojej tra-

dycyjnej trasie testowej to
5,5 l na 100 km. W mieście
należy spodziewać się raczej
rezultatów na poziomie 6 l,
w trasie, przy rozsądnej jeździe, można zaoszczędzić.
Atutem tego trzycylindrowca
jest bardzo kulturalna praca
i niezłe, jak na ten segment,
wyciszenie. Wewnątrz robi
się głośno dopiero po przekroczeniu ok. 4 tys. obr./min
Warto pamiętać, że Hyundai
ma w ofercie dla i10 także
jednostkę czterocylindrową
o poj. 1.2 85 KM. Z pewnością ten motor zapewni dużo
lepsze osiągi przy niewiele
wyższym spalaniu.
i10 a konkurencja
Producenci aut woleliby zapewne, by wszyscy
klienci decydowali się na zakup większych i droższych
modeli. Miejskie maluchy
to jednak fragment tortu,
o który warto powalczyć.
i10 znajduje się obecnie wśród najładniejszych
i najbardziej przestronnych
modeli. W ostatnich dwóch
latach wielu producentów
zaproponowało
nowości
w segmencie A. Chyba naj-

ważniejszą premierą były
trojaczki grupy VAG – Volkswagen Up, Skoda Citigo
i Seat Mii. Moim zdaniem
Hyundai i10 mocno z nimi
konkuruje. Ma np. o dokładnie 1 litr większy bagażnik (przypadek?), silnik
trzycylindrowy o podobnej charakterystyce pracy
i mocy, podobnie wykończone wnętrze.
Inne modele konkurencji, jak odświeżone niedawno trojaczki Toyoty (Aygo),
Citroena (C1) i Peugeota
(108) mogą rywalizować
z i10 pod względem designu
i gadżetów umieszczonych
na pokładzie. Nowy Smart
Fortwo i Renault Twingo

REKLAMA

mają z kolei ciekawą zaletę
w postaci silnika umieszczonego z tyłu. Fiat 500
i Opel Adam to trochę inna
bajka, natomiast wycofany
z Polski Chevrolet Spark dopiero ma powrócić na rynek
w wersji Opla (model Karl).
Najmniejszy
Hyundai
to jedna z najciekawszych
premier ostatnich lat wśród
marek azjatyckich. Producent bardzo poważnie traktuje segment A – ten może
nie bardzo reprezentacyjny,
ale istotny fragment rynku.
Hyundai rywalizuje już nie
tylko ceną (są na rynku tańsze maluchy), po raz kolejny
zrobił naprawdę niezłe auto.
Witold Hańczka
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Kryminalne

Bełchatów

Nieodpowiedzialna matka
Pijana 27-latka naraziła swoje 2-miesięczne dziecko na niebezpieczeństwo.
Kobieta idąc z wózkiem środkiem jezdni mogła doprowadzić do tragedii.
2 maja br. około godziny
13.00 policjanci otrzymali
zgłoszenie, że w okolicach
sklepu w miejscowości Pożdżenice nietrzeźwa kobieta
opiekuje się małym dzieckiem. Skierowani w to miejsce dzielnicowi zauważyli
idącą chwiejnie środkiem

jezdni kobietę z wózkiem
dziecięcym. Policjanci zatrzymali nieodpowiedzialną matkę, którą okazała się
27-letnia bełchatowianka.
Kobieta miała w organizmie
blisko 3 promile alkoholu.
Niemowlak trafił pod opiekę ojca, a kobieta została

przewieziona do policyjnego aresztu. Za narażenie
dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi rodzicowi nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.
PAT

Radomsko

Pijany stomatolog

Stomatolog prawdopodobnie pod wpływem alkoholu przyjmował pacjentów.
Mężczyzna spowodował także kolizję drogową.
30 kwietnia br. 52-letni stomatolog przyjmujący
w gabinecie znajdującym
się na obrzeżach Radomska, wyrwał 13-latce zdrowy ząb i nie zaszył rany.
Z relacji rodziców wynika,
że dentysta był pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje, to nie pierwszy taki
przypadek w jego karierze.
Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 r. ten sam stomatolog również pod wpływem
alkoholu usunął 28-latkowi górną jedynkę, na którą
miała być założona korona.
Ponadto dentysta poważ-

nie uszkodził kilka innych
zębów. Zdenerwowany pacjent, powiadomił o tym
zdarzeniu policję.
Mało tego, stomatolog
zabarykadował się w gabinecie i nie chciał otworzyć
drzwi. Okazało się, że dentysta miał w organizmie 2,7
promila alkoholu.
Ale na tym nie koniec,
2 maja br. stomatolog spowodował kolizję drogową
w centrum Radomska.
52-latek kierując nissanem podczas zawracania
uszkodził forda a następnie próbował odjechać

z
miejsca
zdarzenia.
Badanie
przeprowadzone
przez
policjantów wykazało, że miał
w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz kara grzywny. Natomiast za narażenie
człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.
KW
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Opoczno

Śmiertelny wypadek

Wieczorem 30 kwietnia br. na drodze krajowej K-12 w miejscowości Owadów
doszło do tragicznego wypadku drogowego. 22-letni motocyklista zginął na
miejscu.
Opoczyńscy policjanci pod znanych przyczyn zjechał na zginął na miejscu – informuje
nadzorem prokuratora wyja- przeciwległy pas jezdni wprost asp. Barbara Stępień. Wiadośniają przyczyny tego wypad- pod nadjeżdżający z naprze- mo także, że 26-letni kierowca
ciwka samochód ciężarowy TIR-a był trzeźwy.
ku.
Policja apeluje do wszyst- Kierujący motocyklem scania wraz z naczepą. Niekich
kierujących o rozwagę
22-letni mieszkaniec gminy stety na skutek odniesionych
i
przestrzeganie
przepisów. PJ
Sławno, na łuku drogi z nie- obrażeń kierujący motocyklem

Łódź

Rozbój i wpadka narkotykowa
Policjanci z Łodzi i Koluszek na terenie kilku powiatów zatrzymali cztery osoby związane z rozbojem na pracowniku kantoru. Wszystkim grozi kara do 12
lat pozbawienia wolności.
1
kwietnia
br. doprowadziła do kolejnych w wieku 30 i 25 lat, u któw Rzgowie, na terenie po- ustaleń wiążących ten na- rych znaleziono znaczną
wiatu
łódzkiego-wschod- pad z 38-letnią pracownicą ilość narkotyków, m.in. bliniego został napadnięty kantoru. Policjanci wyty- sko 100 gramów mefedronu,
pracownik kantoru przewo- powali trzech mężczyzn ok. 10 gramów marihuany,
żący znaczną ilość gotówki wcześniej już wielokrotnie tabletki ecstasy, dopalacze
w różnej walucie. Dwaj notowanych za konflikt oraz kominiarkę. Kolejnych
mężczyźni, najpierw ude- z prawem. 29 kwietnia br. dwóch mężczyzn w wieku
rzyli go w twarz, następ- funkcjonariusze z komendy 34 i 28 lat zostało zatrzynie przewrócili na ziemię wojewódzkiej i powiatowej, manych na terenie powiatu
i kopali a następnie skra- wsparci przez policyjnych tomaszowskiego. U 34-latka
dotarli zabezpieczono m.in. 15 tys.
dli kilkaset tysięcy złotych. antyterrorystów,
Sprawcy z łupem wsiedli do pod kilka wytypowanych złotych. Troje z nich usłyszazaparkowanego nieopodal adresów na terenie powiatu ło zarzuty rozboju, dodatkopojazdu i odjechali. Okaza- pabianickiego, łaskiego i to- wo 30-latek odpowie za nało się, że sprawcy poruszali maszowskiego. Zatrzymana ruszenie przepisów ustawy o
się carismą na niemieckich została 38-letnia pracow- przeciwdziałaniu narkomanumerach, która zosta- nica kantoru, u której poli- nii. Za podobny czyn odpoła sprowadzona do Polski cjanci zabezpieczyli sporą wie także 25–latek. Prokua następnie odsprzedana bez ilość obcej waluty oraz 240 ratura zastosowała wobec
stosownej umowy. Szcze- tysięcy złotych. Następnie podejrzanychdozorypolicyjne
gółowa analiza kryminalna wpadli dwaj jej znajomi i poręczenia majątkowe.

Tomaszów Mazowiecki

Piotrków Trybunalski

Egzamin na podwójnym gazie

Złodziej żądny wiedzy

35-latek podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C był pod
wpływem alkoholu.

Na terenie stacji paliw w Rokicinach Kolonii skradziono kiosk multimedialny
„quiz wiedzy”.

O tym, że kierowca najprawdopodobniej znajduje
się pod wpływem alkoholu,
policję powiadomił egzaminator. 35-latek zaliczył
wcześniej plac manewrowy.
Kiedy wsiadł do ciężarowego mana, aby kontynuować
dalszą jazdę z egzaminatorem po mieście, ten zorientował się że kierowca
najprawdopodobniej jest po
spożyciu alkoholu.
- Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast przyjechali na ulicę
Glinianą. Funkcjonariusze
zatrzymali do kontroli ciężarowego mana, za kierownicą którego siedział 35-let-

O całym zdarzeniu policję poinformowała pracownica stacji paliw.
- Kobieta oświadczyła,
że widziała biały samochód typu bus odjeżdżający
w kierunku Tomaszowa.
W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy,
na ulicy Ujezdzkiej zatrzymano białego fiata ducato.
Kierujący pojazdem na widok policjantów zostawił
auto z włączonym silnikiem
i zaczął uciekać. Po krótkim
pościgu został zatrzymany
– informuje policja. W samochodzie funkcjonariusze
znaleźli skradziony automat do gier oraz kominiar-

ni mieszkaniec Bełchatowa.
Przeprowadzone
badanie
wykazało u niego 0,4 promila alkoholu w organizmie
– mówi Ewa Drożdż.
Policjanci
zatrzymali
mężczyźnie posiadane pra-

wo jazdy innej kategorii.
Sąd podejmie decyzję o wysokości grzywny za to wykroczenie jak również zdecyduje na jak długo 35-latek
straci uprawnienia do kierowania. 		
WP

kę, nożyce do metalu i inne
narzędzia mogące służyć
do popełniania przestępstw.
Okazało się również, że tego
dnia ten sam mężczyzna usiłował włamać się do salonu

gier w Kurowicach, ale został spłoszony przez alarm.
21-letni mieszkaniec Łodzi
przyznał się do winy.
MAT

W
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HOROSKOP
Byk 21.04 – 20.05
Będziesz pod
korzystnym wpływem planet, więc
podjęte zadania zarówno zawodowe jak i osobiste potoczą się pomyślnie.
Sprawi ci to dużo satysfakcji i zadowolenia. Dbaj
o zdrowie, bo o infekcje o tej
porze roku łatwo. W najbliższym czasie czeka cię udane
i miłe spotkanie rodzinne.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nawał
pracy
w ostatnim czasie
daje ci się we znaki, co oczywiście
ma niekorzystny wpływ na
twoje samopoczucie. Ale
wszystko powoli pomyślnie
się ułoży. Możesz zawsze
liczyć na wsparcie i pomoc
najbliższych ci osób.
Rak 22.06 – 22.07
Swoich decyzji
nie podejmuj pochopnie i bez wnikliwych przemyśleń. Bo pośpiech często jest
złym doradcą. Warto o tym
zawsze pamiętać. W życiu
osobistym miłe niespodzianki, które zdecydowakraina między
Karpat ami a
środkowym
Dniestrem

jeden z lu
dów ger
mańskich

nie poprawią twój nastrój.

Lew 23.07 – 23.08
Więcej optymizmu i wiary
w siebie, a świat
zobaczysz w kolorach. Będziesz
emanować energią i nowatorskimi pomysłami. Poprawi się też twoje zdrowie
a w domu zapanuje spokój
i wzajemne zrozumienie.
Panna 24.08 – 23.09
Zadania, których się podejmujesz,
traktujesz
bardzo poważnie
i odpowiedzialnie.
Więc z reguły efekt końcowy jest korzystny, co ma
przełożenie na stan twojego
konta. Nie ograniczaj czasu
dla swojej rodziny, ona cię
potrzebuje.

bezpieka z
NRD

w towarzystwie bliskiej
twemu sercu osoby. Kontroluj wydatki.
Skorpion 24.10 – 22.11
W najbliższym
czasie nie warto
marzyć o sukcesie
w interesach i o dużych zyskach. Na taki obrót
spraw trzeba będzie trochę
poczekać. Jednak twoja pogoda ducha sprawi, że nadal
będziesz w dobrych stosunkach z najbliższymi.
Strzelec 23.11 – 21.12
To odpowiednia pora roku na
towarzyskie spotkania, interesujące rozmowy i przyjemne
rozrywki. Warto od czasu
do czasu zrobić sobie taką
przerwę w wyczerpującej
pracy. Należy zregenerować
siły, aby podołać nowym
wyzwaniom.
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Ryby 20.02 – 20.03
Przed tobą okres wytężonej
pracy.
Twoje
zaangażowanie i pracowitość sprzyjają
w osiąganiu sukcesów zawodowych czy
w realizacji prywatnych interesów. Jednak nie licz na
szybkie wzbogacenie się,
bo może być z tym różnie.
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Wodnik 21.01 – 19.02
W pracy zawodowej
czeka cię ożywienie. To dobry okres
na nawiązywanie
kontaktów zawodowych.
Masz
szansę na korzystne zmiany
w swoim życiu. Być może
dotyczyć to będzie zmiany
zamieszkania, udanej transakcji lub nowej znajomości.

Baran 21.03 – 20.04
Zrealizujesz w części
swoje pragnienia.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Odczujesz także
Twoje życioWaga 24.09 -23.10
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stres odbiją się ujemnie na determinacji. Będzie oka- spacery lub praca w ogrotwoim zdrowiu. Pomyśl o zja do zarobienia dodatko- dzie.
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W drodze do nieba spotykają się dusze dwóch facetów
i zaczynają rozmowę:
- Ja zmarłem przez zimno. No wiesz niska temperatura,
organizm nie wytrzymał...
- Ja zmarłem ze zdziwienia...
- Jak to ze zdziwienia?
- Wracam wcześniej z pracy, widzę gołą żonę w łóżku, no
to szukam faceta. Sprawdzam pod łóżkiem, za szafą, w
szafie, na balkonie, w łazience, w kuchni, jednym słowem
wszędzie i nie mogę go znaleźć. I z tego zdziwienia umarłem.
- Oj, żebyś ty wtedy zajrzał do lodówki, to obaj byśmy
żyli.
  
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?
  
Rozmawia dwóch analityków finansowych
- Patrzę na te liczby, giełdę, analizy i nic z tego nie
rozumiem.
- A to ja ci wytłumaczę.
- Nie, nie, wytłumaczyć to ja też potrafię.
  
Wchodzi blondynka do windy, a tam stoi facet i pyta się:
- Na drugie?
- Agnieszka.
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